
مارين لوبان.. بالسالمة!
ف���ي الوق���ت ال���ذي كان فيه اللبنانيون غارقني في قانون االنتخاب، نس���بي أو أكثري أو 
مختلط، والضرائب التي ميكن أن تفرضها احلكومة على املواطنني.. جاءت زيارة »مارين 
لوبان« إلى لبنان لتحرك هذا الركود. فهي مرشحة اليمني الفرنسي لالنتخابات الرئاسية، 
وخليفة والدها »جان ماري لوبان« في زعامة اليمني املتشدد، وقد اشتهر بإنكاره »احملرقة« 
التي يتغنى بها اليهود في القارة األوروبية بعد أن اضطهدهم هتلر خالل احلرب العاملية 
الثاني���ة وش���ّردهم في األرض. وعلى الرغم من ان ماري���ن ال حتتاج الى دليل على عداوتها 
لإلس���الم واملس���لمني، خاصة الذين قدموا إلى فرنسا واس���توطنوها.. فقد جاءت اشكالية 
وضع قطعة قماش على رأسها ورفضها لذلك، باعتبار انها »حجاب« إسالمي، وأنها رفضت 
ذلك، مع أن هذا التقليد ليس ممارسة دينية بقدر ما هو منوذج لتأدب النساء أمام رجال 
الدي���ن، ميارس���ها الفاتيكان مع زائراته، وص���ور زائرت روما تؤكد ه���ذا املعنى، ومنها صورة 
الرئي���س الراح���ل رفي���ق احلريري ومع���ه زوجته نازك، وهي س���افرة، فاضط���رت ألن تغطي 
رأسها بقطعة قماش عند زيارة البابا السابق بنيدكت السادس عشر في الفاتيكان. وخيرًا 

فعل سماحة املفتي بعدم استقباله مارين، وخيرًا فعل رجال االستقبال في دار الفتوى.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

داخل لبنان: 75 ألف ليرة لألفراد /100 ألف ليرة للمؤسسات                خارج لبنان: 100 دوالر للدول العربية   /   125 دوالرًا أوروبا   /   150 دوالرًا بقية أنحاء العالم )بالبريد اجلوي(

بري: إلغالق السفارات
 في واشنطن

أك��د رئي��س املجل��س النياب��ي اللبناني 
نبي��ه ب��ري، أن »وح��دة الفلس��طينيني تبقى 
اإلجم��اع  »حتقي��ق  إل��ى  داعي��اً  األس��اس«، 
حول فلس��طني إذ إن إطفاء النيران املشتعلة 
في الش��رق يبدأ منها وينته��ي بها«. وتوجه 
»مج��رد  إن  بالق��ول  األميركي��ة  اإلدارة  إل��ى 
التالعب باأللفاظ واإلشارة إلى نقل السفارة 
األميركية من تل أبيب إلى القدس أمر يشجع 
إس��رائيل عل��ى اتخ��اذ املزي��د م��ن الق��رارات 
االس��تباقية لنسف السالم وإش��عال الشرق 
عرب��ي  »اس��تعداد  إل��ى  داعي��اً  األوس��ط«، 
وإسالمي ملثل تلك اخلطوة إذا وقعت رسمياً، 
برد يتمثل بإغالق السفارات في واشنطن، إذ 
إن سفاراتنا أساساً ال تفعل شيئاً سوى تلقى 
اإلمالءات التي تناسب السياسات واملصالح 

األميركية«.

الحريري يوقع مرسوم 
دعوة الهيئات الناخبة

 وق��ع رئي��س احلكومة اللبنانية س��عد 
احلريري مرس��وم دع��وة الهيئ��ات الناخبة 
بعدم��ا أحال��ه علي��ه وزي��ر الداخلي��ة نه��اد 
رئي��س  عل��ى  ب��دوره  وأحال��ه  املش��نوق، 
اجلمهوري��ة ميش��ال عون. وف��ي وقت أكدت 
في��ه مص��ادر حكومي��ة أن »اخلط��وة جاءت 
بالتش��اور مع عون«، لفتت مص��ادر مطلعة 
إل��ى أن املرس��وم عادي، ألنه غي��ر صادر عن 
مجل��س ال��وزراء، وغير محكوم مب��دة زمنية 
أو  رده  اجلمهوري��ة  رئي��س  م��ن  تس��تدعي 
التوقيع عليه، وبالتالي فإن قانون االنتخاب 
دخ��ل ف��ي مرحلة ع��ض األصابع، ف��ي وقت 
وصل��ت فيه االجتماعات إلى طريق مس��دود 
بس��بب إصرار رئيس »التيار الوطني احلر« 
الوزير جبران باس��يل على التأهيل أوالً وفق 
الدائ��رة املوس��عة عل��ى النظام األكث��ري، ثم 
الترش��ح في القضاء وفق النس��بي، وأبلغت 
»القوات اللبنانية« و»تيار املستقبل« باسيل 
بأنهم��ا يعارضان��ه. وقالت مص��ادر مطلعة 
إن »املس��تقبل« حس��م أم��ره، وأبل��غ »التيار 
الوطني« بأنه لن ميش��ي في أي صيغة فيها 
تأهيل. وواف��ق رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النيابي وليد جنبالط على »املختلط«، وأبلغ 

األمر إلى رئيس املجلس النيابي نبيه بري.

»تكتل التغيير«: االنتخابات 
بالستين.. تمديد

دعا »تكت��ل التغيير واإلصالح« النيابي 
الكتل السياس��ية إلى »حتمل املس��ؤولية في 
م��ا يخ��ص قانون االنتخ��اب وإل��ى أن يكون 
النقاش به��دف الوصول إلى ح��ل ال لتقاذف 
التهم وحتميل املسؤولية«، مذكراً بأن »التيار 
الوطني احلر والتكتل تعاطيا مبرونة مع كل 
الصيغ واملقترحات التي وضعت على طاولة 

النقاش حتى عدنا إلى الصفر«.
وق��ال أمني س��ر التكتل النائ��ب إبراهيم 
الوزي��ر  برئاس��ة  اجتماع��ه  بع��د  كنع��ان 
جب��ران باس��يل: »وصلنا إلى م��ا ُيحكى عن 
مهل دس��تورية واردة في قان��ون االنتخاب، 
بعضه��م يتحدث ع��ن 21 ش��باط وبعضهم 
عن آذار  وبعضهم اآلخ��ر يجتهد على أكثر«، 

مؤك��داً أن »امله��ل ميك��ن تعديله��ا مبفع��ول 
رجع��ي م��ن اآلن حتى انته��اء والية املجلس 

النيابي«.
وإذ ج��دد كنع��ان رفض قانون الس��تني 
عل��ى  انتخاب��ات  »أي  أن  اعتب��ر  والتمدي��د، 
أساس الستني هي التمديد بحد ذاته ونسعى 

اليوم إلى نقاش مع سائر الكتل«.

جعجع للوبن: األسد 
من أكبر اإلرهابيين

 س��ّبب الي��وم الثان��ي لزيارة املرش��حة 
لالنتخاب��ات الرئاس��ية الفرنس��ية، زعيم��ة 
حزب اجلبهة اليمينية املتطرف مارين لوبن 
لبن��ان، ردود فع��ل سياس��ية عل��ى مواقفها، 
خصوص��اً الداعي��ة إل��ى تعاون فرنس��ا مع 
الرئيس الس��وري بش��ار األس��د، فض��الً عن 
تراجعها عن لقاء مفتي اجلمهورية اللبنانية 
الش��يخ عب��د اللطي��ف دريان بحج��ة رفض 
وض��ع غطاء على رأس��ها في أثن��اء مقابلته. 
واختتم��ت لوبن أم��س، زيارتها لبن��ان بعد 
لقائه��ا البطري��رك املارون��ي بش��ارة الراعي 
ثم رئي��س حزب »الق��وات اللبنانية« س��مير 
جعج��ع ال��ذي أوض��ح له��ا »أنن��ا جميعن��ا 
ض��د اإلرهاب، ولكن اإلره��اب ال دين له، فكل 
م��ن يقت��رف اإلرهاب يك��ون إرهابي��اً، ووفق 
الس��وري(  )الرئي��س  يك��ون  املقي��اس  ه��ذا 
بش��ار األس��د من أكبر اإلرهابيني في سورية 

واملنطقة«.

سليمان دعا إلى قرارات 
شجاعة ودستورية

رأى الرئيس ميشال سليمان »ان انتظام 
املؤسسات الدس��تورية كفيل بعودة الدورة 
االقتصادي��ة الى س��ابق عهده��ا«، داعياً الى 
»قرارات ش��جاعة ودس��تورية ف��ي آن واحد 
إلج��راء االنتخاب��ات النيابي��ة ف��ي موعدها، 

وإصالح الوضع االقتصادي املتدهور«.
وش��دد على »أهمية العالق��ات األخوية 
املمت��ازة بني لبن��ان ودول اخللي��ج العربي، 
احلريصة على سالمة لبنان ودعم مؤسساته 
الدستورية والعسكرية فيه، واملتغاضية في 
كثير من األحيان عن االس��اءات في حقها من 

بعض القيادات اللبنانية«.
ومتنى لدى اس��تقباله وزير االتصاالت 
جمال اجلراح »ان تتكثف جهود ربع الساعة 
األخير، للخروج بصيغة انتخابية دستورية 
متنع وص��ول البالد ال��ى احلائط املس��دود، 
معتبراً »التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة 
خط��وة صحيحة وضرورية في مس��ار دولة 

القانون، ويجب أالّ تكون موضع سجال«.

جنبالط: تصريحات لوبن 
إهانة للبنانيين والسوريين

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  رئي��س  أعل��ن 
النائب وليد جنبالط إث��ر اجتماعه بالرئيس 
الفرنسي فرنس��وا هوالند في قصر االليزيه، 
ان��ه زاره وعقيلت��ه ن��ورا، ليع��رب ل��ه ع��ن 
تضامن��ه معه ومع فرنس��ا »الت��ي وقفت في 
خالل األعوام املاضية مع الش��عب السوري، 
كم��ا وقف��ت ال��ى جان��ب اللبناني��ني الذي��ن 
تظاهروا في الرابع عش��ر م��ن آذار 2005 في 

ساحة الشهداء ضد النظام السوري«.

وس��ئل ع��ن زيارة املرش��حة الرئاس��ية 
»إن  فأج��اب:  بي��روت،  لوب��ن  ماري��ن 
اللبنان��ي  للش��عبني  اهان��ة  تصريحاته��ا 
والس��وري. ال ميكنن��ا ان نطلب من الش��عب 
اللبنان��ي ان ينس��ى اجلرائ��م الت��ي ق��ام بها 
النظام الس��وري في لبن��ان، وال ميكن إعادة 
الالجئني الس��وريني الى ديارهم م��ا دام هذا 

النظام السوري مستمراً.
هات��ان النقطت��ان اللتان أعلن��ت عنهما 
لوب��ن خالل زيارته��ا لبنان، تش��كالن اهانة 
للش��عبني اللبنان��ي والس��وري«. وأم��ل »ان 
يقت��رع الفرنس��يون الختي��ار افض��ل من هذا 

اليمني الفاشي«.

عون: متشّبث بالتوصل
 إلى قانون انتخاب

أكد رئيس اجلمهورية ميشال عون »أن 
املعركة السياسية اليوم هي معركة للتغيير، 
االنتخ��اب،  قان��ون  ه��و  األساس��ي  ركنه��ا 
وسنبذل جهدنا لبلوغ الهدف الذي وضعناه 
نص��ب أعيننا، وهو متثيل جمي��ع اللبنانيني 
ف��ي الن��دوة البرملانية متثي��الً ع��ادالً بحيث 
ال يعتم��د أي قان��ون يس��حق االقلي��ات ب��ني 

الطوائف وفي داخلها«.
وأبل��غ أعض��اء وف��د »اللق��اء الوطني« 
برئاس��ة الوزير السابق عبد الرحيم مراد في 
قصر بعب��دا، أن مهلة دعوة الهيئات الناخبة 
ال تنته��ي ف��ي 21 ش��باط، ألن والية املجلس 
النياب��ي تنته��ي ف��ي 20 حزي��ران املقبل، ما 
يعني أن هناك فرصة إلق��رار قانون انتخاب 
جدي��د، »وأنا ما زلت متش��بثاً بالتوصل إلى 

نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن«.
واعتب��ر م��راد »انن��ا للمرة االول��ى امام 
فرصة وجود رئيس قوي في س��دة الرئاسة، 
ومن هنا نحن امام فرصة تاريخية لتأسيس 
جمهوري��ة جدي��دة، قوامها قان��ون انتخاب 
ع��ادل يس��اوي ب��ني اجلميع، ويتي��ح متثيل 
اجلمي��ع وفق حجمه احلقيق��ي والفعلي، من 

دون حتريض مذهبي وال طائفي«.

فنيش: ال مشكلة
 في تعديل المهل

ذّك��ر وزي��ر الش��باب والرياض��ة محمد 
فنيش مبوقف »حزب الله« الثابت من قانون 
االنتخ��اب جله��ة تأيي��ده النس��بية الكاملة 
ولبن��ان دائ��رة واح��دة أو دوائ��ر موّس��عة، 
مش��يراً ال��ى »االنفت��اح على مناقش��ة صيغ 
أخ��رى«. ودع��ا ال��ى »اعطائنا قانون��اً يؤّمن 
صحة التمثيل ويلتزم وحدة املعايير ونسير 
به«، موضح��اً أن »حزب الله ُيناقش الصيغ 
االنتخابية انطالقاً من قاعدة اساسية قوامها 
ش��رطان: صحة التمثي��ل ووح��دة املعايير، 
وأي صيغ��ة ال تلحظهم��ا ل��ن نقب��ل به��ا. وال 
مشكلة في تعديل املهل اذا اّتفقنا على قانون 

جديد«.

وجهة نظر

سّلة بري.. لو كانت!
يشتعل الهمس السياسي بني مقّربني من رئيس املجلس النيابي نبيه 
ب���ري كلما تعقدت أزمة البحث عن القانون االنتخابي، حيث تتردد اجلمل 
والعب���ارات الت���ي تفيد بأن الس���لة الت���ي كان الرئيس نبيه ب���ري يطالب بها 
قبل االنتخابات الرئاس���ية كانت كفيلة بح���ل هذه املعضلة وغيرها. ويلقي 
ه���ؤالء باللوم عل���ى كافة اجلهات السياس���ية والدينية التي ش���ّنت حمالت 
ش���عواء على س���لة الرئيس بري وألصقت بها تهمًا كثيرة، بداًل من التمعن 

مبضامينها الواقعية والتعاطي معها مبوضوعية في تلك املرحلة. 
وفي مقابل هذا الهمس لدى املقربني من الرئيس بري يس���ري همس 
آخ���ر مفاده أن الدخول في معمعة الس���لة املش���ار إليه���ا كان ميكن أن تؤدي 
إلى تأجيل االنتخابات الرئاسية عامني آخرين أو أكثر... وما بني الهمسني 
املش���ار إليهما يظهر للعيان املأزق الدس���توري الذي تدخل فيه البالد جراء 
اس���تنفاد امله���ل الدس���تورية املتوجب���ة، والتي حتتم اق���رار قان���ون انتخابي 
جدي���د بع���د أن أعلنت معظم القوى السياس���ية اللبناني���ة رفضها العتماد 
قانون الدوحة املسمى بقانون الستني، وإال فإن االنتخابات النيابية جتري 
وف���ق القان���ون الناف���ذ، وهذا ما يفتح الباب واس���عًا أمام تع���دد االجتهادات 
والتفسيرات الدستورية التي بدأت طالئعها بالظهور عندما تفرد الرئيس 
ميش���ال عون باعتبار أن املهل الدس���تورية ال تنقضي ابتداًء من 21 ش���باط 
اجل���اري، وأن هن���اك فس���حة ش���هر كام���ل للتوصل إل���ى اتفاق عل���ى قانون 
انتخابي تسووي يرضي جميع األطراف. في حني يعتبر هذا األمر مبثابة 
معجزة يتعذر حتقيقها. وس���نكون في املرحلة املقبلة في خضم اختالفات 
ش���تى حول آلية معاجلة الفراغ املفترض في الس���لطة التش���ريعية التي ال 
توجد له آلية واضحة خالفًا حلالة الفراغ في الرئاس���ة األولى حيث تؤول 
سلطاتها الى مجلس الوزراء مجتمعًا. وهناك من يعتبر أن رئيس املجلس 
النيابي س���يكون في األس���ابيع املقبلة مدعوًا الى خطوة حتفظ االستمرار 
ف���ي ش���رعية البرملان احلال���ي ريثما جت���رى االنتخابات النيابي���ة املوعودة. 
وه���ذا م���ا قد يعمق التباين القائم بني الرئيس���ني ميش���ال عون ونبيه بري 
منذ ما قبل االنتخابات الرئاس���ية األخيرة، على قاعدة اتهام خافت موجه 
إلى قصر بعبدا بعدم االكتراث باستمرار السلطة التشريعية التي قد تؤول 
عملي���ًا بعض صالحياتها إلى احلكوم���ة التي باتت حتت تأثير رئيس قوي 

يختلف عن كل رؤساء ما بعد الطائف..
لقد راهنت بعض القوى السياس���ية على أن العقم السياس���ي اللبناني 
ف���ي التوص���ل إلى قانون انتخابي جديد س���يعيد االنتخاب���ات النيابية إلى 
قان���ون الدوح���ة، وهو رهان ما زال قائمًا حتى هذه الس���اعة. ويّتهم البعض 
تي���ار املس���تقبل بأنه يبني حس���اباته عل���ى أن قانون الدوح���ة مينحه فرصة 
جدي���دة المتالك كتلة نيابية عمالق���ة كما هو احلال منذ انتخابات 2005، 
ويحاول هذا البعض الضغط على الرئيس سعد احلريري من أجل أن يقدم 
تن���ازالت على صعي���د القانون االنتخابي مش���ابهة للتن���ازالت التي قدمها 
على صعيد االنتخابات الرئاسية. ولكن هذه التنازالت احلريرية املفترضة 
ل���ن تك���ون كفيلة بحل املش���كلة، ألن القانون االنتخاب���ي يحظى مبزيد من 
التعقيدات الش���ائكة واملتداخلة التى تعني ع���ددًا كبيرًا من األطراف ليس 
آخره���م النائ���ب وليد جنب���الط... واس���تنادًا إلى كل ذلك ميك���ن القول إن 
اجلمي���ع بات أم���ام امتحان جدي الختب���ار قدرته على املرون���ة في اجتراح 
معج���زة القانون االنتخاب���ي، الذي ال يزال محتجزًا على خطوط التماس 

الطائفية واملذهبية والسياسية واحلزبية املتشابكة.
ثمة س���ؤال أخير: هل بتنا على أب���واب مرحلة عنوانها الرئيس الفراغ 
في الس���لطة التش���ريعية، أم أن املجال يتس���ع حللول لبنانية شافية ونافية 

لكل اضطراب جديد في بنية السلطة اللبنانية؟<
أمين حجازي

األمين العام للجماعة يستقبل هيئة علماء المسلمين
للجماعة  العام  األمني  استقبل 
االس��تاذ  لبن��ان  ف��ي  اإلس��المية 
ع��زام األيوبي، ظهر ي��وم اخلميس 
اجلماعة  مبرك��ز   )2017/2/16(
ف��ي بيروت، وفداً م��ن هيئة العلماء 
برئاس��ة  لبن��ان،  ف��ي  املس��لمني 
الرئيس الدوري للهيئة الشيخ رائد 
حليحل، وحضور العلماء: الش��يخ 
الدكت��ور س��الم الرافع��ي، الش��يخ 
الدكت��ور زكري��ا املص��ري، الش��يخ 

يوسف القادري، الشيخ علي طه، الشيخ خالد عارفي، وعضو 
املكتب السياسي للجماعة، األستاذ وائل جنم.

