ظاهرة التطرف ..في لبنان!
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ينش ��غل لبنان واللبنانيون هذه األيام باالنتخابات النيابية القادمة ،وقانون االنتخابات:
نس ��بي أم أكث ��ري أم مختل ��ط ،أم االبقاء على قانون الس ��تني .لكن هاجس� � ًا آخ ��ر ال يقل أهمية
وال خط ��ورة ع ��ن قانون االنتخ ��اب ،هو الغل� � ّو والتطرف اللذان تس� � ّربا إلى س ��احتنا اللبنانية،
عل ��ى الرغ ��م من أننا بلد ح ّر ودميقراطي ،وال مبرر للتطرف الديني أو السياس ��ي كي ّ
يعش ��ش
في س ��احتنا .هذا من حيث املظهر ،فماذا عن احلقيقة ،خاصة أننا بتنا نرى ش ��باب ًا يلتحقون
بداع ��ش أو النصرة أو غيرهما ،ويقعون ف ��ي فخ التفجيرات اإلرهابية أو العمليات االنتحارية.
لق ��د فاتن ��ا أن بلدنا تربطه حدود مش ��تركة مع س ��وريا ،البل ��د الذي أجهضت الثورة الش ��عبية
في ��ه حت ��ى حت� � ّول بعضه ��ا إل ��ى مجموع ��ات ارهابي ��ة ،ألن النظام أدخ ��ل الى س ��احته مقاتلني
طائفي�ي�ن من اخلارج ،ومن كل اجلنس ��يات ،ليقاتلوا ويقتلوا الش ��عب الس ��وري ،مما اس ��تدعى
ردود فعل حادة ،وانتش ��ار التطرف الديني والسياس ��ي عبر احلدود ،خاصة أن األجهزة األمن ّية
بات ��ت تنظ ��ر بع�ي�ن واح ��دة ،فتحاس ��ب وتراق ��ب دون ت ��وازن وال عدال ��ة .بع ��ض املراقب�ي�ن يلقي
بالالئمة على دار الفتوى وخطباء املس ��اجد ،بينما القضية أكبر وأوس ��ع ،وتس ��تدعي مش ��اركة
كل الفعالي ��ات ،الفكري ��ة والسياس ��ية واإلعالمية ،فض ًال ع ��ن الدينية ،ملواجهة ه ��ذه الظاهرة.

النيابية
االنتخابات
ّ
في موعدها أو بعده
هل حق ًا ستجري؟!
اللبنانية السعودية
العالقات
ّ
إلى مزيد من االستقرار
تقرير جديد لمنظمة العفو الدول ّية
يرصد المجازر الجماع ّية في سجن صيدنايا

عشرات الضحايا بغارة على إدلب
وقصف الغوطة بالغازات
اإلسرائيليون سالم ًا
لن يعطيك
ّ
فاقتنع!!

حماس في القاهرة:
زيارة ناجحة ..ولكن غير مثمرة لمصر
إيرانية ألميركا
تهديدات
ّ
ترد :ال تختبروا حزم ترامب
وواشنطن ّ

المقاطعة االقتصادية الشعب ّية
لتأديب ترامب واإلدارة األميرك ّية
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لقطات لبنانية
عون :المشكلة
في تجاوز القوانين

أك��د الرئي��س اللبنان��ي ميش��ال ع��ون
أن «املش��كلة ف��ي معظ��م القضاي��ا املطلوبة
معاجلته��ا ال تكم��ن ف��ي غي��اب النص��وص
القانونية الالزمة لها ،بل في جتاوز القوانني
وعدم التنفي��ذ» .واعتب��ر أن «جلوء بعضهم
إلى املزاي��دة في احلديث عن ض��رورة إلغاء
الطائفية ال يؤدي عمليا ً إل��ى إلغائها» ،داعيا ً
إلى «احت��رام الكفاءات داخ��ل كل طائفة وأال
يك��ون ال��والء السياس��ي وح��ده ه��و املعيار
األب��رز ل��دى اختي��ار ممثل��ي كل طائف��ة ف��ي
املسؤولية العامة».
ودع��ا ع��ون أمام وف��د ض��م ممثلني عن
هيئ��ات من املجتم��ع األهلي إل��ى «العمل من
أجل إرساء أس��س ثقافة تساهم في اخلروج
م��ن األط��ر الطائفي��ة الضيق��ة إل��ى رح��اب
املواطنة التي جتمع عل��ى القيم» ،مؤكدا ً أنه
س��يعمل «من موقع��ه على الدف��ع في اجتاه
التخفي��ف م��ن وط��أة الطائفي��ة وتداعياتها،
من دون التقليل م��ن غنى لبنان الذي هو في
تنوعه وتعدديته ما جعله بلدا ً منوذجياً».

السبهان يتجول في قلب بيروت
ويشيد بتوافق اللبنانيين

ج��ال وزي��ر الدول��ة لش��ؤون اخللي��ج
العربي في وزارة اخلارجية السعودية ثامر
الس��بهان ،في قلب بيروت ف��ي اليوم الثالث
لزيارت��ه لبن��ان .وجلس في مقه��ى «اتوال»
في س��احة النجمة فيما كان املجلس النيابي
منعقدا ً في جلسة مساءلة للحكومة .والتقى
رئيس احلكومة س��عد احلريري يرافقه وزير
التربي��ة والتعلي��م العال��ي م��روان حم��ادة
وع��ددا ً من نواب كتلة «املس��تقبل» النيابية،
كما التقى النائب بهية احلريري.
وانضم القائم باألعمال الس��عودي وليد
عبدالله بخاري الى السبهان خالل جولة له
في املنطقة.
ورك��ز الس��بهان خ�لال أحاديث��ه م��ع
م��ن التقاه��م على «ض��رورة مواكب��ة نتائج
احملادث��ات اللبناني��ة  -الس��عودية بتفعيل
االتفاق��ات املعقودة بني البلدي��ن ،خصوصا ً
أن لبنان يعني للمملكة العربية الس��عودية
الكثير».

بعبـي
الحريري« :ما حدا ّ
محل بري»

األمـان  -العــدد  10 - 1249ش ـب ــاط 2017م
مكتبه اإلعالم��ي كل من اطم��أن الى صحته،
وخصوصا ً رئيس اجلمهورية ميش��ال عون
والرئي��س احلري��ري والرئيس الفلس��طيني
محمود عباس والرؤساء السابقني والوزراء
والن��واب احلالي�ين والس��ابقني ورؤس��اء
الطوائف الروحية ،وكل من اطمأن إليه.

حمادة :محاولة تقسيم
تمر
الجبل بالتهويل لن ّ

فيإطارجولتهعلىالقياداتالسياسية،
زار وفد م��ن «اللقاء الدميوقراطي» ضم وزير
التربي��ة والتعلي��م العال��ي م��روان حم��ادة،
والن��واب :ف��ؤاد الس��عد ،هن��ري حل��و ،عالء
الدين ترو ،أنطوان س��عد وايلي عون ،وأمني
السر العام في احلزب «التقدمي االشتراكي»
ظافر ناصر ،مركز حزب «الوطنيني االحرار»
في الس��وديكو ،والتقى رئيس احلزب النائب
دوري ش��معون ،ف��ي حض��ور األم�ين العام
للح��زب الياس أب��و عاصي ،أم�ين الداخلية
رميون مره��ج ،وأعضاء املجلس السياس��ي
طوني أبو ملهب ،زياد يعقوب ،منر شمعون،
وق��ال ش��معون« :اللقاء اليوم مه��م جداً ،ألن
هناك نوابا ً يعتبرون أنفس��هم مسؤولني عن
لبن��ان ،خصوصا ً ف��ي ظل ما يح��دث اليوم،
ألنه ال ميكن أن نعتبر الدستور شيئا ً هامشيا ً
ميك��ن أن نق��رأه وال يعنينا ،فالدس��تور عند
البعض في سلة املهمالت».

كتلة «المستقبل» تدعو
إلى التمسك باالتزان

ش��ددت كتل��ة «املس��تقبل» النيابي��ة
عل��ى «أهمي��ة إج��راء االنتخاب��ات النيابي��ة
ف��ي موعدها من دون أي تأخير اس��تنادا ً إلى
قان��ون جدي��د يتي��ح التواف��ق ب�ين مختلف
األط��راف اس��تنادا ً إل��ى الدس��تور واتف��اق
الطائف».
واعتب��رت أن «التط��ورات والتح��والت
الت��ي تش��هدها املنطق��ة والعال��م سياس��يا ً
وأمنيا ً واقتصاديا ً حتتم على جميع القيادات
السياس��ية األساس��ية التنب��ه خلط��ورة
تداعياتها عل��ى األوضاع في لبنان مبختلف
جوانبها».

الوزير تويني:
متّ جهون نحو تسوية

عل��ق رئي��س احلكومة س��عد احلريري
خ�لال مغادرته س��احة النجمة عل��ى غياب
رئيس املجلس النيابي نبيه بري عن اجللسة
بع��د خضوعه لعملي��ة جراحية« :اجللس��ة
بوجود الرئيس بري الذي نتمنى له الش��فاء
العاجل ،لها نكهة خاصة ومختلفة ،وإن كان
الرئيس مكاري قدم عمالً جيدا ً وكانت إدارته
جي��دة» .وق��ال« :الرئيس بري ل��ه حضوره
ونشعر بأن املجلس من دونه ناقص».
وعندما قيل ل��ه« :ما حدا بعبي مطرحو
بقلب��ك؟» .رد« :ما حدا غي��ر دولتو بعبي هذا
الف��راغ .وال حدا بعبي محلو .انش��الله بقوم
بالسالمة».
وغ��ادر ب��ري ،مرك��ز كليمنص��و الطبي
( )CMCبعد متاثله للش��فاء ،وش��كر وفق

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

حماية كاشفي الفساد ،الهيئة العليا ملكافحة
الفساد واإلثراء غير املشروع».

عدوان :مشروع قانون
عده الحكومة
االنتخاب ُت ّ

طالب عضو كتل��ة «الق��وات اللبنانية»
النائ��ب ج��ورج ع��دوان ،بـ«الع��ودة ال��ى
الدس��تور الذي ينص على أن مشروع قانون
االنتخاب��ات ُتع��دّه احلكومة»،موضح��ا ً أن
كالم��ه باس��م ح��زب «الق��وات اللبناني��ة»
ويقتض��ي «أن نرج��ع ال��ى الدس��تور ،الذي
ين��ص عل��ى أن قان��ون االنتخاب��ات تع��دّه
ّ
احلكومة وترسله الى املجلس النيابي».
وق��ال خالل مؤمت��ر صحاف��ي عقده في
مجل��س الن��واب« :س��معت باألم��س تعليقا ً
لوزي��ر الداخلية نه��اد املش��نوق ينصح فيه
رئي��س اجلمهوري��ة بالع��ودة ال��ى الكتاب،
وأعتق��د أن دور وزي��ر الداخلي��ة االول هو أن
يق��دّم للحكومة عن وزارة الداخلية مش��روع
قان��ون انتخاب��ات حت��ى يق�� ّر ف��ي مجل��س
الوزراء ،واملهمة االول��ى لوزير الداخلية اآلن
وكذلك ملجلس الوزراء ه��و تنفيذ هذا االمر».
ومت ّن��ى عل��ى «مجلس ال��وزراء وابت��داء من
الغد واذا لم يكن ممكنا ً من اجللسة املقبلة ،أن
يحصر جلس��اته بالبحث في مشروع قانون
االنتخاب س��واء قدم وزير الداخلية مشروعا ً
او الدخول في الطروحات املعروضة لقوانني
االنتخابات.

 200مليون دوالر من البنك
الدولي إلصالح الطرق

خصص��ت مجموع��ة البن��ك الدول��ي
َّ
 200ملي��ون دوالر لتطوير ش��بكة الطرق في
لبن��ان ،والت��ي ُتع َتب��ر خط��را ً على الس�لامة
العام��ة ،وعائق��ا ً أمام اإلمن��اء املت��وازن بني
امل��دن واملناط��ق الريفية والنم��و االقتصادي
املنص��ف .وس ُيس��تخدَم ه��ذا التموي��ل ف��ي
إص�لاح نح��و  500كيلومت��ر م��ن الطرق في
املرحل��ة األول��ى م��ن خط��ة حكومية أوس��ع
لتجدي��د قط��اع الط��رق املت��ردّي ف��ي البالد.
ويش��تمل مش��روع الطرق��ات والتوظي��ف،
الذي واف��ق عليه يوم االثنني املاضي مجلس
املديري��ن التنفيذي�ين للبن��ك الدول��ي ،عل��ى
منح��ة قيمته��ا  45ملي��ون دوالر م��ن آلي��ة
يس��ر الت��ي يديرها البن��ك .وهذه
التموي��ل امل ُ َّ
هي املرة األولى التي يحصل فيها لبنان على
متويل من اآللية التي أُنشِ ئت في عام 2016
ملساندة البلدان املتوسطة الدخل التي كانت
ف��ي ما مض��ى تتل َّقى متويالً عادي��ا ً من البنك
الدول��ي ،لكنها متر اآلن بضغ��وط اجتماعية
واقتصادي��ة غي��ر عادية .وق��ال فريد بلحاج
املدي��ر اإلقليمي لدائرة الش��رق األوس��ط في
البن��ك الدول��ي« :يه��دف ه��ذا التموي��ل إل��ى
مس��اعدة لبن��ان على االس��تمرار ف��ي تقدمي
اخلدم��ات األساس��ية ملواطني��ه وللنازح�ين
السوريني في البالد».

طم��أن وزي��ر الدول��ة لش��ؤون مكافحة
الفس��اد نق��وال توين��ي ،إل��ى أن «ال خوف من
انتكاس��ة سياس��ية للعهد اجلدي��د ،فاالمور
تتج��ه نح��و تس��وية ح��ول قان��ون انتخاب
يحظ��ى مبوافقة جمي��ع الفرق��اء» ،الفتا ً إلى
أن «م��ا ي��دور اآلن من مقاربة مس��ألة قانون
االنتخ��اب ال يخل��و م��ن املبالغ��ة وع��رض
العض�لات ل��دى البعض ،عل��ى الرغم من أن
االم��ر ال يتع��دى ط��رح كل طرف لهواجس��ه
ومعاجلته��ا للوص��ول ال��ى قان��ون يتوافق
عليه اجلمي��ع» .واعتبر في حديث الى اذاعة
«صوت لبنان  ،»93,3أن «الس��تني مرفوض
من اجلمي��ع فيما حتظ��ى النس��بية بغالبية
االص��وات» .وأش��ار ال��ى «العم��ل ال��دؤوب
على محاربة الفس��اد بالقوان�ين التي حتمي
املواطن وأولها الذي أق ّر ،هو قانون الوصول
ال��ى املعلوم��ات بانتظار ثالث��ة قوانني وهي

وجهة نظر
مآالت  8و 14االنتخابية

ف ��ي غم ��رة احلديث عن القان ��ون االنتخابي في لبنان ،ينبغ ��ي التطلع الى
م ��آالت اخلريطة السياس ��ية اللبنانية وما حتتويه م ��ن حتالفات ثابتة ومتغيرة،
في ضوء االس ��تحقاقات املقبلة واآلنية والس ��ابقة التي ش ��هدها لبنان في اآلونة
األخيرة .فبعد أن كانت هذه اخلريطة ترزح حتت وطأة فرز سياسي وطائفي حاد
أنتج منذ  14شباط  2005اصطفاف ًا سياسي ًا عاصف ًا من خالل معسكري الثامن
ابتداء من
والرابع عش ��ر م ��ن آذار ,وقد تعرض هذا االصطفاف خلروق ��ات كبيرة
ً
خ ��روج النائ ��ب وليد جنبالط من معس ��كر الرابع عش ��ر م ��ن آذار .وقد تلى ذلك
اس ��قاط حكومة س ��عد احلري ��ري في نهاي ��ة  2010وانضمام ولي ��د جنبالط الى
حكوم ��ة الرئي ��س جني ��ب ميقاتي التي ضمت ق ��وى الثامن من آذار .ثم ش ��هدنا
تصدع� � ًا تدريجي� � ًا ف ��ي العالقة م ��ا بني الرئي ��س نبيه بري وحرك ��ة أمل من جهة
والعم ��اد ميش ��ال عون والتيار الوطن ��ي احلر ،وصل الى ذروته ل ��دى تأييد رئيس
املجل ��س النياب ��ي لترش ��يح النائب س ��ليمان فرجني ��ة لرئاس ��ة اجلمهورية .وقد
توجت تصدعات معسكر الثامن من آذار باهتزاز العالقة بني العماد عون والنائب
فرجنية في اطار نفس املوضوع الذي أوجد شرخ ًا بني عون وبري.
وق ��د أدت اخلالفات السياس ��ية الت ��ي أحاطت بالقان ��ون االنتخابي الى رأب
صدع جزئي في عالقات قوى الثامن من آذار والى تش ��تت قوى الرابع عش ��ر من
آذار ،فكيف كان ذلك؟
أش�ل�اء معس ��كر الرابع عش ��ر م ��ن آذار لم تكن ق ��ادرة على احلف ��اظ على ما
اتفقت عليه قبل عام من الزمن حول قانون مختلط توصل إليه تيار املس ��تقبل
وح ��زب الق ��وات اللبناني ��ة واحل ��زب التقدمي االش ��تراكي ،الذي أعل ��ن في حمأة
البح ��ث عن القانون االنتخابي املرج ّو رفضه القانون املختلط ومتس ��كه بقانون
الستني أو ما يرغب في تسميته قانون الدوحة ,فيما القوات باتت مأخوذة باحللم
بكتلة نيابية متس ��عة من جراء التحالف مع التيار الوطني احلر على الس ��احة
املسيحية ،على غرار ما حصل من توسع في حصتها الوزارية التي حصلت عليها
لدى تش ��كيل احلكومة الألخيرة برئاس ��ة س ��عد احلريري .وجراء ذلك ،لن تفلح
القوات في تدعيم مطالب احللفاء السابقني الذين تتمسك باستمرار التحالف
معه ��م ،ولكنه ��ا جتهد من أجل التوفيق بني الفرق ��اء الذين تتناقض مصاحلهم
على الدوام في مجال القانون االنتخابي وغيره من املجاالت.
وف ��ي املقابل اس ��تمر التوافق ب�ي�ن التيار الوطني احلر وح ��زب الله وحركة
أمل على املطالبة باعتماد النس ��بية في اي قانون انتخابي منش ��ود ,وعلى رفض
قانون الستني بشكل مطلق ،وهذا ما أدى الى التوصل الى حد أدنى من التوافق
بني قوى الثامن من آذار على أسس القانون االنتخابي الذي بقي اخلالف قائم ًا
عل ��ى تفاصيله املفقودة حتى هذه اللحظة .فالنس ��بية له ��ا عدة صيغ والقانون
املختلط له عدة نسخ وحجم الدوائر االنتخابية هي بيت القصيد التي يراها
كل ط ��رف م ��ن األطراف من زاوية مصاحله السياس ��ية اخلاصة واملتضاربة في
معظم األحيان .وقد اعتبر تش ��كيل اللجنة الرباعية املكلفة إيجاد صيغة قانون
انتخاب ��ي مالئم للس ��احة اللبنانية اش ��ارة واضح ��ة على تقدم ق ��وى الثامن من
آذار في املش ��هد السياس ��ي اللبناني رغ ��م كل التصدعات الت ��ي اصابت عالقاتها
البيني ��ة .فاللجن ��ة املش ��ار إليه ��ا ضمت التي ��ار الوطني احلر وحرك ��ة أمل وحزب
الل ��ه وتيار املس ��تقبل ،ما كش ��ف عن ت ��وازن مفقود في بنية ه ��ذه اللجنة في ظل
غياب احلزب التقدمي االش ��تراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار املردة
وآخرين...
ال نعرف من هو القادر في س ��احة لبنانية كهذه الس ��احة على اخراج أرنب
القان ��ون االنتخابي من كم ��ه ,وال نعرف حظوظ التأجيل التقني من عدمه ،وال
نس ��تطيع اجل ��زم بإمكانية حص ��ول الفراغ في بنيان الس ��لطة التش ��ريعة .ولكن
املؤك ��د أن الضحي ��ة الكب ��رى في هذا اخلضم هو حس ��ن التمثيل الش ��عبي الذي
يج ��ب ان يك ��ون اله ��دف الرئي ��س ،م ��ن اج ��راء أي انتخابات حتصل ف ��ي بلد من
البلدان>.
أمين حجازي

الجماعة تبحث مع الوزير مروان حمادة قانون االنتخابات
قام وفد من املكتب السياسي
في اجلماعة اإلس�لامية ،برئاسة
األستاذ اسعد هرموش وعضوية
الدكت��ور زهي��ر العبي��دي وعم��ر
س��راج وعلي أبو ياس�ين ،بزيارة
الوزير م��روان حمادة حيث جرى
التباح��ث ف��ي موض��وع قان��ون
االنتخاب��ات .واس��تمع الوفد إلى
رأي احل��زب التقدمي االش��تراكي
ف��ي الصيغ املطروحة ،ابتدا ًء بالقان��ون املختلط إلى قانون
النس��بية ،وما رش��ح من قوانني تتعلق بتوزيع��ات الدوائر
االنتخابي��ة ،وموق��ف احلزب التقدم��ي الرافض ألي صيغة
قانون انتخاب يتضمن النسبيّة ،وأكد الوزير حمادة حرص
اللقاء الدميقراطي على القانون الذي يجمع ويوفق ويرضي

جميع القوى السياسية.
وأطل��ع رئيس املكت��ب السياس��ي الوزير حم��ادة على
موق��ف اجلماعة اإلس�لامية من قانون االنتخ��اب ،ومطالبة
اجلماع��ة بقانون عل��ى قاعدة النس��بيّة كدائ��رة واحدة في
لبنان ،أو على اقرب دائرة إذا تعذر ذلك.

لبنان :ألف ل.ل ،سوريا  50ل.س ،السعودية  5رياالت ،االمارات  7دراهم ،قطر  5رياالت ،الكويت  300فلس ،األردن  700فلس ،البحرين  500فلس ،اليمن  200ريال ،مصر  6جنيه،
السودان  3جنيه ،املغرب  10دراهم ،فرنسا يورو واحد ،انكلترا جنيه واحد ،الواليات املتحدة وبقية األقطار  1،5دوالر أو ما يعادلها.
داخل لبنان 75 :ألف ليرة لألفراد  100/ألف ليرة للمؤسسات

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)
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االنتخابات النياب ّية
في موعدها أو بعده
هل حق ًا ستجري؟!

3

كلمة األمان

يصف بع��ض اإلعالميني في لبنان املمارس��ة السياس��ية بأنها «لعبة
السياس��ة» كتعبير مترجم عن اللغة الفرنس��ية .لكن املمارس��ة السياسية
خ�لال الس��نوات اخلم��س املاضي��ة كان��ت «لعب��ة» بكل م��ا حتم��ل الكلمة
م��ن معن��ى ودالالت .فقان��ون االنتخ��اب ليس اش��كالية طارئة ف��ي احلياة
السياس��ية ،وامنا كان مطروحا ً للنقاش س��عيا ً للوص��ول إلى قانون عادل
ومت��وازن من��ذ انعق��اد املجل��س النياب��ي احلال��ي ع��ام  ،2009وق��د أعلن
رئيس��ه نبيه بري في اجللس��ة األولى أن الواج��ب يقضي بأن تدرس جلنة
اإلدارة والعدل مش��روعا ً جديدا ً لالنتخاب��ات ،ثم حتيله على الهيئة العامة
للمجل��س من أجل مناقش��ته واعتماده ،حت��ى يكون جاهزا ً ف��ي انتخابات
 ،2013املوع��د احملدد لنهاية والية املجلس واج��راء انتخابات نيابية أكثر
عدال��ة وأفضل متثيالً من قانون  ،1960أو ما يس��ميه البعض قانون غازي
كنعان ،أو قانون الدوحة.
لك��ن األيام والس��نني طواها الزم��ن ،وانتهت والية رئي��س اجلمهورية
الس��ابق (ميش��ال س��ليمان) دون أن جتتم��ع الهيئ��ة العام��ة للمجل��س
وتنتخب رئيس��ا ً جديدا ً للجمهورية ،وكان ذلك بس��بب مقاطعة كتل نيابية
وازنة جللس��ات املجلس مما أدخل البلد في فراغ ال مب ّرر له ،سوى «اللعبة
السياسية» التي مارستها كتل نيابية لها مصلحة في الشغور الرئاسي ،أو
تلك الطامحة الى أن تكون هي املتربعة في قصر بعبدا.
بعده��ا انتهت والي��ة املجل��س النيابي فمدّد لنفس��ه م��رة وثانية ،وما
ي��زال يعي��ش بفعل ه��ذا التمدي��د ،ال��ى أن أطل��ق الرئيس س��عد احلريري
مبادرته األولى التي قضت بدعم ترش��يح النائب س��ليمان فرجنية لرئاسة
اجلمهوري��ة ،ث��م مبادرته الثانية الت��ي أوصلت اجلنرال ميش��ال عون الى
قص��ر بعب��دا ..فأجرى مش��اورات نيابية تش��كلت احلكومة على أساس��ها
بعد مس��اومات ومقايضات غير مس��بوقة .وحس��ب املراقب��ون أن «اللعبة
السياس��ية» انتهت ،وان االستقرار السياس��ي بات ثابت األركان .لكن تبينّ
أن اللعبة لم تنته بعد ،وأن مسار التعطيل ما زال سارياً ..فاملجلس النيابي
أمامه اس��تحقاق بال��غ األهمية هو إجراء انتخاب��ات نيابية مبوجب قانون
جدي��د لالنتخابات ينهي قانون الس��تني ويوصل البل��د الى قانون عصري
وع��ادل قبل انتهاء والية املجلس احلالي ،وهنا بدأت «اللعبة السياس��ية»
عه��دا ً جديدا ً غير مس��بوق ،ذل��ك أن معظم الكت��ل النيابية ترف��ض القانون
القدمي ،وتسعى لالتفاق على قانون عصري ينهي القانون الطائفي األكثري
املعمول به منذ سنوات طويلة ،وهنا بدأت السجاالت من جديد.
ح��زب الل��ه وحركة أم��ل ،ومعهما كت��ل نيابي��ة حزبية أخ��رى تطالب
باعتم��اد قانون نس��بي ،وأن يكون لبنان دائ��رة انتخابية واح��دة .فقامت
الصرخ��ة ضد هذا اخليار بدعوى أن س�لاح حزب الله س��وف يضغط على
الناخ��ب اللبنان��ي ف��ي مناطق نف��وذه ،وكذلك ف��ي املناط��ق األخرى حتت
عن��وان «س��رايا املقاومة» ،مما يعط��ل حرية الناخب ف��ي اختيار من ميثله
ف��ي املجلس النيابي .وخروجا ً م��ن هذا املأزق فقد ط��رح البعض «القانون

النس��بي املختلط» بحيث يج��ري انتخاب نصف أعض��اء املجلس مبوجب
القانون األكث��ري ،والنصف اآلخر (أقل أو أكثر) مبوجب القانون النس��بي،
لكن حتى هذه لم جتد قبوال ً أو اجماعا ً لبنانياً ،فمنهم من قال ان «النس��بي»
ل��م ي��رد في دس��تور الطائ��ف ،ومنهم من ق��ال ان القانون النس��بي س��وف
يصط��دم مع التوزيع الطائفي ،وان املس��يحيني في لبنان (مثالً) يش��تكون
من أن املسلمني هم الذين ينتخبون معظم نوابهم ،وبالتالي فإن احلل يكمن
في اع��ادة توزيع املقاعد النيابي��ة ،ونقل عدد من املقاعد ال��ى دوائر أخرى،
وهذا ما يتالءم مع الدس��تور (دس��تور الطائف) الذي دع��ا الى اعادة النظر
بالدوائر االنتخابية واحملافظات اإلدارية.
هنا بدأت اللعبة السياس��ية من جديد ،فهناك بعض الكتل استشعرت
اخلط��ر على حجمه��ا النياب��ي ،واحتمال تضاؤل ع��دد نوابه��ا .وكان وليد
جنب�لاط (زعي��م احل��زب التقدم��ي االش��تراكي) أكث��ر الزعم��اء ج��رأة في
حتس��س مطالب��ه ،فف��ي مؤمتر احل��زب الس��ابع واألربعني ال��ذي عقد يوم
األحد املاضي ،ذكر بأن دس��تور الطائف «نص على انشاء مجلس للشيوخ
تتمثل فيه مختلف الطوائف واملذاهب بالتساوي ،وذلك بعد إلغاء الطائفية
السياسية ..عندها ميكن دراسة تطبيق النسبية كاملة أو جزء منها».
باملقابل ،دعت كتلة «املستقبل» النيابية الى «أهمية إجراء االنتخابات
النيابي��ة ف��ي موعده��ا دون أي تأخي��ر ،اس��تنادا ً إل��ى قانون جدي��د يتيح
التوافق بني مختلف األطراف ،اس��تنادا ً إلى الدس��تور واتف��اق الطائف،»..
وهذا يقتض��ي إجراء االنتخابات مبوج��ب القانون املعمول به س��ابقاً ،ألن
أي قانون جديد يس��تدعي تأجي�لاً -كبيرا ً أو صغيراً -إلج��راء االنتخابات
النيابية.
أم��ا الكتل النيابي��ة األخرى ،الق��وات اللبناني��ة والتي��ار الوطني احلر
والقوى اإلس�لامية وح��زب الكتائب واألح��زاب العقائدية ،فه��ي تؤكد على
النس��بية ،دون أن تتجاوز مراعاة توزيع الدوائ��ر االنتخابية ،أو حتالفاتها
مع هذا الفريق السياسي أو ذاك.
واض��ح م��ن كل ما س��بق ،أن مس��ار التعطيل م��ا زال حاكم��ا ً خليارات
الق��وى السياس��ية في االنتخاب��ات النيابية وقان��ون االنتخ��اب .وإذا كان
تشكيل الهيئة املش��رفة على االنتخابات سوف يستغرق وقتا ً قد تتجاوزه
االشكاالت واخليارات املفتوحة واملتعددة ،فإن اخلروج من القانون األكثري
الى النس��بي سوف يس��تغرق وقتا ً أطول ،بل ان قطاعا ً كبيرا ً من اللبنانيني
يحتاج��ون ال��ى دورات طويلة األم��د حتى يصبحوا قادرين على ممارس��ة
حقهم االنتخابي ،سواء في النسبية الكاملة أو القانون املختلط ،مع مراعاة
أن الطائفية السياس��ية ما ت��زال حاكمة في كل امليادي��ن ،وإذا كانت بعض
القوى السياس��ية تتمسك بالقانون األرثوذكس��ي أو أن ينتخب كل مواطن
اب��ن طائفته أو مذهب��ه ،فإن ذلك يؤكد أن كل التطمين��ات باقتراب الوصول
إلى قانون عادل وعصري هي مج��رد أوهام ..وصوال ً إلى الفراغ االنتخابي
والسياسي}.

