
االستحقاق االنتخابي.. بأي ثمن؟!
كلما وقف لبنان أمام اس���تحقاق سياس���ي كبير، توجس اللبنانيون من تداعياته ونتائجه، 
إل���ى أن ي���أذن الل���ه بفرج غي���ر منتظر وال متوقع، فينقش���ع الغم���ام وتعود املياه إل���ى مجاريها. 
هك���ذا اس���تمر لبنان ب���ال رئيس قرابة ثالثني ش���هرًا، إل���ى أن أطلق الرئيس احلري���ري مبادرته 
األولى بترشيح فرجنية، والثانية بترشيح عون.. حيث جرى انتخاب الرئيس منذ ثالثة أشهر. 
وج���اءت بع���د ذل���ك عملية التكلي���ف، ثم التألي���ف، ليجد اللبنانيون أنفس���هم أمام اس���تحقاق 
االنتخابات النيابية، التي ال يفصلنا عن موعد الدعوة إليها سوى أيام. فرئيس اجلمهورية له 
وجهة نظر أعلن عنها، وأنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ولو أدى ذلك إلى الدخول 
ف���ي الف���ر اغ، كم���ا أن لكل من الكتل السياس���ية وجهة نظره���ا التي لن تتخلى عنه���ا، بدءًا من 
اعتماد قانون الس���تني الى القانون النس���بي أو األكثري أو املختلط، فماذا يفعل اللبنانيون لو 
انته���ت والية املجلس النياب���ي دون االتفاق على قانون لالنتخاب���ات وموعد جديد؟ فالتمديد 
للمجل���س النياب���ي مرف���وض لدى اجلمي���ع، كذلك العودة ال���ى قانون الس���تني. والرئيس عون 
وحلفاؤه حققوا كس���بًا كبيرًا حني تنازلوا ونزلوا الى مجلس النواب لينتخبوا رئيس���ًا، فما هو 

الثمن الذي يطلبونه مقابل املوافقة على قانون جديد يحقق لهم كل ما يطلبون؟!
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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(

»المستقبل« تتمسك 
بصيغة المختلط

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  أك��دت 
متس��كها بصيغة قانون االنتخ��اب املختلط 
بني النظامني األكثري والنسبي، وخصوصاً 
باملش��روع ال��ذي توافق��ت عليه م��ع »اللقاء 
اللبناني��ة«،  و»الق��وات  الدميوقراط��ي« 
وبإج��راء االنتخاب��ات ف��ي موعده��ا. ورأت 
في بيان بع��د اجتماعها في »بيت الوس��ط« 
برئاس��ة الرئيس فؤاد السنيورة أن »تطبيق 
النظام النس��بي الكامل راهن��اً في ظل وجود 
وانتش��ار وطغي��ان الس��اح غي��ر الش��رعي 
مس��ألة ستس��اهم في اإلخال ب��كل املوازين 

واألسس التي قام عليها لبنان«.

»التغيير واإلصالح«:
 ال تخذلوا الشعب

ج��دد عضو »تكتل التغيي��ر واإلصاح« 
الوزي��ر س��ليم جريصاتي موق��ف التكتل من 
قان��ون االنتخاب اجلدي��د، موضح��اً أن »ما 
طرحه باألساس هو القانون األرثوذكسي«، 
الفتاً إلى »أننا تفاعلنا وتدرجنا مع شركائنا 
في الوطن إلى النسبية س��واء كانت الكاملة 
ومع أي ش��كل من أش��كال الدوائ��ر وتدرجنا 
نح��و املختل��ط عندم��ا ن��ادوا ب��ه«. وأكد أن 
»املختلط لم يكن يوماً خيارنا وكل ما طالبنا 
به في ش��أنه هو املعيار الواحد كي ال نقع في 
االستنسابي أو القانون الذي هو على قياس 
أي من الفرقاء السياس��يني«. وج��دد تأكيده 
بعد اجتم��اع التكتل برئاس��ة الوزير جبران 
باسيل »أننا منفتحون على كل قانون يراعي 
وثيق��ة الوف��اق الوطني واملعي��ار الواحد وال 
يك��ون على قياس أحد. ال نرغب في الس��تني 
وال نري��ده ألن��ه يناه��ض جبهوي��اً الوثيقة. 

تدرجنا باجتاهكم فا تقفلوا األبواب«.

جنبالط: 
»ريدوني ما منريدك«!

اس��تعان رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النياب��ي اللبنان��ي ولي��د جنب��اط بكلم��ات 
م��ن مقطع مس��رحي للفنان الراح��ل فيلمون 
وهبي، للتهكم عل��ى طريقته اليومية على ما 

يتم تداوله في شأن قانون االنتخاب.
وغ��ّرد عبر حس��ابه عل��ى تويت��ر قائاً: 
»قان��ون االنتخاب، ريدوني م��ا من منريدك، 

شب منيح... الله يزيدك«.
واملقط��ع الغنائ��ي ق��دم ف��ي مس��رحية 
ف��ي  واس��تخدم  للرحابن��ة  الع��ز«  »موس��م 
مناس��بات ع��دة. وكان��ت بطل��ة املس��رحية 
الفنان��ة الراحلة صباح. وهو مقطع كوميدي 
قصير يدور احلوار فيه بني »سبع« )وهبي( 
واجلوقة )أه��ل الضيعة( وينتهي الى رفض 

الضيعة له.

كاغ: 2017
 عام الفرص للبنان

اعتبرت املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة 
في لبنان سيغريد كاغ أن »ال�2017 هو عام 
الف��رص للبنان في ظل اس��تمرار التحديات، 
إال أنه عندما تتوافر اإلرادة السياس��ية ميكن 
حتقيق املساومات«، في وقت لفت فيه املنسق 
املقيم واملنسق اإلنساني لألمم املتحدة فيليب 

الزاريني إلى »حص��ول لبنان على ما يقارب 
1،6 و1،8 بلي��ون دوالر حت��ى اآلن ملواجه��ة 
أزمة اللجوء الس��وري إلى لبنان«. وش��ددت 
كاغ خال لقاء صحافي شارك فيه الزاريني، 
عل��ى »أهمي��ة إج��راء االنتخاب��ات النيابي��ة 
ضم��ن امله��ل الدس��تورية وضرورة إش��راك 
املرأة في التمثيل السياسي في شكل مناسب 
مبا في ذل��ك الكوت��ا النس��ائية«، ولفتت إلى 
أن »عم��ل األمم املتح��دة ف��ي خدم��ة لبن��ان 
يك��ون من خال مقارب��ة متكاملة تضم األمن 
والس��ام والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
املس��تدامة واملس��اعدة اإلنس��انية ومراع��اة 
حق��وق اإلنس��ان«، وإل��ى أن »األم��ني الع��ام 
اجلدي��د لألمم املتحدة أنطونيو غوتريس أكد 
أولوية منع الن��زاع وتكلم عن دفع في العمل 
الديبلوماس��ي من أجل الس��ام مع اإلش��ارة 
إلى أن الوقاية تك��ون أيضاً من خال مقاربة 

متكاملة«.

القضاء:
 »كوستا برافا« وداعًا؟

من املبك��ر الق��ول »وداعاً مطمركوس��تا 
براف��ا«، لك��ن األكي��د أن القرار ال��ذي أصدَره 
قاض��ي األم��ور املس��تعجلة في جب��ل لبنان 
حس��ني حمدان بإقف��ال املطمر بعد 4 أش��هر، 
يضع الدولة واملعنيني في مواجهة مباش��رة 
م��ع القضي��ة اليج��اد احللول الس��ريعة قبل 
أن تتك��ّدس النفاي��ات مج��دداً ف��ي الط��رق، 
خصوص��اً أن ه��ذا املطم��ر يس��تقبل يومي��اً 
1200 ط��ن، 200 منه��ا من بي��روت و1000 
م��ن بلدي��ات جب��ل لبن��ان، وال ي��زال الق��رار 
يحتمل اس��تئناف املدعى عليهم، لكن ذلك لن 
يبطل التنفي��ذ إالّ اذا عادت احملكمة وأصدرت 
قراراً بوقفه. والسؤال األهم اليوم: ما عجزت 
ع��ن حتقيقه القوى السياس��ية ط��وال العام 
املاض��ي اليج��اد م��كان بدي��ل م��ن »كوس��تا 
برافا« أو لانطاق بحل دائم، هل ستستطيع 
توفيره خال 4 اش��هر وهي منشغلة بقانون 

االنتخاب؟

اعتراض شيعي على 
التمديد للمجلس اإلسالمي

انتقدت ش��خصيات ش��يعية سياس��ية 
وروحي��ة وجامعي��ة وثقافي��ة وإعامية، في 
كت��اب موقع وموجه الى رئي��س اجلمهورية 
ميش��ال عون، قان��ون متديد والي��ة الهيئتني 
الش��رعية والتنفيذية في املجلس اإلس��امي 
الش��يعي األعل��ى مل��دة 3 س��نوات مقبلة وأن 
أل املراكز الشاغرة بقرار من رئيس املجلس  متمُ
الهيئ��ة  موافق��ة  بع��د  مقام��ه  يق��وم  م��ن  أو 
احلاصل فيها الش��غور، الذي أق��ره املجلس 
النياب��ي ف��ي جلس��ته التش��ريعية األخيرة، 
معتبرة أن »عيوباً قانونية ودستورية شتى 
تعتري��ه«. وطالب��ت ب� »إع��ادة النظ��ر فيه« 
حرص��اً »عل��ى أال يتحول التش��ريع إلى باب 
من أب��واب االلتف��اف على الدس��تور«. ورأى 
املوقعون »أن التمديد ليس ش��أناً مذهبياً وال 
حزبي��اً، وإال ملا اقتضى تش��ريعاً«، ماحظني 
»أن النائب��ني اللذي��ن تقدما باقت��راح قانون 
التمدي��د وم��لء الش��واغر بالتعي��ني ميثان 
احلزب��ني اللذي��ن يتكلم��ان دائم��اً بض��رورة 
وضع قانون لانتخاب عل��ى قاعدة التمثيل 
النسبي الش��امل، وهذه املفارقة استوقفتنا. 
فكي��ف يس��تقيم مل��ن يبش��ر بعدال��ة التمثيل 
على املس��توى الوطني أن يذهب إلى حرمان 
أبناء طائفته ممارسة حقهم في إدارة شأنهم 

الثقافي والديني اخلاص؟«.

أبو فاعور: نشتّم رائحة 
انقالب على »الطائف«

أوضح الوزير الس��ابق وائ��ل أبو فاعور 
خ��ال لقائه رئيس احلكومة األس��بق جنيب 
ميقات��ي برفقة وفد من »اللق��اء الدميقراطي« 
أن��ه »ذاب ثل��ج قان��ون النس��بية وظهر مرج 

القان��ون املختلط »املس��خ« الت��ي مت اإلعان 
عنه وصيغ بني��ة واضحة في توزيع املغامن 
بني الق��وى السياس��ية، فب��ات يح��ق لنا ان 
نس��أل أين االصاح في قانون االنتخاب وما 
هي معايي��ر اإلصاح وأي��ن أصبح اإلصاح 
أساس��اً؟«، مؤك��داً انن��ا »كنا عل��ى حق حني 
قلنا إن الدافع في كل النقاش��ات حول قانون 
االنتخاب��ات ه��و الرغب��ة ف��ي حي��ازة أعل��ى 
نس��بة مقاعد للق��وى السياس��ي«. وقال أبو 
فاع��ور: »إننا نري��د فقط أن نذكر ب��أن هناك 
عق��داً دس��تورياً وطني��اً ب��ني اللبناني��ني هو 
اتفاق الطائف وهو مل��زم جلميع اللبنانيني، 
وه��ذا االتف��اق كل��ف اللبناني��ني الكثي��ر م��ن 
التضحيات واخلس��ائر والتقدميات والدماء 
واجلراح، وإذا كان هن��اك من يريد أن ينقلب 
على الطائف فليعلن ه��ذا األمر صراحة ألننا 

نشتم رائحة انقاب عليه«.

عون: إنتاج النفط اللبناني 
يبدأ في 2018

أك��د الرئي��س اللبنان��ي ميش��ال ع��ون 
املقب��ل  الع��ام  س��يبدأ  النف��ط  »إنت��اج  أن 
2018، بن��اًء عل��ى امله��ل املوج��ودة لتقدمي 
الدراس��ات وم��ن ث��م ف��ض الع��روض الذي 
م��ن املتوقع أن يتم في ش��هر أيل��ول املقبل«، 
مش��يراً إلى أن »كل ما س��يتم استخراجه هو 
للش��عب اللبناني من مرجعيون إلى منطقة 
العريضة من خال صندوق س��يادي للنفط 
ستوظف أمواله ومردوده في املساعدة على 
حتقي��ق التنمية، وستس��تفيد من��ه األجيال 
الصاع��دة، فهي ثروة وطني��ة يجب احلفاظ 
عليه��ا، ومتوي��ل مش��اريعنا منها«. وش��دد 
عل��ى أنه��ا »ليس��ت فقط لس��د الدي��ن العام 
ال��ذي ه��و بحاجة إل��ى وقف اله��در«. ولفت 
إل��ى أن »اخلط��أ الكبير الذي حص��ل هو في 
اعتماد االقتص��اد الريعي الذي بناء عليه مت 
سحب الكتلة النقدية املوجودة في األسواق 
وتوظيفه��ا ف��ي الفوائ��د، م��ا أدى ال��ى إلغاء 
وج��ود الطبقة الوس��طى«. وكش��ف أنه »مت 
في اجللس��ة األولى ملجلس ال��وزراء توزيع 
األحواض في املنطقة االقتصادية اخلالصة 
التي تخص لبن��ان، وطلبنا إعطاء مرس��وم 
النف��ط األفضلية، فب��دأ احلديث ع��ن وجود 

صفقة في هذا امللف«.

وجهة نظر

المثالثة تطفو على السطح
 رحل����ة البح����ث ع����ن القان����ون االنتخاب����ي ف����ي لبن����ان اس����تمرت حامية 
الوطي����س، حي����ث أقدم البعض على اش����اعة أجواء تفاؤلية، خالل األس����بوع 
املنصرم لغايات سياس����ية لم تتضح بالكامل حتى هذه الساعة. وقد شهدت 
هذه الرحلة تطورًا بالغ األهمية في الشكل واملضمون عندما أحيلت شؤونها 
عل����ى جلنة رباعية حتص����ر أو تركز النقاش والبحث في هذا املوضوع الكبير 
)القان����ون االنتخاب����ي( ضمن دائ����رة املثالثة الطائفية الت����ي تضم الطوائف 
الثالث الكبرى املارونية من خالل »التيار الوطني احلّر«، والسّنية عبر »تيار 
املس����تقبل«، والش����يعية من طريق الثنائي »أمل« و»حزب الله«، وهذا ما دفع 
احلزب التقدمي االشتراكي الى التساؤل عمن منح هذه الرباعية حق حصر 
النق����اش في موضوع القانون االنتخاب����ي بها؟ وقد لوحظ أن هذه الرباعية 
قادت حزب الكتائب ورئيسه سامي اجلمّيل الى التوجه نحو الرئيس ميشال 
عون كي يدعو رؤساء الكتل النيابية الى اخلوض في هذا الغمار، في الوقت 
الذي تناغم فيه الرئيس جنيب ميقاتي مع احلزب التقدمي االشتراكي في 

استحضار »اتفاق الطائف« في القانون االنتخابي.
وج����رى تس����ريب املعلومات االس����تفزازية من داخل ه����ذه الرباعية، التي 
تظهر حجم التناسب بني مصالح الكبار وبني ما يفصل في القانون املوعود، 
ما أظهر حجم الفش����ل في التوصل الى قان����ون مختلط أعرج وأعور يراعي 
مصال����ح البع����ض ويغم����ط مصالح آخري����ن. وكان واضحًا للعي����ان أن محور 
التي����ار الوطن����ي احل����ر - حزب الق����وات قادم من خ����الل القان����ون االنتخابي 
على س����حق الش����رائح املس����يحية األخرى، مبن فيها املستقلون، أو من أطلق 
عليهم في الس����نوات العش����ر األخيرة مسيحيو 14 آذار، حتى باتت زعامة آل 
فرجني����ة في املعقل الزغرتاوي، مهددة بفعل حتالف مزمع يضم الى جانب 
التي����ار الوطني احلر وحزب القوات آل معّوض وورثة الرئيس الراحل رينيه 
معوض. وقد استفز هذا التهديد الذي يتعرض له النائب سليمان فرجنية 
»ح����زب الل����ه« وحرك����ة أم����ل اللذي����ن تربطهما بالزعي����م الزغرت����اوي عالقات 
ووش����ائج حتالفي����ة متين����ة. وه����ذا ما ش����كل تهدي����دًا جدي����ًا ملش����روع القانون 
االنتخاب����ي املختلط الذي بانت عوراته وهنأته ونقاط ضعفه. وبات الفراغ 
في الس����لطة التشريعية خيارًا واردًا ومرجحًا في قاموس رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون، في حال تخييره بني التمديد املدان للمجلس النيابي 
احلال����ي، واج����راء االنتخاب����ات النيابي����ة على أس����اس القان����ون النافذ الذي 
اعتمد في انتخابات 2009. ووصل األمر في بعض س����يئي الظن الى القول 
إن الرئي����س ع����ون يفض����ل ه����ذا اخليار ال����ذي مينح����ه فرصة التش����ريع الى 
جانب ترؤس����ه للب����الد بالصالحيات املعروفة لعل ذلك يعوض في حس����ابات 
البعض صالحيات الرئاسة األولى املهدورة في »اتفاق الطائف«. ورأى بعض 
املراقب����ني أن مس����ار األم����ور داخل اللجن����ة الرباعية، كادت تق����ود البحث الى 
إع����الن نتائ����ج االنتخابات النيابية قبل صدور القان����ون، وبعد تفصيله على 
قي����اس عدد قليل من األطراف الكبرى أو »املس����تكبرة«. لقد س����قطت القوى 
السياسية اللبنانية الكبرى في امتحان البحث عن قانون انتخابي عصري 
بعي����د املن����ال، وبات اجلميع أمام خيارات صعب����ة. إما اعتماد قانون مختلط 
كيفم����ا كان مع ارض����اء الطرف األقوى بني املتضررين ممث����اًل بالنائب وليد 
جنبالط، مع احتمال التمديد التقني الى شهر أيلول، وإما العودة املرغمة 
الى القانون النافذ خالفًا لكل عمليات الرفض الس����ابقة، وإما الدخول في 
حال����ة فراغ في الس����لطة التش����ريعية، وه����ذا ما قد يس����تفز مكونات طائفية 
لبناني����ة كب����رى. وال يظهر من مش����هد الركام  السياس����ي املتفش����ي اال صوت 
صارخ في البرية للنائب السابق لرئيس املجلس النيابي ايلي الفرزلي وهو 

يكرر... »األرثوذكسي، األرثوذكسي«.<
أمين حجازي

الجماعة اإلسالمية في الجنوب تزور اللواء عباس إبراهيم
م��ن  وف��د  ق��ام 
في  اإلس��امية  اجلماعة 
اجلن��وب برئاس��ة نائب 
السياسي  املكتب  رئيس 
االس��امية  للجماع��ة 
الدكت��ور بس��ام حم��ود، 
يرافق��ه وفد ض��م رئيس 
علم��اء  هيئ��ة  مكت��ب 
صي��دا  ف��ي  املس��لمني 
الس��بع  عل��ي  الش��يخ 
أعني ومسؤول العاقات 

العامة للجماعة في منطقة العرقوب الش��يخ محمد اجلرار، 
وعض��و اللجنة السياس��ية محمد الزعت��ري.. بزيارة املدير 
العام لألمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم في دارته 

في اجلنوب، وج��رى خال اللقاء التداول باألوضاع العامة 
ف��ي لبنان وحتديداً في اجلنوب، كما تناول البحث عدداً من 

القضايا السياسية واألمنية واخلدماتية للمواطنني.

لقطات لبنانية
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به��ذه اللقاءات، والقوى التي تش��ارك فيها ،متجاهل��ة دور احلكومة 
وواجبها في التقّدم مبشروع قانون إلى املجلس النيابي لانتخابات 

النيابية.
إذا،ً املس��ؤولية األساس��ية إذا أرادت احلكوم��ة والعهد واملجلس 
النياب��ي والقوى السياس��ية تغيير قان��ون االنتخاب تق��ع بالدرجة 
األولى على عاتق احلكومة ابتداًء وعلى املجلس النيابي ثانياً. األولى 
جلهة إرسال مش��روع قانون لانتخابات إلى املجلس النيابي، وهو 
ما لم يحصل بعد. وبالتالي فاحلكومة التي جاءت على أس��اس أنها 
حكومة إجراء االنتخابات مس��ؤولة بالدرجة األساس��ية عن إرسال 
مث��ل هذه الصيغة املقترح��ة، لكننا ال نرى أن احلكوم��ة تتحرك بهذا 
االجتاه، وبالتال��ي فإذا أردنا أن نتحدث عن ذلك بحس��ن نّية فنقول 
إن ه��ذا تقصير من احلكومة يجب محاس��بتها علي��ه، وإذا ذهبنا في 
احلديث عن ذلك بس��وء الظن فنقول إنه��ا عملية تواطؤ من احلكومة 
عل��ى املواطنني من خال »تلزمي« هذه أقضية التي دار اخلاف عليها 
طوي��اً إل��ى جهات حزبي��ة نافذة، وجتاه��ل باقي املكّون��ات، وحتى 
املواطن��ني. إن الواجب يقضي بأن يفتح النق��اش في مجلس الوزراء 
ف��ي قانون االنتخاب، وأن يصار إلى تقّدم احلكومة مبش��روع قانون 
إل��ى املجل��س النيابي، س��واء من خ��ال اتفاقه��ا علي��ه، أو من خال 
التصوي��ت داخل احلكومة على املش��اريع التي ميك��ن أن تطرح على 
طاولته��ا، والذهاب بعد ذلك إلى املجلس النيابي مبش��روع يكون قد 

أقرته احلكومة بإحدى الصيغ.
أّما املجلس النيابي فهو مطالب بعقد جلس��ات تشريع ومناقشة 
مش��اريع واقتراحات القوانني االنتخابية ال��واردة إليه، والتصويت 
على هذه املش��اريع واالقتراح��ات وليكن القانون ال��ذي يحظى بثقة 
املجل��س ه��و القانون ال��ذي جتري االنتخاب��ات على أساس��ه، وهذا 
أبس��ط قواعد العمل الدميقراطي، وبذلك ينته��ي اجلدل »البيزنطي« 
على قوانني االنتخاب، ويجري االحتكام إلى املؤسس��ات التي ينادي 
اجلميع به��ا، فإذا بهم يأكلونه��ا ويتجاوزونها عن��د أول منعطف إذا 

تعارض دورها مع مصاحلهم.
يبق��ى أم��ر ال بّد من لف��ت النظر إلي��ه، وهو أن الفراغ في الس��لطة 
التش��ريعية حتت عنوان رف��ض التمديد للمجل��س النيابي أو رفض 
إجراء االنتخابات وفق القانون النافذ، يهدد مجمل النظام السياسي، 
ويفت��ح الباب مجدداً للحديث عن مؤمتر تأسيس��ي يعي��د إنتاج هذا 
النظام، وقد يك��ون املدخل إلى هذا املوضوع س��هاً، أما اخلروج منه 

فقد ال تكون خسائره محسوبة.{

تصاعد النقاش واجلدل الذي تصّح تسميته ب�»البيزنطي« على 
قانون االنتخاب بني القوى السياس��ية والكتل النيابية، وهو ما أّدى 
إلى مزيد من التباعد في مواقف هذه الكتل من القانون املنتظر. وكلما 
ضاق الوقت أمام االستحقاق االنتخابي النيابي جلهة املهل القانونية 
والدس��تورية التي حّددت مواعيد دعوة الهيئ��ات الناخبة، وحّددت 
أيضاً موعد االنتخابات وغيرها من األمور املتصلة باالستحقاق، كلما 
ازداد املش��هد تعقيداً وتأّزماً، حتى أن رئيس اجلمهورية لّوح بالفراغ 
في السلطة التشريعة إذا لم يمَُصر إلى إقرار قانون جديد، ألنه يرفض 
التمدي��د للمجلس احلالي من جهة، ويرف��ض إجراء االنتخابات على 
أس��اس القانون النافذ من جهة أخرى، وهو ما يعني أن الباد تدخل 

عهد الفراغ على مستوى السلطة التشريعية.
 إال أن الش��يء الافت ف��ي موضوع القان��ون االنتخابي هو تخلّي 
احلكومة عن مسؤوليتها جلهة التقّدم مبشروع قانون جديد وعصري 
يلب��ي تطلعات اللبنانيني لانتخابات النيابي��ة، مع العلم أن حكومة 
الرئيس جنيب ميقاتي تقّدمت إلى املجلس النيابي في حينها مبشروع 
قانون يعتمد النسبّية ويقّسم لبنان إلى ثاث عشرة دائرة انتخابية، 
وت��رك هذا املوضوع املهم إلى كتل نيابية مش��اركة باحلكومة، وقوى 
��ّمي اللجنة  سياس��ية كبرى تقوم بهذا الدور والواجب من ضمن ما سمُ
الرباعية التي ضّم��ت أحزاب: التيار الوطني احلر، املس��تقبل، حركة 
أم��ل، وحزب الله.. وأعطيت ش��به غطاء رس��مي عندم��ا عقدت بعض 

اجتماعاتها في القصر اجلمهوري مبوافقة رئيس اجلمهورية.
ق��د يك��ون من ح��ق أي��ة ق��وى سياس��ية أن جتتمع م��ع بعضها 
وتناقش ما تريد م��ن قوانني انتخاب أو غيره من األمور، وليس ألحد 
أن يعترض على ذلك، فالدس��تور اللبناني كف��ل احلق للجميع مبثل 
ه��ذه األنش��طة، أما أن حتظى مث��ل هذه اللق��اءات التي تناق��ش أمراً 
عام��اً كقانون االنتخاب بش��به مظلة رس��مية، فذاك ش��يء آخر، وأن 
يت��م جت��اوز احلكوم��ة وجتاهلها في إجن��از مثل هذا القان��ون، فتلك 
قضي��ة أخرى أيضاً. وم��ن هنا فإن اللق��اءات الثنائي��ة أو الثاثية أو 
الرباعي��ة ال تغني ع��ن دور احلكومة وواجبها، ب��ل هي ضرب ملنطق 
املؤسس��ات، وحتى لدور الش��ركاء في هذه احلكومة، وبالتالي فهي 
محاولة استئثار واحتكار لهذه املناقشات، ومن ثم تتحّول إلى عملية 
فرض عل��ى باقي األطراف في احلكومة أو حتى في املجلس النيابي، 
لتص��ّور يكون من صناعة هذه اللقاءات، وه��و بالتأكيد تصّور يكون 
ق��د أخذ في االعتبار مصالح هذه الق��وى التي انتجته وليس مصالح 
املواطنني أو الوطن، ومن حق أي طرف سياس��ي أن يرفض أو يشكك 

القانون االنتخابي
واحتكار التمثيل الشعبي 
واألفق المسدود

يضمن لقوى التس��وية نفوذها السياسي بعد حصول 
التفاهم على رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة.

ولذل��ك فإن احلديث عن قان��ون عادل ودميقراطي 
لانتخاب��ات غير وارد في حس��ابات اللجنة الرباعية، 
وه��و ما أثار حفيظة القوى السياس��ية املس��تبعدة عن 
البحث في القان��ون االنتخابي أوالً، وباق��ي اللبنانيني 
ثاني��اً، وقد تصاعدت درجة االعتراض السياس��ي على 
مس��ودة قانون االنتخ��اب خصوص��اً من قب��ل »اللقاء 
الدميقراطي«، وتيار املردة وحزب الكتائب وشخصيات 
سياس��ية مس��تقلة، واعتبر الرئيس جني��ب ميقاتي أن 
»ما يجري تداولة يعني عملياً الكيل مبكيالني وتطبيق 
نظري��ة ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم«، وهذا ما أربك فريق 
اللجن��ة الرباعية، حي��ث اعتبر الرئيس ب��ري ان احلل 
يبق��ى في الدس��تور »م��ن دون ل��ف ودوران« وأضاف: 
»أنا لن أخالف الدس��تور فليخالفه غيري. أنا أنتظركم 

هاتوا قانونكم«.
ولذلك أش��ار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب 
ياس��ني جاب��ر، إلى أن »التس��ريبات األخي��رة للصيغة 
املختلط��ة عب��ر اإلعام، ج��اءت في إطار ج��ّس النبض 
واس��تطاع ردود الفع��ل« وأضاف في ما يش��به التبرؤ 
من هذه الصيغة أن »الصيغة عبارة عن قانون س��تني 

مقنع«.
أم��ا »تي��ار املس��تقبل« ال��ذي يش��ارك ف��ي اللجنة 
الرباعي��ة عب��ر الس��يد ن��ادر احلري��ري، ففض��ل ال��رّد 
عل��ى االعتراضات عل��ى القانون املختل��ط التي يجري 
تداول��ه عب��ر موق��ف في جري��دة الس��فير ج��اء فيه أن 
»مس��ودة مش��روع املختل��ط التي يت��م تداوله��ا حالياً 
على الساحتني السياسية واإلعامية وتتمحور حولها 
مختل��ف أنواع االنتق��ادات واالعتراض��ات إمنا هي في 
واقع األمر مس��ودة غير دقيقة وغير نهائية، سواء على 
مس��توى التقس��يمات واملعايير أو عل��ى صعيد توزيع 

املقاعد النيابية بني االنتخاب األكثري والنسبي«.
باختص��ار، قان��ون االنتخ��اب ج��زء م��ن عملي��ة 
التسوية السياسية بني القوى الكبرى التي تريد وضع 
يدها على الس��لطة والدولة. فهل تنجح في مسعاها أم 

تفشل أمام الضغوط السياسية والشعبية؟{
بسام غنوم

علي��ه أن البح��ث ج��اٍر للوصول إل��ى قان��ون انتخاب 
يؤمن لهذه القوى الهيمنة السياسية وال يؤمن التمثيل 

الدميقراطي والعادل لباقي اللبنانيني.
دة القان��ون االنتخابي املختل��ط دخلت في  فمس��وَّ
تفاصيل الدوائر واحملافظات وقسمتها إلى أكثري، حيث 
الفوز مضمون ملرشحيها، ونسبي حيث احتماالت الفوز 
غي��ر مضمونة مئة باملئة، ولذل��ك طالب التيار الوطني 
احل��ر بانتخ��اب 23 نائباً عل��ى األكث��ري، جميعهم من 
املوارنة، إضافة إلى نس��بي آخر في كسروان في دوائر 
املتنني اجلنوبي والش��مالي وكسروان وجبيل، إضافة 
إل��ى أقضية جزين وزغرتا وبش��ري والكورة والبترون 

والدائرة األولى في بيروت )األشرفية(.
أما في محافظة اجلنوب، فالقانون يلحظ انتخاب 
مقع��د أو مقعدي��ن عل��ى النس��بية فيم��ا الباق��ي عل��ى 

األكثري.
املاحظ��ة الثانية تتعلق مبب��دأ البحث في قانون 
االنتخاب وهي القائمة على أساس التسوية التي أنهت 
الفراغ الرئاس��ي، ومت على أساس��ها تش��كيل احلكومة 
اجلدي��دة، أي إن البح��ث ف��ي قان��ون االنتخ��اب ه��و 
الس��تكمال وضع اليد على الدولة عب��ر قانون انتخاب 

أن »م��ا نس��معه ونقرأه 
هجيناً  مشروعاً  نعتبره 
اس��تعاء  نب��رة  في��ه 
إذا  الرغب��ة  وبع��ض 
متكنوا في اإللغاء، وهذا 
غي��ر وارد في قاموس��نا 

السياسي«.
يج��ري  م��ا  فه��ل 
ف��ي قان��ون  م��ن بح��ث 
للوصول  ه��و  االنتخاب 
إلى قانون ميثل التمثيل 
والدميقراط��ي  الع��ادل 

للبناني��ني، أم ه��و مج��رد بح��ث لقانون حتت مس��مى 
التسوية التي متت على أساسها االنتخابات الرئاسية 