 ج��رى البح��ث ف��ي الش��أن االس��المي الع��ام ف��ي لبنان، 
وما يحّصن الس��احة االس��المية في ه��ذه املرحل��ة، كما جرى 

اس��تعراض الس��بل التي ميكن من خاللها مواجه��ة التحّديات 
التي تواجه الس��احة اإلس��المية والوطني��ة. ومت االتفاق على 
التع��اون والتنس��يق الدائ��م في س��بيل احلفاظ عل��ى مصالح 

املسلمني في لبنان.

لقطات لبنانية
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كلمة
األمان

التحرك املس��تقبلي في اطار السعي لكس��ر اجلمود القائم في عملية السالم في 
الشرق األوسط..«، كل ذلك في غياب أي مشاركة فلسطينية، ال من السلطة وال 
م��ن منظمة التحرير وال أي فصيل فلس��طيني آخر. ويتضح مما ذكره الصحفي 
بارك رفيد -الذي كش��ف عن لقاء العقبة- أن اإلدارة األميركية هي التي بادرت 
إل��ى عقد ه��ذا اللقاء الختبار مدى جّدي��ة التعهد الذي قدمه ن��ن ياهو للرئيس 
األميركي الس��ابق باراك أوباما أواخر عام 2015 باستعداده للتوصل إلى حل 

للصراع مع الشعب الفلسطيني في إطار تسوية »إقليمية«.
وحسب منطق نن ياهو، فإنه ميكن أن يكون للدول العربية دور فاعل في 
التوصل لتسوية سياسية للصراع، بزعم أن ممثلي الفلسطينيني غير جاهزين 
للتسوية، وأن هناك حاجة لتوظيف روافع الضغط التي متلكها الدول العربية 

واستخدامها ضد الفلسطينيني إلرغامهم على إبداء مرونة أكبر.
وق��د اس��تجاب األميركيون لطلب ن��ن ياهو فطلبوا م��ن نظامي احلكم في 
عم��ان والقاهرة ترتيب لقاء »قمة« مع نن ياهو مبش��اركة كبرى، ليوفر البعد 
اإلقليمي الذي ينشده رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ويشكل في الوقت ذاته مسّوغاً 

ملمارسة ضغوط عربية على الفلسطينيني للقبول مبا سيطرحه كيري.
الطام��ة الكبرى تتمثل في أن املبادرة التي طرحها كيري خالل لقاء العقبة 
-بعد احلصول على موافقة السيس��ي وامللك عبد الله- ورفضها نن ياهو على 
الف��ور، ال متثل فق��ط نكوصاً فّجاً عم��ا ورد في »مبادرة الس��الم العربية« التي 
أقرتها القم��ة العربية في بيروت عام 2002، بل متثل تصفية حقيقية للقضية 
الفلس��طينية. فرغم أن املبادرة استندت إلى »حل الدولتني« على أساس حدود 
1967، فإنها من ناحية عملية، تضمنت بنوداً حتّول فكرة الدولة الفلس��طينية 

إلى صيغة مشّوهة لنموذج احلكم الذاتي.
وعن��د ترجمة هذا البند -اس��تناداً إل��ى املعايير اإلس��رائيلية- فإنه يعني 
استعداداً فلسطينياً للتنازل عن مساحات من األرض في الضفة الغربية، ترى 

تل أبيب أن االحتفاظ بها ُيعّد من االحتياجات األمنية لها.
وف��ي الوقت ذاته، فإن ن��ص املبادرة على »ترتيبات أمنية« حتّس��ن قدرة 
إسرائيل على الدفاع عن نفسها يعني قبول العرب بأن تكون الدولة الفلسطينية 
بال س��يادة على حدودها، حيث إن ضمان حق إس��رائيل في الدفاع عن نفس��ها 

يتطلب -وفق املنطق الصهيوني- السيطرة على احلدود مع األردن.
صحي��ح أن املب��ادرة تتحدث عن ضم إس��رائيل للتجمعات االس��تيطانية 
ضم��ن صيغة تب��ادل أراٍض تتخلى إس��رائيل مبوجبها ع��ن أراٍض لضمها إلى 

الدولة الفلسطينية.
وال تقف األمور عند هذا احلد، بل إن كيري أبلغ نن ياهو موافقة العرب على 
»االعتراف بإس��رائيل كدولة يهودية وضمان احلفاظ على طابعها األساسي«. 
وال خالف أن االعتراف بيهودية إس��رائيل يعني تنازالً طوعياً ومسبقاً عن حق 

الالجئني الفلسطينيني في العودة لألراضي التي شردوا منها عام 1948.
هذا ما تتجه إليه القضية الفلس��طينية، والعرب كلهم غافلون عن مواكبة 
احلدث. واجلميع سوف يفاجؤون الشهر القادم، عند انعقاد القمة العربية في 
عمان، مبش��روع تس��وية للقضية الفلس��طينية، حاز موافقة مصرية - أردنية 

وأمريكية، ورمبا موافقةعرب آخرين.{

من��ذ س��نوات، والعالم العرب��ي غارق في هموم ومش��اغل تس��تهلك وقته 
واهتمامات��ه اليومي��ة واإلعالمية. في ه��ذا القطر حروب وصراعات عس��كرية، 
أهلية أو حزبية. وكان اجلميع يقولون بأن صاحب املصلحة والكاس��ب األكبر 
مم��ا يجري ه��و الع��دّو اإلس��رائيلي، ألن االنش��غاالت العربية ت��دور في حلقة 

مفرغة، وال تعود على الوطن العربي، أو املواطن العربي بأي خير.
نحن في لبنان، كنا نحمد الله أننا تعلمنا دروس��اً من أحداث املاضي التي 
دم��رت البلد وأنهكته وتركته حتت عجز مال��ي ودين عام يتجاوز ثمانني مليار 
دوالر، ورمبا يحمل مش��روع املوازنة التي ل��م تنجزها احلكومة بعد، مزيداً من 
االلتزامات والقروض، اس��ترضاًء للرأي العام، وحرصاً من القوى السياس��ية 
املمثلة في احلكومة على حتقيق مكاس��ب شعبية، رغم الفشل الذي تعانيه في 

مختلف امليادين.
م��ّرت بنا ثالث س��نوات عجاف، كن��ا خاللها نعايش مجلس��اً نيابياً ممدد 
الوالية، وش��غوراً في موقع الرئاس��ة األولى )رئاس��ة اجلمهورية( لعجز هذه 
الق��وى، أو تعم��د أعراضه��ا عن انتخ��اب رئيس جدي��د للجمهوري��ة، وفي ظل 
حكومة ش��به معطلة، كانت حتمل صفة »حكومة تصريف أعمال«.. الى أن مّن 
الل��ه علينا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتش��كيل حكوم��ة »كاملة األوصاف« 
متثل��ت فيه��ا معظ��م الق��وى السياس��ية، مع تأكي��د اجلمي��ع عل��ى أن مهمتها 
األساس��ية هي اجراء انتخاب��ات نيابية، بعد اعتماد قان��ون )عادل ومنصف( 
لالنتخابات النيابي��ة، يعّبر عن التعددية احلزبية والسياس��ية، بدل القانون 
األكثري الذي لفظته معظم القوى السياس��ية، ألنه قدمي ومتخلف وال يعبر عن 

تطلعات الشعب اللبناني.
لك��ن هذا األم��ل كان بعيد املن��ال، إذ إن في خزائن املجلس النيابي س��بعة 
عش��ر مش��روع قانون لالنتخابات، وال يكاد يجمع على واح��د منها فريقان من 
اللبنانيني. وتش��كلت جلان نيابية ورباعية، وانعقدت جلس��ات حوار وطني، 
لكنها كلها لم تصل الى تفاهم وطني حول صيغة مشتركة، تلتقي عليها القوى 
السياس��ية، من األرثوذكسي الى األكثري إلى النس��بي إلى املختلط وغير ذلك 
من املش��اريع، حتى باتت وسائل اإلعالم تضيق ذرعاً بهذه املشاريع، لكثرة ما 

تتردد على ألسنة السياسيني وفي حواراتهم وسجاالتهم.
في هذه الدوامة، جرى اإلعالن عن خبر بالغ األهمية، أعلنت عنه صحيفة 
هآرت��س اإلس��رائيلية يوم األحد املاضي، تضمن معلومات عن لقاء س��ري عقد 
قبل نحو س��نة، وقد ض��م اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيس��ي وامللك عبد الله، 
إضاف��ة إلى وزي��ر اخلارجية األميركي الس��ابق ج��ون كيري ورئي��س الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نن ياهو في منطقة العقبة، ونسبت الصحيفة اإلسرائيلية 
اخلبر الى مس��ؤول أمريكي كبير في اإلدارة السابقة. ومرت أيام دون أن يصدر 

أي نفي عربي لهذا اخلير.
لك��ن البي��ان الذي ص��در عن الرئاس��ة املصري��ة، بع��د اللقاء ال��ذي عقده 
الرئيس السيس��ي وامللك عبد الله الثاني في القاه��رة، جاء فيه »أن احملادثات 
بني الرجلني تطّرقت الى »س��بل التنسيق املش��ترك للوصول إلى حل الدولتني 
وإقام��ة الدولة الفلس��طينية على حدود الرابع من حزي��ران 1967 وعاصمتها 
الق��دس الش��رقية..«. وأضاف املص��در األميركي أن الزعيمني بحثا »في س��بل 

مبادرة جاهزة
أمام القمة العربية
بين العرب وإسرائيل

قال إنه مييل إلى مشروع قانون حكومة الرئيس جنيب 
ميقات��ي )نس��بية و13 دائ��رة انتخابي��ة( م��ع إدخال 
بعض التعديالت عليه ملراعاة بعض الهواجس، وهذا 
قد يفتح الباب على نقاش جّدي في خالل األيام املقبلة 
في إمكانية النظ��ر ببعض الدوائر االنتخابية، أو حتى 

إدخال بعض صيغ املختلط.
م��ن جهت��ه النائب ولي��د جنب��الط، وكان من أبرز 
املعارضني للقانون النسبي، صّرح في مقابلة مع قناة 
»فرانس 24« العربية بأنه إذا كان ال بّد من اخللط بني 
النس��بية واألكثرية فال بأس في ذلك، مبدياً استعداده 
للنق��اش إذا كان األم��ر يب��دد بع��ض الهواج��س التي 
تقلق��ه. وكذل��ك أبدى الرئيس س��عد احلري��ري بعض 
االيجابية جلهة اعتماد ش��يء من النسبية في القانون 
اجلديد، ش��رط أن ال تكون ملصلحة طرف على حساب 
طرف آخر. وكذلك األمر بالنس��بة إلى القوات اللبنانية 
الت��ي تش��ترط القان��ون املختلط ألي صيغ��ة قانونية 

جديدة لالنتخابات.
الوقت إلقرار قانون جديد ال يبدو واسعاً، ومتسك 
االط��راف مبواقفها ال يعط��ي أمالً كبي��راً بالتوصل إلى 
اتفاق عل��ى قانون انتخاب جديد، ومن هنا يبدو القلق 
م��ن حالة الفراغ التي قد تصيب الس��لطة التش��ريعية 
والتي قد تنزلق بلبنان إلى أتون الفوضى التي جتّنبها 
على مدى األعوام الستة املاضية التي عصفت باجلوار. 
إال أن اإلص��رار على ركوب العناد لدى االطراف املعنية 
قد يخرج االمور عن السيطرة. لقد حّذر رئيس املجلس 
النيابي نبي��ه بّري من الفراغ، ووّجه رس��الة واضحة 
ب��أن النظ��ام اللبناني نظ��ام برملان��ي دميقراطي ليس 
فيه مكان للفراغ والش��غور في الس��لطة التش��ريعية، 
واملجلس النيابي س��ّيد نفس��ه، وهي رس��الة تؤكد أن 
عدم إج��راء االنتخابات في وقتها، وع��دم االتفاق على 
قان��ون جديد خالل هذه املهلة املتبقية س��يدخل لبنان 
حتماً في أزمة جديدة بني رئيسي اجلمهورية واملجلس 
النيابي في ضوء تفس��ير كل منهما للواقع، وعندها قد 
نك��ون أم��ام أزمة نظام حقيقية تس��وقنا س��وقاً إلى ما 
يس��ّمى »املؤمتر التأسيس��ي«، وعندها فعالً قد ندخل 

دّوامة األحداث.{ 

21 ش��باط ليس��ت مهلة إس��قاط وإمنا هي مهلة حّث، 
واعتب��ر أيض��اً أن آخ��ر يوم م��ن عمر املجل��س النيابي 
احلال��ي هو العش��رون من حزي��ران، وبالتال��ي هناك 
متس��ع م��ن الوق��ت حت��ى العش��رين م��ن آذار لتوقيع 
مرس��وم دعوة الهيئ��ات الناخبة ونش��ره في اجلريدة 
الرس��مية، وه��و يأم��ل التوّص��ل إل��ى قان��ون انتخاب 
ف��ي خالل هذه املهلة، وإن اس��تدعى ذل��ك متديداً تقنياً 
لبضع��ة أش��هر للمجل��س النياب��ي. وعليه ف��إن عهدة 
إج��راء االنتخابات اعتب��اراً من اليوم باتت مس��ؤولية 
الرئي��س بش��كل أساس��ي، س��واء لناحية اإلف��راج عن 
مرس��وم الهيئات الناخبة، أو لناحية التقّدم مبشروع 
قانون جديد لالنتخابات إلى احلكومة إلقراره وإحالته 

على املجلس النيابي.
رئي��س اجلمهورية، وكما نقل عن��ه بعض زّواره، 

توافق على قانون جديد ف��ي املهل القانونية املعتبرة. 
واحلكومة لم تقم بدورها وواجبها في التقّدم مبشروع 
قانون جدي��د للمجلس النيابي، واملجل��س النيابي لم 
يقم بدوره في مناقش��ة مش��اريع واقتراحات القوانني 
املقّدمة إلي��ه. وعليه، فإن إجراء االنتخابات بعد اليوم 
ضم��ن امله��ل القانونية بات مش��كوكاً في��ه، وميكن أي 
جهة الطع��ن في ه��ذه االنتخابات إذا حصلت، س��واء 
وفق��اً للقانون النافذ أو وفقاً لغيره م��ن القوانني، إذ إن 
القان��ون ح��ّدد مهلة تس��عني يوماً بني دع��وة الهيئات 
الناخبة، وبني اجتماعها، وهذا لن يحصل بعد تعطيل 
إصدار وإعالن املرس��وم في اجلريدة الرسمية، وعليه 
فإنن��ا اليوم أم��ام أزمة جديدة قد ال تق��ّل خطراً وأهمية 

عن األزمات األخرى.
لقد اعتبر رئيس اجلمهورية ميشال عون أن مهلة 

وائل جنم � كاتب وباحث
 دحض رئي��س مجلس الوزراء، س��عد احلريري، 
الش��ك باليقني ووّقع مرس��وم دعوة الهيئ��ات الناخبة 
الذي أصدره وزير الداخلية، نهاد املشنوق، قبل انتهاء 
املهل��ة القانوني��ة بعدة أي��ام، وقد اس��تمهل احلريري 
حت��ى آخر ي��وم م��ن املهلة، ع��ّل األم��ور جت��د انفراجاً 
على مس��توى قان��ون االنتخ��اب، إال أن انس��داد األفق 
حّتم القيام بالواجب القانوني والدس��توري، وتوقيع 
املرس��وم وإحالته على رئاس��ة اجلمهوري��ة لتوقيعه، 
حت��ى ال يتحّم��ل رئي��س احلكوم��ة مس��ؤولية تعطيل 
إجراء االنتخابات وفق��اً للقانون النافذ، وحتى تتحّمل 
كل مرجعية مس��ؤوليتها وتقوم بدورها وواجبها وفقاً 

للصالحيات التي حّددها الدستور.
لقد أكد رئيس اجلمهورية ميش��ال ع��ون في أكثر 
م��ن مناس��بة أن��ه ل��ن يوّق��ع مرس��وم دع��وة الهيئات 
الناخب��ة وفق��اً للقان��ون الناف��ذ املع��روف ب��� »قانون 
الس��تني«، ألن��ه ال يعتبر ه��ذا القانون منصف��اً ويحقق 
التمثيل الصحي��ح للبنانيني، إال أن القوى السياس��ية 
والكتل النيابية واحلكومة ل��م تتمكن من التوصل إلى 

بعد إحالة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على بعبدا

هل يتم االتفاق على قانون انتخاب؟!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرئيس سعد احلريري



األمـان - العــدد 1251 - 24 شــبـــاط 2017م4 األمان اللبناني

ب بها! زيارة مارين لوبان لبيروت.. مواقف عنصرية غير مرحَّ
البح��ث  ف��ي خض��م  اللبناني��ة  الس��احة  تعي��ش 
ع��ن قانون انتخ��اب يحقق صح��ة التمثي��ل االنتخابي 
للبناني��ني. ويحتدم اجلدل حول سلس��لة م��ن القوانني 
االنتخابية التي تطرح تباعاً على الساحتني السياسية 
واإلعالمية، وآخرها قانون جبران باس��يل الذي عرض 
ف��ي اللجنة الرباعي��ة املؤلفة م��ن التي��ار الوطني احلر 
وتي��ار املس��تقبل وحرك��ة أم��ل و»ح��زب الل��ه«، ال��ذي 
س��قط بالضرب��ة القاضية بفع��ل رفض رئي��س »اللقاء 
الدميقراط��ي« النائب وليد جنبالط له، حيث اس��تخدم 
جنب��الط الس��الح الدرزي إلس��قاطه بعد أن ش��عر بأن 
أعضاء اللجنة الرباعية كانوا ش��به متفقني على مترير 

قانون باسيل.
لكن، مع سلس��لة طروح��ات القوان��ني االنتخابية 
التي تعتمد بصورة أساس��ية عل��ى النظام املختلط بني 
النس��بي واألكثري، والرفض الذي تنال��ه هذه القوانني 
من ه��ذا الطرف أو ذاك، بس��بب احلس��ابات االنتخابية 
ال أكثر وال أقل، وليس بس��بب صحة التمثيل االنتخابي 
للبنانيني، ب��دأت تبرز على الس��طح اخلالفات العميقة 
بني أطراف التس��وية السياس��ية التي أثم��رت انتخاب 
العماد عون رئيساً للجمهورية والرئيس سعد احلريري 

رئيساً للحكومة.
وق��د كان أول ه��ذه اخلالف��ات هو موضوع س��الح 
»حزب الله« الذي اعتبره العماد عون ضرورياً حلماية 
لبن��ان في ظل حالة الضغط الت��ي يعاني منها اجليش 

اللبناني، وفي ظل التهديدات اإلسرائيلية للبنان.
وق��د أث��ارت تصريحات الرئي��س ع��ون الكثير من 
اللغ��ط السياس��ي داخلي��اً وإقليمياً، خصوص��اً في ظل 
س��عي احلكوم��ة اللبنانية إلى حتس��ني عالقاتها بدول 
مجلس التعاون اخلليجي، ولذلك س��ارع الرئيس سعد 
احلري��ري ال��ى اإلدالء مبواقف مناقض��ة ملواقف العماد 
عون من موضوع س��الح »حزب الله«، حيث أش��ار في 
ذك��رى اغتيال وال��ده رفي��ق احلريري الى ع��دم وجود 
تواف��ق على س��الح ح��زب الل��ه، س��واء داخ��ل مجلس 
ال��وزراء أو مجلس النواب أو عل��ى طاولة احلوار، وقال 
إن »م��ا يحم��ي لبنان هو أن هناك إجماع��اً على اجليش 