بعد احتدام الخالف حول قانون االنتخاب ..هل تجري االنتخابات وفق «الس ّتين مع ّد ًال»
دخل النقاش احملتدم ح��ول القانون االنتخابي في
مس��ار آخر بعد إس��قاط القانون املختلط ال��ذي تقدم به
الوزي��ر جبران باس��يل إلى اللجنة الرباعي��ة التي تضم
التيار الوطني احلر وتيار املستقبل وحركة أمل و«حزب
الل��ه» ،وكان لهذا الس��قوط الدويّ الكبير على الس��احة
السياسية ،ألنه أوال ً أعاد النقاش في القانون االنتخابي
الى النقطة الصفر ،كما قال أ كثر من طرف معني مباشرة
ببحث القانون االنتخابي ،وألنه ثانيا ً فتح باب اخلالف
ح��ول الصالحيات الرئاس��ية بني الرئيس ميش��ال عون
وتي��ار املس��تقبل وباق��ي الق��وى السياس��ية بعدما قال
الرئيس عون ردا ً على دعوة الوزير نهاد املشنوق له إلى
توقيع مرس��ومي دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة
اإلش��راف عل��ى االنتخاب��ات« :إذا م��ا ُخيِّرت ب�ين إجراء
االنتخابات على أس��اس قانون الس��تني والفراغ ،فإنني
سأختار الفراغ».
ويب��دو أن املرحل��ة املقبل��ة الت��ي حتم��ل عن��وان
البح��ث حول القانون االنتخابي اجلديد س��تكون حبلى
باملفاج��آت ،س��واء عل��ى مس��توى املواقف السياس��ية
ملختل��ف األط��راف من ه��ذا القان��ون ،أو لناحي��ة إحياء
الصراع ح��ول الصالحيات بني الرؤس��اء الثالثة .ولعل
املوق��ف األب��رز عل��ى ذل��ك الصعيد ،م��ا أعلن��ه الرئيس
احلريري بعد لقائه أعضاء املجلس األعلى لطائفة الروم
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الكاثولي��ك ،حيث أكد أن��ه «لن يكون هناك انقس��ام بعد
الي��وم على مس��توى احلكم وانه على اتص��ال يومي مع
رئي��س اجلمهورية في مختلف القضايا واملش��اكل التي
يواجهها لبنان».
فهذا املوقف للرئيس س��عد احلريري ،وإن حمل في
ظاهرة ايجابية كبيرة جتاه العماد عون ،إال انه يكش��ف
في الوقت نفسه عن صراع في الصالحيات بدأ يدور في
اخلفاء بني الرئيسني عون واحلريري عبّر عنه بوضوح
اخلالف بني وزير الداخلية نهاد املشنوق والرئيس عون
حول توقيع مرس��ومي دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل
هيئة اإلشراف على االنتخابات.
في ظل هذه املعطيات ،ما هي حظوظ الوصول إلى
قان��ون انتخابي جدي��د يرضي جميع األط��راف في ظل
االنقسام السياسي القائم؟
ف��ي البداية ،ال ب ّد من التوقف أوال ً عند موقف رئيس
احلزب التقدمي االش��تراكي النائب وليد جنبالط ،الذي
كانت له اليد الطولى في إس��قاط مشروع الوزير جبران
باسيل املختلط ،حيث حترك جنبالط في كل االجتاهات
وجم��ع مختل��ف األطراف السياس��ية الرافض��ة لصيغة
اللجنة الرباعية ،على اعتبار أن هذه اللجنة تريد إنتاج
قان��ون يضم��ن مصاحله��ا ال مصال��ح اللبناني�ين أوالً،
وعلى أنه��ا تريد ف��رض قانون انتخابي ال يس��اوي بني
اللبنانيني ثانياً.
وق��د جنح النائب جنبالط جناح��ا ً باهرا ً في عملية
إس��قاط القان��ون املختلط ال��ذي كاد مي ّر على الس��احة
املس��يحية وعلى الس��احتني الس ّنية والش��يعية ،إال أنه
س��قط بالضربة القاضية بعد استخدام جنبالط سالح
الطائفية الدرزية وس�لاح امليثاقي��ة الطائفية الذي كان
يس��تخدمه دائما ً التيار الوطني احلر وحركة أمل وحزب
س��جل هن��ا للنائب
الل��ه ف��ي فترة الف��راغ الرئاس��ي .و ُت َّ
جنب�لاط نقط��ة ايجابي��ة عل��ى الصعي��د الوطن��ي ،هي
انه اس��تطاع إفش��ال مش��روع قانون انتخاب س��لطوي

كان��ت تعمل علي��ه اللجنة الرباعي��ة ،وإن من
طريق اس��تخدام الطائفي��ة الدرزية ،ألن نقطة
الطائفية صبّت ف��ي مصلحة كل اللبنانيني ،ال
في مصلحة حزب أو طائفة دون سواها.
وقد اس��تكمل جنبالط طرحه السياس��ي
حول قان��ون االنتخ��اب بنقط��ة ايجابية بعد
إس��قاطه القان��ون املختل��ط ،ه��ي دعوته الى
تطبي��ق «قان��ون الس��تني مع��دال ً أو الذه��اب
مباش��رة إلى تطبي��ق الطائف» ،وه��ذا الطرح
يعتبر طرح��ا ً معقوال ً في ظل حالة االنقس��ام
السياس��ي القائم ف��ي البلد ،ومخرج��ا ً مقبوال ً
ل��كل الق��وى السياس��ية ،س��واء تل��ك الت��ي
تطال��ب بالنس��بية الكاملة مثل «ح��زب الله»
أو تيار املس��تقبل الذي يناور انتخابيا ً من أجل الوصول
إل��ى قانون يحفظ ل��ه اجلزء األكب��ر من كتلت��ه النيابية
احلالية.
لك��ن م��اذا ع��ن موق��ف باق��ي األط��راف م��ن قانون
االنتخ��اب بعد إس��قاط القان��ون املختلط ال��ذي طرحه
الوزير جبران باسيل.
التي��ار الوطن��ي احل��ر ومع��ه الق��وات اللبناني��ة ال
ميلكان مشروعا ً واضحا ً للقانون االنتخابي بعد إسقاط
القان��ون املختل��ط ،ويبدو ه��ذا جليا ً من دع��وة الرئيس
عون الى تبني النس��بية الكاملة وعرضها على استفتاء
ش��عبي ،وهو يدرك وفريقه السياسي أن ذلك متعذر ألن
النس��بية الكاملة مرفوض��ة باملطلق من تيار املس��تقبل
وم��ن احل��زب التقدم��ي االش��تراكي ،ألن ذل��ك مش��روع
«ح��زب الل��ه» ،وألن االس��تفتاء الش��عبي غي��ر وارد في
الدستور اللبناني كإحدى أدوات احلكم والسلطة.
وأما حزب «القوات اللبنانية» حليف التيار الوطني
احلر ،فإنه ما زال يبحث في مشروع قانون املختلط بني
النس��بية واألكثري وفق صيغ أخرى مع تيار املس��تقبل
واحلزب التقدمي االشتراكي.

وأما تيار املستقبل الذي وافق من ناحية املبدأ على
القان��ون املختل��ط للوزي��ر باس��يل ،لكنه ل��م يعلن ذلك،
وتراجع عنه بعد اعتراض جنب�لاط فإنه يبدو محكوما ً
بهاجس اخلوف من خسارة جزء كبير من كتلته النيابية
ف��ي حال إجراء االنتخابات وف��ق أي صيغة غير صيغة
قانون الس��تني ،ولذلك قال وزير الداخلية نهاد املشنوق
ردا ً على سؤال« :نحن ذاهبون باجتاه ما يقوله الكتاب،
والكت��اب يق��ول إن االنتخاب��ات جتري ف��ي موعدها في
 21أي��ار بالقان��ون النافذ .وس��أعطي املج��ال أكثر ،فإذا
توصل��وا قبل  21أيار ،أي ف��ي  20أيار إلى قانون جديد،
عندها يحددون فيه موعدا ً جدي��دا ً لالنتخابات ،إذا كان
فع�لاً هناك ني��ة للوصول إل��ى صياغة س��ليمة لقانون
انتخاب يوافق عليها اجلميع».
باختص��ار ،ف��رص الوص��ول إل��ى قان��ون جدي��د
لالنتخ��اب غي��ر متوافرة حالي��ا ً في ظل حالة االنقس��ام
السياس��ي ،وق��د يكون ط��رح جنب�لاط قانون الس��تني
مع��دالً ،هو األكث��ر قبوالً .فه��ل جت��ري االنتخابات وفق
قانون الستني معدالً؟}
بسام غنوم
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اللبنانية السعودية إلى مزيد من االستقرار
العالقات
ّ
والسبهان في بيروت موفد ًا من الملك سلمان
وائل جنم  -كاتب وباحث
ّ
ح��ط وزي��ر الدول��ة الس��عودي لش��ؤون اخلليج
العرب��ي ،ثامر الس��بهان ،ضيف��ا ً على لبن��ان موفدا ً من
العاهل الس��عودي ،امللك سلمان بن عبد العزيز ،وحمل
الوزير الس��عودي معه في زيارته بشرى تعيني سفير
جديد للمملكة في لبنان ،وقد دعا السعودين إلى العودة
إل��ى لبنان من أجل الس��ياحة واالصطياف والتس�� ّوق،
مؤك��دا ً أن كل الظ��روف مش��جعة على ه��ذا املوضوع.
كذل��ك بحث املوف��د امللك��ي م��ع املس��ؤولني اللبنانيني
الهبة العس��كرية الس��عودية للجي��ش اللبناني ،وأكد
أمامه��م أن العم��ل بها م��ا زال قائما ً على ج��دول أعمال
القيادة الس��عودية .وفي موضوع االنتخابات النيابية
اللبناني��ة ،أكد الس��بهان أن االنتخاب��ات إجراء لبناني
داخل��ي بحت ،وال عالقة للمملكة ب��ه ،ولكنه أكد حرص
اململك��ة على القي��ادات اللبنانية من أج��ل التوصل إلى
قان��ون ال يقص��ي أح��دا ً وال يغيّ��ب أحدا ً ويكون ش��امالً
وع��ادال ً ومطمئن��ا ً للجميع .وقد زار الس��بهان الوس��ط
التجاري ف��ي بيروت ،وتناول الطعام إلى جانب أركان
الس��فارة الس��عودية ف��ي بي��روت ،وص��ادف وجوده
رئي��س احلكوم��ة س��عد احلري��ري ،وقد كان��ت خطوة
السبهان رسالة واضحة منه إلى السعوديني خصوصا ً
واخلليجيني عموما ً بأن الوضع في لبنان مس��تقر ،وأن
بإمكانهم العودة إلى ربوع وطنهم الثاني.
واحلقيقة أن زيارة السبهان للبنان تأتي في إطار
اس��تكمال ما بدأه رئيس اجلمهورية ،ميش��ال عون في
أثن��اء زيارت��ه اململك��ة ،ومتابع��ة امللفات الت��ي ُبحثت
هناك ،وهو ما يعكس حرصا ً سعوديا ً على العالقة مع
لبن��ان ،وعلى تطبيعه��ا بعد االنتكاس��ة التي أصابتها
جراء مواقف وسياس��ات احلكومة السابقة في امللفات
االقليمي��ة ،ويعكس أيضا ً أهمية لبنان في جدول أعمال
القي��ادة الس��عودية ،وحرصها على موق��ف لبنان إلى
جانب أش��قائه العرب ،ولذلك حمل الوزير السبهان من
امللك سلمان إلى القيادة اللبنانية حرصه على تلبية ما
تريده ،فيما أبدى املسؤولون اللبنانيون ،وفي مقدمهم
رئيس اجلمهورية ميش��ال عون ،حرصهم على العالقة
مع اململكة ،وتطلّعهم إلى تطويرها.
أم��ا في عم��ق الزيارة الس��عودية للبن��ان في هذه
املرحلة ،فهي ترتبط بأمرين أساس��يني :األول له عالقة
بإرس��اء االس��تقرار في لبنان في ه��ذه املرحلة الدقيقة
الت��ي مت�� ّر به��ا املنطق��ة ،خاصة ف��ي ظ��ل احلديث عن
تس��وية سياس��ية في امللف الس��وري ب��دأت مالمحها
تظه��ر ف��ي محادثات أس��تانة لتثبيت االس��تقرار ،ومن
ث�� ّم ف��ي مفاوضات جني��ف املق��ررة أواخر هذا الش��هر،
وه��ي مفاوضات ق��د تفضي إل��ى حل سياس��ي ينطلق
أساس��ا ً من قرارات مجلس األمن ،وم��ن مقررات جنيف
واح��د التي تتح��دث عن انتقال سياس��ي في س��وريا،
وعن خروج كل القوات االجنبية من أراضيها .وفي هذا
الس��ياق يجري احلديث عن ضغط روس��ي على إيران
و«حزب الله» لالنس��حاب من س��وريا ،وه��و ما يعني،
بالنس��بة إلينا في لبن��ان ،حتصني االس��تقرار ومتكني
الدول��ة في الوقت الذي س��يعود فيه «ح��زب الله» إلى
البلد ،أوال ً حتى ال يكون فائض القوة التي امتلكها هناك

عنص��ر تأثير س��لبي في الدول��ة واملجتمع ف��ي لبنان،
وحت��ى ال يتحول إلى هدف إس��رائيلي يطي��ح ايضا ً كل

شيء في لبنان.
أم��ا األمر الثان��ي ،فهو في تأكيد تطبي��ع العالقات

الرئيس احلريري والوزير النبهان

الس��عودية اخلليجية اللبنانية من جهة ثانية انطالقا ً
م��ن االلتزام��ات التي تعه��د به��ا الط��رف اللبناني ،وال
س��يما رئي��س اجلمهورية ميش��ال عون ،قب��ل انتخابه
وبع��د انتخاب��ه لناحية حتقيق االس��تقرار السياس��ي
في لبن��ان انطالقا ً من إج��راء االنتخاب��ات النيابية في
موعدها ،وعدم تعقيد املش��هد اللبناني العام من خالل
إدخال��ه بأزمات إضافية عبر رف��ض أية صيغة إلجراء
االنتخابات ال تكون مقبولة من الرئاس��ة األولى ،وتاليا ً
إدخال البلد في د ّوامة فراغ جديد على املستوى النيابي
هذه املرة ،وه��و ما يهدد النظام السياس��ي مرة أخرى،
وق��د يدخ��ل البلد ف��ي د ّوام��ة أزم��ات هو بغن��ى عنها.
ولع��ل قطار هذا االس��تقرار ال��ذي حتدثنا عن��ه كان قد
بدأ من اتفاقات وتفاهمات روس��ية فرنسية ،وفرنسية
س��عودية على انتخاب رئيس جديد ،وتشكيل حكومة
جدي��دة ،واآلن انتخ��اب مجل��س نيابي جدي��د ملواكبة
التس��ويات التي يب��دو انها انطلقت ف��ي املنطقة .وبهذا
االعتب��ار ميكن القول إن الزيارة الس��عودية ،واحلديث
عن س��فير جدي��د ،وعن س��ائحني جدد وع��ن تقدميات
جديدة ،وهبات جديدة ،تأتي في إطار تطبيع العالقات
اللبناني��ة اخلليجية وفق��ا ً ألجندة تريد االس��تقرار في
لبن��ان وبناء الدولة ،وليس وفق��ا ً إلبقاء منطق الدويلة
والهيمنة هو السائد}.

اللبنانية:
جعجع والقوات
ّ
انفتاح على كل األطراف ..ودور مستقبلي فاعل
يعبِّ��ر رئي��س الهيئ��ة التنفيذي��ة للق��وات اللبنانية
الدكت��ور س��مير جعج��ع ف��ي مجالس��ه اخلاص��ة ع��ن
«ارتياح��ه والق��وات اللبناني��ة للتط��ورات احلاصلة في
لبن��ان خ�لال األش��هر األخي��رة ،وال س��يما من��ذ انتخاب
العماد ميش��ال عون رئيسا ً للجمهورية وتشكيل حكومة
الرئيس رفيق احلريري ،وبش��أن ما يجري من اتصاالت
ولقاءات داخلي��ة وخارجية حلماية االس��تقرار اللبناني
وتعزيز العالقات بني لبنان والدول العربية واإلسالمية
واألجنبية».
وال يتخ��وف جعج��ع م��ن حص��ول ف��راغ سياس��ي
بس��بب اخلالف الدائر حول قان��ون االنتخابات النيابي،
ألن هن��اك توافق��ا ً مبدئيا ً بني معظم األطراف السياس��ية
على أن القانون املختلط بني األكثري والنسبي هو األكثر
واقعي��ة وإمكاني��ة للس��ير به وإج��راء االنتخاب��ات على
أساسه ،مع بعض التمديد التقني للمجلس احلالي ،وأن
الورش��ة القائمة اليوم للبحث عن قانون جديد ستستمر
حتى الوص��ول إلى هدفه��ا ،وهناك تواصل مس��تمر بني
جميع األطراف في هذا املجال.
ويؤك��د جعجع «ان مواقف الق��وات اللبنانية ثابتة
ولم تتغي��ر ،إن على صعيد األوض��اع الداخلية والنظرة
حل��زب الل��ه ودوره ،أو جله��ة املوقف من إي��ران والدول
العربي��ة واإلس�لامية ،وان زي��ارة رئي��س اجلمهوري��ة
العماد ميش��ال عون إليران مسألة طبيعية ،كما أن قبول
املساعدات العسكرية من إيران للجيش اللبناني ال يوجد
أمامه��ا حاليا ً أي عقب��ات ما دامت العقوب��ات الدولية قد
رفعت عن إيران».
هذه بعض األجواء واملواقف التي يطرحها الدكتور
س��مير جعج��ع ف��ي مجالس��ه اخلاص��ة أو ف��ي مواقف��ه

هرموش :الحكومة مسؤولة عن إحالة مشروع قانون
انتخاب للبرلمان العاجز بسبب هيمنة أمراء الطوائف
قال رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلسالمية أس��عد هرموش في حديث إلذاعة الفجر إن
«احلكومة مس��ؤولة دس��توريا ً عن إحالة مش��روع قانون لالنتخاب إلى مجل��س النواب ،العاجز
عن إقرار قانون لالنتخاب بس��بب هيمنة أمراء الطوائف واملناطق على أي تس��وية حول القانون،
وتقاس��مهم الوضع السياس��ي عبر االس��تيالء عل��ى البرملان الذي ب��ات ّ
معطالً من قب��ل التكتالت
السياسية الكبرى».
وأوضح هرموش أن «مؤشرات انتاج قانون انتخاب جديد ضعيفة حتى اللحظة ،وذلك رغم
تلويح رئيس اجلمهورية ميش��ال عون بالفراغ التش��ريعي ،لكن يوم عشرين شباط موعد حاسم
بسبب تاريخ دعوة الهيئات الناخبة وفق الدستور».
وطال��ب هرم��وش «جمي��ع القوى السياس��ية بالتن��ازل ع��ن مصلحتها الش��خصية لصالح
لبنان بش��كل عام ،علما ً أن من الطبيعي إدراج مش��اريع القوانني اخلاصة باالنتخاب على جدول
أعم��ال مجلس النواب للنقاش امام الهيئ��ة العامة ،لكن هذا لم يحدث ،األمر الذي يعني أن قوانني
االنتخابات يجري طبخها باملطابخ السياس��ية على قياس األطراف املمس��كة باحلياة السياسية
في البالد ،متهيدا ً النتاج نفسها مجدداً»}.

املعلنة.
فم��ا ه��ي اخللفي��ات واألبعاد الت��ي تق��ف وراء هذه
الطروح��ات؟ وأي دور مس��تقبلي يطم��ح إلي��ه الدكت��ور
سمير جعجع والقوات اللبنانية في املرحلة املقبلة؟

اخللفيات واألبعاد

بداي��ة م��ا هي اخللفي��ات واألبع��اد التي تق��ف وراء
االجتاهات االيجابية اجلديدة في مواقف الدكتور س��مير
جعج��ع والقوات اللبناني��ة ،وخصوصا ً جتاه حزب الله
وإيران؟
ً
ال ب ّد من القول أوال ان الدكتور جعجع يحاول التأكيد
دوما ً ان مواقفه والقوات جتاه حزب الله وإيران لم تتغير،
وال ي��زال ثابتا ً على مواقفه ،لكن املراقب لهذه املواقف وال
سيما منذ اعالن النيات املشتركة بني «القوات اللبنانية»
و«التي��ار الوطن��ي احلر» ودعم ترش��يح العماد ميش��ال
عون لرئاس��ة اجلمهورية ،يلحظ ان «القوات اللبنانية»
اعتم��دت نوعا ً م��ن «سياس��ة الصمت» حول سياس��ات
ح��زب الل��ه وأدائ��ه الداخل��ي واخلارجي ،كذل��ك لوحظ
اط�لاق جعجع لسلس��لة مواق��ف ايجابية جت��اه إيران،
وكذل��ك أرس��ل موفدا ً له ،ه��و وزير الش��ؤون االجتماعية
بيار أبي عاصي الى الس��فارة اإليراني��ة للتعزية برحيل
رئي��س مجم��ع تش��خيص املصلحة ف��ي إيران آي��ة الله
الش��يخ هاشمي رفس��نجاني وقد لقي استقباال ً وارتياحا ً
كبيرا ً لدى أركان السفارة.
ويالح��ظ املراقب��ون أيض��ا ً وجود نوع م��ن التقارب
والتواصل احلميم بني وزير اإلعالم اجلديد ملحم رياشي
ورئي��س جلن��ة اإلع�لام واالتص��االت النيابي��ة النائ��ب
ُع��ي رياش��ي من قبل
الدكت��ور حس��ن فضل الل��ه ،وقد د َ
العالق��ات اإلعالمية ف��ي حزب الله للمش��اركة في تكرمي
رئي��س حترير جري��دة الس��فير األس��تاذ طالل س��لمان،
وكانت أجواء التكرمي ايجابية.
وتش��ير مص��ادر متابع��ة ملواقف جعج��ع والقوات
اللبناني��ة :إل��ى أن هن��اك رغبة ش��ديدة لديهم��ا لتعزيز
العالق��ة مع ح��زب الله وإي��ران ،مع االحتف��اظ بالعالقة
الوثيقة مع السعودية والدول العربية والدول األجنبية،
وال س��يما أمي��ركا وفرنس��ا وبريطاني��ا ،ألن ذلك يش��كل
«خط��وة اس��تراتيجية مس��تقبلية» في معرك��ة جعجع
الرئاسية بعد س��ت س��نوات ،اضافة إلى العمل حلماية
االستقرار اللبناني واستعادة الدولة اللبنانية لسيادتها
الكامل��ة ومعاجل��ة املش��كالت التي تواجه هذا املش��روع
م��ن خالل احل��وار الداخل��ي وبن��اء أفض��ل العالقات مع
كافة األطراف اللبناني��ة والعربية واخلارجية ،وإن كان
جعجع يؤكد دوما ً «ان أداء الرئيس العماد ميش��ال عون
من��ذ انتخاب��ه ،وخط��اب القس��م واإلعالن املش��ترك بني
القوات والتيار كلها تصب في اطار األهداف التي س��عت
إليه��ا الق��وات طوال الس��نوات الس��ابقة وال س��يما علي
صعيد بن��اء الدولة واقام��ة عالقات متوازن��ة مع جميع
األط��راف وحماي��ة س��يادة الدولة ووق��ف التدخالت في
الشؤون اخلارجية للدول األخرى».

أي دور مستقبلي؟

لك��ن أي دور مس��تقبلي يطم��ح إلي��ه الدكتور س��مير
جعج��ع والق��وات اللبناني��ة ف��ي املرحل��ة املقبل��ة؟ وه��ل
سينجحون في حتقيق األهداف التي يسعون إليها؟
ال تخف��ي األوس��اط املطلع��ة عل��ى أج��واء جعج��ع
والق��وات «ان معركة رئاس��ة اجلمهورية املقبلة هي احدى
القضاي��ا األساس��ية في املش��روع السياس��ي املس��تقبلي
للق��وات ،وان دع��م جعجع والق��وات للعماد ميش��ال عون
ف��ي املعركة الرئاس��ية األخي��رة ،يجعل من حقهم��ا العمل
مس��تقبالً لتحقيق مثل هذا اله��دف ،مع أن احلديث عن هذا
املوضوع سابق ألوانه حالياً ،ألن والية العماد عون ال تزال
في بدايتها ،وطبيعة املعركة الرئاس��ية مرتبطة بالظروف
السياسية واألوضاع الداخلية واخلارجية في حينها».
لكن مب��وازاة التفكير املس��تمر في املعركة الرئاس��ية
املقبل��ة ،تضع «الق��وات اللبناني��ة» عدة أولوي��ات لها في
املرحلة احلالية ،ومنها:
 -1تعزيز حضورها السياس��ي والشعبي والنيابي،
وال سيما من خالل حتالفها مع التيار الوطني احلر والعمل
لوض��ع قان��ون انتخاب��ات نياب��ي جدي��د يع��زز التمثي��ل
املسيحي.
 -2تقدمي أفض��ل أداء لوزراء «الق��وات اللبنانية» في
احلكوم��ة احلالية ،وال س��يما على صعيد مكافحة الفس��اد
ومعاجل��ة هم��وم املواطن�ين .ويؤك��د مس��ؤولو الق��وات
اللبناني��ة انهم جاهزون ملتابعة أي ملف موثق يقدَّم إليهم
حول الفساد في أية وزارة أو مؤسسة.
 -3تفعي��ل دور القوات داخلي��ا ً وخارجيا ً مع احلفاظ
على التوازن في العالقات بحيث ال تكون أية عالقة جديدة
على حساب العالقات القائمة اليوم .ويتابع الدكتور سمير
جعجع باهتمام التطورات اجلارية عربيا ً ودولياً ،وال سيما
في مرحلة ما بعد وصول الرئيس األميركي دونالد تر امب
إلى سدة الرئاسة األميركية ،وكيف سينعكس ذلك على كل
األوضاع في املنطقة ،وخصوصا ً األزمة السورية.
 -4العم��ل لتحقيق األهداف التي كانت ترفعها «قوى
 14آذار» عل��ى صعيد بناء الدولة واس��تعادتها س��يادتها
الكاملة ،من خالل احل��وار الداخلي ومعاجلة كل املعوقات
التي تقف وراء ذلك.
ه��ذه بع��ض األه��داف الت��ي تس��عى إليه��ا «القوات
اللبناني��ة» ف��ي املرحل��ة املقبل��ة ،فه��ل تتمكن م��ن حتقيق
ه��ذه األه��داف؟ وكيف توف��ق بني م��ا تطرحه م��ن أهداف
ومواقف وب�ين األوضاع الداخلية واخلارجي��ة التي تزداد
تعقيدا ً وحدة ،وال س��يما في ظل الصراع املستمر بني إيران
والس��عودية والسياس��ات التصعيدية اجلدي��دة للرئيس
األميركي اجلديد دونالد ترامب؟
تبدو مهمة الدكتور س��مير جعجع والقوات اللبنانية
صعبة إن لم نقل مس��تحيلة ،لكن احملاولة ضرورية عسى
أن ُتس��هم ف��ي فت��ح أب��واب جديدة ف��ي الواقع السياس��ي
اللبناني}.
قاسم قصير

األمان
 10 - 1249ش ـب ــاط 2017م
األمـان  -العــدد

5

األمان اإلقليمي

عشرات الضحايا بغارة على إدلب ..وقصف الغوطة بالغازات
قت��ل أكثر من عش��رين ش��خصا ً معظمه��م أطفال
ونس��اء ،وأصيب العش��رات بجروح في غ��ارات على
إدلب (ش��مال س��وريا) ،ونفت وزارة الدفاع الروسية
أن تكون طائراتها احلربية قصفت املدينة.
وفي تطور آخر ،قال مراس��لون إن خمسة مدنيني
قتل��وا وأصيب آخرون بح��االت اختناق بقصف قوات
النظ��ام بقنابل حتمل غازات س��امة أحي��اء في عربني
بالغوط��ة الش��رقية احملاص��رة ،وذل��ك بالتزام��ن مع
هجوم واس��ع لقوات النظام وامليليش��يات املوالية لها
على مواقع املعارضة بأطراف املدينة.
ونقلت وكالة إنترفاكس لألنباء عن وزارة الدفاع
الروس��ية نفيه��ا صح��ة تقاري��ر إعالمية أف��ادت بأن
طائراتها احلربية قصفت مدينة إدلب الس��ورية التي
تسيطر عليها املعارضة املسلحة.
وأف��اد س��كان وعمال إغاث��ة في إدل��ب مبقتل 21
ش��خصا ً على األقل ،معظمهم أطفال ونس��اء ،وإصابة
العش��رات بج��روح وصف��ت باخلطي��رة في سلس��لة
غ��ارات جوية عنيف��ة يعتقد أنها روس��ية ،على أحياء
س��كنية ف��ي املدين��ة ،وأوضح��ت املصادر نفس��ها أن
مدينة إدلب تعرضت لعش��ر غارات خلفت دمارا ً كبيرا ً
ف��ي املمتلكات ،وأس��فرت ع��ن تهدم عدة أبنية بش��كل
كامل وتسويتها باألرض.
وذك��رت مص��ادر ف��ي الدف��اع املدن��ي لوكال��ة
حي
األناضول أن القصف اس��تهدف بش��كل أساس��ي ّ
القص��ور في املدينة ،وتس��بب في دمار كبي��ر للمنازل
واحملالت التجارية .وأش��ارت املص��ادر ذاتها إلى أنه
بجان��ب القتل��ى واجلرحى يوج��د عش��رات العالقني
حتت األنقاض ،حي��ث تعمل فرق الدف��اع املدني على
انتش��الهم ،ورجح متط��وع في الدفاع املدن��ي لوكالة
رويترز ارتفاع عدد الضحايا.
ً
واستهدفت الطائرات الروس��ية عددا من البلدات
والقرى في محافظة إدلب منذ بدء تدخلها في س��وريا
في أيلول عام  2015لدعم نظام الرئيس بشار األسد.
كما ش��نت طائرات تابع��ة للتحالف بقي��ادة الواليات
املتحدة عددا ً من الهجمات في إدلب اس��تهدفت جبهة
فتح الش��ام (النصرة س��ابقاً) وجماعات أخرى تقول
واشنطن إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة.

قصف الغوطة

وف��ي التطورات امليدانية األخرى ،قال مراس��لون
إن خمس��ة مدني�ين قتل��وا وأصي��ب ثماني��ة بح��االت
اختن��اق؛ ج��راء قصف ق��وات النظ��ام بقناب��ل حتمل
غازات سامة أحيا ًء سكنية في مدينة عربني بالغوطة

الشرقية احملاصرة في ريف دمشق .وأوضح املراسل
أن قوات النظام شنت بالتزامن مع ذلك هجوما ً واسعا ً
عل��ى مواقع املعارضة ف��ي أطراف املدين��ة ،بدعم من
املليش��يات املوالية لها وغطاء جوي روس��ي ،دون أن

حتقق أي تقدم.
وف��ي الس��ياق ذاته ،أف��اد مراس��لون ب��أن قوات
املعارض��ة صدت هجوم��ا ً لقوات النظ��ام على منطقة
امل��رج ف��ي الغوطة ،ونق��ل ع��ن املعارضة قوله��ا إنها

كبدت النظام خسائر بشرية.

اتفاق بحمص

وف��ي وس��ط الب�لاد ،ق��ال مراس��لون إن النظ��ام
السوري واملعارضة املسلحة توصال إلى اتفاق يقضي
بفتح معبر إنس��اني إلى منطقة احلولة احملاصرة في
ري��ف حم��ص الش��مالي .ومبقتضى االتف��اق يتوجب
على النظام الس��ماح باخلروج من احلولة ملن يرغب،
كاملرضى والطالب واملوظفني ،والسماح أيضا ً بدخول
ٍ
بوقف
امل��واد الغذائي��ة والطبية .كم��ا يقضي االتف��اق
كام��ل إلط�لاق النار في منطق��ة احلولة التي يس��كنها
نحو خمس�ين ألف نس��مة ،وحتاصرها ق��وات النظام
منذ منتصف عام .2012
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن وقفا ً هش��ا ً إلط�لاق النار
في س��وريا دخ��ل حيّز التنفيذ ف��ي الثالثني من كانون
األول املاض��ي ،بضمان��ة تركي��ة روس��ية ،والحق��ا ً مت
التفاهم على آلي��ة ثالثية بني تركيا وروس��يا وإيران،
ملراقب��ة الهدنة خالل اجتماع أس��تانا ال��ذي انعقد في
 23و 24من كان��ون الثاني املاضي ،لكن قوات النظام
وامليليشيات استمرت في انتهاك وقف إطالق النار.
ووثق االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
الس��ورية بالتع��اون م��ع نش��طاء عل��ى األرض خرق
الهدنة في ثالثني موقعا ً ال تشمل منطقة تنظيم الدولة
اإلس�لامية ،وش��هدت دمش��ق وريفها وحماة وحمص
ودرعا معظم تلك اخلروق}.