وتشكيل احلكومة اجلديدة؟
البداي��ة أوالً م��ن قان��ون االنتخ��اب املختل��ط بني 
النس��بي واألكثري الذي تسربت مسودة له في وسائل 
اإلعام، وقي��ل إن أحد أعضاء اللجن��ة الرباعية املؤلفة 
م��ن ممثلني ل�»ح��زب الل��ه« وحركة أمل و»املس��تقبل« 
والتي��ار الوطني احلر هو الذي س��ربها، م��ع أن االتفاق 
كان على ان تبقى عملية البحث في القانون االنتخابي 

سرية.
في هذا اإلطار ميكن تسجيل عدة ماحظات:

املاحظ��ة األول��ى ه��ي تغيي��ب مجل��س ال��وزراء 
ف��ي قان��ون  البح��ث  النياب��ي ع��ن عملي��ة  واملجل��س 
االنتخ��اب وحص��ره ف��ي فري��ق التس��وية السياس��ية 
املؤل��ف من »ح��زب الل��ه« وحركة أمل وتيار املس��تقبل 
والتي��ار الوطن��ي احل��ر، وه��ذا ميث��ل تهميش��اً للقوى 
السياس��ية األخرى س��واء في مج��اس ال��وزراء أو في 

املجلس النيابي.
وقد دلت املناقش��ات اجلارية بني اللجنة الرباعية 
واملسودة املسربة لقانون االنتخاب الذي يجري العمل 

ّم��ى  تعي��ش الس��احة السياس��ية ف��ي لبن��ان »حمُ
قانون االنتخ��اب« إذا صح التعبي��ر، وبالتالي فإن كل 
القضاي��ا األخ��رى الت��ي ته��م املواطنني، وال س��يما تلك 
املتعلق��ة بالوضع االقتصادي وحالة الفس��اد والترهل 
في مؤسس��ات الدولة التي أش��ار إليها مؤشر مدركات 
الفس��اد الصادر عن »منظمة الشفافية الدولية«، حيث 
ح��ل لبنان في املرتبة 127 من أص��ل 177 بعد أن كان 
ف��ي املرتبة 128 من أص��ل 176 في الع��ام املاضي، إذ 
تراجع الى درجة 28 من 30 درجة على صعيد مستوى 
النزاهة، ال حتظى باهتمام الطبقة السياسية التي تبدو 
منصرفة بالكامل الى عملية تقاسم احلصص التي على 
كِّلَت احلكومة  أساس��ها جرت االنتخابات الرئاسية وشمُ
اجلديدة برئاسة الرئيس سعد احلريري، ويبقى إجراء 
االنتخابات النيابية وفق قانون يكفل لهذه القوى الفوز 
بأكبر عدد من املقاعد النيابية على املس��تويني الطائفي 
واملذهب��ي، مع تب��ادل للمقاعد الطائفي��ة واملذهبية في 
بع��ض احملافظات والدوائ��ر مبا يكفل احت��كار التمثيل 
النيابي والسياسي للقوى السياسية الكبرى، وتهميش 
القوى السياس��ية األخرى واملس��تقلني الذين يرفضون 
السياس��ات اجلديدة التي يجري العمل بها حالياً، وقد 
أش��ار الى ذلك النائب أكرم ش��هّيب بع��د لقائه الرئيس 
نبيه بري عل��ى رأس وفد »اللقاء الدميقراطي«، فاعتبر 

البحث في القانون االنتخابي.. تقاسم للحصص وغياب للعدالة والديمقراطية
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الشاشة اللبنانّية... صراع على المشاهد يصل إلى االبتذال
ر التلفزيون باتس��اع املواقع اإللكترونية  هل تأَثّ
وانتش��ارها؟ س��ؤاٌل يمُط��َرح الي��وم، بعدم��ا أعلن��ت 
احملط��ات اللبنانّي��ة وع��دد م��ن احملط��ات العربّي��ة، 
خ��وض معركة ال�»رايتنغ«، وبعب��ارة أخرى معركة 
»التف��ّوق« في كس��ب مزيد م��ن املش��اهدين. معركة 
أضَحت غي��ر مهتّمة بواق��ع البرام��ج املعروضة، وال 
حّت��ى بنوعيتها. الي��وم، وبعد بل��وغ الربيع العربي 
عامه السادس، ثَمّة أسئلٌة مطروَحٌة عن دور اإلعام، 
وحرية هذا اإلعام على اخلريطة العربية، وكيف مّت 
الدمج بني املواقع اإللكترونية املنتش��رة على املواقع 
البديل��ة، وبني البرام��ج التلفزيوني��ة التي أصبحت 
تستس��هلُّ في إعدادها، ال بل تعتم��د بالدرجة األولى 
عل��ى ه��ذه املواق��ع، وقد ص��ارت حتاول م��ن جديد، 
الصع��ود عل��ى ه��ذه املواق��ع وإع��ان تفوقه��ا عب��ر 
الترويج، ونشر ما يمُسمى »هاشتاغ« وتبني انتصاٍر 
آخ��ر، ليصب��ح اإلعام هنا س��احاً ذا حّدي��ن، ما بني 

امليديا التقليدية وامليديا البديلة.
يواج��ه بع��ض اإلع��ام املرئ��ي الي��وم، أزمات��ه 
املالَيّ��ة بأقّل تكلفٍة ممكنة، من خال االستس��هال في 
��رى فيها أّنها ترفيهية،  ه��ذا النوع من البرامج التي يمُ
فيس��تغّل بعض الطامحني إلى إعداد برنامج خاص 
وتقدمي��ه، بكلفٍة ال تصل إلى ح��دود البرامج الكبيرة 
ذات امليزانية العالية واملفتوح��ة، اخلاصة بالفئات 
األول��ى م��ن املخرج��ني واملعدّي��ن وحت��ى الفنانني.. 
صورة أصبحت منطية في السنوات األخيرة، دفعت 
الشاش��ات إل��ى تبن��ي مجموعة م��ن الش��باب الذين 
اخت��اروا التلفزيون من أجل كس��ب ش��هرة س��ريعة، 
عب��ر مجموعة من األفكار، الت��ي حتمل اجلمهور على 

متابعة احملطة، بني اجلنس والدين واإلرهاب.
وقبل أربع س��نوات، انتش��رت ظاه��رة البرامج 
الت��ي تعتم��د عل��ى النق��د والس��خرية، وق��د يك��ون 
اإلعامي املصري باس��م يوس��ف، أول من فتح الباب 
على البرامج النقدية بع��د قدومه من عالم الطب إلى 
التلفزي��ون، ف��ي برنامجه ال��ذي مهد حلرك��ة برامج 
مقلدة، بعضها يتمّتع مبحتوى جيد، والبعض اآلخر 

يفتقر إلى الدقة والثقافة في الطرح.
األزمة في لبنان

ح أن بعض القنوات اللبنانية لم تلتزم  من املمُرجَّ
دفتر الش��روط، وال بنود القانون الت��ي أقَرّها مجلس 
ال��وزراء اللبنان��ي س��نة 1996، وتقض��ي بالتزام ما 
يل��ي: تعّهد من املؤّسس��ة اإلعامي��ة بالتقّيد بأحكام 
التأجي��ر،  وبش��روط  الناف��ذة،  واألنظم��ة  القوان��ني 
والتعه��د بع��دم ب��ث األخب��ار السياس��ية والبرامج 
السياس��ية املباش��رة وغير املباش��رة م��ا لم يرخص 
لها بذلك، بق��رار يتخذ في مجلس ال��وزراء بناًء على 
اقت��راح وزي��ر اإلع��ام. وعدم ب��ث برامج من ش��أنها 
اإلخ��ال بالنظ��ام الع��ام أو اإلضرار بس��امة الدولة 
أو بحس��ن عاقاتها مع البل��دان العربية أو األجنبية 
الصديق��ة، أو البرامج التي تؤثر في س��امة أمن تلك 
البل��دان، وعدم ب��ث برام��ج إباحية ممُض��رة باآلداب 
واألخاق العامة، وبرام��ج تثير النعرات الطائفية أو 
تتناول بالنقد والتجريح املعتق��دات الدينية ملناطق 

االستقبال.
هك��ذا، ين��ص قان��ون احملط��ات اللبناني��ة، ف��ي 
الوق��ت الذي يغيب فيه التزام بعض احملطات بعض 
بن��ود هذا القان��ون، فيما يأتي دف��اع بعض احملطات 

عن نفس��ها، بأن ذل��ك يناقض دور احلري��ة، الواجب 
أن يرع��اه القانون أيض��اً. هذه النقطة، ب��ني احلرَيّة 
ف��ي ال��رأي، وتقدمي نوعّية م��ن البرام��ج التي تعتمد 
عل��ى مجموعة م��ن »التابوه��ات« تفتقر ف��ي املقابل 
إلى الهدف الذي من ش��أنه إفادة املتلّقي ولو بنس��بة 
ضئيلٍة، هي أس��اس اخل��اف اليوم بني املس��ؤولني 

عن احملط��ات وبني الس��لطة السياس��ية واملش��اهد، 
الت��ي دخلت على اخلط قبل أس��بوع، ظّن��اً منها أنها 
تس��تطيع أن تكون إل��ى جانب املنتقدي��ن، ومواجهة 

بعض البرامج التي  تخدش احلياء واألخاق.
م��ن  ش��هور  ع��دة  بع��د 
مواجه��ة برنام��ج »نقش��ت« 
ال��ذي يع��رض على شاش��ة 
تدخل��ت  اللبناني��ة،   LBCI
أيام السلطة السياسية،  قبل 
فأصبح البرنامج على طاولة 
جلسة مجلس الوزراء. بعض 
بالتدخ��ل  طالب��وا  ال��وزراء 
لوقف البرنامج، وسط حالة 
ش��كلت انقس��اماً ب��ني مؤي��د 

ومعارض، فيما صّرح املدير العام ل�LBCI الش��يخ 
بيار الضاهر، ب��أّن »كل البرامج تتعرض للنقد وهذا 
األم��ر بديهي«، وأض��اف: »كلما زاد جن��اح البرنامج 
زاد النقد حوله«. وقال إّن احملطة التي يديرها ال تلزم 
الن��اس بضرورة متابعتها. وق��ال إنه يرفض اإلعام 
املوج��ه. لك��ن حدي��ث بي��ار الضاه��ر يأت��ي رداً على 
برنام��ج يرى فيه بعض املتابعني أو املش��اهدين أنه 
يخدش احلياء، ويصور الفتاة اللبنانية أنها س��لعة 
عل��ى الهواء، كذلك ف��إن بعض املواق��ف التي ظهرت 
من قبل املش��اركات في برنامج »نقشت« تنم عن قلة 
ثقاف��ة، وهؤالء يطمعون في مراقبة املادة أو احملتوى 
للبرنام��ج بعيداً عن الدخول في صراع مع سياس��ة 

القمع واحلرية.
عل��ى أية ح��ال، ب��دت املواقف الت��ي دخلت فيها 
ف��ي طريق��ة  »الش��رطي« متناقض��ة  لعب��ة  الدول��ة 
التعاط��ي، بعيداً عن حتّمل املقدمني على الشاش��ات 
اللبناني��ة مس��ؤولية املواضي��ع والطروح��ات التي 
تق��ّدم عل��ى الهواء، وأحيان��اً دون حتذي��ر من القصد 
وراء ذلك، وهل هو ترفيه باملعنى املتعارف عليه؟ أم 
هو مجرد إثارة إلش��عال األرقام التي يقال إنها حتطم 

باقي البرامج!!{

رؤية الرئيس الحسيني للمستقبل:
 الطائف هو الخيار.. ولبنان نموذج للمنطقة

يختل��ف الرئيس حس��ني احلس��يني ع��ن الكثير 
من الش��خصيات السياس��ية واحلزبية ح��ول كيفية 
مقاربة األوضاع السياس��ية في لبنان واملنطقة، فهو 
يؤكد في مجالسه اخلاصة »أن اتفاق الطائف ال يزال 
هو اخلي��ار الوحيد حل��ل أزمة النظام السياس��ي في 
لبن��ان واالتفاق عل��ى قانون انتخاب جدي��د، وأن كل 
اخلي��ارات األخرى غي��ر صحيحة، ول��ذا يجب العمل 
لتطبي��ق االتفاق بش��كل كامل وبدون أي��ة تفضيات، 
ومن خال ذلك سيكون لنا منوذج سياسي مستقبلي 

لكل دول املنطقة«.
لق��ب ب�»ع��راب الطائ��ف« أو »أب��و  ويؤك��د م��ن يمُ
الطائ��ف« »ان لبن��ان يتميز مبميزات عديدة أس��همت 
ف��ي حماية جتربته السياس��ية ومنعته م��ن االنهيار 
الكام��ل، وأن ه��ذه املميزات ستش��كل الث��روة الكبرى 
للبنانيني في املستقبل... وهذه الثروات هي: احلرية، 
املمي��زات اخلاصة للش��خصية اللبنانية، التس��امح 
االنتخابي��ة  التجرب��ة  الطائف��ي،  والتن��وع  الدين��ي 
الطويل��ة وت��داول الس��لطات. وعلين��ا احلف��اظ على 
هذه الثروات والعمل لاس��تفادة منها من أجل حماية 
لبنان والوص��ول إلى النظام السياس��ي العادل على 

األسس التي وضعها اتفاق الطائف«.
كي��ف ينظ��ر الرئي��س حس��ني احلس��يني إلى ما 
يجري عل��ى الصعي��د اللبناني الداخل��ي حالياً؟ وما 
ه��ي نظرته إلى مس��تقبل لبن��ان ودوره ف��ي املرحلة 

املقبلة؟
حول الوضع الداخلي اللبناني

بداية، كيف ينظر الرئيس حس��ني احلسيني الى 
التطورات اجلارية اليوم على صعيد املناقشات حول 

االنتخاب��ات  قان��ون 
التي تطرح  واحللول 
السياس��ية  لألزم��ة 

اللبنانية؟
الرئيس  يعتب��ر 
م��ا  أن  احلس��يني 
يج��ري م��ن لق��اءات 
وما يطلق من مواقف 
ح��ول  سياس��ية 
االنتخاب��ات  قان��ون 
»نفاق  بحفلة  أش��به 
بعض  ألن  سياسي« 
والشخصيات  القوى 

السياس��ية واحلزبية تعمل إلرضاء فريق معني على 
حس��اب الدس��تور واتف��اق الطائ��ف، ألن الطائف أكد 
اعتماد النسبية في االنتخابات مع حتويل احملافظات 
إل��ى دوائ��ر انتخابية بعد اج��راء بع��ض التعديات 
املناس��بة، وان املطلوب اعتماد النس��بية مع الصوت 
التفصيلي، وهذا يس��مح لكل فري��ق باختيار من يريد 
أن ميثله بش��كل صحيح ويمُسهم في حتقيق املساواة 

وتأمني التنوع السياسي واحلزبي.
ويضيف احلس��يني: »إن اتف��اق الطائف تضمن 
كل االقتراح��ات والقواع��د املطلوب��ة لتطوي��ر النظام 
السياس��ي اللبنان��ي ومت إدراج مضم��ون االتفاق في 
الدس��تور اللبناني، إن على صعي��د الثوابت والقواع 
العام��ة أو على صعيد تطوي��ر النظام وإيجاد اآلليات 
املناس��بة ملعاجلة الطائفية السياسية، ولذا املطلوب 
فق��ط تطبيق االتف��اق وااللت��زام به بش��كل كامل بدل 
البحث عن حلول سياسية على قياس بعض األطراف 

والشخصيات السياسية واحلزبية«.
ويتابع الرئيس احلس��يني: »م��ا يجري حرطقة 
سياس��ية ودس��تورية، وهناك من يريد التسلط على 
البل��د وتكريس حك��م امليليش��يات، وعلين��ا مواجهة 
ه��ذه احمل��اوالت م��ن خ��ال الع��ودة ملش��روع قانون 
االنتخاب��ات القائ��م عل��ى أس��اس النس��بية والدوائر 

املوسعة وهذا هو اخليار الوحيد«.

لبنان واملنطقة
لكن ماذا عن مس��تقبل لبن��ان ودوره في املنطقة 
في ظل الصراعات القائمة والبحث عن تسويات لهذه 

الصراعات احلادة؟
يجي��ب الرئي��س حس��ني احلس��يني: »لق��د كان 
لبنان في املرحلة املاضية هو س��احة للصراعات بني 
القوى الكبرى ودول املنطقة، وكانت كل دولة تس��عى 
لتكريس نفوذه��ا أو مواجهة القوى املعارضة لها من 
خ��ال الواقع اللبنان��ي، لكن اليوم انش��غلت كل دول 
الصراع��ات القائم��ة فيه��ا أو بالصراعات ب��ني الدول 
مباش��رة، ولم يع��د لبنان يش��كل األولوية بالنس��بة 
إلى ه��ذه الدول ولذا متت��ع لبنان مبا ميكن تس��ميته 

الهدنة السياس��ية والعس��كرية، ولكن مب��وازاة ذلك، 
فإن لبنان جنح في احلفاظ على جتربته السياس��ية 
والتاريخي��ة ألن��ه يتمتع مبي��زات غير موج��ودة في 
معظ��م دول املنطق��ة، وهناك عدة قضاي��ا متيِّز لبنان 
ومنها: احلري��ة، التنوع الطائفي، احلياة السياس��ية 
الش��خصية  ممي��زات  واالنتخابي��ة،  والدس��تورية 
اللبناني��ة العلمي��ة والثقافي��ة، وكل ذل��ك أس��هم في 
مواجه��ة كل احمل��اوالت الهادفة إلى ض��رب التجربة 

اللبنانية وخصوصاً من قبل العدّو اإلسرائيلي«.
ويتاب��ع الرئي��س احلس��يني: »إن ال��دول الت��ي 
تش��هد صراع��ات عس��كرية وسياس��ية ف��ي املنطق��ة 
أصبحت تبحث عن حلول سياس��ية لهذه الصراعات 
وأصب��ح »اتفاق الطائف« اللبنان��ي النموذج األفضل 
لهذه األزمات من خال اعادة توزيع الس��لطات بشكل 
أن  والتعددي��ة، وعلين��ا  التن��وع  صحي��ح وحماي��ة 
نستفيد من ذلك حلماية التجربة اللبنانية وتطويرها 
ألن لبنان ميكن أن يصبح أفضل منوذج سياس��ي في 
املنطقة، وان وظيفة لبنان ان يكون نافذة العرب على 
العالم وان يقدِّم التجربة األفضل سياسياً ودستورياً 

وثقافياً«.
ورغ��م األوض��اع الصعب��ة الت��ي مير به��ا لبنان 
واملنطق��ة والعال��م ف��ي ه��ذه املرحل��ة، ف��إن الرئيس 
احلس��يني يبدي تفاؤالً مميزاً، ألن��ه بعد كل احلروب 
والصراع��ات التي ش��هدناها وتش��هدها دول املنطقة 
فإن��ه لي��س هن��اك خي��ار س��وى البح��ث ع��ن حلول 
سياس��ية والعم��ل للحف��اظ عل��ى الثوابت واألس��س 
التي حتمي احلريات وحقوق اإلنس��ان وتؤكد التنوع 
الطائف��ي والدين��ي والفك��ري، وان هن��اك مس��ؤولية 
كبي��رة عل��ى العرب واملس��لمني لإلس��هام ف��ي صنع 
واق��ع جديد في املنطقة والعال��م ولدينا ثروات كبيرة 
يج��ب احلف��اظ عليه��ا واالس��تفادة منه��ا، إن عل��ى 
املس��توى الدين��ي أو السياس��ي أو االجتماع��ي. فهل 
ستأتي التطورات املقبلة منسجمة مع تفاؤل الرئيس 
حسني احلسيني أم اننا سنشهد املزيد من الصراعات 

واخلافات الداخلية واخلارجية؟{
قاسم قصير 

الجماعة اإلسالمية ترفض احتكار صياغة 
قانون االنتخاب والفراغ في السلطة التشريعية

 تدارس املكتب السياسي للجماعة اإلسامية في لبنان خال اجتماعه األسبوعي الصيغ 
الت��ي يج��ري تداولها عن قانون االنتخ��اب، واللقاءات التي جتري حتت عن��وان االتفاق على 

قانون جديد، وأكد اآلتي:
-  جتدي��د الدعوة إلى اعتماد النظام النس��بي ولبنان دائرة انتخابي��ة واحدة، وإذا تعّذر 

ذلك فأقرب تصّور إلى هذا النظام الذي يحقق االنصهار الوطني والتمثيل الصحيح.
 -  رفض احتكار صياغة القانون في لقاءات ثنائية أو ثاثية أو رباعية، ودعوة احلكومة 
إلى القيام بدورها وواجبها، والتقّدم مبش��روع قانون واضح إلى املجلس النيابي في أس��رع 

وقت ليصار إلى مناقشته وإقراره.
 -  إج��راء االنتخاب��ات النيابية في وقتها احملدد دون إبط��اء أو تأخير، ورفض الفراغ في 
الس��لطة التش��ريعية حتت أي عنوان، ألن من ش��أن ذلك ض��رب املؤسس��ات، وفتح النقاش 

مجدداً على تعديل أو استبدال النظام السياسي في الوقت غير املائم لذلك.

بقلم: ربيع فران
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الغوطة الشرقّية لدمشق: المعارضة تستعد للمواجهة الكبرى مع النظام
بينما تواصلت يوم االثنني عملية تهجير الرافضني 
ل�»التسوية واملصاحلة« مع النظام السوري في وادي 
ب��ردى في ريف دمش��ق الش��مالي الغرب��ي، التي يمُنقل 
منه��ا عل��ى دفعات نحو 2100 ش��خص، م��ن مقاتلني 
وعائاته��م مع ناش��طني مدني��ني إلى محافظ��ة إدلب، 
ف��إن مس��ؤولني بالنظام ب��دأوا يلوحون ب��أن الوجهة 
املقبلة ل�»املعارك أو التسويات« هي الغوطة الشرقية 
لدمش��ق، الت��ي طامل��ا اعتب��رت أخطر جبهة عس��كرية 
متلكه��ا املعارض��ة الس��ورية عل��ى تخ��وم العاصم��ة 
الس��ورية. وظه��رت مامح اس��تعدادات النظام لش��ّن 
املعركة احلاسمة في هذه املنطقة، من خال تصريحات 

وتسخني للجبهة باستخدام غاز الكلور.
وقصفت ق��وات النظام الس��وري، مس��اء االثنني، 
مواقع للمعارضة في غوطة دمشق الشرقية، بغازات 
س��امة، فيم��ا دارت مواجه��ات ومُصف��ت بالعنيفة بني 
الطرف��ني، على إثر محاولة الق��وات التقدم في املنطقة. 
وذك��ر »جيش اإلس��ام«، أكب��ر فصائ��ل املعارضة في 
ري��ف دمش��ق، عب��ر حس��اباته الرس��مية، أّن »ق��وات 
النظام استهدفت مقاتليه قرب بلدة امليدعاني، بقذائف 

محملة بغاز الكلور السام«.

تس��بب  »القص��ف  إّن  محلّي��ة  مص��ادر  وقال��ت 
باختن��اق عدد من مقاتل��ي املعارض��ة، ومّت نقلهم إلى 
املش��افي امليدانية في املنطقة، لتلق��ي العاج«. ويأتي 
قص��ف النظ��ام عل��ى مواق��ع املعارض��ة ف��ي محاولة 
لزيادة الضغط العس��كري على الفصائ��ل املتبقية في 
املنطق��ة على الرغم من س��ريان »اتفاق أنق��رة« لوقف 
ت��ل وج��رح العش��رات م��ن عناص��ر  إط��اق الن��ار. وقمُ
النظ��ام ف��ي وقت س��ابق، أثن��اء معارك عل��ى جبهتي 
حرزما وامليدعاني. كما أعطب مقاتلو املعارضة دبابة 
بواس��طة لغم أرضي زرعوه في وقت سابق، لصد هذا 

النوع من الهجمات.
وأوض��حمُ تصريٍح رس��مي ف��ي س��ياق التحضير 
حلملة ش��املة من النظ��ام ومليش��ياته األجنبية على 
الغوطة الشرقية، كان ما ورد على لسان محافظ ريف 
دمش��ق، ع��اء إبراهي��م، ال��ذي زار قرية ع��ني الفيجة، 
بعد أن دخلته��ا قوات النظام ألول م��رة منذ نحو أربع 
سنوات. وتوعد إبراهيم، من هناك، بأن تكون الغوطة 
الش��رقية هي الوجهة املقبلة في استراتيجية »تأمني« 
محيط دمش��ق، وهو أمٌر متوقع، عل��ى اعتبار أن هدف 
النظام بضواحي دمشق يسير نحو اإلجناز. واستطاع 

النظ��ام، خال الس��نة املاضية، أن يمُس��يطر على داريا 
ومعضمي��ة الش��ام والت��ل ومعظ��م مناط��ق الغوط��ة 
الغربي��ة، وقدس��يا والهام��ة، وقبل أي��ام وادي بردى، 
وكله��ا مناطق تقع في محيط دمش��ق. وباتت الغوطة 
الش��رقية، وبع��ض أحياء دمش��ق اجلنوبي��ة، النقاط 
الوحي��دة خارج س��يطرة النظ��ام حالياً، بع��د أن كان 
معظم حزام دمش��ق حتت سيطرة املعارضة السورية 
لس��نوات، لكن أحياء دمشق اجلنوبية التي هي خارج 
نف��وذ النظ��ام، ال تش��كل خط��راً عليه، لضع��ف قدرات 
املعارضة العس��كرية هناك من حيث الع��دد والعتاد، 
وه��ي عموم��اً مناطق ش��به محاص��رة، جن��ح النظام 
بتجمي��د جبهات القتال فيه��ا على مراح��ل، عبر عقده 

دن مختلفة مع سكانها. اتفاقيات همُ
أم��ا الغوط��ة الش��رقية الت��ي تس��يطر املعارضة 
الس��ورية على أهم وأكب��ر بلداتها، فلطامل��ا كانت على 
م��دار الس��نوات القليلة املاضي��ة أخط��ر املناطق التي 
تمُه��دد النظ��ام مبحي��ط دمش��ق، وفيها وعل��ى أطرافها 
دارت أش��رس املعارك ب��ني قوات النظ��ام واملعارضة. 
وجنح��ت املعارضة بإكمال الس��يطرة عل��ى الغوطة، 
وطرد النظام من معظم نقاطه العس��كرية بحلول عام 
2013، التي شهد ش��هر آب فيها »مجزرة الكيميائي«، 
وقتل النظام فيها أكثر من 1200 مدني، بينهم عشرات 
األطفال. واس��تمرت املواجهات العس��كرية بني النظام 
واملعارض��ة ف��ي الغوطة خ��ال الس��نتني الاحقتني. 
وبلغ��ت ذروة تهدي��د املعارض��ة املس��لحة النظام في 
الغوطة الشرقية، خال الربع األخير من سنة 2015، 
ف��ي معرك��ة »الل��ه غال��ب«، الت��ي جنح فيه��ا »جيش 
اإلس��ام« )أق��وى فصائ��ل الغوط��ة( بالس��يطرة على 
عشرات الثكنات والنقاط واحلواجز العسكرية لقوات 

النظ��ام، ف��ي املرتفعات اجلبلي��ة املمُطلة عل��ى الغوطة 
م��ن جه��ة القلم��ون الغرب��ي، مبا فيه��ا قي��ادة األركان 
االحتياطية لقوات النظام. لكن في نهاية أيلول املاضي 
الذي ش��هد هذه املعارك، بدأت الغارات الروسية على 
مواق��ع املعارضة في س��ورية، وأخذ خط��ر املعارضة 
في محيط دمش��ق بالتراجع تدريجي��اً، قبل أن ينجح 
النظام في أيار ببس��ط نف��وذه على القط��اع اجلنوبي 
للغوطة الش��رقية. ولم يتوقف قص��ف النظام اجلوي 
واملدفع��ي عل��ى بل��دات الغوط��ة الش��رقية بع��د ذلك، 
وكذلك احملاوالت ش��به اليومي��ة، لقواته البرية التقدم 
على محاور القتال هناك. لكن جهوده العس��كرية، في 
محيط دمش��ق، كانت تنص��ب على جبهات مش��تعلة 

أخرى.
ويقول مس��ؤول عس��كري في املعارضة السورية 
املس��لحة في الغوطة الش��رقية، إن »النظ��ام لم يوقف 
محاوالت تقدمه يومياً على جبهات الغوطة الشرقية، 
وهو يس��ير مبخط��ط القضم البطيء للق��رى الصغيرة 
واملناطق الهامة عس��كرياً منذ أكثر من س��نة. لكن بعد 
أن أمت النظ��ام س��يطرته عل��ى وادي ب��ردى، نتوقع أن 
يمُصعد هجمات��ه في الغوطة، ونع��د اخلطط للتصدي 

لها«.
ويعتبر »جيش اإلس��ام« أه��م فصائل املعارضة 
الس��ورية املس��لحة في الغوطة الش��رقية، ث��م يتبعه 
باألهمي��ة م��ن حيث ع��دد املقاتل��ني »فيل��ق الرحمن«، 
ويتقاسمان السيطرة على معظم مدن وبلدات الغوطة. 
كما أن ل�»حركة أحرار الش��ام« و»جبهة فتح الش��ام« 
تواج��داً في بع��ض جبهات القت��ال في الغوط��ة، لكن 
عدد عناصرهما بالعش��رات فقط، وهي نسبة صغيرة 
جداً من أعداد كامل املقاتلني للنظام في الغوطة، الذين 
تمُقدره��م معظ��م اإلحصائي��ات، بأكثر من عش��رة آالف 
مقاتل. وتس��يطر فصائل املعارضة السورية املسلحة 
حالي��اً، عل��ى أه��م بل��دات وم��دن الغوط��ة الش��رقية، 
وأبرزها دوما، التي تقع إلى الشمال الشرقي من وسط 
دمش��ق بنح��و 15 كيلومت��راً، تتبعه��ا كل م��ن زملكا، 
حرس��تا، عربني، س��قبا، حمورية وغيرها، وصوالً إلى 
حي جوبر الواقع ش��رقي العاصمة الس��ورية دمشق، 

ويتبع لها إدارياً.{

بقلم: أحمد حمزة

األستانة
دستور.. وقاعدة بحرية

بقلم: حازم عياد

أعلن في األس��تانة قيام خبراء روس بإعداد دس��تور جديد لس��وريا؛ دستور يحوي في جوهره 
على خطة العمل الروسية ملستقبل سوريا.