والقوى الشرعية والدولة، والدولة فقط«.
ح��ول  واخل��الف  التج��اذب  موض��وع  كان  وإذا 
س��الح حزب الله قد جرى جتاوزه إعالمي��اً، فإن األمور 
عادت إل��ى التفاقم مجدداً بعد التصريح��ات التي أدلى 
به��ا األم��ني العام حلزب الله الس��يد حس��ن نص��ر الله 
ف��ي احتفال »س��ادة النص��ر - القادة الش��هداء«، والتي 
هاجم فيها دول اخلليج العربي والس��عودية على وجه 
اخلص��وص، وهو ما دف��ع الرئيس س��عد احلريري الى 
الرد في جلسة ملجلس الوزراء، حيث اعتبر »أن حصانة 
لبنان تصونها عالقاته املمتازة بالعالم العربي، وعلى 
رأس��ها الس��عودية«، وأض��اف: »نؤك��د وج��وب صون 
العالق��ة املميزة مع الدول الش��قيقة، خصوصاً مع دول 

اخلليج العربي«.
وقد اعتبر ه��ذا النقاش غير املباش��ر بني احلريري 
ونصر الله استكماالً للنقاش حول موضوع سالح حزب 

الله الذي كان الرئيس ميشال عون طرفاً مباشراً فيه.
في ظل هذا الواقع السياسي اللبناني الذي حتتدم 
في��ه اخلالفات ح��ول القانون االنتخابي وس��الح حزب 
الل��ه، والوضع في س��وريا، أتت زيارة رئيس��ة اجلبهة 
الوطنية الفرنسية املرش��حة للرئاسة الفرنسية مارين 
لوبان ال��ى لبنان. وقد كان مس��تغرباً ف��ي ظل األزمات 
الت��ي تعيش��ها املنطق��ة، وخصوص��اً األزمة الس��ورية 
املش��تعلة، وأزم��ة الن��زوح الس��وري الكبير ال��ى لبنان 
وم��ا تثيره من تباينات على خلفي��ات طائفية ومذهبية 
واقتصادية، أن يس��تقبل لبنان الرس��مي ه��ذه الضيفة 
الفرنس��ية غير املرحب به��ا في أوروبا بس��بب مواقفها 
العنصري��ة م��ن اإلس��الم واملس��لمني، وم��ن النازح��ني 

السوريني وغيرهم في فرنسا.
فق��د رفض��ت املستش��ارة األملاني��ة اجني��ال ميركل 
اس��تقبالها ف��ي املاني��ا بس��بب مواقفه��ا العنصرية من 
املس��لمني والالجئني على وجه العم��وم، واعتبر رئيس 
ال��وزراء االس��باني ماريان��ون راخ��وي أن »انتخابه��ا 
في فرنس��ا سيش��كل كارثة«، وحتى الرئي��س األميركي 
دونال��د ترامب رف��ض اس��تقبالها في زيارته��ا األخيرة 
للوالي��ات املتح��دة رغم وج��وده في نف��س املبنى الذي 

كانت فيه.
ورغم ذلك، فقد جرى استقبالها في القصر الرئاسي 
وفي السرايا احلكومية وفي وزارة اخلارجية اللبنانية، 
فهل يتبن��ى لبنان الرس��مي مواقف ماري��ن لوبان؟! قد 
يعتبر البعض هذا السؤال مستغرباً، ألن الرئيس سعد 
احلريري ش��دد في خالل لقائه لوبان على أن املس��لمني 

»ه��م أول ضحايا اإلرهاب املتس��تر بلباس الدين، بينما 
ه��و ف��ي الواق��ع ال دين ل��ه«، لكن لوب��ان اعتب��رت بعد 

اس��تقبالها من قب��ل وزير اخلارجية جبران باس��يل في 
قصر بس��ترس »أن أفض��ل طريقة حلماية املس��يحيني 

في الشرق األوسط هي القضاء على التطرف اإلسالمي، 
وعل��ى الذي��ن يهدف��ون ال��ى تدمي��ر األقليات، وه��و أمر 
أخذت��ه على عاتقي في فرنس��ا«، وأضافت: »بالنس��بة 
إل��ى الوض��ع في س��وريا، فال ح��ل قابالً للحي��اة خارج 
االختي��ار ب��ني الثنائي بش��ار األس��د من جه��ة والدولة 
اإلس��المية )داع��ش( من جهة أخ��رى«، وقالت إنه »في 
االطار األقل ضرراً أرى أن بش��ار األسد يشكل اليوم حالً 

يدعو الى االطمئنان أكثر بالنسبة الى فرنسا«.
ه��ذه املواق��ف العنصري��ة ملاري��ن لوب��ان جعلتها 
مرفوض��ة من قب��ل زعماء أوروب��ا، وحتى م��ن الرئيس 
ترامب الذي يشبهها في املواقف من اإلسالم واملسلمني، 
فكيف يس��مح لها بزي��ارة لبنان والتعبير ع��ن مواقفها 
العنصرية من اإلسالم واملس��لمني في خالل الزيارة، إال 
إذا كان البع��ض ف��ي لبن��ان يعتبر مواقفه��ا العنصرية 
مقبولة ومرحباً بها، وهذا ما يظهر في قوانني االنتخاب 
الت��ي يج��ري تداوله��ا حت��ت عن��وان اس��تعادة حقوق 
املس��يحيني م��ن املس��لمني. فه��ل طروحات مث��ل مارين 
لوب��ان موضع ترحيب من قبل بع��ض اللبنانيني الذين 

يحلمون بعودة عقارب الساعة الى الوراء؟{
بسام غنوم

الحزب التقدمي وآفاق المرحلة المقبلة
جنبالط يواصل القيادة لمواجهة التحديات المختلفة 

لم ي��ؤد املؤمتر األخير للحزب التقدمي االش��تراكي 
إل��ى حص��ول تغييرات أساس��ية عل��ى مس��توى قيادة 
احل��زب أو مش��روعه السياس��ي املس��تقبلي، فق��د بق��ي 
األس��تاذ ولي��د جنب��الط في موقع رئاس��ة احل��زب، كما 

استمر األستاذ ظافر ناصر في أمانة السر العامة.
ولم حتمل الرؤية السياس��ية اجلدي��دة للحزب أية 
متغيرات جذرية، باستثناء املوقف الذي أعلنه جنبالط 
ف��ي افتتاح املؤمتر بالدعوة ال��ى التطبيق الكامل التفاق 
الطائف كمدخل للقبول باعتماد النسبية من االنتخابات 
النيابي��ة أو املوافق��ة عل��ى »قان��ون الس��تني م��ع اجراء 

تعديالت عليه«.
فم��ا ه��ي األس��باب الت��ي أدت إل��ى اس��تمرار تولي 
جنب��الط لرئاس��ة احل��زب وقي��ادة املرحل��ة اجلدي��دة 
وع��دم تس��ليم جنل��ه تيم��ور ملوق��ع القي��ادة، رغ��م كل 
النشاطات السياسية والش��عبية واالجتماعية التي بدأ 
يق��وم بها األخير؟ وما ه��ي أبرز التحديات واالش��كاالت 
الت��ي يواجهه��ا احلزب ف��ي ض��وء املتغي��رات الداخلية 
ف��ي  للمش��اركة  االس��تعداد  ظ��ل  وف��ي  واخلارجي��ة، 

االنتخابات النيابية املقبلة؟
جنبالط وقيادة املرحلة

بداية، ملاذا استمر األس��تاذ وليد جنبالط في قيادة 
احل��زب التقدم��ي االش��تراكي للمرحل��ة احلالي��ة، رغ��م 
انه أعل��ن مراراً أنه س��يتخلى عن هذا املنص��ب لقيادات 
ش��بابية جديدة؟ ومل��اذا لم يتس��لم جنله تيم��ور موقع 
رئاس��ة احلزب، مع ان كل املعطيات كانت تشير إلى انه 

سيخلف والده في رئاسة احلزب وفي املوقع النيابي؟
م��ن يراقب في هذه األيام مس��يرة احل��زب التقدمي 
االشتراكي وأداء رئيسه وليد جنبالط ونشاطات »اللقاء 
الدميقراط��ي« )ال��ذي يض��م ن��واب احل��زب وحلفاءه(، 
يلح��ظ احليوي��ة والنش��اط املكث��ف للح��زب، إن عل��ى 
صعيد متابعة ملف قانون االنتخابات النيابي اجلديد، 
أو جله��ة متابع��ة التط��ورات الداخلي��ة واخلارجي��ة أو 
التص��دي للعدي��د م��ن امللف��ات عل��ى مس��توى اإلدارات 

الرسمية وهموم الناس ومشاكلهم.
وق��د تضارب��ت التقدي��رات واآلراء بش��أن أوض��اع 
احلزب والتحدي��ات التي يواجهها والتي دفعت مؤمتره 
العام إلى التجديد جلنبالط في رئاس��ته وعدم تس��ليم 
الراية لنجله تيمور. فبعض األوساط السياسية اعتبرت 
»ان احل��زب يواج��ه اليوم حتدي��ات ومتغي��رات كبيرة 
داخلية وخارجية، وال سيما بعد حتالف »التيار الوطني 
احلر« و»القوات اللبنانية« ووصول العماد ميشال عون 
إلى رئاس��ة اجلمهورية، وتراجع الدور السياسي املؤثر 
والفاع��ل للح��زب التقدمي وكتلت��ه النيابي��ة والوزارية 

على صعيد اتخاذ القرارات األساسية في البلد«.
إل��ى ذل��ك حس��ب ه��ذه األوس��اط: »ان  ويض��اف 
أي قان��ون انتخ��اب جدي��د، وال س��يما في ح��ال اعتماد 
النسبية، سيؤدي إلى تراجع التمثيل النيابي والشعبي 
للحزب التقدمي  ملصلحة ق��وى أخرى، إن على الصعيد 

الدرزي أو على صعيد الطوائف األخرى«.
وتتزام��ن هذه التط��ورات مع املتغي��رات احلاصلة 
في املنطقة، وال س��يما في س��وريا، وف��ي ظل املفاوضات 

والتس��ويات القائمة اليوم والتي قد تؤدي إلى متغيرات 
جدي��دة ف��ي الواق��ع الس��وري، وكذل��ك عل��ى الصع��د 

اإلقليمية.
لك��ن مص��ادر أخ��رى مطلعة عل��ى حت��ركات وفود 
احلزب التقدمي االش��تراكي و»اللق��اء الدميقراطي« وما 
يقوم ب��ه تيمور جنبالط من حت��ركات قالت انه رغم كل 
اجلهد الذي بذله األس��تاذ وليد جنبالط من أجل تس��ليم 
جنله تيمور القيادة السياسية والشعبية، ورغم اخلبرة 
التي يكتسبها تيمور من خالل النشاطات التي يقوم بها، 
فإنه حتى الس��اعة يحتاج إلى املزيد من اجلهد واخلبرة 
كي يتولى قي��ادة احلزب التقدمي في ه��ذه املرحلة، في 
ظ��ل ازدي��اد التحدي��ات والصعوب��ات، ولذل��ك ال بّد من 
وجود مرحلة انتقالية يبقى فيها وليد جنبالط في موقع 
القيادة املباشرة الى حني أن تنضج الظروف السياسية 
والش��عبية، وال س��يما ف��ي ح��ال حص��ول االنتخاب��ات 
النيابي��ة في األش��هر القليلة املقبلة وإق��رار قانون جديد 

لالنتخابات.
التحديات واإلشكاالت أمام احلزب

لكن ما هي أبرز التحديات واالشكاالت التي يواجهها 
احلزب التقدمي االشتراكي اليوم؟وكيف سيتعاطى مع 

مختلف املتغيرات الداخلية واخلارجية؟
احل��زب  أج��واء  عل��ى  املطلع��ة  األوس��اط  بع��ض 
الداخلي��ة تقول ان احل��زب مير اليوم مبحط��ة مفصلية 
السياس��ي  ودوره  موقع��ه  حماي��ة  أج��ل  م��ن  ومهم��ة 
واالنتخاب��ي. فمرحل��ة ق��وى 14 آذار انته��ت، وال��دور 
احلاس��م الذي كان يقوم به جنبالط واحلزب س��ابقاً لم 
يعد قائم��اً في ظل حتالف »الق��وات اللبنانية« و»التيار 
الوطن��ي احل��ر« وم��ا ج��رى خ��الل األش��هر املاضية من 
متغي��رات داخلية وخارجي��ة، وإن كان التح��دي األكبر 
املقبل أم��ام احلزب س��يتمثل ف��ي االنتخاب��ات النيابية 
املقبلة في حال اعتماد النس��بية في قانون االنتخابات، 
إن بش��كل كامل أو جزئي، ألن ذلك قد يفقد احلزب بعض 

املقاعد النيابية.
ورغ��م ان جنبالط واحلزب قد تلقيا وعوداً ومواقف 
عدي��دة، أنه لن يحصل أي اتفاق على قانون االنتخابات 
أو حتديد مستقبل البلد، دون األخذ في االعتبار لدورهم 
ومواقفه��م، ف��إن املتتبع للواق��ع السياس��ي الداخلي أو 

اخلارج��ي، يلح��ظ بوض��وح ان ال��دور املرك��زي ال��ذي 
كان يلعب��ه جنبالط في قيادة الش��أن السياس��ي طوال 
الس��نوات املاضية وال س��يما بعد اغتيال الرئيس رفيق 
احلري��ري لم يع��د قائماً، كم��ا ان معظ��م الرهانات على 
املتغي��رات اخلارجي��ة ل��م تتحق��ق، م��ا يض��ع جنبالط 
واحل��زب أم��ام احلاج��ة املاس��ة لبل��ورة رؤي��ة جديدة 

للمتغيرات الداخلية واخلارجية.
فإل��ى أي��ن س��يتجه احل��زب، وم��ا ه��و مش��روعه 

املستقبلي على الصعيد السياسي؟
لق��د أوضح رئيس احل��زب وليد جنب��الط والعديد 
من املس��ؤولني في احلزب، »ان املشروع السياسي الذي 
يواف��ق عليه احلزب ف��ي املرحلة املقبلة ه��و العودة الى 
اتفاق الطائف وتطبيقه بش��كل كامل، ما يؤدي الى إلغاء 
الطائفي��ة السياس��ية واعتم��اد مجلس نياب��ي غير قائم 
على التمثيل الطائفي وتشكيل مجلس الشيوخ وتطبيق 

بقية االصالحات السياسية«.
ق��د تكون ه��ذه الرؤي��ة س��ليمة وصحيح��ة، لو ان 
الظ��روف الداخلي��ة اليوم ال تزال مناس��بة له��ذا الطرح، 
فاألوض��اع في املنطق��ة واملتغيرات في الواق��ع الداخلي 
تشير الى ان العودة الى التطبيق الكامل التفاق الطائف 
في املرحل��ة احلالية ليس ممكناً عل��ى الصعيد العملي، 
ولذا سيكون هناك مرحلة أولى انتقالية من خالل إجراء 
االنتخاب��ات النيابية املقبلة وفقاً لقانون انتخابي جديد 
أو دخ��ول البلد في أزمة سياس��ية، وفي ضوء ذلك يبدو 
ان احل��زب التقدم��ي االش��تراكي س��يكون أم��ام مرحلة 
انتقالي��ة تتطلب إعادة النظر بالتحالفات السياس��ية أو 
اعتم��اد رؤي��ة جديدة تعيد ل��ه الوهج ال��ذي كان يتمتع 
به في مرحلة الس��تينات والس��بعينات، إذ كان أحد أهم 
األحزاب الداعية الى التغيير السياس��ي الش��امل وتبني 
القضاي��ا العربي��ة والدولية واالنس��انية، وه��ذا يفرض 
عل��ى احلزب اخلروج من دائرة التمثيل الطائفي احملدود 

الى دائرة التمثيل الوطني الشامل.
فه��ل ينج��ح احلزب ف��ي االنتقال الى واق��ع جديد؟ 
أم يضطر األس��تاذ ولي��د جنبالط إلى البق��اء في موقعه 
في رئاس��ة احل��زب لفترة ق��د تطول بانتظ��ار املتغيرات 

اجلديدة؟{
قاسم قصير
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اللقاء اإلسالمي العلمائي األول في طرابلس
هرموش: لتشكيل مجلس تشاوري برئاسة مفتي الجمهورية

عق��د ف��ي قاع��ة مس��جد الوف��اء بطرابل��س »للقاء 
العلمائ��ي اإلس��المي األول«، بدع��وة من قاضي ش��رع 
طرابلس الش��يخ س��مير كمال الدين حتت عنوان »أهل 

السّنة في لبنان خيار االعتدال ونبذ التطرف«.
حض��ر اللقاء مفتي عكار الش��يخ زيد ب��كار زكريا، 
رئي��س املكتب السياس��ي للجماعة االس��المية أس��عد 
هرموش، النائب الس��ابق جمال إسماعيل، الشيخ رائد 
حليح��ل رئيس هيئة العلماء املس��لمني، الش��يخ محمد 
احل��اج رئي��س رابط��ة علماء فلس��طني، رئي��س احتاد 
بلديات الضنية محمد سعدية، الرئيس السابق لبلدية 
طرابلس الدكتور نادر الغزال، والش��يخ سالم الرافعي 
الرئيس الس��ابق لهيئة العلماء، رئيس »جمعية دعوة 
العدل واإلحس��ان« الدكتور حس��ن الش��هال، د. س��عد 
الدي��ن كبة مدير معه��د البخاري، رئي��س دائرة أوقاف 
عكار الشيخ مالك جديدة، وما يزيد على أربعمائة عالم 

وامام وشخصية إسالمية.
افتت��ح اللق��اء بتالوة م��ن الق��رآن الكرمي للش��يخ 
يوس��ف الديك، وبكلمة تقدمي من الشيخ سامر شحود، 
ث��م ق��دم القاضي كمال الدين ش��رحاً موج��زاً عن هدف 
اللقاء الرامي لتحصني الس��احة اإلسالمية ورفع الظلم 

عن أهلها.
املفتي زكريا

ثم حتدث مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا فقال: 
ليس مبستغرباً ان جنتمع بل املستغرب أن ال جنتمع، 
وق��د دعانا الله تعالى إلى االجتم��اع واالعتصام وترك 
الفرق��ة، وإذا لم جنتمع في هذا الوقت الذي تكالبت فيه 
علينا األمم من ش��رق وغرب وهي تريد أن تنهش جسد 
هذه األمة، ولس��نا مبنأى عن األحداث التي تشتعل في 
املنطقة من حولنا، ما يقتضي منا اجتماعات وتنس��يقاً 
وق��راءة متأنية له��ذه املرحلة، واس��تفادة م��ن دروس 
م��ّرت في التاريخ ودروس وقع��ت فيها الدول املجاورة 
لنا، في ظل غفلة من املس��لمني، األم��ر الذي يدعونا إلى 

أن نتداركها.
أضاف: نحن في هذا البلد الذي ارتضيناه ليعيش 
فيه املسلمون واملس��يحيون، علينا أن ننسق أمام هذه 
احلملة املغرضة التي تعصف بشبابنا، حملة شهوات 
ممنهجة ورذيلة وفساد عبر برامج هابطة، ويقابل ذلك 
تطّرف وأفكار منحرفة يتلقفها ش��بابنا من هنا وهناك، 