تقرير جديد لمنظمة العفو الدول ّية يرصد المجازر الجماع ّية في سجن صيدنايا
أصدرت منظمة العفو الدولية مؤخرا ً تقريرا ً أشارت
ب��ه إلى عمليات التعذيب املمنه��ج واإلعدامات اجلماعية
التي ميارس��ها النظام الس��وري في س��جونه ،وجاء في
التقري��ر الذي توق��ف عند س��جن صيدناي��ا الواقع قرب
دمش��ق إلى أنّ م��ا يقارب الـ  13ألف س��جني ق��د أعدموا
خالل األعوام اخلمسة املاضية (.)2016-2011
وقد حم��ل التقري��ر املر ّوع عنوان «مس��لخ بش��ري:
ش��نق جماع��ي واب��ادة ف��ي س��جن صيدناي��ا» ،متوقفا ً
عن��د عملية اإلب��ادة اجلماعية التي ميارس��ها النظام بني
جدرانه.
ً
كم��ا وث��ق املعلوم��ات نق�لا ع��ن  84ش��هادة قدمها
حراس وقضاة وسجناء س��ابقون ،وذلك في مقابالت ّ
مت
إجراؤها معهم.
وبحس��ب التقرير فإنّ املس��ؤولني عن هذا الس��جن
كانوا يعمدون أس��بوعيا ً إلى أخذ مجموعة بشرية ال يقل
عديدها عن خمس�ين س��جيناً ،ليت��م تعذيبهم وش��نقهم

غوتيريش يشعر بـ«الرعب»
إزاء إعدام النظام السوري آالف المدنيين
يش��عر األم�ين الع��ام ل�لأمم املتح��دة أنطونيو
غوتيري��ش بـ«الرع��ب» ،إزاء تقري��ر منظم��ة «العفو
الدولية» ،بشأن إعدام النظام السوري آالف املدنيني
في س��جن عس��كري قرب دمشق ،بحس��ب املتحدث
باسمه.
وق��ال اس��تيفان دوغري��ك ،في مؤمت��ر صحفي
ي��وم الثالثاء ،مبقر املنظمة الدولية ،إن األمم املتحدة
«أعربت مرارا ً عن مخاوفه��ا اجلدية إزاء االنتهاكات
اجلس��يمة حلق��وق اإلنس��ان والقان��ون الدول��ي
اإلنس��اني في س��وريا ،مبا في ذلك مراكز وس��جون
االحتجاز التي تديرها احلكومة (النظام)».
جاء ذلك ردا ً على أسئلة الصحفيني حول تقرير
منظم��ة العفو الدولية ،الذي حمل عنوان« ،س��وريا:
مس��لخ البش��ر :التصفي��ات واإلعدام��ات اجلماعية
بسجن صيدنايا».
وكش��ف التقرير أن نظام بش��ار األسد في سوريا ،أعدم ما بني خمسة آالف وثالثة عشر ألف مدني،
من دون محاكمة ،في سجن «صيدنايا» العسكري قرب دمشق ،منذ  2011وحتى أواخر .2015
واستند التقرير إلى لقاءات مع سجانني سابقني ،وقضاة ،وأطباء ،ومحامني ،وخبراء دوليني.
وذكر التقرير أن املعتقلني كان يتم عصب أعينهم ،ونقلهم بشاحنات إلى أحد املباني ،حيث يجري
شنقهم ،بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج باستمرار في السجن.
وأضاف التقرير أن عمليات اإلعدام كانت جتري مرة أو مرتني في األسبوع ،وتشمل ما بني  20و50
ش��خصاً ،وأن الضحايا الذين يعتقد أن معظمهم مدنيون معارضون لنظام بشار األسد ،كانوا ُيدفنون
في مقابر جماعية.
وأكدت منظمة العفو الدولية ،في تقريرها ،أن أوامر اإلعدام كانت تصدر من أرفع مس��ؤولي النظام
ويصادق عليها مفتي سوريا ،أو وزير الدفاع نيابة عن رئيس النظام بشار األسد ،أو رئيس األركان}.

وذلك في سرية تامة.
ولف��ت التقري��ر
إل��ى أنّ الس��جناء
كان يت��م اقتياده��م
معصوب��ي العين�ين،
دون أن يدرك��وا كي��ف
تك��ون نهايته��م ،حيث
يت��م تعلي��ق املش��نقة
وإعدامه��م ،موضحا ً أنّ
أكثر م��ن ّ
مت إعدامهم هم
من املعارض�ين للنظام
السوري.
وفي ش��هادة ألحد القضاة وثقه��ا التقرير ،فإ ّنه كان
يتم تعليق الس��جناء ما بني العش��ر الدقائق واخلمس��ة
عش��ر دقيقة على املشانق ،مش��يرا ً إلى عمليات التعذيب
التي كانت تنفذ أيضاً .فيما أوضح مصدر ،أنّ املشانق لم
تكن كافية لتقل الصغار ،بس��بب أوزانهم اخلفيفة ،فكان
يعمد السجانون إلى شدّهم بقوة لألسفل وكسر رقابهم.
فيم��ا روى جن��دي س��ابق ا ّنهم كان��وا يس��معون غرغرة
السجناء وهم يعدمون ،وهي غرغرة ما قبل املوت.
اجلدي��ر ذكره أ ّن��ه م��ا زال هناك آالف من الس��جناء
في صيدناي��ا ،الذي يعد أكبر مكان احتجاز في س��وريا،
ويبعد عن دمشق ما يقارب الثالثني كيلومتراً.

مطالب بتحقيق أممي

وق��د دع��ت منظم��ة العف��و الدولي��ة األمم املتح��دة
إل��ى إج��راء حتقيق مس��تقل بش��أن ما يحدث في س��جن
صيدنايا بريف دمشق من إعدامات للمعتقلني ،وذلك بعد
إصدارها تقريرا يكش��ف عن قيام النظام بإعدام نحو 13
ألف ش��خص شنقا بالس��جن بني عامي  2011و.2015
وقال��ت لني معلوف نائبة مدير األبحاث في منظمة العفو
الدولية« :ندعو األمم املتحدة إلى إطالق حتقيق مس��تقل
وش��فاف بشأن ما يحدث في س��جن صيدنايا اليوم وأن
يك��ون التحقيق صارم��ا» ،مؤكدة أنه ال يوجد أي س��بب
يدع��و إلى االعتقاد أن هذه اإلعدامات قد توقفت من طرف
النظام السوري حالياً.
كم��ا دعت معل��وف النظ��ام الس��وري إلى الس��ماح
ملراقبي املنظمة ومراقبي األمم املتحدة املستقلني بالدخول
إلى سجن صيدنايا وإلى جميع السجون ومراكز االعتقال
في س��وريا .وقد أدلى بعض من كان معتقالً في الس��جن
ع��ام  2011بش��هاداتهم عما عانوه من أس��اليب تعذيب
معنوية وجس��دية ،حيث قال أحدهم إن بعض املعتقلني
كان يخس��ر أكثر من نصف وزنه في الس��جن بس��بب ما
يعاني��ه من التعذي��ب والتجويع .وكش��ف التقرير الذي
أعدت��ه منظم��ة العفو بعن��وان «املس��لخ البش��ري» عما
سماها حملة مر ّوعة يقوم بها النظام في سجن صيدنايا
منذ اندالع الثورة الس��ورية ،حي��ث كان النظام يقتاد كل
أس��بوع وغالبا ً مرتني أسبوعياً ،مجموعات تصل أحيانا
إلى خمس�ين ش��خصا إلى خ��ارج زنزاناتهم ويش��نقهم.
وبحس��ب التقري��ر فإن ه��ؤالء الس��جناء كان يخضعون

حملاكم��ات عش��وائية وضربهم ثم ش��نقهم ف��ي منتصف
الليل بس��رية تامة ،وكان��وا قبل ذل��ك معصوبي األعني،
ال يعرف��ون مصيره��م إلى أن يلف احلبل ح��ول أعناقهم.
وعالوة على ذلك ،لقي اآلالف من السجناء حتفهم بسبب
املعامل��ة غير اإلنس��انية والتعذيب املس��تمر ،حيث اتهم
التقري��ر نظام بش��ار األس��د بانته��اج «سياس��ة إبادة»،
معتبرا ً أن هذه املمارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية.

فرنسا تدعو ملعاقبة األسد

دع��ت فرنس��ا املجتم��ع الدول��ي إل��ى التح��رك ملنع
إف�لات النظ��ام الس��وري م��ن العق��اب ،في تعلي��ق على
تقرير منظم��ة العفو الدولية عن س��جن صيدنايا ،بينما
طالبت املعارضة الس��ورية بدخول مراقبني دوليني إلى
س��جون النظام وحتوي��ل ملف تقرير العف��و الدولية عن
إعدام املعتقلني بس��جن صيدنايا إل��ى احملكمة اجلنائية
الدولية .كما دعت منظم��ة العفو األمم املتحدة إلى إجراء
حتقيق مس��تقل بش��أن ما يح��دث في س��جن صيدنايا.
وقالت اخلارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد
الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري
من أج��ل البقاء في الس��لطة .وأكد البي��ان مواصلة عمل
اللجن��ة الدولية املس��تقلة الت��ي يقودها باول��و بينايرو،
إضافة إلى جلان التحقيق األممية من أجل كشف حقيقة
االنتهاكات في سوريا .وغرد وزير اخلارجية البريطاني
بوريس جونس��ون في حس��ابه على تويت��ر تعليقا ً على
تقرير العفو الدولية بقوله« :مش��مئز من تقارير أمنستي
ع��ن اإلعدام��ات في س��وريا ..األس��د مس��ؤول ع��ن موت
كثيرين ،وال مستقبل له كقائد للبالد».
م��ن جانبه طال��ب االئت�لاف الوطني لق��وى الثورة
واملعارضة السورية في بيان له املجموعة الدولية لدعم
س��وريا بالعمل على وق��ف اإلعدامات والس��ماح الفوري
بدخ��ول املراقب�ين الدولي�ين إل��ى أماكن االحتج��از دون
أي عوائ��ق ،واإلف��راج الفوري وغير املش��روط عن جميع
احملتجزين بشكل تعسفي.
وكانت اجلمعية العامة قد وافقت على مشروع قرار
تقدمت به قطر ودولة ليختنشتاين يوم  22كانون األول
املاض��ي بدعم م��ن الدول العربي��ة والغربية ،حملاس��بة
مجرمي احلرب في سوريا}.
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حماس في القاهرة :زيارة ناجحة ..ولكن غير مثمرة لمصر
أعلن��ت حرك��ة حم��اس أن وف��دا ً قياديا ً منه��ا أنهى
األس��بوع املاضي زي��ارة ناجحة ومثمرة ملص��ر .الزيارة
قد تكون ناجحة ولكنه��ا غير مثمرة ،خاصة مع املعاملة
املهينة والقاس��ية التي تلقاها املواطنون على معبر رفح
في اليوم التالي النتهاء الزيارة.
ميكن اعتبار الزيارة ناجحة وفق التعبير القضائي
املع��روف ،قب��ول القضية من حيث الش��كل ،ورفضها من
حي��ث املضمون .فقد اس�� ُتقبل وفد حم��اس بطريقة الئقة
ج��رت حوارات مكثفة مع القي��ادة األمنية طرح كل طرف
مطالب��ه وحاجاته إلجن��اح العالق��ات وتطويرها ،ولكن
دون نتائ��ج جدي��ة ملموس��ة ،ومع تكرار م��ا جرى خالل
العام تقريباً.
نقلت صحيفة احلي��اة األحد املاضي  -1/29 -عن
مس��ؤول قيادي في حماس نفيه أن يكون هناك أي جديد
ج��رى التوص��ل إليه خ�لال اجتماع��ات القاه��رة ،وأنها
تناولت قضايا مكررة لم تس��فر عن أي جديد في القضايا
املطروح��ة ،ولف��ت إل��ى أن هن��اك مبالغ��ة ف��ي احلديث
ط��ي صفحة اخلالف مع
ع��ن نقلة نوعية ف��ي العالقة أو ّ
مصر أو عقد لق��اءات أمنية بني
الطرفني.
القي��ادي ف��ي حم��اس د.
موس��ى أب��و م��رزوق حت��دث
لبوابة األهرام عن الزيارة ،أكد
تق��دمي مص��ر الئح��ة مطلوبني،
وأن احلركة ترفض تس��ليمهم
مع استعداد ملناقشة أوضاعهم
حال��ة حال��ة ف��ي لق��اء ب�ين
القيادات األمنية للجانبني .أبو
مرزوق أكد ع��دم وجود قضايا

أو حت��ى اتهامات حلماس من القض��اء املصري ،وحتدث
عن رغبة أو أجندة للتع��اون ،ولكن دون احلديث عن أي
توافق أو نتائج جدية للحوارات اجلارية والسابقة.
محم��ود الزه��ار كان أكثر وضوح��ا ً وصراحة ،فقال
أثن��اء لقاء مع صحافيني بغزة :إن مصر طلبت مش��اركة
حماس في املعركة ضد داعش بس��يناء ،وهو أمر ال ميكن
أن تقبل��ه ،وأش��ار كذلك إل��ى رغبة احلركة في حتس�ين
العالق��ة مع ح��رص على األم��ن القومي املص��ري ،وعدم
تدخلها فيه ،وتكرار للفكرة الضارة واملؤذية استراتيجيا ً
الت��ي تعزل غزة عن الضف��ة وتربط مصيرها مبصر دون
حل عادل للقضية الفلس��طينية ،وع��ن التبادل التجاري
الكام��ل بني اجلانب�ين ،الذي ق��د يصل حجمه إلى س��تة
مليارات دوالر سنوياً ،مبا يحقق الفائدة للطرفني.
نح��ن إذن أمام تصريحات ال ميك��ن أن تعدد نتيجة
واحدة للزيارة أو حتى الزيارات السابقة ،وال أشك حلظة
في أن السلطات األمنية العسكرية احلاكمة تعمدت إذالل
وإهان��ة املس��افرين عل��ى معبر رف��ح ،ملن��ع أي تأويالت
إيجابي��ة عن زي��ارة حماس أو ربط أي حتس�ين في عمل

اإلسرائيليون سالم ًا
لن يعطيك
ّ
فاقتنع!!
بقلم :فايز أبو شمالة
اس��تطالعات الرأي ش��يء مهم ج��دا ً ل��دى املجتمع اإلس��رائيلي ،يتابعه��ا القادة السياس��يون،
ويأخ��ذون بنتائجه��ا في مجمل قراراتهم ،وال س��يما أن اس��تطالعات ال��رأي تتوافق ف��ي الغالب مع
صناديق االقتراع ،وجميع الساسة في إسرائيل مجبرون على استجداء صوت الناخب.
وم��ن البديهي أن اس��تطالعات رأي املجتمع اإلس��رائيلي ال تخص القيادة اإلس��رائيلية وحدها،
ب��ل يجب أن تأخ��ذ بنتائجها القيادة الفلس��طينية ،كي حتس��ن تدبير أمرها ،وه��ذه أمانة في أعناق
مستش��اري السيد محمود عباس ،الذين يسمعون رئيسهم يكرر في معظم تصريحاته ،بأن املجتمع
اإلس��رائيلي عاشق للس�لام ،ولكن املش��كلة تكمن في هذه احلكومة اليمينية! وهذا منطق مغلوط ،ال
ينس��جم مع اس��تطالعات الرأي ،التي يجب أن يدقق في نتائجها محمود عباس ،وال سيما استطالع
الرأي األخير ،الذي أجراه في ش��هر كانون الثاني من هذا العام مركز «سميث» اإلسرائيلي ،ومت نشر
تفاصيله مبناسبة تسلم الرئيس األمريكي املنتخب دونالد ترامب مهمات منصبه رسميا ،حيث أبدى
 %67من اليهود دعمهم لفرض الس��يادة اإلس��رائيلية الكاملة على التجمعات االستيطانية الرئيسية
في الضفة الغربية ،فيما عارض فرض السيادة  %33من اإلسرائيليني.
إن نس��بة  %67ال تعن��ي األغلبي��ة فقط ،ب��ل تعن��ي الواقعية بالنس��بة إلى املس��توطنني الذين
بل��غ عددهم  420ألف مس��توطن يهودي ،يغتصبون  131مس��توطنة .فإذا أضي��ف إليهم  200ألف
مس��توطن يهودي في الق��دس العربية وضواحيها ،س��تكون النتائج أعدادا ً كبيرة من املس��توطنني
املتطرف�ين ،الذين وص��ف «ننت ياهو» اقتالعه��م من مس��توطناتهم بالتطهير العرقي ،وه��ذا ما أكده
استطالع الرأي نفسه ،حيث أظهر أن نسبة  %73يؤيدون ضم جتمع «غوش عتصيون» جنوب بيت
حلم.
استطالع الرأي السابق ال يختلف بنتائجه كثيرا عن استطالع الرأي الذي أجرته القناة العبرية
الثانية« ،ريش��ت بيت» ،مطلع العام احلالي ،حيث أكدت النتائج أن  %39من اإلس��رائيليني يؤيدون
ضم جميع أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل ،بينما تؤيد نسبة  %31ضم الكتل االستيطانية فقط،
لتكون النتيجة أن  %70من اإلس��رائيليني ،يؤيدون ضم الكتل االس��تيطانية إلى دولة إس��رائيل ،في
الوقت الذي يعارض ذلك  %30من اإلسرائيليني فقط.
ولكن املالحظة األهم ،أن استطالع الرأي السابق شمل  %22من العرب املقيمني في دولة إسرائيل،
فإذا مت استثناؤهم ألنهم يعارضون الضم ،فإن النتيجة ستكون بنسبة  %92من اليهود يؤيدون ضم
الكتل االستيطانية إلى إسرائيل.
بع��د هذه النتائ��ج العنيدة والدقيقة الس��تطالع رأي اليهود في إس��رائيل ،هل ميك��ن االدعاء أن
املجتمع اإلس��رائيلي يعشق السالم ،واملش��كلة تكمن في احلكومة اليمينية ،أم أن احلكومة اليمينية
املتطرف��ة تأخذ تعليماتها من الش��ارع اإلس��رائيلي األكثر تطرف��اً؟ وبعد هذه النتائج املنس��جمة مع
األس��طورة اليهودية ،ه��ل ظل ألنصار معس��كر املفاوضات مع اإلس��رائيليني أمل بتغيي��ر واقع حال
املجتمع في إس��رائيل؟ وهل لديكم أمل بتحقيق اختراق ملجتمع انغلق على نفس��ه ،وال يرى بغيره إال
عدوا ً لدوداً ،يغتصب أرض إسرائيل التاريخية؟
ً
عل��ى القيادة الفلس��طينية أن تقتنع بأن اإلس��رائيليني لن يعطوا الس�لام طوع��ا ،حتى ولو كان
س�لاما ً وهمي��ا ً قائما ً على بق��اء االحتالل على ما هو عليه ،ف��إن لم تقتنع القي��ادة باحلقائق العنيدة،
فعلى الشعب الفلسطيني أال يظل مغمض العينني ،منقادا ً لنهج سياسي قائم على األوهام}.

بقلم :ماجد عزام
املعبر بها.
طوال الوقت ل��م تطرح القاهرة س��وى أجندة أمنية
للعالقات ب�ين الطرفني ،وهي اضطرت أصالً الس��تئناف
احلوار بني اجلانبني نتيجة ورطتها األمنية وعجزها عن
هزمية داعش أو القضاء عليه في سيناء ،كما إلبقاء نافذة
ما على الوضع الفلس��طيني ،تكرس االحتكار املصري ملا
توصف بالورقة الفلسطينية الستخدامها عند احلاجة.
البع��د السياس��ي ف��ي عالقة مص��ر بغزة ط��رح في
اخلريف املاضي ،وكان مرتبطا ً برغبة القاهرة في تعومي
القيادي الفتح��اوي املفصول محمد دحالن ،وإعادته إلى

املش��هد السياس��ي الفلس��طينى عبر البوابة الغزية ،مع
فتح الف��ت للمعبر ث�لاث مرات خ�لال ش��هر ،ومؤمترات
ون��دوات برعاي��ة املخاب��رات املصرية ملناقش��ة الكيفية
تطوير العالقة بني اجلانبني.
نظ��رت القاه��رة إل��ى حماس من��ذ االنق�لاب بالعني
األمني��ة املجردة ،وهي تق��ود الثورة املض��ادة في العالم
العربي كما معركة االستئصال لتيار اإلسالمي ،وحتديدا ً
اإلخوان املس��لمني ،وتعتبر حماس عضوا ً أو جزءا ً أصيالً
منهم ،ول��وال ورطتها وعجزها في س��يناء ملا فكرت أصالً
في اس��تقبال احلرك��ة أو فتح باب احل��وار معها ،وحتى
هذا ال يأتى في إطار سياس��ي ،بل ضم��ن مقابل أو عوائد
اقتصادية تش��به ذاك الذى تفعله تل أبيب نفس��ها جتاه
غزة ،وحتى الضفة الغربية ،ولن تكون وس��اطة مصرية
سياسية بأي شكل من األشكال ،وعلى حماس أن تعي أن
حل مشاكل القطاع بشكل تام لن يأتي عبر بوابة النظام
احلالي ف��ي القاهرة ،بل عبر إنهاء االنقس��ام واملصاحلة
الفلسطينية ،وتوحيد القيادة واملؤسسات}.

التقارب «التكتيكي» بين «حماس» ومصر
هل يزعج الكيان الصهيوني؟
استبعدت مراكز التقدير االستراتيجي في تل أبيب
أن تفض��ي االتص��االت الت��ي جتريه��ا حرك��ة «حماس»
بنظ��ام الرئيس املصري ،عبد الفتاح السيس��ي ،الهادفة
للتوصل إلى تفاهمات بشأن تأمني احلدود املشتركة بني
قطاع غزة وشمال سيناء ،إلى إحداث حتول استراتيجي
عل��ى طاب��ع العالق��ات بينهما .ون�� ّوه «مركز يروش��ليم
لدراسة املجتمع والدولة» ،الذي يعد أوثق مراكز البحث
اإلس��رائيلية صلة بدوائر صنع الق��رار في تل أبيب ،إلى
أن االس��تخبارات املصري��ة وضع��ت األجه��زة األمني��ة
اإلس��رائيلية ف��ي ص��ورة اتصاالتها بحرك��ة «حماس»،
وقدمت تقديرا ً حول دوافع «حماس» للتقارب مع مصر،
زاعم��ة أن هذا التحول يعبّر ع��ن «عدم رغبة احلركة في
إنهاء اخلالف مع حركة فت��ح ،وأنها معنية بعدم وضع
ح ّد لالنقس��ام الداخل��ي ،وأن «كل م��ا يعنيها هو ضمان
بقاء إمارتها في غزة» ،على حد تعبير املركز .وفي تقدير
موقف نش��ره موقعه ،يوم الثالثاء ،أوضح املركز ،الذي
يرأس مجلس إدارته الوكيل الس��ابق لوزارة اخلارجية
اإلس��رائيلية ،دوري غولد ،أن التق��ارب «التكتيكي» بني
مص��ر وحرك��ة «حم��اس» لن يؤث��ر على طاب��ع العالقة
االس��تراتيجية بني نظام السيس��ي وإس��رائيل .وأش��ار
املرك��ز إلى أن التنس��يق األمني والتعاون االس��تخباري
والتكامل العملياتي بني اجليشني املصري واإلسرائيلي
تطور بش��كل كبير ،مش��يرا ً إل��ى أنه وصل إل��ى حد قيام
س�لاح الطي��ران اإلس��رائيلي بتنفيذ غ��ارات ضد أهداف
للجهاديني داخل سيناء ،بضوء أخضر من السيسي.
ون�� ّوه املرك��ز إلى أن��ه ال يوج��د لدى السيس��ي أي
استعداد خلس��ارة العالقة مع إسرائيل بسبب التعاون
م��ع «حماس» ،مش��يرا ً إل��ى أن نظام احلكم ف��ي القاهرة
يحت��اج إلى التع��اون األمن��ي اإلس��رائيلي في س��يناء،
معني باحلفاظ على املساعدة اإلسرائيلية
وبدرجة أكبر
ّ
لضمان تطوي��ر عالقات نظامه مع الوالي��ات املتحدة ،ال
س��يما بعد صع��ود الرئي��س األميركي ،دونال��د ترامب.
وأشار املركز إلى أنه إذا أدى التقارب املصري احلمساوي
«التكتيكي» إلى حتس��ن األوضاع االقتصادية في قطاع
غزة« ،فإن ه��ذا التط ّور ميث��ل مصلحة أمنية إلس��رائيل
أيضاً ،م��ا دام األمر ال ميث��ل تهديدا ً لألمن اإلس��رائيلي».
ولف��ت إل��ى أن��ه ف��ي الوق��ت ال��ذي وصف��ت في��ه حركة
«حم��اس» اللق��اءات ب�ين ممثليه��ا واألجه��زة األمني��ة

بقلم :صالح النعامي
املصري��ة بـ«تغيي��ر دراماتيكي» ،ف��إن اجلانب املصري
حرص على عدم املبالغة في تقدير دالالت هذه اللقاءات،
مشيرا ً إلى أن وسائل اإلعالم الواقعة حتت تأثير النظام
في القاهرة تواصل الهجوم على «حماس».
وعزا املرك��ز حكمه إلى أن التح ّول ف��ي العالقة بني
مص��ر واحلرك��ة هو حت��ول تكتيكي ،بس��بب إدراك قادة
االس��تخبارات املصري��ة «طابع الراب��ط التنظيمي الذي
يرب��ط حماس بجماع��ة اإلخوان املس��لمني ،التي أعلنت
عنه��ا الس��لطات املصرية كتنظي��م إرهابي» .ون�� ّوه إلى
أن االس��تخبارات املصري��ة تأخ��ذ بعني االعتب��ار طابع
العالق��ة الوثيق��ة الت��ي ترب��ط «حم��اس» بكل م��ن قطر
وتركي��ا وإي��ران ،وه��ي دول تنظ��ر إليها القاه��رة كدول
«متآم��رة» .وأش��ار إل��ى أن األمن املص��ري «ال يصدق ما
تدّعي��ه حماس من أنها حتافظ على مكانة مس��تقلة ،وال
تتبع تعليمات جماعة اإلخوان املسلمني ،وأنها تتصرف
متاما ً مثل حركة النهضة في تونس».
واس��تدرك املرك��ز أن االطمئن��ان إل��ى التوجه��ات
املصري��ة ال يعفي إس��رائيل م��ن القلق من أن تس��فر أية
إج��راءات جديدة بش��أن تش��غيل معبر رف��ح إلى تهديد
األم��ن اإلس��رائيلي بش��كل غير مباش��ر .وأش��ار إلى أنه
في ح��ال س��محت مصر بدخ��ول م��واد البناء ،ال س��يما
احلدي��د واإلس��منت إلى قطاع غ��زة من دون قي��ود ،فإن
حرك��ة «حماس» ميكن أن تس��تخدمها في بن��اء األنفاق
الهجومي��ة .يذكر أن التقدير االس��تراتيجي اإلس��رائيلي
لع��ام  2017ح��ذر م��ن تداعي��ات التحدي��ات «اجلم��ة»
التي يتع��رض لها نظام عبدالفتاح السيس��ي في مصر،
والتي تهدد اس��تقراره .وأش��ار التقدي��ر ،الذي صدر عن
«مركز أبحاث األمن القومي» في نهاية مؤمتره السنوي
األس��بوع املاض��ي ،إلى أن إس��رائيل س��تتأثر س��لبا ً في
ح��ال تهديد اس��تقرار نظام السيس��ي بس��بب «العوائد
االستراتيجية» التي جتنيها من العالقة مع هذا النظام.
وأش��ار إل��ى أن أكثر ما يدع��و للقلق على اس��تقرار نظام
السيس��ي ه��و أن «يحدث انقس��ام داخل قي��ادة اجليش
والنظام» ،مش��يرا ً إلى أن من غير املس��تبعد أن تس��ارع
مراك��ز نفوذ في اجلي��ش والنظام إلى حتميل السيس��ي
املسؤولية عن الفشل االقتصادي واألمني}.

وفد أمني من غزة يزور القاهرة
غادر وفد أمني فلس��طيني من قط��اع غزة عبر معبر
رف��ح الب��ري متوجها ً إل��ى العاصم��ة املصري��ة القاهرة،
وذلك بع��د أيام من زي��ارة أجراها إس��ماعيل هنية نائب
رئي��س املكت��ب السياس��ي حلرك��ة املقاوم��ة اإلس�لامية
(حماس) إلى مصر ،وصفت بالناجحة.
وق��ال قي��ادي في حم��اس إن الوف��د الذي يترأس��ه
وكيل وزارة الداخلية في غزة توفيق أبو نعيم ،س��يجري
لقاءات مع مس��ؤولني أمنيني مصري�ين لبحث العديد من
امللفات بني اجلانبني ،بينها األوضاع األمنية على احلدود
املصرية مع القطاع ،وملفات أخرى لم يفصح عنها.

وأش��ار القيادي إلى أن هذه الزيارة تأتي اس��تكماال ً
للق��اءات الت��ي أجراه��ا إس��ماعيل هني��ة ووف��د احلركة
األس��بوع املاضي ،وناقش��وا خاللها آلي��ة ضبط احلدود
املصرية مع قطاع غزة ،وآلية فتح معبر رفح البري.
وكان هني��ة وصل ي��وم  23كانون الثان��ي املاضي
إلى القاهرة للقاء مس��ؤولني مصريني ،وأوضح أنه جرى
االتفاق مع املس��ؤولني املصريني على اس��تمرار اللقاءات
والتش��اور املش��ترك ب�ين اجلانب�ين ،ف��ي ح�ين أصدرت
حماس بيانا ً رس��ميا ً وصفت فيه زي��ارة وفدها إلى مصر
بأنها «ناجحة» و«مثمرة»}.
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بأراض فلسطين ّية خاصة ..وردود فعل
الكنيست يق ّنن االستيطان ٍ
أق��رت إس��رائيل يوم االثن�ين قانون��ا ً بأثر رجعي
يقنن وضع نحو أربعة آالف وحدة سكنية استيطانية
على أرض ذات ملكية فلس��طينية خاص��ة في الضفة
الغربية احملتلة.
والقانون الذي يقول معارضوه إنه يشرع سرقة
األراض��ي الفلس��طينية ،وإن إس��رائيل س��تطبق م��ن
خالل��ه ألول م��رة قانونها املدني في الضف��ة الغربية؛
ليس فقط عل��ى األفراد وإمنا عل��ى أراض معترف بها
أنها فلس��طينية ،مت إق��راره في قراءة ثالث��ة ونهائية،
بأغلبية ستني نائبا ً مقابل  52ص ّوتوا ضده.

الفلسطينيون يدينون

أدان��ت منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية القان��ون
اإلس��رائيلي ،معتب��رة انه «يش��رع س��رقة» االراضي
الفلس��طينية .وقال��ت املنظم��ة ف��ي بي��ان إن القانون
اجلدي��د يبرهن ع��ن «إرادة احلكومة اإلس��رائيلية في
تدمير أي فرصة للتوصل الى حل سياس��ي» ،مشددة
على ان «االستيطان االسرائيلي يق ّوض فرص السالم
وخيار الدولتني».
بدوره��ا أك��دت الرئاس��ة الفلس��طينية أن ه��ذا
القانون «مرفوض ومدان» ويتعارض مع القرار الذي
أصدره مجل��س األمن الدولي في كانون األول املاضي
ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف االستيطان.
وقال املتحدث باس��م الرئاسة نبيل ابو ردينه في
تصريح اوردت��ه وكالة األنباء الفلس��طينية (وفا) إن
القانون الذي أقره الكنيس��ت بأغلبية  60نائبا ً مقابل
« 52مرف��وض وم��دان ومخال��ف لقرار مجل��س األمن
الدول��ي  ،»2334مطالب��ا ً املجتم��ع الدول��ي «بتحم��ل
مس��ؤولياته قبل أن تصل األمور إل��ى مرحلة تصعب
السيطرة عليها».

األمم املتحدة حتذر

وقبيل إقرار القانون ،حذرت األمم املتحدة ،مساء
االثنني ،إسرائيل من العواقب القانونية عليها في حال

اعتماد الكنيس��ت مشروع
قانون «التسوية».
نيك��والي
وق��ال
املنس��ق
مالدين��وف،
اخل��اص ل�لأمم املتح��دة
لعملية السالم في الشرق
األوس��ط ،إن «القان��ون
س��تكون ل��ه عواق��ب
قانوني��ة عل��ى إس��رائيل،
ويقل��ل إل��ى ح��د كبير من
احتماالت حتقيق الس�لام
العربي -اإلسرائيلي».