خطوة مفاجئة، فاألطراف انش��غلت بتثبيت وقف إطاق الن��ار وطبيعة الدور اإليراني والتركي 
والضمانات املقدمة لتثبيت وقف إطاق النار وآلياته؛ إال أن روسيا كانت منشغلة في إعداد الدستور 
لتقدمه لقادة املعارضة الس��ورية؛ فهو مبثابة مفاجأة مهمة؛ تعكس طبيعة الدور الروس��ي املتنامي 

في سوريا والطموحات واملصالح التي تسعى لترسيخها في سوريا.
روس��يا تس��يطر بالكامل على مدينة حلب بعد أن أخرجت منها املعارضة وامليليشيات التابعة 
إلي��ران والنظام الس��وري؛ ومن معالم س��لطتها املتنامية توقيعه��ا اتفاقاً مع النظام الس��وري لبناء 
قاعدة بحرية في طرطوس تسمح بدخول بوارج روسية وقطع بحرية نووية؛ اتفاق سيمتد الى 49 

عاماً، مشّرعاً الوجود الروسي ومعززاً مكانة قاعدتها اجلوية في حميميم.
بالتأكيد فإن الدس��تور الروس��ي س��يعمل على معاجلة الهواجس الروس��ية التي حتدثت عنها 
وس��ائل اإلعام الروس��ية؛ والت��ي حذرت من تكرار التجرب��ة في فيتنام، حيث س��محت احلكومة في 
هانوي بإقامة قاعدة بحرية س��رعان ما تراجعت عن دعم وجودها في ما بعد؛ ما أفضى الى إغاقها 
ووقف العمل على تطويرها في حينه؛ فالضامن احلقيقي ليست االتفاقات املتغيرة بل الدساتير وما 

تتضمنه من بنود لترسيخ النفوذ واحلفاظ عليه.
طرح روس��يا لدس��تور جديد على صفة االس��تعجال وبأيدي خبراء روس يحمل رس��ائل قوية 
لكاف��ة األطراف، بأنه��ا صاحبة اليد الطولى ف��ي تقرير مصير الباد، وأن املس��اعدة بإطاق العملية 
السياس��ية مسألة حيوية للروس؛ أمر سيفاقم من أزمة عاقتها بإيران، كما سيلقي ظاالً ثقيلة على 
قوى الثورة الس��ورية التي س��ترى في املقترح الروسي محاولة الس��تباق األحداث وتأزمي ومفاقمة 

خلافتها في ما بينها.
اقتراح الدس��تور وبأيدي خبراء روس خطوة متس��رعة تعكس هشاش��ة التحالفات الروس��ية، 
س��واء مع النظام أو مع إيران؛ ومؤش��ر قوي على أن الدور الروس��ي عرضة لهزات كبيرة في املرحلة 
القادمة؛ في ظل املمانعة األوروبية واألمريكية املمكنة مس��تقباً؛ الدس��تور الروسي مؤشر مهم على 
أن جولة الصراع املقبلة س��تكون أش��د قوة وخطورة مما س��بق، إن لم تتفاعل املعارضة وتركيا مع 

توجهات روسيا بحكمة ودراية؛ يقابلها مزيد من املرونة من اجلانب الروسي.
نحت��اج من روس��يا تقدمي أوراق إضافي��ة ومهمة للمعارضة الس��ورية وتركيا والس��عودية إذا 
أرادت احلف��اظ على مصاحلها واملضّي قدماً في العملية السياس��ية؛ فالدس��تور وحده ليس ضمانة 
في ظل املمانعة التي ستتش��كل وتتدحرج ككرة الثلج محلياً وإقليمياً ملواجهة السياس��ة الروس��ية؛ 
فاخلط��وة الروس��ية مأزومة وس��تقود اجلميع الى مأزق كبي��ر، ما لم تقدم روس��يا املزيد من األوراق 

للمعارضة وحلفائها.{

غارات بدير الزور
وقصف للنظام بحّي جوبر ومحيط الغوطة

طائ��رات  ش��نت 
وس��ورية  روس��ية 
الغ��ارات على  عش��رات 
الدولة  لتنظي��م  مواق��ع 
مدين��ة  ف��ي  اإلس��امية 
ال��زور ومحيطه��ا،  دي��ر 
كما شنت غارات مماثلة 
للتنظي��م  مواق��ع  عل��ى 
في مدينة الب��اب بريف 
قصف��ت  بينم��ا  حل��ب، 
ق��وات النظام الس��وري 
والصواريخ  باملدفعي��ة 

أحياء تسيطر عليها املعارضة شرقي دمشق  وأطراف 
غوطتها الشرقية. وقالت مصادر إن الغارات الروسية 
والس��ورية تزامن��ت مع مع��ارك بني مس��لحي تنظيم 

الدولة وقوات النظام السوري في دير الزور.
من جهتها، قالت وكالة س��انا الرس��مية إن قوات 
النظام س��يطرت على مواقع جديدة في منطقة املقابر، 
وإنها قتلت مس��لحني من تنظي��م الدولة خال معارك 
ش��هدتها منطقت��ا املقاب��ر والبانورام��ا )جن��وب دي��ر 

الزور(.
يأت��ي ذلك بينم��ا أعلن مصدر عس��كري كردي أن 
املرحل��ة القادمة من حمل��ة تدعمها الوالي��ات املتحدة 
ض��د تنظي��م الدول��ة ته��دف إل��ى ع��زل مدين��ة الرقة 
نهائي��اً وقط��ع الطري��ق بينه��ا وب��ني مناطق يس��يطر 
عليه��ا التنظيم ف��ي محافظة دي��ر الزور جنوب��اً، وأقر 
ب��أن حتقيق هذا الهدف ليس يس��يراً بس��بب صعوبة 

الوصول إلى طريق الرقة-دير الزور. 
محاور أخرى

م��ن جه��ة أخ��رى، أف��ادت مص��ادر ب��أن النظ��ام 
الس��وري قص��ف باملدفعي��ة والصواريخ ح��ّي جوبر 
)ش��رقي دمش��ق( وبلدة الزريقة ومناط��ق أخرى من 

منطقة املرج في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وأف��ادت مص��ادر مطلعة ب��أن مع��ارك دارت بني 
مقاتلي املعارضة املس��لحة وقوات النظام في محاور 

امليدعان��ي وحزرما والنش��ابية واحملمدية في أطراف 
غوطة دمشق الش��رقية، في محاولة من قوات النظام 
للسيطرة على مواقع املعارضة املسلحة، رغم أن هذه 

املناطق مشمولة باتفاق وقف إطاق النار.
وكانت مص��ادر طبية أفادت أم��س بإصابة عدد 
من مقاتلي جيش اإلسام التابع للمعارضة السورية 
املس��لحة جراء قصف بغ��از الكلور الس��ام من جانب 
قوات النظام استهدف إحدى جبهات القتال في منطقة 

امليدعاني في الغوطة الشرقية.
وقال مراس��لون ف��ي غازي عنتاب أحمد عس��اف 
إن النظام يس��عى من خال تكثيف قصفه على مواقع 
املعارضة في الغوطة للس��يطرة عل��ى مواقعها هناك 

في إطار حملته الستعادة كامل طوق دمشق. 
وف��ي ريف حل��ب، قال��ت وكال��ة أعم��اق التابعة 
لتنظيم الدولة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثاثة 
من عائلة واحدة نتيجة قصف جوي لطائرات روسية 
بصواريخ مظلية، استهدفت قرية قصر البريج جنوب 

شرق مدينة الباب.
وتش��هد مدينة الب��اب قصفاً جوياً م��ن الطائرات 
الروس��ية والسورية، كما تشهد أطراف املدينة معارك 
كر وفر بني اجليش السوري احلر بدعم جوي ومدفعي 
تركي، وتنظيم الدولة الذي يس��يطر على مدينة الباب 

وريفها.{
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تركيا ومحادثات أستانا.. أهداف منشودة وسقف محدود
اعتِب��ر اإلع��ان ع��ن محادث��ات أس��تانا -برعاي��ٍة 
و/أو ضمان��ة روس��ية وتركية- مكس��باً للدبلوماس��ية 
التركي��ة وعودة لدورها الذي فقدته في األزمة الس��ورية 
ألس��باب عديدة. ولذا، فقد أظهرت أنقرة اهتماماً ش��ديداً 
باحملادثات، وبذلت جهداً كبيراً لعقدها ثم إجناحها ورفع 
سقف مخرجاتها قدر اإلمكان. كان قرار عملية درع الفرات 
إش��ارة واضحة إلى ذوب��ان اجلليد بني أنقرة وموس��كو 
وحص��ول األولى على الضوء األخض��ر من األخيرة، وهو 
ما تطور الحقاً للوصول إلى اتفاق عسكري أعلنته قيادة 
اجلي��ش التركي مؤخراً، ويقضي بإج��راء طلعات جوية 
مش��تركة ب��ني اجلانبني ف��ي مدين��ة الباب حتت س��قف 
درع الف��رات ومكافحة داعش. ثم جاء اتفاق ش��رق حلب 
ليؤكد تغير الس��قف التركي في األزمة الس��ورية، ويثبت 
مفهوم »الثنائي الروس��ي/التركي« الذي بدأ يتشكل في 
س��وريا، ال س��يما أن أنقرة ظهرت خاله وكأنها وس��يط 
أكثر منه��ا حليفاً للمعارض��ة كما كانت دائم��اً. وتتويجاً 
لكل ذل��ك، كان »إعان موس��كو« إعاناً عن مس��ار جديد 
وبديل ملس��ار جنيف حل��ل األزمة الس��ورية، وقد حرص 
اجلانب��ان الروس��ي والتركي على بث األم��ل في حتقيقه 
اختراقاً أكبر مما أحدثته لقاءات سيرغي الفروف وجون 
كيري املتعددة، باعتبار أن كاً من موس��كو وأنقرة متلك 
اجلزء األكبر م��ن أوراق النظام واملعارضة على التوالي. 
وق��د نش��طت الدبلوماس��ية التركي��ة -على م��دى األيام 
واألس��ابيع التي تلت اإلعان وس��بقت احملادثات- على 
ثاث��ة مح��اور: التواصل املباش��ر م��ع موس��كو لتثبيت 
املس��ار السياس��ي، واس��تثمار نفوذه��ا ل��دى املعارضة 
لتثبي��ت وق��ف إط��اق الن��ار، واالتص��االت املتك��ررة مع 
طه��ران لضب��ط أداء النظ��ام واملليش��يات املرتبطة بها، 
وهو ما ميكن اعتباره ضغطاً عليها بتحميلها مس��ؤولية 

انهيار التهدئة إذا حصلت بشكل غير مباشر.
أهداف ومصالح

متثل محادثات أس��تانا محطة فارقة في عمر األزمة 
الس��ورية وفرصة إلمكانية اخلروج من الوضع احلالي، 
لكنها تش��تمل أيضاً على مصالح واضحة للدول الراعية 

لها في حال حتقيقها األهداف التي تريدها منها.
وبالنس��بة إلى تركيا، تخدم محادثات أس��تانا عدة 

أهداف ومصالح أصيلة لها، أهمها:
أوالً: احلل السياس��ي والتهدئ��ة امليدانية، فقد تطور 
املوقف الترك��ي من األزمة الس��ورية مؤخ��راً نحو الدعم 
الواض��ح والثاب��ت للح��ل السياس��ي واس��تحالة احل��ل 
العس��كري، م��روراً باملوافق��ة الضمنية على بقاء بش��ار 
األس��د في الفترة االنتقالية، وص��والً إلى املوافقة العلنية 
ر تصري��ح محمد  الواضح��ة عل��ى ذل��ك. ه��ذا إن ل��م نْذكمُ
شيمش��ك نائب رئيس الوزراء التركي في منتدى دافوس 
بض��رورة التخلي ع��ن املطالب��ة برحيله حتى مس��تقباً 
من منظور »واقعي وبراغماتي مس��تمد م��ن تغير الواقع 
امليداني«، وه��و التصريح الذي تراجع عن��ه الحقاً وقال 
ِرّف. ميثل مس��ار احلل السياس��ي -بع��د التهدئة  إن��ه حمُ
امليدانية- مصلحة تركية مباش��رة، إذ يخفض مس��توى 
اس��تنزافها في س��وريا، ومينحه��ا إمكاني��ة التركيز أكثر 
عل��ى عملي��ة درع الفرات، فض��اً عن تقليل��ه لارتدادات 

السلبية على الداخل التركي أمنياً واقتصادياً.
ثانياً: تعميق التعاون مع موس��كو، متثل محادثات 

أس��تانا وما س��بقها من مراحل مكاس��َب روس��ية كبيرة، 
أوالً على مس��توى الدور الذي تلعبه، وثانياً على صعيد 
توصيفها في س��وريا الذي تبدل م��ن دولة داعمة للنظام 
ومش��اركة في القص��ف ومحتلة لألراضي الس��ورية إلى 
دولة راعية لاتفاق السياس��ي وضامنة للحل. وفي هذا 
اإلط��ار، متثل اجله��ود التركية إلجناح احملادث��ات دعماً 
للدور الروسي وتعميقاً للتعاون مع موسكو، وهو مسار 

يفيد الطرفني بشكل تبادلي.
ثالثاً: إضعاف املشروع الكردي، فقد كانت األولوية 
التركي��ة ف��ي س��وريا -وما زال��ت- منع تأس��يس دويلة 
كردي��ة على حدوده��ا اجلنوبية، ميكن أن متث��ل منطلقاً 
لعملي��ات حزب العمال الكردس��تاني مس��تقباً، كما هي 

جبال قنديل في شمال العراق اليوم.
رابع��اً: تقلي��ل خس��ائر املعارض��ة، ت��درك أنقرة أن 
ورقة قوتها الكبرى في س��وريا هي املعارضة الس��ورية 
ولي��س التق��ارب م��ع موس��كو أو قواتها ف��ي درع الفرات 
على أهميتهما، ولذلك يهدف سعيها -في جزء منه- إلى 
من��ح الفصائل العس��كرية والسياس��ية فرص��ة لترتيب 
أوضاعه��ا وتقومي املرحل��ة وتوحيد ال��رؤى، إضافة إلى 
فرض املس��ار السياسي، باعتبار أن العسكري يسير في 
غير مصلحتها في الوقت الراهن، فضاً عن أن مشاركتها 
تثبتها طرفاً مقبوالً ومعترفاً به إقليمياً ودولياً للمساهمة 

في رسم مستقبل سوريا.   
خامس��اً: احلف��اظ عل��ى دوره��ا، بعد أزمة إس��قاط 
املقاتل��ة الروس��ية ف��ي تش��رين الثان��ي 2015 وإخراج 
تركيا من املعادلة السورية بشكل كبير؛ عادت أنقرة إلى 
لعب دور مهم وفاعل في القضية السورية من خال عدة 
خطوات مزج��ت فيها القوة الناعمة م��ع الصلبة، وقامت 
باستدارة واضحة في سياستها اخلارجية على مستوى 

املنظور والسقف والتوجه واملواقف.
عقبات وحتديات

ثم��ة إجماع ب��ني ال��دول الراعي��ة للمحادث��ات على 
ض��رورة احل��ل السياس��ي، وهن��اك ح��رٌص ملحوظ من 
الطرف��ني احمللي��نيْ على تثبي��ت وقف إط��اق النار -رغم 
اخلروقات املتكررة- وإدراٌك الس��تحالة احلل العسكري، 
وبالتال��ي فهناك رغبة م��ن الداعمني حتول��ت مع الوقت 
-وألس��باب كثي��رة- إلى قناع��ة لدى النظ��ام وجزء مهم 
م��ن املعارضة بأهمي��ة وقف إط��اق النار ث��م التفاوض 
السياس��ي، ورغم ذلك فثم��ة عقبات وحتدي��ات حقيقية 
أمام هذا املسار -وفي مقدمته محطة أستانا- قد تعصف 
ب��ه وتؤدي ب��ه إلى الفش��ل. فمن جه��ة، ال يبدو الس��قف 
املطروح في أس��تانا مقنعاً للمعارض��ة أو قاعدتها، ولذا 
فا يعّول عليه في أن يش��كل حاً طويل املدى ومس��تقراً، 
بل يمُؤط��ر كلق��اءات ل�»تثبيت وقف إطاق الن��ار« ال أكثر 
ويب��دو غير مضمون النجاح. ذلك أنه بدون حتقيق احلد 
األدن��ى من مطال��ب املعارضة ومن متثلهم من الش��عب، 
وب��دون جه��ود حقيقي��ة ملعاجلة ج��زء مهم من أس��باب 
الث��ورة قبل س��نوات، فضاً عن تغييب األس��ماء الكبيرة 
ف��ي النظ��ام املرتبط��ة مبج��ازر وجرائم وخطاي��ا كبرى؛ 
فلي��س من الواقع��ي انتظ��ار أي اختراق مهم في املس��ار 
السياس��ي. ومن جهة أخرى، متثل االنته��اكات املتكررة 
لوق��ف إطاق النار حتدياً رئيس��ياً أمام جناح احملادثات 
ومخرجاتها، وإش��ارة إلى مدى جّدي��ة مختلف األطراف 

في املسار السياسي.
ال تبدو إيران واملليش��يات املرتبطة بها سعيدة جداً 
مبسار احملادثات واس��تثناء طهران من الدول الضامنة، 
وال راضية مبسار التقارب بني أنقرة وموسكو، وتريد أن 
تكون احملطات السياس��ية خطوات اللتقاط األنفاس قبل 
التقدم امليداني مرة أخ��رى. ولذلك فمن املتوقع أن تلعب 
دوراً ش��بيهاً مب��ا قام��ت به في اتف��اق ش��رقي حلب، أي 
الش��غب على التنفيذ لفرض نفس��ها في الصورة وزيادة 
الضغ��ط عل��ى املعارض��ة، وهو ال��دور الذي اس��تثمرته 

روسيا ولم متنعه متاماً.
ال تستطيع محادثات أس��تانا أن تشكل بدياً ملسار 

جنيف الفتقارها للرعاية الدولية ودور الواليات املتحدة، 
ولذا فس��قفها أن تكون خطوة ممه��دة للجولة القادمة من 
التفاوض في 8 شباط القادم، ولعل ذلك كان واضحاً في 
البيان املش��ترك الذي أصدرته روسيا وتركيا وإيران في 
افتت��اح احملادثات. وه��ذا املعنى األخي��ر حتديداً يفرض 
حتديات على الدور التركي الذي اس��تفاد من التفاهمات 
الروسية/التركية، لكنه سيكون أقل تأثيراً ومساحة في 
أّي مس��ار »دول��ي« بطبيع��ة احلال. ولعل ذلك ما يفس��ر 
لهجة أنق��رة الوّدية منذ البدء جتاه املش��اركة األميركية 
وحديثها عن »دور واش��نطن الض��روري« في حل األزمة 
الس��ورية، بحيث ال تضع كل بيضها في سلة أستانا، بل 

تتحسس موضع قدمها في جنيف وما بعدها.
أخي��راً؛ ال تش��كل أس��تانا احملط��ة األخي��رة للقضية 
الس��ورية وال حلها املنش��ود، لكنها احملطة األبرز -حتى 
اآلن- الت��ي أثبتت فيه��ا مختلف األط��راف إذعانها للحل 
السياسي التفاوضي، بغّض النظر عما تقوله في العلن.

كم��ا أظهر مس��ار أس��تانا مقاربة تركي��ة جديدة في 
س��وريا من الصعب أن تتغير في املراحل املقبلة، وهو ما 
يفرض عل��ى املعارضة أوالً ثم على أنق��رة ثانياً ضرورة 
تقومي األوضاع احلالية 
وحتدياتها  مبمكناته��ا 
املس��تقبلية،  وفرصه��ا 
لك��ي يت��اح له��ا تعزيز 
الدور ال خسارته. فرغم 
تراجع الدور التركي أو 
وسقفه،  مساره  تعديل 
فإن املعارض��ة ال متلك 
كما  خس��ارته،  رفاهية 
ال متلك له بدياً اآلن وال 
في املستقبل القريب.{

بقلم: سعيد احلاج

النظام السوري:
إقامة مناطق آمنة انتهاك للسيادة!

قالت وكالة األنباء السورية التابعة للنظام االثنني 
إن أي محاول��ة إلقام��ة مناطق آمنة لاجئ��ني والنازحني 
دون تنس��يق مع دمش��ق ه��و »عم��ل غير آمن« ويش��كل 
انته��اكاً للس��يادة الس��ورية. يأتي ذلك بينما اش��ترطت 
موسكو موافقة النظام الس��وري ومشاركة األمم املتحدة 

إلقامة مناطق آمنة للمدنيني.
اخلارجي��ة  وزارة  أن  »س��انا«  وكال��ة  وأوضح��ت 
الس��ورية ومفوضّي��ة ش��ؤون الاجئ��ني التابع��ة لألمم 

املتحدة اتفقتا على ذلك خال اجتماع في دمشق.
وكان البي��ت األبيض ق��د قال إن الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب وامللك الس��عودي س��لمان ب��ن عبد العزيز 
اتفق��ا ف��ي اتص��ال هاتفي ي��وم األحد عل��ى تأيي��د إقامة 

مناطق آمنة في سوريا واليمن.
وف��ي وق��ت س��ابق، ل��م يس��تبعد وزي��ر اخلارجية 
الروس��ي س��يرغي الف��روف إمكانية إنش��اء مناطق آمنة 

للنازح��ني داخ��ل األراض��ي الس��ورية، ش��رط أن تك��ون 
مبوافقة احلكومة السورية ومبشاركة األمم املتحدة.

وق��ال الفروف إن��ه إذا كانت الفك��رة تهدف لتخفيف 
ع��بء أزمة الهجرة عن أوروبا فيمكن التفكير في تش��كيل 
أماكن إليواء املهاجرين الداخليني على األراضي السورية 
بالتع��اون مع إدارة املفوض الس��امي لش��ؤون الاجئني 

في األمم املتحدة والهيئات الدولية.
وقبل أيام أعلن املتحدث باسم الكرملني أن واشنطن 
لم تشاور موسكو في موضوع املناطق اآلمنة في سوريا، 
الذي أعلنه الرئي��س األميركي دونالد ترامب، محذرة من 

املضي في مثل هذا القرار.
وق��ال املتحدث الروس��ي إن��ه يجب عل��ى احلكومة 
األميركي��ة أن تفكر ف��ي العواقب احملتمل��ة إلقامة مناطق 
آمنة في سوريا، مؤكداً أن واشنطن لم تتشاور معها قبل 

إعان هذه املناطق.{

ترامب يخلط األوراق في سوريا
بقلم: محمود عبد الشافي

إع��ان الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب إقامة منطقة آمنة في س��وريا، جاء ليخلط األوراق على 
طاولة األزمة السورية التي تقترب من إمتام عامها السادس.

اإلعان األمريكي املفاجئ جاء بعد رفض إدارة أوباما مراراً وتكراراً ملقترحات إقامة منطقة حظر 
طيران، وهو ما يطرح تساؤالت بشأن الدور األمريكي في سوريا، وهل هناك سياسة جديدة تستدرك 

أخطاء إدارة أوباما، وتعيد رسم الدور األمريكي في امللف السوري.
فقد أدت سياس��ات إدارة أوباما إلى تس��لّم روس��يا وإيران لزمام األمور في هذا امللف، فضاً عن 

متدد التنظيمات اإلرهابية، وعلى رأسها داعش.
املش��روع األمريكي اجلديد يأتي في وقت بدأت فيه روس��يا جتني ثمار مش��روعها، بعد تدخلها 

العسكري القوي ملصلحة نظام األسد أواخر أيلول من العام قبل املاضي.
فموس��كو أمت��ت الهدنة في حل��ب، وبعدها اتف��اق لوقف إطاق الن��ار في عموم الباد يس��تثني 
»داع��ش« وجبهة النصرة، وجنحت في جلب النظام واملعارضة ملباحثات أس��تانة، وجتري لقاءات 
م��ع كل أطراف األزمة بغية بلورة حل سياس��ي، بل وصل األمر إلى أبعد من ذلك، عبر إعداد مس��ودة 

مشروع دستور جديد لسوريا أعّده خبراء روس.
ورغم أن اإلعان األمريكي لم يكش��ف عن تفاصيل أو خطوات إلقامة املنطقة في بلد تعّج سماؤه 
بالطيران، سواء الروسي أو التركي أو طيران التحالف الدولي، إال أن اخلطوة تعّد أول اختبار حقيقي 
للعاقات األمريكية- الروس��ية، التي قيل إنها ستش��هد ش��هر عس��ل في عهد ترامب، في ظل عاقات 

وثيقة وإعجاب متبادل بني بوتني وترامب، وحديث عن تدخل روسي في االنتخابات األمريكية.
الرد الروس��ي عل��ى اإلعان األمريكي جاء متحفظ��اً، حيث أكد املتحدث باس��م الكرملني دميتري 
بيسكوف أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لم تشاور روسيا قبل أن تعلن خطة إقامة مناطق 
آمن��ة للنازح��ني في س��وريا. وأضاف بس��كوف أّن من امله��م أال تفاقم اخلط��ة الوضع بالنس��بة إلى 

النازحني، وينبغي على األرجح بحث كل العواقب.
تركيا، البلد الذي طالب كثيراً بإقامة منطقة آمنة، بل وش��رعت فعلياً فيها عبر تدخلها أواخر آب 
املاض��ي في عملية درع الفرات، جاء رّده��ا على اإلعان األمريكي متحفظاً ه��ي األخرى، حيث عّبرت 

أنقرة عن انتظارها لنتائج تعهد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بإقامة مناطق آمنة في سوريا.
وأش��ار املتحدث باسم اخلارجية إلى أن إقامة مناطق آمنة أمر تدعمه تركيا من البداية، وأفضل 
مث��ال جرابلس، في إش��ارة واضح��ة إلى أن تركيا تدع��م إقامة منطقة آمنة تس��يطر عليها املعارضة 

السورية املدعومة تركياً، وليس أّي أطراف أخرى مثل األكراد.
مراقبون يرون أن اخلطوة األمريكية قد تكون مبنزلة حتفيز للجانب التركي لابتعاد عن روسيا، 
في ظل تقارب تركي روس��ي جتلى في هدنة حلب ثم مباحثات أس��تانة، وأخيراً التنسيق بينهما في 
العمليات ضد تنظيم داعش في الش��مال الس��وري، حيث تسعى واشنطن الس��تعادة حليفها القدمي 

وترضيته بعد التفاهمات التركية الروسية، وتلميحات أنقرة بإغاق قاعدة إجنرليك اجلوية.
إيران الاعب املهم في س��وريا لم تبد، أّي رّد فعل حيال خطط ترامب اجلديدة. فعلى ما يبدو إن 
طهران تتحسس أقدامها مع ترامب في ظل تلويح بإلغاء االتفاق النووي، وحديث عن حتجيم دورها 

في سوريا والعراق الذي تنامى في عهد أوباما.
أما نظام األس��د، الذي ال يكّف عن احلديث عن الس��يادة، فلم يصدر منه أّي رد فعل جتاه الطرح 

األمريكي. وعلى ما يبدو أنه ينتظر ما سيصدر عن طهران وموسكو ليبلور موقفاً واضحاً له.
مقترح ترامب الذي لم تتكش��ف تفاصيله بعد، سيعيد صياغة املش��هد املتأزم في سوريا، إال أن 
التوقعات تش��ير إلى أنه في حال ش��روع واشنطن فعلياً في تطبيق مشروع ترامب، فإن كل األطراف 
الفاعل��ة ستس��عى خللق واق��ع جديد على األرض، وال س��يما أن خط��ة ترامب قد يس��تغرق تنفيذها 

شهوراً.{
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فلسطين في عصر ترامب.. ستكون أكثر حرجًا وتأزمًا
بحلول إدارة جديدة في واشنطن، تغالي ضمن 
أولوياته��ا في االنحياز نح��و إس��رائيل، بينما تنظر 
بازدراء إلى احلقوق الفلس��طينية.. تواجه فلسطني 

واقعاً مرعباً.
لقد ش��هدت الس��نون األخي��رة احت��اداً وائتافاً 
ب��ني التي��ارات السياس��ية الصاع��دة ف��ي أمري��كا، 
ووصلن��ا اآلن إلى النقطة التي ب��ات ممكناً عندها أن 
يتبادل س��فراء ال��دول املختلفة مواقعهم، فالس��فير 
اإلس��رائيلي في واش��نطن رون درمير، الذي نشأ في 
فلوريدا، ميكن بكل بساطة أن يكون سفيراً للواليات 
املتحدة األمريكية في إسرائيل، بينما الشخص الذي 
رشحه دونالد ترامب ليكون سفير الواليات املتحدة 
األمريكية لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، الذي يرتبط 
بعاقات وثيقة بحركة املس��توطنني اإلس��رائيليني، 
ميكن أن يصلح س��فيراً في واش��نطن ممثاً حلكومة 

ننت ياهو الداعمة للمستوطنني. 
الش��ديد  أمري��كا  اهتم��ام  كان  س��بق،  م��ا  ف��ي 
بإس��رائيل ف��ي مقابل جتاهله��ا التام للفلس��طينيني 
يتدث��ر ب��رداء املعامل��ة املتكافئ��ة، أما في ظ��ل إدارة 

ترامب، فسوف نشهد التحاماً 
كام��اً بني القيادة السياس��ية 
األمريكي��ة وأش��د احلكوم��ات 
ش��وفينّية ومييني��ة وتعصباً 

دينياً في تاريخ إسرائيل.
احلكومة  هذه  وس��تكون 
اإلس��رائيلية ورف��اق روحه��ا 
اجل��دد ف��ي أمري��كا ه��م م��ن 
ف��ي  األنغ��ام  س��يعزفون 
فلسطني، على األقل على مدى 

السنوات القادمة. 
السياس��ي  الكي��ان  كان   

واالقتصادي الفلس��طيني الذي أقيم منذ عام 1993 
قد تأس��س على فرضية أنه س��يتطور ليش��كل دولة 
أراض  وذات  للحي��اة  قابل��ة  حقيقي��ة  فلس��طينية 
متصلة وموحدة. أما اآلن، فلقد تبدد هذا الوهم الذي 

وقع كثير من الفلسطينيني فريسة له.
وكان ه��ذا الكي��ان املعط��وب ق��د تأس��س عل��ى 
فرضّية ميكن اعتبارها س��اذجة في أحسن األحوال، 
مفادها أن الواليات املتحدة األمريكية لديها مصلحة 
قومية في حمل إس��رائيل على االعتدال في س��لوكها 
ومواقفه��ا وفي حتقيق ق��در من العدالة في الش��رق 
األوس��ط.. كان مصي��ر ه��ذه الفرضي��ة أيض��اً ه��و 

االنهيار. 
أما بالنس��بة إل��ى الفلس��طينيني، فإن الس��لطة 
الفلس��طينية، الت��ي أفرزته��ا اتفاقيات أوس��لو على 
اعتب��ار أنها جزء م��ن اتفاق املرحل��ة االنتقالية التي 
من املفروض أن تنتهي باحلكم الذاتي الفلس��طيني، 
س��وف تس��تمر في إحلاق املزيد من الض��رر بدالً من 

جلب املنافع.
قلة من الن��اس هم الذين يدركون أن اس��تعمار 

األرض الفلس��طينية وما يقرب من خمس��ني عاماً من 
االحتال العس��كري اإلس��رائيلي – وهو األطول أمداً 
ف��ي التاريخ املعاصر – ال ميكنهما أن يس��تمرا بدون 
الرعاية األمريكية واإلسرائيلية للسلطة الفلسطينية 
املتح��دة  الوالي��ات  تق��وم  الت��ي  األمني��ة،  وقواته��ا 

بتدريبها وتأهيلها.
ش��كل  ألي  الفلس��طينية  الس��لطة  جت��رمي  إن 
م��ن أش��كال املقاومة ضد س��لب املمتل��كات والتمييز 
والس��يطرة العس��كرية اإلس��رائيلية الدائمة حولها 
فعلياً إلى أداة للتواطؤ مع االحتال. فحتى املدّونون 
واملتظاهرون السلميون يتعرضون لاعتقال واإليذاء 
على أيدي قوات الس��لطة الفلس��طينية، ولذلك ميكن 
القول إن الطريقة التي تشتغل بها هذه املؤسسة ضد 
ش��عبها تعطي حملة عن املستقبل الذي يتوقعه اآلن 
املسؤولون األمريكان واإلس��رائيليون للفلسطينيني 
ف��ي املناطق احملتلة، مس��تقبل مقيد ومس��يطر عليه 
وخال من الس��يادة وتقري��ر املصير.  ب��ات جلياً مبا 
فيه الكفاي��ة أن الواليات املتحدة األمريكية في عصر 
ترامب، وإسرائيل في عصر نتنياهو، لن يفعا شيئاً 

لتغيير هذه الصورة.
وف��ي هذا الس��ياق، يواج��ه الفلس��طينيون أحد 
خيارين ال ثالث لهما، فإما أن يخضعوا ويستسلموا 
إلم��اءات الواليات املتحدة األمريكية وإس��رائيل، أو 
بإمكانهم أن يقوموا وبش��كل ج��ذري وعاجل بإعادة 
تعريف حركتهم الوطنية وأهدافها وأمناط مقاومتها 

ضد الظلم واالضطهاد.
لق��د آن األوان ألن يتخل��ى الفلس��طينيون ع��ن 
التجربة الفاشلة التي اسمها »السلطة الفلسطينية« 
وكذلك التخلي عن كافة أشكال العنف الذي ال يخدم 
س��وى اجلناح اليميني داخل السياسة اإلسرائيلية 

ويصلب موقفه.
لق��د آن األوان حلش��د الك��م الهائل م��ن الطاقات 
املتوافرة في أوساط للش��تات الفلسطيني والتوقف 
عن التفكير بفلس��طني كما لو كانت فقط تلك األشاء 
املمزقة التي ت��رزح حتت نير االحتال اإلس��رائيلي، 
كم��ا آن األوان للب��دء بتصور طرق ميك��ن من خالها 