والقضية حتتاج إلى تنسيق وإلى متابعة، ويجب على 
ه��ذه التيجان البيض��اء والقلوب البيض��اء أن متارس 

دورها في الوحدة ونبذ الفرقة.
وق��ال: بغداد س��قطت ونحن ال ن��زال نتناقش، بل 
ويفّس��ق بعضنا بعضاً مبس��ائل فقهية من هنا وهناك. 
س��قطت حلب، س��قطت حمص، ذهب اليمن ونحن على 
الباب، وال يزال هناك لألس��ف م��ن يصّر على إثارة هذه 

املسائل وخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي.
بات احلرمان عنوان ه��ذه املناطق باالحصائيات 
للجه��ود  من��ا توحي��داً  ذل��ك يقتض��ي  واألرق��ام، وكل 
عل��ى صعيد العلماء ف��ي البيت الواح��د، وعلى صعيد 
السياس��يني في البي��ت الواحد، وكل ذلك إن ش��اء الله 
بامت��داد طبيعي لعدم الدخول ف��ي صراعات وعداوات 
مع األش��قاء الع��رب، وف��ي مقدمته��م اململك��ة العربية 

السعودية.
أسعد هرموش

للجماع��ة  السياس��ي  املكت��ب  رئي��س  وحت��دث 
اإلس��المية النائب الس��ابق أس��عد هرموش فقال: ال  بّد 
م��ن املصارحة بأن عندنا أزمة قي��ادة ومرجعية، ليس 
انتقاص��اً من أح��د، ونقول عندن��ا أزمة على املس��توى 
املرك��زي واحمللي، وال بّد أمام مش��روع ميت��د من لبنان 
إلى س��وريا إلى الع��راق إل��ى البحرين إل��ى اليمن إلى 
ش��رق اململكة العربي��ة الس��عودية إلى الكوي��ت، أمام 

مش��روع منّظم ممّول بلوجس��تية سياس��ية وعسكرية 
ومالي��ة واحدة، وال بّد إذا اردنا ان نوازن قبل ان نواجه 
هذا املش��روع ال بّد ان يقوم هناك مش��روع باملقابل، وال 
ميك��ن ان نواجه عمالً منظم��اً وموجهاً ومموالً ومخططاً 

ومحمياً بفضالت األوقات وفضالت الطاقات.
الفت��وى ف��ي اجلمهوري��ة  وق��ال: مرجعيتن��ا دار 
اللبناني��ة، ويجب على كل أصحاب الدولة والس��عادة 
واملعال��ي ان يكونوا هناك في بيت الطائفة يتدارس��ون 
ف��ي كل الش��ؤون واملهم��ات واملراجع��ات، نع��م نح��ن 
يعت��دى علينا، وعل��ى حقوقنا وعلى دورن��ا في اإلدارة 
واخلدمات، ونحن نعاني األمّرين في العدلية واألمنية 

وفي كل مكان.
الشيخ حليحل

وق��ال رئيس هيئة العلماء املس��لمني الش��يخ رائد 
حليح��ل: اس��توقفني عن��وان الدع��وة، وه��و ان خي��ار 
لبن��ان االس��تراتيجي والدائ��م  ف��ي  الس��ّنة  املس��لمني 
واألبدي واملبدئي هو االعتدال والوسطية ونبذ التطرف 
واإلره��اب، واحلقيقة ان لفظة اإلرهاب يراد منها معنى 
ينسجم مع أجندات تريد الطعن باإلسالم وباملسلمني، 
واإلرهاب ليس فع��ل طائفة، بل هو فعل جرمي أياً كان 
فاعله، سواء كان فرداً أو جماعة أو حتى دولة، وأحياناً 
جهازاً، س��واء كان سياسياً أو قضائياً او أمنياً، وكل من 
مي��ارس تصرفاً فيه عنف وغلّو وتش��دد وقمع يس��مى 

إرهاباً.
الدكتور الغزال

وحت��دث الدكت��ور ن��ادر الغ��زال )مستش��ار دول��ة 
الرئيس س��عد احلريري( فقال: نحن أمة ولس��نا طائفة، 
حكمنا أربعة عشر قرناً وأثبتنا أننا األقدر على استيعاب 

اآلخر، وإذا كانت الطائفة بخير فلبنان بخير.
محمد احلاج

وحت��دث رئي��س رابط��ة علم��اء فلس��طني الش��يخ 
محمد احلاج فق��ال: إن حضوركم دلي��ل اهتمام ورعاية، 
وباجتماعكم جتتم��ع األمة وباختالفك��م تختلف الناس 
من بعدكم، والي��وم ليكن هذا اللق��اء اخلطوة الصحيحة 
ف��ي طريق جمع األم��ة على همومها وقضاياه��ا الكثيرة، 
وتذكي��راً مبا متثله القضية الفلس��طينية والقدس بأن ما 
يجري في عاملنا العربي واإلسالمي إمنا هو ليبقى العدّو 

جاثماً على صدر األقصى وأرض فلسطني.
ثم كانت كلمات للش��يخ مالك جديدة والشيخ مازن 
احملمد والدكتور حس��ن الش��هال، والدكتور س��عد الدين 
كبة، والدكتور باس��م عس��اف، ركزت عل��ى أهمية اللقاء 
وضرورة االستمرار بالتنسيق للخروج مبوقف واحد من 

مختلف القضايا واالستحقاقات.
بيان ختامي

وفي خت��ام اللقاء تال القاضي الش��يخ س��مير كمال 
الدي��ن بياناً جاء فيه: أمام ما تتعرض له املنطقة من فن 
عاصفة وبحار من الدماء الهوجاء، وتشريد وقتل ودمار 
من املس��لمني الس��ّنة خاص��ة، تداع��ى عدد م��ن العلماء 

والدعاة والشخصيات اإلسالمية وأكدوا اآلتي:
1- نب��ذ الظلم احلاص��ل في املنطقة وال��ذي يطاول 

األبرياء.
2- التش��ديد عل��ى دع��م دار الفتوى، وعلى رأس��ها 
س��ماحة مفتي اجلمهورية الش��يخ القاضي عبد اللطيف 
دري��ان مل��ا يق��وم ب��ه م��ن دور ف��ي مواجه��ة التط��رف 

واإلرهاب.
3- مطالب��ة أقط��اب الطائفة بالوقوف صف��اً واحداً 

جلمع كلمتهم وتوحيد موقفهم.
4- التشديد على دعم رئاسة مجلس الوزراء وعدم 
الني��ل م��ن هيبته��ا ومقامها ومكانته��ا، وفي ه��ذا املجال 
يناش��د املجتمعون الرئيس س��عد الدين احلريري إليالء 
محافظ��ة الش��مال وع��كار العناي��ة الفائق��ة لرف��ع الظلم 
الواقع عليهم، كما نشكره على اجلهد الذي يبذله ملتابعة 
إلغاء وثائق االتصال ونناش��ده متابع��ة ملف املوقوفني 

اإلسالميني إلنهائه ورفع الظلم عنهم وعن ذويهم .
5- اتفق املجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة 
لتنس��يق مواقفهم في كل ما يطرأ على الساحة وما تدعو 

إليه احلاجة لالجتماع والتشاور.

الجماعة اإلسالمية في الذكرى الثانية والثالثين
لشهداء الجماعة.. وذكرى تحرير صيدا

الثاني��ة  الذك��رى  بن��ا  مت��ر 
والثالث��ون لتحري��ر صي��دا ه��ذا 
الع��ام، وهي حتم��ل ف��ي طياتها 
بع��ض األم��ل ف��ي ع��ودة احلياة 
الى مس��ارها الطبيعي في لبنان، 
الدس��تورية  املؤسس��ات  وعودة 
واس��تئناف احلي��اة السياس��ية، 
رئي��س  انتخ��اب  بع��د  خاص��ة 
للجمهوري��ة وتش��كيل احلكوم��ة 
واالس��تعداد إلج��راء االنتخابات 
النيابية، ليعود لبنان الذي نحلم 
ب��ه موطن��اً ألجيالنا.. لبن��ان بلد 
املواطنة والكف��اءة والكرامة التي 

جتلت بهزمية العدّو الصهيوني وخروجه ذليالً من لبنان.
وأبناء صيدا يختزنون في وجدانهم تلك األيام املباركة، 
ي��وم حت��ررت مدينته��م ف��ي 16 ش��باط 1985 م��ن رج��س 
االحت��الل الصهيوني بفضل الله أوالً ث��م بجهد وجهاد علماء 
املدينة ورجاالتها وش��بابها، الذين تقدموا مس��يرة التحرير 

وقدموا الشهداء واجلرحى واملعتقلني )...(.
السادس عشر من شباط كان مرحلة مفصلية في تاريخ 
لبنان وصي��دا بالتحديد، حيث انطل��ق أبناؤها ومجاهدوها 
التطوي��ر  ملرحل��ة  باالنتق��ال  التحري��ر  مس��يرة  الس��تكمال 
والتنمي��ة وبن��اء املؤسس��ات للتخفيف عن كاه��ل املواطنني 
حتى اس��تعادة الدول��ة دورها الرعائي ملواطنيه��ا، فتم بناء 
املؤسسات االجتماعية واإلغاثية ملساعدة العائالت املنكوبة 
من هول االحتالل وجرائمه، كما لرعاية أس��ر ش��هداء املدينة 

وأسراها.
في ذكرى حترير صيدا، نوجه التحية لشيخ املجاهدين 
واملعتقلني الش��يخ مح��رم عارف��ي، وإلى الق��ادة املجاهدين 

جم��ال احلبال وس��ليم حج��ازي واخوانهم في ق��وات الفجر 
)اجلناح املقاوم في اجلماعة االس��المية( وإلى كل الش��رفاء 
في مدينة صيدا وعلى رأس��هم الراحل س��ماحة املفتي محمد 
سليم جالل الدين، الذي وقف مع رجاالت صيدا ليعلن تبنيه 
للش��هداء )جم��ال احلب��ال ومحمد عل��ي الش��ريف ومحمود 
زه��رة( الذي��ن ارتقوا بعد االش��تباك األكبر م��ع جيش العدّو 
في صيدا عش��ية 1983/12/27م ف��ي القياعة، التي كانت 
باكورة املواجهات مع االحتالل، والتي فتحت عصر املقاومة 
املبارك، حيث زفت املدينة ش��هداءها رغم أنف الصهاينة في 

عرس الشهادة واالنتصار.
ف��ي مث��ل هذا الي��وم ندع��و إلى نب��ذ الف��ن والعمل على 
حتص��ني الداخ��ل اللبنان��ي من خ��الل بن��اء الدول��ة القوية 
املؤسس��ات  كل  وتفعي��ل  املظلومي��ات  وإحق��اق  العادل��ة، 
الدس��تورية، بعي��داً ع��ن عقلية تقاس��م احلص��ص لنضمن 
ألبنائن��ا وطناً منيعاً في وجه أطماع الع��دّو الصهيوني وكل 

املتربصني.

األمين العام للجماعة
يستقبل وفد اللقاء الديمقراطي

 اس��تقبل األمني العام للجماعة اإلسالمية في لبنان، األستاذ عّزام األيوبي، 
ظه��ر اخلميس )2017/2/16( مبرك��ز اجلماعة في بيروت، وف��داً من احلزب 
التقدمي االش��تراكي واللقاء الدميقراطي، ضّم الوزير وائل أبو فاعور، والنواب: 
إيل��ي ع��ون، فؤاد الس��عد، هنري حل��و، وأنطوان س��عد، وأمني الس��ر العام في 
احلزب التقدمي االش��تراكي، االس��تاذ ظافر ناصر، وذلك بحض��ور النائب عماد 

احلوت، وعضو املكتب السياسي وائل جنم.
وضع وفد اللق��اء الدميقراطي األمني العام في أجواء التحرك الذي يقوم به 
من أجل ش��رح تصّوره لش��كل القان��ون االنتخابي، ومقاربته لهذا االس��تحقاق 
الوطن��ي، واس��تمع من األم��ني العام إل��ى موقف اجلماع��ة ووجه��ة نظرها من 

االستحقاق.
وبع��د اللق��اء ص��ّرح الوزير وائ��ل أبو فاعور باس��م الوف��د، فأك��د أن اللقاء 
م��ع األم��ني الع��ام كان إيجابي��اً، وأن العالق��ة م��ع اجلماع��ة حتكمه��ا النظ��رة 
االس��تراتيجية، وأكد أن املب��ادرة التي قدمها رئيس احلزب التقدمي االش��راكي 
وليد جنبالط تقوم على توازن ميكن أن يش��كل حالً في قانون االنتخاب، مؤكداً 

ضرورة أن جتري االنتخابات في موعدها.
من جهته أكد النائب عماد احلوت باس��م اجلماع��ة الثوابت التي قام عليها 
لبن��ان، مش��دداً على تطبي��ق اتف��اق الطائف ب��كل مندرجاته، وض��رورة إجراء 
االنتخابات في وقتها حتى تشكل مناسبة للتشارك احلقيقي بني كل املكونات. 
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»محاكمة هزلّية« إسرائيلية 
لجندي أعدم فلسطينيًا جريحًا

ن��ّددت عائل��ة الش��اب الفلس��طيني عب��د الفت��اح 
الش��ريف الذي قتله جندي اس��رائيلي قبل أش��هر بعد 
إصابت��ه بجروح خط��رة، مبحاكم��ة »هزلي��ة« بعدما 
أص��درت محكم��ة عس��كرية إس��رائيلية في ت��ل أبيب، 
حكمها عليه بالس��جن 18 ش��هراً. وأصدر ثالثة قضاة 
عسكريني احلكم على اجلندي اإلسرائيلي ايلور عزريا، 

إلدانته بالقتل غير العمد.
وتقول وسائل اإلعالم إن اجلندي البالغ من العمر 
21 عام��اً، ه��و أول جندي إس��رائيلي ُي��دان مبثل هذه 
التهمة منذ عام 2005 بعدما أحدثت قضيته انقس��اماً 

كبيراً في الدولة العبرية.
ويظهر شريط الفيديو الذي مت تداوله بشكل واسع 
على االنترنت وعرضته قنوات التلفزيون اإلسرائيلية، 
إح��دى أوضح احلاالت عن عملية قتل فلس��طيني دون 

أن يشكل أي خطر على اجلنود اإلسرائيليني.
وكان الفلسطيني البالغ ال�21 من العمر هاجم مع 
فلس��طيني آخر جنوداً بس��كني، وقتل وهو ممدد أرضاً 

بعد إصابته بالرصاص.
وق��ام ناش��ط ف��ي 24 آذار 2016 بتصوير إطالق 
عزريا رصاصة في رأس الش��ريف ف��ي مدينة اخلليل 

بالضفة الغربية.
وفي اخلليل، تابع يسري الشريف في منزله عبر 
التلفاز ق��رار احملكمة اإلس��رائيلية الص��ادر بحق قاتل 
ابن��ه. وق��ال للصحافي��ني بتأث��ر بعد النط��ق باحلكم: 
»س��نة ونصف. هذه مهزلة )...( لو ق��ام أحد منا بقتل 
حيوان، لقاموا بحبس��ه لفترة ال يعلمها إال الله، وقاموا 

بتدفيعه غرامات. إنهم يسخرون منا«.
وأض��اف: »ه��ذه ليس��ت محاكم��ة عادل��ة. ه��ذه 

مجرد مس��رحية إلس��كات الناس والعائلة. ماذا يعني 
عام ونصف؟ لقد أنهاها في القاعدة )العس��كرية التي 
يحتج��ز به��ا(«. وأض��اف: »ه��ل كان )ابن��ي( حيواناً 
ليقتل��ه )عزري��ا( به��ذه الطريق��ة الوحش��ية. ل��م يكن 

حيواناً بل إنساناً مثله متاماً«.
وأكد فتحي الشريف، وهو عم الشاب للصحافيني 
أن »هذه احملاكم��ة كانت محاكمة هزلي��ة بكل صورة. 
شاهدنا كيف يدخل اجلندي اإلسرائيلي قاعة احملكمة 
مبتسماً ومبتهجاً وعائلته بكاملها ترحب به وحتضنه 

وتقبله«.
ووصفت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، احلكم 
اإلس��رائيلي على اجلن��دي ب�»املهزل��ة«، وقالت إنه »ال 
يتناس��ب م��ع فداحة اجلرمي��ة، وهو مبثاب��ة تصريح 

آخر بقتل الفلسطينيني«.
وق��ال مدي��ر الهيئة، وه��ي منظمة غي��ر حكومية، 
عم��ار الدويك في بيان له على صفحته اخلاصة: »هذا 
يؤكد حق الفلسطينيني في اللجوء إلى احملاكم الدولية 

في ظل تواطؤ القضاء اإلسرائيلي مع القتلة«.
ومن جهتها، قارنت احملامية اإلسرائيلية التقدمية 
ليئا تس��يمل بني احلك��م الصادر بح��ق اجلندي، وذاك 
الص��ادر بح��ق الفت��ى الفلس��طيني عب��د دوي��ات )17 
عاماً( من بلدة صور باهر في القدس الشرقية احملتلة.  
وقال��ت: »حكم على عبد دويات ال��ذي ألقى حجراً على 
س��يارة إس��رائيلية، فس��بب ذلك حادثاً أدى إلى مقتل 
سائقها، بالسجن الفعلي 18 عاماً، إلدانته بالقتل غير 
العم��د«. وأضافت: »عب��د دويات لم يكن معه س��الح، 
وإمنا حج��ر، وحكم عليه قبل ثالثة أس��ابيع باحملكمة 

املركزية في القدس«.{

الوثيقة السياسّية لـ»حماس« لمخاطبة الداخل والخارج بال تنازالت
بات��ت حرك��ة املقاومة اإلس��المية »حم��اس«، على 
مش��ارف إعالن وثيق��ة سياس��ية جديدة، حتم��ل فكرها 
وجتربته��ا خ��الل الثالث��ني س��نة املاضي��ة، ومح��ددات 
عالقاتها الداخلية واخلارجية، وهي التي ترغب بقوة في 
أن تعي��د صياغة رؤيتها أمام العالم، في محاولة لتغيير 
صورته��ا. عل��ى أّن الوثيقة املتوقع صدوره��ا قريباً، مع 
تش��كيل املكت��ب السياس��ي اجلدي��د للحركة، س��تترجم 
بلغات ع��دة وس��تكون متاحة للجميع، وهي تس��تهدف 
اخلارج بشكل أساسي، ويبدو أنها نتاج استماع احلركة 
ملس��ؤولني غربيني ونصائح داخلية إلطالق وثيقة تفسر 

مواقفها.
في ه��ذا الس��ياق، أعل��ن رئي��س املكتب السياس��ي 
ل�»حم��اس« خال��د مش��عل، أّن »حركت��ه أع��ّدت وثيق��ة 
سياس��ية جديدة، سيتم نشرها خالل األس��ابيع القليلة 
املقبلة«. وأضاف أنه »اس��تمر إعداد الوثيقة أكثر من عام 
وستقدم كتجربة وخبرة متراكمة اكتسبتها احلركة على 
مدار س��نوات عملها«، مش��يراً إلى أنها »ل��ن تكون بعيدة 
ع��ن جذور احلركة واس��تراتيجيتها، ب��ل لتصب في ذات 