السلطة وحماس تنتقدان «قانون تبييض المستوطنات»
انتق��دت الس��لطة الفلس��طينية وحرك��ة حم��اس
إق��رار الكنيس��ت قانون��ا ً يس��لب أراض��ي الفلس��طينيني
لصالح االس��تيطان .كما تواصل��ت التصريحات املنددة
بالقان��ون الذي أقره الكنيس��ت األس��بوع املاضي ،بينما
فضل��ت واش��نطن الصم��ت .فقد ح ّمل��ت حرك��ة املقاومة
اإلس�لامية (حم��اس) احلكومة اإلس��رائيلية مس��ؤولية
تداعيات «قانون تبييض املس��توطنات» .وقال القيادي
ف��ي حركة حماس إس��ماعيل رض��وان إن «ه��ذا القانون
العنصري تطور خطير ،وهو رسالة موجهة إلى السلطة
الفلس��طينية بأنه ال مكان للمفاوضات والتنسيق األمني
مع االحتالل اإلسرائيلي».
وطال��ب رض��وان الس��لطة الفلس��طينية والرئي��س
محمود عباس باالنس��حاب م��ن املفاوضات واالتفاقيات
املوقع��ة م��ع إس��رائيل ،وتوحي��د البي��ت الفلس��طيني،
وإط�لاق يد املقاومة في الضفة الغربية والقدس ردا ً على

فلسطينيين
إصابة ثالثة
ّ
بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة
أصي��ب فلس��طينيان ،مس��اء االثن�ين ،ف��ي قصف
إسرائيلي اس��تهدف جنوبي قطاع غزة ،ضمن سلسلة
غ��ارات ش��نتها طائ��رات حربي��ة وآلي��ات مدفعي��ة
إسرائيلية على أهداف متفرقة بالقطاع.
وقال أشرف القدرة ،املتحدث باسم وزارة الصحة
بغزة ،إن «اثنني من املواطنني أصيبوا بجراح متوسطة
بش��ظايا متفرقة جراء قصف إسرائيلي في مدينة خان
يونس ،جنوبي القطاع».
وأفاد شهود عيان ،وكالة األناضول ،بأن مقاتالت
أراض زراعي��ة غربي مدينة
حربية إس��رائيلية قصفت
ٍ
خ��ان يون��س جنوبي قط��اع غ��زة ،ما تس��بب بأضرار
بالغة في ممتل��كات ومنازل الفلس��طينيني القريبة من
موقع القصف.
كم��ا أغ��ارت الطائ��رات اإلس��رائيلية عل��ى موق��ع
تدريبي يتبع ألحد الفصائل الفلس��طينية شرقي مدينة
غزة ،بالتزامن مع استهداف املدفعية ملزارع دواجن في
حي الش��جاعية ،ش��رقي املدينة ،بنح��و  16قذيفة ،ما
أحلق أضرارا ً بالغة باملزارع.
من جانبه ،قال املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي،
بيت��ر ليرنر ،إن طي��ران اجليش اس��تهدف ثالثة موقع
حلركة «حماس» في غزة .وأشار ليرنر إلى أن القصف
ج��اء ردا ً عل��ى تعرض إحدى دوري��ات اجليش إلطالق
ن��ار على احل��دود الش��رقية للقط��اع ،وس��قوط قذيفة

وأض��اف مالدين��وف ،ف��ي بي��ان ،أن «مش��روع
القان��ون يخال��ف القان��ون الدول��ي ،كم��ا اعتب��ر غير
دستوري من قبل النائب العام اإلسرائيلي».
ويتيح القانون مصادرة أراض خاصة فلسطينية
(مملوكة ألشخاص) لغرض االستيطان.
كم��ا مين��ع احملاك��م اإلس��رائيلية م��ن اتخ��اذ أي
ق��رارات بتفكي��ك تل��ك املس��توطنات ،ويعتم��د مب��دأ
التعويض باملال أو األراضي.
وجاء مش��روع القانون اإلس��رائيلي مببادرة من
كتل��ة «البيت اليه��ودي» ،في أعقاب أزمة مس��توطنة
عامونا (وس��ط الضفة الغربي��ة) ،التي قضت محكمة
الع��دل العليا بتفكيكها ،بعد أن تب�ين أنها أقيمت على
أراض فلسطينية خاصة.
واعتم��د مجلس األمن الدول��ي ،في  23من كانون
األول املاض��ي ،ق��رارا ً يدع��و إس��رائيل إل��ى الوق��ف
الفوري والكامل ألنش��طتها االستيطانية في األراضي
الفلسطينية احملتلة}.

جنوبي إس��رائيل ،محمالً حركة حماس املسؤولية عن
ما وصفه بـ«العدوان على إسرائيل».
وفي وقت سابق ،شنت الطائرات احلربية واآلليات
املدفعية اإلس��رائيلية ،سلسلة غارات استهدفت مواقع
للفصائل الفلس��طينية ،وأراض زراعية في أنحاء غزة،
م��ا أس��فر ع��ن إصابة فلس��طيني بج��روح متوس��طة،
بحسب شهود عيان ومصادر طبية فلسيطينية.
وأعلن اجليش اإلس��رائيلي ،ف��ي بيانني منفصلني
تع�� ّرض إح��دى دوريات��ه إلط�لاق ن��ار عل��ى احل��دود
الش��رقية لغ��زة ،وس��قوط ص��اروخ جنوبي إس��رائيل
مصدره القطاع ،دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها سواء عن
حادث إطالق النار أو قصف الصاروخ حتى الساعة ،إال
أن اجليش اإلسرائيلي ح ّمل حركة «حماس» املسؤولية
عن القصف.
من جهته��ا ،حذرت حركة «حماس» إس��رائيل من
«مغبة التمادي ف��ي التصعيد في قط��اع غزة» .وقالت
احلركة ،في بيان لها« :نحذر احلكومة اإلسرائيلية من
االس��تمرار في هذه احلماقات ،وم��ن مغبة التمادي في
التصعيد».
بدورها ،أدانت حركة «فتح» التصعيد اإلسرائيلي،
واعتبرت��ه «اس��تمرارا ً م��ن احلكوم��ة اإلس��رائيلية في
مسلسل القتل والتدمير».
وقال��ت «فت��ح» ،ف��ي
تصريح مكتوب ،إن «التصعيد
اإلس��رائيلي األخي��ر م��دان
ب��كل األش��كال ،وه��و محاول��ة
إس��رائيلية مبرمجة ومدروسة
خللط األوراق».
وب�ين الفين��ة واألخ��رى،
يجري تسجيل حوادث لسقوط
قذائف صاروخية مصدرها غزة
على جنوبي إس��رائيل ،وهو ما
ت��رد علي��ه األخي��رة بقص��ف
مناطق في القطاع}.

القانون وسياسة التهويد واالستيطان.
م��ن جهته ،أكد وزير اخلارجية الفلس��طيني رياض
املالك��ي أن القي��ادة الفلس��طينية س��تدرس وتقيّم ردود
الفع��ل الدولي��ة والعربي��ة جت��اه القانون ،وبن��اء عليها
سيتم حتديد حجم ردود الفعل الفلسطينية وبأي اجتاه
س��تذهب ،كم��ا اعتب��ر أن امتناع واش��نطن ع��ن التعليق
«مؤش��ر س��لبي» يعكس ص��ورة مس��يئة إلدارة الرئيس
دونالد ترامب.
ورأى الناطق باس��م الرئاس��ة الفلسطينية نبيل أبو
ردينة أن القانون يخال��ف قرار مجلس األمن الدولي رقم
 ،2334مطالبا ً املجتمع الدولي بتحمل مس��ؤولياته قبل
أن تصل األمور إلى «مرحلة يصعب السيطرة عليها».

صمت أميركي

وفي واشنطن ،قال مسؤول بالبيت األبيض إن إدارة
ترام��ب س��تمتنع ع��ن التعليق عل��ى التش��ريع إلى حني
صدور حكم احملكمة العليا في إس��رائيل بش��أن القانون،
كما قال مس��ؤول في وزارة اخلارجي��ة إن اإلدارة بحاجة
للتش��اور م��ع جميع األط��راف بش��أن الطري��ق الواجب
سلوكها للمضي قدماً.

أم��ا منس��ق األمم املتحدة اخل��اص لعملية الس�لام
نيك��والي مالدينوف فقال في بيان إن القانون «س��تكون
ل��ه عواق��ب قانوني��ة بعي��دة بالنس��بة إلس��رائيل ،وهو
يق ّوض بشكل كبير احتماالت السالم».
من جهتها ،نددت وزارة اخلارجية التركية في بيان
بالقانون ،وقالت إن «السياس��ة التي تص ّر إسرائيل على
اعتماده��ا ..غير مقبول��ة» .وعلى الصعي��د العربي ،قال
األمني العام للجامع��ة العربية أحمد أبو الغيط في بيان
إن القانون «ليس سوى غطاء لسرقة األراضي واالستيالء
على املمتلكات اخلاصة للفلسطينيني» ،معتبرا ً أنه يفتح
الباب أم��ام إذكاء التوترات في املنطق��ة .كما قال الناطق
باس��م احلكومة األردني��ة محمد املومن��ي إن بالده تدين
بش��دة الق��رار ،مضيف��ا ً أن «ه��ذه اخلط��وة االس��تفزازية
اإلسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتني
وإحالل الس�لام» .وما زال إقرار القانون ينتظر حكما ً من
احملكمة العليا اإلس��رائيلية ،فهو يتع��ارض مع أحكامها
بش��أن حق��وق امللكية ،وص��رح املدعي العام بإس��رائيل
أفيخاي ماندلبليت بأن القانون غير دس��توري ،وأنه لن
يترافع دفاعا ً عنه أمام احملكمة العليا}.

إحياء اليوم العالمي
فلسطينيي الداخل
لدعم حقوق
ّ
ّ
نظ��م فلس��طينيو الداخ��ل يوم
السبت مهرجانا ً في مدينة قلنسوة
مبنطق��ة املثل��ث ،إحي��اء «للي��وم
العاملي لدعم حقوق الفلس��طينيني
في الداخل» .ويتزامن املهرجان مع
فعالي��ات إلحي��اء املناس��بة في كل
من البي��رة بالضف��ة الغربية وغزة
وبيروت.
وأطلقت جلنة املتابعة العربية
العليا -أعلى هيئة متثيلية للعرب
ف��ي الكيان الصهيون��ي -املهرجان
بحض��ور األعضاء العرب في الكنيس��ت اإلس��رائيلي،
ورئيس احلركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح ،ورئيس
بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سالمة.
ويتزام��ن املهرج��ان مع سلس��لة فعاليات أخرى
إحياء للمناس��بة ذاتها ف��ي بي��روت ،ومدينتي البيرة
بالضفة الغربية ،وفي قطاع غزة.
والع��ام املاض��ي ،أقرت اللجن��ة اعتب��ار يوم 30
كان��ون الثاني م��ن كل عام يوم��ا ً عاملي��ا ً لدعم حقوق
الع��رب ف��ي فلس��طيت احملتل��ة ،ردا ً عل��ى التصعي��د
اخلطير في سياسات احلكومة اإلسرائيلية جتاههم.
واس��تهل املهرجان بالوقوف دقيقة حداد وقراءة
الفاحتة ،ثم االستماع للنشيد الوطني الفلسطيني.
وقال الش��يخ رائ��د صالح في كلمت��ه باملهرجان:
إن «املؤسس��ة اإلس��رائيلية إن ملك��ت جراف��ات الهدم
فنح��ن منل��ك إرادة البناء ،وإن ملكت مفاتيح الس��جن
فنح��ن منلك مفتاح األم��ل ،وإن فرضت علينا وس��ائل
القم��ع واالضطه��اد ما ب�ين الس��جون وإراق��ة الدماء،
فنحن منلك القوة التي ال ميلكها غيرنا ،وهي ش��رعية
وجودنا هنا».

وأفرج��ت ش��رطة االحت�لال الش��هر املاض��ي عن
الش��يخ صالح بعدم��ا قضى حكما ً بالس��جن تس��عة
أش��هر ،بتهمة «التحريض عل��ى العنف» خالل خطبة
ألقاها في مدينة القدس احملتلة قبل تسع سنوات.
بدوره ،قال النائب العربي في الكنيس��ت أس��امة
الس��عدي تعقيبا ً على إحياء املناس��بة« :تستطيعون
ه��دم بيوتن��ا ،تس��تطيعون س��نّ قوان�ين ضدن��ا،
تستطيعون التحريض علينا ،وقد تستطيعون قتلنا،
ولكن لن تس��تطيعوا أبدا ً قتل إرادتنا ،إرادة شعب قرر
أن يتحرر من قيود التفرقة العنصرية البغيضة».
وفي  18كانون الثاني املاضي هدمت الس��لطات
اإلس��رائيلية أح��د عش��ر من��زال ً ف��ي مدينة قلنس��وة،
وخمس��ة عش��ر أخرى ف��ي قري��ة أم احلي��ران بالنقب
جنوبا ،بحجة «عدم وجود ترخيص لها».
وع ّم��ت اإلضرابات واالحتجاج��ات املدن والقرى
العربية ،احتجاجا ً على عمليات الهدم.
وطبق��ا ً لإلحصائي��ات الرس��مية اإلس��رائيلية،
يعيش نحو مليون ونصف مليون عربي في إسرائيل،
ويشكلون  %20من عدد السكان}.
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األزهر يتحدى السيسي ويفحمه ..ويق ّر وقوع الطالق الشفوي
أقرت هيئة كبار العلماء في األزهر ،بوقوع الطالق
الش��فوي ،املس��توفي ش��روطه وأركانه ،دون اشتراط
توثيق أو إشهاد ،مشددة على أن هذا هو ما استقر عليه
املسلمون منذ عهد النبي محمد |.
وأوض��ح بيان صادر ع��ن الهيئة ي��وم األحد ،أنها
خلص��ت إل��ى ه��ذه النتيج��ة ،بإجم��اع العلم��اء عل��ى
اخت�لاف مذاهبهم وتخصصاتهم بع��د اجتماعات عدة
عقدتها لبحث ع��دد من القضايا االجتماعية املعاصرة،
من بينها حكم الطالق الشفوي ،وأثره الشرعي.
وميث��ل البي��ان حتدّي��ا ً قوي��ا ً لرئي��س االنق�لاب
عبدالفتاح السيس��ي ،الذي كان قد دعا في كلمة ألقاها
في  24كانون الثاني املاضي ،مبناسبة االحتفال بعيد
الشرطة ،إلى إصدار قانون يحظر إيقاع الطالق الشفوي
دون توثيق لدى املأذون ،أو اجلهات الرسمية.
وقال السيس��ي وقتها إنه طبقا ً إلحصاءات اجلهاز
املرك��زي للتعبئ��ة واإلحص��اء ،يت��م ط�لاق  %40م��ن
املتز ّوجني خالل الس��نوات اخلم��س األولى من الزواج،
مدعي��ا ً أن مث��ل هذا القانون يس��تهدف «إعط��اء الناس
فرصة ملراجعة نفس��ها ب��دال ً من أن يتم الط�لاق بكلمة
من الرجل».
وتوجه السيس��ي بعد ذلك إلى شيخ األزهر ،أحمد
الطيب ،ال��ذي كان يحضر االحتفال ،قائالً له بالعامية:
«ولاّ إيه يا فضيلة اإلمام؟» ،ثم أردف موبخاً« :أتعبتني
يا فضيلة اإلمام».

وش��نت وس��ائل إعالم قريب��ة من السيس��ي حملة
عنيفة على ش��يخ األزهر عقب ه��ذه احلادثة ،وطالبته
باالس��تقالة ،إال أن��ه لم يس��تدل عل��ى موقفها م��ن قرار
األزه��ر اجلدي��د ،بعدم��ا ذهب��ت إليه س��ابقا ً ف��ي تأييد
السيسي.
إال أن هيئة كبار العلماء ،في اجتماعها يوم األحد،
برئاسة شيخ األزهر ،قالت إن مجلسها خلص بإجماع
العلماء على اختالف مذاهبهم وتخصصاتهم إلى وقوع
الطالق الش��فوي املستوفي أركانه وشروطه ،والصادر
من الزوج عن أهلية وإرادة واعية ،وباأللفاظ الشرعية
الدالة على الطالق ،وهو ما اس��تقر عليه املس��لمون منذ
عه��د النب��ي | ،حتى يوم الن��اس هذا ،دون اش��تراط
إشهاد أو توثيق.
ورأت الهيئ��ة أن ظاهرة ش��يوع الط�لاق ال يقضي
عليها اشتراط اإلشهاد أو التوثيق ،ألن الزوج املستخف
بأم��ر الط�لاق ال يعنيه أن يذه��ب للم��أذون أو القاضي
لتوثيق طالقه.
وردا ً على استشهاد السيسي بإحصاءات الطالق،
قال��ت الهيئة إن إحصاءات الط�لاق املعلن عنها حاالت
مثبتة وموثقة س��لفا ً إما لدى امل��أذون أو أمام القاضي،
وإن الع�لاج الصحي��ح لهذه الظاهرة يك��ون في رعاية
الش��باب ،وحمايته��م م��ن املخ��درات ب��كل أنواعه��ا،
وتثقيفه��م عن طري��ق أجه��زة اإلعالم املختلف��ة ،والفن
الهادف ،والثقافة الرش��يدة ،والتعليم اجلاد ،والدعوة
الدينية املبني��ة على تدريب
الدع��اة وتوعيته��م بفق��ه
األس��رة ،وعظ��م ش��أنها في
اإلسالم.
وف��ي حص��ار للدعوات
إلى حظر الطالق الشفهي إذا
لم يتم توثيق��ه ،التي تبناها
ع��دد م��ن الش��يوخ والدعاة
املوالني للسيس��ي ،وأبرزهم
خال��د اجلن��دي ،ناش��دت

الهيئ��ة جميع املس��لمني في مش��ارق األرض ومغاربها
احلذر م��ن الفتاوى الش��اذة التي ينادي به��ا البعض،
حت��ى ل��و كان بعضهم من املنتس��بني إل��ى األزهر؛ ألن
األخذ بهذه الفتاوى الشاذة يوقع املسلمني في احلرمة،
حسبما قالت.
كم��ا أهاب��ت الهيئ��ة ب��كل مس��لم ومس��لمة التزام
الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء ،واالستمساك
مبا استقرت عليه األمة؛ صونا ً لألسرة من االنزالق إلى
العيش احلرام.
ومتنت على من «يتس��اهلون» في فتاوى الطالق،
على خالف إجماع الفقهاء ،وما اس��تقر عليه املسلمون،
أن يؤدوا األمانة في تبليغ أحكام الشريعة على وجهها
الصحي��ح ،وأن يصرفوا جهودهم إل��ى ما ينفع الناس،
ويسهم في حل مشكالتهم على أرض الواقع.
وبكلمات حتمل إس��قاطا ً على الواق��ع االقتصادي

«رابطة علماء فلسطين»
تستنكر تصريحات غوتيريس بشأن القدس
استنكرت رابطة علماء فلسطني في قطاع غزة تصريحات األمني العام اجلديد لألمم املتحدة أنطونيو
غوتيريس بش��أن القدس ومنع األذان فيها ،ونظمت وقف��ة احتجاجية بحضور جمع من العلماء والوجهاء
ورجال اإلصالح .ودعا رئيس رابطة علماء فلسطني مروان أبو راس علماء األمة للوقوف عند مسؤولياتهم
جتاه ما يتعرض له األقصى املبارك من تدنيس واعتداءات متواصلة من االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد أن «صمت األمة بحكامها وعلمائها أدى إلى جترؤ العد ّو على املس��اس بكل مقدس��اتنا ،مبا فيها
األذان الذي يرفع من مآذن القدس واملساجد في األراضي احملتلة» ،وشدد على أن املقاومة هي احلل الوحيد
لتحرير األقصى وفلس��طني من االحتالل .وأضاف بيان رابطة علماء فلسطني أن «تصريح األمني العام يدل
داللة قاطعة على أن االتكال على هذه املؤسسة صاحبة املزاعم العديدة برعايتها حلقوق اإلنسان وحرية
األديان ،سيفقدنا ما تبقى لنا من كرامة وانتماء لهذا الدين العظيم».
وكان األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال قبل أيام في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية
إن��ه يؤمن «بالصلة بني القدس واليهود» ،وأضاف أن «الهيكل املقدس في القدس الذي قام الرومان بهدمه
كان هيكالً يهودياً»}.

داخلية ودولية
تسريبات السيسي ورجاله ..دالالت ومآالت ّ
ل��م تكن التس��ريبات الت��ي أذاعتها إح��دى القنوات املناهض��ة لالنقالب
العس��كري في مصر(قناة مكمل�ين) مؤخرا ً لوزير اخلارجية املصري س��امح
ش��كري متحدثا ً مع رئيس��ه عب��د الفتاح السيس��ي هي األولى م��ن نوعها في
االتص��االت واملراس�لات اخلاص��ة الت��ي ينبغ��ي أن حتظ��ى بأعل��ى درجات
اخلصوصية واألمان ،بل س��بقها بث العديد من التس��ريبات للسيسي نفسه
ومدي��ر مكتب��ه اللواء عب��اس كامل ،وك��ذا لعدد م��ن أركان حكمه مث��ل اللواء
ممدوح شاهني عضو املجلس العسكري ،والنائب العام الراحل هشام بركات،
وأحد الش��خصيات األمنية الكبرى مع رئيس حزب الوفد السيد البدوي .وفي
املقاب��ل س�� ّربت الس��لطات احلاكمة ف��ي مصر ع��ددا ً من تس��جيالت املكاملات
الهاتفية لش��خصيات سياس��ية وإعالمية بهدف حرقها أو تش��ويه سمعتها،
سواء للرئيس املعزول محمد مرسي أو للدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس
املؤقت عدلي منصور أو لعدد من النش��طاء السياسيني ،بل يعتقد أن األجهزة
األمني��ة املصرية تقف خلف برامج تليفزيونية يقدمها إعالميون مقربون جدا ً
منها مث��ل اإلعالمي أحمد موس��ى ،واإلعالمي والنائب البرملان��ي عبد الرحيم
علي مقدّم برنامج (الصندوق األسود) .ماذا يعني تسريب مكاملات بني وزير
اخلارجي��ة املصري ورئيس��ه عبد الفتاح السيس��ي ومن قبلها بني السيس��ي
ومدي��ر مكتب��ه؟ وه��ل هناك جه��ات أو أجنح��ة في الس��لطة هي الت��ي قامت
بتلك التس��جيالت ونش��رتها في إطار معركة مكتومة بينها وبني السيس��ي؟
أم ه��ي انتق��ام من بع��ض األذرع األمني��ة التي تخل��ص منها السيس��ي على
فت��رات متباينة؟ أم هي ألجه��زة مخابرات دولية او إقليمي��ة؟ وما هي مآالت
تل��ك الظاهرة؟ هل س��تتوقف بع��د تأكد كل األط��راف من ق��درة الطرف اآلخر
عل��ى الرد؟ أم س��تزداد وتيرتها مع رخ��اوة النظام املص��ري وتعدد األجنحة
املتصارع��ة داخله ،أو حتى تع��دد األجهزة املخابراتي��ة العاملة في مصر ،أو
حتى امتالك شباب مصريني لتقنيات حديثة للتنصت والتسجيل؟

حماية دستورية منتهكة

ينص الدس��تور املصري املع��دل عام  2014في مادت��ه  57على ما يلي:
«للحي��اة اخلاص��ة حرم��ة ،وهي مصون��ة ال مت��س ،وللمراس�لات البريدية،
والبرقية ،واإللكتروني��ة ،واحملادثات الهاتفية ،وغيرها من وس��ائل االتصال
حرمة ،وس��ريّتها مكفولة ،وال جت��وز مصادرتها أو االطالع عليه��ا أو رقابتها
إال بأمر قضائي مس��بب ،وملدة مح��ددة ،وفي األحوال الت��ي يبيّنها القانون».
ونصت املادة  58من الدس��تور عل��ى أنه« :للمنازل حرم��ة ،وفيما عدا حاالت
اخلطر ،أو االس��تغاثة ،ال يجوز دخولها وال تفتيش��ها وال مراقبتها أو التنصت

املتردي مبصر ،وفي ما اعتبره نشطاء «إفحاما ً واضحا ً
للسيس��ي» ،قالت الهيئة« :ليس الناس اآلن في حاجة
إل��ى تغيي��ر أح��كام الط�لاق ،بقدر م��ا هم بحاج��ة إلى
البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكرمي».
وفي محاولة إلحداث نوع م��ن التوازن في فتواها
قال��ت الهيئ��ة« :عل��ى املطلّ��ق أن يبادر ف��ى توثيق هذا
الط�لاق ف�� ْور وقوع��ه؛ حفاظ��ا ً عل��ى حق��وق املطلق��ة
وأبنائه��ا» ،مضيف��ة أنّ «م��ن ح��ق ولي األمر ش��رعا ً أن
يتخ��ذ ما يلزم من إجراءات لس��ن تش��ريع يكفل توقيع
عقوب��ة تعزيري��ة رادعة على م��ن امتنع ع��ن التوثيق
أو ماط��ل فيه؛ ألن في ذل��ك إضرارا ً بامل��رأة ،وبحقوقها
الشرعية».
وكان��ت تقارير إعالمية حتدثت ،األحد ،عن امتناع
ش��يخ األزهر ع��ن التوج��ه ملمارس��ة مهام عمل��ه مبقر
املش��يخة منذ خطاب السيسي املش��ار إليه ،غضبا ً مما
قال��ه ل��ه ،فيما توق��ع مراقب��ون أن يتم توظي��ف فتوى
هيئة كبار العلماء من أجل إظهار السيس��ي كما لو كان
قد خ��رج منتصرا ً في هذه املواجهة ،واإليعاز إلى نواب
موالني له بالتقدم مبشروع قانون عبر البرملان لتوقيع
عقوب��ات صارم��ة عل��ى كل م��ن يطل��ق دون أن يوث��ق
طالقه ،استنادا ً إلى الفتوى نفسها}.

بقلم :قطب العربي
عليها إال بأمر قضائي مسبب ،يحدد املكان والتوقيت والغرض منه ،وذلك كله
ف��ي األحوال املبينة في القان��ون ،وبالكيفية التي ين��ص عليها ،ويجب تنبيه
م��ن في املنازل عند دخولها أو تفتيش��ها ،وإطالعهم على األمر الصادر في هذا
الش��أن» ،كما نصت املادة رق��م  59على أن« :احلياة اآلمنة حق لكل إنس��ان،
وتلت��زم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة ملواطنيه��ا ولكل مقيم على أرضها».
ويجرم قان��ون العقوبات املص��ري االعتداء على حرمة احلي��اة اخلاصة عن
طريق استراق السمع (التنصت) ،أو تسجيل احملادثات في أماكن خاصة ،أو
عن طريق الهاتف ،أو التقاط صورة ش��خصية في مكان خاص ،أو إذاعة هذه
التس��جيالت أو التهديد بها ،ويعاقب باحلبس ملدة بني ثالثة وخمس سنوات
م��ن أذاعه��ا دون موافق��ة صاحبه��ا ،وبالرغم من ه��ذه احلماية الدس��تورية
والقانوني��ة حلرمة االتصاالت واملراس�لات فإن تس��ريب املكاملات س��واء من
الس��لطة ضد خصومها أو من املناوئني للس��لطة أنفس��هم قد أصبحت ظاهرة
في مصر عقب انقالب الثالث من متوز  ،2013وذلك عبر بث بعض احملادثات
الهاتفية (التخيلية) للرئيس مرس��ي مع زعيم تنظي��م القاعدة الدكتور أمين
الظواهري (منتصف كان��ون األول  ,)2013وكان الهدف منها صناعة عالقة
ب�ين الرجلني به��دف إدان��ة الرئيس مرس��ي ،لكن األجه��زة األمني��ة وأذرعها
اإلعالمي��ة ل��ن تقدم أصالً له��ذا االتصال واكتف��ت مبح��اكاة مصطنعة .وجاء
نش��ر تلك التس��ريبات في برنامج الصندوق األس��ود لإلعالم��ي عبد الرحيم
عل��ي ،وتضمنت تس��جيالت ملكاملات هاتفية لعدد من نش��طاء حركة  6أبريل
وش��خصيات مس��تقلة مثل أس��ماء محفوظ وأحمد ماهر ومحم��د عادل وعبد
الرحم��ن يوس��ف ومصطفى النج��ار وغيرهم ،حي��ث اتهمهم مق��دم البرنامج
بالتحريض على اقتحام املقر الرئيسي جلهاز أمن الدولة مبدينة نصر شرقي
القاهرة في آذار من عام .2011

تن ّوع تسريبات السيسي

أم��ا التس��ريبات التي بثها اإلع�لام املناهض ضد السيس��ي ورجاله فقد
ب��دأت عقب االنقالب أيض��اً ،وكان أولها بث األجزاء غير املنش��ورة من حواره
األول م��ع الصحف��ي ياس��ر رزق رئي��س حترير صحيف��ة املص��ري اليوم في
كانون األول  ،2013التي كش��ف فيها اعتزامه املبكر الترش��ح للرئاس��ة رغم
نفيه العلني ،كما حتدث فيها عن أحالمه األخرى بالس��اعة األوميغا والسيف
األخضر ..الخ ،ثم تال ذلك تس��ريبات للقاءات مغلق��ة له وهو وزير الدفاع مع

ضباط القوات املس��لحة ،ثم كانت التس��ريبات األخطر ملكاملات هاتفية له مع
مدير مكتبه اللواء عباس كامل وبعض مس��اعديه اآلخرين ،وهي التسريبات
املش��هورة بتس��ريبات (الرز) وإهانة ال��دول اخلليجية ،ومعاجل��ة الثغرات
اخلاصة باتهامات الرئيس مرس��ي وحبس��ه ،وأخيرا ً تس��ريب مكاملات وزير
اخلارجية سامح شكري مع السيسي التي أجراها من أكثر من مكان من داخل
مكتب��ه في القاهرة ومن خ��ارج مصر ،وتضمنت رد اخلارجي��ة املصرية على
بي��ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان اتهام الداخلية املصرية
لقط��ر بلعب دور ف��ي تفجير الكاتدرائية املرقس��ية في كان��ون األول املاضي،
إضاف��ة للقاءات ش��كري مع ش��خصيات أميركي��ة في واش��نطن؛ من ضمنهم
نائب الرئيس األميركي ترامب ،وفريق املرشحة اخلاسرة هيالري كلينتون.