للفلس��طينيني واإلس��رائيليني أخي��راً التعاي��ش في 
حالة من املس��اواة التامة في هذا البلد الصغير الذي 
ال مف��ر أمامهم ف��ي نهاية املط��اف من االش��تراك فيه 
حني يتخلص متاماً من هيمنة مجموعة بعينها على 

املجموعة األخرى.
س��تكون هذه مهم��ات في غاي��ة الصعوبة على 
الفلسطينيني، خاصة أنها تأتي بعد أن عانوا عقوداً 

من احلرب واالستاب واالحتال. 
 رغم كل ذلك، ثمة مؤش��رات تبع��ث على األمل، 
عل��ى األقل داخل الواليات املتح��دة األمريكية. فعلى 
الرغ��م من مواقف مؤسس��تي احلزب��ني الدميقراطي 
واجلمه��وري، إال أن ال��رأي الع��ام األمريك��ي يبتع��د 
بشكل متسارع عن املوقف التقليدي الداعم إلسرائيل 

با نقد أو مساءلة.
مبعن��ى آخر، يتح��ول األمريكان بش��كل متزايد 
نحو املوقف املتعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني 
ونضاله من أجل احلرية. فبحس��ب استطاع للرأي 
نشره معهد بروكينغز في ش��هر كانون األول، يدعم 
س��تون باملائ��ة م��ن الدميقراطيني وس��تة وأربعون 
باملائ��ة م��ن جمي��ع األمري��كان ف��رض عقوب��ات أو 
اتخاذ إج��راءات أقوى ضد إس��رائيل بس��بب بنائها 
للمستوطنات اليهودية داخل األراضي الفلسطينية 

احملتلة.
ويظهر استطاع ملؤسسة »بيو« نشر مؤخراً أن 
النس��بة املئوية من الدميقراطي��ني الذين يتعاطفون 
م��ع الفلس��طينيني أصبحت مس��اوية وللمرة األولى 
للنس��بة املئوية ألولئ��ك الذين يتعاطف��ون منهم مع 
إسرائيل، هذا في الوقت الذي يبدي فيه الدميقراطيون 
الليبرالي��ون تعاطفاً أكبر مع الفلس��طينيني )ثمانية 
وثاثون باملائ��ة( مقارنة بأولئ��ك الذين يتعاطفون 

مع إسرائيل )ستة وعشرون باملائة(. 
 وم��ع م��رور الزم��ن ق��د ترش��ح ه��ذه التغيرات 
وتصل إلى السياس��يني وصناع القرار في واشنطن. 
وإلى أن يحدث ذلك، يظل األمر معقوداً على أصحاب 
الضمائ��ر احلّي��ة م��ن األف��راد، مب��ا ف��ي ذل��ك أولئك 
الذين يقف��ون في وجه موج��ة العنصرية والتطرف 
اليميني املتوقعة في عهد ترامب، ويسعون ملمارسة 
الضغ��وط عل��ى ممثليه��م املنتخب��ني حلمله��م على 
االنس��جام في مواقفهم م��ع ما يعلنون من التمس��ك 
ب��ه م��ن مثل وم��ن إمي��ان بقي��م احلرية واملس��اواة، 
وملس��اءلة إس��رائيل ومحاس��بتها عل��ى انتهاكاته��ا 
اإلنس��انية  للحق��وق  وإنكاره��ا  الدول��ي  للقان��ون 

والقومية للفلسطينيني.{

بقلم: رشيد اخلالدي

»كتائب القسام« تكّرم الشهيد محمد الزواري

السلطة تحدد موعدًا جديدًا لالنتخابات
وحماس ترفضه

 كش��ف املتح��دث باس��م 
ال��ذراع  القس��ام«  »كتائ��ب 
العس��كرية حلركة »حماس«، 
املهن��دس  أن  عبي��دة«،  »أب��و 
محم��د  التونس��ي  الش��هيد 
ال��زواري جاء إلى قط��اع غزة 
مرات عدة وش��ارك في القيادة 

والتدريب.
وقال »أب��و عبيدة« خال 
مؤمتر صحافي عقد في مدينة 
نمُص��ب  افتت��اح  عق��ب  رف��ح، 
تذكاري للش��هيد ال��زواري إن 

»القائ��د الزواري، مّر من هنا إلى غزة مرات عدة ليش��ارك 
قي��ادة املقاوم��ة بعلم��ه وإبداع��ه، وس��يظل اس��مه علماً 
يرفرف مع كل طائرة وصاروخ وقنبلة تقلق احملتلني في 

البر والبحر واجلّو«.
واغتيل ال��زواري ف��ي 15 كان��ون األول املاضي في 
مدين��ة صفاق��س التونس��ية، واتهمت حرك��ة »حماس« 
إسرائيل باغتياله، فيما كشفت »كتائب القسام« أنه كان 
أحد قادتها، ومن رواد مشروع طائرات »أبابيل« من دون 

طيار التي متتلكها.
وحول تقرير »مراقب الدولة« في إسرائيل الذي نمُشر 
أخيراً وأش��ار إلى فشل العدوان على القطاع عام 2014، 
اعتبر أن التقرير »يؤكد من جديد حجم اخلسارة والفشل 

ني به العدّو في هذه املعركة«. والتخبط الذي ممُ
وأض��اف أن »األي��ام س��تحمل املزي��د م��ن دالئل هذا 
الفش��ل واإلخفاقات الكبيرة وفي ملف��ات أكبر وأخطر من 

مجرد طريقة إدارة قيادة العدّو للحرب«.
وأش��ار إلى أن »معركة اإلعداد وصراع العقول التي 
أدارته��ا املقاومة وال تزال مع هذا العدّو، تثبت كل يوم أن 
قي��ادة املقاومة انتصرت على غطرس��ة وك��ذب وتضليل 

 حددت حكومة السلطة الفلسطينية يوم الثاثاء 
موع��داً جديداً إلج��راء االنتخابات احمللي��ة في الضفة 
الغربي��ة وقطاع غ��زة يوم 13 أي��ار املقب��ل، وقد ردت 
حرك��ة حماس ف��ي قطاع غزة ف��وراً بالق��ول إن القرار 
»باطل ومرفوض«، بينما رحبت به اجلبهة الش��عبية 

لتحرير فلسطني.
وقال وزير احلكم احمللي حس��ني األعرج: »اليوم، 
ق��رر مجل��س ال��وزراء ف��ي جلس��ته العادي��ة إج��راء 
االنتخاب��ات ف��ي 13 أي��ار، على أن جتري ف��ي الضفة 

الغربية وقطاع غزة«.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت في تشرين 
األول املاضي تأجيل االنتخابات أربعة أشهر بعد قرار 
احملكمة العليا إلغاء إجرائها ف��ي القطاع، بحجة عدم 

شرعية احملاكم هناك.
اجلدي��د،  املوع��د  حتدي��د  عل��ى  رداً  بي��ان  وف��ي 
قالت حم��اس إن ق��رار احلكوم��ة الفلس��طينية إجراء 
االنتخاب��ات احمللي��ة »باط��ل ومرف��وض، ألن��ه يعزز 
االنقس��ام ويخدم سياس��ة حركة فت��ح ويأتي مفصاً 
على مقاسها، على حساب الشعب الفلسطيني ووحدة 

مؤسساته«.
وأكد املتحدث باس��م حماس )فوزي برهوم( في 
البيان ض��رورة إجراء االنتخابات ف��ي ظل املصاحلة 

قيادة العدو، وما خفي أعظم«.
وأش��ار »أبو عبيدة« إلى أن تخليد اس��م الزواري له 
دالالت عميق��ة »إذ إن م��ن يتقدم خطوة لنصرة فلس��طني 
ومجاهديه��ا وأقصاه��ا يرف��ع الل��ه ذك��ره ويخلّ��د علمه 
وعمل��ه، ويكتب ل��ه احلياة ف��ي قلوب األح��رار، ومينحه 

وسام املجد وشرف الشهادة في سبيل الله«.
واعتبر أن من دالالت تخليد اس��مه »أن أحداً ال ميكن 
أن يحول بني أمتنا وفلس��طني، فقضيتها هي التي حتتل 
الصدارة في قلوب وعقول املخلصني واألحرار واملبصرين 
وسط هذه الفنت الطاحنة«. ودعا إلى »تصحيح بوصلة 
الص��راع في األم��ة، والتف��رغ القت��اع أّس ال��داء ومكمن 
الباء في قلبها، وهو االحتال الصهيوني البغيض الذي 
يضغ��ط بكل صل��ف وعنجهية على عص��ب احلياة لهذه 

األمة، وهو مسرى نبّيها وأول قبلة لها«.
وتعهد ب��أن »دم الش��هيد القائد ال��زواري لن يذهب 
هدراً، وأن فاتورة حسابنا مع هذا العدّو املجرم تزداد مع 
كل جرمي��ة يرتكبها، وأن كتائبن��ا ومقاومتنا اليوم بألف 
خير بعون الله، وتسير على أرض صلبة وبخطى واثقة 
نحو ما يسوء هذا العدّو ويؤمله ويدّفعه الثمن غالياً«.{

الوطني��ة، وأن م��ن غير املنطق��ي إجراءه��ا دون إنهاء 
االنقس��ام وحتقي��ق الوح��دة، »خاصة بع��د التجربة 
املري��رة الت��ي خاضه��ا اجلمي��ع م��ع حركة فت��ح في 

االنتخابات احمللية األخيرة«.
من جانبه وصف النائب مشير املصري )الناطق 
باس��م كتل��ة حم��اس البرملاني��ة( ق��رار احلكومة في 
رام الل��ه بأنه »ق��رار فتحاوي بامتي��از يعبر عن رؤية 
حزبي��ة ضيقة ويتناقض م��ع التفاهم��ات الوطنية«. 

وأكد في بيان أن القرار باطل قانونياً ووطنياً.
الشعبية ترحب

في نف��س الوقت، رحبت اجلبهة الش��عبية بقرار 
احلكوم��ة، داعي��ة ف��ي بي��ان الق��وى السياس��ية إلى 
تسهيل إجراء االنتخابات احمللية، وعدم وضع عراقيل 
أمامها باعتبارها استجابة حلاجة ومطلباً جماهيرياً 
وخط��وة في طري��ق توحيد املؤسس��ات الوطنية على 

طريق إنهاء االنقسام.
وفي ح��ال تنفيذ قرار الس��لطة، ف��إن االنتخابات 
ستجري في 416 جتمعاً فلسطينياً بني قرية ومدينة 

في الضفة، و15 هيئة في قطاع غزة.
يمُش��ار إلى أن اخلاف السياسي بني حركتْي فتح 
-بزعام��ة محم��ود عب��اس- وحماس، يعرق��ل إجراء 

االنتخابات التشريعية والرئاسية أيضاً.
ولم يجتمع التش��ريعي 
الفلسطيني منذ عام 2007، 
وهو العام الذي سيطرت فيه 
حركة حماس عل��ى القطاع. 
كذلك، ل��م جتر أي انتخابات 
 ،2005 ع��ام  من��ذ  رئاس��ية 
الس��لطة  وبق��ي عب��اس في 

رغم انتهاء فترة رئاسته.
مح��اوالت  ورغ��م 
ف��إن  املس��تمرة،  املصاحل��ة 
حم��اس وفت��ح أخفقت��ا ف��ي 
تس��وية خافاتهما وتشكيل 

حكومة موحدة.{
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وزير خارجية قطر: ال يمكن وصف الدول اإلسالمية 
على أنها مصدر لإلرهاب

مظاهرات جديدة بمصر
في الذكرى السادسة لثورة يناير

هنّية: العالقة مع مصر تشهد نقالت نوعّية 
تظهر نتائجها قريبا ً

 ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة القط��ري، محمد ب��ن عبد 
الرحمن آل ثاني، إنه ال ميكن وصف الدول اإلس��امية 

على أنها مصدر لإلرهاب.
ج��اء ذلك في مؤمت��ر صحفي مش��ترك عقده يوم 
االثن��ني، م��ع نظيره الصرب��ي »إيفيكا داس��يتش« في 
بلغ��راد، عقب اجتم��اع بينهما، حيث يج��ري آل ثاني 

زيارة إلى صربيا لم يعلن عن مدتها.
وأع��رب آل ثان��ي ع��ن أمل��ه ب��أن يعي��د الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترام��ب، النظر ف��ي ق��راره املتعلق 
مبنع دخول مواطني س��بع دول مسلمة إلى الواليات 

املتحدة األمريكية.
م��ن جانب��ه ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الصرب��ي في 
مع��رض رده على س��ؤال أح��د الصحفيني بخصوص 
رأي��ه بق��رار ترام��ب، »إن صربي��ا ال تري��د التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول األخرى«.
وأش��ار داس��يتش إلى أنهم اعترض��وا عدة مرات 
عل��ى ق��رارات اتخذها االحت��اد األوروب��ي، والواليات 
املتح��دة األمريكي��ة، في وقت س��ابق بخصوص أزمة 

الاجئني.
وأض��اف: »لألس��ف ف��إن االحت��اد األوروب��ي، لم 
يفعل ش��يئاً من أجل التوصل إلى حل مشترك ملشكلة 
الاجئ��ني، أنا لس��ت قلقاً م��ن أجل الوالي��ات املتحدة، 

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس املكتب السياسي 
حلركة حماس، إن العاقة مع مصر ستش��هد »نقات 
نوعي��ة« و»إيجابي��ة«، س��تظهر نتائجه��ا ف��ي األيام 

القادمة.
وأض��اف هني��ة متحدث��اً للصحفي��ني م��ن داخل 
منزل��ه في مخي��م الش��اطيء غربي مدينة غ��زة عقب 
وصوله م��ن القاهرة عبر معبر رف��ح البري: »حماس 
ستستمر في تطوير العاقة مع مصر وتعزيزها، )...( 
أنهينا زيارة ناجحة ومثمرة التقينا خالها املسؤولني 

املصريني«.
وتاب��ع: »ف��ي املرحل��ة القادم��ة واألي��ام املقبلة، 
س��نرى نتائج هذه الزيارة وانعكاسها بشكل إيجابي 
عل��ى القضي��ة الفلس��طينية، وخاص��ة قط��اع غزة«، 
دون توضيح طبيعة تل��ك النتائج. وأكد هنّية »الدور 

التاريخي واحملوري والوازن الذي متثله مصر«.
ولف��ت إلى أن��ه ناقش م��ع املس��ؤولني املصريني 
كاف��ة امللف��ات الفلس��طينية، وفي مقدمته��ا فتح معبر 

رفح، واألوضاع األمنية على احلدود.
وأش��ار إل��ى أن��ه ج��رى االتف��اق عل��ى اس��تمرار 
اللق��اءات والتش��اور املش��ترك ب��ني اجلانب��ني، وأك��د 
حرص حركته على نس��ج عاق��ات متوازنة مع كافة 

الدول العربية.
وكان مص��در في حركة حم��اس، قال لألناضول، 
إن حركت��ه فتح��ت م��ع مص��ر »صفح��ة جدي��دة« من 

العاقات الثنائية بني الطرفني.
وأوض��ح املص��در أن حم��اس ط��وت »اخلافات 

وإمنا قلقي احلقيقي كيف ستتأثر الدول الصغيرة من 
نتيجة هذه األزمة«.

وأش��ار داس��يتش إلى أن إغ��اق ال��دول األخرى 
حلدوده��ا رمب��ا يع��رض صربي��ا ملوجة جدي��دة من 
تدف��ق الاجئ��ني، مؤك��داً أن باده اس��تحقت إش��ادة 
جمي��ع املؤسس��ات الدولي��ة ملوقفها اإلنس��اني جتاه 

الاجئني.{ 

الس��ابقة« مع مصر، مؤك��داً أن األيام املقبلة ستش��هد 
لقاءات أمني��ة بني اجلانبني، للتوص��ل التفاق لضبط 

احلدود بني غزة ومصر.
وغ��ادر هنية قط��اع غزة، ف��ي 5 أيل��ول املاضي، 
عب��ر معبر رفح الب��ري، متوجهاً إلى الس��عودية ألداء 
فريضة احل��ج، قبل أن يتوجه عقب ذلك إلى قطر ومن 

ثم إلى مصر األحد املاضي.
وكان��ت العاق��ة بني حم��اس ومصر، قد ش��هدت 
توت��راً ملحوظاً منذ إطاحة محمد مرس��ي، أول رئيس 

مدني منتخب دميوقراطياً في الباد، عام 2013.{

نظم معارضون لانقاب في مصر مسيرات جديدة في محافظات عدة تنديداً بحكم العسكر وممارسات نظام 
الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وصفوها بالقمعية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وقد ردد املتظاهرون اجلمعة الفائت ش��عاراٍت تطالب بإنهاء االنقاب والقصاص من قتلة املتظاهرين، الذين 
لقوا حتفهم على أيدي وزارة الداخلية.

كما نددوا بترّدي األوضاع املعيش��ية، ورفعوا ش��عارات )ميدان( رابعة العدوي��ة، حيث وقعت مجزرة عقب 
االنقاب وصوراً للمعتقلني والرئيس املعزول محمد مرسي.

كم��ا نظ��م أهالي املعتقلني في اإلس��كندرية مؤمت��راً للتنديد مب��ا وصفوها باملمارس��ات غير اإلنس��انية التي 
يتع��رض له��ا ذووهم داخل الس��جون، مبا فيها التعذيب والصع��ق بالكهرباء وجتريدهم من مابس��هم في فصل 
الشتاء. وأضاف األهالي أن إدارة سجن برج العرب رّحلت معظمهم إلى سجون أخرى تبعد ما يزيد على خمسمئة 

كيلومتر من اإلسكندرية.{

بعد زيارة هنّية للقاهرة:
 هل تّم تزوير تاريخ ثورة يناير؟

وج��ود وفد حرك��ة حماس بالقاهرة في مناس��بة 
حلول الذكرى السادس��ة لثورة يناي��ر، إعان ضمني 
ع��ن أن تاري��خ الث��ورة كت��ب ف��ي ض��وء احلس��ابات 

السياسية بعيداً عن معطيات الواقع على األرض.
ال يكاد املرء يصدق عينيه وهو يطالع ما تنش��ره 
وس��ائل اإلع��ام املصري��ة ع��ن حرك��ة حم��اس ه��ذه 
األي��ام. إذ ف��ي أعق��اب زي��ارة للقاهرة ه��ي األولى منذ 
ثاث س��نوات غادره��ا إلى غزة إس��ماعيل هنّيه نائب 
رئي��س املكت��ب السياس��ي حلرك��ة حم��اس، وخ��ال 
األيام اخلمس��ة الت��ي أمضاها ف��ي العاصمة املصرية 
عل��ى رأس وف��د للحركة أج��رى مباحث��ات مكثفة مع 
املس��ؤولني املصريني وصفته��ا جريدة األه��رام بأنها 
»مهم��ة« وقالت عنه��ا صحيفة »املص��ري اليوم« أنها 
»إيجابي��ة«. أما جري��دة »الش��روق« فقد ذك��رت أنها 

زيارة »ناجحة«.
الذي يقل أهمية عن ذلك أن أخبار حماس نش��رت 
عل��ى الصفح��ات األول��ى، في ح��ني ظ��ل مكانها خال 
الس��نوات الث��اث مقص��وراً على صفح��ات احلوادث 
ووس��ط أخب��ار اجلرائ��م. إلى جان��ب ذلك نق��ل موقع 
»الرس��الة نت« عدة تصريحات لسياسيني مصريني، 
منه��ا م��ا ذكره الس��يد عبد الغف��ار ش��كر رئيس حزب 
التحال��ف االش��تراكي، ال��ذي دع��ا إلى ض��رورة فتح 
صفح��ة جديدة بني مص��ر وحماس، واعتب��ر ذلك أمراً 
مهماً يعزز ال��دور اإلقليمي ملص��ر ويصب في مصلحة 
القضية الفلس��طينية. أي��ده في ذلك وحي��د األقصري 
رئي��س ح��زب مصر العرب��ي االش��تراكي، مضيف��اً أن 
اخلاف ب��ني حماس والقاهرة ال يس��تفيد منه س��وى 
أعداء الطرفني. في الوقت ذاته نقل املوقع عن الس��فير 
املصري األس��بق في إس��رائيل )محم��ود فهمي كرمي( 
قوله أن التفاهم بني الطرفني يستحق كل ترحيب، ألن 
حم��اس ال حتمل ملصر إال كل خي��ر، مضيفاً أن محاولة 

الوقيعة بني الطرفني لم حتقق أهدافها.
عل��ى اجلانب الفلس��طيني قال الس��يد هنّية بعد 
عوته إلى غزة يوم اجلمعة 2017/1/27 إن العاقة 
م��ع مصر ستش��هد نقات نوعي��ة وإيجابية س��تظهر 
خ��ال األيام القادمة. وقبل ذلك بي��وم واحد )1/26( 
نش��رت مجل��ة األه��رام العرب��ي للدكتور موس��ى أبو 

م��رزوق نائب رئي��س املكتب السياس��ي وعضو الوفد 
تصريح��ات ق��ال فيه��ا إن صفح��ة اخلاف م��ع مصر 
طوي��ت . م��ا أث��ار انتباه��ي فيم��ا نش��ر ع��ن األج��واء 
اإليجابي��ة الت��ي ج��رى التأكي��د عليه��ا أن مباحث��ات 
الطرفني تطرقت إلى عناوين كثيرة، شملت املصاحلة 
مع فتح واألس��رى ومعبر رفح ومعان��اة أهل غزة من 
ش��ح الكهرب��اء واملياه والق��دس واالس��تيطان وحفظ 
األم��ن عل��ى الش��ريط احل��دودي، وص��والً إل��ى ملف 
األس��رى اإلس��رائيليني لدى كتائب عز الدين القس��ام. 
ورغ��م ما ب��دا م��ن أن املباحث��ات املكثف��ة تطرقت إلى 
تل��ك القائمة الطويلة من القضاي��ا العالقة، إال أن أحداً 
لم يش��ر إلى س��جل االتهامات اجلس��يمة التي وجهت 
إلى حم��اس منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011 حتى 
عه��د قري��ب، ذل��ك أن احلركة حمل��ت املس��ؤولية عن 
قتل املتظاهرين وفتح الس��جون وتهريب الساح إلى 
مص��ر وتهديد األمن في س��يناء وغيره��ا، كما أن وزير 
الداخلي��ة احلالي وج��ه إليها االتهام ف��ي جرمية قتل 
النائب العام املصري الس��ابق، وهو ما يس��ّوغ لي أن 
أق��ول إن مباحثات القاه��رة األخيرة أحدث��ت اختراقاً 
وانقاب��اً ف��ي عاقات الطرف��ني، أدى إل��ى االنتقال من 
خطاب الش��يطنة إلى لغة التصال��ح والتوافق والفهم 

املشترك.
ه��ذا التح��ول يهمني م��ن زاويتني: األول��ى مهمة 
تتعل��ق بالنتائ��ج املرج��ّوة عل��ى صعيد إع��ادة الثقة 
ب��ني الطرفني مما يخف��ف من معان��اة أهلنا ف��ي غزة، 
خصوصاً ما تعلق منها برفع احلصار وتخفيف القيود 
املفروض��ة على معب��ر رف��ح. الزاوية الثاني��ة تتعلق 
بتصحيح وقائع التاري��خ، وتتمثل في حتري حقائق 
األحداث املهمة في الثورة املصرية، وما يسمح بإعادة 
قراءة بعضها وتصويب املعلومات املتعلقة بالبعض 
اآلخر. لس��ت ف��ي موقع يس��مح لي بتقرير م��ا إذا كان 
التط��ور الذي حّل بني مص��ر وحماس ه��و »هدنة« أو 
صلح ب��ني الطرف��ني »تكتيك��ي أم اس��تراتيجي«. كما 
أني ال أس��تطيع أن أثبت م��ا إذا كان ما جرى حلقة في 
س��يناريو قادم في القضية الفلس��طينية، أو انه تطور 

مس��تقل وال عاقة له بأية ترتيبات مس��تقبلية يجري 
اإلع��داد لها في ما يخص ذلك امللف. وبس��بب غموض 
خلفي��ات ومرام��ي التط��ور األخي��ر في عاق��ة حماس 
مبصر فإنني سأكتفي بإثبات احلالة وتسجيل واقعة 
التحول عن خطاب الش��يطنة، وسأنتهز فرصة حلول 
الذكرى السادس��ة لثورة يناير، ومصادفة وجود وفد 

حم��اس بالقاه��رة في املناس��بة لتح��ري احلقيقة في 
ج اإلعام لدور حماس  مرحلة انطاق الث��ورة التي رومُ
في بعض وقائعها املهمة على النحو الذي أش��رت إلى 

بعضه.
في هذا الصدد، الفت االنتباه إلى عدة أمور هي: 

- أن زميلن��ا األس��تاذ محمد س��عد عب��د احلفيظ 

بقلم: فهمي هويدي 
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أورد ماحظ��ة مهم��ة ف��ي تعليق��ه عل��ى املوضوع في 
ما كتب��ه على موقع »مصر العربي��ة« في 1/28، ذكر 
فيه��ا أن زيارة وفد حماس للقاهرة كش��فت عن ارتفاع 
منس��وب التخبط والعش��وائية بني األجه��زة األمنية 
املصري��ة. ذل��ك ان��ه ح��ني كان��ت املخاب��رات العام��ة 
ترت��ب جدول زي��ارة الوفد ص��در ق��رار إدراج الدكتور 
موس��ى أبو م��رزوق نائ��ب رئي��س املكتب السياس��ي 
للحرك��ة ف��ي قوائ��م الكيان��ات اإلرهابي��ة التي قضت 
به��ا محكمة جناي��ات القاهرة واعتم��دت في ذلك على 
مذكرة حتريات للداخلية، وهو ما يعني أن حس��ابات 
اجلهة األمنية األولى على النقيض متاما من حسابات 

واجتاه اجلهة األمنية األخرى.
- أنني التقيت خبيراً عس��كرياً رفض ذكر اس��مه، 
ق��ال لي إن ما ذكر عن تدخل حماس في أحداث الثورة 
ع��ام 2011 وما قيل عن تس��لل ما ب��ني 600 إلى 800 
من عناصره��ا عبر األنفاق إلى مص��ر أثناء الثورة هو 
مبثابة أسطورة ال يصّدقها عقل، وال تصمد أمام القراءة 
املوضوعي��ة. دل��ل عل��ى ذلك ب��أن الرحل��ة املفترضة 
لذلك العدد الكبير نس��بياً من األش��خاص بسياراتهم 
وآلياتهم متر بالضرورة في مناطق خاضعة لسيطرة 
اجلي��ش املصري. بعد تس��للها املفت��رض من غزة إلى 
رفح الفلس��طينية، ثم رفح املصرية. إذ عليها أن تتجه 
من رفح إلى الشيخ زويد ثم العريش، ماّرة بالساحل 
الشمالي الذي يدخل ضمن املنطقة التي يسيطر عليها 
اجليش املصري بالكامل طبقاً التفاقية كامب ديفيد ثم 

يتجه إلى القنطرة شرق. 
وعلى تلك اجلموع أن تس��تقل عبارة أو »معّدية« 
تابع��ة للق��وات املس��لحة لك��ي تنتق��ل إل��ى القنط��رة 
غرب ومنه��ا تصل إلى محافظة اإلس��ماعيلية، ثم متّر 
مبحافظة الش��رقية لتصل بعد ذلك إل��ى القاهرة التي 
كانت بدورها في عهدة القوات املسلحة بعد رفع حظر 
التجول، وتولت تأمينها فرقتان من اجليش. وفي ظل 
ذلك التواجد تخت��رق العاصمة تلك املئات املفترضة، 
ك��ي تصل إل��ى مي��دان التحرير لتقوم مبا نس��ب إليها 
متعلق��اً بقتل املتظاهرين أو االنطاق لفتح الس��جون. 
أض��اف محدثي أن م��ن غير املعق��ول أن يت��م كل ذلك 
حتت أعني القوات املس��لحة، فا تقوم باالش��تباك مع 
العناص��ر املتس��للة وال تق��وم برصدها أو حت��ى إلقاء 
القبض على واحد منها، خصوصاً أن مدير املخابرات 
احلربي��ة آن��ذاك كان »الل��واء« عبد الفتاح السيس��ي. 
كم��ا ان��ه ال يقبل عق��ل أن تغفل القوات املس��لحة وهي 
احلاضرة في قلب املش��هد عن حت��رك ذلك العدد حتى 

رابعة، رصدته الداخلية التي كانت غائبة عنه.
- ال تفوتنا أيض��اً ماحظة أن تقرير جلنة تقّصي 
حقائ��ق أح��داث الث��ورة ال��ذي أعلن��ت خاصت��ه في 
مؤمتر صحفي لم يش��ر إلى دور حلم��اس خال ال�18 
يوم��اً التي اس��تغرقتها الثورة. إذ ق��ررت اللجنة التي 
رأس��ها املستش��ار عادل قورة رئيس النقض األس��بق 
أن رجال الش��رطة هم الذين أطلق��وا النار في مواجهة 
املتظاهري��ن، وبالقنص من س��طح املباني املطلة على 
ميدان التحري��ر. يخطئ من يظن أن تبرئة حماس مما 
نس��ب إليه��ا هو اله��دف مما ذك��رت، ألن األه��م عندي 
هو كش��ف أدلة تزوير أحداث الث��ورة من خال طمس 
حقائقها واستبدالها بادعاءات جديدة، سواء لتشوية 

الثورة أو لتبرئة الذين سعوا إلى قمعها وإفشالها.
ش��جعني على ذلك تزامن وج��ود وفد حماس في 
القاهرة م��ع حلول الذكرى السادس��ة للث��ورة، فضاً 
عن توات��ر التصريح��ات اإليجابية الت��ي حتدثت عن 
فتح »صفحة جديدة« بني حماس والقاهرة، رش��حت 
لها عناوين مختلفة عكس��ت خطاباً سياس��ياً مناقضاً 
لذلك ال��ذي ترّددت أصداؤه في مصر خال الس��نوات 
األخي��رة. األم��ر ال��ذي أعط��ى انطباع��اً ب��أن صياغ��ة 
احلقائ��ق مت في ضوء احلس��ابات السياس��ية وليس 

معطيات الواقع على األرض.
م��ا همني ف��ي املوض��وع أم��ران: األول أن أحداث 
الث��ورة الت��ي اس��تغرقت 18 يوم��اً ال ي��زال يكتنفه��ا 
الغم��وض، بالتال��ي ف��إن كل ما قي��ل عن وقائ��ع تلك 
املرحلة في حاجة إل��ى مراجعة وتدقيق. ولئن رّددت 
األب��واق اإلعامية ادع��اءات حتدثت ع��ن تآمر جهات 
أجنبي��ة إلطاق الثورة، ف��إن القرائن املتوافرة تش��ير 
إلى أن التآمر احلقيقي حصل في وقت الحق من جانب 
الدولة العميق��ة إلجهاض الثورة وقلب حقائقها. األمر 
الثان��ي أن ذل��ك إذا كان قد حدث في م��ا خص أحداث 
الثورة وهي في عنفوانها، فأولى به أن يحدث باندفاع 
أكبر بعد س��قوط نظام مبارك وحتى استعادة الدولة 
العميقة عافيتها في فترة املجلس العسكري وما تاه، 
وهو ما يسّوغ لي أن أقول بأن تاريخ الثورة وما تاها 
ل��م يكتب بعد، وان ما بني أيدينا من فصول ونصوص 
دبجته��ا الدول��ة العميقة لتواك��ب الريح السياس��ية 

وتصفي حساباتها.{

تهديدات أوروبّية للسيسي بوقف المساعدات
بسبب قضّية ريجيني والقمع

يس��عى رئي��س النظ��ام املص��ري، عب��د الفت��اح 
السيس��ي، م��رة أخرى إل��ى فرض معادل��ة »التصدي 
عل��ى  املس��اعدات«  مقاب��ل  الش��رعية  غي��ر  للهج��رة 
االحت��اد األوروبي، لكن هذا املس��عى يصطدم بعقبات 
عدة، وال س��يما بعدما فقد السيس��ي ثق��ة أقرب الباد 
األوروبي��ة له على املس��توى السياس��ي، وهو إيطاليا 
عل��ى خلفية قضي��ة مقتل الطال��ب اإليطال��ي، جوليو 
ريجين��ي ف��ي مصر منذ نح��و عام. ويض��اف إلى ذلك 
فش��له في حتسني أداء نظامه في القضايا االجتماعية 