الهدف وتسهم في إجناز املشروع الوطني«.
وعل��ى الرغ��م من حتف��ظ قيادات ف��ي »حماس« في 
غزة ع��ن احلديث عن الوثيق��ة السياس��ية، إال أّن النائب 
ع��ن احلركة في املجلس التش��ريعي الفلس��طيني يحيي 
موس��ى ق��ال إّن��ه »بدأ وض��ع األس��س اجلديدة له��ا منذ 
ال��دورة االنتخابي��ة األخي��رة للحركة، الت��ي أجريت قبل 
أربع سنوات تقريباً«. وأضاف أّن »عملية كتابة الوثيقة 
جتري عبر أعلى جهة شورية داخل أروقة حركة حماس 

وعبر جلان مختصة، ثم يجري مناقش��تها بشكل موسع 
عبر اللجان الش��ورية، واملكاتب السياسية اخلاصة بها 
متهي��داً العتمادها«. ولفت إلى أّن »الوثيقة تأتي في إطار 
حالة التطور التي تعيش��ها احلركة، والتي حتتاج معها 
إل��ى وضع أس��س تتناس��ب م��ع واقعها، وتض��ع الكثير 
م��ن احملددات املتعلقة ببرنامجها السياس��ي، وعالقاتها 

اخلارجية«.
من جانبه، قال أس��تاذ العلوم السياس��ية بجامعة 
األمة في غزة، حسام الدجني، إّن »من الطبيعي أن يكون 
هن��اك حتول ف��ي الفكر السياس��ي حلركة حم��اس، فيما 
يتصل بامللفات املهمة في املنطقة، والصراع مع االحتالل 
اإلس��رائيلي«. ولفت إلى أّن »من الظلم محاس��بة حماس 
عل��ى ميثاق بلغ عم��ره أكثر من 28 عام��اً، وإنه يجب أن 
يك��ون هناك بن��اء على أفكار جديدة تنس��جم مع طبيعة 
الواق��ع، وطبيع��ة الُبني��ة التنظيمي��ة للحرك��ة، باعتبار 
أنها تتقدم الفصائل الفلس��طينية اليوم، وتقود شعباً في 
قطاع غ��زة، فالضرورة السياس��ية تفرض إع��ادة قراءة 
ميثاق حماس، مب��ا يتوافق مع الوزن السياس��ي الكبير 
لها في املنطقة العربية، وبحك��م تطور عالقاتها العربية 

واإلقليمية، باعتبارها فاعالً سياسياً مؤثراً«.
وبنّي الدجن��ي أّن »الوثيقة اجلديدة ال تعتبر انقالباً 
على ميثاق احلركة بقدر ما هي اس��تدراك له مبا ينسجم 
م��ع املتطلب��ات اإلقليمي��ة احلاض��رة«، مش��يراً إل��ى أّن 
»حماس بات��ت اليوم حرك��ة فاعلة في املش��هد اإلقليمي 
والدول��ي، وه��ذا يفرض أن تترج��م هذا ال��دور إلى رؤية 
تتفق مع الواقعية السياس��ية«. وشّدد على أّن »الوثيقة 

اجلديدة تعتبر حتوالً مهماً يخدم حركة حماس، وترجمة 
للعدي��د م��ن املطال��ب التي س��بق أن أرس��لها إل��ى قيادة 

احلركة كثير من املختصني في امللف الفلسطيني«.
وع��ن دالالت التوقي��ت، ق��ال الدجن��ي إّن »توقي��ت 
اإلعالن مع تشكيل مكتب سياسي جديد يؤكد أّن احلركة 
تريد صناعة تغيير يس��اهم في إحداث إختراق سياسي 
ودبلوماس��ي في عالقاتاتها اخلارجية والداخلية، ما قد 
يس��اهم في دعم توجهات بعض األط��راف الغربية التي 
جتد م��ن امليثاق الق��دمي مب��رراً ل�»أرهبته��ا« لتأتي هذه 
الوثيق��ة وتس��اهم في رف��ع حماس م��ن قوائ��م اإلرهاب 
الدولي«. وتوقع أّن »حتدث الوثيقة السياسية اجلديدة 
ردود أفعال تخدم حماس وتوجهاتها السياسية كحركة 
قائ��دة وذات تأثي��ر ف��ي املنطق��ة، ألنه��ا توض��ح مفاهيم 
ذات عالقة باملدنية وتفس��ر بش��كل أكثر وضوحاً بعض 
املصطلح��ات واملفاهي��م املتعلق��ة بالص��راع والعالقات 

اخلارجية والداخلية«.

ب��دوره، رأى الكات��ب واحملل��ل السياس��ي، تيس��ير 
ج��اءت  حلم��اس  السياس��ية  »الوثيق��ة  أّن  محيس��ن 
كض��رورة بعد امليثاق العام لها ال��ذي صدر عام 1988، 
حتدي��داً املتعلق بنظ��ر احلركة لليه��ود ككل، والعالقات 
اخلارجي��ة والداخلية واالرتباط��ات اإلقليمية وغيرها«. 
وأوضح أنه »بات من الضرورة مراجعة مفردات امليثاق 
والواق��ع ال��ذي أضحت احلركة اإلس��المية تعيش��ه اآلن 
س��واء في املجتمع العربي والدولي وحتى على الصعيد 
الوطني الداخلي، كونها أضحت حركة وازنة«. ونّبه إلى 
أن »التحديات التي واجه��ت احلركة على صعيد القبول 
الدول��ي هي أبرز العقبات التي واجهتها مبختلف مراحل 
عمرها الذي شارف على العقد الثالث، فالبعض يتعامل 
معها على أنها جزء من حركة التحرر، والبعض يتعامل 
معه��ا كتنظي��م إرهابي، واآلخ��ر على اس��تحياء كبعض 

الدول األجنبية والعربية«.
وأوض��ح محيس��ن أّن »حرك��ة حم��اس بات��ت ُتعد 
نفس��ها لتكون حركة جماهيرية واسعة وتسعى لتقدمي 
نفسها كالعب رئيس��ي في املنطقة، وهو ما يفرض عليها 
تق��دمي وثيقة سياس��ية مح��ددة املالمح وحتم��ل تعريفاً 
دقيق��اً له��ا«. ورّجح أن »يش��هد امليثاق اجلدي��د للحركة 
توضيحاً ش��امالً لعالقتها مع حركة اإلخوان املس��لمني، 
مبا يخدم الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه احلركة وهو 
الوصول إلى إقامة الدولة الفلس��طينية املستقلة كحركة 

حترر وطني«.{

بقلم: ضياء خليل

اللقاء المصري األردني اإلسرائيلي: 
فوجئنا وارتبكنا!

بقلم: فهمي هويدي

القنبلة الصحفية التي فجرتها صحيفة »هاآرتس« وأحدثت دوّيها في مختلف أرجاء العالم العربي، 
فاج��أت اإلعالم املصري وأربكته. فبعض الصحف التي صدرت يوم االثنني 2/20 )التالي إلذاعة اخلبر( 
أجلمتها املفاجأة فتجاهلت املوضوع على خطورته، واّدعت أنها لم تسمع به )اجلمهورية - اليوم السابع 
- البواب��ة(. البعض اآلخر تلعثم في نش��ر اخلب��ر وحاول متييعه وتخفيف وقعه على القارئ، س��واء من 
خالل اإلش��ارة إلى أن مضمونه مجرد »مزاعم« إس��رائيلية، أو بالتركيز على أنه مس��كون باملغالطات، أو 
بإعطاء األولوية لبيان املتحدث الرس��مي باس��م الرئاسة الذي قال إن مصر ال تدخر جهداً للتدخل إلى حل 
عادل للقضية الفلس��طينية دون مزايدات، )األهرام واألخبار والوطن(، وهي عبارة وردت في البيان الذي 
كان رداً عل��ى قنبل��ة الصحيفة اإلس��رائيلية. وبعدما نش��رت اخلبر على عمود واحد ف��ي الصفحة األولى، 
ونسبته في الداخل إلى مزاعم إسرائيلية، فإن جريدة »املصري اليوم« أبرزت في عنوان عريض بالداخل 
تعليقاً ألحد الذين يّدعون أنهم خبراء في الش��أن اإلس��رائيلي قال فيه إن ما نشرته الصحفية اإلسرائيلية 
»عار متاماً من الصحة«، وفي حني أن األمر بدا غائماً وغامضاً لدى قارئ ست صحف مصرية، فينبغي أن 
يحسب جلريدة »الشروق« أنها وحدها التي أفهمت القارئ حقيقة احلكاية، فنشرت خالصة للخبر الكبير 
الذي انفردت به الصحيفة اإلس��رائيلية. كما نش��رت بيان الرئاس��ة املصرية تعليق��اً عليه، وجاء العنوان 
الرئيس��ي للصفح��ة األول��ى كالتالي: تفاصيل قمة س��الم س��رية فاش��لة ف��ي العقبة ع��ام 2016. وحتت 
العن��وان الذي أبرز باللون األحمر، وردت عناوين أخرى هي: هاآرتس: القمة جمعت السيس��ي وعبد الله 
الثاني ونن ياهو وكيري - اخلارجية: ليس��ت لدينا معلومات - الرئيس: التوصل إلى حل عادل وش��امل 

ودائم للقضية الفلسطينية يحقق التنمية لدول املنطقة.
تلك مالحظة ش��كلية أولى على تعامل الصحافة املصرية مع إفش��اء إس��رائيل ألول مرة خبر اجتماع 
الرئيس السيسى مع نتنياهو في حضور ملك األردن ووزير اخلارجية األمريكي في العقبة يوم 21 شباط 
من العام املاضي )2016( وهو باملناسبة اخلبر الذي قد يفسر لنا اآلن ملاذا فاجأنا الرئيس السيسى يوم 
17 آذار م��ن نف��س العام بحديثه عن »الس��الم الدافئ« مع إس��رائيل، أثناء افتتاح بعض املش��روعات في 

أسيوط، ذلك أن استخدامه املصطلح ألول مرة مت بعد نحو ثالثة أسابيع من اجتماع العقبة السري.
املالحظة الش��كلية الثاني��ة أن الطرف الفلس��طيني كان غائباً في اجتماع بحث املصير الفلس��طيني، 
وه��و ما يعّد قرينة على االجتاه إلى محاولة ترتيب األمر عربياً وإس��رائيلياً أوالً لفرض ما يتفق عليه على 

الفلسطينيني.
ل��دي مالحظة ثالثة تتعلق بتوقيت إذاعة اخلبر، إذ لس��ت أخفي أنني ممن ال يحس��نون الظن بكل ما 
يص��در عن اإلس��رائيليني، واعتبر أنه��م أولى بأن ينطبق عليه��م القول املأثور: كاذب��ون وإن صدقوا. هذه 
اخللفي��ة دعتن��ي إلى التس��اؤل: ملاذا يذاع اخلبر اآلن بع��د نحو عام من وقوع االجتماع الس��ري؟ صحيح 
أن املعلق السياس��ي لصحيفة هاآرتس باراك رافيد صاحب الس��بق الصحفي، قال إنه حتدث مع موظفني 
كبار من احمليطني بوزير اخلارجية األمريكي الس��ابق جون كيري، إال أن هناك ش��كوكاً في أن لنن ياهو أو 
فريقه دوراً في عملية التس��ريب. وهو ما ال أس��تبعده ألنه أكثر املستفيدين من العملية، رغم أن معارضيه 

هاجموه واعتبروا أنه ضَيّع فرصة نادرة إلحالل السالم مع الفلسطينيني.
هناك ثالثة أسباب تؤيد االفتراض بأن نن ياهو وراء تسريب خبر االجتماع السري هي:

- أن الرج��ل أراد أن يخل��ط األوراق ويقلب الطاولة على اجلميع بعد عودته مس��تعلياً ومنتش��ياً من 
اجتماع��ه مع الرئيس األمريكي في واش��نطن، إذ اطمأن إلى أنه أصبح مبق��دوره أن يتحلل من كل الوعود 
والتفاهمات التي طرحت في السابق، سواء في ما يخص قضية الدولتني أو العودة إلى حدود عام 1967 
أو القرارات واألحكام الدولية. كما أصبح في موقف يس��مح له بتحدي قرار منع االس��تيطان والشروع في 
ضم اجلوالن بعد الضفة الغربية. وقد ش��جعته على كل ذلك حالة الفوضى واالنفراط املخيم على العالم 

العربي.
- أن يك��ون ق��د أراد بالصدمة التي حدثت أن ميه��د لفكرة احلل اإلقليمي التي ت��رددت أخيراً، بتهيئة 
الرأي العام ملش��روع حتالف إس��رائيل مع بعض الدول العربية دون املرور باملوضوع الفلسطيني، كأمنا 
أراد أن يق��ول إن األم��ر لي��س مفاجئ��اً، وإن إج��راءات التحالف حاصلة فع��الً، ولكن بعض الق��ادة العرب 

يتحّرجون من إعالنها.
- أن يك��ون ق��د أراد أن يصرف انتباه الرأي العام الداخلي عن اتهامه بالفس��اد والتحقيقات اجلارية 
مع��ه وزوجت��ه بهذا اخلص��وص، وهي التي ينف��خ فيها معارض��وه ويطالبون مبحاكمته جراء ما نس��ب 

إليه.{

قياديون في حركة حماس
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أصيب عش��رة أش��خاص بجروح، بينه��م اثنان في 
حال��ة حرجة ي��وم األحد، خ��الل مواجهات ب��ني عناصر 
الش��رطة ف��ي العاصم��ة األوكراني��ة كيي��ف، ومحتجني 
يطالب��ون بقطع العالقات التجاري��ة مع منطقة دونباس 

شرقي البالد.
وبحس��ب مراس��ل األناضول، فقد طالب��ت مجموعة 
من احملتجني حكومة البالد بقطع العالقات التجارية مع 
»دونب��اس« الواقعة حتت س��يطرة االنفصاليني املوالني 

لروسيا.
وأوض��ح أن املتظاهرين س��اروا نحو مقّر الرئاس��ة 

األوكرانية، منددين بحكومة البالد.
وواجه احملتجون حاجزاً للش��رطة خالل مس��يرهم 
إل��ى نش��وب مواجه��ات ب��ني  نح��و الرئاس��ة، م��ا أدى 

الطرفني.
ووفق��اً للصلي��ب األحم��ر األوكران��ي، ف��إن عش��رة 
أشخاص أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، 

جراء تلك املواجهات.
م��ن جهته��ا، أعلن��ت ش��رطة كيي��ف، ع��ن إصاب��ة 
أح��د عناصره��ا بجروح خطي��رة، والقب��ض على بعض 

املتظاهرين.
جدير بالذكر أن مجموعات أوكرانية، قطعت خطوط 
س��كك احلديد القادمة من املناطق الش��رقية التي يسيطر 
عليه��ا موال��و روس��يا، أواخ��ر كان��ون الثان��ي املاضي، 

ومنع��وا وصول إمدادات الفح��م احلجري، بغرض إنزال 
ضربات على اقتصاد االنفصاليني، األمر الذي أس��فر عن 

أزمة في قطاع الطاقة األوكراني.
ودفع��ت األزمة، رئي��س الوزراء األوكران��ي فالدمير 

غرويسمان، إلى إعالن حالة الطوارئ في قطاع الطاقة.
جتدر اإلش��ارة إلى أن قادة أوكرانيا وأملانيا وفرنسا 
وروس��يا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيالروس��ية 
»مينس��ك«، يوم 12 ش��باط 2015، يقضي بوقف إطالق 
الن��ار ش��رقي أوكراني��ا وإقام��ة منطقة عازلة، وس��حب 

األسلحة الثقيلة.
ويعتب��ر   »2- مينس��ك  ب�«اتف��اق  االتف��اق  وُع��رف 
تطويراً لالتف��اق الذي وقعه ممثلو احلكوم��ة األوكرانية 
واالنفصاليون برعاية روس��يا ومنظم��ة األمن والتعاون 

في أوروبا، يوم  20 أيلول 2014.
وبدأ التوتر بني موسكو وكييف، على خلفية التدخل 
الروسي في أوكرانيا بعد إطاحة نظام الرئيس األوكراني 
الس��ابق فيكت��ور يانوكوفيت��ش )املق��رب من موس��كو(، 

أواخر 2013.
وتأزم��ت األوض��اع إث��ر دع��م موس��كو النفصاليني 
موالني لها في كل من منطقة دونيتسك)شرقي أوكرانيا(، 
وش��به جزيرة القرم، وقيام روسيا الحقاً بضم القرم إلى 
أراضيه��ا عقب اس��تفتاء م��ن جانب واحد، في ش��هر آذار 

}.2014

إصابة عشرة أشخاص في مواجهات
بين الشرطة ومحتجين في أوكرانيا

المناطق اآلمنة.. حماية للسورّيين أم تقاسم للنفوذ؟
خ��الل جولت��ه اخلليجي��ة الت��ي ش��ملت البحري��ن 
والس��عودية وقط��ر ك��ّرر الرئي��س الترك��ي رج��ب طيب 
أردوغ��ان مطالبت��ه بإقام��ة منطقة آمنة داخ��ل األراضي 
الس��ورية، من أجل حماي��ة املدنيني الس��وريني، وإعادة 
الالجئ��ني إلى بلده��م بعد توفير احلماي��ة لهم. أردوغان 
ح��ّدد مس��احة املنطق��ة اآلمنة، الت��ي تخص تركي��ا، ب�4 
آالف إلى 5 آالف كيلومتر، وطالب بأن تكون هذه املنطقة 

محظورة على الطيران.
األتراك ومنذ بدء أزمة الالجئني الس��وريني ما فتئوا 
يطالب��ون بإقام��ة مناط��ق آمن��ة، أو مناط��ق عازل��ة، أو 
مناط��ق نظيفة، خالية من املس��لحني. وقد تدرجت تركيا 
في تس��مية وتصنيف هذه املناطق مجاراة ملماطلة إدارة 
أوبام��ا الت��ي كانت تأت��ي كل مرة مبقت��رح جديد، بهدف 

كسر حماس أنقرة إلقامة هذه املناطق. 
ه��دف تركيا إنس��اني بحت كما يش��دد املس��ؤولون 
األت��راك في كل مناس��بة، فبدل أن يجل��س النازحون من 
دياره��م ف��ي مخيم��ات اللجوء عاطل��ني عال��ة على دول 
اجلوار، يتم إس��كانهم في مناطق محمّية آمنة بعيدة عن 
األعمال القتالية، ميارسون فيها أعمالهم ويكسبون قوت 

يومهم في أرضهم ووطنهم. 
ف��ي الوق��ت ال��ذي كان يب��دي في��ه نائ��ب الرئي��س 
األمريك��ي »جو باي��دن« تعاطفه وتأييده لفك��رة املنطقة 
اآلمنة بإش��راف تركيا، كان البنتاغون يعارضها بشدة، 
بحجة أنها تقوي الفصائل املسلحة على حساب النظام!

 املكامل��ة الهاتفية الت��ي أجراها الرئيس رجب طيب 
أردوغ��ان م��ع الرئي��س دونال��د ترام��ب، والت��ي تلته��ا 
زي��ارة رئيس وكالة االس��تخبارات املركزي��ة األمريكية 
»بومبيو« إلى تركيا، وزي��ارة العاهل األردني امللك عبد 
الله الثاني ألمريكا، كانت من أهم التطورات السياس��ية 

في اآلونة األخيرة.
الرئيس ترامب أعلن أكثر من مرة أن سياسة أوباما 
في الش��رق األوس��ط وف��ي مكافح��ة تنظي��م »داعش«، 
ليس��ت ناقصة وحس��ب، إمنا يجده��ا خاطئة وبحاجة 

إلى تغيير جذري أيضاً. 
وه��ذا م��ا ش��جع أنق��رة 
بالتوجه نحو واشنطن. 
إذ يقوم مستش��ار وزارة 
اخلارجية حالياً بزيارة 
لواش��نطن به��دف عق��د 
لقاء بني الرئيسني رجب 
طي��ب أردوغان ودونالد 
ترام��ب، وم��ن املق��رر أن 
يقوم قائد أركان اجليش 
ف��ورد  دون  األمريك��ي 

بزيارة رسمية لتركيا.