صراعات األجنحة واألجهزة

وبغض النظر عن محتوى املكاملات وما قد ينتجه من آثار سياسية ،يبقى
األه��م هو التس��جيل في حد ذاته ثم نقله إلحدى القن��وات املناهضة لالنقالب
لبثه بدرجة نقاء صوتي عالية ،ما يعني أن التس��جيل كان لصيقا ً باملتحدث
س��امح ش��كري ،وهو ما يش��ي بأن بقية اتص��االت وزي��ر اخلارجية املصري
مس��جلة بالكيفية ذاتها ،وبإمكان اجلهة التي حتتفظ بهذه التسجيالت بثها
ف��ي الوقت املناس��ب أو بيعها ملن يهمه األم��ر ،وإذا كان ذلك قد حدث مع وزير
س��يادي فإن هذا يعني أن كل محادثات الوزراء واملس��ؤولني مس��جلة سواء
ل��دى جهة أو جهات محلي��ة مصرية أو جهات خارجية ،وهو أمر يس��يء إلى
سمعة مصر بشكل عام حتت حكم عبد الفتاح السيسي.
األم��ر اجلدير باملعرفة هو اجله��ة التي قامت بالفعل بهذه التس��جيالت
ومصلحته��ا ف��ي بثها عبر قن��اة معارضة ،وق��د ذهب البعض س��ريعا ً للزعم
ب��أن هذه التس��ريبات تعك��س صراعا ً خفيا ً ب�ين أجنحة في الس��لطة ،متتلك
أوراق��ا ً ضد بعضها البع��ض منها تلك التس��جيالت ،وفي هذا الس��ياق ذهب
البعض للتأكيد أن هذه التسريبات األخيرة كانت أسرع رد على نشر السلطة
ملكاملة البرادعي مع اللواء س��امي عنان ،الذي ال يزال له رجال داخل األجهزة
العس��كرية واألمني��ة ،كم��ا ذهب البعض إل��ى أنها قد تكون م��ن صنع بعض
اجلنراالت الذين أحالهم السيس��ي للمعاش املبكر مؤخرا ً في جهاز املخابرات
العام��ة ،وهو اجلهاز الذي يش��عر بحالة من التهمي��ش املتعمد لصالح جهاز
املخاب��رات احلربية الذي كان يرأس��ه السيس��ي من قبل ،وال��ذي يهيمن على
مقاليد األمور في مصر حالياً.
واألرجح أن تس��ريبات السلطة ضد خصومها ستس��تمر رغم مخالفتها
للدس��تور والقانون ،حيث تعدّها الس��لطة س�لاحا ً ماضيا ً في تشويه وحرق
هؤالء اخلصوم ،كما أن تس��ريب اتصاالت السيسي ورجاله ستستمر ،سواء
كان يق��ف وراءه��ا ص��راع مكتوم ألجنحة داخ��ل احلكم ،أو أجه��زة مخابرات
إقليمي��ة أو دولية ،أو حتى مع تط��ور تقنيات االتصال مبا ميكن أفرادا ً عاديني
من امت�لاك برامج تنصت ،خاصة مع اس��تمرار حالة االرتب��اك التي يعانيها
النظام}.
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كيف تصبح إرهاب ّي ًا في العالم العربي ..في مواجهة االستبداد؟
اإلره��اب مفه��وم ذات��ي غي��ر موضوع��ي تتحكم به
الس��لطة في وصف أعدائها املفترض�ين ،هذه هي حقيقة
مصطل��ح اإلره��اب من��ذ نهاي��ة احل��رب الب��اردة .ورغم
الرطانة البالغية فإن املصطلح يشير إلى الدين اإلسالمي
عموم��ا ً واملذه��ب الس��ني خصوص��اً ،وق��د أعي��د إنت��اج
مصطل��ح اإلره��اب الذي ولد م��ن رحم الثورة الفرنس��ية
وصم��م على قي��اس العالم اإلس�لامي ال��ذي أصبح عد ّو
اإلمبراطوري��ة األمريكي��ة واحلضارة الغربي��ة اليهودية
املس��يحية ،وج��اءت عملية إع��ادة ابت��كار املصطلح في
س��ياق إنت��اج سياس��ات اخلوف خش��ية تف��كك وانهيار
اإلمبراطوري��ة عل��ى الصعي��د الداخل��ي عب��ر البحث عن
عد ّو خارجي متخيّل ميك��ن التحكم في قدراته والتالعب
بسلوكياته.
إذا كان األم��ر كذلك فكيف متكن��ت اإلمبراطورية من
فرضه؟ وملاذا ال يقاوم العالم العربي واإلس�لامي وصمه
باإلره��اب؟ وملاذا ال جند من يتصدى من الزعماء لوصف
اإلس�لام بالتط��رف واإلره��اب؟ اجل��واب ببس��اطة أن
اإلمبراطورية العاملية تعتم��د على الدكتاتورية احمللية،
إذ يقوم النظام العوملي اجلديد على ركن بس��يط يس��تند
إلى مب��دأ «العنف» ،فاإلمبراطوريات اإلمبريالية تش��به
«ع��راب املافي��ا» بحاج��ة دوما ً إل��ى مقاول�ين ومخبرين
مناطقيني لتحصيل الفوائد واملكاس��ب وتقاس��مها ومنع
التمرد وضمان النفوذ ،وعلى مدى عقود طويلة حتالفت
اإلمبريالية مع القوى الدكتاتوري��ة واقعيا ً وموضوعياً.
الطري��ق إل��ى أن تصن��ع إرهابيا ً ف��ي العال��م العربي في
غاية البس��اطة ،تبدأ بهدر كرامة اإلنسان وحتيل حياته
املعاش��ة ومس��تقبله املنتظ��ر إلى جحي��م ،وتغلق منافذ
التغيير الس��لمي وتش��جع عل��ى حرب الهوي��ات وتعمل
على بعث الطائفيات وتنش��ر الفس��اد وتعمم االستبداد،
وحت ّول قيم الدميقراطية واملواطنة واملس��اواة إلى مجرد
فتنة ومؤام��رة عمياء .وفي ظل حالة فش��ل الدكتاتورية
الداخل��ي تبدأ بالبحث عن حل خارج��ي ،ولألنها ال متلك
الق��درة عل��ى ش��ن ح��روب خارجي��ة ،ذلك أن جيوش��ها
مص ّمم��ة للح��روب الداخلية لقم��ع املعارض��ة وكبح أي
مترد أو حركة اجتجاج.
ب��دأت قص��ة اإلرهاب «اإلس�لامي» من أفغانس��تان

إب��ان احل��رب الب��اردة ،حي��ث ازده��رت س��وق الفتاوى
الدينية الرس��مية في احلديث عن بلد إس�لامي يتعرض
للغزو واالحتالل ،وشعب مس��لم يتعرض للقتل والفناء
على يد عد ّو ال يرحم ،وعندما انتهت املهمة وجد الش��باب
أنفس��هم قد حتولوا فجأة إل��ى «إرهابيني» ،حيث غصت
به��م الس��جون ،وبعضه��م وجد س��احات أخ��رى كانت
ال ت��زال اإلمبراطوري��ة والدكتاتورية تعتبرها س��احات
تتواف��ر على قضايا عادلة كاجلبهة الشيش��انية وجبهة
البوس��نة وغيرهما وبعد إجراء صفقات حت ّول من تبقى
ممن لم يقتل إلى إرهابي دولي.
احملطة الثانية لصناعة اإلرهاب كانت العراق بعد أن
حتولت اإلمبراطورية إلمتام مهمتها بنفسها فغزت دولة
عربية إس�لامية حتت ذريعة «حرب اإلرهاب» وازدهرت
حينها فتاوى رس��مية ملقاومة االحتالل وس��ط حالة من
ارتباك الدكتاتوري��ات احمللية التي رغبت بالتخلص من
اإلرهابي�ين املفترض�ين وتقدميه��م لإلمبراطوري��ة كبش
ف��داء ،وعندما وضعت احلرب أوزارها امتألت الس��جون
بـ«اإلرهابيني»
احملط��ة الثالثة كانت األوس��ع واألكثر دم��ارا ً عندما
ب��دأت االحتجاج��ات جتت��اح العال��م العرب��ي مطالب��ة
باحلرية والدميقراطية والعدالة ،حيث أصبحت سوريا
ساحة اجلهاد العاملي وازدهرت س��وق الفتاوى الدينية
الرس��مية ،وتداع��ت الدكتاتوري��ات احمللي��ة والق��وى
اإلمبراطورية في حملة منسقة حتت ذريعة نصرة شعب
يتع��رض للقت��ل والتهجي��ر والتدمي��ر ،وفتح��ت احلدود
وتدفقت األموال واألس��لحة ،وبعدها اختفى احلديث عن
الثورة وحضر حديث اإلرهاب
الطريق إلى اإلرهاب في العالم العربي تبدأ بالدعوة
لنص��رة قضية خارجي��ة عادلة في س��بيل التخلص من
املطالبة بالدميقراطية والعدالة واحلرية ،حيث تستنفر
األنظمة أجهزتها اإليديولوجية في نصرة قضية وشعب،
وطاملا كانت القضية الفلس��طينية مادة مفضلة للحش��د
والتعبئ��ة ،وبع��د أن تب��دأ فعالي��ات وجماع��ات بنصرة
القضية س��رعان ما يت��م وضعها في خان��ة اإلرهاب مع
االحتفاظ باحلديث عن املقاومة الشريفة وضرورة احلل
السياسي السلمي ،وعندما تعقد األنظمة اتفاقيات سالم
دون الرج��وع لش��عوبها
تصبح شريكة لالحتالل
في قمع املقاومة ،بعد أن
تتحول إل��ى إرهاب دون
إبداء األسباب.
من��ذ أن ب��دأ
مصطل��ح اإلرهاب يكافئ
مصطل��ح املقاومة ،الذي
ب��دوره ميث��ل اإلس�لام
كإيديولوجي��ا مقاوم��ة
ويصبح س�لاحا ً للهيمنة
والس��يطرة والتحكم من

ترامب :سنهزم «اإلرهاب اإلسالمي المتطرف»
ولن ندعه يتغلغل في بالدنا
أكد الرئيس األمريكي دونال��د ترامب أن التحالف
الدولي الذي تقوده بالده سيهزم ما وصفه بـ«اإلرهاب
اإلس�لامي املتط��رف» ول��ن يس��مح ل��ه بالتغلغ��ل في
البالد.
جاء ذلك اثناء كلمة له القاها امام حش��د من كبار
القيادات العس��كرية في قاعدة ماكديل اجلوية بوالية
فلوريدا ،حيث قال «اليوم س��نوصل رس��التنا بصوت
موح��د إلى ق��وات امل��وت والدم��ار ،الوالي��ات املتحدة
وحلفاؤه��ا س��يهزمونكم ،س��نهزمهم ،س��وف نه��زم
اإلره��اب اإلس�لامي املتط��رف ،وس��وف لن نس��مح له
بالتجذر في بالدنا ،سوف لن نسمح بهذا».
وتاب��ع في الكلمة التي بثه��ا موقع البيت األبيض
اإللكترون��ي ي��وم االثن�ين وتابعها مراس��ل األناضول
«نري��د برام��ج قوي��ة تس��مح بدخ��ول الن��اس الذي��ن
يحبوننا ويريدون أن يحبوا بالدنا والذين ينتهي بهم
املط��اف إلى حب بالدنا ،وليس الن��اس الذين يريدون
تدميرنا وتدمير بالدنا».
واكد أن اإلدارة األمريكية التي يرأس��ها «ستضمن
ان رجالن��ا ونس��اءنا ف��ي اجلي��ش لديه��م الوس��ائل

واألدوات والتجهيزات العس��كرية وامل��وارد والتدريب
واملعدات التي يحتاجونها إلجناز املهمة» ،في إش��ارة
إل��ى مس��اعيه لزيادة اإلنف��اق على اجلي��ش األمريكي
وحتديث معداته العسكرية.
ولفت إلى أنه س��يحرص على «ع��دم تبديد اموال
دافع��ي الضرائ��ب األمريكان ،لق��د قمت مقدم��ا ً بتوفير
 700ملي��ون دوالر عندم��ا تدخلت ف��ي التفاوض على
(كلفة طائرات) اف .»35
وأعرب عن شكره لكبار شركات صناعة الطائرات،
مبا فيها لوكهيد مارتن وبوينغ «الذين كانوا منفتحني
(على التفاوض) وقللوا األسعار».
وش��دد بالق��ول« :نحن ندع��م الناتو بق��وة ،لكننا
نطلب م��ن كل أعض��اء النات��و أن يقدموا مس��اهماتهم
املالي��ة الالئق��ة بالكام��ل للحلف ،وه��و أمر ل��م يفعله
الكثيرون منهم».
وكان ترام��ب ق��د انتق��د خ�لال فت��رة ترش��حه
لالنتخاب��ات ،حلف الناتو (ش��مال األطلس��ي) ،داعيا ً
إيّ��اه بأن��ه حل��ف «متهال��ك» ،مش��يرا ً إل��ى أن اعضاء
احللف اليدفعون حصصهم من متويل احللف}.

بقلم :حسن أبو هنية
ط��رف اإلمبراطوري��ة والدكتاتوري��ة ،أدرك��ت نخبة من
املثقفني مآالت اس��تراتيجية التسمية وتولت الكشف عن
خطورة احلدث وفي مقدمتهم املفكر الكبير إدوارد سعيد،
ين��ج من وصف��ه مدافعا ً عن «اإلره��اب» ،وبات
ال��ذي لم
ُ
يعرف ف��ي الدوائ��ر «االستش��راقية» و«االس��تخبارية»
بـ«فيلس��وف اإلرهاب».الحظ إدوارد س��عيد أن اإلرهاب
أصب��ح مبثابة س��تار مت��ت صناعته من��ذ نهاية احلرب
الب��اردة عل��ى أي��دي صن��اع السياس��ة ف��ي واش��نطن،
ش��أنهم ش��أن مجموع��ة كامل��ة م��ن الن��اس م��ن أمث��ال
صامويل هنتنغتون وس��تيفن إميرسون والذين ميلكون
حصتهم من ذلك اإلص��رار .وبهذا ،فإن أي تهديد ملصالح
الوالي��ات املتحدة ،س��واء متثلت بالنف��ط أو مبصاحلها
اجلي��و  -اس��تراتيجية في أي مكان آخ��ر ،أصبح يوصم
باإلرهاب ،وهو بالضبط ما دأب عليه اإلس��رائيليون منذ
أواسط الس��بعينيات في ما يخص املقاومة الفلسطينية
لسياس��اتهم ،ويؤكد س��عيد أن كل تاري��خ اإلرهاب يجد
جذوره في السياس��ات التي انتهجته��ا اإلمبريالية ،فقد
اس��تخدم الفرنس��يون كلمة «اإلرهاب» لوصف كل شيء
ق��ام ب��ه اجلزائري��ون ملقاومة االحت�لال الفرنس��ي الذي
ب��دأ ع��ام  1730ولم ينته حت��ى عام  ،1962واس��تخدم

البريطاني��ون الفك��رة ذاتها ف��ي كل من بورم��ا وماليزيا،
ليخل��ص إلى تعري��ف طري��ف ودقيق لإلره��اب ،بحيث
يصبح «هو أي ش��يء يقف في وجه ما نرغب «نحن» في
فعل��ه» .وقد ميّ��زت اإلمبراطورية بني اإلس�لام اجلهادي
واإلس�لام السياس��ي عق��ب أح��داث س��بتمبر ،وقصرت
مفهوم «اإلره��اب» على أعدائها م��ن اجلهاديني وممثلهم
تنظي��م «القاعدة»؛ ف��إن األنظم��ة الدكتاتوري��ة العربية
وس��عت من إدراكاته��ا ملص��ادر التهديد واخلط��ر ليطال
مفه��وم «اإلرهاب» حركات اإلس�لام السياس��ي كجماعة
«اإلخوان املسلمون».
ل��ن تنته��ي دوام��ة العن��ف وحدي��ث اإلره��اب ف��ي
العال��م العرب��ي إال بالتخلص م��ن الدكتاتوري�ين الذين
يدفع��ون بش��عوبهم إل��ى مذب��ح «اإلره��اب» كتضحية
لإلمبراطوري��ة لالحتف��اظ بس��لطاتهم ،ذل��ك أن جمي��ع
املؤلف�ين في حقول عل��م النفس وعلم الجتم��اع والعلوم
السياس��ية يحددون أسبابا ً جذرية يعتبرونها أساسية
لفهم سبب وقوع معظم احلوادث اإلرهابية والتحول إلى
العنف من الرجال والنس��اء حسب ميا بلوم وهي تشمل
ما يل��ي :االفتق��ار إل��ى الدميقراطي��ة واحلري��ات املدنية
وحك��م القان��ون ،ودول فاش��لة أو ضعيف��ة توف��ر م�لاذا ً
آمن��ا ً لإلرهابي�ين ،وإيديولوجيات متطرف��ة – العلمانية
والدينية على حد س��واء ،وتاريخ من العنف السياس��ي
واحلروب األهلية والث��ورات وأنظمة احلكم الدكتاتورية
أو االحت�لال ،وحكوم��ات غير ش��رعية أو فاس��دة ،وقمع
م��ن قبل احتالل أجنبي أو قوى اس��تعمارية ،والتعرض
للتميي��ز عل��ى أس��اس خصائ��ص االنتم��اء (اإلثني��ة أو
العرقي��ة أو الديني��ة) والظل��م االجتماع��ي ،وبه��ذا ف��إن
الدكتاتورية ركيزة اإلرهاب األساسية}.

الدول الراعية لإلسالموفوبيا
كيف ولماذا؟!
بقلم :هاني بشر
ُيع ِّرف قاموس أوكس��فورد كلمة إس�لاموفوبيا باللغة اإلجنليزية على أنها «الكراهية أو التحيّز ضد
اإلسالم واملسلمني وخاصة كقوة سياسية».
واملصطل��ح حديث نس��بيا ً يعود وفق��ا ً لعدد من املصادر حلقبة التس��عينيات .وقد درج اس��تخدامه
لوصف نوع من االضطهاد من قبل بعض األوروبيني واألميركيني ضد اإلسالم واملسلمني.
وكان��ت تطبيق��ات الكتاب��ة اإلليكترونية مث��ل برنامج «ورد» ال تعت��رف بها ككلم��ة إجنليزية لفترة
طويلة ،وال تزال التطبيقات ذاتها باللغة العربية تعطيك إشارة إلى أن هذه الكلمة غير صحيحة وحتتاج
لتعديل.
وق��د أحرزت بعض ال��دول األوروبية تقدم��ا ً ولو طفيفا ً في االعت��راف بهذه الظاه��رة واتخاذ بعض
اخلط��وات حملاصرتها ،ومنها بريطاني��ا التي يدعم أحد برامجها احلكومية مش��روع «تيل ماما» أو أخبر
مام��ا ،وهو مش��روع يهدف إل��ى رصد االعت��داءات اللفظية والبدني��ة وغيرها بدافع اإلس�لاموفوبيا ،ومت
تدشني خط ساخن متصل بالشرطة مباشرة لإلبالغ عن هذه احلوادث.
لك��ن يبدو أن العوائق التي ميرون بها ال تنحصر ف��ي نطاق املجتمعات الغربية التي لدى كثير منها
صورة مشوهة عن اإلسالم واملسلمني ،بل إنها متتد للدول ذات األغلبية املسلمة ذاتها.
فف��ي الوق��ت الذي ال يوجد فيه جهد يذكر للدول اإلس�لامية حملاصرة اإلس�لاموفوبيا عاملياً ،جند أن
الظاهرة حاضرة في كثير من املجتمعات اإلسالمية على خالف ما هو متوقع.
الدكتور أنس الشيخ علي رئيس جمعية علماء االجتماع املسلمني في بريطانيا ،ومدير املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،قال في مقابلة مع جامعة سراييفو الدولية قبل أربعة أعوام إن اإلسالموفوبيا موجودة
في البلدان اإلسالمية ،وضرب مثاال ً باالضطهاد الذي تعاني منه الطالبات املسلمات بسبب حجابهن.
وطالب بوضع استراتيجية طويلة األمد للتعامل مع هذا األمر ال تقتصر على أوروبا وأميركا فقط بل
إنها متتد للدول اإلسالمية أيضا ،وتشمل التعليم واإلعالم واألطر القانونية.
لق��د كانت تركيا وتونس في الس��ابق هما الدولتني املس��لمتني مضرب املثال ف��ي االضطهاد الديني.
لك��ن تغيّرت األح��وال وخطت كل منهما خطوات واس��عة نحو التس��امح في هذا األمر منذ عدة س��نوات،
وبقيت العديد من الدول اإلسالمية تعاني من الظاهرة ذاتها لكن ليس بالشكل الفج الذي كان لدى تركيا
وتونس في الس��ابق ،فش��بهة التدين أو االرتباط ب��أي حركة دينية ،وحتى م��ن دون ارتكاب أي جرمية
هو س��بب ٍ
كاف للحرمان م��ن العديد من الوظائف .ناهيك عن احملاس��بة واحملاكمة عل��ى األفكار الدينية
الس��لمية ،وتفش��ي الظاهرة ضمن مش��اكل سياس��ية في هذه البلدان ،ليس مبررا ً للتمييز ضد املواطنني
على أساس ديني.
إن خطاب الدول غير اإلس�لامية التي تنتش��ر فيها هذه الظاهرة ،حافظ عادة على مسافة بينه وبني
ما قد يفس��ر أنه متييز وكراهية للمس��لمني بش��كل واضح أو إنكار ملسألة اإلس�لاموفوبيا .وكانت اللهجة
الدبلوماس��ية الناعمة هي س��يدة املوقف حتى لو كان��ت األفعال تكذب األقوال ،لكن على األقل لم ُيس��هم
اخلطاب الرس��مي له��ذه الدول في تأجيج الظاهرة .ويس��تثنى من ذلك إس��رائيل ،األمر ال��ذي جعلها في
مرمى انتقاد كثير من الدوائر احلقوقية حول العالم بينما هي حتاول التملص من هذه التهمة.
أم��ا اآلن ،فترمي الواليات املتح��دة اآلن بقيادة دونالد ترامب إلى أن تكون أحد رعاة اإلس�لاموفوبيا
الرس��ميني بش��كل واضح بحجة محارب��ة اإلرهاب .وه��ي تقوم بذلك ضم��ن باقة كاملة م��ن االنتهاكات
احلقوقي��ة التي ال يعيرها البيت األبيض أي اهتمام في الوقت احلالي ،رغم املقاومة الش��ديدة التي يقوم
به��ا املجتمع األميركي لهذا األمر مع بزوغ أولى قرارات منع رعايا س��بع دول إس�لامية من دخول البالد.
وه��و األم��ر الذي َّ
خفض تصني��ف الواليات املتح��دة من دميوقراطي��ة كاملة إلى دول��ة ذات دميوقراطية
معيبة طبقا ملؤشر وحدة بحثية تابعة ملجلة اإليكونوميست البريطانية.
نح��ن في حاجة ملؤش��ر مثل هذا يرص��د بطريقة مهنية م��دى رعاية الدول لظاهرة اإلس�لاموفوبيا،
وقيامها بالتمييز ضد اإلس�لام واملس��لمني خاصة على أسس سياس��ية عبر وضع دول العالم حتت هذا
املجهر .فالدميوقراطية الكاملة واإلسالموفوبيا ضدان ال يجتمعان}.
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لقطات سريعة

واشنطن رد ًا على خامنئي:
لدينا رئيس جديد

األمـان  -العــدد  10 - 1249ش ـب ــاط 2017م
كلم��ات «هج��وم» و«حمل��ة» و«اع��داء»،
وحتول��ت الى حملة عس��كرية على االنترنت
احل��ر» .واضاف��ت املنظم��ة التي تض��م نحو
خمسني محاميا ً متخصصني في مجال الدفاع
عن حقوق االنسان« :في هذه الظروف ،بدأت
الس��لطات الروس��ية بالتعامل مع االنترنت
كس��احة معركة بحيث يعتبر ابس��ط انتقاد
للس��لطة ،واي محاول��ة لالحتج��اج عل��ى
انشطتها هجوما ً مسلحاً».

األسد «متفائل»
بموقف ترامب من «داعش»

ر ّد البيت األبيض عل��ى الزعيم اإليراني
علي خامنئ��ي الذي وجه انتقادات حادة إلى
الرئي��س األميرك��ي اجلدي��د دونال��د ترامب.
وقال املتحدث الرس��مي ش��ون سبايس��ر في
تغري��دة نقلته��ا «فوك��س ني��وز» إن «إيران
تهزأ من نفس��ها إن كانت ال تدرك أن في البلد
رئيس��ا ً جديداً» .وأضاف سبايسر في مؤمتر
صحاف��ي أن الرئي��س األميرك��ي اجلدي��د لن
يق��ف مكت��وف األي��دي إزاء انته��اكات إيران
للقرارات الدولية ،مضيفا ً أن ترامب «سيتخذ
ما يراه مناس��با ً من القرارات بش��أن إيران».
وفي تصريح��ات لوزير اخلارجي��ة اإليراني
محمد جواد ظريف أن طهران لن توافق على
إعادة التف��اوض على االتف��اق النووي الذي
دأب ترام��ب عل��ى انتقاده بدع��وى أنه هدية
لطه��ران .وأبلغ ظريف صحيفة «اطالعات»،
«أعتق��د أن ترام��ب س��يدفع باجت��اه إع��ادة
التفاوص ،لك��ن إيران وال��دول األوروبية لن
تقبل بهذا .أمامنا أيام صعبة».

ارتفاع عدد األطفال الفلسطينيين
في سجون «إسرائيل»

أف��اد مس��ؤولون فلس��طينيون وهيئات
في مجال حقوق اإلنس��ان ،ب��أن هناك زيادة
في أعداد األطفال الفلس��طينيني املعتقلني في
الس��جون اإلس��رائيلية ف��ي الس��نة األخيرة،
صاحبها سوء معاملة لهم.وقال رئيس نادي
األسير الفلسطيني قدورة فارس لـ«رويترز»:
«الالفت في ع��ام  ،2016أن هناك ارتفاعا ً في
حاالت اعتقال األطفال إضافة إلى حتويل عدد
منهم إلى االعتقال اإلداري» .وأضاف« :ونحن
حينما نتحدث ع��ن أطفال ،نتحدث عن أعمار
 11و 12و 13و 15س��نة إلى  18سنة ،ولكن
الغالبي��ة هم من أعمار  13و 14و .»15ويرى
فارس أن «هناك سياس��ة إسرائيلية واضحة
إلرهاب األطفال س��واء كان ذلك من حيث عدد
ح��االت االعتق��ال املرتفع أو األح��كام العالية
التي يتم احلكم بها على عدد منهم» .وتش��ير
اإلحص��اءات الفلس��طينية إل��ى ارتف��اع عدد
األطفال املعتقلني في الس��جون اإلس��رائيلية،
حيث بلغ املعدل الشهري احتجاز  420طفالً
خالل ع��ام  2016مقارنة م��ع  220طفالً في
عام .2015

تسميم معارض روسي
بـ«مادة غير معروفة»

تعرض املسؤول في املعارضة الروسية
فالدميير كارا ـ مورزا الذي نقل الى املستشفى
قبل خمس��ة اي��ام ،وال تزال «حال��ه الصحية
خطرة» ،لتسميم بـ«مادة غير معروفة» ،كما
قال��ت زوجته افغينيا ،لـ«فرانس برس» نقالً
عن الفريق الطبي .وكان كارا  -مورزا منسق
انش��طة منظم��ة «اوب��ن راش��ا» في روس��يا،
ق��د أدخ��ل اخلمي��س املاض��ي ال��ى العناي��ة
الفائق��ة .وقال��ت زوجت��ه ان «حالت��ه خطرة
لكنها مس��تقرة» ،وان «التش��خيص الرسمي
ه��و ان��ه مصاب بتس��مم ق��وي نتيج��ة مادة
غير معروف��ة» .واتهمت منظمة غير حكومية
تعنى بالدفاع عن حقوق االنسان ،السلطات
الروس��ية باط�لاق «حمل��ة عس��كرية» على
حري��ة االنترن��ت منتق��دة ف��رض رقابة على
الش��بكة العنكبوتية .وقالت منظمة «اغورا»
غير احلكومية في تقرير عرض في موس��كو،
ان «السياسة الروسية بخصوص االنترنت
طغت عليها خالل السنوات اخلمس االخيرة

نقلت الوكالة الرسمية السورية لألنباء
(س��انا) ع��ن رئيس النظام الس��وري بش��ار
األس��د الثالث��اء قول��ه إن تصري��ح الرئي��س
األميرك��ي دونال��د ترامب ،بإعط��اء األولوية
لقتال اإلس�لاميني املتش��ددين وعلى رأسهم
تنظيم «داعش» ،أمر «واعد» لكن من السابق
ألوانه توقع أي خطوات عملية .وكان ترامب
وأش��ار إل��ى أنه ق��د يوق��ف الدع��م األميركي
ملقاتل��ي املعارض��ة الس��ورية وق��د يتعاون
مع روس��يا في قت��ال «داعش» في س��ورية.
وجعل ترامب هزمية «داعش» هدفا ً محوريا ً
لرئاس��ته ووقع أمرا ً تنفيذيا ً يطلب من وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون) وقادة األركان
املش��تركة ووكاالت أخرى وضع خطة أولية
للتقدم في هذا الس��بيل في غضون  30يوماً.
ونقل��ت الوكال��ة الس��ورية ع��ن األس��د قوله
ملجموع��ة صحافي�ين م��ن بلجي��كا« :أعتق��د
أن ه��ذا واع��د لكن علين��ا أن ننتظر ف�لا يزال
من املبك��ر أن نتوقع أي ش��يء عملي» .وقال
ترامب في تغريدة كتبها على موقع «تويتر»
االثن�ين« :خطر اإلرهاب اإلس�لامي املتش��دد
حقيق��ي للغاية .انظر فحس��ب إلى ما يحدث
في أوروبا والشرق األوسط .على احملاكم أن
تتصرف بسرعة».

الغنوشي يدعو
إلى انتخابات سريع ًا

ول��م أُبرم صفق��ات ف��ي روس��يا ،والكارهون
يتص ّرف��ون بجن��ون  -لك��ن أوباما يس��تطيع
إب��رام صفقة مع إيران ،وه��ي الرقم واحد في
اإلرهاب ،ال مشكلة!».
تزام��ن ذلك م��ع تأكيد وزي��ر اخلارجية
الروس��ي س��يرغي الفروف أن جه��ود ترامب
للس��يطرة على الوضع ف��ي أوكرانيا تش�� ّكل
«حتس��نا ً نوعياً» ع��ن عمل أوبام��ا .ورأى أن
الوالي��ات املتحدة ت��درك أن اس��تعادة كييف
سيطرتها على ش��رق أوكرانيا ،لن تس ّوي كل
مشكالتها.
وجتاهل الكرملني رفض مقدّم برامج في
ش��بكة «فوكس نيوز» اإلخباري��ة األميركية
االعتذار عن اعتباره بوتني «قاتالً».

إحالة ساركوزي
على المحكمة

أحال القاضي الفرنس��ي سيرج تورين،
اح��د قاضيَ�ين مكلف�ين التحقي��ق بتهم��ة
التالع��ب بحس��ابات احلمل��ة االنتخابي��ة
للرئيس الس��ابق نيقوال س��اركوزي و 13من
مسؤوليها عام  ،٢٠١٢الرئيس السابق على
احملكم��ة اجلزائية ،ما يش��كل تط��ورا ً جديدا ً
مؤس��فا ً للمعارضة اليمينية ألنه يتزامن مع
مس��اعي تطوي��ق تداعيات قضي��ة الوظائف
الوهمي��ة لزوجة وولدي مرش��حه للرئاس��ة
فرنس��وا فيون املهدد باخلس��ارة م��ن الدورة
األول��ى .وكان اس��تطالع للرأي قد كش��ف ان
املؤمتر الصحافي الذي عقده فيون لتوضيح
مالبس��ات القضية واالعتذار من الفرنس��يني
على س��وء تقديره لوطأتها عليه��م ،لم يقنع
 ٦٥ف��ي املئة م��ن الفرنس��يني.وأعلن تييري
هرت��زوغ ،محام��ي س��اركوزي ،ان موكل��ه
سيستأنف القرار في القضية املعروفة باسم
«بيغمالي��ون» والت��ي تتهمه بتق��دمي فواتير
م��زورة لتموي��ه ارتف��اع كلفة احلمل��ة بنحو
 ١٨ملي��ون يورو ،في حني ان احلد الش��رعي
لإلنفاق يقدر بنحو  ٢٢مليون يورو .وأوضح
هرت��زوغ ان طلب االس��تئناف سيس��تند الى
توقيع القاضي تورين مذك��رة القرار وحده،
من دون ان يحظى بتأييد القاضي الثاني.

السجن  30سنة ألميركي
أحرق مسجد ًا

دعا زعي��م حزب «النهضة» التونس��ي
راش��د الغنوش��ي إل��ى اإلس��راع ف��ي إجن��از
االنتخاب��ات البلدي��ة واحمللي��ة للنه��وض
باألوضاع في اجلهات واملناطق ،إنه «ينبغي
اإلسراع بتنظيم االنتخابات البلدية واحمللية
وإجراؤها بأس��رع ما ميكن في إطار التوافق
وتوفير كل ظروف جناحها لضمان االستقرار
في البالد» .وجاءت ه��ذه التصريحات غداة
دعوة الغنوشي إلى جتنب حدوث استقطاب
ثنائي ب�ين تيارين ف��ي االنتخاب��ات البلدية
املقبلة ،فطال��ب بإجراء االنتخاب��ات في ظل
توافق��ات م��ع اجلميع ،مب��ا في ذلك تش��كيل
قوائ��م مش��تركة (م��ع ح��زب ن��داء تونس)
للمش��اركة ف��ي االس��تحقاق البل��دي .يأت��ي
ذل��ك بعد أس��بوع م��ن تبني البرمل��ان قانون
انتخابي يس��مح لق��وى األمن والعس��كريني
باالقتراع ف��ي االنتخابات احمللي��ة ،وتتوقع
الهيئ��ة العليا املس��تقلة لالنتخاب��ات إجراء
االس��تحقاق البلدي واحمللي في نهاية العام
اجلاري.

ترامب ينتقد «كارهين»
يربطونه ببوتين

ن��دد الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب
بـ«كارهيه» ألنهم يربطونه بنظيره الروس��ي
فالدميير بوتني ،فيما أبرم سلفه باراك أوباما
صفق��ة م��ع إي��ران لتس��وية ملفه��ا النووي.
وكتب على موق��ع «تويتر»« :ال أعرف بوتني،

أص��درت محكمة حكما ً بس��جن أميركي
من فلوريدا  30سنة ،إلدانته بإحراق مسجد
ومركز إس�لامي كان يتردد علي��ه عمر متني،
منف��ذ مجزرة أورالندو التي اس��تهدفت ملهى
ليلي��ا ً للمثليني ،وأوقعت  49قتيالً وعش��رات
اجلرح��ى ف��ي حزي��ران املاض��ي .وأعلن��ت
الس��لطات أن ج��وزف ش��رايبر ( 32س��نة)
أحل��ق أض��رارا ً جت��اوزت قيمته��ا  100ألف
دوالر ف��ي مركز «ف��ورت بيرس» اإلس�لامي،
بعدم��ا أحرق��ه ف��ي  11أيل��ول  ،2016ف��ي
الذك��رى اخلامس��ة عش��رة للهجم��ات الت��ي
نفذها تنظي��م «القاع��دة» ،علم��ا ً أن احلادث
تزامن مع عيد األضحى .ولم ُيصب أحد ،لكن
احلري��ق اضطر املركز إل��ى البحث عن موقع
آخر إلقامة الصالة .وقال س��تيف جوسنيل،
نائ��ب املدعي الع��ام في الوالية ،إن ش��رايبر
أبل��غ الش��رطة بع��د توقيف��ه ف��ي أيل��ول أن
الهجوم ال عالقة له مبتني.