واحلقوقية في مصر.
وتكش��ف مصادر ف��ي وزارة اخلارجي��ة املصرية 
أن االجتم��اع األخي��ر الذي عق��د في القاهرة األس��بوع 
املاض��ي، بني وفد جهاز اخلدمة اخلارجية في االحتاد 
األوروب��ي وعدد من قيادات وزارة اخلارجية »س��يطر 
علي��ه التوتر نتيجة رغبة اجلان��ب املصري في إعادة 
فرض صورة مصر كشرطي يحمي السواحل اجلنوبية 
للمتوسط ويساهم في تقليل معدالت الهجرة السّرية 
)غير الش��رعية( إلى الدول األوروبية«. لكن »اجلانب 
األوروبي تساءل عما حققته القاهرة في ملفات أخرى 
قدمت فيها أوروبا مساعدات مالية ملصر لتطوير األداء 
اإلداري للحكوم��ة وزيادة معدالت التعليم والتنمية«، 
وف��ق املص��ادر نفس��ها. وتق��ول املص��ادر إن اجلان��ب 
األوروب��ي وّجه إلى نظام السيس��ي انتق��ادات تتعلق 
بقم��ع احلقوقي��ني والتيارات املعارض��ة وغلق املجال 
العام. وتضيف أن »الوفد األوروبي تس��اءل مستنكراً 
عن س��بب تأخر كش��ف احلقيقة في قضية ريجيني«، 
ووصف القضية بأنها »مهمة للغاية إذا ما أرادت مصر 

استمرار الدعم األوروبي 
لها في مج��االت التنمية 
والس��ياحة  واالقتص��اد 
واألمن«، وتلفت املصادر 
»مس��ؤولي  أن  إل��ى 
تلق��وا  اخلارجي��ة 
من  صريح��ة  تهدي��دات 
االحت��اد األوروبي ودول 
عدة في مقدمتها إيطاليا 
ف��ي  التع��اون  بتعلي��ق 
مجاالت األمن والتسليح 
والطي��ران والقض��اء إذا 
األمن  أجه��زة  اس��تمرت 

املصري��ة ف��ي حال��ة تعليق مس��ؤولية قت��ل ريجيني 
على أطراف مجهولة، أو ادع��اء أن أجهزة أجنبية هي 
م��ن ارتكبت ذل��ك احلادث دون دالئ��ل واضحة. وعلى 
مس��توى اتفاقي��ات التنمي��ة، ألقى اجلان��ب األوروبي 
الل��وم عل��ى نظام السيس��ي ف��ي تأخير حص��د نتائج 
إيجابية لبع��ض االتفاقيات التي مت توقيعها مس��بقاً 
مع االحتاد األوروبي وبعض الدول كفرنسا وهولندا، 
م��ا س��يؤدي إل��ى تأجي��ل إرس��ال املس��اعدات املالية 
املتف��ق عليه��ا كمرحلة تالي��ة لتنفيذ تل��ك االتفاقيات، 
وأبرزه��ا في مجاالت التعلي��م والزراعة وإدارة املوارد 
املائية. وتؤكد املص��ادر املصرية أن اجلانب األوروبي 
أك��د وجود قائمة كبيرة من ال��دول األفريقية والعربية 
الت��ي أظهرت جّدية ف��ي تنفيذ االتفاقي��ات والتصرف 
بإيجابي��ة باملس��اعدات األوروبية الت��ي وصلتها في 
مج��االت التنمي��ة، وأبرزها إثيوبيا وزامبي��ا وأوغندا. 
لك��ن املص��ادر تضي��ف أن األوروبي��ني ح��ذروا من أن 
»تراخ��ي احلكوم��ة املصري��ة ف��ي تنفي��ذ واجباته��ا 
س��يؤدي لتوجي��ه املس��اعدات إل��ى دول أخ��رى أكثر 

جدية وتطوراً«.
وعل��ى صعي��د حق��وق اإلنس��ان، واج��ه اجلانب 
األوروبي الدبلوماسيني املصريني مبستجدات قضية 
التموي��ل األجنبي ملنظم��ات املجتمع املدن��ي، التي مت 
عل��ى خلفيته��ا من��ع عش��رات احلقوقي��ني من الس��فر 
وجتمي��د أم��وال س��ت جمعي��ات وعش��رة حقوقي��ني. 
ووصف مس��ؤول أوروبي ه��ذه الهجمة بأنه��ا »نكبة 
للمجتمع احلقوقي املصري الذي كان يتواصل بش��كل 
جيد مع االحت��اد األوروبي«. واكتفى اجلانب املصري 

بالرد على هذا التساؤل بأن »أجهزة الدولة ال تستطيع 
التدخل في أعمال القضاء املصري املستقل«، وهو الرد 

الذي أثار حتفظ املسؤولني األوروبيني.
وف��ي مقابل النصائ��ح األوروبية للدبلوماس��يني 
املصري��ني، وتأجيل احلديث عن بعض امللفات جلولة 
مفاوضات جديدة من املتوقع أن تكون بعد أسبوعني، 
ل��م يك��ن ل��دى اجلان��ب املص��ري أي ش��يء للع��رض 
س��وى املس��تجدات اإلدارية واإلجرائية التي متت في 
ملف التصدي للهجرة الس��رية، يتعل��ق األمر بإصدار 
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية املطابق حملتوى 
التش��ريع املش��ترك واملتفق عليه بني مص��ر واالحتاد 
األوروب��ي قبل ثاثة أع��وام، فضاً عن تش��كيل جلنة 
حكومي��ة لتطبي��ق القان��ون ورعاي��ة ضحايا نش��اط 
الهج��رة غي��ر الش��رعية. وتذك��ر املص��ادر أن اجلانب 
األوروب��ي تعهد ف��ي هذا املل��ف بتقدمي من��ح تدريبية 
للتعامل م��ع املهاجرين غير الش��رعيني. وتضيف أنه 
في مرحل��ة تالية، مش��روطة بتحس��ني تعاطي مصر 
مع القضايا السابقة، ميكن االحتاد األوروبي أن مينح 
القاهرة مس��اعدات مالية لتمكينها م��ن تأمني الرعاية 
للمهاجري��ن غير الش��رعيني الذي��ن وصل��وا إليها من 
مناطق تش��هد حروباً أهلية أو مصنف��ة كدول خطرة، 
مثل س��ورية وليبيا وجن��وب الس��ودان وبعض دول 
أفريقيا في منطقة جنوب الصحراء، كما تشير املصادر 
املصرية إلى أن اجلانب األوروبي اشترط أيضاً حتقيق 
مص��ر نتائ��ج إيجابية ف��ي برامج املس��اعدة املتعثرة 
حالياً للبدء في برامج جديدة كان السيس��ي يس��عى 
لتوقيعها ك�»مقابل لنشاطه في التصدي للهجرة غير 
الش��رعية«، ويتعلق األم��ر بزيادة املس��اعدات املالية 
لتدريب األيدي العاملة وتأهيل الش��باب وزيادة عدد 

املدارس العادية واملهنية، وفق املصادر.
يش��ار إلى أن السيس��ي لم ميض قدماً في إصدار 
قان��ون مكافح��ة الهج��رة غي��ر الش��رعية ال��ذي طاملا 
طالب��ت ب��ه دول االحت��اد األوروب��ي وف��ي مقدمته��ا 
إيطاليا، إال بعد حادث غرق مركب »رش��يد« في أيلول 
املاضي، ال��ذي راح ضحيته 204 أش��خاص. واعتبر 
ذل��ك في حين��ه أكبر خ��رق معلن للتش��ديدات األمنية 
والعس��كرية التي فرضها السيسي منذ ثاث سنوات 
خلفض معدالت الهجرة غير الش��رعية، وهو النشاط 
ال��ذي كان يعتبر حج��ر الزاوية في التس��ويق لكفاءة 

السيسي في األوساط األوروبية.{

غارات للتحالف بالموصل والقائم وهجمات لتنظيم الدولة
 أعل��ن تنظي��م الدول��ة اإلس��امية س��قوط قتل��ى 
وجرح��ى في غارة أميركية على معمل غربي املوصل، 
كم��ا س��قط ثاث��ة قتل��ى بصف��وف التنظيم ف��ي غارة 
أخرى بقضاء القائم، بينما شهدت ديالى مقتل جندي 

حكومي في هجوم للتنظيم.
وقال��ت وكالة أعم��اق التابعة لتنظي��م الدولة إن 
سبعة أش��خاص قتلوا وأصيب 19 في قصف أميركي 
عل��ى معم��ل طح��ني ف��ي منطق��ة اإلص��اح الزراع��ي 
باجلانب الغربي ملدينة املوصل. وقال الرائد في قوات 
جه��از مكافحة اإلرهاب )س��ام عبد اللطي��ف العبار( 
لوكالة األناضول إن طائرات التحالف الدولي وجهت 
يوم الس��بت ثاث ضرب��ات دقيقة لعمارة في ش��ارع 
الدواس��ة التجاري وس��ط املوص��ل، يتخذه��ا تنظيم 
الدول��ة مقراً ملا يس��مى »دي��وان األمنية«، م��ا أدى إلى 
تدمي��ر العمارة ومقتل من فيها من املس��لحني، إضافة 

إلى مقتل ثاثة مدنيني وإصابة نحو ثمانية آخرين.
م��ن جه��ة ثاني��ة، قال��ت مص��ادر أمنية وش��هود 
عي��ان إن الق��وات العراقي��ة أحبط��ت محاولة تس��لل 
ملس��لحني من تنظي��م الدول��ة إلى منطقتي الرش��يدية 
والقبة في اجلانب الش��رقي من املوصل، وأضافت أن 
مواجه��ات اندلعت بني الطرفني أدت إلى س��قوط عدد 
من مس��لحي التنظيم ب��ني قتيل وجري��ح، مضيفة أن 
مسلحي التنظيم أمُجبروا على االنسحاب إلى مواقعهم 
ف��ي اجلان��ب الغربي من املدين��ة. وأكد قائد الش��رطة 
العراقية الفريق رائد ش��اكر جودت أن قواته توجهت 
نحو غربي املوصل متهيداً »لتحرير الس��احل األيس��ر 
م��ن املوصل«، دون اإلش��ارة إل��ى موعد ب��دء الهجوم 

وعدد الق��وات املش��اركة. وقال الضابط في الش��رطة 
االحتادية نعيم السعدي إن الشرطة ستشن هجومها 
الرئيس��ي م��ن احمل��ور اجلنوب��ي حي��ث يوج��د مطار 
املوصل، متوقعاً أن يبدي التنظيم مقاومة شرسة عن 

معقله األخير باملدينة.
على صعيد آخر، ق��ال حتالف القوى العراقية إن 
اخلروق التي تقوم بها بعض فصائل مليش��يا احلشد 
الشعبي من عمليات خطف ودهم في عدة مدن، تهدف 

إلى إشاعة حالة من عدم االستقرار في الباد.

وحّم��ل التحالف رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
وقي��ادات األجهزة األمنية مس��ؤولية االنتهاكات التي 
ترتكب ف��ي حق املدنيني، كما حّملهم مس��ؤولية حفظ 
األمن وحماية املواطنني ومعاقبة من يحاول إجهاض 
اجلهود الرامية لتحقيق االس��تقرار في العراق. وأعلن 
مصدر عسكري مقتل مفتي قضاء القائم التابع لتنظيم 
الدولة، املدعو أبو حمزة السوري وثاثة من مرافقيه، 
في غارة للتحالف الدولي استهدفت جتمعاً لهم وسط 

قضاء القائم.{

الجيش اليمني يواصل تقدمه في المخا
واصل اجليش الوطني اليمني واملقاومة الشعبية التقدم للسيطرة بشكل كامل على مدينة املخا ومينائها في 

الساحل الغربي للباد، فيما تعرضت فرقاطة سعودية لهجوم من احلوثيني غرب ميناء احلديدة.
واس��تمرت طائرات التحالف العربي في ضرب مواقع تابعة ملليش��يا احلوثي وق��وات الرئيس املخلوع علي 

عبد الله صالح وجتمعاتها في منطقة »يختل« واملزارع القريبة منها شمال املخا.
وقال مراس��لون إن غارات التحالف اس��تهدفت معس��كر القوات البحرية مبنطقة الكثيب )غربي اليمن(، فيما 
نقل��ت وكالة األنب��اء األملانية عن مص��ادر محلية ميني��ة أن انفجارات عنيفة ه��زت مدينة احلدي��دة بالتزامن مع 

حتليق مقاتات التحالف في أجواء املدينة.
ويس��يطر احلوثيون منذ تش��رين األول 2014 على احلدي��دة، التي تقع على بعد نح��و 220 كيلومتراً غربي 

العاصمة صنعاء، وتعد ثالث كبرى احملافظات اليمنية سكانا.
وكان��ت قيادة حتالف دعم الش��رعية في اليمن ذكرت أن فرقاطة س��عودية كانت تق��وم بدورية مراقبة غرب 

ميناء احلديدة، تعرضت »لهجوم إرهابي من قبل ثاثة زوارق انتحارية« تابعة مليليشيا جماعة احلوثي.
وأش��ارت إلى أن الس��فينة احلربية تعاملت مع الزوارق، إال أن أحدها اصطدم مبؤخرتها ما نتج منه نش��وب 

حريق مت إطفاؤه، ونتج من احلادث مقتل عنصرين من طاقم السفينة وإصابة ثاثة آخرين.{



األمـان - العــدد 1248 - 3 شــبـــاط 2017م10

قوات سوريا الديمقراطية 
تحصل على مدرعات أمريكية

حصل��ت ق��وات س��وريا الدميقراطية 
وهي حتالف فصائل عربية وكردية، للمرة 
األولى عل��ى مدرعات اميركية وتلقت وعداً 
م��ن إدارة الرئي��س اجلديد دونال��د ترامب 
باملزيد من الدعم، كما قال املتحدث باسمها 
ط��ال س��لو لوكال��ة فرانس ب��رس. وقال 
س��لو: »وصلت الدفعة االولى من مدرعات 
أمريكية لقوات سوريا الدميوقراطية خال 
األسبوع األول من استام اإلدارة األمريكية 
املدرع��ات  أن  مؤك��داً  احلك��م«،  اجلدي��دة 
ارسلت »من إدارة ترامب«، في اطار احلملة 
ضد تنظيم الدولة اإلس��امية. وأشار سلو 
إلى انه »جرت اتصاالت بني قوات س��وريا 
الدميقراطية وإدارة ترامب جرى التش��ديد 
خالها عل��ى تقدمي املزيد من الدعم لقواتنا 
وخاص��ة ف��ي حمل��ة حتري��ر الرق��ة« ضد 
اجلهادي��ني. وتعد ه��ذه امل��رة األولى التي 
حتصل فيه��ا ق��وات س��وريا الدميقراطية 
عل��ى مدرع��ات م��ن واش��نطن الت��ي تقدم 
له��ا منذ تأسيس��ها ف��ي ع��ام 2015 دعماً 
جوي��اً أميركي��اً فضاً عن أس��لحة وذخائر 

ومستشارين على األرض.

إعادة محاكمة الرئيس مرسي 
بقضية »اقتحام السجون«

القاه��رة  ح��ددت محكم��ة اس��تئناف 
جلس��ة ف��ي 26 ش��باط املقبل لنظ��ر أولى 
جلس��ات إعادة محاكمة الرئيس الس��ابق 
محمد مرس��ي وقي��ادات وعناص��ر جماعة 
»اإلخ��وان«، في القضية الت��ي أمُدينوا فيها 
ب�»اقتح��ام الس��جون املصري��ة واالعتداء 
عل��ى املنش��آت األمني��ة والش��رطية وقتل 
ضباط ش��رطة« إبان ث��ورة كانون الثاني 
ع��ام 2011، وذلك ب�»االتف��اق« مع حركة 
»حماس« الفلس��طينية والتنظي��م الدولي 
جلماع��ة »اإلخ��وان« و»ميليش��يات حزب 
الل��ه اللبناني��ة« و»مبعاونة م��ن عناصر 
مسلحة من قبل احلرس الثوري اإليراني«. 
وتقرر أن جتري إعادة محاكمة املتهمني في 
القضية أم��ام الدائرة 11 مبحكمة جنايات 
القاهرة برئاس��ة املستش��ار محمد شيرين 
فهمي. وس��بق أن ألغت محكمة النقض في 
تش��رين الثاني من العام املاضي، األحكام 
الص��ادرة باإلدان��ة الت��ي راوح��ت م��ا بني 
اإلعدام والسجن املشدد بحق مرسي و 25 
من قي��ادات وعناصر جماع��ة »اإلخوان«، 
وأم��رت بإع��ادة محاكمتهم م��ن جديد في 

القضية.

الكنيست يؤجل التصويت 
على »قانون التسوية«

 أّجل الكنيست اإلسرائيلي حتى بداية 
األس��بوع املقب��ل التصويت على مش��روع 
»قان��ون التس��وية« الذي يتيح إلس��رائيل 
اس��تماك مئ��ات الهكت��ارات م��ن األراضي 
الفلس��طينية احملتل��ة في الضف��ة الغربية 
املن��ازل  آالف  عل��ى  الش��رعية  ويضف��ي 
ملس��توطنني أقيمت على أراض فلسطينية 
خاص��ة في الضف��ة. وكان يفت��رض البدء 
االثن��ني املاضي بالتصويت على مش��روع 
القان��ون ف��ي قراءت��ني ثانية وثالث��ة بعد 
املوافق��ة عليه في ق��راءة أولى ف��ي كانون 

األول.
يتي��ح القانون الذي أعدت��ه مجموعة 
حتوي��ل  لاس��تيطان  مؤي��دة  ضاغط��ة 

أراض  إل��ى  فلس��طينية  خاص��ة  أراض 
إس��رائيلية بعد أن بنى عليها مستوطنون 
ب��ؤراً عش��وائية إم��ا ألنهم كان��وا يجهلون 
أنه��ا ملكية خاص��ة أو ألن الدولة تغاضت 
عنهم. وسيتم التعويض على ماك األرض 
الفلس��طينيني مالي��اً أو مبنحه��م أراض��ي 

أخرى.
وقالت منظمة »السام اآلن« املناهضة 
لاستيطان إن القانون س��يتيح إلسرائيل 
جع��ل قراب��ة أربعة آالف مس��كن بنيت في 
مس��توطنات تعتبرها إسرائيل قانونية أو 
عش��وائية مس��اكن قانونية بنظر القانون 

اإلسرائيلي.

خوف وغضب في كيبيك 
بعد هجوم على مسجد

خيم��ت حال م��ن اخل��وف والغضب 
ف��ي كيبي��ك بع��د هج��وم عل��ى مس��جد 
أودى بحي��اة س��تة مصل��ني، م��ن بينهم 
واته��م  وتونس��ي،  ومغرب��ي  جزائري��ان 
طال��ب كندي مع��روف بأف��كاره اليمينية 
املتطرف��ة بارت��كاب الهج��وم، فيما أخلي 
سبيل مغربي حتول من متهم إلى شاهد.

ومن��ذ وقوع الهجوم، نظمت جتمعات في 
أنح��اء كيبيك وف��ي كندا وأماك��ن أخرى، 
تنديداً باس��تهداف مركز دين��ي، وتأكيداً 
للتعاي��ش ورفض الكراهية. وش��ارك في 
جتم��ع أم��ام املس��جد ف��ي كيبي��ك طاب 
وعائ��ات وناش��طون أض��اؤوا ش��موعاً 
ح��داداً عل��ى الضحايا. وأوقف ألكس��ندر 
م��ن  املتح��در  س��نة(   27( بيس��ونيت 
كيبي��ك والطالب ف��ي العلوم السياس��ية 
ف��ي جامعة »الف��ال« املجاورة للمس��جد، 
بعي��د االعتداء الذي يعد واحداً من أس��وأ 
الهجمات على مس��لمني في دولة غربية. 
وه��و مته��م بأنه قت��ل بالرصاص س��تة 
مصل��ني. وأدى إط��اق الن��ار أيض��اً إل��ى 
ج��رح ثماني��ة أش��خاص بينهم خمس��ة 

إصاباتهم خطرة.

البرلمان البريطاني
بدأ مناقشة »بريكست«

مناقش��ة  البريطان��ي  البرمل��ان  ب��دأ 
مش��روع القانون الذي يهدف الى السماح 
للحكومة بب��دء مفاوضات خ��روج اململكة 
املتحدة من االحتاد األوروبي »بريكست«. 
ويطلب الن��ص املقتضب جداً والذي نش��ر 
اخلميس بعنوان »مشروع قانون االحتاد 
االوروبي )االباغ باخلروج(«، من أعضاء 
البرمل��ان »ان يفوضوا الى رئيس��ة الوزراء 
س��لطة اباغ االحت��اد االوروب��ي، مبوجب 
املادة 50 في معاهدته، نية اململكة املتحدة 
االنس��حاب« من عضويته. وبدأت دراسة 
ه��ذا الن��ص ف��ي مجل��س العم��وم واليوم 
تتبعه��ا ثاث��ة ايام جديدة من املناقش��ات 
ف��ي 6 ش��باط و7 و8 من��ه، ويفت��رض ان 
تختت��م بتصوي��ت كم��ا تق��ول احلكوم��ة. 
والن��ص قصي��ر وميك��ن نظري��اً املصادقة 
عليه بسرعة كما ترغب السلطة التنفيذية. 
لكن��ه أدى ال��ى تق��دمي »خمس��ة تعديات 
مبررة« تهدف الى نسف املشروع. وكانت 
رئيس��ة ال��وزراء احملافظة تيري��زا ماي قد 
تعهدت بدء اج��راءات اخلروج من االحتاد 
آذار وه��ي تن��وي  االوروب��ي قب��ل نهاي��ة 
تنفيذ هذا اجل��دول الزمني، بعد اس��تفتاء 
23 حزي��ران الذي ق��رر في��ه البريطانيون 

اخلروج من االحتاد.

المغرب يعود
 إلى االتحاد األفريقي

محم��د  املل��ك  املغرب��ي  العاه��ل  ق��ال 
الس��ادس، ف��ي أدي��س اباب��ا، إن املغ��رب 
دخل االحت��اد األفريقي من الباب الواس��ع 
كما يش��هد على ذلك االستقبال احلار الذي 
خصه الزعماء األفارق��ة لعودة اململكة إلى 

هذه املؤسسة اإلفريقية.
نظ��راءه  املغرب��ي  املل��ك  وخاط��ب 
األفارق��ة خال حفل اختت��ام القمة الثامنة 
والعش��رين لاحتاد قائاً: »ك��م هو جميل 

هذا اليوم، ال��ذي أعود فيه إلى البيت، بعد 
ط��ول غي��اب. )...( فإفريقي��ا قارتي، وهي 
أيضاً بيتي. لقد عدت أخيراً إلى بيتي. وكم 

أنا سعيد بلقائكم من جديد«.
الصري��ح  »الدع��م  ان  املل��ك  واعتب��ر 
والقوي، الذي حظي به املغرب، خير دليل 

على متانة الروابط التي جتمعنا«.
وأي��دت 39 دول��ة من أص��ل 54 ، بعد 
حمل��ة دبلوماس��ية كثيفة، ع��ودة املغرب 

الى االحتاد االفريقي. 

روسيا تحشد عسكريًا
في جزر القطب الشمالي

بينما العالم منش��غل بسيل القرارات 
الت��ي يصدره��ا الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترام��ب، يرك��ز الرئيس الروس��ي فادميير 
عل��ى  وحتدي��داً  ش��ماالً  اهتمام��ه  بوت��ني 
القط��ب الش��مالي حي��ث يحش��د املزيد من 
الق��وات الروس��ية، ويعيد تش��غيل جميع 
القواعد العسكرية السوفياتية في املنطقة 

القطبية. 
وتناقلت وس��ائل اإلع��ام الكبرى في 
لندن وبرل��ني أمس، أنباء تؤك��د أن بوتني 
يحشد عسكرياً في القطب الشمالي بشكل 
غير مسبوق منذ حقبة االحتاد السوفياتي. 
وق��د أم��ر بوت��ني بصن��ع جي��ل جدي��د من 
بواخ��ر النقل النووية احملطمة للجليد )أي 
الق��ادرة على الس��ير ف��ي املي��اه اجلليدية 
حيث ال تستطيع البواخر العادية السير(، 
فيما يعيد اجليش الروس��ي فت��ح القواعد 
املنطق��ة،  ف��ي  الس��وفياتية  العس��كرية 
رادرات  ومراك��ز  جدي��دة  قواع��د  ويبن��ي 
متطورة، وينشر صواريخ متعددة األنواع 
واألش��كال وقاذف��ات قنابل بعي��دة املدى. 
وحاول��ت روس��يا من��ذ م��دة عب��ر قن��وات 
االتص��ال في منظمة األمم املتحدة ش��رعنة 
ملكيته��ا ملس��احة قطبي��ة هائل��ة احلجم، 
لكنها لم تتمكن م��ن احلصول على موافقة 
بذلك، وسط اعتراض عدد من الدول بينها 

بالطبع الدول االسكندنافية. 

التدخين »قاتل« يستنزف 
االقتصاد العالمي

كش��فت دراس��ة حديث��ة أن التدخ��ني 
كلف االقتصاد العاملي، أكثر من 1.4 مليار 
دوالر أميركي في عام 2012، ما يوازي 20 
باملئة م��ن ميزانية نظ��م الرعاية الصحية 

على مستوى العالم.
أج��رى الدراس��ة خب��راء ف��ي منظم��ة 
الصح��ة العاملية، بالتع��اون مع اجلمعية 
األميركية للس��رطان، واستخدموا بيانات 
الدراس��ة أن  نح��و 152 دول��ة. وكش��فت 
97 باملئ��ة م��ن املدخن��ني ف��ي العال��م هم 
م��ن أفريقي��ا واألميركيتني وغربي الش��رق 
األوس��ط وأوروب��ا وجنوب ش��رقي آس��يا 
وغ��رب احمليط الهادئ. وأظه��رت أن عادة 
التدخ��ني القاتل��ة تس��تهلك 2 باملئ��ة م��ن 
االقتص��اد العامل��ي، مش��يرة إل��ى أن ذل��ك 
يتضم��ن 422 ملي��ار دوالر أميرك��ي تمُنفق 
على العاج والبقاء في املستشفى، إضافة 
النفق��ات غي��ر املباش��رة. واعتب��رت  إل��ى 
الدراس��ة أن »التدخني يف��رض عبئاً كبيراً 
عل��ى االقتصاد ف��ي أرج��اء العال��م وعلى 
أمي��ركا«.  وش��مال  أوروب��ا  ف��ي  األخ��ص 
وأكدت »احلاجة املاسة لهذه الدول لفرض 
معايي��ر أقوى عل��ى اس��تخدام التبغ للحد 

من هذه النفقات«.

لقطات سريعة

القهــــر فــي عــــام!
 ه��ذا جرس يجب أن يس��معه أهل مصر. أحتدث ع��ن تقرير حصاد القهر في 
عام 2016 الذي أصدره في الذكرى السادسة لثورة يناير مركز »الندمي« لعاج 
ضحايا التعذيب. صحيح أنه يطلعنا على الشق الفارغ من كوبنا، إال أنني أزعم 
أنه األخط��ر واألهم، ألنه يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنس��ان ف��ي مصر. وهذه أياً 
كان قدره��ا تظل وصمة يتضاءل إل��ى جوارها حجم اجلزء املآلن من الكوب. وقد 
وصفت التقرير بأنه »جرس« وليس الئحة اتهام، ألنه ينّبهنا إلى ما يستحق أن 
ننتبه إليه ونتثبث منه. وغنّي عن البيان أنني ال أتبنى بيانات التقرير وال أدافع 
عنه��ا، لكنني أق��ول إن جتاهلها وإثم الصم��ت عليها جرم ال يقّل ف��ي فداحته عن 

جرم ارتكاب االنتهاكات.
في تقدمي التقرير إش��ارة إلى أن مادته األساسية جمعت مما نشرته وسائل 
اإلعام املصري��ة وما تداولته مواقع التواصل االجتماع��ي، مبعنى أن دور فريق 
العمل في مركز الندمي ظل مقص��وراً على جتميع املعلومات وتوثيقها وتصنيفها 
ثم إطاق اجلرس ف��ي الفضاء املصري للتنبيه والتحذي��ر. البيانات املهمة التي 

سجلها التقرير ما يلي:
خال ع��ام 2016 متثل حص��اد القهر ال��ذي أوردته الصحف والسوش��يال 
ميدي��ا ف��ي األرق��ام التالية: قتل خ��ارج القان��ون 1384 حال��ة �� وف��اة في مكان 
االحتجاز 123 �� تعذيب فردي 535 �� تكدير وتعذيب جماعي 307 �� إهمال طبي 
ف��ي م��كان االحتجاز 472 �� اختفاء قس��ري 980 )ظهر منه��م 105( �� ظهور بعد 

اختفاء 421 �� عنف دولة 313.
ف��ي توزي��ع االنته��اكات على احملافظ��ات كانت لس��يناء احلص��ة األكبر، إذ 
س��جلت فيه��ا 1286 حال��ة، بينها 1234 حال��ة قتل و42 حالة اختفاء قس��ري. 
واحتل��ت القاهرة املرتب��ة الثانية، إذ كان نصيبها 727 انته��اكاً، بينها 34 حالة 
قت��ل و25 حالة وفاة ف��ي مكان االحتجاز �� 121 حالة تعذي��ب 204 حالة إهمال 
طب��ي و151 حال��ة اختفاء قس��ري و94 حالة عن��ف دولة. اإلس��كندرية احتلت 
املرتب��ة الثالثة، حيث ش��هدت 133 انتهاكاً كان أبرزه��ا 107 حالة تعذيب و87 
حالة اختفاء قس��ري. واحتلت اجليزة املرتبة الرابعة، بإجمالي 195 حالة، كان 

بينها 85 حالة اخفاء قسري.
كان القص��ف مصدر أكثر حاالت القت��ل، فقد وصل ضحايا القصف إلى 451 
حالة، إال أن عمليات التصفية )على األرض( وصلت إلى 443 حالة، وهناك 368 

حالة مت فيها القتل بواسطة إطاق النار في احلمات األمنية.
خمسة سجون وردت منها شكاوى التعذيب، هي برج العرب )510( سجن 
العقرب )33( طرة )24( وادي النطرون )20( بورسعيد )14(، أما أكثر شكاوى 
التعذيب بني أقس��ام الشرطة فقد وردت على قسم ش��رطة ديرب جنم مبحافظة 

الشرقية )25 حالة( ثم قسم أول املنتزه باإلسكندرية )17(.
أخبار التعذيب والتكدير اجلماعي جاء أكثرها من سجن العقرب )63 خبراً( 

ثم سجن برج العرب )38 خبراً( ثم سجون طرة )21( والوادي اجلديد )12(.
في توزيع املختفني قسرياً حسب احملافظات، احتلت القاهرة املرتبة األولى 
)51 حال��ة( ث��م اإلس��كندرية )87( واجليزة )85( ث��م الفيوم )58( والش��رقية 

.)45(
ليس��ت ه��ذه كل معلوم��ات التقري��ر، ألن الش��ق اخل��اص باألرق��ام حاف��ل 
بتفاصي��ل أخرى، فضاً عن أن ثمة جزءاً تضمن ش��هادات من الس��جون وصفت 
أوضاعها، وثمة جزء آخر تضمن ش��هادات معتقلني س��ابقني سجلت معاناتهم، 

وثالث سجل شهادات أهالي املسجونني... إلخ.
ل��م أس��تغرب التصريحات الرس��مية التي أنك��رت كل ما س��بق، األمر الذي 
يش��كك في أن االنتهاكات ليس��ت انحرافات أمنية ولكنها تنفيذ لسياسة الدولة. 
لكنني استغرب سكوت »النخبة الوطنية« وعدم اكتراث أغلب عناصرها إزاء ما 
يجري، وهو ما يقدم لنا تعريفاً جديداً للمصطلح يختلف عما نعرفه يفقد النخبة 
ش��رعيتها، ويفرغ الوطنية من أح��د أركانها. أما أّم العجائ��ب، فهي إقدام الدولة 
عل��ى معاقبة الذين جمعوا تلك املعلومات بدالً من التحقيق في األمر ومحاس��بة 
الذين مارس��وا االنتهاكات، وهو ما متثل في قرار إغاق مركز الندمي بعد إصداره 
تقرير عن عام 2015، وما يجعلنا ال نتفاءل مبا س��يترتب على إصدار تقرير عام 

2016 الذي وّدعناه. وال تسألني عن عام 2017.{

ق��ال رئيس املكت��ب اإلعامي جلماعة اإلخوان املس��لمني في س��ورية، عمر 
مش��ّوح، إّن العملية التفاوضية في أنقرة لم تكن مكتملة األركان، مشيراً إلى أّن 
ّب��ر عنه في بيان بعنوان  اجلماعة نظ��رت بقلق ملا جرى في أنقرة، األمر الذي عمُ
»ماذا بعد حلب؟«، كانت اجلماعة قد وّجهته إلى قادة الفصائل يوم 26 كانون 

األول املاضي.
وكان��ت اجلماع��ة قد دع��ت في بيانه��ا ق��ادة الفصائل إلى ع��دم التفاوض 

املباشر أو غير املباشر مع العدو، إال على أرضية حتّقق أهداف الثورة.
وحّمل مش��ّوح مسؤولية خرق اتفاق وقف إطاق النار للنظام، موضحاً أّن 
النظام لم يقبل بكّل الهدن منذ بداية الثورة الس��ورية، مش��يراً إلى قيام روسيا 
وإي��ران والنظام بخرق ه��ذا االتفاق منذ الي��وم األول ف��ي وادي بردى وحمص 
وإدلب، مش��ّدداً »نح��ن ال نعتبر أّن هنال��ك هدنة، واملعارك مس��تمرة في جميع 

اجلبهات، ووقف إطاق النار غرق في وادي بردى، وما جرى هو مسرحية«.
كما نفى مشاركة جماعة اإلخوان في سورية، في املفاوضات أو في االتفاق 
في أنقرة رسمياً، أو بصفة غير رسمية، مؤّكداً أّنه »لم يتم التشاور مع اإلخوان«. 
وقلّل مش��وح، من ج��دوى اتفاق وقف إطاق النار، وف��ي تقييم جماعة اإلخوان 
للدور التركي، قال املتحدث اإلعامي باس��مها »ال زلنا نعتقد أّن تركيا هي الرئة 

التي تتنفس منها الثورة، وهي احلاضنة احلقيقية للثورة وللمهّجرين«.