أنقرة سعيدة لبدئها بداية ناجحة مع إدارة ترامب 
اجلدي��دة، لكنها حذرة ف��ي الوقت ذاته، ألنه��ا تدرك أن 
السياس��ات اجلدي��دة الت��ي س��تتبعها إدارة ترامب لن 

تتضح معاملها قبل نهاية نيسان وبداية أيار املقبل.
فك��رة املناط��ق اآلمن��ة ليس��ت بعي��دة ال فك��راً وال 
تطبيقاً ع��ن األمم املتح��دة، فقد أقيمت مناط��ق آمنة في 
دول مختلف��ة ش��هدت صراع��ات داخلي��ة. ع��ام 1991 
صدر القرار األممي رقم 688 يحظر على طيران اجليش 
العراق��ي اجتي��از خ��ط 36 ش��ماالً، وذل��ك بع��د مجزرة 

حلبجة.
ع��ام 1992 مت ف��رض رقاب��ة جّوية عل��ى املنطقة 
اجلنوبية من العراق أيضاً. إي��ران التي تعترض اليوم 
عل��ى فك��رة املنطقة اآلمنة في س��ورية بحجة الس��يادة 
الوطني��ة، أي��دت يومه��ا وبقوة إقام��ة منطق��ة آمنة في 

جنوب العراق!
في نف��س العام اتخ��ذ مجلس األمن الق��رار 781/ 
1992 ال��ذي يقض��ي بف��رض حظ��ر للطلع��ات اجلوية 
احلربية في البوس��نة والهرسك. لكن ذلك لم يحل دون 
وق��وع ما يزيد على 500 انتهاك له��ذا احلظر. في العام 
ذات��ه اتخذ مجلس األم��ن قراراً آخر يقض��ي بحظر كافة 
الرحالت اجلوية فوق البوس��نة والهرسك، لكن ذلك لم 

مينع الصرب من ارتكاب ملجزرة سربرنيتشا.
ف��ي التاريخ القريب، وبعد انطالق الربيع العربي، 
وحتدي��داً عام 2011 صدر ع��ن مجلس األمن القرار رقم 
2016 ال��ذي ف��رض مبوجب��ه حظر ج��ّوي كام��ل فوق 
األج��واء الليبية. روس��يا التي تقف ض��د املنطقة اآلمنة 

في سورية أيدت قرار حظر الطيران في ليبيا! 
م��ن الواضح أن فكرة املناط��ق اآلمنة أخذت منحى 
أكث��ر بع��داً وجّدية عقب املكامل��ة الهاتفية الت��ي أجراها 
الرئيس أردوغان مع الرئيس األمريكي ترامب، ثم زيارة 
املل��ك عبد  الله الثاني ألمريكا ولقائ��ه بالرئيس ترامب، 
حيث دخل األردن على خط األزمة الس��ورية بقوة حتت 

مسمى محاربة »داعش«.

ال يخفي كثير من الس��وريني قلقه��م ومخاوفهم من 
ط��رح فكرة املناط��ق اآلمنة في ظ��ل األوض��اع الراهنة. 
حيث يعاني اجليش الس��وري احلر حالة غير مسبوقة 

من الضعف والعجز والفرقة.
كم��ا أن حال��ة الن��زوح وتدفق الالجئ��ني نحو دول 
اجل��وار أخذت مداه��ا وتوقفت إلى حّد كبي��ر، وبالتالي 
هناك خش��ية من قيام مناطق آمن��ة على مقاس خريطة 
النفوذ التي يج��ري الصراع عليها حالي��اً. كما أن هناك 
مخ��اوف حقيقية م��ن أن تتحول ه��ذه املناطق )اآلمنة( 
إلى قواعد جغرافية يتم على أساس��ها تقس��يم سورية، 
خصوص��اً إذا أخذن��ا بعني االعتب��ار عملي��ات التهجير 
القسري، ومحاوالت التغيير الدميغرافي التي مارستها 
كل من إيران واألحزاب االنفصالية الكردية، ودعمتها أو 

سكتت عنها كل من أمريكا وروسيا.{

بقلم: محمود عثمان

المعارضة السورية: روسيا لم تنفذ وعودها

»الموت وال المذلة« في درعا
هل تخرق معادلة الجنوب السوري؟

ق��ال وفد قوى الثورة الس��ورية العس��كري الذي 
للمعارض��ة  ممث��الً  أس��تانا  مفاوض��ات  ف��ي  ش��ارك 
الس��ورية املسلحة في بيان له إن روسيا فشلت في ما 
التزم��ت به من وعود لوقف إطالق الن��ار واإلفراج عن 

املعتقلني وفك احلصار.
ورأى الوف��د أن القصف على درع��ا وحّي القابون 
بدمش��ق وإدلب من جانب نظام  بشار األسد وحلفائه 

ميثل تقويضاً ملساعي وقف إطالق النار.
إل��ى  س��عت  املس��لحة  املعارض��ة  أن  وأض��اف 
احلل السياس��ي حقن��ا لدماء الس��وريني، إال أن رفض 
مس��اعيها يعط��ي احلق للفصائل الس��ورية ف��ي الرد 

على كل االعتداءات.
على صعيد آخر، طالب رئيس االئتالف الس��وري 
املع��ارض أن��س العب��دة كالً م��ن روس��يا والوالي��ات 

بينم��ا كان��ت أنظ��ار العالم 
ف��ي  »أس��تانة«  نح��و  تتج��ه 
نتائ��ج  بانتظ��ار  كازاخس��تان 
احملادثات بني األطراف السورية 
برعاي��ة روس��ية تركي��ة، ب��دأت 
ف��ي  احل��ر  اجلي��ش  فصائ��ل 
اجلن��وب الس��وري مع��ارك م��ع 
قوات األس��د واملليشيات املوالية 
ل��ه في قل��ب مدينة درع��ا، وعلى 
أخطر جبهاته��ا، وهي جبهة حّي 
املنش��ية، آخر معاق��ل النظام في 

منطقة درعا البلد.
املس��تقل  اإلعالم��ي  وأف��اد 

ج��ورج س��مارة، أن النظ��ام ح��اول ي��وم 12 من الش��هر 
اجلاري تنفيذ مش��روعه الذي يخطط ل��ه منذ فترة، وهو 
اس��تعادة جمرك درعا الق��دمي، على احل��دود مع األردن، 
مش��يراً إل��ى أن فصائل اجلي��ش احلر في غرف��ة عمليات 
»البني��ان املرصوص« تصدت له، وب��دأت معركتها التي 

كانت تخطط لها منذ ثمانية أشهر.
»البني��ان  عملي��ات  غرف��ة  أن  س��مارة  وأوض��ح 
املرصوص« تضم كل فصائل مدينة درعا، مشيراً إلى أن 
فصائ��ل اجليش احلر بدأت هجومها عب��ر اخلنادق التي 
كانت حفرتها سابقاً، حتت تكتالت خطوط الدفاع األولى 
لقوات النظام، منطلقة من مبدأ »خير وس��يلة للدفاع هي 
الهجوم«، األمر الذي »قلب السحر على الساحر«، وحّول 
قوات النظام من الهجوم إلى الدفاع وللحفاظ على مراكز 

قوتها.
وبالرغم م��ن أن اجلبه��ة اجلنوبية التزم��ت بهدنة 
الس��وري، بحس��ب  ف��ي اجلن��وب  الن��ار  إط��الق  وق��ف 
قيادات عس��كرية، إال أن اس��تمرار خروقات قوات األس��د 
ومليش��ياته، وعزم��ه على الهجوم، وض��ع اجليش احلر 

أمام هذا اخليار.
وفي إطار اإلجن��ازات على أرض املعرك��ة، أكد »أبو 
ش��يماء« أن الفصائ��ل متكنت من الس��يطرة على ما يزيد 
عل��ى نصف حي املنش��ية، وهو م��ا أكده أيض��اً اإلعالمي 
ج��ورج س��مارة، مضيف��اً أن النظ��ام يس��تخدم أس��لوب 
ال��دروع البش��رية، في محاول��ة منه إلعاقة تق��دم الثوار 

السريع داخل احلي.
وبحس��ب ناش��طني متابع��ني، ف��إن هج��وم الث��وار 
على حي املنش��ية الذي يس��يطر عليه حزب الله، يواجه 
س��الح اجلو الروس��ي الذي ينفذ غارات مكثفة منذ اليوم 
األول للمعرك��ة، مس��تهدفاً أحياء مدينة درع��ا التي تقع 
حت��ت س��يطرة اجليش احل��ر، إضاف��ة للعديد م��ن قرى 

املتحدة واالحتاد األوروبي بالعمل بش��كل أكبر من أي 
وقت مضى لتجاوز األزمة اإلنسانية في سوريا. 

وق��ال العب��دة، ف��ي كلمة ل��ه على هام��ش مؤمتر 
ميوني��خ لألم��ن املقام حالي��اً في أملاني��ا، إن على هذه 
ال��دول أن تعمل كثيراً للتأكيد أن القانون الدولي ليس 

مجرد كلمات.
وأض��اف العب��دة: »نريد أن نرى سياس��ات أكثر 
وضوح��اً جت��اه أكب��ر األزم��ات اإلنس��انية ف��ي وقتنا 
احلاضر عاج�الً وليس آجالً، نطالب الواليات املتحدة 
واالحتاد األوربي وروس��يا باالس��تعداد واالستجابة 
ملواجه��ة أكب��ر أزم��ة إنس��انية بع��د احل��رب العاملية 
الثانية، وتأكيد قيادة فاعل��ة أكثر من أي وقت مضى؛ 
السوريون يريدون أن يروا أمالً في أن القانون الدولي 

هو أكثر من مجرد كلمات«.{

وم��دن احملافظة، حي��ث نفذ الطي��ران الروس��ي احلربي 
من��ذ بداي��ة املعركة حت��ى اآلن م��ا يزيد عل��ى 400 غارة 
جوية، استهدفت التجمعات الس��كنية والبنى التحتية، 

خصوصاً املشافي امليدانية، في مناطق الثوار.
وفي السياق نفسه، ذكر الدكتور خالد عميان، مدير 
صح��ة درع��ا الثوري��ة، أن الطيران الروس��ي وصواريخ 
امليدان��ي،  البل��د  درع��ا  مستش��فى  اس��تهدفا  النظ��ام 
ومستش��فى الشهيد عيس��ى عجاج في حي طريق السد، 
إضاف��ة الس��تهدافها مستش��فى بلدة صيدا ومستش��فى 

بلدة تل شهاب، ما أدى إلى خروجها عن اخلدمة.
وبس��بب الغارات اجلوية الروس��ية املكثفة، عمدت 
املجالس والهيئات املدنية إلى إيقاف كل النش��اطات في 
احملافظ��ة التي تس��توجب جتمع��ات بش��رية، خوفاً من 
اس��تهدافها بالطيران، و ذلك بحس��ب بيان��ات أصدرتها 
هذه الهيئات، إضافة إلى إغالق بعض املشافي خوفاً من 

استهدافها.
وبحس��ب أبو ش��يماء، ف��إن املعركة مس��تمرة حتى 
حتقي��ق الس��يطرة الكامل��ة على ح��ّي املنش��ية ومنطقة 
س��جنة، التي تعتبر جزءاً من احلي، مش��يراً إلى ضرورة 
إبع��اد ش��بح قص��ف النظام ق��در اإلم��كان ع��ن املدنيني، 
وإفش��ال مشروعه في التقدم إلى جمرك درعا القدمي قرب 

احلدود مع األردن.
وف��ي األثناء، تعيش محافظة درعا وضعاً إنس��انياً 
صعب��اً، فغالبية أهال��ي مدينة درعا هم الي��وم نازحون 
إما في الس��هول املتاخم��ة للحدود األردني��ة، أو في قرى 
وبل��دات احملافظ��ة البعيدة، ف��ي محاولة منه��م لتجنب 
القص��ف اجلوي الروس��ي، فيم��ا يعاني الوض��ع الطبي 
ظروف��اً صعب��ة، تب��دأ باس��تهداف املش��افي امليداني��ة، 
وتنتهي بع��دم القدرة على إخراج اجلريح للعالج خارج 

سوريا.{
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هل يهاجم ترامب إيران.. وماذا يحدث لو فعل؟ خبراء روس يجيبون
براف��دا«  »كومسومولس��كايا  صحيف��ة  نش��رت 
الروس��ية تقريراً اس��تندت في��ه على آراء خب��راء روس 
ح��ول تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب حول 

إيران )حليفة روسيا(.
وجاء في التقرير أنه »لم ميض س��وى ش��هر واحد 
عل��ى دخول دونال��د ترامب إل��ى البي��ت األبيض، حتى 

بدأنا نسمع صليل السيوف بعد سلها من أغمادها«.
وقال��ت الصحيفة إن »بعض احملللني السياس��يني 
واثق��ون م��ن أن الوالي��ات املتح��دة تس��تعد للح��رب«. 
وكش��ف التقري��ر أن احمللل��ني أعرب��وا ع��ن قلقه��م إزاء 
تصريح��ات الرئيس األمريكي األخيرة ب��أن »إيران هي 
الدولة اإلرهابية رقم واحد«. ويقولون إن احلروب تبدأ 
عادة هكذا: في البداية تعلن واش��نطن أحداً ما إرهابياً، 
وبع��د ذلك تش��ن »حربه��ا الصليبية« ضد ه��ذا »األحد 

ما«.
وقال املختص في الش��ؤون اإليرانية، بروفيس��ور 
كرس��ي االستش��راق ف��ي معه��د العالق��ات الدولية في 
موس��كو، س��يرغي دروجيلوفسكي، في س��ؤال وجهته 
الصحيفة ح��ول املدى الذي قد تذهب في��ه إدارة ترامب 

املعادية إليران، قال »إلى احلرب، إلى احلرب فقط«.
وأض��اف أن »املهم اآلن هو كيف س��تتصرف إيران 
في ظل هذا املوقف األمريكي؛ إذ إن إيران تس��تطيع بكل 

بساطة االنس��حاب من االتفاق حول البرنامج النووي، 
ال��ذي ينص على رفع جزء م��ن العقوبات مقابل ضمان 
الطاب��ع الس��لمي للبرنام��ج الن��ووي اإليران��ي، وتعود 
إل��ى اس��تئناف اليوراني��وم اخل��اص بصنع األس��لحة 

النووية«.
وحول احتمال النزاع املسلح، قال اخلبير الروسي: 
»أش��ك في أن يش��ن األمريكيون احلرب. لن يستطيعوا 

متري��ر ق��رار احلرب عب��ر مجلس األم��ن الدول��ي؛ ألنهم 
س��وف يصطدم��ون بالفيتو الروس��ي والصين��ي. وفي 
حقيقة األمر، فإن أمريكا ليست بحاجة إلى هذه احلرب؛ 

ألنه يستحيل فيها االنتصار على إيران«.
واعتب��ر أن »األمريكي��ني لم ينتص��روا في أي حرب 
خاضوها، س��واء في أفغانس��تان أو في الع��راق أو في 
ليبي��ا، أو في س��وريا، وهم فق��ط أنفقوا مئ��ات مليارات 
خ��وض  املتح��دة  الوالي��ات  ق��ررت  وإذا  ال��دوالرات... 
مغامرة جديدة، فس��وف تتلقى فق��ط موجة جديدة من 

اإلرهاب«.
وق��ال إنه إذا كان هناك من يضغط من أجل احلرب 

مع إيران فهو إسرائيل.
وأش��ار إل��ى أن »إس��رائيل مهتم��ة بقط��ع عالقات 
إي��ران م��ع كاف��ة احلكوم��ات والتنظيم��ات الت��ي تهدد 
أمنها. وهذا يش��مل أيضاً حركة »حماس« الفلسطينية، 

و»حزب الله«. إسرائيل تريد لطهران أن تنهمك بالدفاع 
ع��ن نفس��ها، وأن تتوقف عن مس��اعدة ودع��م الالعبني 

املذكورين أعاله«.
صعوبة سيناريو احلرب

بدوره، استبعد كبير الباحثني في مركز الدراسات 
العربي��ة واإلس��المية ف��ي معهد االستش��راق س��يرغي 

دولغوف سيناريو احلرب.
وقال إن��ه »بالنس��بة إلين��ا، هذه احلرب س��تكون 
كارث��ة حقيقية، وجهودنا في س��وريا ميك��ن أن تصبح 
هباًء منثوراً. وسيكون على موسكو أن تقرر: إما الدفاع 

عن احلليف، أو البقاء بعيداً«.
وأك��د أن »الس��يناريو العس��كري ممن��وع، ويجب 
علينا ب��ذل اجلهود الدبلوماس��ية الذي مَتَكن��ا فيها من 
حتقيق جناحات محددة: وهي املفاوضات املباشرة مع 
الواليات املتحدة، مع إيران وإسرائيل. أنا أيضاً أتخوف 
م��ن أن تش��عل أصاب��ع إس��رائيل حرب��اً ب��ني الواليات 
املتحدة وإيران. وفي هذه احلالة، يجب على روس��يا أن 

متارس الضغوط؛ للحيلولة دون وقوعها«.
وف��ي س��ؤال ملدير مركز دراس��ة الش��رق األوس��ط 
وآسيا الوس��طى سيمون باغداس��اروف حول انعكاس 
الص��راع اإليراني-األمريك��ي عل��ى الوضع في س��وريا 
والع��راق، ق��ال إن األمريكي��ني س��يوجهون ضرب��ة من 
اجل��و، أو يبدأون بحف��ز املتمردين داخ��ل البالد، وليس 

أكثر من ذلك. 
وب��ني أن��ه »ال ميك��ن احلديث ب��أي ش��كل كان عن 
عملية الحتالل إيران؛ ألن عملية عس��كرية كهذه حتتاج 

إلى مشاركة مليون جندي«.
وأض��اف أن اإليراني��ني ف��ي حال الهج��وم اجلوي 
س��يبذلون كل ما في وس��عهم لوقف محادثات الس��الم 
للتس��وية ف��ي س��وريا، وبالتال��ي س��يؤدي ذل��ك إل��ى 
انهياره��ا. كما س��تبذل طهران جهده��ا لتقليص النفوذ 
األمريكي في العراق إلى حدوده الدنيا، وبطبيعة احلال 
ل��ن تتوقف إيران عن تقدمي الدعم إلى س��وريا حتت أي 
ظرف كان؛ ألن س��وريا هي احللقة الذهبية في سلس��لة 

إيران الشيعية في الشرق األوسط.{

اإلبحار عبر مراوغات ترامب
  بقلم: مايكل ماندلبوم

إنه ملن قبيل التخفيف من جس��امة احلقيقة أن نق��ول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أثارت الكثير 
من املش��اكل في أس��ابيعها األولى، فقد صاحب حفل تنصيبه انطالق احتجاجات حاش��دة في مختلف 

أنحاء الواليات املتحدة والعاَلم، واستمرت هذه االحتجاجات منذ ذلك احلني.
وف��ي الوقت نفس��ه، أعل��ن ترامب بالفع��ل احلرب عل��ى الصحاف��ة األميركية املعاِرض��ة، وأجرى 