خامنئي :ترامب أظهر
وجه أميركا الحقيقي

رأى مرش��د اجلمهوري��ة االس�لامية
االيرانية آي��ة الله علي خامنئ��ي أن الرئيس
األميركي اجلديد دونالد ترامب يكشف «وجه
أميركا احلقيقي» .وقال في خطاب القاه أمام
عس��كريني ف��ي طه��ران« :إننا ممتن��ون لهذا
الس��يد ...لقد أظه��ر وجه أمي��ركا احلقيقي».
وأض��اف« :م��ا نقول��ه من��ذ أكثر م��ن ثالثني
عام��ا ً ع��ن الفس��اد السياس��ي واالقتصادي
واالخالقي واالجتماعي داخل نظام الس��لطة
األميركي ،جاء هذا الس��يد وكشف عنه خالل
احلمل��ة االنتخابية وبعده��ا ...إنه يظهر من
خ�لال ما يفعل��ه واق��ع أميركا ،واق��ع حقوق
اإلنس��ان ف��ي ه��ذا البل��د :يكبل��ون طف�لاً في
اخلامسة من العمر».

وزيران إسرائيليان يحددان
موعد الحرب القادمة على غزة
في ظل حملة حتريض تش��نها نخب سياس��ية وإعالمية إس��رائيلية ،فاجأ
وزيران بارزان في حكومة بنيامني نتنياهو األوس��اط السياس��ية بتحديد موعد
احلرب التي ستشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وق��ال الوزي��ران البارزان إن احل��رب الرابعة على قطاع غزة س��يتم ش��نها
ف��ي الربيع القادم .ونقلت قناة التلفزة اإلس��رائيلية العاش��رة الليلة املاضية عن
عضوين في املجلس الوزاري املصغر لش��ؤون األم��ن ،الذي يعد أهم دوائر صنع
القرار السياس��ي والعس��كري في إس��رائيل ،قولهما إن ش��ن احلرب على غزة قد
يك��ون نتاج ردود فعل «حماس» على خطوات جدية س��تقوم بها إس��رائيل ضد
األنفاق.
وتوقع كل من وزير التعليم نفتالي بنات ووزير اإلس��كان يوآف غاالنت ،أن
تشرع إسرائيل في شن حملة ضد األنفاق على احلدود بني قطاع غزة وإسرائيل،
م��ا ق��د يدفع حماس لش��ن عمليات عس��كرية عبر بع��ض األنفاق قب��ل تدميرها،
وهو ما س��يفضي بش��كل مؤك��د إلى حرب س��تكون «أكثر شراس��ة» من احلروب
السابقة.
وجاء الكش��ف عن تصريحي بنات وغاالنت بعد أن عرضت القناة العاشرة
حتقيق��ا ً مص��ورا ً بعن��وان «حم��اس على اجل��دار» ،يظه��ر كثافة انتش��ار مواقع
«كتائب عز الدين القس��ام» ،اجلناح العس��كري حلرك��ة حماس على طول اخلط
احلدودي الفاصل بني القطاع والكيان الصهيوني.
وعرض��ت القناة صورة تظهر فيها مجموعة من األش��خاص وهم يتحركون
ح��ول ما يش��به الرافعة ،زاعمة أنه��ا لعناصر من «حماس» يقوم��ون بحفر نفق
على بعد مائتي متر من احلدود.
وتضم��ن التحقيق مقابالت مع خبراء عس��كريني ورؤس��اء مجالس محلية
للمس��توطنات اليهودي��ة الت��ي تقع في منطقة م��ا يعرف بـ«غ�لاف غزة» ،حيث
ح ّرضوا على ش��ن عمل عسكري كبير ضد «حماس» ملنعها من استخدام األنفاق
التي تقوم بحفرها حالياً.
وفي السياق ذاته ،قال وزير احلرب اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،إن حربا ً
جدي��دة ستنش��ب ضد حركة حماس ل��ن تنتهي «إال بعد أن ترف��ع حماس الراية
البيضاء»!!
ونقل��ت صحيف��ة «معاري��ف» ع��ن ليبرم��ان قول��ه« :إن كان��ت إس��رائيل
اس��تخدمت خالل حرب غ��زة  2014ثلث قوة النيران التي لديه��ا ،فإن عليها في
احلرب القادمة استخدام كل طاقة النيران التي بحوزتها من أجل حسم املواجهة
بانتصار إسرائيلي ال لبس فيه».
وحذر بعض املعلقني العس��كريني في إس��رائيل من أن وزراء حكومة اليمني
املتط��رف ف��ي تل أبيب يعتقدون ب��أن صعود دونالد ترامب للحك��م في الواليات
املتحدة يسمح باتخاذ قرار مبهاجمة غزة مجدداً.
وقال املعلق العسكري ألون بن دافيد ،في تعليق بثتة قناة التلفزة العاشرة
الليل��ة املاضي��ة ،إن
«امتص��اص حماس
للغارات التي شنتها
إس��رائيل أول أم��س
يدل عل��ى أن احلركة
ال تتج��ه للتصعيد»،
مح��ذرا ً م��ن خطورة
اتخ��اذ حكوم��ة ن�تن
«ق��رارات
ياه��و
متسرعة»}.

سي َ
رغم
حماس :االحتالل ُ
على صفقة تبادل لألسرى
أكد أحمد بحر نائب رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني ،والقيادي
في حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) أن حكومة االحتالل س ُت َ
رغم على
تلبية شروط املقاومة الفلسطينية إلبرام صفقة تبادل جديدة لألسرى.
وق��ال بح��ر إن «الع��دو س�� ُي َ
رغم عل��ى تلبية ش��روط املقاومة ش��اء
أو أب��ى» ،وإن «األس��رى س��يتحررون بش��روط املقاومة أيض��اً» ،داعيا ً
إل��ى حترك دولي وعربي لدعم األس��رى وإس��نادهم في ظ��ل االعتداءات
اإلسرائيلية املتصاعدة بحقهم.
جاء ذلك خالل وقفة تضامنية مع األسرى الفلسطينيني في سجون
االحتالل نظمتها وزارة األس��رى واحملررين في مدينة غزة ،وشارك فيها
العشرات من املوظفني احلكوميني.
ورفع املش��اركون الفتات كتب على بعضها «إرادة األسرى ستكسر
قضبان سجونكم».
وعلى هامش هذه الفعالية ،استنكر وكيل وزارة األسرى بهاء الدين
املده��ون بغزة «الصمت الدولي جتاه االنتهاكات» ،وقال إن ما يتعرض
له األسرى في سجون االحتالل «عملية قتل حقيقية».
ّ
وتش��ن قوات إسرائيلية خاصة بني الفينة واألخرى حمالت تفتيش
واس��عة داخل س��جونها ،يتخللها «اعتداء عل��ى املعتقلني» وفق هيئات
فلسطينية حكومية وغير حكومية مختصة بشؤون املعتقلني.
وتش��ير تقديرات فلس��طينية إلى أن ثمة حوالى س��بعة آالف أس��ير
فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل}.
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السودان ..رفع العقوبات ورهان على االستقرار االقتصادي
قب��ل أن يغ��ادر الرئي��س األميرك��ي ب��اراك أوبام��ا
البي��ت األبيض بأيام قليل��ة ،وقع في  13كان��ون الثاني
أم��را ً تنفيذي��ا ً برف��ع العقوب��ات االقتصادي��ة والتجارية
التي تفرضها الواليات املتحدة األميركية على الس��ودان
منذ عش��رين عاماً .وكان الرئيس األميركي األس��بق بيل
كلينت��ون قد اتخذ قرارا ً بفرض حظر جتاري ش��امل على
الس��ودان ع��ام  ،1997بتهم��ة رعاي��ة اإلره��اب الدولي
وإيواء زعي��م تنظيم القاعدة آنذاك أس��امة بن الدن الذي
كان يقيم ف��ي اخلرطوم .بيد أنه ما زال��ت هناك عقوبات
س��وف ينظ��ر ف��ي إلغائها بع��د س��تة ش��هور إذا تأكدت
واش��نطن مم��ا تعتب��ره تط��ورات إيجابي��ة م��ن جان��ب
اخلرط��وم ،وحينئ��ذ س��وف تلغ��ى بقية العقوب��ات ملدة
ع��ام قاب��ل للتجديد .وف��ور ص��دور القرار س��ادت حالة
غير مس��بوقة من االحتفاء والفرح في اخلرطوم رس��ميا ً
وش��عبياً ،نظ��را ً إلى اآلث��ار الكارثي��ة التي س��ببتها تلك
العقوبات على مدى عش��رين عاماً؛ لك��ن رفع العقوبات
لن يغيّر األوضاع ويحل مش��اكل الس��ودان االقتصادية،
ما لم تنف��ذ احلكومة حزم��ة من اإلصالحات السياس��ية
واالقتصادية تتعلق بدعم اإلنتاج والصادرات ،وتخطي
اإلج��راءات البيروقراطي��ة الت��ي تعط��ل االس��تثمارات
األجنبية وقطاع الصادرات ،وترش��يد االس��تهالك ودعم
الصناعة والزراعة ،فضالً عن محاربة الفس��اد احلكومي
املستشري.
ويأتي رف��ع العقوبات األميركية ع��ن اخلرطوم في
إط��ار خطوات مماثل��ة جتاه كل م��ن كوبا وإي��ران؛ ومع
دخ��ول االتف��اق الن��ووي بني إي��ران ومجموع��ة «»1+5
حيّ��ز التنفيذ ،رفع��ت واش��نطن عقوباتها عل��ى طهران،
حي��ث متكنت إيران من فتح أبواب قطاعاتها االقتصادية
للش��ركات األميركية ،في مقابل متكن هذه الش��ركات من
عقد صفق��ات جتارية مع إي��ران .كذلك أعلن��ت الواليات
املتح��دة ف��ي  15آذار  ،2016رف��ع العقوب��ات املفروضة
عل��ى كوب��ا ف��ي املجال�ين املصرف��ي والس��ياحي ،وه��ي
عقوبات استمرت ألكثر من خمسني عاماً.

ُكلفة العقوبات وتأثيراتها

يق��در بع��ض اخلب��راء
إجمال��ي اخلس��ائر املباش��رة
خالل عقدين م��ن الزمان بنحو
 500ملي��ار دوالر ،أي مبع��دل
أربع��ة مليارات دوالر س��نوياً،
م��ع العل��م أن حجم ص��ادرات
الس��ودان ف��ي موازن��ة الع��ام
املاض��ي ( )2016ل��م يزد على
نحو ثالثة مليارات دوالر ،كان
املواط��ن الس��وداني البس��يط

أكبر ضحية لقرار العقوبات .وأش��ارت دراسة سودانية
إلى أن عدد السكان كان في عام  2009تقريبا ً  32مليون
نس��مة ،فيم��ا بلغت مصروف��ات التنمية ف��ي نفس العام
 1139مليون دوالر بنصي��ب  35.7دوالرا ً للفرد .وكانت
نسبة السكان حتت خط الفقر في ذات الوقت  .%46ومع
اشتداد وطأة العقوبات تفاقم الوضع ليصل عدد السكان
حت��ت خط الفقر في عام  2014نحو  %58فيما انخفضت
مصروف��ات التنمي��ة إل��ى  806مالي�ين دوالر ،وانخفض
نصيب الف��رد من مخصصات التنمية إل��ى  21.6دوالراً.
وأص��اب الدم��ار كل مقوم��ات البني��ة التحتي��ة للتنمية؛
فانه��ارت مؤسس��ات اقتصادي��ة عريق��ة مث��ل اخلطوط
اجلوي��ة الس��ودانية الت��ي حرم��ت احلصول عل��ى قطع
الغي��ار والصيانة الدورية لطائراتها ،وتعرضت الس��كك
احلديدية خلسائر بالغة بس��بب تلك العقوبات ،وفقدت
 %83من بنيتها التحتية ،ومتثل الس��كك احلديدية قطاع
النقل الرخيص ذا الفائ��دة االقتصادية لصغار املنتجني.
كذل��ك تأ ّث��ر أكث��ر من أل��ف مصن��ع مباش��رة بالعقوبات
بس��بب ع��دم حصولها على قط��ع الغي��ار أو البرمجيات
األميركية ،وش��مل ذل��ك األجه��زة الطبي��ة واألدوية ،فقد
أوقف��ت التدابير االقتصادي��ة األميركية االجه��زة الطبية
التي تصنعها ش��ركة جي اي األميركية ،وغيرها من ذات
التصني��ع األوروب��ي .باإلضاف��ة إل��ى حرم��ان الباحثني
والطالب وأس��اتذة اجلامع��ات الزماالت واملش��اركة في
البحوث والدوريات العلمية .وكانت العقوبات عقبة في
طريق قطاع التعليم العالي والتقني ومنعته من مواكبة
التكنولوجي��ا .وبالرغ��م م��ن أن قطاع البت��رول وجد في
بعض دول شرق آسيا والصني بعض السلوى ،لكن منع
شركات البترول األميركية ذات اإلمكانات الفنية واملادية
الضخمة من االستثمار فيه ،كان له تأثير بالغ ،وقد شمل
ذل��ك الش��ركات األوروبية ،وانس��حبت ش��ركة تلس��مان
الكندي��ة تبعا ً لتلك العقوبات .وه�� ّز قرار العقوبات الثقة
ف��ي التعامل م��ع املؤسس��ات املالية الدولي��ة واإلقليمية
وال��دول املانحة ،ما أفقد الس��ودان م��وارد متوقعة كانت
كفيلة بسد الفجوة اخلارجية.

«نيويورك تايمز» تصف ترامب بـ«سيسي أمريكا»
نش��رت صحيفة «نيوي��ورك تاميز» مقال��ة بعنوان
«سيسي أمريكا» في إشارة إلى الرئيس األمريكي اجلديد
دونال��د ترام��ب ،وما يقوم ب��ه من تعيينات «عس��كرية»
مثي��رة للج��دل ف��ي فريق��ه الرئاس��ي ،فضالً ع��ن بعض
تصريحات��ه ح��ول اإلس�لام الت��ي قوبل��ت بالرف��ض من
العديد من اجلهات.
وقالت الصحفية املصرية منى الطحاوي ،في املقال
ال��ذي ترجمته «عربي ،»21متحدثة عن ترامب« :يش��به
متام��ا ً أحد طغاتن��ا» ..قاله��ا صديق لي بعد مش��اهدته
خط��اب الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب ف��ي حف��ل
تنصيبه .ف��ي الواقع كان عنوانها يلي��ق باجلنرال الذي
حتول إلى رئيس ،عبد الفتاح السيسي.
وأضاف��ت أنه «كان م��ن املدهش رؤي��ة ترامب وهو
يح��اول وض��ع الواليات املتح��دة في مح��ل مصر ،حيث
يقوم اجليش هناك بحكمنا منذ أكثر من ستة عقود».
وبيّن��ت أنه «لي��س من املس��تغرب أن يصف ترامب
السيس��ي بأن��ه «رجل رائ��ع» ،وذل��ك خالل اللق��اء الذي
ج��رى بينهما ف��ي نيوي��ورك العام املاض��ي ،وفي الوقت
ذات��ه أن يكون السيس��ي أول زعيم يهن��ئ ترامب بالفوز
باالنتخابات» .يشار إلى أن ترامب خالل لقائه بالسيسي
في أيل��ول املاضي ،كان قد وعد بدع��وة الرئيس املصري
إل��ى «زي��ارة رس��مية» للوالي��ات املتح��دة إذا وصل إلى
البي��ت األبيض ،مؤكدا ً في حال انتخابه رئيس��ا ً أن بالده
ستكون دولة «وفيّة» ملصر وليست فقط «حليفة».
وقالت الناش��طة السياسية (الطحاوي) إنه «ليس

من املس��تغرب أيضا ً أن أول مسودة قانون يقوم الرئيس
اجلدي��د بتوقيعه��ا بع��د حف��ل تنصيب��ه ،من��ح اجلنرال
السابق جيمس ماتيس ،منصب وزير للدفاع ،على الرغم
من عدم مرور الس��بع سنوات التي ينص عليها القانون،
قبل أن يعمل أحد املتقاعدين مبنصب في البنتاغون».
ورأت أن��ه «ال عجب كذل��ك أن الرئيس اجلديد املثير
للجدل قام بترشيح جنراالت لشغل مناصب في حكومته
أكثر من أي رئيس س��ابق» ،مش��يرة إلى أن��ه «في مصر،
نحاول احل ّد من سيطرة اجليش على احلياة السياسية،
وفي الواليات املتحدة يعمل ترامب على زيادتها».
وقال��ت« :كان م��ن املدهش رؤية ترام��ب وهو يدمر
كل ما بقي من خط��اب «رأب الصدع» الذي ألقاه الرئيس
األمريك��ي الس��ابق باراك أوبام��ا في القاه��رة ،بعد وقت
قصير من تنصيبه عام .»2009
وأش��ارت إل��ى أن أوبام��ا ق��ال حينه��ا« :الوالي��ات
املتح��دة ل��م ول��ن تك��ون في ح��رب م��ع اإلس�لام» ،لكن
ترامب تعهد بـ«جمع كلمة العالم املتحضر ض ّد ما س�� ّماه
«اإلرهاب اإلس�لامي املتطرف» ،حيث قال« :سنعمل على
القضاء متاما ً عليه من على وجه األرض».
يشار إلى أن ترامب لم يتطرق إلى موضوع التطرف
فق��ط في حفل تنصيبه ،حيث قال في مقر االس��تخبارات
األمريكي��ة ف��ي الي��وم التال��ي :إن��ه «ال يوجد خي��ار أمام
أمريكا س��وى القضاء على اإلرهاب» ،مضيفاً« :لم نشهد
مثيالً ملستوى الشر الذي يقوم به تنظيم داعش اإلرهابي
من قبل»}.

بقلم :ياسر محجوب احلسني

أسباب رفع العقوبات

م��ا الذي دعا واش��نطن إل��ى رفع العقوب��ات؟ هناك
أس��باب ع��دة يتداخ��ل فيها السياس��ي م��ع االقتصادي،
وال غرو فق��د أرادت اإلدارة األميركية عل��ى مدى العقدين
املنصرم�ين اس��تخدام العص��ا االقتصادي��ة لتحقي��ق
أغراضها السياسية.
ُبعيد وفاة الزعيم اإلس�لامي الدكتور حسن الترابي
ف��ي اخلام��س م��ن آذار  2016قال��ت مجموع��ة األزمات
الدولي��ة في تقرير لها ع��ن الترابي -ال��ذي وصفته بأنه
مهندس حكومة اإلنقاذ اإلس�لامية -إن غيابه سيؤثر في
إحياء املشروع اإلس�لامي بالسودان ،الذي شهد تراجعا ً
مستمرا ً منذ خروجه من احلكومة أواخر تسعينات القرن
املاضي.
وخل��ص التقري��ر إل��ى أن غي��اب التراب��ي ميكن أن
يشجع الغرب على استكشاف واتباع نهج أكثر إيجابية
في تعامله مع اخلرطوم ،التي وصفتها بأنها العب نشط
على نحو متزايد في منطقة الش��رق األوس��ط املضطربة.
فلي��س ف��ي اخلرط��وم -حس��ب التقري��ر -ما يس��تدعي
اإلبق��اء على احلص��ار والعقوبات ،وال أحد في الس��ودان
ميلك مشروعا ً يش��كل خطرا ً على الغرب .ويذكر البعض
تصريح��ا ً ش��هيرا للرئي��س البش��ير ف��ي آذار  2009قال
في��ه «لو أن أمي��ركا رضيت عنا يوما ف��إن ذلك يعني أننا
فارقنا الش��ريعة والدين» .ولعل مل��ف مكافحة اإلرهاب
وتعاون اخلرطوم في ه��ذا الصدد كان له قدح ُمعلى في
قرار رفع العقوبات .وأول تواصل رسمي بني احلكومتني

األميركية والس��ودانية فور صدور ق��رار رفع العقوبات،
كان بني مديري املخابرات في البلدين ،حيث أجرى جون
برين��ان مدير وكال��ة االس��تخبارات املركزي��ة األميركية
(س��ي آي أيه) اتص��اال ً هاتفيا ً مع محم��د عطا مدير جهاز
األمن واملخابرات الس��وداني ،وأكد املس��ؤوالن اس��تمرار
العم��ل ب�ين اجلهازين م��ن خ�لال خريطة الطري��ق التي
ق��ادت إلى رف��ع العقوبات .والحقا ً ق��ال مدير جهاز األمن
واملخابرات الس��وداني ف��ي تصريح صحافي« :ننس��ق
ونتعاون م��ع الواليات املتح��دة منذ ما قب��ل عام 2000
ف��ي مج��ال مكافحة اإلره��اب» مضيفاً« :نفع��ل ذلك ألننا
جزء من ه��ذا العال��م ونتأثر مبا يحدث ف��ي دول اجلوار
مثل ليبيا ،وحتى مبا يجري في سوريا» .وأكد أنه التقى
مدي��ر الـ (س��ي آي أيه) مرتني منذ تش��رين األول ،2015
وشدد على أن اخلرطوم مستعدة «لتحمل أعباء مكافحة
اإلرهاب».

التحدي األصعب

لع��ل رفع العقوب��ات يبدو في أح��د وجهي احلقيقة
رفع��ا ً حلمل ثقيل ظل الس��ودان ينوء بحمل��ه ،أما الوجه
الثان��ي للحقيقة فيتمثل في أنه ميث��ل حتديا ً عظيما ً أمام
احلكوم��ة .ويتكئ هذا التحدي على أمري��ن :أولهما كيف
يحاف��ظ النظ��ام احلاك��م على ورق��ة التوت وال تنكش��ف
التن��ازالت السياس��ية لواش��نطن ،حفاظ��ا ً عل��ى احل��د
األدن��ى من املرتكزات األيديولوجي��ة التي برر بها النظام
ثورت��ه ،فال يج��ب املض��ي أكثر ف��ي منزل��ق البراغماتية
السياس��ية ،فكوبا وإيران لم تقدما لواشنطن أي تنازالت
أيديولوجية .ومن املؤكد أن هناك عمالً كثيرا ً يحب القيام
ب��ه عبر وضع م��ا يلزم م��ن تدابير الجتياز فترة األش��هر
الس��تة القادمة ،ملنع حدوث انتكاسة ُتعطي ُمب ِّررا ً إلدارة
ترام��ب املتربصة ،للتراج��ع عن القرار ال��ذي أعانته .أما
األمر الثاني الذي يقوم عليها التحدي فهو متعلق بكيفية
االس��تفادة م��ن قرار رف��ع العقوب��ات في دع��م االقتصاد
السوداني}.

تهديدات إيرانية ألميركا
ترد :ال تختبروا حزم ترامب
وواشنطن ّ
اشتدت وتيرة الوعيد املتبادل بني إيران والواليات
املتح��دة ،وه��دد مس��ؤول إيران��ي بض��رب إس��رائيل
واألس��طول اخلامس األميركي في البحري��ن ،بينما حذر
نائب الرئيس األميركي طه��ران من اختبار حزم الرئيس
ترامب إزاءها.
وق��ال عض��و جلن��ة األم��ن القوم��ي والسياس��ات
اخلارجية ف��ي البرملان اإليراني مجتب��ى ذو النور -يوم
األحد -إن أي اعتداء عس��كري م��ن قبل أميركا على إيران
سيقابَل بضرب تل أبيب بالصواريخ اإليرانية.
وأضاف ذو الن��ور أن الصواريخ اإليرانية ال حتتاج
س��وى س��بع دقائق للوصول إلى تل أبي��ب إذا تعرضت
إيران ألي اعتداء عسكري من قبل الواليات املتحدة.
وتاب��ع املس��ؤول اإليران��ي أن لدى أمي��ركا نحو 36
قاعدة عس��كرية ف��ي املنطقة ،أقر ُبها األس��طول اخلامس
املتمرك��ز ف��ي مملكة البحري��ن ،مؤكدا ً أن طهران س��تدمر
ه��ذه القواعد بالصواريخ إذا فكرت واش��نطن في توجيه
ضربة عسكرية إليران.
وجاء تهديد املس��ؤول اإليراني بينما أعلنت طهران
ع��ن قرب الكش��ف ع��ن خمس��ة إجن��ازات عس��كرية في
مجال��ي الدف��اع اجل��وي والب��ري ،كم��ا يج��ري احلرس
الث��وري اإليران��ي من��اورات «الدف��اع ع��ن الوالي��ة» في
محافظة سمنان شمالي البالد ،تشمل إطالق صواريخ.
وبالتزام��ن مع بدء هذه املناورات ،حذر قائد القوات
اجلوي��ة في احل��رس الث��وري العميد إس��ماعيل حاجي
زاده ،م��ن أن صواري��خ قوات��ه س��تباغت «األع��داء إذا
أخطأوا احلس��ابات» ،فيما قال العميد أحمد بوردس��تان
نائب القائد العام للجيش اإليراني إن واش��نطن س��تندم

إذا هاجمت بالده.
وتأت��ي التهدي��دات اإليرانية في إط��ار حرب كالمية
م��ع إدارة الرئي��س دونال��د ترامب بعد فرضه��ا عقوبات
على ش��ركات وشخصيات إيرانية ،بسبب إطالق القوات
اإليرانية قبل أسبوع صاروخا ً بالستيا ً جديداً.

حتذير إليران

وفي واش��نطن صدرت آخر الهجمات األميركية ضد
إي��ران من قبل مايك بنس ،نائ��ب الرئيس األميركي الذي
حذره��ا من اختبار حزم إدارة ترام��ب إزاءها .وقال بنس
في مقابلة بثتها ش��بكة «أي بي س��ي نيوز» إنه سيكون
م��ن األفضل إلي��ران أن ت��درك أن هناك رئيس��ا ً جديدا ً في
املكتب البيضاوي.
وق��ال بن��س إن «اإليرانيني حصلوا عل��ى اتفاق مع
املجتم��ع الدول��ي نعتق��د -الرئيس وأن��ا وإدارتن��ا -أنه
اتفاق س��يّئ للغاي��ة» .ورغ��م أن وزير الدف��اع األميركي
جيمس ماتي��س ووزير اخلارجية ريكس تيلرس��ون قاال
إن الوالي��ات املتح��دة س��تلتزم االتفاق ،ف��إن بنس أبدى
ش��كوكا ً حيال ذلك قائالً« :جنري تقوميا ً لذلك في الوقت
احلالي» .وأضاف« :أعتقد أن الرئيس س��يتخذ قراره في
خالل األيام املقبلة ،وسيس��تمع إلى جميع مستش��اريه،
لك��ن يجب أن تعلموا بش��كل مؤكد أن ه��ذا الرئيس حازم
ج��دا ً لدرج��ة ترت��ب عل��ى إي��ران التفكي��ر مرتني بش��أن
مواصلة أعمالها العدائية».
وكان ترام��ب قد ق��ال إن إي��ران تلعب بالن��ار ،وإنه
ال يس��تبعد أي��ا ً م��ن اخليارات جت��اه ما وصفته��ا إدارته
بسياس��يات إيران العدائي��ة ،وكان قد ل ّوح في الس��ابق
بإمكاني��ة «متزيق» االتف��اق النووي .كما قال مستش��ار
األمن القومي األميركي مايكل فلني
إن واش��نطن لن تغض الطرف من
اآلن فصاعدا ً عم��ا وصفها بأعمال
إي��ران العدواني��ة .وفي الس��ياق
نفسه ،هاجم وزير الدفاع األميركي
إيران ،ووصفه��ا -في تصريحات
له بالعاصم��ة اليابانية طوكيو-
بأنها أكبر دولة راعية لإلرهاب في
العالم .ورد مس��ؤولون إيرانيون
باس��تخفاف عل��ى التهدي��دات
األميركي��ة األخي��رة ،واعتبره��ا
بعضهم «كالما ً فارغاً»}.
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المقاطعة االقتصادية الشعب ّية لتأديب ترامب واإلدارة األميركية
أث��ارت قرارات الرئي��س األمريك��ي دونالد ترامب
مبنع مواطني س��بع دول إسالمية من دخول الواليات
املتح��دة األمريكي��ة ،ردود فعل غاضبة ل��دى عدد من
الدول الغربية ،فقد وجهت كل من أملانيا وفرنس��ا نقدا ً
الذع��ا ً لإلدارة األمريكي��ة اجلديدة ،فيم��ا أعرب رئيس
الوزراء الكندي «جاس�تن ترودو» عن اس��تعداد بالده
الستقبال كل املهاجرين الذين مت طردهم من الواليات
املتحدة األمريكية.
وفي مقاب��ل املوقف الرافض ال��ذي أعلنته بعض
ال��دول الغربية جتاه ق��رارات ترامب العنصرية ،جند
أن الزعماء العرب التزموا الصمت حيال هذه القرارات
التي ُوصفت بالعنصرية!! ومنهم من ب ّررها واعتبرها
حقا ً لإلدارة األمريكية!!
من ناحية أخرى تس��عى إدارة الرئيس األمريكي
دونال��د ترام��ب إل��ى تغيي��ر اس��م برنام��ج «مكافحة
التط��رف العنيف» إلى «مكافحة التش��دد اإلس�لامي»
أو «مكافحة اإلس�لام املتطرف» ،بحيث لن يس��تهدف
بع��د ذلك جماع��ات كتلك الت��ي تؤمن بتف��وق البيض
ونفذت عمليات إطالق نار وتفجيرات في أمريكا ،وهو
ما س��يؤدي إل��ى جعل عم��ل احلكوم��ة األمريكية أكثر
صعوبة وتش��ددا ً مع املس��لمني ،ورمبا يؤدي بحسب
محللني إلى شن حروب اس��تباقية على دول إسالمية
بذريع��ة مكافحة التطرف اإلس�لامي ،كما فعل جورج
بوش االبن ،حتت الفتة «احلرب على اإلرهاب».
لذل��ك ،وإزاء سياس��ات التمييز العنص��ري التي
ينتهجه��ا ترام��ب وإدارت��ه اجلدي��دة جت��اه اإلس�لام
واملسلمني ،وفي ظل الصمت املطبق للزعماء العرب ،ال
ب ّد من ردّة فعل قوية على مس��توى الشعوب العربية
واإلس�لامية تتمثل في املقاطعة االقتصادية ملنتجات
وبضائع الشركات األمريكية ،ألن هذه الشركات تؤثر
بش��كل كبير ف��ي صناعة الق��رار السياس��ي األمريكي
وتس��تطيع الضغط على اإلدارة األمريكي��ة إذا تأثرت
مصاحلها سلباً.
فق��د كش��ف موقع «فورتش��ن» األمريك��ي أن أكبر
خم��س ش��ركات تكنولوجي��ة مدرج��ة عل��ى مؤش��ر

«س��تاندرد آن��د بورز» خس��رت ي��وم االثن�ين املاضي
وح��ده  32ملي��ار دوالر م��ن قيمتها الس��وقيّة ،نتيجة
تزايد مخاوف كبار املستثمرين من أن تؤدي سياسات
ترامب بخصوص الهجرة لتقليص عدد األيدي العاملة
املاهرة في هذه الشركات ،بينما قال الرئيس التنفيذي
لش��ركة «آب��ل» األمريكي��ة «تيم ك��وك» إن ش��ركته ال
تستبعد اللجوء إلى القضاء ضد القرار اإلداري األخير
للرئي��س األمريكي بوقف الهجرة من س��بعة بالد ذات
أغلبية إسالمية .وأضاف كوك في مقابلة مع صحيفة
«وول ستريت جورنال»« :س��نواصل الضغط إللغاء
هذا القرار الذي يض��ر بصناعة تكنولوجيا املعلومات
بش��كل كبي��ر ،ألن للمهاجري��ن دورا ً كبي��را ً ف��ي بن��اء
االقتصاد األمريكي».
إذن تس��تطيع املقاطع��ة االقتصادي��ة املنظمة أن
تلع��ب دورا ً كبي��را ً في الضغط عل��ى اإلدارة األمريكية
لتغيي��ر مواقفه��ا العنصري��ة ،وق��د زخ��ر التاري��خ
اإلنس��اني على م ّر العص��ور بالكثير م��ن األمثلة التي
اس�� ُتخدم فيها س�لاح املقاطعة االقتصادية كوس��يلة
م��ن وس��ائل الضغ��ط إلخضاع الط��رف اآلخ��ر ..على
سبيل املثال:
 اتفق��ت قري��ش على مقاطعة بني هاش��م وبنيعبد املطل��ب ،وذلك ب��أال يتز ّوجوا منه��م وال يبيعوهم
ش��يئا ً وال يبتاع��وا منه��م ،واس��تمرت املقاطعة ثالث
سنوات.
 م��ا فعل��ه ثمامة ب��ن أث��ال -رضي الل��ه عنه-بعدما أس��لم ،حيث قال لكفار قريش« :والله ال يأتيكم
من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن النبي |».
 امتن��اع الفالح�ين ف��ي إيرلن��دا إب��ان حرك��ةحتريرها من االحتالل البريطاني أواخر القرن التاسع
عش��ر؛ عن التعامل مع أصحاب اإلقطاع��ات الزراعية
اإلجنليز ووكالئهم احملليني.
 انته��ج الزعيم الهندي الراح��ل املهامتا غانديسياس��ة املقاطع��ة االقتصادي��ة س�لاحا ً ف��ي وج��ه
االحت�لال البريطاني للهند ،ودعا إلى إحراق البضائع
القادمة من بريطانيا.
 امتن��ع العدي��د م��ناملس��تهلكني ف��ي العال��م ع��ن
استهالك البضائع القادمة من
جنوب أفريقيا؛ احتجاجا ً على
سياسة الفصل العنصري من
الس��تينيات إلى التسعينيات
من القرن املاضي حتى سقوط
النظام العنصري.
 دع��ت املنظم��اتالفلس��طينية على م��دار عقود
من الزمن؛ إل��ى حمالت دولية