مشّوح: وقف إطالق النار غرق في وادي بردى 
وما جرى مسرحية
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تزايد الغضب في أمريكا والعالم ضّد أمر ترامب بشأن المهاجرين

ترامب يقيل مسؤولْين بوزارة العدل وإدارة الهجرة

والعامل��ي  األمريك��ي  الفع��ل  رد  األح��د  تصاع��د 
الغاض��ب على القيود التي فرضه��ا الرئيس األمريكي 
دونال��د ترامب على الهجرة، م��ع انتقاد عدة دول منها 
دول حليفة لواشنطن منذ فترة طويلة هذه اإلجراءات 
بوصفها تنطوي على متييز وتثير انقسامات. وانتقدت 
حكومات من لن��دن وبرلني إلى جاكرتا وطهران، األمر 
التنفي��ذي ال��ذي أص��دره الرئي��س األمريك��ي دونالد 
ترام��ب، الذي يعل��ق الس��ماح بدخ��ول الاجئني إلى 
ب��اده ملدة أربعة أش��هر، كما يحظر مؤقتاً الس��فر إلى 
الواليات املتحدة من س��وريا وست دول أخرى غالبية 
سكانها من املسلمني؛ بدعوى أن ذلك سيحمي الشعب 
األمريك��ي م��ن اإلرهاب. وف��ي أملانيا التي اس��تضافت 
ع��دداً كبيراً من الاجئ��ني الفارين من احل��رب األهلية 
إن  مي��ركل  أجني��ا  املستش��ارة  قال��ت  س��وريا،  ف��ي 
احلرب العاملية على اإلره��اب ال تبّرر اإلجراءات، »وال 
تبرر وضع أش��خاص ذوي خلفيات مح��ددة أو عقائد 
معينة حتت االرتياب العام«، بحسب ما ذكر املتحدث 

باسمها.
وأض��اف املتحدث أن ميركل عب��رت عن مخاوفها 
خال اتصال هاتفي مع ترامب يوم السبت. وقال إنها 
ذكرته بأنه وفقاً ملعاه��دات جنيف، فإن على املجتمع 
الدولي اس��تقبال الاجئني بس��بب احلروب ألس��باب 

إنسانية.
وتك��ررت مث��ل هذه املواق��ف في باري��س ولندن، 
حي��ث قال وزير اخلارجية الفرنس��ي جان مارك إيرو: 
»اإلرهاب ال عاقة له باجلنسيات، وال ينبغي أن تكون 
)مواجهت��ه( بالتميي��ز«، فيما غّرد نظي��ره البريطاني  
بوريس جونس��ون قائاً، إن القرار »يثير االنقسامات 

ومن اخلطأ تشويه السمعة على أساس اجلنسية«.
وأعرب��ت اجلامع��ة العربية ف��ي بيان ع��ن قلقها 
من القيود الت��ي أعلنتها أمريكا، ودعا أحمد أبو الغيط 

أق��ال الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم االثنني 
املسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة واجلمارك دانيال 
راغس��ديل، وذلك بعد أقل من ساعة على إقالته وزيرة 
العدل بالوكالة، بس��بب موقفها من ق��راره منع رعايا 

سبع دول إسامية من السفر للواليات املتحدة.
وقال وزير األمن الداخلي جون كيلي في بيان إنه 
مت��ت إقالة راغس��ديل وتعيني توم��اس هومان مكانه 
دون أن يعلل س��بب اإلقالة، لكنه أش��ار إلى أن تعيني 
هومان سيساهم في »ضمان أننا نطبق قوانني الهجرة 
داخل الواليات املتحدة مبا يتفق واملصلحة الوطنية«. 
وكان الرئي��س ترام��ب ق��د أقال مس��اء االثن��ني وزيرة 
العدل بالوكالة س��الي يايتس على خلفية موقفها من 
قراره بش��أن املهاجرين. وأكد البيت األبيض في بيان 
أنها »خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني 
يرمي إلى حماي��ة مواطني الواليات املتحدة«، معتبراً 
إياه��ا »ضعيفة في ما يتعل��ق باحلدود وضعيفة جداً 
ف��ي ما يتعلق ب�الهج��رة غير النظامي��ة«. وأكد البيان 
أن »الرئي��س ترام��ب أعف��ى يايتس م��ن مهامها وعنّي 
بالتال��ي املدع��ي العام ملقاطع��ة ش��رق فرجينيا دانا 
بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت 
مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز« في منصب 
وزي��ر العدل. وأصدرت يايت��س التي كانت تتولى في 
عه��د ب��اراك أوباما منص��ب نائب��ة وزير الع��دل، وآل 
إليه��ا منص��ب الوزي��رة بالوكال��ة ف��ور انته��اء والية 
الرئيس السابق يوم االثنني، تعميماً تأمر فيه املّدعني 
العامني بعدم تطبيق قرار ترامب، مشككة في قانونية 

وأخاقية هذا األمر التنفيذي.
شكوك واحتجاجات

وف��ي تعميمه��ا قالت ياتي��س إن »مس��ؤوليتي ال 
تكمن في ضمان أن يك��ون موقف الوزارة قاباً للدفاع 
عن��ه قانونياً، ب��ل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفس��ير 
لدينا ملا هو عليه القانون، بعدما نأخذ في االعتبار كل 
الوقائ��ع«. وكان ترامب قد وقع اجلمعة أم��راً تنفيذياً 
مينع الدخول إلى الواليات املتحدة ألجل غير مس��مى 
عل��ى  الاجئني الس��وريني، وحظ��راً ملدة ثاثة أش��هر 
على دخول رعايا سبع دول إسامية حتى ممن لديهم 

األم��ني الع��ام للجامع��ة 
العربية اإلدارة األمريكية 
إلى مراجعة موقفها، »ملا 
إلي��ه  ي��ؤدي  أن  ميك��ن 
م��ن آثار س��لبية ف��ي ما 
يتعل��ق باحلف��اظ عل��ى 
وحدة األس��ر واس��تمرار 
التواصل بني املجتمعات 
واملجتم��ع  العربي��ة 

األمريكي«.
بع��ض  أن  غي��ر 
البرملان قالوا إن  أعضاء 

عل��ى العراق أن يرد على الوالي��ات املتحدة بإجراءات 
مماثلة. لكن وزير خارجية إي��ران محمد جواد ظريف 
قال إن األمريكيني الذين يحملون تأشيرات سفر إليران 
ميكنه��م دخ��ول الباد، وكل من يحمل تأش��يرة س��فر 
س��ارية إلى إيران س��يكون محل ترحيب. واس��تدعت 
وزارة اخلارجي��ة الس��ودانية القائ��م بأعمال س��فارة 
الواليات املتحدة األمريكية باخلرطوم، وأبلغته أن هذا 
األمر يبعث برس��الة س��لبية، وجاء بعد أسبوعني من 
إعان واش��نطن أنها س��تخفف العقوبات االقتصادية 
عن الس��ودان. وعبرت وزيرة اخلارجية اإلندونيسية 
ريتنو مرس��ودي يوم األحد، عن أس��ف بادها الشديد 
خلطط ترامب إلخضاع القادمني من بعض الدول ذات 

األغلبية املسلمة »لتدقيق شديد«.
وق��ال رئيس الوزراء اإليطال��ي باولو جنتيلوني، 
وع��دم  اجلماعي��ة  والهوي��ة  املفت��وح  »املجتم��ع  إن 
التميي��ز« كان��ت »دعائ��م أوروب��ا«، وأب��دت حكومات 
الدمنارك والسويد والنرويج معارضتها للقرار. وقال 
وزي��ر اخلارجية الدمناركي أندرس سامويلس��ن على 
تويت��ر: »إن الق��رار األمريك��ي بعدم الس��ماح بدخول 

تأش��يرات، وهي الع��راق وإي��ران وليبي��ا والصومال 
والسودان وسوريا واليمن.

وتأتي قرارات اإلقالة األخيرة وس��ط احتجاجات 
عل��ى املس��توى الش��عبي ف��ي الواليات املتح��دة وفي 
األوس��اط الدبلوماس��ية واإلدارية. وبحسب صحيفة 
وول س��تريت جونال، فقد وجه قرابة مئة دبلوماسي 
رسالة إلى وزارة اخلارجية األميركية أعربوا فيها عن 
معارضتهم للحظر الذي فرض��ه قرار الرئيس ترامب. 
وأكدت الرسالة أن »مثل هذه السياسات تسير بالضد 
من جوه��ر املب��ادئ األميركي��ة، التي ترف��ض التمييز 
العنص��ري واإلنص��اف والتعبير عن ح��رارة التعبير 
للزوار األجان��ب واملهاجرين«. من جهت��ه، أكد النائب 
الع��ام لوالي��ة واش��نطن بوب فيرغس��ون ف��ي مؤمتر 
صحفي االثنني أنه رفع قضية تطعن في قرار الرئيس 
ترام��ب بش��أن األمر التنفي��ذي الذي أص��دره، وطالب 
بوق��ف تطبيق��ه ف��وراً، مش��يراً إل��ى أنه »ال أح��د فوق 

أشخاص من دول محددة ليس عادالً«.
وق��ال رئيس الوزراء الكندي جاس��نت ترودو يوم 
السبت، إن الكنديني س��يرحبون بالفارين من احلرب 
واالضطه��اد. وكت��ب ترودو على صفحت��ه على تويتر 
قائ��اً: »إل��ى أولئك الفاري��ن من االضطه��اد واإلرهاب 
واحلرب.. الكنديون س��يرحبون بكم بغض النظر عن 

عقيدتكم.. قوتنا في تنوعنا.. مرحباً بكم في كندا«. 

غضب في أمريكا
كما تزايد الغضب إزاء ق��رار احلظر داخل أمريكا، 
وق��ال زعيم الكتل��ة الدميقراطية في مجلس الش��يوخ 
األمريكي تشاك شومر، إنه سيقدم مشروع قرار إلبطال 
األمر التنفيذي للرئي��س األمريكي دونالد ترامب الذي 
مينع مهاجرين معينني من دول ذات أغلبية مسلمة من 
دخول الباد. ووصف ش��ومر األم��ر التنفيذي لترامب 
بأن��ه متهور وينحرف عن القيم األمريكية األساس��ية، 
وأضاف أنه ال ب��ّد من التراجع عنه على الفور، مضيفاً 
أنه سيسعى نحو إلغاء ذلك األمر بكل ما أوتي من قوة. 
وم��ن املتوقع أن يك��ون ممثلو االدع��اء الدميقراطيون 

القان��ون وال حتى الرئي��س.. وفي قاع��ة احملكمة فإن 
الدستور هو الذي يسود وليس الصوت املرتفع«.

من جانب��ه خرج الرئيس الس��ابق ب��اراك أوباما 
عن صمته، وأعل��ن تأييده للتظاهر ض��د قرار ترامب، 
وش��دد على رفض��ه »أي متيي��ز قائم عل��ى العقيدة أو 
الدين«، وقال حاكم والية واش��نطن الدميقراطي جيه 
إنس��لي إن الوالية س��ترفع دعوى ض��د إدارة ترامب، 

مصدراً ملقاومة شرس��ة لسياس��ات ترامب، مثلما كان 
ممثل��و االدع��اء اجلمهوري��ون معارضني لسياس��ات 
الرئيس السابق باراك أوباما. وميكن دعاوى قضائية 
من واليات أن ترفع الش��أن القانوني للمعارضة لألمر 
التنفيذي للرئيس الذي وقع في وقت متأخر من مساء 
اجلمعة.وح��ذا قض��اة احتادي��ون ف��ي ث��اث واليات 
ح��ذو قاض ف��ي نيويورك منع الس��لطات م��ن ترحيل 
املس��افرين الذين تضرروا من قرار ترام��ب التنفيذي. 
وفيرجيني��ا  ماساتشوس��تس  ف��ي  قض��اة  وأص��در 
وواش��نطن أحكاماً في وقت متأخر من يوم الس��بت أو 
وقت مبكر من األح��د. وقالت وزارة األمن الداخلي إنها 
س��تنصاع ألحكام القض��اء، إال أن قي��ود الهجرة التي 

فرضها ترامب ستبقى سارية.
ضاحي خلفان يؤيد ترامب

أّي��د نائب قائد ش��رطة اإلم��ارات، الفريق ضاحي 
خلف��ان، الق��رارات الت��ي أصدره��ا الرئي��س األمريكي 
اجلديد دونالد ترامب املتعلقة بالتضييق على العرب 

الراغبني في اللجوء إلى الواليات املتحدة األمريكية.
للمس��لمني  أتاح��ت  »أمري��كا  أن  خلف��ان  وزع��م 
والعرب حرية التنقل والسفر واملعاملة املثلى، إلى أن 
اعتدت جماعات طابية على أمنها الداخلي«، مضيفاً: 

»من حقهم مينعون من مينعون«.
وتابع خلفان في سلس��لة تغري��دات ب�»تويتر«: 
»كل دولة لها حق حماي��ة أمنها ممن يحتمل أنه خطر 
على س��امة الناس«. وفي تغريدة أخرى قال خلفان: 
»اإلرهابي��ون يج��ب أن مينع��وا م��ن دخ��ول العال��م 
املتقدم«. وتابع: »ليس بالضرورة أن تس��تقبل أمريكا 

شعوباً متخلفة، كفاية استقبلت الكثيرين من قبل«.
وفي تأكيده جميع إج��راءات ترامب، قال خلفان: 
»حتي��ة للرئيس ترام��ب على قراراته الش��جاعة... ما 

لهم إال اإلجراءات الرادعة«.
يش��ار إلى أن دونالد ترامب أوض��ح أن قرار منع 
الجئني من عدة دول عربية وإسامية، دخول الواليات 
املتحدة األمريكية، س��يكون مؤقتاً لثاثة أشهر، ريثما 

توَضع احتياطات أمنية كافية.{

ألن الق��رارات األخي��رة متثل إهانة ل��كل أبنائها من كل 
املعتقدات وتشكل خطراً عليهم.

موظفو وزارة اخلارجية
وأوردت وكال��ة »رويت��رز« أن 900 موظ��ف ف��ي 
وزارة اخلارجية وقعوا مذكرة داخلية تتضمن انتقاداً 
لألم��ر التنفيذي��ة الذي أص��دره ترامب في م��ا يتعلق 
بالاجئ��ني ومين��ع دخ��ول رعايا س��بع دول مس��لمة 

الواليات املتحدة.
وأفاد مسؤول أميركي بأن وزارة اخلارجية تلقت 
رسمياً املذكرة، وقال: »تلقينا املذكرة املعترضة« التي 
وقعها مئات من الديبلوماسيني واملوظفني في الوزارة 
تندي��داً بق��رار ترام��ب ال��ذي يعل��ق دخ��ول الاجئني 

ومواطني سبع دول مسلمة.
واالثنني، صرح الناطق باس��م ال��وزارة بالوكالة 
م��ارك تونر بأن عدداً كبيراً من ديبلوماس��ييها وجهوا 
»رس��الة عبر القن��اة املعارضة حول مرس��وم حماية 

األمة من دخول إرهابيني أجانب للواليات املتحدة«.
و»القناة املعارضة« هي وس��يلة تواصل داخلية 
في وزارية اخلارجية انش��ئت عام 1971 خال حرب 
فيتن��ام وه��ي تتي��ح للموظف��ني »التعبير ع��ن آرائهم 

بصراحة وسراً لدى رؤسائهم«.{

ترامب والملك سلمان يبحثان أوضاع المنطقة والتعاون األمني والعسكري
العاقات التاريخية بينهما«.

م��ن جانب آخ��ر قال بيان صادر عن البيت األبيض بخص��وص االتصال إن »ترامب 
طل��ب م��ن العاهل الس��عودي دعم إنش��اء مناطق آمنة في س��وريا واليم��ن، واتفق امللك 

سلمان معه في هذا الشأن«.
وأض��اف البيان أن القائدي��ن اتفقا على أهمية متابعة تنفيذ إي��ران لاتفاق النووي 
بش��كل دقيق، وأش��ارا إل��ى »التصرف��ات اإليرانية التي تزعزع االس��تقرار ف��ي املنطقة«. 
وكان ترام��ب قد وصف خال حملت��ه االنتخابية، االتفاق الن��ووي اإليراني بأنه »اتفاق 
س��ّيئ ج��داً«. وتوصلت إيران ف��ي 14 متوز 2015 إلى اتفاق نووي ش��امل مع مجموعة 
القوى الدولية »5+1« )الصني وروس��يا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى أملانيا(، 
ويقضي االتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات املفروضة 

عليها، ودخل حّيز التطبيق في كانون الثاني 2016.
وفي تصريحات سابقة، أعرب وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير، عن تفاؤله 
مبس��تقبل العاقات مع الوالي��ات املتحدة في عه��د ترامب. ولفت إل��ى أن باده »تتطلع 
للعم��ل م��ع إدارة ترام��ب ملواجه��ة التحدي��ات ف��ي املنطقة والعال��م، وخاص��ة مكافحة 

اإلرهاب، والتعامل مع األزمة االقتصادية العاملية«.

بحث الرئيس األمريكي دونالد ترامب، والعاهل الس��عودي س��لمان بن عبدالعزيز، 
هاتفياً مس��اء األحد، تطورات األوضاع في املنطقة وأهمية االرتقاء بالتعاون االقتصادي 

واألمني والعسكري بينهما.
وقالت وكالة األنباء الس��عودية الرس��مية إن امللك س��لمان تلقى اتص��االً هاتفياً من 
ترام��ب ج��رى خاله بح��ث »العاق��ات التاريخي��ة بني البلدي��ن الصديق��ني، وتطورات 
األوضاع في املنطقة والعالم، باإلضافة إلى بحث الشراكة االستراتيجية للقرن احلادي 
والعش��رين ب��ني البلدين وأهمي��ة االرتق��اء بالتعاون االقتص��ادي واألمني والعس��كري 

بينهما«. كذلك جرى تأكيد »عمق ومتانة العاقات االستراتيجية بني البلدين«.
وتطابق��ت وجهات نظر القائدين- بحس��ب الوكالة الس��عودية - ف��ي امللفات التي 
بمُحثت ف��ي خال االتصال، »ومن ضمنها محاربة اإلره��اب والتطرف ومتويلهما ووضع 
اآللي��ات املناس��بة لذل��ك، ومواجهة م��ن يس��عى لزعزعة األمن واالس��تقرار ف��ي املنطقة 
والتدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى«. وقدم العاهل السعودي دعوته للرئيس 
األمريكي لزيارة اململكة، كذلك قدم ترامب دعوة مماثلة للملك س��لمان لزيارة واش��نطن. 
واتف��ق الزعيم��ان عل��ى جدولة الزي��ارات في الفت��رة القادم��ة، »وذلك لتعزي��ز التعاون 
والعمل املش��ترك وتفعيل الش��راكة االس��تراتيجية بني البلدين بش��كل أكبر يوازي عمق 

سالي بايتس
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هيومن رايتس ووتش: المحاكم العسكرية تنتهك القانون الدولي

الغنوشي في منتدى دافوس.. االستثمار في الديمقراطّية

أطلق��ت »هيوم��ن رايت��س ووت��ش« ف��ي لق��اء أقيم 
في فن��دق »ريفييرا«، حض��ره ممثلو املنظم��ة في لبنان 
واملنطق��ة، وممثلو هيئات ديبلوماس��ية وناش��طون في 
مجال حقوق االنس��ان، تقريراً قالت فيه: »إن مدنيني في 
لبنان، مبن فيهم أطفال، يحاكمون أمام محاكم عسكرية. 
ال حتترم مثل هذه احملاكمات احلق في احملاكمة العادلة 

وتنتهك القانون الدولي«.
وأكدت املنظمة أنها »ليس��ت ضد أي نظام سياسي 

في العالم، لكن هدفها الدفاع عن حقوق اإلنسان«.
وتن��اوب على تاوة التقري��ر الواقع في 37 صفحة 
بعن��وان »ه��ذا لي��س مكانن��ا: محاكم��ة املدني��ني أم��ام 
احملاكم العسكرية في لبنان«، أحمد بن شمسي وكايف 

بالدوين وجورج غالي وملى فقيه.
وأورد التقرير شهادات ملشاركني في تظاهرات، قال 
إنه مت��ت محاكمتهم، وحتدث عن »اس��تخدام اعترافات 
منتزعة حتت التعذي��ب، وترهيب وانتقام ضد اخلطاب 

أو النشاط السياسيَّني.
وانتق��د طريقة عمل الضابط��ة العدلية »والتقصير 
اجلوه��ري ف��ي احت��رام اإلج��راءات القانونية الس��ليمة 
ف��ي محاكمة مدنيني أمام محاكم عس��كرية، واس��تخدام 
اعتراف��ات منتزع��ة حت��ت التعذيب، ومزاعم اس��تخدام 
مسؤولي وزارة الدفاع أو اجليش الصاحيات الواسعة 
لهذه احملاك��م كأداة للترهيب أو االنتقام ضد اخلطاب أو 

النشاط السياسيَّني«.
ورأى التقري��ر أن »بنية احملاكم العس��كرية تقوض 
احل��ق ف��ي محاكم��ة عادل��ة، مب��ا ف��ي ذل��ك احل��ق ف��ي 
احملاكم��ة أم��ام محكم��ة مختص��ة ومس��تقلة ومحايدة، 
واحل��ق ف��ي محاكم��ة علني��ة. العدي��د م��ن القض��اة هم 
ضب��اط في اجلي��ش، يعّينهم وزير الدفاع، وال يش��ترط 
عليه��م احلصول عل��ى ش��هادة أو تدريب ف��ي القانون. 
العس��كريون العامل��ون كقضاة تابعون لوزي��ر الدفاع، 
ال تس��تطيع املنظم��ات احلقوقية والصحافي��ون مراقبة 
احملاكمات دون موافقة س��ابقة من القاضي الذي يرأس 

اجللسة«.
أض��اف: »نظام احملكمة العس��كرية نظ��ام قضائي 
منفص��ل تابع لوزارة الدفاع. لها والية قضائية واس��عة 
على املدنيني، مبا يش��مل قضايا التجسس، أو اخليانة، 
أو الته��رب م��ن اخلدم��ة العس��كرية، أو االتص��ال غي��ر 
املش��روع م��ع الع��دّو )إس��رائيل(، أو حيازة األس��لحة، 
اجلرائ��م التي تض��ر مبصلحة اجليش أو ق��وى األمن أو 
األم��ن العام، وكذلك أي نزاع بني مدنيني من جهة وأفراد 
اجلي��ش أو األم��ن أو املوظفني املدنيني في ه��ذه األجهزة 

تراج��ع كبير في معّدل النمو، يرافقه ضرورة تراجع 
لس��عر صرف الدينار بفع��ل تراجع حجم االس��تثمارات، 
وتعّط��ل بعضه��ا، فضاً ع��ن تعّط��ل اإلنت��اج وأزمة عدد 
م��ن القطاع��ات اخلدماتّي��ة، على غ��رار الس��ياحة، بفعل 
الهجم��ات اإلرهابي��ة الغ��ادرة.. كان��ت ه��ذه ج��زءاً م��ن 
ضريبة دفعها التونس��ّيون، إلى جانب عدد من الشهداء، 
في س��بيل االنتقال من وضع اس��تبدادي قائم على القمع 
والتروي��ع والتجويع؛ إلى وضع دميقراط��ي حتّقق جزء 
م��ن مكاس��به السياس��ّية، عل��ى غ��رار الدس��تور اجلديد 
واالنتخابات احلرة والنزيهة والش��فافة، فضاً عن حرية 

التعبير واإلعام وحقوق اإلنسان الكونّية.
ص��راع »مش��اريع الس��لطة« ف��ي الس��نوات الس��ت 
املاضي��ة غّي��ب، أو أن��ه أّج��ل بش��كل واض��ح، البرام��ج 
االقتصادّي��ة واالجتماعّي��ة واإلصاح��ات الكبي��رة الت��ي 
تنتظر النخب السياسية والفاعلني االقتصاديني واملدنيني 
واالجتماعيني بعد الث��ورة، ما جعل الباد تقطع خطوات 
ف��ي انتقالها السياس��ي ف��ي انتظ��ار انتق��ال اقتصادي ال 
غن��ى عنه؛ لتكريس قواعد الدميقراطية الناش��ئة، وملزيد 
من تثبيت جترب��ة تبدو بكل املقايي��س مختلفة عن باقي 
جت��ارب الث��ورات الت��ي ش��هدتها املنطقة العربّي��ة. وفي 
هذا يعود الفضل إلى مس��ؤولّية النخب وطبيعة الشعب 
التونس��ي ال��ذي ل��م ينخ��رط في موج��ات العن��ف، رغم 
املساعي الكبيرة إللهاب فتيله بغايات وخلفيات متعّددة 

وحتت عناوين وشعارات كثيرة.
صحي��ح أن فت��رة س��ت س��نوات ف��ي عم��ر الثورات 

من جه��ة أخ��رى. ووفق��اً ل�»االحتاد 
حلماية األحداث ف��ي لبنان«، حوكم 
355 طفاً أمام محاكم عس��كرية عام 

.2016
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق 
األوس��ط وشمال أفريقيا في »هيومن 
رايتس ووت��ش« ملى فقي��ه: »أصبح 
ميك��ن  ال  أن��ه  متام��اً  الواض��ح  م��ن 
محاكم��ة  عل��ى  احلص��ول  املدني��ني 
عادل��ة ف��ي احملاك��م العس��كرية في 
لبن��ان. محاكمة املدنيني ليس��ت من 
شأن احملاكم العسكرية، وعلى لبنان 

وضع حد لهذه املمارسة املقلقة«.
رد اجليش

ووزع خال اللقاء رّد من مديرية القانون اإلنساني 
وحقوق اإلنسان في اجليش، جاء فيه:

»أوالً: ان هيوم��ن رايت��س ووت��ش، وه��ي منظم��ة 
دولية هدفها مراقبة تطبيق احترام حقوق اإلنسان، لكن 
الواض��ح انها تعمد الى تضخيم الوقائع باالس��تناد الى 

وفي عم��ر الش��عوب وفي مراح��ل اإلنتق��ال الدميقراطي؛ 
تعتبر قصيرة جّداً، ولكّن مخلفات س��نوات من التهميش 
واحليف االجتماعي، فضاً عما خلّفت��ه األجواء اإلقليمّية 
املتحّرك��ة والضرب��ات اإلرهابّي��ة الغ��ادرة؛ جعل��ت م��ن 
املل��ف االقتص��ادي واالجتماع��ي ملّفاً حارقاً ف��ي تونس. 
فاالحتجاج��ات املطالبة بالتنمية والتش��غيل لم تتوّقف، 
بل لعلّها شهدت زخماً أكبر مع تقّدم الوقت، واإلصاحات 
بدوره��ا تأّخ��رت نتيج��ة كث��رة القضاي��ا املطروحة على 
الس��لطتني التنفيذّية والتش��ريعّية ونتيجة إلش��كاليات 

أخرى.
كح��ّل لتجاوز األزمة االقتصادّي��ة واالجتماعّية التي 
متّر بها تونس، اقترح البعض »مخّطط مارشال« من أجل 
ضّخ بعض األكسجني في شرايني االقتصاد الوطني، وهو 
موض��وع أثار جدالً واس��عاً من أكثر من زاوي��ة، وتا ذلك 
تنظي��م تونس ملؤمتر دولي لاس��تثمار »تونس 2020«، 
جنح��ت تونس من خاله ف��ي إبرام عقود مهّمة س��يكون 
له��ا دور في دف��ع عجلة االس��تثمار والتنمي��ة، وأصدرت 
احلكومة قانوناً جديداً لاس��تثمار يقّدم تسهيات كثيرة 

للمستثمرين احملليني واألجانب على حّد سواء.
بني ه��ذا وذاك، وفي خض��م ترقب االنط��اق الفعلي 
في االنتقال االقتصادي، بات لدى تونس اليوم »منوذج« 
يستوجب الترويج باعتباره جاذباً لاستثمار والتعاون 
الدول��ي، ومح��ط أنظار ألغل��ب الفاعلني ف��ي العالم، وهو 
دور موكول على عاتق الديبلوماسّية الرسمّية التي يبدو 
اجلانب االقتصادي في نشاطاتها ثقيل احلركة أو مغّيباً، 

افادات مغلوطة أو غير دقيقة والبناء عليها. فهناك مبدأ 
قانوني يقول »البّينة على من اّدعى«، وبالواقع املنظمة 
املذكورة تستس��هل االدعاء وال تهتم لألجوبة، خصوصاً 
ان بعض القضايا املطروحة في الكتاب س��بق ان أجيب 
عنه��ا، وم��ع ذلك فه��ي تذكره��ا كل مرة به��دف تضخيم 

ملفها.
ثاني��اً: ان مقول��ة ان بعض املش��تبه به��م تعرضوا 

وعلى عاتق الديبلوماسّية الشعبّية التي يقودها باقتدار 
كبير زعي��م حركة النهضة، راش��د الغّنوش��ي، الذي كان 
له دور فاعل في التعريف بالنموذج التونس��ي أوالً، وفي 

تعبئة الدعم الدولي له.
ق��د تبدو مهّمة التعبئة الدولّية وجلب االس��تثمارات 
تق��دمي  خ��ال  م��ن  فحس��ب،  اقتصادّي��ة  البع��ض  عن��د 
تس��هيات وضمانات وتوفير مناخ��ات مائمة لذلك، غير 
أّنه��ا في الواقع أبعد بكثير من ذلك في احلالة التونس��ّية 
التي لم يكفها أّنها التجربة الوحيدة التي قطعت أش��واطاً 
نحو تكريس الدميقراطية من جت��ارب الثورات العربّية، 
ب��ل حصل��ت على جائ��زة نوبل للس��ام في س��نة 2015 
حلس��ن إدارة االخت��اف ب��ني الفرق��اء فيها، عب��ر احلوار 
الوطني، باعتباره الوس��يلة األكثر حتضراً، كما التجربة 
األبرز لتفاعل اإلس��اميني مع الواقع والسياسة واألجواء 
اإلقليمّية والدولّية، وحتى الداخلّية املشحونة، في جتربة 
مّثل��ت اس��تثناًء نّوهت ب��ه برملانات غربّية ومؤسس��ات 