مكاملات هاتفية حاّدة اللهجة مع قادة دول صديقة.
ولك��ن لفه��م أداء اإلدارة اجلديدة في مجم��ل األمر، ينبغ��ي للمراقبني املنزعج��ني املتحّيرين داخل 
الوالي��ات املتحدة وف��ي مختلف أنحاء العاَل��م أن يتبعوا املب��ادئ التوجيهية العام��ة التالية، بدالً من 

التركيز كثيراً على أحداث منفصلة:
- املب��دأ التوجيه��ي األول ه��و أن كل اإلدارات األميركية اجلديدة تتس��م بالفوضوي��ة في البداية، 
فتتعث��ر وتخل��ق قدراً كبيراً م��ن البلبلة، وتقول وتفعل العدي��د من األمور التي تتراج��ع عنها الحقاً، أو 

على األقل تندم عليها.
الواق��ع أن العديد من األخطاء التي ُترَتَكب في وقت مبكر من الرئاس��ة تنبع من خلل يعيب النظام 
السياس��ي األميرك��ي، ذلك أن الرؤس��اء اجل��دد يتولون مهام منصبه��م من دون فريق كام��ل يعاونهم، 
ويتعني عليهم أن ينتظروا التصديق على ترشيحاتهم للوزراء وغيرهم من املسؤولني في احلكومة، أي 
األش��خاص الذين يديرون احلكومة في واقع األمر. وخالل األس��بوعني األولني اللذين أمضاهما ترامب 
في املنصب، كانت إدارته تضم عدداً قليالً من املس��اعدين يجوبون أرجاء البيت األبيض، ومثلها كمثل 

سابقاتها، ستستقر إدارة ترامب وتتدبر أمورها، دون أن تفعل.
- املب��دأ التوجيه��ي الثان��ي يتمثل ف��ي مراقبة السياس��ة اخلارجية ع��ن كثب، فنظ��راً للضوابط 
والتوازن��ات املتأصل��ة في صل��ب النظ��ام الدس��توري األميركي، يتمتع الرؤس��اء بصالحيات أوس��ع 
كثي��راً عندم��ا يتعلق األمر بكيفية التعامل م��ع الدول األخرى، مقارنة بصالحياتهم في إدارة الش��ؤون 

الداخلية.
م��ن املؤك��د أن األس��ابيع األولى من رئاس��ة ترامب تنذر بتغيي��رات مزعجة للسياس��ة اخلارجية 
األميركية. فعلى مدار س��بعني عاماً، عملت الواليات املتحدة على صيانة األمن العاملي من خالل شبكة 
م��ن التحالفات، وأبقت االقتصاد الدولي نش��طاً بِفعل التجارة احلرة. وخالل حملته االنتخابية، هاجم 
ترامب هذين الدورين احلاسمني. وإذا تخلت اإلدارة عن هذين الدورين بالكامل فسيصبح العاَلم مكاناً 

أكثر فقراً وأشد خطورة.
ومع هذا، تبعث أغلبية الشخصيات الرئيسية اجلديدة التي عّينها الرئيس لتولّي إدارة السياسة 

اخلارجية على الثقة.
- املبدأ التوجيهي الثالث الذي يجب أخذه في االعتبار هو أن املعارضة األش��د خطورة لترامب لن 
تأت��ي من أكثر خصوم��ه صخباً، فلن تنجح املظاهرات العامة في إخراج إدارة ترامب عن مس��ارها، بل 

ورمبا ُتفضي إلى تقوية عزميتها في مالحقة السياسات التي أثارت القدر األعظم من االعتراضات.
وم��ن اجلدير بالذكر أن ش��عبية حرك��ة االحتجاج ضد ح��رب فيتنام كانت أقل حتى من ش��عبية 
احلرب ذاتها. ومثله كمثل الرئيس ريتشارد نيكسون، رمبا يحاول ترامب استغالل النفور الشعبي من 

االحتجاجات التخريبية العنيفة حلشد التأييد لسياساته.
- املب��دأ التوجيه��ي الراب��ع الذي ينبغ��ي لنا االنتب��اه إليه ه��و أن الدميقراطية األميركية س��تظل 
باقي��ة، والتصريح��ات املخيفة حول صعود فاش��ية وليدة )أو فعلية( ليس��ت في محله��ا. والواقع أن 
مؤسس��ات احلك��م األميركية األساس��ية متكنت من البقاء رغ��م حتديات أعظم من أي حت��ّد قد يفرضه 
ترام��ب. على الرغم من انقس��ام أميركا العميق في ع��ام 2017، يظل األميركي��ون ملتزمني باملعتقدات 
املركزي��ة للدميقراطية: االنتخابات احل��رة النزيهة املنتظم��ة، وحماية احلريات السياس��ية والدينية 

واالقتصادية.
عن��د ه��ذه النقطة، ينبغي لن��ا أن ننحني احتراماً لرد الزعيم الصيني الش��يوعي ش��و إن الي على 
الس��ؤال ال��ذي طرحه عليه أندريه مالرو حول رأيه في الثورة الفرنس��ية: »م��ن املبكر للغاية أن جنزم 

اآلن«.{

ترامب يتعهد مجددًا بمناطق آمنة في سوريا
جّدد الرئيس األميركي دونالد ترامب تعهده 
بإقام��ة مناط��ق آمن��ة ف��ي س��وريا ك��ي ال يضطر 
الالجئ��ون ملغ��ادرة بالدهم، مش��يراً إل��ى أن دول 

اخلليج ستتحمل تكلفتها.
وتاب��ع ترام��ب أن الالجئني س��يتمكنون من 
العيش في هذه املناطق بأمان، مضيفاً أن هذا من 
شأنه إبقاء األشخاص الذين قد يكونون إرهابيني 
أو يريدون إحلاق الض��رر بالبالد خارج الواليات 

املتحدة.
وقال ترامب في خطاب��ه بوالية فلوريدا أمام 
أول مهرجان شعبي ألنصاره منذ توليه الرئاسة: 
»نح��ن نريد أش��خاصاً يفي��دون بالدن��ا.. نحن ال 

نريد أشخاصاً من ذوي األفكار السيئة«.
وف��ي وقت س��ابق حذرت روس��يا ترامب من 
عواق��ب خطته إلقام��ة مناطق آمن��ة للمدنيني في 
س��وريا، في حني قال��ت تركيا إنها تدع��م إقامتها 

وتنتظر أن تصبح واقعاً.
م��ن ناحية أخ��رى، دافع ترامب ع��ن قراراته 
املتعلق��ة بحظر دخول رعايا س��بع دول مس��لمة. 
وأكد أنه س��يقضي على تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وأن هن��اك خطة يج��ري إعدادها بهذا الش��أن من 

قبل وزارة الدفاع.
وتعهد ببناء اجلدار احلدودي مع املكس��يك، 
وبترحيل من وصفهم ب�»املجرمني« خارج البالد.

وج��دد ترام��ب هجومه احل��اد على وس��ائل 
اإلع��الم، وقال إنه��ا تنقل األكاذي��ب وتتجنب نقل 
احلقيق��ة خصوص��اً ح��ني يتعل��ق األم��ر بأخبار 

إدارته.
ونظم املهرجان حتت ش��عار »لنجعل أميركا 
عظيمة مجدداً«، وتزام��ن مع مظاهرة احتجاجية 
انعق��اد  م��كان  ق��رب  نظم��ت  سياس��اته  ض��د 

املهرجان.{

صمت مصري إزاء مزاعم إسرائيلية 
بإطالق صاروخين من سيناء

امتنع��ت الس��لطات املصري��ة ع��ن تقدمي أي��ة إفادة 
بشأن مزاعم جيش االحتالل اإلسرائيلي، سواء بالتأكيد 
أو النف��ي، ح��ول إط��الق صاروخ��ني م��ن س��يناء جت��اه 

األراضي احملتلة، يوم االثنني.
وليس��ت امل��رة األول��ى الت��ي تلت��زم فيها الس��طات 
املصرية، وحتديداً املؤسس��ة العس��كرية، الصمت حيال 
إطالق صواريخ من س��يناء باجتاه األراضي احملتلة، ما 

يؤكد عدم وجود سيطرة على األوضاع هناك.
وزعم جيش االحتالل اإلسرائيلي، إطالق صاروخني 
من سيناء جتاه األراضي احملتلة، دون وقوع إصابات أو 
أضرار. وقال املتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
أفيخاي أدرعي: »أطلقت قذيفت��ان صاروخيتان باجتاه 
إسرائيل من منطقة س��يناء، وسقطتا في منطقة مفتوحة 
ف��ي املجل��س اإلقليم��ي أش��كول دون وقوع إصاب��ات أو 

أضرار«.
إط��الق  ع��ن  مس��ؤوليتها  جه��ة  أي  تعل��ن  ول��م 
الصاروخ��ني، وإن كانت كل املؤش��رات تتجه إلى تنظيم 

»والية س��يناء«، الذي يخ��وض حرباً ش��ديدة مع قوات 
األراض��ي  اس��تهداف  ع��ن  فض��الً  والش��رطة،  اجلي��ش 

احملتلة.
وهذه ليس��ت املرة األولى التي تفشل منظومة القبة 
احلديدية اإلس��رائيلية في التصدي لصواريخ تطلق من 
س��يناء، وكان آخرها قبل ما يزيد على أسبوع، وحتديداً 

األربعاء قبل املاضي في 8 شباط اجلاري.
قب��ل  أعل��ن  ال��ذي  س��يناء«  »والي��ة  تنظي��م  وكان 
حوال��ي عامني، ع��ن مبايعته ملا يع��رف بتنظيم »الدولة 
اإلس��المية«، قد ادع��ى إطالق صواريخ م��ن نوع »غراد« 
عل��ى األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة وحتدي��داً على أم 

الرشراش »إيالت«.
وتوعد التنظيم املس��لّح االحتالل اإلسرائيلي مبزيد 
م��ن الصواريخ التي يطلقه��ا من األراض��ي املصرّية، رّداً 
عل��ى قصف طائ��رات م��ن دون طي��ار إس��رائيلية أهدافاً 
بس��يناء، وق��د أّدى آخرها إل��ى مقتل عش��رة مدنيني في 

مدينة رفح.{
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مسارات الثورة المصرية بعد ست سنوات من سقوط مبارك
في هذا الش��هر منذ س��ت س��نوات س��قط حسني 
مب��ارك، الدكتات��ور الذي حك��م مصر ما يق��ارب ثالثة 
عق��ود. وظن��ت ق��وى التغيي��ر وقته��ا -بإصالحّييها 
وثورّييه��ا- أن الطريق صار ُمَعّب��داً للحرية والكرامة 
االقتص��ادي، واختلط��ت وقته��ا  والرخ��اء  والعدال��ة 
مش��اعر التف��اؤل ونش��وة االنتص��ار م��ع حس��ابات 
املستقبل وسوء تقدير حجم التحديات. فما املتغيرات 
احلادثة بعد ست سنوات من إسقاط مبارك؟ وما هي 
املسارات احملتملة في ظل اختالل موازين القوى لغير 

صالح الثورة؟
تغيرات النظام والثورة

م��ن اخلطأ اعتبار النظ��ام احلاكم في مصر مجرد 
امت��داد لنظ��ام حس��ني مب��ارك رغ��م أوجه التش��ابه 
املتع��ددة بينهم��ا، فالنظ��ام احلال��ي ليس فقط أش��د 
بطش��اً وأكث��ر شراس��ًة جت��اه معارضيه، فه��و نظام 
سياسي/عس��كري ال يقب��ل التأيي��د الفات��ر، أو تغي��ر 
عل��ى  ينعك��س  املوق��ف  وه��ذا  احلي��اد.  أو  املواق��ف، 
سياس��ته اخلارجية والداخلية التي تدار بعقلية »إما 

معنا بقوة أو ضدنا«.
اعتق��اٌد  هن��اك  بالسياس��ات،  يتعل��ق  م��ا  وف��ي 
قوٌي س��ائد ب��ني رم��وز النظام وبع��ض قيادات��ه بأَنّ 
مبارك واملش��ير حس��ني طنطاوي كانا متس��اهلنينْ مع 
املعارض��ة، ولذلك ف��إن الدرَس املس��تفاد م��ن عهدينْ 
مب��ارك وطنطاوي ه��و اتخاُذ إج��راءاٍت أكث��َر صرامة 
جتاه املعارضني في الداخل. وإذا استخدم النظام -أو 
اضطر الس��تخدام- تكتيكات مش��ابهة لنظامينْ معّمر 
القذافي في ليبيا أو بش��ار األس��د في سوريا، فينبغي 
أن تدار السياسة اخلارجية بطريقة متنع أية مساءلة 
دولية أو حتى انتقاد إقليمي. أما عن الطبيعة البنيوية 
للنظام فه��ي تختلف كذلك عن نظام مبارك؛ الذي كان 
يعتمد على »ش��رعية« بقائه في السلطة ثالثة عقود، 
وعل��ى جهاز للحش��د السياس��ي يتمثل ف��ي »احلزب 
الوطني«، وأجهزة أمنية وعس��كرية متنافسة في قمع 

املعارضة، أبرزها جهاز »مباحث أمن الدولة«.

أما من جهة الثورة، فأسوأ التغيرات على اإلطالق 
متثلت ف��ي فقدانها مكاس��بها املرحلية ما بني ش��باط 
2011 ومت��وز 2013، وه��ي: احلري��ات األساس��ية، 
االنتخاب��ي، ومحاس��بة رئي��س  الصن��دوق  ونزاه��ة 
النظ��ام الس��ابق وبعض قيادات��ه. كما فق��دت الثورة 
كاف��ة املب��ادرات والتح��ركات اجل��ادة عل��ى أصع��دة 
العدالة االجتماعية، واإلص��الح االقتصادي واألمني، 
والعدال��ة االنتقالية وحق��وق االنس��ان، وُزّج بالكثير 
من قيادات التغيي��ر -اإلصالحية منها والثورية- في 
الس��جون. ومع أن ذلك لم يوقف احل��راك الداخلي بل 
ضاع��ف حالة الغليان؛ فإنه أدى بش��كل مباش��ر إلى 
ن��زوح ما ب��ني عش��رات ومئ��ات اآلالف م��ن املصريني 
ألس��باب سياس��ية، وم��ن بينه��م برملاني��ون ووزراء 
س��ابقون وحت��ى نواب رؤس��اء ُمَعّينون بع��د انقالب 
2013، باإلضاف��ة إل��ى نش��طاء سياس��يني وكت��اب 
وصحفيني وإعالميني بارزين من اجتاهات سياس��ية 
متع��ددة، وه��ي امل��رة األولى ف��ي تاريخ مص��ر -منذ 
إع��الن اجلمهوري��ة- التي تن��زح فيه��ا معارضة بهذا 

احلجم والثقل إلى اخلارج ألسباب سياسية.
الثورة والسيناريوهات احملتملة

بعد س��ت س��نوات من س��قوط مبارك؛ م��اذا بقي 
للثورة من مسارات محتملة باجتاه »العيش واحلرية 

والكرامة والعدالة«؟
توجد خمس��ة مس��ارات محتملة لو نظرنا بشكل 

مقارن:
- املس��ار األول: هو اس��تمرار الوض��ع على ما هو 
عليه اآلن، وهو خليط من املقاومة املدنية )مس��يرات، 
إضراب��ات، وقف��ات احتجاجي��ة وفي أفض��ل األحوال 
اعتصامات، م��ع اللجوء لإلع��الم والقضاء حني تتاح 
الفرص��ة(. ويضاف إلى ذلك م��ا تفعله املعارضة عبر 
تكتالته��ا ف��ي اخل��ارج )رغ��م انش��قاقاتها ونزاعاتها 
الداخلي��ة(، ه��و يراوح ما بني النش��اط الدبلوماس��ي 

والسياسي واإلعالمي واحلقوقي والقضائي الدولي.
وال��ذي يجب أن ُيَفه��م، وأن هذا مس��ار »ضغط« 

باألس��اس وليس مس��ار »تغيير«؛ فاملقاوم��ة املدنية 
س��قفها هو إيج��اد مقعد وثي��ر على طاول��ة التفاوض 
ولي��س قل��ب الطاول��ة، وه��و م��ا ُيجم��ع علي��ه معظم 
علم��اء هذا التخصص. ومنط��ق »التغيير« من خاللها 
يأتي عبر حتييد املؤسس��ات املسلحة ومنع تعاطفها 
أو التق��اء مصاحلها م��ع كل مطال��ب أو بعض مطالب 

املقاومني.
- املس��ار الثاني: هو مسار املصاحلة والتسوية، 
وهنا تصط��دم العدال��ة بالتهدئة. فاالنته��اكات التي 
ارتكبه��ا النظ��ام اجلدي��د خ��الل ث��الث س��نوات ل��م 
يرتكبه��ا نظ��ام مبارك ف��ي ثالثني عاماً من االس��تبداد 
القمع��ي. فأزمة مقتل أكثر م��ن ألف معتصم في ميدان 
رابع��ة)آب 2013( خالل أقل من عش��ر س��اعات أمام 
كاميرات العالم، قد متّر دون محاسبة جادة في حالة 
املصاحلة. وكذل��ك أزمة ما يفوق أربع��ني ألف معتقل 

سياسي واملئات من حاالت االختفاء القسري.
- املس��ار الثالث: هو مس��ار املعارض��ة من داخل 

النظ��ام وبقواع��ده وش��روطه، وه��و ما كان��ت تفعله 
بعض األحزاب السياسية وجماعة اإلخوان في حقبة 
مبارك. واجلدل في مميزات وعيوب هذا املسار يطول، 
ولكنه لي��س آلية تغيير وال آلية ضغط فعالة بس��بب 

جمود وتشّنج املنظومة.
وإمنا قد يؤثر هذا املسار إيجابياً في ملفات معينة، 
كبعض قضايا حقوق اإلنسان واملرأة واألقليات. وهذا 
املس��ار مرفوض من النظام احلالي ألسباب عدة، منها  

أنه مختلف عن نظام مبارك.
م��ن  »اإلص��الح  مس��ار  ه��و  الراب��ع:  املس��ار   -
أعل��ى« عب��ر حزمة إصالح��ات سياس��ية واقتصادية 
واجتماعي��ة تتبناه��ا قي��ادات ف��ي النظ��ام. ويبدو أن 
ه��ذه اإلصالحات غير واردة في مص��ر؛ فرغم التدهور 
االقتصادي غير املسبوق ومس��تويات القمع والفساد 
الت��ي جتاوزت عه��دينْ مبارك وعب��د الناصر مبراحل، 
واالستقطاب املجتمعي الش��ديد، فإن رئيس النظام ال 
يكّف عن ذكر »إجنازاته غير املس��بوقة« ومش��اريعه 
القومي��ة التي تخطت مش��اريع عبد الناصر، ويش��كو 

من عدم تقديره بسبب ذلك. 
- املس��ار اخلام��س: وه��و الذي يب��دو أنه حليف 
الثورة األول، وملخصه هو استمرارية فشل سياسات 
النظ��ام عل��ى املس��توينينْ االقتص��ادي واالجتماع��ي، 
وتليهما مستويات القمع. وما سينتجه هذا املسار غير 
واضح حتى اآلن، وإن كانت مآالته ليس��ت في صالح 