الحوثيين بالمخا
يضيق الخناق على
ّ
الجيش اليمني ّ
ضيّق اجليش الوطني واملقاومة الشعبية في اليمن
اخلن��اق على مليش��يات احلوث��ي وحلفائهم ف��ي مدينة
املخا االس��تراتيجية على البحر األحمر ،بسيطرتهم على
مس��احات واس��عة من املدين��ة ،بينما م��ا زال احلوثيون
يتحصنون في بعض املناطق الشمالية الغربية بأطراف
املدينة.
ونقل��ت وكالة األناضول عن قي��ادي في املقاومة أن
القوات احلكومية اليمنية واملقاومة الداعمة لها سيطرتا
على أجزاء كبيرة من مدينة املخا.
وق��ال القيادي بالل الس��قاف إن الق��وات احلكومية
واملقاوم��ة هاجمت��ا م��ن مح��اور ع��دة مواق��ع احلوثيني
وحلفائه��م م��ن ق��وات الرئي��س املخل��وع علي عب��د الله
صال��ح ،وس��ط املدين��ة االس��تراتيجية ،م��ا أس��فر ع��ن
الس��يطرة على املين��اء واملدينة القدمي��ة والطريق العام
وعدد من األحياء السكنية.
ولفت إلى أن «حتقيق هذه املكاسب يعني أن املدينة
أصبحت حتت سيطرتنا» ،مضيفا ً أن احلوثيني انسحبوا
إلى عدد من املواقع ،وحتصنوا في املباني الس��كنية على
أط��راف املدينة باملنطقة الش��مالية الغربي��ة ،في الوقت
الذي ال تزال املعارك مستمرة.
كما أش��ار إل��ى أن أكث��ر من ثالث�ين مس��لحا ً حوثيا ً
س��لموا أنفس��هم ،بينما انس��حب آخرون باجت��اه منطقة
يخت��ل (عش��رة كيلومترات ش��مال مدينة املخ��ا) ،بينما
س��قط عش��رات منه��م ب�ين قتي��ل وجري��ح ،قب��ل أن يتم

االستيالء على مخازن أسلحة عائدة لهم.
وأوضح القيادي ف��ي املقاومة اليمنية أن مروحيات
أباتش��ي تابع��ة للتحال��ف العرب��ي بقيادة الس��عودية،
ش��نت أكثر من خمس غارات على مواق��ع للحوثيني ،في
شمالي املدينة ،وغارات أخرى على منطقة يختل.
وفرض��ت القوات احلكومية حص��ارا ً على احلوثيني
وس��ط املدين��ة ،منذ إع�لان احلكوم��ة اليمنية الس��يطرة
عليها في  22كانون الثاني املاضي.
ومنذ فجر الس��ابع من كانون الثاني املاضي تش��ن
الق��وات احلكومية اليمنية عملية عس��كرية أطلقت عليها
اسم «الرمح الذهبي» مستهدفة مواقع احلوثيني وقوات
صالح ،على طول الساحل الغربي املمتد من عدن جنوبا ً
إل��ى املخا ف��ي محافظ��ة تعز غرب��اً ،وبإس��ناد جوي من
التحالف العربي.
وكان��ت مقات�لات التحال��ف العرب��ي ش��نت ي��وم
االثن�ين غارات جوي��ة على مواقع متفرقة يس��يطر عليها
احلوثيون وق��وات صالح في محافظ��ة تعز ،خاصة في
منطقتي الشقيراء ومفرق الوازعية غرب تعز.
يأتي ذلك في حني أفشل رجال اجليش واملقاومة
الش��عبية هجوما ً مليليش��يات احلوثي مصحوبا ً بقصف
عني��ف عل��ى مواق��ع اجلي��ش واملقاوم��ة جن��وب ش��رق
املدين��ة ،وأجبروه��م عل��ى التراج��ع بع��د اش��تباكات
استمرت لساعات ،حسب ما نقلت وكالة األنباء األملانية
عن مصادر في املقاومة}.

بقلم :شريف منصور
ملقاطع��ة البضائ��ع اإلس��رائيلية والش��ركات العاملية
الداعمة إلسرائيل.
وقد أعلن مطع��م بلجيكي ع��ن مقاطعة البضائع
األمريكي��ة احتجاجا ً على سياس��ة الرئي��س األمريكي
العنصرية ضد املس��لمني ،حيث ق��ال «ديفيد جورج»
مالك مطعم «زيزخت» الذي يقع قرب مدينة إنتويرب

البلجيكية إنه قرر التوقف عن بيع البضائع األمريكية
احتجاج��ا ً عل��ى ق��رارات ترام��ب العنصري��ة ض��د
املسلمني.
إن الش��عوب العربي��ة واإلس�لامية مطالبة بأخذ
زمام املب��ادرة النتزاع حقوقها املس��لوبة في ظل عجز
األنظمة العربية واإلسالمية الرسمية وخنوعها ،ولتكن
البداي��ة بتش��كيل حمل��ة مقاطعة اقتصادية ش��عبية
واسعة على مستوى العالم العربي واإلسالمي ،يكون
هدفها عمل قوائم للبضائع األمريكية وحث الش��عوب
عل��ى املقاطع��ة ،ولتب��دأ بالت��درج مبقاطعة ش��ركات
املش��روبات الغازي��ة وسالس��ل املطاع��م ومنتج��ات
الش��وكوالتة وغيرها ،ث��م تنتقل بعد ذل��ك إلى غيرها
م��ن املنتجات ،لتأدي��ب اإلدارة األمريكية وحملها على
تغيير سياساتها العنصرية}..

أردوغان يرفض استخدام ميركل
عبارة «اإلرهاب اإلسالمي»
رف��ض الرئي��س الترك��ي رج��ب
طيب أردوغان يوم اخلميس املاضي،
استخدام املستشارة األملانية انغيال
ميركل ف��ي مؤمتر صحافي مش��ترك
عبارة «اإلرهاب اإلسالمي» لإلشارة
الى الهجمات التي تشنها اجلماعات
اجلهادية.
وأش��ارت مي��ركل إث��ر لقائه��ا
اردوغان في أنقرة ال��ى أن «اإلرهاب
اإلس�لامي» كان ب�ين املس��ائل الت��ي
مت التط��رق اليه��ا خ�لال احملادثات،
لك��ن الرئي��س التركي عمد ف��ورا ً الى
مقاطعته��ا قائالً« :إن عبارة اإلرهاب اإلس�لامي تؤملنا
في ش��كل كبير .عبارة كهذه ال ميكن اس��تخدامها ،هذا
ليس عدالً ،ألنه ال ميكن الربط بني اإلسالم واإلرهاب»،
وأضاف أن «كلمة إسالم تعني السالم .من هنا ،إذا مت
الربط بني كلمتني تش��يران الى الس�لام والى اإلرهاب
فإن ذلك يؤلم املسلمني».
وتاب��ع« :أرجو عدم اس��تخدام ذلك ،ألن��ه ما دام
األم��ر على ه��ذا النحو س��نكون مختلف�ين بالضرورة.

إذا التزمن��ا الصمت فهذا يعني أننا نقبل باألمر ،لكنني
كمسلم وكرئيس مسلم ال أستطيع القبول به».
ويس��تخدم املس��ؤولون األوروبي��ون عب��ارة
«اإلرهاب اإلس�لامي» على نطاق واس��ع لإلشارة الى
الهجمات التي تشنها اجلماعات اجلهادية وخصوصا ً
«تنظيم الدولة اإلسالمية» الذي نسبت اليه السلطات
التركي��ة العديد م��ن االعتداءات الدامي��ة التي ضربت
البالد في األشهر األخيرة}.

مظاهرة في تل أبيب
الفلسطينيين
ضد التمييز وهدم منازل
ّ
شهدت مدينة تل أبيب مظاهرات
احتجاجي��ة ش��ارك فيه��ا آالف
اإلس��رائيليني والع��رب (فلس��طينيو
الداخل ،دع��ت إليها منظمات وأحزاب
يهودي��ة يس��ارية وعربية م��ن داخل
اخل��ط األخض��ر ,تندي��دا ً بسياس��ات
التمييز اإلسرائيلية ضد العرب وهدم
املنازل.
وجاب املتظاهرون مساء السبت
ع��دة ش��وارع رئيس��ية في ت��ل أبيب،
قب��ل املهرج��ان اخلطاب��ي ال��ذي ندد
فيه املشاركون بالسياس��ات التمييزية اإلسرائيلية ,في
مقدمتها سياسة هدم املنازل في النقب واجلليل واملثلث.
وتق��دم املظاه��رة ن��واب م��ن ح��زب ميرت��س اليس��اري
والقائمة العربية املشتركة.
وتأت��ي املظاه��رة في إط��ار فعاليات الي��وم العاملي
لدع��م فلس��طينيي الداخل ،ال��ذي نظمته جلن��ة املتابعة
العليا للجماهير العربية في إسرائيل ،وجاءت استجابة
لدعوة أطلقتها مجموعة «يهود وعرب معاً» حتت عنوان
«آن األوان لنتحد».
وطال��ب املتظاه��رون حكومة االحتالل اإلس��رائيلي
بوق��ف هدم من��ازل العرب داخل اخل��ط األخضر بدعوى
أنها مبنية دون تراخيص بناء ،رغم أن سلطات االحتالل
نادرا ً ما متنحهم هذه التراخيص.
ورفع��وا الفتات كت��ب عليها «عندم��ا تقف احلكومة
ضد الش��عب ،يقف الش��عب ض��د احلكوم��ة» ،و«جنابه
الفاشية» ،و«هم يهدمون ونحن نبني».
املتظاه��رون رفع��وا ش��عارات تندد بسياس��ة هدم
منازل الفلسطينيني التي تعتمدها إسرائيل (رويترز)

ضد التمييز

وتته��م مجموع��ة «يه��ود وع��رب معاً» الت��ي تؤمن

باملس��اواة ب�ين جمي��ع الطوائف ف��ي إس��رائيل ،حكومة
بنيام�ين ننت ياه��و بأنها تعمل عل��ى التفريق بني اليهود
والعرب في سياساتها.
وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على موقع
التواصل االجتماعي إن «ننت ياهو وأصحابه يعملون كل
بجد ونشاط للتفريق بيننا ،وخللق أعداء خياليني..
يوم ِ
نح��ن هنا لعرض بديل ،وللمطالبة بعدالة ومس��اواة لنا
جميعاً ،يهودا ً وعرباً».
ونش��رت املجموع��ة دعوات خ�لال األي��ام املاضية،
طالبت فيها املواطنني بالتوجه من كافة أنحاء إس��رائيل
للمش��اركة ف��ي املس��يرة التي تزامن��ت مع ذك��رى اليوم
العامل��ي لدع��م حق��وق اجلماهي��ر العربية الفلس��طينية
داخل اخلط األخضر.
وتأت��ي هذه املظاه��رة بعدما ضج الش��ارع العربي
ف��ي الداخل الفلس��طيني خالل األس��ابيع األخي��رة عقب
عمليات اله��دم ،وخرج��ت اجلماهير الفلس��طينية داخل
اخلط األخضر في مظاهرات منددة بسياسة الهدم ،وعم
اإلض��راب العام البل��دات والقرى العربي��ة ،ودعت جلنة
«املتابعة العليا للجماهير العربية» إلى تنظيم سلس��لة
من النشاطات احتجاجا ً على سياسة الهدم}.
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التعايش الثقافي داخل كندا من مشموالت المسلمين فيها
ال يس��تبعد أن يشعر بعض املتش��ددين إن لم يكن
أغلبهم بنوع م��ن الرضا على ما حدث في بلد مثل كندا،
عندما أقدم ش��اب مس��يحي من املعادين لألجانب على
قتل ستة مسلمني داخل مسجد مبحافظة كيبيك وجرح
آخري��ن .ولعلهم ي��رون في ما حصل دلي�لاً آخر على أن
اإلس�لام وأهل��ه «يتعرض��ان حلرب شرس��ة م��ن كفار
الغرب» ،وهو ما يضفي الشرعية حسب اعتقادهم على
«احلرب املقدس��ة» التي يخوضونها في كل مكان دفاعا ً
حس��ب زعمهم عن دي��ن التوحيد ،في ح�ين أن احلقيقة
مغاي��رة لذلك ،إن ل��م نقل هي على عكس م��ا يعتقدونه
وما ير ّوجون له.
ال خالف ح��ول القول ب��أن اإلس�لاموفوبيا ظاهرة
عنصرية قدمي��ة جداً ،وه��ي أحد التعبيرات املس��تمرة
واملخترق��ة للتاري��خ الت��ي خلفتها احل��روب الصليبية
البغيض��ة .وبالتال��ي ه��ي ظاه��رة ثقافي��ة وديني��ة
واجتماعي��ة س��ابقة لوجود تنظي��م القاع��دة و«تنظيم
الدولة».
وهي ظاهرة أس��همت في تغذيتها عوامل متعددة،
م��ن بينه��ا النمو الدميغراف��ي للجاليات اإلس�لامية في
ال��دول الغربي��ة ،وتصاعد ح��دّة األزم��ات االقتصادية،
وارتفاع أصوات أقصى اليم�ين الذي أصبح يجر وراءه
األح��زاب اليميني��ة والوس��طية ،ويدفع به��ا نحو تبني
مواقف وسياس��ات عدائية ومتطرفة تستهدف األجانب
وحت ّمله��م مس��ؤولية األزمات التي متر به��ا املجتمعات
الغربية.
يضاف إلى ذلك النسبة العالية من اجلهل املتفشي

ف��ي صفوف مواطن��ي هذا ال��دول باإلس�لام وبالتاريخ
املوضوعي للعالقات اإلس�لامية املسيحية ،وصوال ً إلى
اللحظة الراهنة ومرورا ً باحلقبة االستعمارية.
هذا الس��ياق مع��روف ل��دى الباحث�ين واملراقبني،
لك��ن على أهميته يج��ب أال يحجب عن��ا دور هذا العنف
اجلنون��ي الدائ��ر منذ س��نوات ،والذي تق��وده جماعات
تعتب��ر نفس��ها وصيّة عل��ى اإلس�لام وناطقة باس��مه،
وتب�� ّرر ذلك بالقول إنها تعمل م��ن أجل تغيير املعادالت
الدولية حتى يصبح اإلسالم هو الذي يحكم العالم.
فه��ذا العنف الذي حت��رر من كل القي��ود األخالقية
في عديد املناس��بات ،أصبح يشكل مصدرا ً خطيرا ً على
اإلس�لام واملس��لمني ،نظ��را ً إلى كون��ه حالي��ا ً ميثل أحد
أه��م العوامل املغذية ملوج��ة الكراهية التي يعاني منها
املهاجرون من أصول عربية وإسالمية في جميع الدول
الغربية.
وبن��اء علي��ه ،ف��إن إع�لان احل��رب املس��لحة على
الغرب من قبل هذه اجلماعات لم ينجح في توفير األمن
واالس��تقرار للمس��لمني ،ولم يؤ ّد بعد كل هذه السنوات
العج��اف وه��ذا الك��م الهائ��ل م��ن القتل��ى والعملي��ات
االنتحاري��ة والذب��ح والع��ودة إلى أس��واق النخاس��ة،
إلى إعادة االعتبار للمس��لم في العالم ،بقدر ما نتج منه
تعميق نظرة االحتقار واخلوف والشك جتاه املسلمني.
يعي��ش الكندي��ون هذه األي��ام حلظات مش��حونة
باحلي��رة والصدمة بعد أن أقدم أحد أبنائهم على القيام
باعتداء إجرامي وصفه رئيسهم بالعمل اإلرهابي.
وه��و ش��اب ال يع��رف اإلس�لام ،ول��م يطل��ع عل��ى

«حماس والسيسي» ..تحسن في العالقة
تعتبر حركة حماس من أبرز التنظيمات االخوانية
واكثره��ا مرونة وبراغماتية ،مع حفاظ منقطع النظير
عل��ى الثوابت في التعامل م��ع كل املعطيات التي تثار
حولها.
العالق��ة م��ع القاه��رة كان��ت واح��دة م��ن اه��م
املعض�لات التي ارهقت حماس ،ومع قدوم السيس��ي
الى احلكم تعمقت األزم��ة ،لكن رغم ذلك ظلت حماس
حتاول اس��تثمار الفرصة لتلطيف التواصل مع مصر،
رمب��ا إلدراكه��ا ان الع��داء م��ع القاه��رة ميث��ل خانق��ا ً
استراتيجيا ً للحركة ولقطاع غزة.
ف��ي األس��ابيع املاضي��ة تغي��ر كل ش��يء ،فلغ��ة
اخلط��اب الرس��مي واالعالمي املصري جت��اه حماس
بدأت بالتحسن ،حيث اس��تضاف التلفزيون املصري
القيادي احلمس��اوي «أحمد يوس��ف» ف��ي  25كانون
الثان��ي ،وف��ي املقابل��ة ق��ال يوس��ف :إنّ الوض��ع في
سيناء يثير القلق ،وإ ّنه ليس هناك مفر من تنسيق بني
مصر وحركة حماس «نحن بحاجة لبعضنا البعض،

بقلم :عمر عياصرة
قط��اع غزة ه��و منطقة آمنة بكل م��ا يتعلق مبصر ،في
حال خرجت األمور عن الس��يطرة فإنّ التهديد سيمس
الطرفني ،ال ميكن إبقاء قطاع غزة بال تنسيق خصوصا ً
في ما يتعلق باحلدود واألنفاق».
إ ًذا ،مرب��ط الف��رس ف��ي تلطيف العالق��ة وتخلي
اجلانب املصري عن عناده جتاه حماس هو ما يجري
في س��يناء م��ن انف�لات ،فالش��عور «املنطق��ي األمني
املص��ري» ذهب باجت��اه ان حماس عامل مس��اعد في
ضبط املنطقة ،وانها قادرة على تقدمي الكثير.
حماس التقطت اإلش��ارة وتعامل��ت معها بذكاء،
فق��د قام��ت باعتقال اكث��ر من  300إس�لامي متش��دد
بالقط��اع ،واظنه��ا قدم��ت معلوم��ات اس��تخباراتية
للجانب املص��ري ،كما أنها اقنع��ت املصريني بأن ثمة
قطيعة حقيقية بينها وبني تنظيم االخوان املصري.
اس��تجابة املصري�ين ومرونته��م جت��اه احلركة،
يؤك��د عم��ق ازمته��م ف��ي س��يناء،
وكذلك يؤكد قناعتهم بأن تس��ويق
ارهابية حماس ل��م يكن مجدياً ،وال
ب ّد من التراجع عنه.
على كل االحوال ،يبدو مفيدا ً ان
تصل القاهرة الى قناعة بأن حماس
ال تش��كل تهديدا ً ألمنه��ا القومي ،بل
على العكس هي ضام��ن لهذا األمن
ومس��اعد ل��ه ،وبالتال��ي س��تكون
اإلنفراجة معقولة وبحدود تفرضها
احلالة اإلقليمية}.

بقلم :صالح الدين اجلورشي
تعاليمه ،وال يعرف ش��كل املس��اجد من الداخل ،وال علم
له بأوقات الصالة .كل ما تسرب إليه في الفترة األخيرة
أن الدي��ن اإلس�لامي يعل��م أتباع��ه الهمجي��ة والقت��ل
العش��وائي ،وأن املس��لمني يش��كلون خط��را ً عل��ى كندا
وعل��ى العال��م ،وأن احلل الوحي��د ملواجهتهم هو العمل
عل��ى طرده��م من كندا م��ن خالل قت��ل أكثر ع��دد منهم،
وهو ما حاول أن يفعله من خالل اجلرمية البشعة التي
ارتكبها.
العنف يولد العنف ،وأقصى اليمني في املجتمعات
اإلس�لامية يغذي أقصى اليمني في الدول الغربية ،فهما
وجهان لعملة واحدة.
ً
وال��ذي س��ينتصر ظاهري��ا ف��ي مثل ه��ذه احلرب
هو الذي س��يعمل عل��ى إيقاع أكثر خس��ائر في صفوف
أعدائ��ه ،لكن اخلطورة تكمن في أن الكثير من املس��لمني
األبري��اء ،والذي��ن اضطرته��م ظروفه��م االقتصادية أو
رغبته��م ف��ي دراس��ة العل��وم بالعواص��م الغربية ،هم
الذين سيدفعون جزءا ً هاما ً من ثمن هذه احلرب.
وبالتال��ي فإن الكرة س��تعود إل��ى ملعب جماعات

داؤنـا و دواؤنـا

العن��ف واإلره��اب الت��ي تنش��ط داخ��ل املجتمع��ات
اإلسالمية أو حتى من بني اجلاليات املسلمة في الغرب،
والتي تصبح املس��ؤولة عن أي أذى س��يمس أفراد هذه
اجلالي��ات .مبعن��ى آخر ،تقت��ل ه��ذه اجلماعات بعض
املواطن�ين من ديانات أخرى ،فتك��ون النتيجة تعريض
املس��لمني ملختل��ف أش��كال املخاطر ،مبا في ذل��ك قتلهم
على أي��دي بعض املتطرفني م��ن أتباع ه��ذه الديانات!
وبهذه احلصيلة الثقيلة من املستفيد؟ ومن اخلاسر؟
هناك حلظة وعي ومس��ؤولية ال ب ّد من االس��تفادة
منها اآلن .لقد قدمت الدولة الكندية من خالل مسؤوليها
اعتذاراتها للمس��لمني الكنديني .وتقتضي هذه اخلطوة
الرمزي��ة تثمينها واالنتقال بها إل��ى حوار عميق وجدّي
ومس��تقبلي يجري��ه الكندي��ون م��ن أصول مس��لمة مع
ممثلي دولتهم.
وأضع سطرا ً حتت كلمة «دولتهم» ،ألنهم يحملون
جنس��يتها ،وقد حتولوا منذ أن فعلوا ذلك إلى مواطنني
كاملي احلق��وق ،مثلهم في ذلك مثل الس��كان األصليني
لهذا البلد الكبير.
وعل��ى املس��لمني أن يرفض��وا أن يتحدث باس��مهم
أي ط��رف غير كندي ،مبا في ذل��ك حكومات الدول التي
ينحدرون منه��ا .فقضاياهم يجب أن حتس��م في داخل
بلدهم كندا وبني ش��ركائهم في الوط��ن ،وطنهم اجلديد
ال��ذي اخت��اروه بحري��ة ووع��ي .عليه��م أال يفك��روا في
االنس��حاب والعودة ،وعليه��م أن يجعلوا من أنفس��هم
طرفا ً مس��ؤوال ً وفاعالً في ترس��يخ جتربة التعايش في
دولة متعددة األعراق والديانات والثقافات}.

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي
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صمت العرب وصمة عار عليهم ..بعد قرارات ترامب
مل��اذا صم��ت الق��ادة الع��رب إزاء ق��رارات ترامب؟ هذا الس��ؤال
يس��معه امل��رء ف��ي كل محفل اآلن ،فض�لاً عن أنه ص��ار محل حتقيق
وحتلي��ل في العديد من الصحف الغربي��ة ،ذلك أن أحدا ً لم يتوقع أن
يص��در الرئيس األمريك��ي اجلديد قراره مبنع دخول مواطني س��بع
دول إس�لامية ،منه��ا خمس عربية ،دون أن يح��دث ذلك صدى يذكر
في العالم العربي واإلسالمي .األدهى من ذلك أن الذين عارضوا األمر
وانتقدوه بقوة كانوا من قادة ومنابر دول ال هي عربية وال إس�لامية،
أم��ا أم الدواه��ي فتمثل��ت ف��ي دف��اع بعض املس��ؤولني الع��رب عن
الق��رار ،مرة باعتباره قرارا ً س��ياديا ً يدخل ضمن صالحيات الرئيس
األمريكي ،ومرة أخرى بدعوى أنه ال يشمل كل الدول اإلسالمية.
لقد تابعنا خالل األسبوع املاضي األصداء الرافضة قرار ترامب
الذي تعرض النتقادات حادة والذعة من املستشارة األملانية أجنيال
ميركل التي اعتبرته من قبيل السياس��ات العنصرية اخلطرة ،وقال
عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند كالما ً مشابها وأدانته رئيسة
ال��وزراء البريطانية تيريزا م��اي أمام مجلس العم��وم ،وكذلك وزير
خارجية السويد .أما رئيس االحتاد األوروبي فقد وصف ترامب بأنه

بقلم :فهمي هويدي
يش��كل خطرا ً إرهابي��ا ً على أوروبا .أما أص��داء الداخل األمريكي فهي
تت��ردد كل يوم في صحفها وبرامجها التلفزيونية التي باتت تس��فه
قرارات الرئيس ترامب مساء كل يوم.
ي��وم االثن�ين املاض��ي  ٣٠كان��ون الثان��ي خصص��ت صحيف��ة
نيويورك تامي��ز افتتاحيتها للتنديد بقرار الرئيس ترامب ،واختارت
لتعليقها عنوانا ً هو« :حظر ترامب للمسلمني جبان وخطير» ،وأشادت
بالقاضية التي رفضته ،وفيما وصفت القرار بالقس��وة ،فإنها ذكرت
أن اللغ��ة التي اس��تخدمت في صياغته عكس��ت «كراهي��ة األجانب
واخل��وف من اإلس�لام» التي متي��زت به حمل��ة ترام��ب االنتخابية،
كذل��ك فإنه «وصمة عار» في فترة رئاس��ة ترام��ب ،وذكرت أن القرار
ل��ه خطورت��ه الش��ديدة ،خصوص��ا ً أنه ميك��ن اجلماع��ات املتطرفة
من اس��تخدامه لنش��ر أفكارها ،ألنه يق��دم لها دليالً ناصع��ا ً على أن
الواليات املتحدة تشن حربا ً على اإلسالم وليس على اإلرهاب.
صحي��ح أن منظم��ة التع��اون اإلس�لامي واجلامع��ة العربي��ة

انتق��دت كل منهم��ا القرار ،ومتن��ى وزير اخلارجية القط��ري أن يعيد
الرئيس األمريكي النظر فيه ،إال أننا لم نس��مع صوت أي زعيم عربي
أبدى رأيا ً في املوضوع .حتى األزهر الذي ميثل صوت املسلني سكت
ولم يسجل موقفا ً يذكر.
ً
لس��نا نبال��غ إذن إذا قلنا إن رد الفعل العرب��ي كان منعدما على
مس��توى القيادات وخافتا ً على صعيد املؤسسات القومية فضالً عن
القطرية ،وإذا جاز لي أن أذهب إلى أبعد في املصارحة ،فإنني أضيف
أن الزعامات العربية بدت في املش��هد حريصة على إرضاء الرئيس
األمريكي أكثر من حرصها على الدفاع عن شعوب األمة العربية ،وإذا
صح ذلك التحليل فإنه يس�� ّوغ ل��ي أن أقول إن القرار إذا كان فاضحا ً
للرئيس األمريكي فإنه جاء أيضا ً كاش��فا ً ملوق��ف الزعامات العربية
املتأثرة بالنفوذ األمريكي ،وإذا كان��ت صحيفة «نيويورك تاميز» قد
وصف��ت اإلجراء الذي اتخذه ترامب بأنه «وصمة عار» فإنني ال أملك
ش��جاعة وصف موقف الزعامات العربي��ة ذات الصفة ،وإن وجدت
مبررا ً قويا ً لذلك.
ال نس��تطيع رف��ع الس��قف أكث��ر من ذل��ك ،لكنن��ي ال أخف��ي قلقا ً
ش��ديدا ً على املس��تقبل حني أجد أن زعاماتنا لم جت��رؤ على نقد قرار
كال��ذي نحن بصدده ،في حني انتقده األوروبيون بقوة .فضالً عن أن
الش��واهد تدل عل��ى أن الرئيس األمريكي ذاهب إل��ى أبعد ,خصوصا ً
ف��ي انحي��ازه إلى إس��رائيل وكراهيت��ه للعرب واملس��لمني ،هل صار
بوس��عنا اآلن أن جنيب عن س��ؤال الش��اعر نزار قبان��ي :متى نعلن
وفاة العرب؟!}

أربكان  ..العودة بالحياة إلى شريعة الله
لم تثر ش��خصية تركية من اجل��دل واالختالف في
النصف الثاني من القرن العش��رين ما أثاره السياس��ي
واملفكر اإلس�لامي األس��تاذ الدكتور جنم الدين أربكان،
املعروف في األوساط التركية باسم (أبو السبع أرواح)،
فتأ ُّمل سيرته يقودنا مباش��رة إلى قول علي رضي الله
عن��ه :إذا أقبل��ت الدنيا على أحد أعطته محاس��ن غيره،
وإذا أدب��رت عنه س��لبته محاس��ن نفس��ه .فه��ذا الرجل
وس��جن
الذي أس��س خمس��ة أحزاب سياس��ية ،وحَ كم ُ
وحظر نش��اطه السياس��ي أكثر من م��رة و ُفرضت عليه
ُ
اإلقامة اجلبرية ،والذي ارتقى حتى شاع عنه اصطالح
«الظاه��رة األربكانية» ،وأب��دى أعداؤه إعجاب��ا ً وخوفا ً
منه في الوقت نفسه ،وحتشدت حوله املاليني ليس من
األتراك فحس��ب ولك��ن من أرجاء العالم اإلس�لامي ،هذا
الرجل جدير بأن تكرس لسيرته وفكره املؤلفات.
إن ظهور سياس��ي إس�لامي ف��ي تركي��ا العلمانية
يرتق��ي إل��ى الس��لطة بالوس��ائل «الدميقراطي��ة» دون
أن يتخل��ى ع��ن مبادئه اإلس�لامية ه��ي ظاه��رة فريدة
بالنس��بة للدول اإلس�لامية .فهل يع��ود الفضل في ذلك
إلى النظام العلماني الذي أفس��ح املجال لإلسالميني إذا
التزموا باملبادئ الدميقراطية أن يصلوا إلى السلطة ،أم
مطاولة جنم الدين أربكان وصبره َ
ونفس��ه الطويل ملدة
ثالثني س��نة لتحقيق أهدافه؟ مما ال شك فيه أن اجلواب
الثان��ي هو األص��ح ،ألن النظ��ام العلماني ط��وال ثالثة
عقود كان يضع العراقيل تلو العراقيل أمام أربكان دون
أن يثنيه عن مواصلة الس��ير باجتاه أسلمة املؤسسات
العلماني��ة عبر طريق ش��اق ووع��ر ،كانت ل��ه أصداؤه