بحثية ومراكز دراسات كبرى في العالم.
من ه��ذا املنطلق، يبدو االس��تثمار ف��ي الدميقراطّية 
عنصراً قوّياً حلش��د الدع��م والتعبئة النتق��ال اقتصادي 
واعد في تونس، وليست أّي دميقراطّية، فهي الدميقراطّية 
التونس��ّية املختلف��ة ع��ن باق��ي الدميقراطّي��ات، وهذا ما 
يقوده راش��د الغّنوش��ي في أكثر من عاصم��ة، ومن على 
أكث��ر من منبر إقليمّي ودولّي، عبر ديبلوماس��ّية ش��عبّية 

للضرب والتعذيب النفس��ي واجلس��دي واجبارهم على 
التوقي��ع معصوب��ي األع��ني وتعذي��ب أطف��ال وانت��زاع 
اعتراف��ات قس��رية منه��م، ه��و كام غير صحي��ح جملة 

وتفصياً.
ثالث��اً: ان الضابط��ة العدلي��ة العس��كرية مؤهل��ة 
وكف��وءة في ما يتعلق بأس��اليب االس��تجواب وملتزمة 
الدول��ي  والقان��ون  العس��كرية  واملناقبي��ة  االنضب��اط 
اإلنس��اني وغايتها الوصول إل��ى احلقيقة دون زيادة أو 

نقصان.
رابع��اً: ان التوقيف��ات قي��د التحقي��ق ف��ي مديري��ة 
املخاب��رات حتص��ل بإش��راف القض��اء املخت��ص ووفق 

قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعمول به.
خامس��اً: ان الضابط��ة العدلية العس��كرية ملتزمة 
نص امل��ادة 47 من قان��ون أصول احملاكم��ات اجلزائية 
وجميع املوقوفني يس��تفيدون من املعاينة الطبية طوال 

فترة التوقيف.
سادس��اً: ان أعض��اء ف��ي منظم��ة الصلي��ب األحمر 
الدولي يزورون سجن وزارة الدفاع الوطني بشكل دوري 
ويقابل��ون املوقوفني ويقفون عل��ى أوضاعهم فالتعاون 

بني املنظمة ومديرية املخابرات قائم ومستمر.
التحقي��ق  ان  اللبنان��ي  للقان��ون  وفق��اً  س��ابعاً: 
األول��ي ال��ذي جتري��ه الضابط��ة العدليةعل��ى اختاف 
اختصاصاتها يحص��ل دون حضور محام، وحني يعدل 

القانون هي أول من يلتزم به )...(«.{

ليس��ت اقتصادّية فحس��ب، بل لها أبعاد أخ��رى، خاّصة 
أّن��ه بات من أكثر الش��خصيات تأثيراً ف��ي العالم العربي 
واإلسامي في السنوات األخيرة، وهو أحد أعمدة التوافق 

الذي تسير ضمن خطه التجربة التونسّية.
من منب��ر املنتدى االقتصادي العامل��ي بدافوس هذه 
املّرة، حتّدث الغنوش��ي عن االس��تثمار ف��ي الدميقراطّية 
التونس��ّية، مرّكزاً على قيمة ما حتّق��ق في تونس، ال فقط 
لش��عبها، بل لكل الش��ركاء اإلقليميني والدوليني، ليمُسقط 
بحنك��ة كبيرة تلك التهمة التي يح��اول البعض ترويجها 
ع��ن أن تونس »بلد مصّدر لإلرهاب« ف��ي الفترة األخيرة، 
في مقاربة أش��اد بها جان ماري جيهينو، املدير التنفيذي 
ملجموعة األزم��ات الدولّية، الذي أدار اجللس��ة احلوارّية 
الت��ي أّكد فيه��ا الغنوش��ي أن تونس واثقة م��ن مواصلة 
حتقي��ق أه��داف ثورتها في العدال��ة والكرام��ة واحلرّية، 

رغم الصعوبات والتحّديات التي تعترضها.{

بقلم: مجول بن علي

المصادقة على بناء آالف الوحدات االستيطانية 
بالضفة الغربية خالل أيام

 صادق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
ننت ياه��و ووزير دفاعه أفيغ��دور ليبرمان على 
بناء ثاث��ة آالف وحدة اس��تيطانية جديدة في 
الضف��ة الغربي��ة احملتل��ة، وذل��ك بالتزامن مع 
تأجيل الكنيست التصويت على مشروع قانون 
التوس��ع االس��تيطاني. وذك��رت وس��ائل إعام 
إس��رائيلية أن الوحدات س��تتوزع على عدد من 
املس��توطنات في الضفة، حيث سيتم بناء ألفي 
وح��دة مباش��رة، بينم��ا األلف األخرى س��تبنى 

على مراحل دون حتديد موعد لذلك.
وأش��ار بي��ان ص��در ع��ن مكت��ب ليبرمان 
إل��ى أن ه��ذه اخلط��وة »تأت��ي م��ن أج��ل تلبية 
احتياجات الس��كان وضمان اس��تمرار حياتهم 

بشكل طبيعي وروتيني«.
وتزام��ن ه��ذا اإلع��ان ال��ذي ص��در أم��س 
)البرمل��ان(  الكنيس��ت  تأجي��ل  م��ع  الثاث��اء 

التصوي��ت على مش��روع قانون تش��ريع البؤر 
االس��تيطانية ف��ي الضف��ة الغربية إل��ى االثنني 

املقبل.
وه��ذا اإلعان ه��و الثالث م��ن نوعه خال  
أحد عش��ر يوماً منذ أن تول��ى الرئيس األميركي 
دونالد ترامب السلطة، حيث أعلن االحتال قبل 
نحو أسبوع أنه سيبني نحو 2500 منزل جديد 
في الضف��ة الغربية، وذلك بعد أيام من املوافقة 
على بناء أكثر من 560 منزالً جديداً في الش��طر 

الشرقي من القدس احملتلة.
وملح ترام��ب إلى أن��ه قد يكون أكث��ر تقباً 

ملثل تلك املشروعات من سلفه باراك أوباما.
وتزامن اإلعان مع بدء االستعدادات لطرد 
330 مس��توطناً م��ن بؤرة عمون االس��تيطانية 
املقامة على أراض فلس��طينية ش��مال شرق رام 

الله.{

مجلس األمن القومي التركي 
يختتم اجتماعًا برئاسة أردوغان

اختت��م مجلس األم��ن القومي الترك��ي اجتماعه يوم الثاث��اء، الذي 
استمر ثماني ساعات، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال بيان ص��ادر عقب االجتماع الذي عقد في املجمع الرئاس��ي في 
العاصمة أنقرة: »نؤكد تصميمنا عل��ى اتخاذ كافة التدابير الازمة داخل 

الباد وخارجها ضد الهجمات الهجينة التي تواجهها بادنا«.
وأشار البيان إلى أن االجتماع بحث حماية وتعزيز وقف إطاق النار 

في سوريا وتناول نتائج اجتماع أستانة بالتفصيل.
وشدد مجلس األمن القومي على مواصلة تركيا جهودها لبدء مرحلة 

االنتقال السياسي في سوريا وااللتزام مبسؤولياتها اإلنسانية.
وأكد مجلس األمن القومي التركي، أن التعامل مع املنظمات اإلرهابية 
كنظراء ودعمها باألس��لحة بطرق مختلفة يش��كل أرضية لتقوية اإلرهاب 
وانتش��اره. وأوضح البي��ان أن االجتماع تناول أيض��اً مفاوضات جنيف 
بخص��وص حل القضي��ة القبرصي��ة، مبين��اً أن االجتماع قّي��م اخلطوات 
التي س��تتخذ بخصوص حماية حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص 

التركية.{
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عن العالم العربي.. تقرير األمم المتحدة.. الممنوع!
»الظلم ف��ي العالم العربي والطريق إلى العدل«، 
عن��وان التقري��ر اجلريء ال��ذي كان م��ن املمُفترض أن 
نع رسمياً، ليمُضيف  يصدر عن األمم املتحدة قبل أن ميمُ
إل��ى واقعنا ظلماً متجّدداً، وليمُثب��ت أن حكايات الظلم 
وقصصه مسلس��ل طويل ال تنته��ي حلقاته، ولن تتم 

فصوله إال عبر الطريق إلى عدل منشود.
تص��ف الدكتورة رميا خل��ف، وكيلة األمني العام 
ل��ألمم املتحدة واألمين��ة التنفيذية لإلس��كوا )اللجنة 
االقتصادي��ة واالجتماعية لغربي آس��يا(، واملمُش��رفة 
عل��ى التقرير مبش��اركة ما يزي��د على أربع��ني باحثاً 
ومفك��راً عربي��اً، َتِصف واقعن��ا العربي، ف��ي مقّدمتها 
الافت��ة، بأّنه »حفرة م��ن النار ال تكّف عن االتس��اع. 
ف��ي العالم العربي نزاعات واقتت��االت أهلية تعصف 
بثلث بلدانه، ِفنٌت طائفية متّزق ش��عوبه، دول تتنازل 
عن س��يادتها طوعاً أو إجباراً، ب��اد تتداعى في عالم 
عرب��ّي ال عرب��ّي، يصنعه اآلخ��رون، ويفرضونه على 
أهله بقوة الس��اح. أّما الناس فيخّيرون بني الس��يئ 
واألس��وأ، بني ج��ور الدولة وج��ور غيابه��ا، بني ظلم 

الوطن وظلم املنفى، بني املوت واملذّلة«. 
بدأت قصة منع التقرير حني صادرت الس��لطات 
املصرية مس��ّودة له من عابٍر في مطار القاهرة، يعمل 
ضم��ن طاق��م إع��داده وحتريره. وم��ن حينه��ا قامت 
الدنيا ولم تقعد، فالتقرير يكش��ف عورات كثيرين في 
مص��ر وفي غيره��ا، ويفضح خصوصاً تل��ك الثورات 
تش��خيصاً  ويق��ّدم  األجنب��ي،  والتدّخ��ل  املض��اّدة، 
لإلرهاب وأسبابه احلقيقية، ويكشف بوضوٍح الظلم 
الذي حِلق بالشعب الفلسطيني وال يزال، في محاولٍة 

للبح��ث عن العلّة في ه��ذا كلّه، ولس��بل اخلروج مّما 
نح��ن في��ه، في ض��وء حتلي��ل علم��ّي ومحاي��د معّزز 

بالدراسات والوثائق واملراجع واجلداول. 
كان ال ب��ّد م��ن انتظ��ار تعي��ني أم��ني ع��ام جديد 
ل��ألمم املتح��دة قبل اش��تداد احلمل��ة التي ب��دأت قبل 
أش��هر، وقادها السفير اإلس��رائيلي في األمم املتحدة، 
بالتعاون مع أط��راف عربية، فاألمني العام الس��ابق 
ل��م يكن ف��ي وارد منع التقرير في نهاي��ة واليته، وهو 
ق��د اعتاد التقاري��ر املتعلّق��ة بالوضع العرب��ي، التي 
دأبت رميا خلف على اإلش��راف عليها وإصدارها، منذ 
كانت مس��ؤولًة عن البرنام��ج اإلمنائي لألمم املتحدة 
UNDP التي أثارت أيضاً في حينها ضّجًة كبيرة. 
كان الوض��ع احلال��ي مثالياً ملن��ع التقري��ر؛ ضغوط 
عربي��ة وصهيوني��ة وأميركي��ة، فوز ترامب برئاس��ة 
الواليات املتحدة األميركية، أمني عام جديد ال يريد أن 
يبدأ عهده في األمم املتحدة مبواجهاٍت عاصفة مع كل 
هذه األطراف، ومديرة لإلسكوا يكاد عقدها أن ينتهي، 

وال تنوي جتديده. 
لكن م��ا حدث يبقى غريباً؛ فليس من تقاليد األمم 
املتح��دة أن متن��ع تقريراً ص��ادراً عن إح��دى هيئاتها 
اإلقليمية، وقبل إش��هاره بأيام، ما يش��ّكل سابقًة غير 
مألوفٍة في تاريخها الطويل. لذا، كان احلّل أن تتنازل 
األمم املتحدة عن حقوقها الفكرية في التقرير، وتتركها 
للمش��اركني فيه الذين من املفترض أن يجتمعوا يوم 
اخلميس )2 ش��باط(، لبحث مصي��ر التقرير املوجود 

في املطبعة. 
أهمي��ة التقري��ر )324 صفح��ة( ف��ي أّن��ه يعلن، 

دي،  بوض��وح، أن اإلصاح��ات الش��كلية لم تع��د جتمُ
وينح��از بوضوح كامل إلى حّق اإلنس��ان العربي في 
احلري��ة، ويخّصص فصوالً عن مفه��وم العدالة وعن 
العدل في الدول العربية، وبني الفئات املختلفة فيها. 
كذلك ع��ن الغياب الكامل للعدالة في فلس��طني، وعن 
مامح أزمتها وأسبابها في املنطقة العربية، موضحاً 
أث��ر االس��تعمار والتدّخ��ل األجنبي ف��ي تكوينها. كما 
يس��تعرض تبع��ات الظل��م ومخاط��ر االرته��ان إل��ى 
اخل��ارج، محلّاً أس��باب َوَه��ن األمة العربي��ة، داعياً 
إل��ى أن تك��ون إقامة العدل وس��يلًة الس��ترداد كرامة 
اإلنس��ان، موضحاً ش��روط إنهاء الظلم وإقامة العدل 

عب��ر حزمٍة م��ن اإلصاحات، ودع��وة إلنهاء احلروب 
األهلية. 

الفٌت م��ا تضّمنه التقرير ومقّدمته، حول اإلرهاب 
الذي يصّر الصهاينة على توس��يع تعريفه، ليش��مل 
حركات التحّرر م��ن االحتال، وتصّر النخب احلاكمة 
على توس��يعه ليش��مل كّل معارضة داخلية، ويعتبر 
بعضهم أن س��ببه فكٌر منحرٌف ال بّد من تقوميه، فيما 
يصّر ساس��ة أجانب على أن س��ببه كامن في طبيعة 
العرب واملسلمني، ما يضع ملياراً ونصف مليار مسلم 
في ه��ذه الدائ��رة، ويتجاهل بذلك االحت��ال األجنبي 
أراض عربية، واحلكومات الفاسدة والقمعية، وغياب 

أبسط مظاهر العدل واحلرية واملساواة. 
س��يقّرر  م��اذا  عل��ى  منصب��اً  الس��ؤال  يع��د  ل��م 
املجتمع��ون في بي��روت، وإن كن��ت أرّج��ح أّنهم، في 
أغلبّيتهم، س��يتحّملون مس��ؤولية إصدار هذا التقرير 
امله��م حتت أس��مائهم. لكن الس��ؤال ينص��ّب على من 
س��يتوّلى إصدار تقارير مماثلة في األشهر والسنوات 
املمُقبلة، مع اس��تمرار تراجع احلري��ات وغياب العدل 

وبقاء الظلم؟{

غورماز: 356 مسجدًا تعّرضت لالعتداء
في أوروبا العام الماضي

السجن خمسة أعوام
بحق الشيخ حازم أبو إسماعيل

تعليق��اً على حادث��ة االعتداء على مس��جد بكندا 
قبل أيام، قال رئيس الش��ؤون الديني��ة التركي محمد 
غورم��از، إّن مث��ل هذه احل��وادث ال تقتص��ر على كندا 
فقط، بل تعّرض 356 مس��جداً العت��داءات مماثلة في 

عموم القارة األوروبية خال العام الفائت.
وجاءت تصريحات غورماز هذه خال استقباله 
الس��فير الكندي لدى تركيا كريس كوت��ر يوم الثاثاء 

في مقر رئاسة الشؤون الدينية بالعاصمة أنقرة.
وأوض��ح غورماز أّن العال��م مير مبرحلة يصعب 
فيه��ا التعاي��ش ب��ني األدي��ان واملعتق��دات والثقافات 
املختلف��ة، وأّن الفت��رة الراهنة تتميز بس��يطرة األفكار 
االنفصالية وخط��اب الكراهية والغض��ب على العالم 

والشعور االنساني النبيل.
ون��ّدد غورماز باالعتداءات التي تتعرض لها دور 
العبادة حول العالم، متس��ائاً عن س��بب عدم القدرة 
عل��ى ردع مث��ل ه��ذه احل��وادث والعجز ع��ن إمكانية 

احلفاظ على أماكن العبادة.
وتاب��ع غورم��از قائ��اً: »حماي��ة أماك��ن العبادة 
واحلف��اظ عليه��ا من أهم املب��ادئ لدى كافة الش��رائع 
الس��ماوية واألنظم��ة القانوني��ة الكوني��ة، وف��ي ه��ذا 
اخلصوص ال يس��عني إاّل أن أعّبر عن امتناني لرفض 
رئيس الوزراء والشعب الكنديني حلادثة االعتداء على 
مس��جد كيبيك، فمواقف الكنديني جت��اه هذه احلادثة 
ليست استراتيجية سياس��ية، إمنا هي مواقف نابعة 

من احلس االنساني النبيل«.
م��ن جانبه قال الس��فير الكندي إّن ش��رطة باده 
ألقت القبض على منفذ الهجوم على املسجد، وأّن ذلك 

قضت محكم��ة مصري��ة، األح��د 2017/1/29، 
مبعاقب��ة السياس��ي والداعي��ة الس��لفي، ح��ازم أب��و 
إدانت��ه  إث��ر  س��نوات؛  خم��س  بالس��جن  إس��ماعيل، 
ب�»محاص��رة« مق��ر قضائ��ي نهاي��ة 2012، في ثالث 
حك��م بحق��ه خ��ال األرب��ع س��نوات األخي��رة، وف��ق 

مصدرين متطابقني.
وق��ال مصدر قضائي مفضاً عدم ذكر اس��مه ألنه 
غي��ر مخ��ّول احلدي��ث لوس��ائل اإلع��ام، إن »محكمة 
جناي��ات القاه��رة املنعقدة جنوب��ي العاصمة، قضت  
مبعاقب��ة أبو إس��ماعيل، وخمس��ة آخري��ن حضورياً 
بينهم الناش��ط الس��لفي خالد حربي بالسجن خمس 

سنوات«.
كما قضت احملكم��ة ذاتها وفق املص��در، مبعاقبة 
12 آخري��ن غيابي��اً بالس��جن عش��ر س��نوات منه��م 
احملام��ي والبرملاني الس��ابق مم��دوح أبو إس��ماعيل، 
والناش��ط عبد الرحمن ع��ز، إثر إدانته��م بالتحريض 
وحصار محكمة مدينة نصر ش��رقي العاصمة في 19  

كانون األول 2012 .
وبحس��ب الئحة االتهام التي تاها القاضي، فإن 
أنصار أبو اس��ماعيل »جلأوا للقوة والعنف والتهديد« 
ض��د قض��اة احملكم��ة »إلجبارهم عل��ى إخاء س��بيل 

متهم« تابع لهم.
من جهت��ه، أوضح محامي أبو إس��ماعيل لوكالة 
أنب��اء األناض��ول، أن »ه��ذا احلكم أولي قاب��ل للطعن 
علي��ه أمام محكمة النقض خ��ال 60 يوماً بعد صدور 

حيثيات احلكم، وسنقوم بالطعن عليه«.
وفي 20 شباط 2016 قررت نيابة شرق القاهرة، 
إحالة املتهمني حملكمة اجلنايات التهامهم بالتحريض 
وحصار محكمة مدينة نصر بالقاهرة للمطالبة بإخاء 

سبيل أحد مؤيدي أبو إسماعيل.
وف��ي 22 كان��ون األول 2014، أص��درت محكمة 

االعتداء لم يستهدف املوجودين في املسجد فقط، إمنا 
استهدف كافة املسلمني في كندا.

وأّك��د كوت��ر أّن أف��راد الش��رطة الكندي��ة مكلف��ني 
بحماي��ة كاف��ة القاطنني ف��ي الباد بغ��ض النظر عن 

انتماءاتهم العرقية والدينية.
وكانت السلطات الكندية أوقفت املتهم »ألكسندر 
بيسونيتي« عقب الهجوم، وأحالته إلى احملكمة، التي 
أمرت بحبسه رهن التحقيق، بتهم مختلفة بينها القتل 

العمد ست مرات.
واس��تهدف هجوم مسلح، مس��اء األحد املاضي، 
مس��جداً في مقاطعة كيبيك؛ ما أسفر عن سقوط ستة 
قتل��ى، وإصابة 19 آخري��ن بجروح، وف��ق إحصائية 

رسمية.{

النقض )أعلى محكمة مصرية للطعون( حكماً برفض 
الطعن املق��دم من هيئة الدفاع عن أبو إس��ماعيل على 
حكم حبس��ه س��نة، الص��ادر ض��ده قبل ه��ذا التاريخ 
التهام��ه ب�»إهانة« القضاء أثن��اء محاكمته في قضية 

تزوير أوراق اجلنسية، وأيدت حكم اإلدانة.
وف��ي 14 نيس��ان 2015 أي��دت محكم��ة النقض 
احلكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجن أبو 
إسماعيل ملدة سبع س��نوات، إثر إدانته بتزوير أوراق 
جنس��ية والدته األمريكية للتحايل على اللجنة العليا 
لانتخابات الرئاس��ية خلوض املنافس��ة في 2012، 
حيث يش��ترط في املرش��حني عدم جتنسهم أو أي من 

والديهم بجنسية دولة أجنبية.
وأب��و إس��ماعيل محبوس من��ذ القب��ض عليه في 
مت��وز 2013 إثر انتق��اده اجليش املص��ري حني عزل 
الرئيس املصري الش��رعي محمد مرس��ي، ووصف ما 

حدث بأنه »انقاب عسكري«.{

رئيس الوزراء الكندي:
قلوبنا مع المسلمين

أدان رئي��س ال��وزراء الكندي جاس��نت ترودو، 
ال��ذي اس��تهدف مس��اء األح��د،  الهج��وم املس��لح 
مس��جداً ف��ي مقاطعة كيبيك، ش��مال ش��رقي كندا، 

وقال: »قلوبنا مع املسلمني«.
وأض��اف خ��ال اجللس��ة االفتتاحي��ة ملمثلي 
األحزاب السياس��ية في البرملان االحتادي الكندي: 

»لن ينقسم الكنديون حيال هذا العنف، لن نخلط عقولنا وسنفتح قلوبنا«.
وشدد ترودو على أنه ال مكان للعنف في املجتمع الكندي، مشيراً إلى أن »العملية اإلرهابية التي 

استهدفت املجتمع املسلم، هي في الواقع جرمية ارتكبت ضد جميع الكنديني«.
وخت��م رئي��س ال��وزراء الكندي كلمته قائاً: ش��عرنا باأللم ف��ي قلوبنا، كونوا عل��ى ثقة بأن 36 

مليون كندي يقفون ملء أفئدتهم إلى جانب مليون من أبناء املجتمع املسلم.
واستهدف هجوم مسلح مساء األحد، مسجداً في مقاطعة كيبيك؛ ما أسفر عن سقوط ستة قتلى 

وإصابة 19 آخرين بجروح.{

بقلم: معني الطاهر



األمـان - العــدد 1248 - 3 شــبـــاط 2017م14  األمان الثقافي

الملتقى النقابي األول لتجّمع اإلصالح النقابي
نظ��م قط��اع املهندس��ني ف��ي جتم��ع اإلصاح 
النقاب��ي، فعالي��ات امللتقى النقاب��ي األول بعنوان 
»نقاب��ة املهندس��ني ب��ني الواق��ع واملرجت��ى« ف��ي 
مق��ر نقاب��ة املهندس��ني بطرابلس، بحض��ور نقيب 
س��ابقني  ونقب��اء  بعين��ي،  ماري��وس  املهندس��ني 

ومهندسني ومهتمني.
م��ن  تق��دمي  وكلم��ة  الوطن��ي  النش��يد  بداي��ة 
املهندس ربيع حروق، ثم ألقى النقيب بعيني كلمة 
أكد في مس��تهلها »أن نقابة املهندسني باتت اليوم 
مؤسس��ة اجتماعية ب��كل ما في الكلم��ة من معنى. 
وب��ات دورها كبي��راً ف��ي مجتمعنا الش��مالي على 
كافة املستويات االجتماعية واإلقتصادية واملدنية 

واملهنية«.
أضاف: »العمل النقابي اس��تمرارية وال بد لي 
من ش��كر النقب��اء الس��ابقني على إجنازاته��م التي 
حققوها ألن��ه لوالهم ملا وصلنا ال��ى ما نحن عليه، 
نح��ن نؤمن بض��رورة التركي��ز ومتابعة م��ا بدأوه 
وباتت نقابتنا األولى على كافة املس��تويات، طبعاً 
لن أعدد اإلجنازات التي متكنا من حتقيقها، إن على 
صعي��د تنظيم الهيكلي��ة اإلدارية واملالي��ة والفنية 
حت��ى  التع��اون  بروتوك��والت  وتوقي��ع  للنقاب��ة 

.»ISO استحققنا عن جدارة نيل جائزة اجلودة
إسحق

ثم عقدت فعاليات الندوة التي ترأسها وأدارها 
الدكت��ور ب��ال طاه��ر، وتن��اول النقي��ب الس��ابق 
جوزيف إسحق احملور األول بعنوان »سبل تطوير 
العم��ل النقاب��ي انطاقاً من جتارب س��ابقة«، فأكد 
»أن العمل النقابي عمل تطوعي يجب على اجلميع 
للعم��ل واملثاب��رة  أن يش��كلوا احمل��رك األساس��ي 
لتحقيق كل هدف يخدم نقابة املهندسني. ومن هذا 
املبدأ نعمل جميعاً مضحني في سبيل بلوغ الغايات 
بالنظ��ام  مباش��رة  ترتب��ط  فالنقاب��ات  املرج��وة، 
السياسي السائد وبحجم احلريات الدميوقراطية، 
وم��ن هن��ا تتح��دد ق��وة وضع��ف ه��ذه النقابات، 
إضاف��ة الى ال��دور ال��ذي تلعبه ف��ي مجتمعها من 
أجل حتس��ني ظ��روف منتس��بيها وتعزي��ز احلياة 
الدميوقراطية. وفي كل فترة كانت هناك صعوبات 
ألن عوامل ع��دة متنع التحول، وإذا أردنا أن نصف 
الواقع فإنني أعتبر أن النقابة انتقلت في السنوات 
األخي��رة من مرحل��ة كانت روتيني��ة تصاعدياً الى 
مرحل��ة ازدهار كبير وخاصة عل��ى الصعيد املادي 

من ناحية الصناديق«. 
وخت��م: »يج��ب أن نتطلع بش��كل إيجابي الى 
العمل النقابي خصوصاً من قبل األش��خاص الذين 
كان��وا نقب��اء س��ابقني أو أعض��اء مجال��س نقابية 
ونض��ع دائم��اً أنفس��نا م��كان الذين يعمل��ون اآلن، 
وبالتالي ال يجب دائماً النظر من ناحية االس��تفادة 
الت��ي خس��رناها كامتي��از بوجودن��ا ب��أي موقع، 

كأي  نك��ون  وبالتال��ي 
ف��ي  موق��ع  او  مؤسس��ة 

لبنان«. 
علم الدين

النقي��ب  وحت��دث 
الس��ابق عب��د املنعم علم 
الدين في محور »النظرة 
للصن��دوق  املس��تقبلية 
التقاع��دي«، فتوقف عند 
حول  الدراس��ات  إح��دى 
التقاعدي��ة  الصنادي��ق 
الت��ي تش��ير ف��ي نقاطها 

إلى وجوب قي��ام املهندس بدفع الرس��م التقاعدي 
كل عام، وال س��يما أن الظروف في لبنان تساعد في 

ذلك..
غزال

وحتدث امني الس��ر الس��ابق للنقاب��ة الدكتور 
ناهد الغزال ح��ول موضوع »رؤية جتمع اإلصاح 
النقاب��ي للعم��ل الهندس��ي«، فتوق��ف عن��د أهداف 
وتطلع��ات التجمع ومنها خدم��ة النقابة والتعامل 
مع اجلميع بتجرد وشفافية ومصداقية، بعيداً عن 
املصالح اآلنية، وتنش��يط البح��ث العلمي وتقدير 
األداء املهن��ي املتميز بهدف رفع املس��توى الثقافي 
والعلم��ي واالجتماع��ي واملهن��ي، ودراس��ة النظ��م 

الداخلية للنقابات املختلفة.
وأعق��ب ذل��ك مناقش��ة عام��ة ثم قام مس��ؤول 
جتمع االصاح النقابي في لبنان املهندس واصف 
مج��ذوب بتوزي��ع دروع تقديرية عل��ى املتحدثني، 

ومن ثم اقيم حفل كوكتيل باملناسبة.{

احلاج  تقاع���د  عندما 
عارف، بدأ العمل على بناء 
املساجد، فكان بالفعل »أبو 
ب���أرض  فتب���رع  املس���اجد« 
مس���جد الس���يدة خديج���ة 
أق���ام  و  س���مراء،  أب���ي  ف���ي 
نص���ف البن���اء، ث���م تق���دم 
اجلم���ل  آل  م���ن  محس���ن 
و أكم���ل البن���اء، وه���و اآلن 
من���ارة للعلم والعب���ادة في 

املنطقة.
كم���ا أقام احلاج عارف 
بن���اء قرب قلع���ة طرابلس، 
س���ّماه  مس���جدًا  وبن���ى 

مسجد »سفيان األزدي« محّرر طرابلس من الصليبيني.
وه���و عل���ى فراش امل���رض، كنت بزيارت���ه، أودعن���ي خرائط ملجمع 
إس���المي ومسجد على مس���احة أربعة آالف متر مربع في حلبا، يريد 

بناءه، لكن املرض عاجله و انتقل الى الرفيق األعلى.
رحم���ك الل���ه ي���ا أع���ز الرج���ال، رحمك الله ي���ا أبا محم���ود، أنت 
الذه���ب الطرابلس���ي العتي���ق، وإلى جن���ة عرضها الس���موات واألرض 

أعدت للمتقني. و إنا لله وإنا اليه راجعون.{

بقل���وب مطمئن���ة وراضية بقضاء الله، ننع���ي أخي الكبير احلاج 
محم���د عارف محمود دبوس���ي، من رجاالت اجلماعة اإلس���المية في 
طرابل���س، ومن الرعي���ل األول. تعود معرفتي باحل���اج عارف إلى عام 
1972، ف���ي بداي���ات تعرف���ي ال���ى اجلماع���ة، يومه���ا رش���حت اجلماعة 
لالنتخاب���ات النيابية األخ الدكتورمحمد علي ضناوي رئيس الدائرة 
السياسية آنذاك، و انخرط اإلخوان في معركة كبيرة بني متنافسني 
كبار، الرئيس الشهيد رشيد كرامي و طبيب طرابلس النائب الدكتور 
عب���د املجي���د الرافعي، وال مجال آنذاك ملرش���ح إس���المي، ميثل خطًا 
» ثالث���ًا«، ف���ي حال���ة اس���تقطاب واصطفاف سياس���ي حاد ف���ي مدينة 

طرابلس.
وحده عارف دبوسي كان من التجار، ميلك مكتبة لبيع القرطاسية 
ف���ي س���وق العطاري���ن، حي���ث كان الس���وق اح���د اه���م ش���رايني احلياة 
االقتصادية في املدينة، رفع صورة كبيرة ملرشح اجلماهير املؤمنة في 

متجره، األمر الذي سبب له الكثير من احلرج واملضايقات.
وم���ن يومه���ا ل���م يتخلف األخ ع���ارف ع���ن معركة أو اس���تحقاق، 

بالنفس واملال واجلهد، وكان يش���جع زوجته األخت الكرمية احلاجة 
ه���ال الرجب، بنت األصول العريقة، في حلبا - عكار، على االنخراط 

بالعمل اإلسالمي.
انتق���ل احلاج ع���ارف إلى جتارة البناء وكان م���ن املجلني في هذا 
املضم���ار. وال ننس���ى أبدًا وقوفه الى جانبي م���ع عائلته في انتخابات 

1992 وما بعدها.
وكان يعتبر عارف دبوسي ان تأكيد حضور اجلماعة واملشاركة في 
نش���اطاتها م���ن باب اجله���اد األكبر، الذي ال يج���وز للمرء ان يتخلف 

فيه عن الزحف )كما يقول(.
إل���ى جان���ب جه���اده و بذل���ه، كان يتمتع احلاج ع���ارف مبهارة في 
إع���داد الطع���ام و خاصة املنس���ف واملغربية والبوظ���ة واحللويات التي 
اشتهر بها آل دبوسي في طرابلس، وكان في كل وليمة يصّر علّي، انه 

سيحّضر قسمًا من الوليمة بنفسه.

عارف دبوسي: رجل من الرعيل األول فقدناه
لألستاذ أسعد هرموش

المثل الرفيع للمرأة المسلمة

في شتى شؤونهم.
كان��ت رضي الله عنه��ا تداوم على النواف��ل والعبادات الت��ي كانت تؤديها 

وبخاصة صاة الليل.
كانت رضي الله عنها س��خّية ومعروفة باجلود والكرم، وتؤِثر السائل على 

نفسها، وإذا لم جتد ما تتصدق به باعت بعض ما متلك لتتصدق بثمنه.
وم��ن أبرز صفاتها العل��م، فقد بلغ علمها ذروة االحاط��ة والنضج في كل ما 
اتصل بالدين من قرآن وتفس��ير وحديث وفقه، حيث تأتي في املرتبة اخلامس��ة 
في حفظ احلديث وروايته، فلم يسبقها من الصحابة سوى أبي هريرة وابن عمر 
وأن��س بن مالك وابن عباس رض��ي الله عنهم. وكانت أحد أعام تفس��ير القرآن 

الكرمي الى جانب أصحاب رسول الله.
وكانت تمُعد من كبار علم��اء الصحابة املجتهدين، حيث لم تكتف مبا عرفت 
م��ن أح��وال النب��ي عليه الصاة والس��ام، ب��ل اجتهدت ف��ي اس��تنباط األحكام 

للوقائع اجلديدة التي لم جتد لها حكماً صريحاً في الكتاب والسنة.
تخّرج من مدرس��ة الس��يدة عائش��ة س��ادة علم��اء التابعني، الذي��ن دخلوا 
احلجرة الش��ريفة وجلس��وا أمام احلجاب يس��تمعون الى املعلّم��ة الكبرى وهي 

تلقي عليهم من وراء احلجاب درر السّنة النبوية وكنوزها.
ما من أحد سمع السيدة عائشة أو قرأ كامها إال وبَهرته فصاحتها، وسحرته 

باغتها، وأدهشته عارضتها. 
كانت توصي تاميذها بالعناية بالقرآن الكرمي واإلقبال عليه تاوة ودراسة 

وحفظاً، وبتعليم األوالد الشعر وتقول: رّووا أوالدكم الشعر تعَذب ألسنتهم.
إن حياة السيدة عائشة بحق صورة صادقة حلياة املرأة املسلمة، وتطبيق 

عملي ملكانتها في الكتاب والسّنة، وبيان لهوية املرأة احلقيقية. 
احلديث عن الس��يدة عائشة طويل، واس��تقصاء مواقفها وكلماتها وخطبها 
وآرائه��ا يحتاج الى مجلّد كبير، وحس��بي – عزيز القارئ – في هذه الس��طور أن 

أحيلك الى البحث والقراءة والتعّمق في سيرة أّمنا رضي الله عنها.{

نقف أمام سيدة تمُعد أبرز إمرأة في تاريخنا الفكري والسياسي، بل هي علَم 
م��ن كبار أعام��ه وعظمائه، تركت آثاراً كبيرة ال تزال ماثل��ة في حياة أمتنا حتى 
اآلن. أقول السياس��ي ألنه اجلانب الذي حتام��اه أكثر كّتاب التراجم الذين كتبوا 
عن الس��يدة عائش��ة )أم املؤمنني( رضي الل��ه عنها، والذين تعّرض��وا له اكتفوا 
بالتلمي��ح واإلش��ارة دون التصريح بالعبارة. كانت رضي الل��ه عنها ذات جرأة 
نادرة، رابطة اجلأش، ثابتة القلب والنفس، لم تزعزعها ش��دة املصيبة، ولم تهّز 
كيانها الفنت واملش��اكل. ومن مظاهر جرأتها اس��تئذانها النبي | أن تشارك في 
اجلهاد، فقال لها: جهادكن احلج. وكانت تش��ارك في أحداث عصرها السياسية 
بإيجابية، وكان له��ا رأيها الواضح اجلريء املؤي��د أو املعارض للخليفة، وكان 
ذل��ك مؤطراً بإطار الش��رع احلني��ف، ونابعاً عن املس��ؤولية امللق��اة على كاهلها 
باعتباره��ا أًم��ا للمؤمن��ني، وعاملة م��ن علم��اء الدين. ل��ذا كانت مواقفه��ا مبنية 
على العلم واملس��ؤولية، وليس��ت عل��ى مجرد صيحات أو مظاه��رات أو عواطف 

ملتهبة.
ه��ذا باالضافة الى نضال الس��يدة عائش��ة رض��ي الله عنه��ا وجهادها من 
أج��ل إنص��اف املرأة ورفع الظل��م الذي كانت تعان��ي منه ف��ي اجلاهلية. وكانت 
تس��اند موض��وع تعليم املرأة املس��لمة )وخاصة ف��ي مجال القان��ون( وتعاليم 
الدين ومختلف اجلوانب العلمية والثقافية. وإذا أراد النس��اء احلياة اإلنس��انية 
والكرمي��ة واحلق��وق الكاملة العادلة، فم��ا عليهّن إال أن يقتفني خطوات الس��يدة 

عائشة رضي الله عنها في هذا املجال، ويقتدين بها كمثل رفيع للمرأة املسلمة.
بدأت تظهر املكانة العلمية الكبرى للسيدة عائشة في عهد عمر بن اخلطاب 
رضي الله عنه، وكان عمر وغيره من كبار الصحابة إذا أشكل عليهم أمر وخاصة 

في الشؤون الشخصية لإلنسان يسألون عنه السيدة عائشة.
ثم زادت مكانة الس��يدة عائش��ة في األم��ة رفعة واحتراماً وإج��االً في عهد 
عثم��ان، وتقاطر الناس الى حجرته��ا من جميع أقطار االس��ام، واحتاج الناس 
ال��ى علمه��ا وفقهه��ا، فيّمم طاب العل��م واملعرف��ة وجوههم قَبل حجرة الس��يدة 
عائش��ة التي أصبحت أعظم مدارس االس��ام الفكرية، مع املكان��ة العلمية التي 
زادت مكانتها االجتماعية في األمة، حتى كان الناس يأتون اليها يستش��يرونها 

بقلم: الشيخ محمد حمود



15األمان األمـان - العــدد 1248 - 3 شباط 2017م

صدر حديثاً كت��اب توثيقي عن 
بنات مصر في سجون االنقاب حتت 
عن��وان »حرائ��ر خل��ف القضب��ان«، 
يتضم��ن ش��هادات أمك��ن احلص��ول 
عليه��ا، ولي��س حص��راً ش��اماً ل��كل 
صور املعاناة التي مارس��تها سلطة 
االنقاب عل��ى الفتيات والنس��اء في 

سجونها
وكان الفصل األول بعنوان »على 
قارع��ة الطري��ق«، والفص��ل الثان��ي 
بعن��وان »وراء قضب��ان الظلم«وق��د 
تزامن صدور ه��ذا الكتاب مع  اعان 
النظ��ام االنقاب��ي ع��ام 2017 عاماً 
للم��رأة، ليك��ون دلي��اً دامغ��اً عل��ى 
ك��ذب ه��ذا النظ��ام وتدليس��ه وعدم 
مصداقيت��ه، فع��ن أي امرأة خصص 
لها هذا العام ونس��اء مص��ر يتكّبدن 
من  وق��وع هذا االنقاب الغاش��م من 
املصاع��ب واملش��اق عل��ى الصعي��د 
اإلنساني واحلقوقي واالقتصادي ما 

تنوء به اجلبال.
هذا الكتاب رس��الة الى كل ذي ضمير حّر، تقيم عليه احلجة وتكشف له جانباً من جرائم النظام 
العس��كري بحق النس��اء والفتيات، وهو وثيقة للتاريخ حتمل ش��هادات احلرائر الدامية على جيش 

وشرطة تفرغا لقمع األحرار وحماية رأس النظام اجلائر.

عبد احلميد احللبي رحب فيها باملش��اركني، ثم كانت 
كلم��ة  الش��يخ أحمد العم��ري أثنى فيها عل��ى بلديات 
عكار بش��كل عام وعلى بلدية حلبا بش��خص رئيسها 
بش��كل خ��اص. ثم حت��دث عن أه��داف ال��دورة قائاً: 
»األنبياء لم يورثوا األمانة وإمنا ورثوا العلم ومن أهم 
هذه العلوم هي العلوم الشرعية، ولهذا أسس الشيخ 
فيص��ل مولوي بي��ت الدع��وة والدعاة، هذه املدرس��ة 

املنتشرة في كل لبنان«.
تخلل االحتفال وصات إنش��ادية للمنش��د محمد 

الزعبي وفرقته.
واختتم احلفل بتقدمي درع تذكارية لرئيس بلدية 
حلبا،  وس��حب عل��ى جائزة عم��رة ألحد املش��اركني، 

وتوزيع شهادات مشاركة.

أمام اجلمهور وأس��اليب جتاوزها، وعن مه��ارات اإللقاء 
عبر التواصل اللفظي. وغير اللفظي، وقد ش��ارك بالدورة 
20 متدربة ميثلن جمعيات ومؤسسات أهلية وتربوية.

فعل��ى رئيس مجل��س الن��واب نبيه ب��ري ان يدع��و الى 
جلس��ة تش��ريعية لدرس اقتراحات ومش��اريع القوانني 
االنتخابي��ة، وبالتال��ي التصوي��ت عليها الختي��ار واحد 
منه��ا. واعتبر احل��وت أن التوافق بني القوى السياس��ية 
الكب��رى دون األخذ ب��رأي املكّونات األصغر س��يدفع الى 
الطعن بالقانون، معتبراً أن تقسيم الدوائر ما بني أكثري 
ونس��بي يت��م وفق��اً ملصالح الق��وى السياس��ية الكبرى، 
مقاب��ل إلغاء رأي املس��تقلني واملجتم��ع املدني واألطراف 
غي��ر املمّثلة في املجل��س النيابي احلال��ي، وبالتالي هذا 
األم��ر ال يص��ّح أن يك��ون قاع��دة ف��ي التأس��يس لقانون 

انتخابي عادل لكل اللبنانيني.

معاهد ومدارس اإلميان اإلس��امية في الشمال، حيث 
كان ف��ي اس��تقبالهم كل من رئيس اجلمعي��ة الدكتور 
ناه��د الغزال وعدد من أعضاء املجل��س اإلداري: منذر 
مس��يكة، منذر ضناوي، بس��ام الول��ي، أحمد علوش، 
ممتاز بحري، حبيب الش��امي، مدير املدارس األستاذ 
زي��اد غم��راوي، وعضو املجل��س التنفيذي ف��ي نقابة 
املعلمني األس��تاذ إيهاب نافع. وقد جرى التباحث في 

عدد من الشؤون التربوية التي تهم املعلمني.

أق��ام مكتب الدع��اة ف��ي اجلماعة اإلس��امية في 
ع��كار، احتف��االً لتخريج املش��اركني واملش��اركات في 
الش��رعية  مول��وي  فيص��ل  القاض��ي  الش��يخ  دورة 
الثاني��ة، في قاعة بلدية حلبا، بحضور  الش��يخ أحمد 
العم��ري رئي��س املكت��ب الدع��وي املركزي ف��ي لبنان 
وعضو االحتاد العاملي لعلماء املس��لمني، احلاج خالد 
احلايك ممثل صندوق الزكاة في عكار، األستاذ محمد 
هوشر مس��ؤول اجلماعة اإلس��امية في عكار، رئيس 
بلدية حلبا احلاج عبد احلميد احللبي، األستاذ محمد 
ش��ديد رئي��س مجلس وق��ف أمناء اجلوهرة، رؤس��اء 
بلدي��ات، ومخاتير، علماء، وأعضاء ش��ورى اجلماعة 

اإلسامية.
كانت كلم��ة ترحيبية لرئيس بلدي��ة حلبا احلاج 

جمعية  أقام��ت 
النج��اة االجتماعي��ة 
ف��ي اإلقلي��م - برجا، 
»ف��ن  بعن��وان  دورة 
اإللق��اء الرائع« وذلك 
بالتعاون مع ش��ركة 
مرك��ز  ف��ي  انس��باير 
الصدي��ق  بك��ر  أب��و 
للخدم��ات الصحي��ة 
واالجتماعي��ة ببل��دة 
ي��وم  وذل��ك  برج��ا، 

الس��بت ف��ي 21 /2017/1. قدم��ت ال��دورة اإلعامي��ة 
هنادي الش��يخ جنيب، تكلمت فيها ع��ن تعريف وأهمية 
وفوائد اإللقاء، احلواجز النفس��ية التي متنع من التحدث 

رأى النائب عن اجلماعة اإلس��امية د. عماد احلوت 
أن الصي��غ املتداولة ح��ول قانون االنتخابات ال تس��تند 
الى معي��ار واح��د، وبالتالي هن��اك متيي��ز واضح. وفي 
حدي��ث الى وكال��ة »أخبار اليوم«، قال احل��وت: كأن َمن 
يضع هذا القانون هو خّياط يفّصل التقس��يمات وتوزيع 
املقاعد على قياسات مختلفة. واضاف: املشكلة حقيقية، 
ستؤدي الى الطعن إذا ما صدر القانون على أساس هذه 
الصيغ. ورداً على سؤال، اعتبر احلوت أن الدفع باجتاه 
قان��ون جدي��د يلغ��ي مفاعي��ل قانون الس��تني ويحّس��ن 
نوعي��ة اختيار أعضاء مجلس النواب، بات أمراً ضرورياً 
ال يجوز التهاون فيه، لكن هناك طرق واساليب للوصول 

الى ذلك.
واعتبر أن القوى السياس��ية ألزمت نفس��ها وألزمت 
املواطن��ني »بصف��ة اإلجماع« عل��ى القان��ون االنتخابي، 
لكن هذا األمر مس��تحيل، قائاً: من املس��تحيل ان تتاقى 
مصال��ح القوى السياس��ية كاف��ة حول صيغ��ة واحدة، 
ألن أي صيغ��ة تط��رح س��تواجه مبتض��ّرر م��ا. وفي هذا 
اإلط��ار، رأى أنه إذا كان الهدف من دعوة وزير اخلارجية 
واملغتربني جبران باسيل بالنزول الى الشارع هو الدفع 
باجت��اه الوص��ول ال��ى قان��ون لانتخابات ف��ي الوقت 
املناس��ب، فهذا خي��ار، لك��ن إذا كان اله��دف منها تعطيل 
االنتخاب��ات وص��والً ال��ى الف��راغ ف��ي مؤسس��ة مجلس 

النواب فإن هذا األمر سيكون خطيراً للغاية.
ال��ى أن حت��ّدد  الق��وى السياس��ية  ودع��ا احل��وت 
فت��رة زمني��ة أقصاها ش��هر م��ن أجل اتخ��اذ الق��رار، وإال 

زار وف��د من نقاب��ة املعلمني وصن��دوق التعاضد 
التاب��ع لنقابة املعلمني في املدراس اخلاصة - لبنان، 
ض��م كاً م��ن رئيس مجل��س إدارة الصن��دوق وعضو 
املجل��س التنفي��ذي للنقاب��ة األس��تاذ مجي��د العيلي، 
نائ��ب رئي��س املجل��س األس��تاذ س��امر مزه��ر، عضو 
مجل��س إدارة ورئي��س النقاب��ة في الش��مال األس��تاذ 
طون��ي محف��وض، ومدي��ر الصن��دوق األس��تاذ متام 
عيتان��ي.. جمعي��ة التربية اإلس��امية املش��رفة على 

معًا لتعزيز الوسطّية المعتدلة
احتفال لمركز الدعاة في عكار

فن اإللقاء الرائع: »دورة في برجا« 

النائب الحوت: الصيغ المتداولة
حول قانون االنتخابات ال تستند إلى معيار واحد

وفد من نقابة المعلمين وصندوق التعاضد
يزور جمعية التربية اإلسالمية 

أنشطة

كتاب توثيقي
عن بنات مصر في سجون االنقالب

دعوة الجتماع 
أعضاء الجمعية 

العمومية 
العادية 

للصندوق 
التعاضدي

يدع��و مجل��س إدارة الصن��دوق التعاض��دي األمان 
االجتماعي أعضاء اجلمعية العمومية العادية لاجتماع 
ف��ي مت��ام الس��اعة الرابعة لي��وم الس��بت 2017/3/4 
مبركز الصندوق الكائن بالرملة البيضاء ش��ارع بتهوفن 
بناي��ة فواز الطابق الس��ادس، ملناقش��ة ج��دول األعمال 
املؤلف م��ن البن��ود أ-ب-ج، وابراء ذم��ة مجلس اإلدارة 
الس��ابق وإع��ادة انتخاب الهيئ��ات املس��ؤولة من جديد 
ال��وارد في محض��ر مجل��س اإلدارة ف��ي 2017/1/14، 
وفي حال عدم اكتمال النص��اب القانوني باملوعد احملدد 
تدعى اجلمعية العمومية العادية لانعقاد في الس��اعة 
اخلامس��ة بنف��س الي��وم والتاري��خ، ويك��ون االجتم��اع 

قانونياً مبن حضر أو متثل من األعضاء.
الرئيسة: ليلى البساط

الجماعة اإلسالمية تدين الهجوم اإلرهابي
على مسجد كيبيك في كندا

أدلى رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��امية في لبنان النائب السابق أس��عد هرموش بالتصريح 
التالي:

مرة جديدة ، يضرب اإلرهاب التعصبي األعمى املس��لمني اآلمنني في مس��اجدهم وهم يصلون، حيث قام 
أحد املتطرفني بقتل س��تة ش��هداء وجرح العديد من املس��لمني عند صاة العش��اء في مس��جد مدينة كيبيك - 

كندا.
إننا إذ ندين ونس��تنكر هذه اجلرمية البش��عة الواقعة عل��ى رواد بيت من بيوت الل��ه، نلفت الى خطورة 
االره��اب احلقيق��ي، ال��ذي رّوجت له دوائ��ر االس��تخبارات الغربية، حي��ث أعلن كبار املس��ؤولني ف��ي أميركا 
مس��ؤولية الرئيس األميركي السابق أوباما عن انتش��ار )داعش( ورعايتها من قبل النظام السوري والعراقي 
لتش��ويه ص��ورة الثورة الس��ورية، ولصق تهم التطرف والعنف باملس��لمني. واألمر نفس��ه يج��ري في أوروبا 
التي تدعي احلضارة في رعايتها )لاس��اموفوبيا( وحتاصر الاجئني الذين تس��ببت بتهجيرهم من ديارهم 

وتتهمهم بشتى التهم.
واألمر نفس��ه يقوم به الرئيس األميركي اجلديد )ترامب( في منع دخول املس��لمني الى أميركا والتحضير 

التهام احلركات اإلسامية بتهم اإلرهاب، وغيرها من املواقف املخزية التي أدانتها األمم املتحدة.
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رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم
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دخل أعضاء مجلس شورى حركة حماس قاعة االجتماع املخصص النتخاب رئيس مكتب 
سياس���ي للحركة، هذا املنصب الذي يوازي بالنس���بة إلى األحزاب األخرى القائد أو الرئيس أو 
األم���ني الع���ام. كان ذل���ك قبل أربع���ة أعوام، األجواء كله���ا كانت مهّيأة للتجدي���د لرئيس املكتب 
السياس���ي احلال���ي خال���د مش���عل، فالنظ���ام الداخل���ي للحرك���ة يتي���ح التجديد لوالي���ة ثانية، 
والظ���روف احمليط���ة باحلركة لم تكن تس���مح بالتغيير، فالعدوان اإلس���رائيلي على غزة لم يكن 
بعيدًا، والوضع الفلسطيني يعيش حالة من عدم االتزان، إضافة إلى أن دواًل وشخصيات وازنة 
صديقة حلماس أبدت متنياتها بأن يتم التجديد خلالد مش���عل، نظرًا لكفاءة الرجل وجناحه 
ف���ي قيادة احلركة في أصعب الظروف، وإتقانه نس���ج ش���بكة عالقات واس���عة، ه���ذا عدا عن عدم 

توفر اسم بديل ميكن أن ميأل الفراغ الذي سيتركه مشعل. 
جرى العرف عند انتهاء والية كل مسؤول أن ُيعطى الكلمة ليقدم جردة حساب عن واليته، 
وهذا ما حصل. فألقى خالد مش���عل كلمة كان ُمنتظرًا أن تلّخص رؤيته املس���تقبلية للمرحلة 
القادم���ة، لك���ن تبنّي أنها كانت خطب���ة وداع. ففي ختام كلمته الت���ي تخللتها محطات عاطفية 
ووجدانية انعكس���ت دموعًا اغرورقت بها عينا مش���عل، حس���م الرجل أمره بعدم رغبته التجديد 
لوالي���ة ثاني���ة. أح���دث الق���رار صدمة لدى س���امعيه س���واء املتواجدين في القاع���ة التي حتدث 
فيه���ا، أو من يتابعونه بالصوت والص���ورة في قيادة احلركة في قطاع غزة والضفة الغربية، فهو 
بذلك يخلط أوراق احلركة ويضعها أمام املجهول. انتهاء اجللس���ة كان إيذانًا ببدء اجتماعات 
ماراتونية ضيقة وموسعة تسعى لهدف واحد، هو ثني مشعل عن قراره، ووضعه أمام مسؤوليته 
ف���ي احلف���اظ عل���ى احلرك���ة الت���ي قادها ط���وال الس���نوات املاضي���ة. فالتحدي���ات الت���ي تواجه 
حم���اس التتحم���ل تبدياًل في موق���ع القيادة األول. أوقد ثمرت الضغ���وط الداخلية والتمنيات 
اخلارجية، فرضخ مشعل ومّت التجديد له لوالية ثانية على رأس أكبر حركة مقاومة في العصر 

احلديث. 
اليوم، وبعد مضّي أربع س���نوات، تتحّضر األطر التنظيمية حلركة حماس خالل األس���ابيع 
املقبل���ة إلج���راء انتخاباته���ا الداخلي���ة، التي س���تتّوج في آخ���ر مراحلها بانتخ���اب قائد جديد 
للحرك���ة. ه���ذه امل���رة خال���د مش���عل لن يكون مرش���حًا، فق���د اس���تنفد فترت���ني تنظيميتني ولم 
يع���د باإلم���كان التجدي���د ل���ه، عالوة عل���ى أن الرج���ل يحصي األي���ام والليالي لتس���ليم األمانة 
للقائد الذي س���يتم انتخابه. الس���ؤال املطروح هو: ماهو الدور الذي س���يقوم به خالد مش���عل 
ف���ي املرحل���ة القادمة، وكيف ميكن اس���تثمار الرمزية واخلبرة التراكمية وش���بكة العالقات التي 
نسجها؟ فبشهادة األصدقاء واألعداء شّكل خالد مشعل زعامة استثنائية نادرة، تخّطت الشأن 
الفلس���طيني لتش���مل العال���م العربي واإلس���المي، وص���ار رمزًا قيادي���ًا مينح وج���وده بارقة أمل 
ف���ي زم���ن س���ادت فيه الظلمة، وهو بنجاحه ف���ي قيادة أكبر حركات املقاومة ق���ّدم لألمة منوذجًا 
مضيئًا ليس من السهل تكراره، فهل تنتهي هذه النجاحات بأن يخرج الرجل من دائرة الضوء 
ويرت���اح عل���ى مقعده. كيف ميكن لألمة أن تس���تفيد مما اختزنه خالد مش���عل على مدى أربعة 
عق���ود م���ن اخلبرة والقيادة، التي بدأت  في العمل الطالبي اجلامعي بالكويت، ومس���اهمته في 
تأس���يس حرك���ة حماس إل���ى جانب عدد من إخوانه، ثم من بعدها مش���اركته ف���ي قيادة احلركة 
ف���ي األردن وتعّرض���ه حملاولة اغتيال إس���رائيلية قّدر الله أن تكون س���ببًا في اإلفراج عن الش���يخ 
أحمد ياسني رحمه الله، لينتقل بعدها إلى سوريا ليدير من هناك دفة احلركة التي تشهد في 
هذه املرحلة تصاعدًا في أداء عملها املقاوم واتس���اعًا في ش���عبيتها، لتكون آخر محطات ترحال 
الرجل في قطر، بعد اندالع ثورات الربيع العربي وانتقال ش���رارتها إلى دمش���ق ومحاولة نظام 
األسد استغالل رصيد حماس لدى األمة. ما هو موقع خالد مشعل بعد أشهر؟ اإلجابة ليست 
عن���دي، لك���ن ما أعرفه جيدًا هو أن مش���عل فارس لم يحن أوان ترّجله بعد، ومس���يرته القيادية 
واجلهادي���ة الطويلة يجب اس���تثمارها في ميادي���ن أخرى جديدة، رمبا لم تكن متاحة حني كان 

على رأس احلركة.<

بقلم: أواب إبراهيم

خالد مشعل
 فارس لم يحن أوان ترّجله

كلمة طيبة

األس��بوعني  خ��ال  احلدي��ث  تض��اءل 
حيوي��ة  قضاي��ا  جمل��ة  ع��ن  املنصرم��ني 
وهام��ة كان��ت مح��ور االهتمامات السياس��ية 
واالجتماعي��ة، فل��م نع��د نس��مع ع��ن ضرورة 
اص��دار موازن��ة س��نوية، وتأج��ل البحث في 
مصي��ر النفايات، وليس��تنفر اجلمي��ع للبحث 
ع��ن قانون جديد لانتخابات، وتركزت معظم 
الندوات السياس��ية والبرامج احلوارية حول 
القان��ون األفضل ال��ذي يحقق توازن��اً وعدالة 
بني الطوائف أو بصورة أدّق مينح املس��يحيني 
دوراً أساسياً في انتخاب نوابهم وكأن النواب 
الذين انتمُخبوا ليس��وا مسيحيني، ولكن حقيقة 
األمر أنهم منضوون في كنف كتل غير مسيحية 
مثل »تيار املس��تقبل« و»اللق��اء الدميقراطي« 
و»كتل��ة التنمي��ة والتحري��ر«. وه��ذه القضية 
هي مح��ور املناقش��ات حول قان��ون انتخابي 
جدي��د. وهذا احلرص املس��يحي ح��ول قانون 
انتخاب��ي جديد يحقق لهم التمرد على س��لطة 
املسلمني في قانون الستني  هو محور القانون 
االنتخاب��ي اجلدي��د الذي يدع��و الرئيس عون 
ال��ى اق��راره وإال فا تبدي��ل للمجل��س النيابي 
احلال��ي أو الف��راغ وه��ذا تهدي��د علن��ي وجاّد 
ويحّمل النواب مس��ؤوليتهم خال الفترة التي 
تنتهي في 20 شباط وهو املوعد النهائي إلقرار 
قان��ون انتخاب��ي جديد ويح��ّذر م��ن املماطلة 
والتس��ويف لاذع��ان لقان��ون ال���60. وليس 
خافياً على أحد تلكم الطروحات التي يتمس��ك 
به��ا كل فريق سياس��ي يقت��رح قانون��اً مينح 
ل��ه مزيداً م��ن النواب عل��ى عتب��ة االنتخابات 
النيابية التي ستكون مناسبة ملختلف الفرقاء 
السياس��يني الظه��ار قوته��م ومقدرته��م عل��ى 
االمس��اك بزمام هذه االنتخابات التي ستحدد 
طبيع��ة التحالفات وحتقيق الرقم الصعب في 
املرحل��ة املقبلة وهذا ما يس��عى الي��ه الرئيس 
ميش��ال عون ورئيس حزب الق��وات اللبنانية 
سمير جعجع اللذان يسعيان الى اقرار قانون 
النسبية في دوائر معّينة، واالكثرّية في دوائر 
أخرى، األمر الذي يتحف��ظ عليه الرئيس نبيه 
ب��ري و»حزب الل��ه« الل��ذان يؤي��دان القانون 
النسبي، علماً بأن هذين الفريقني مطمئنان الى 
أي قان��ون انتخابي، وقد بدا »تيار املس��تقبل« 
صامتاً حائراً يحسب ألف حساب حملصلة أي 
قانون انتخابي يس��حب منه ع��دداً من النواب 
ما يضطره الى مس��ايرة الوضع متهيداً حللف 
انتخاب��ي يحف��ظ له م��اء الوجه أم��ام قاعدته 

املتحفظة على انطواء هذا التيار وتقلص دوره 
السياسي ما يدعوه الى مزيد من التنسيق مع 
احلزبني املس��يحيني ولتكون هذه املش��اورات 
اجلاري��ة ب��ني الرباعي »ح��زب الل��ه« و»أمل« 
و»تيار املس��تقبل« و»التيار العوني« وس��يلة 

الستعادة دوره في االنتخابات املقبلة.
ه��ذه  مس��يرة  م��ن  واض��ح  ه��و  كم��ا  إذاً 
املش��اورات في ف��رض قان��ون انتخابي جديد 
السياس��ية  االج��واء  عل��ى  الس��يطرة  يحق��ق 
في لبن��ان ويس��مح للتي��ار العون��ي والقوات 
ب��أن يحكما لبن��ان من خال املجل��س النيابي 
الذي س��يتحضر النتخابات ع��ام 2021التي 
س��تنتخب رئي��س اجلمهوري��ة املقب��ل ال��ذي 
س��يكون خليفة للعماد عون ويحقق اس��تمرار 
الس��يطرة عل��ى مق��درات الدول��ة والتعيينات 
والس��لك  العام��ة  اإلدارات  ف��ي  والتش��كيات 
الدبلوماس��ي واجلي��ش والق��وى االمنية وكل 
مفاصل املؤسس��ات الرس��مية، فضاً عن ملء 
الف��راغ ف��ي وظائ��ف الفئ��ة الثاني��ة والثالث��ة 
للمحازب��ني واالنص��ار م��ا ص��ّرح ب��ه الرئيس 
ع��ون منذ أي��ام والذي ل��م تتنبه ل��ه القيادات 
ف��رض  ع��ن  املنكفئ��ة  املختلف��ة  السياس��ية 
حضورها املؤسس��اتي، ما يثير التس��اؤل عن 
هذا االنق��اب اجلديد ال��ذي يقوم ب��ه الرئيس 
ع��ون وحليف��ه ح��زب الق��وات اللبناني��ة ف��ي 
املرحل��ة املقبلة.وم��اذا ع��ن الش��عب اللبناني 
الذي لم يعد يس��توعب بعد القوانني اجلديدة 
معظ��م  حت��ى  يفهمه��ا  ل��م  الت��ي  املقترح��ة 
السياس��يني مع التساؤل املشروع حول كيفية 
ممارسة االنتخابات في ظل القوانني املقترحة 
وال يبدو في االفق أي ح��لّ لقانون يجمع عليه 
كافة الفرقاء السياسيني دون أن ننسى حتفظ 
النائ��ب وليد جنباط على ه��ذه القوانني التي 
تقلّص عدد نوابه في الش��وف وعاليه. ويبدو 
أن اللبنانيني آخر من يعلم وال يفقهون فلس��فة 
ه��ذه القوانني املختلفة وس��بب الن��زاع حولها 
ل��ذا فه��م غي��ر مهتم��ني بالقانون الذي ترس��و 
أن منطلقه��ا  ي��رون  املش��اورات ألنه��م  علي��ه 
حس��ابات ومصالح ش��خصية لهؤالء الباقني 
ف��ي الس��لطة مهم��ا تبّدل��ت أحجامه��م وعل��ى 
الش��عب اللبنان��ي في ه��ذه احل��ال االنتحاب 
عل��ى مصي��ره الغامض وهو ال��ذي يعاني من 
أزمات اجتماعية ومعيشية و27% من الشباب 

عاطلون من العمل.{
عبد القادر األسمر  
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