الالفت��ة للنظر لدى ش��عوب العالم اإلس�لامي ،وأثيرت
تس��اؤالت كثي��رة حينها ح��ول إمكانية قي��ام تركيا من
جديد بدور فاعل في اإلسالم.
ُيعد جن��م الدين أرب��كان – الذي يتحدر من أس��رة
عريقة من نس��ل األمراء الس�لاجقة – مح��ور أي حديث
سياسي عن اإلس�لام في تركيا املعاصرة ،بوصفه أحد
أبرز قادة الفكر اإلسالمي في ظل (الدميقراطية) التركية
وتي��ار احلركة اإلس�لامية السياس��ية ،وق��د أدى دوره
الكبير على الساحة السياسية.
حص��ل أربكان بحكم أنه رج��ل صناعي بعد اجناز
دراس��ته العليا في أملانيا عل��ى عضوية مجلس الغرف
الصناعية والتجارية في إس��تنبول عام  1959بجانب
تولي��ه رئي��س إدارة ش��ركة مصنع احمل��رك الفضي .ثم
أصب��ح أمين��ا ً عام��ا ً وعض��وا ً ف��ي مجل��س إدارة احتاد
الغ��رف الصناعي��ة والتجارية ثم رئيس��ا ً ل��ه بقرار من
حزب العدالة .وهو منصب مهم أتاح له فرصة االنطالق
للدخول في عالم السياس��ة ،وس��رعان م��ا مت عزله من
منصب��ه هذا بعد منعه االس��تيراد والتصدي��ر من وإلى
(إسرائيل).
متك��ن أربكان م��ن إحداث حتول سياس��ي بعد أقل
من نصف قرن عل��ى والدة اجلمهوري��ة التركية ،عندما
أعلن مع ثماني عشرة ش��خصية تأسيس حزب النظام
الوطني في  ،1970/1/24واستطاع أربكان املعروف
كس��ب تأييد العديد من الشخصيات الصناعية ،وإقناع
املفكرين والناش��طني اإلس�لاميني والنواب املسلمني في
البرمل��ان باالنتماء إل��ى احلزب اإلس�لامي الهوية ،على

بقلم :الشيخ محمد حمود
الرغم من تش��ديد الدستور التركي لسنة  1961ومنعه
تأسيس أحزاب سياسة ذات هوية إسالمية.
وبهمته العالية التي ال يش��وبها الي��أس وال الكلل،
قام م��ع ثلة من اخوانه بتأس��يس حزب جدي��د بعد أن
ُح ّل احلزب القدمي من ِقبَل العس��كر ،وهو حزب السالمة
الوطن��ي في عام  .1973ثم تول��ى أربكان منصب نائب
رئي��س حكوم��ة ائتالفي��ة ب�ين حزب��ه وحزب الش��عب
اجلمهوري اليساري ،اس��تطاع أربكان إحياء املشاريع
الصناعي��ة فب��دأ بحملة كبي��رة إلقامة مصان��ع حربية
لتزوي��د تركيا مب��ا حتتاج إلي��ه من س�لاح وقطع غيار
ش��يد عشرة
بدال ً من اعتمادها على الدول األجنبية .كما ّ
معاه��د إس�لامية وفتح ثالث��ة آالف مدرس��ة للقرآن في
الق��رى ..الى أن حص��ل انقالب  1980حلماي��ة املبادئ
األتاتوركي��ة بدع��م خارج��ي ،وإلغ��اء ح��زب الس�لامة
الوطني ومنع أربكان من ممارس��ة النش��اط السياسي،
ثم قام بتأس��يس حزب الرفاه ،مما س��اهم في الصعود
املتواصل للحركة اإلسالمية الذي ت ّوج بتوليها السلطة
عام  1996إثر فوز ح��زب الرفاه في االنتخابات ووص
aوله الى السلطة في ائتالف حكومي مع حزب الطريق
الصحيح ،إل��ى أن متكنت األوس��اط العلمانية مبا فيها
املؤسس��ة العس��كرية م��ن اإلطاح��ة بها بع��د أن قامت
بحملة ضدها من خالل التلويح بقيام إنقالب عسكري،
والعمل بعكس قراراتها وسياساتها اخلارجية ،فكانت
احلكومة بواد واملؤسس��ة العس��كرية بواد في التعامل

اغتصاب جماعي لمسلمات الروهينغا ..وأميركا قلقة
اكتفت اإلدارة األميركية بإبداء قلقها إزاء االنتهاكات
املتواصل��ة بح��ق مس��لمي الروهينغ��ا ،الت��ي قالت األمم
املتح��دة إنه��ا ترقى إلى جرائ��م حرب ،ووثق��ت منظمات

حقوقي��ة أخ��رى ح��االت اغتص��اب جماعي لنس��اء تلك
األقلية املسلمة في ميامنار .وقالت املتحدثة باسم وزارة
اخلارجي��ة األميركية كاتينا آدم��ز إن الواليات املتحدة ال
تزال ت��درس التقرير األممي،
لكنها حث��ت حكومة ميامنار
على «أن تأخذ نتائجه مأخذ
اجل��دّ ،وأن تضاعف اجلهود
حلماي��ة الس��كان احملليني».
وش��ددت آدمز عل��ى ضرورة
«التحقيق في املزاعم بطريقة
دقيق��ة وذات مصداقي��ة،
ومحاس��بة املس��ؤولني ع��ن
أي انته��اكات» ،مضيف��ة أن
واش��نطن تواص��ل مطالب��ة
باس��تعادة
احلكوم��ة

الوص��ول الكام��ل لهيئات اإلغاث��ة ووس��ائل اإلعالم إلى
املنطق��ة .وجاء ف��ي تقرير األمم املتح��دة الصادر اجلمعة
املاض��ي أن ق��وات األمن في ميامنار قام��ت بعمليات قتل
واغتص��اب جماعي ملس��لمي الروهينغ��ا وأحرقت قراهم
منذ تشرين األول املاضي في حملة «من املرجح أن تصل
إلى حد اجلرائم ضد اإلنس��انية ورمبا التطهير العرقي».
وقال س��تيفان دوغريك املتحدث باسم األمني العام لألمم
املتحدة يوم االثنني ف��ي مؤمتر صحفي بنيويورك إنه مت
الكش��ف عن أن «ق��وات األمن في ميامن��ار ارتكبت جرائم
قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا ،وذلك
بناء على مقابالت أجريت مع الضحايا كانوا قد فروا عبر
احلدود إلى بنغالديش منذ تشرين األول املاضي».
وأوض��ح دوغري��ك أن «املف��وض الس��امي حلق��وق
اإلنس��ان زيد احلسني كان أرسل فريقا ً من محققي املكتب
إل��ى بنغالدي��ش عب��ر احل��دود م��ع ميامنار ،وذل��ك بعد

مع امللفات اخلارجية كالقضية القبرصية مثالً واألكراد
ف��ي الع��راق وغيره��ا ...إل��ى أن ق��دّم أربكان اس��تقالة
حكومته أواخر عام .1997
أثب��ت أرب��كان ف��ي القضاي��ا الت��ي تعام��ل معه��ا
ف��ي السياس��تني الداخلي��ة واخلارجي��ة ،أنه ل��و أتيح
حلكومت��ه أن تواص��ل الطري��ق وتس��تكمل األس��باب،
فإنه��ا س��تحقق لتركيا اجنازات مدهش��ة من املكاس��ب
ف��ي مجابهة املش��اكل الداخلية االقتصادي��ة والعرقية،
وس��تنقل تركيا في الوقت نفس��ه ألداء دور أكثر فاعلية
على املس��توى اإلس�لامي والق��اري والعامل��ي ،تقف في
قمت��ه محاولة إقامة احتاد اقتصادي إس�لامي آس��يوى
أفريقي ف��ي مواجهة التغ ّول الغرب��ي ،عجزت القيادات
العربية واإلس�لامية ع��ن حتقيقه ،بل التفكي��ر به على
مدى عشرات السنني}.
الفش��ل املتكرر في احلصول على تصري��ح للوصول إلى
املناط��ق األكثر تضررا ً في ش��مال والي��ة راخني (أراكان)
مبيامنار ،حيث تشير التقديرات إلى أن  66ألف شخص
اضطروا إلى الفرار من الروهينغا منذ التاسع من تشرين
األول املاضي .وأش��ار إل��ى أنه «من بني  204أش��خاص
مت��ت مقابلته��م بش��كل ف��ردي م��ن قب��ل محقق��ي األمم
املتح��دة حلقوق اإلنس��ان ،أف��ادت األغلبية منه��م بأنهم
ش��هدوا عمليات قتل ،وذكر نصفهم تقريبا ً أن شخصا ً من
عائالته��م قد قتل أو أصبح في ع��داد املفقودين ،ومن بني
نحو مئة امرأة متت مقابلتهن ،أكثر من نصفهن تعرضن
لالغتصاب أو غيره من أشكال العنف اجلنسي».
من جانبها ،دعت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم
االثنني ميامنار إلى معاقبة قادة اجليش والشرطة الذين
س��محوا جلنودهم باالغتص��اب واالعتداء جنس��يا ً على
نس��اء وفتيات م��ن مس��لمي الروهينغا .وقال��ت املنظمة
ومقره��ا نيوي��ورك -إنه��ا «وثق��ت عملي��ات اغتص��ابواغتص��اب جماع��ي وأعمال عن��ف جنس��ية أخرى ضد
فتيات صغار ال تتجاوز أعمارهن  13عاما ً خالل مقابالت
مع البعض من  69ألفا ً من مسلمي الروهينغا الذين فروا
إل��ى بنغالديش منذ أن ردت قوات األمن في ميامنار على
هجمات على مواقع حدودية قبل أربعة أشهر»}.
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أنشطة

لقاء بين االشتراكي والجماعة اإلسالمية في اإلقليم
وتاكيد على ضرورة وضع قانون انتخابي ال يلغي احد ًا
عق��دت قيادت��ا احل��زب التقدم��ي االش��تراكي،
واجلماعة اإلس�لامية في اقليم اخل��روب ،اجتماعا ً
تنسيقياً ،مت خالله التداول والتباحث في األوضاع
السياس��ية العام��ة ،خصوصا ً على س��احة اإلقليم
ولبنان بشكل عام.
وقال بيان صدر عن املجتمعني أنه «جرى تأكيد
أهمي��ة وضرورة التواصل والتالق��ي والتعاون بني
اجلانبني وجميع القوى السياس��ية ،والعمل ملا فيه
مصلحة املنطقة والوطن،ال س��يما في هذه الظروف
الدقيق��ة التي مير بها لبنان واملنطقة العربية ،التي
تتطل��ب من��ا جميع��ا ً الوح��دة والتضام��ن ملواجهة
االستحقاقات».
كما جرى التوافق على متابعة قضايا وشؤون
املنطق��ة اإلمنائي��ة واخلدماتي��ة والوق��وف عن��د
حاجات املواطنيني.
وأش��ار البيان الى «انه مت التطرق الى مختلف
الصيغ املطروح��ة بخصوص قان��ون االنتخابات،
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فش��دد الطرف��ان عل��ى ض��رورة االلت��زام باتف��اق
الطائف ،وأهمية االتفاق على قانون انتخاب وطني
ويوح��د وال يف��رق او يلغي او يس��تثني اي
يجم��ع
ّ
فريق آخر».
واتف��ق املجتمع��ون عل��ى عق��د لق��اءات دورية
بني اجلانبني ملواكبة التطورات واملس��تجدات على
الساحة احمللية.
وحضر ع��ن اجلانب االش��تراكي وكيل داخلية
احل��زب ف��ي اقليم اخل��روب الدكتور س��ليم الس��يد
واعض��اء م��ن الوكال��ة :أم�ين س��ر الوكال��ة ف��ادي
ش��بو ،الدكت��ور ب�لال قاس��م ،ووكيل الش��باب في
اقلي��م اخلروب ميالر الس��يد .وحض��ر عن اجلماعة
اإلس�لامية رئي��س مجل��س احملافظة ف��ي اجلماعة
اإلس�لامية جب��ل لبن��ان املهن��دس محم��د ق��داح،
املس��ؤول السياس��ي في جبل لبن��ان املهندس عمر
سراج ،واألعضاء :حس��ن قوبر ومالك فواز ومحمد
سرور.

الجماعة بطرابلس تزور الوزير السابق أشرف الريفي

األمين العام للجماعة
يستقبل وفد جمعية اإلرشاد واإلصالح

اس��تقبل األم�ين الع��ام للجماع��ة االس�لامية
ف��ي لبن��ان ،األس��تاذ ع�� ّزام األيوبي ،ظه��ر اخلميس
( )2017/2/2مبرك��ز اجلماعة ف��ي بيروت ،رئيس
جمعي��ة االرش��اد واإلصالح ،األس��تاذ جم��ال محيو،
على رأس من اجلمعية ض ّم األس��تاذ وس��يم مغربل،
احلاج جميل قاطرجي ،االس��تاذ محمد س ّنو ،االستاذ
عب��د العزي��ز جمع��ة ،وذلك بحض��ور عض��و املكتب
السياس��ي للجماع��ة االس��تاذ وائ��ل جنم ،والش��يخ
أحمد العمري.

ّ
مت خ�لال اللقاء اس��تعراض الوضع االس�لامي
الع��ام في لبن��ان ،والتحدّيات التي تواجه املس��لمني
ف��ي ه��ذه املرحلة ،وس��بل التع��اون والتنس��يق بني
اجلماعة وجمعية اإلرشاد.
وأك��د األم�ين الع��ام أن املرحل��ة الت��ي مت�� ّر به��ا
س��احتنا االس�لامية ،والتحدّي��ات الت��ي تواجهه��ا،
تتطلب تضافر اجلهود ،والنهوض بالواقع االسالمي
في لبنان على كافة املس��تويات .وجرى االتفاق على
التكامل من أجل حتقيق هذه األهداف.

ضو
الجماعة تزور محافظ الجنوب منصور ّ

قام املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في
طرابلس والشمال األستاذ ايهاب نافع يرافقه وفد
من الدائرة السياس��ية في الش��مال بزيارة للوزير
أشرف الريفي في دارته بطرابلس ،بحضور عضو
مجلس بلدية طرابلس األستاذ سميح حلواني.
مت التباح��ث ف��ي القوان�ين املقترح��ة الت��ي
س��تجري عليه��ا االنتخاب��ات النيابي��ة املقبل��ة،
مؤكدي��ن العالق��ة الت��ي ترب��ط الطرفني مب��ا فيه
مصلحة طرابلس ولبنان.
وصرح نافع عقب اللقاء فقال« :تأتي الزيارة
ف��ي ص��دد التش��اور ف��ي االنتخاب��ات وقان��ون

االنتخابات النيابية املقبلة ،واجلماعة اإلسالمية
ت��رى بأن ما يطرح من قوان�ين الهدف منه حتقيق
مصالح وأحجام عدد من القوى السياس��ية ،وهذا
ما ترفضه اجلماعة اإلسالمية»
من جهته أك��د ريفي أن العالق��ة مع اجلماعة
اإلس�لامية هي في تواص��ل دائم ملا في��ه مصلحة
ملدين��ة طرابل��س ولبنان ،وهي عالق��ة قائمة على
االحت��رام والتقدي��ر ونح��ن عل��ى أب��واب مرحل��ة
انتخابي��ة ،وأي ق��رار يتخ��ذ بش��أن االنتخاب��ات
النيابي��ة املقبلة مرهون باعتم��اد صيغة الفانون
االنتخابي وموعد االنتخابات».

«طفل ..وصوتي مسموع» ندوة في اإلقليم

زار نائ��ب رئي��س املكت��ب السياس��ي للجماع��ة
اإلس�لامية في لبنان الدكتور بسام حمود يرافقه عضو
مجلس بلدية صيدا حس��ن الش��ماس ،وعض��و اللجنة
السياس��يه محم��د الزعتري ،س��رايا صي��دا احلكومية،
حي��ث التق��ى محاف��ظ اجلنوب األس��تاذ منص��ور ضو،
وج��رى خ�لال اللق��اء الت��داول باألوض��اع العام��ة في
اجلن��وب وفي صيدا بش��كل خاص ،كما تن��اول البحث
ع��ددا ً م��ن القضاي��ا السياس��ية واألمني��ة واخلدماتية
للمواطنني.
بع��د اللق��اء ق��ال د .حم��ود :ناقش��نا م��ع س��عادة
احملافظ القضايا السياسية الراهنة ،وال سيما املشاريع
املطروح��ة لقان��ون االنتخابات ،وأكدنا ض��رورة اجراء
االنتخابات في موعدها الدستوري ،وعدم التذرع بعدم
االتفاق على قانون جديد لتأجيلها ،وان كنا نؤيد وندعو
الى إقرار القانون النسبي على أساس الدائرة املوسعة.
وتوقفنا أمام اش��كالية حساس��ة تتعلق بحق��وق أبناء
صي��دا مم��ن ميتلك��ون أراض��ي في ق��رى ش��رق صيدا،

وحقهم في البناء واس��تثمار أراضيهم ،في نفس الوقت
الهواج��س عند ابناء القرى وما يش��كله ه��ذا الواقع من
حساس��ية يجب التعامل معه��ا بحكمة بالغة ملا لها من
انعكاسات على النس��يج االجتماعي والوحدة الوطنية
والعيش املشترك في املنطقه وبني صيدا وجوارها.
وفد ال القبرصلي
اس��تقبل نائب رئي��س املكتب السياس��ي للجماعة
اإلس�لامية ف��ي لبن��ان الدكت��ور بس��ام حم��ود مبرك��ز
اجلماعة في صيدا وفد رابطة آل القبرصلي الذي سلمه
دعوة للمش��اركة بإطالق اسم الش��هيد نزيه القبرصلي
على أحد شوارع مدينة صيدا.
وكانت مناس��بة جرى فيها احلدي��ث عن األوضاع
االجتماعية واملعيشية واحلياتية في صيدا.
ومن ناحية ثانية استقبل حمود وفدا ً ميثل العمال
في مس��لخ صي��دا ش��رحوا له ظ��روف عمله��م وبعض
املع ّوق��ات الت��ي يواجهونه��ا ،ووعده��م مبتابع��ة هذه
القضية مع رئيس بلدية صيدا في األيام القادمة.

الجماعة تستقبل وفد ًا من رابطة مخاتير طرابلس

نظمت جمعية النج��اة االجتماعية في اإلقليم
ن��دوة ضم��ن سس��لة ن��دوات ح��ول العن��ف ضد
األطفال الت��ي تقيمها اجلمعية بعن��وان« :طفل...
وصوت��ي مس��موع» ف��ي خلي��ة مس��جد خالد بن
الوليد في عانوت.
قدم��ت الندوة األخت فاتن فواز وأش��ارت إلى
ض��رورة التعاون ب�ين اجلهات املعني��ة من قوى
األمن وجمعيات فاعل��ة على األرض للتوعية ضد
العن��ف الواق��ع على األطف��ال ،خاصة م��ع ازدياد
هذه الظاهرة.
ش��ارك بالندوة األخصائية النفسية «هنادي
مس��اخلي» واالختصاصي��ان االجتماعي��ان م��ن

«احت��اد حماية األحداث» األس��تاذ منيب العاكوم
واألس��تاذة غ��ادة العريض��ي والعقي��د «ج��ورج
غزالة» آمر مفرزة بيت الدين القضائية.
ب��دورة حتدث العقي��د جورج غزال��ة عن دور
ق��وى األم��ن الداخل��ي ،حي��ث أش��ار إل��ى قيامهم
بتدري��ب عناص��ر مختص��ة مبواضي��ع العن��ف،
وبإعداد غرف حتقي��ق خاصة لألطفال املع ّرضني
للعن��ف بحض��ور األخصائي�ين االجتماعي�ين من
احت��اد حماية األح��داث ،وأك��د أن أي معلومة ترد
إل��ى مف��رزة قضائي��ة ُيس��تجاب له��ا ف��وراً ،وعن
إج��راءات التحقيق الذي يجري في ح��ال التبليغ
عن العنف.

استقبل مسؤول اجلماعة اإلسالمية في طرابلس
األس��تاذ س��عيد العوي��ك وف��دا ً م��ن رابط��ة مخاتي��ر
طرابل��س ,ضم رئيس الرابط��ة فتحي حمزة وأعضاء
م��ن الهيئ��ة اإلداري��ة املنتخب��ة للرابط��ة ،بحض��ور
املس��ؤول السياس��ي في طرابلس والش��مال األستاذ
إيهاب نافع.
هن��أت اجلماع��ة املخاتير عل��ى انتخ��اب الهيئة
اإلدارية اجلديدة للرابطة ,مؤكدة أهمية دور املخاتير

في حمل هموم الناس وتيسير أمورهم.
ومت خالل اللقاء البحث في عدد من املواضيع التي
تهم املختاري��ن واملناطق ،ورحب العوي��ك باملخاتير
منوها ً بعملهم وجهودهم في خدمة املواطنني.
وش��كر الوفد للجماعة اهتمامها بالش��ؤون التي
ته��م الن��اس ومواقفه��ا الوطني��ة ,مؤكدي��ن ضرورة
التنس��يق التواص��ل الدائ��م مل��ا يحق��ق مصلح��ة
طرابلس.
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رسالة إلى أمي ..من «مسلخ صيدنايا»
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

برافو وليد بك!

رئيس التحرير

إبراهيم املصري

املدير املسؤول

أمين إبراهيم

اإلدارة

بسام غنوم

مواقيت الصالة
حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

جمادى
األولى

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

السياس��ية وه��و لذل��ك انتدب وف��دا ً من
«اللق��اء الدميوقراط��ي» ال��ى كل الكت��ل
النيابي��ة حت��ت ش��عار «رف��ض االلغاء
والعمل وفق دس��تور الطائ��ف» الذي لم
ينص صراحة على قانون بعينه.
ّ
ويص�� ّر ولي��د جنب�لاط عل��ى موقفه
ال��ذي ينطلق م��ن حرصه عل��ى تكريس
زعامت��ه وه��و يش��ير بط��رف خف��ي الى
مخطط��ات م��ن أطلق��وا قانون النس��بية
والقان��ون املختل��ط وال يأب��ه بتغريدات
الرئي��س عون وحتى لو وص��ل االمر الى
متديد ثانٍ أو الفراغ.
فهنيئا ً للدروز زعيمهم وليد جنبالط
ال��ذي حت��دى مخطط��ات عون-جعجع
التي تهدف الى تأطير النواب املسيحيني
ف��ي جبه��ة متماس��كة تف��رض هويته��ا
عل��ى الواق��ع السياس��ي اللبنان��ي ،وما
ج��والت وزي��ر اخلارجي��ة واملغترب�ين
جب��ران باس��يل ال��ى أمي��ركا الالتيني��ة
وال��دول االفريقي��ة إال خط��وة ف��ي إط��ار
دع��وة املس��يحيني املغتربني الس��تعادة
جنس��يتهم اللبنانية والعم��ل على إقرار
مجموعة م��ن النواب ميثل��ون املغتربني
اللبنانيني.
إنن��ا نحي��ي النائ��ب جنب�لاط عل��ى
غيرته عل��ى طائفته والتمس��ك بزعامته
ودوره التاريخ��ي ونتمن��ى م��ن زعمائنا
اس��تلهام موقف��ه ف��ي احلف��اظ عل��ى
حق��وق طائفتن��ا بعي��دا ً ع��ن التهوي��ل
والضغوطاتّ .
وإن لبن��ان ال يبنى بعزل
أساس��ي م��ن دوره في
سياس��ي
مك�� ّون
ّ
ّ
احلف��اظ عل��ى رس��الة لبن��ان دون غلبة
فريق على آخر .وعلى اجلميع أن يدركوا
أنه ال ميكن عزل مك ّون أو س��يطرة مك ّون
آخر على مجريات السياس��ة العامة ّ
وإن
موق��ف جنب�لاط اجلريء ه��و درس لكل
من يحاول أن يعبث بهذا الوطن لصالح
فئة أو طائفة أو ت ّيار أو حزب أو حركة.
وع ّن��ا ألم��ر زعم��اء الطائفة الس��نية
املش��تتني واحلائري��ن ف��ي مواقفه��م
امللتبسة واملبهمة}.

شباط

ثماني س��نوات واللبنانيون يأملون
م��ن نوابه��م املمددي��ن اجن��از قان��ون
انتخاب��ي يوص��ف بأنه عص��ري وعادل
ومت��وازن .فل��م يفلح��وا في اختي��ار هذا
القان��ون أو باألح��رى ل��م يكون��وا عل��ى
مس��توى املس��ؤولية املنوط��ة به��م ولم
يعكفوا على مناقش��ة االقتراحات املقدمة
م��ن الكت��ل والن��واب ،والت��ي نف��ذت 17
قانونا ً جرى تقليصها الى ثالثة مشاريع
قوانني ل��م تتم مناقش��تها بصورة جدية
خ�لال املهلة احملددة له��م ،ولم تخصص
أي جلس��ة نيابية جادة في هذا الش��أن،
ما وضع الن��واب في موقف حرج بعد أن
تعذر اخلروج بصيغة قانون توافق عليه
مختلف الكتل والتيارات السياسية .ولم
َ
يبق سوى عشرة أيام كحد أقصى النتهاء
مهل��ة اص��دار القان��ون ف��ي  20ش��باط
اجل��اري وإال ف��إن البلد مع��رض للوقوع
ف��ي الف��راغ كما ه��دد رئي��س اجلمهورية
ميشال عون مؤكدا ً أال متديد ثانيا ً للنواب
وليتحم��ل كل مك��ون لبناني مس��ؤوليته
في عدم إنقاذ الوضع السياس��ي للوقوع
في أزم��ة سياس��ية ح��ادة ونكس��ة لهذا
العهد الذي أعلن رئيس��ه أنه سينزل الى
الش��ارع ليس��تفتي املواطن ف��ي القانون
الذي يريده.
ويب��دو أن هن��اك جه�لاً ف��ي مواق��ف
اللبناني�ين املس��تائني م��ن االج��واء
السياس��ية املعق��دة التي تفتعله��ا الكتل
السياس��ية املتحفظ��ة عل��ى أي قان��ون
من القوان�ين الثالثة املقترح��ة ولم تتفق
كتلت��ان نيابيتان على مش��روع واحد ما
ع��دا توافق التي��ار الوطني احل�� ّر وحزب
الق��وات اللبناني��ة عل��ى النس��بية الت��ي
يعتبره��ا النائ��ب وليد جنب�لاط مؤامرة
على زعامته في الشوف وعاليه وتقليص
عدد نوابه وسحب النواب املسيحيني من
كتلته لصالح حتالف عون-جعجع الذي
يهدف الى مص��ادرة النواب املس��يحيني
من تأثير الناخبني املسلمني.
ولق��د كان النائ��ب ولي��د جنب�لاط
صريح��ا ً وحريص��ا ً عل��ى س��ير قان��ون
الس��تني دون أن يأبه ب��آراء معظم الكتل

بقلم :عبد القادر األسمر

إليك بكلماتي هذه رغم املخاطرة الكبيرة ،فإذا رآني ش ��اويش الزنزانة س ��يكون عقابي
أكتب ِ
س ��اعات م ��ن التعذيب والصع ��ق الكهربائي ،لكنني وجدت أن األمر يس ��تحق احملاولة ،فاأللم لم
يعد ضيف ًا ثقي ًال وهو رفيقي الدائم منذ دخلت سجن صيدنايا .رمبا اليجب أن أخبرك بحالي
ك ��ي اليزيد حزنك علي ،لكنني حني أدركت أن كلماتي س ��تبقى حبيس ��ة ج ��دران الزنزانة العفنة
أبث إليك أملي وبعض ًا من يومياتي ،علّ ذلك يخفف مما أعانيه.
ق ّررت أن ّ
وأن ��ا أحدث ��ك يا أمي حملت م َلك املوت م ّر قربي ليخطف روح زميل لي نهش ��ه مرض الس ��ل،
بعدما رفضت إدارة الس ��جن إعطاءه األدوية .وبعد أن أنتهي من محادثتك س ��أتعاون مع زمالئي
لنق ��ل اجلث ��ة ،بانتظار قدوم حراس الس ��جن ألخذها .باملناس ��بة ،في إحدى املرات انش ��غل ملك
املوت عن زنزانتي ثالثة أيام فلم ميت أحد منّا ،فاس ��تاء الس ��جانون ودخلوا إلى الزنزانة وبدأوا
فينا ضرب ًا ورك ًال وصفع ًا ،وكان ذلك كفي ًال بأن يعاود ملك املوت زيارتنا ،ويخطف من بيننا ستة
عشر زمي ًال في ليلة واحدة.
هل تعلمني يا أمي أن الكالم ممنوع في الس ��جن طيلة الوقت؟ حتى األنني من ش ��دة األلم
ممن ��وع .الصم ��ت في الس ��جن مطبق ،هو نوع من الصم ��ت الذي ال ميكن اس ��تيعابه ،وإذا حتلّى
أحدنا بالشجاعة فقد يجازف بهمسة أنني تستجلب عليه املزيد من الضرب ،وقد حدث أن أحد
السجناء توسل قائلاً «منشان الله» فهاجمه اثنان من احلراس ،وانهاال عليه ضرب ًا.
الرعاية الطبية عندنا يا أمي خمس ��ة جنوم ،فاألطباء الذين يأتون إلينا يقومون بتعذيبنا
بدلاً من مساعدتنا .بعدما أدركنا ذلك ،توقفنا عن إخبار األطباء عن مكان األلم ألننا كنا نعرف
أنهم سوف يضربوننا على مكان األلم حتديداً.
حتمل األمر ،في هذه اللحظة دخل احلراس
ًأصبت باإلس ��هال ذات مرة ،ولم أعد قادر ًا على ّ
عيني وكنت
يدي عل ��ى
إل ��ى الزنزان ��ةُ ،
وه ��رع اجلميع باجتاه اجل ��دار .فرفعت س ��روالي ووضعت ّ
ّ
علي
وانهال
�ي
�
ن
فركل
�اه،
�
ي
امل
دورة
في
كنت
�ي
�
ن
إن
له
فقلت
�د،
�
ع
ترت
ملاذا
�ارس
�
حل
ا
أرتع ��د ،فس ��ألني
ّ
باللكمات والركالت مس ��تهدف ًا عظام قدمي لس ��بب أجهله .كان الضرب مبرح ًا ،وأش ��به ما يكون
ساقي بد ًال من االستمرار في
مبن يحاول غرس مسمار في صخرة ،متنيت حينها لو أنهم بتروا
ّ
ضربهما.
س ��أخبرك أمر ًا يا أمي أخجل من مجرد التفكير به فكيف بإخبارك عنه .اعتاد احلراس أن
يأمروا اجلميع بخلع مالبسهم والتوجه إلى دورة املياه واحد ًا تلو اآلخر ،ثم يختارون واحد ًا منا
من ذوي البنية الصغيرة ،أو من هم أحدث سن ًا ،أو من لديهم بشرة فاحتة ،ويطلبون منه أن يقف
ووجهه نحو الباب ،وأن يغمض عينيه ،ومن ثم يأمرون أحد السجناء األكبر سن ًا باغتصابه.
أم ��ي الغالي ��ة ،خضع ��ت قبل أي ��ام حملاكمة أمام مجموعة م ��ن الضباط ف ��ي محكمة امليدان
العسكرية ،استغرقت محاكمتي دقيقة ونصف ًا ،تضمنت سؤالي عن اسمي واجلرم الذي اعترفت
بارتكاب ��ه حت ��ت التعذيب ،ليطلب مني الكاتب بعدها التوقيع على إفادتي .دقيقة ونصف يا أمي
علي بالسجن املؤبد .هو حكم مخفف ،فالقاضي اليعرف إال حكمني،
كانت كافية ليصدر احلكم ّ
إما املؤبد وإما اإلعدام .حال القاضي كحال أطباء مستش ��فى تش ��رين الذي تُنقل إليه جثث من
يت ��م إعدامه ��م ،فتش ��خيص األطباء ألس ��باب الوفاة اليخرج ع ��ن اثنني :إما توق ��ف عمل القلب
وإما توقف اجلهاز التنفسي .األطباء هناك الينتبهون أللوان قوس قزح على أجسادنا وال آلثار
الصعق الكهربائي وال للعظام الناتئة من جلودنا جراء منع الطعام والشراب.
أخبرك عن حالي ،لكن حال آخرين كثر ليس أفضل مني .فكل اثنني وأربعاء يدخل احلراس
إلى الزنزانة ويختارون من بيننا ،يجمعون قرابة خمس�ي�ن س ��جين ًا ميش ��ون في طابور مطأطئي
ال ��رؤوس ،ميس ��ك كل واحد منهم بقميص الش ��خص ال ��ذي أمامه .يخبرونهم أنه س ��يتم نقلهم
لسجن مدني ،لكننا علمنا أن من يتم نقله ينتقل إلى دار البقاء بعد شنقه في املبنى املجاور.
ومتت إلى الواق ��ع بصلة كبيرة،
مالحظ ��ة :أحداث الرس ��الة أعاله ليس ��ت من وح ��ي اخليال،
ّ
وهي استندت في تفاصيلها لشهادات أوردها تقرير منظمة العفو الدولية الذي أصدرته بعنوان
«مسلخ صيدنايا»>.
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