استتباب النظام احلالي.{

بقلم: عمر عاشور

التضخم والبطالة في مصر
بين االنتحار واالنفجار

بقلم: أشرف دوابه

كش���فت بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الس���بت املاضي عن ارتفاع معدل 
زيادة أس���عار املس���تهلكني ملستوى قياس���ي ليبلغ 29.6% س���نويًا في كانون الثاني املاضي، مقارنة 
مبستواه في كانون األول حني سجل 24.3% سنويًا. وقد جاء هذا االرتفاع مدفوعًا بارتفاع كبير 
في تضخم أس���عار الطعام والش���راب، حيث واصل معدل زيادة أس���عار الطعام والش���راب قفزاته 

بنسبة 38.6% سنويًا في كانون الثاني، مقارنة ب� 29.3% في كانون األول املاضي.
وهذا االرتفاع في معدل التضخم بصورة غير مسبوقة منذ عام 1986م جاء نتيجة طبيعية 
للسياسة النقدية واملالية التي انبطحت لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي 
من خاللها ُرفع شعار احلماية االجتماعية ظاهرًا والفتك به واقعًا، فهذا االرتفاع نتاج طبيعي 
لتع���ومي اجلني���ه املصري وانخف���اض قيمته بأكثر م���ن 100% وتطبيق ضريب���ة القيمة املضافة، 
ورف���ع البنك املركزي لس���عر اإلقراض واخلصم أكث���ر من مرة؛ بدعوى معاجلة التضخم في بلد 
يحيط به االنكماش من كل جانب، وبات االس���تثمار ش���به متوقف إال على ش���ركة كبيرة ابتلعت 

مصر، هي شركة العسكر.
إن ارتف���اع مع���دل التضخم بهذه الصورة ميثل أمرًا كارثيًا على املواطن واالقتصاد املصري، 
ال س���يما في ظل تس���ريح العمالة املصرية في اخلليج والتخلص منها في األردن باس���م توفيق 
أوضاعها، وغلق األبواب أمامها جبرًا في ليبيا والعراق نتيجة لظروف عدم االس���تقرار فيهما. 
وهذا يهدد بعودة نس���بة ال يس���تهان بها من تلك العمالة، وقد قدر املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الق���وي العامل���ة عدد العمالة املصرية باخلارج بنحو 5 ماليني عامل يتركز منهم نحو 2 مليون 
عامل بالسعودية وحدها، وهو ما يعني وقوع االقتصاد املصري في معضلتي التضخم والبطالة 
مع���ا، والدخ���ول في رك���ود تضخمي لن يزيده التس���ابق ف���ي التداين اخلارجي والداخلي س���وى 

امتداد النفق االقتصادي املظلم إلى نهاية لن تبقي ولن تذر.
إن مخاطر التضخم وارتفاعه بهذه الصورة يؤدي إلى التأثير سلبًا على الدخول بانخفاض 
قيمته���ا احلقيقي���ة وقوتها الش���رائية، فضاًل عن تآكل املدخرات ال س���يما ف���ي ظل جتاوز معدل 
التضخ���م مع���دل العوائد على تل���ك املدخرات، إضافة إلى التأثير س���لبًا على القطاع اخلارجي 
نتيج���ة ارتف���اع أس���عار الص���ادرات م���ن ناحيتني؛ م���ن ناحية التضخ���م ومن ناحية ارتفاع س���عر 

املكونات املستوردة لتلك الصادرات في ظل ارتفاع سعر الدوالر. 
كم���ا أن ارتف���اع مع���دل التضخ���م يحول دون حتقي���ق أي تنمي���ة اقتصادي���ة حقيقية –هذا 
بافت���راض وج���ود إرادة لتحقيق تلك التنمية-، حيث يعم���ل التضخم على وجود حالة من عدم 
التأكد والضبابية حول الوضع االقتصادي في الدولة ومستقبلها االقتصادي، وما يترتب على 
ذلك من هروب االس���تثمارات، وال س���يما االس���تثمارات األجنبية، وفقدان عوامل اجلذب لها أو 
الس���عي لتوطينه���ا، وه���و ما ينعكس س���لبًا عل���ى اإلنتاج والص���ادرات، بل وع���زوف املدخرين عن 
االدخ���ار بالعمل���ة احمللية واالجتاه غالبًا إل���ى الدولرة، مما يزيد الضغط عل���ى الدوالر وارتفاع 
س���عره، وم���ن ث���م حتقي���ق مزيد م���ن التضخم املس���تورد الرتب���اط جل الس���لع املنتج���ة، وكذلك 

الضرورية في مصر باالستيراد من اخلارج. 
كما أن التضخم يجعل من االس���تثمار العقاري مالذًا آمنًا، وهو ما يزيد من س���عره ويزيد 
من معدالت التضخم من ناحية أخرى، إضافة إلى ما ينجم عن التضخم من انخفاض معدل 

اإلنتاجية نتيجة النخفاض الدخول وعدم قدرتها على تلبية حاجات العاملني.
إن الوضع االقتصادي املصري ال يبش���ر بخير قادم بقدر ما ينذر باالنتقال من الس���يئ إلى 
األس���وأ، في ظل نظام متادى في التفكك االجتماعي وترس���يخ الطبقية، واتخذ الديون مالذًا، 
وإدارة الفس���اد املنظ���م طريقًا، وعس���كرة اقتصاد مصر بقوة الس���الح منهجًا، ول���م يبال بالركود 
التضخم���ي الذي صنعه بسياس���اته املدمرة، ليجمع بني البطال���ة والغالء الذي ليس من ورائه 

إال االنتحار أو االنفجار.{

جماعة »اإلخوان المسلمين« تشكر أردوغان على 
تصريحاته الرافضة لتصنيف الجماعة بـ»اإلرهابية«
رّحب��ت جماع��ة اإلخوان املس��لمني، ي��وم االثن��ني، بتصريحات الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان، الت��ي رفض فيها توصيفها ب�»اإلره��اب«، كما أكدت اجلماعة، في بيان معنون ب�»ش��كر 

وتقدير للرئيس أردوغان«، أنها »لن تخذل أي مدافع عن احلق في مواقفها وفكرها«. 
وق��ال إبراهيم منير، نائب املرش��د الع��ام لإلخوان في البي��ان، إنه »في ظ��ل احلملة اإلعالمية 
الشرس��ة عل��ى اجلماعة وفكرها، تلقينا تصريح��ات الرئيس التركي )رجب طي��ب( أردوغان الذي 

تتحمل دولته مسؤولية رعاية املاليني من ضحايا الظلم واالضطهاد في العالم«. 
وأش��اد منير، »برف��ض أردوغان - كرئيس دولة - وصف جماع��ة اإلخوان باإلرهاب، وإعالنه 
أن اإلخوان املس��لمني جماعة فكرية منتشرة في أماكن مختلفة من العالم ولم تقم بأي عمل مسلح، 
وإذا مت��ت معاملتها معاملة اإلرهابيني فإن ذلك لن يكون صحيحاً؛ وتأكيده أن اإلخوان املوجودين 

في تركيا ال صلة لهم بأي عمل إرهابي«. 
وأكد نائب مرش��د اإلخوان أن »هذا املوقف العادل والصريح من الرئيس أردوغان ليس غريباً 
علي��ه كصاحب مواقف قوية ومبدئية ومنصفة، وليس غريباً على تركيا - حكومة وش��عباً - التي 
تب��ادر لنص��رة حقوق الش��عوب املضطهدة وال تتخلف عن مس��اعدة الش��عوب املكافح��ة من أجل 

احلرية واحلياة الكرمية، وتقف إلى جانب حقوق اإلنسان في كل مكان«. 
وتابع: »لن تتخلى جماعة اإلخوان عن منهجها الس��لمي كثابت م��ن ثوابت فكرها، من خالفه 
فليس منا، وهو ما عبر عنه املرشد العام الدكتور محمد بديع بقوله في وقت سابق)سلميتنا أقوى 

من الرصاص(«.{
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مطالبة بإحالة »جرائم 
األسد« على المحكمة الدولية

 طالب مئات الفنانني واملثقفني السوريني 
في رس��الة مفتوح��ة الى األم��ني العام لألمم 
املتح��دة انتوطني��و غوتيريش، ب��أن تتولى 
احملكم��ة اجلنائية الدولي��ة محاكمة اجلرائم 
ضد االنس��انية التي ارتكبه��ا  نظام الرئيس 

السوري بشار األسد.
وكت��ب موقعو الرس��الة ومنه��م الكاتب 
مصطف��ى خليفة والناش��ر فاروق م��ردم بك 
واملعارضة بسمة قضماني: »من مسؤوليتك 
حيال االنسانية القيام مبساٍع لوقف العنف 

املتطرف لهذا احلكم املتوحش«.
وط��رح موقعو الرس��الة »ملف قيصر«، 
ف��ي  التعذي��ب  )ص��ور اآلالف م��ن ضحاي��ا 
السجون السورية التي نقلها احد التائبني(، 
وتقريراً آخر ملنظمة العفو الدولية عن عمليات 
التعذيب والشنق في سجن صيدنايا القريب 

من دمشق.

مصر توّثق عالقاتها مع 
»حماس« لتأمين سيناء

 بع��د عالق��ات غل��ب عليه��ا التوتر على 
مدى س��نوات، تسعى مصر لتوثيق الصالت 
مع حركة »حماس« في غزة وعرضت تقدمي 
تن��ازالت ف��ي م��ا يخ��ص التج��ارة وحري��ة 
التنقل، مقابل اتخاذ إجراءات لتأمني احلدود 
م��ن متش��ددين موال��ني لتنظي��م »داع��ش« 
قتلوا مئات من رجال الش��رطة واجليش في 
ش��مال س��يناء. وق��ال مس��ؤولون مصريون 
وفلسطينيون إن هذه التغيرات قد تشير إلى 
بداية حقبة جديدة م��ن التعاون الوثيق بني 

اجلانبني بعد سنوات من التوتر.
وقال مصدر أمني مص��ري كبير: »نحن 
نري��د تعاون��اً ف��ي الس��يطرة عل��ى احل��دود 
واألنفاق وتس��ليم منفذي الهجمات املسلحة 
ومقاطعة اإلخوان. وه��م يريدون فتح املنفذ 
وبالتال��ي رواجاً جتارياً، وه��ذا التعاون بدأ 
بالفعل ولكن بشكل جزئي ونأمل استمراره«. 
وعززت »حماس« األم��ن على طول حدودها 
مع س��يناء على مدى العام املاضي ونشرت 
املئ��ات من ق��وات األمن وأنش��أت مزي��داً من 

أبراج املراقبة.

ترامب يعّين ماكماستر 
مستشارًا لألمن القومي

أش��اع تعيني الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب للجن��رال هربرت رميوند ماكماس��تر 
مستش��اراً لش��ؤون األمن القوم��ي، نوعاً من 
الطمأنينة في الوسط السياسي والعسكري 
األميرك��ي، باعتب��اره ش��خصية مقرب��ة من 
وزي��ر الدف��اع جيم��س ماتي��س وعلى عكس 
سلفه املستقيل مايكل فلني، من البراغماتيني 
في السياس��ة اخلارجي��ة واملناهضني لتمدد 

روسيا وإيران في أوروبا والشرق األوسط.
وماكماس��تر الذي أعل��ن ترامب تعيينه 
لي��ل االثن��ني املاضي، خلف��اً لفلني املس��تقيل 
بسبب اتصاالته الس��رية مع روسيا، هو من 
اجلنراالت البارزي��ن داخل اجليش األميركي 
وخدم في الع��راق والكويت )حرب اخلليج( 
بتحدي��ه  مع��روف  وه��و  وأفغانس��تان. 
املؤسسة العس��كرية أكثر من مرة، وانتقاده 
هيئ��ة األركان في اجلي��ش األميركي وأداءها 
في حرب فييتن��ام. كذلك انتقد إدارة الرئيس 
الس��ابق ج��ورج دبلي��و ب��وش بع��د ح��رب 
العراق لس��وء التخطيط للحرب بعد إسقاط 

نظام الرئيس الراحل صدام حسني.

تجميد مساعدات أميركية 
للمعارضة السورية

حتدثت مصادر في املعارضة السورية 
املس��لحة ع��ن جتمي��د مس��اعدات عس��كرية 
كانت تنسقها وكالة االس��تخبارات املركزية 
األميركي��ة )س��ي آي إي( ملقاتل��ي املعارضة 
في ش��مال غرب س��وريا وذلك بعد تعرضهم 
لهجوم كبير من جهاديي »جبهة فتح الشام« 
)»النص��رة« س��ابقاً قبل اعالن ف��ك ارتباطها 

بتنظيم »القاعدة«( الشهر املاضي.
ويثير ذلك ش��كوكاً في الدعم اخلارجي 
للمعارضة املس��لحة الذي يعد أساس��ياً في 

حربها مع الرئيس السوري بشار األسد.
وقال مسؤولون في املعارضة السورية 
إنه ال تفس��ير رس��مياً للخطوة الت��ي اتخذت 
هذا الش��هر بعد هجوم »جبهة فتح الش��ام«، 
لكن عدداً من املس��ؤولني يعتقدون أن هدفها 
الرئيس��ي هو احليلولة دون س��قوط السالح 
واملال املق��دم للمعارضة املس��لحة في أيدي 
يك��ون  أن  املس��ؤولون  وتوق��ع  جهادي��ني. 

جتميد املساعدات موقتاً.

شويغو: العملية الروسية 
إليقاف الثورات الملونة

اجلن��رال  الروس��ي  الدف��اع  وزي��ر  رأى 
س��يرغي شويغو أن »قرار روس��يا استخدام 
س��الح اجلو ضد اإلرهابيني في سوريا أتاح 
حتقيق هدف جيوسياس��ي متث��ل في إيقاف 
سلس��لة ثورات ملونة في الش��رق األوس��ط 

وافريقيا«.
معه��د  ف��ي  ألقاه��ا  محاض��رة  وف��ي 
العالق��ات الدولية التابع ل��وزارة اخلارجية 
الروس��ية، قال شويغو: »املهم أن نشدد على 
أنن��ا ال نقضي عل��ى اإلرهابيني ف��ي األراضي 
السورية فحس��ب، بل مننع هؤالء املتطرفني 

من التسلل إلى بالدنا«.

تركيا تحّمل إيران مسؤولية 
عدم االستقرار في المنطقة

حّمل��ت تركي��ا إي��ران مس��ؤولية التوتر 
وعدم االس��تقرار في منطقة الشرق األوسط، 
مؤك��دة أن طه��ران »ال تت��ورع ع��ن إرس��ال 
م��ن جلأوا إليه��ا )من األفغان( إلى س��احات 

احلروب في املنطقة«.
اخلارجي��ة  باس��م  املتح��دث  واعتب��ر 
التركي��ة حس��ني مفت��ي أوغلو في بي��ان، أنه 
»ال ميك��ن فه��م أو تقب��ل االتهام��ات اإليرانية 
لآلخري��ن«، وجاء كالمه رداً على تصريحات 
نظيره اإليراني بهرام قاس��مي ال��ذي قال إن 
بالده »ستتحلى بالصبر إزاء مواقف تركيا.. 

لكن للصبر حدوداً«.
وحس��ب ما جاء في وكالة »األناضول« 
التركية الرسمية، فإن مفتي أوغلو أوضح أن 
»إشادة قاس��مي بسياس��ات بالده اإلقليمية 
ووصفه لتلك السياسات بالعادلة يتعارض 
املتح��دة  األمم  مخ��اوف  م��ع  كبي��ر  بش��كل 
ومنظم��ة التعاون اإلس��المي من سياس��ات 
طهران اإلقليمي��ة«، وأضاف أن »تصريحات 
متح��دث اخلارجي��ة اإليراني��ة غي��ر مفهومة 

ومرفوضة«.

»الشفافية الدولية«:
الفساد شّجع ظهور »داعش«

دعت منظم��ة »الش��فافية الدولية« غير 
احلكومية، احلكومات الغربية، الى التصدي 
للفس��اد ال��ذي س��اهم ف��ي الع��راق وليبي��ا 
ونيجيري��ا، ف��ي ظهور ح��ركات متطرفة مثل 

تنظيم »داعش« أو جماعة »بوكو حرام«.
وأعلن��ت املنظمة في تقري��ر أعده فرعها 
البريطاني بعنوان »التحول الكبير: الفس��اد 
وظه��ور التط��رف العني��ف«، أن »احل��ركات 
املتطرفة مثل تنظي��م »داعش« تزدهر عندما 
الن��اس ثقته��م متام��اً مب��ن يتول��ون  يفق��د 
احلك��م، وعندم��ا يس��تفيد املس��ؤولون م��ن 
بؤس الغالبي��ة الكبرى من الن��اس، وعندما 
تستغل الش��رطة بدالً من أن حتمي، وعندما 
حتتكر أقلية الفرص االقتصادية«. وأش��ارت 
ايضاً الى أن مجموعات مثل تنظيم »داعش« 
وجماع��ة »بوكو حرام«، تس��تخدم الفس��اد 

لتجنيد عناصره��ا، وتقدم نفس��ها على أنها 
البدي��ل من الس��لطات الفاس��دة، مؤك��دة أن 
»التصدي للفس��اد، يجب أن يك��ون األولوية 
املطلقة«. وأوضحت املنظم��ة غير احلكومية 
أن »وج��ود نحو 50 ألف جن��دي وهمي« في 
صف��وف اجليش العراق��ي، أدى ال��ى العجز 
»عن التصدي لتنظيم »داعش« لدى سيطرته 
على املوص��ل، وأث��رت مش��اكل مماثلة على 

مكافحة »بوكو حرام« في نيجيريا«.

البابا يندد
 بـ»الخطاب الشعبوي«

دعا البابا فرنسيس، إلى تغيير جذري 
في النهج جتاه املهاجرين، وقال إنه ينبغي 
اس��تقبالهم باحت��رام، ون��دد ب�»اخلط��اب 
الش��عبوي« ال��ذي قال إن��ه يؤجج اخلوف 

واألنانية في الدول الثرية.
ول��م يخ��ص الباب��ا ال��ذي يداف��ع عن 
قضي��ة املهاجرين من��ذ تولي��ه منصبه في 
باالنتق��ادات.  بعين��ه  بل��داً   ،2013 ع��ام 
لك��ن كلماته قد تلق��ى صدى ف��ي الواليات 
املتح��دة، حيث علقت احملاكم أم��راً تنفيذياً 
للرئي��س دونال��د ترام��ب مين��ع اس��تقبال 
الوافدين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، 
وفي أوروبا الت��ي ما زالت تعاني من تدفق 
جماعي ألكثر من 1،3 مليون مهاجر والجئ 

منذ بداية عام 2015.
وق��ال الباب��ا ف��ي كلم��ة مطول��ة أمام 
مؤمتر بش��أن الهجرة في روم��ا إنه ينبغي 
ع��دم نب��ذ املهاجرين باعتبارهم منافس��ني 
بال قيمة، وإمنا يجب اس��تقبالهم »باحترام 
الئق ومس��ؤول« وال سيما الذين يفرون من 

احلرب.

العثور على 74 جثة 
لمهاجرين على شاطئ ليبيا

األحم��ر  اله��الل  باس��م  متح��دث  ذك��ر 
الليبي، أن األمواج جرفت 74 جثة ملهاجرين 
إلى ش��اطئ ق��رب مدين��ة الزاوية ف��ي غرب 
ليبي��ا. وق��ال املتح��دث محم��د املصراتي إن 
اجلثث انتشلت أول من أمس، وإن املهاجرين 
لقوا حتفه��م على ما يبدو ف��ي خالل اليومني 
األخيري��ن. وأض��اف أن جميعه��م بالغ��ون، 
ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
وإنه��م كله��م رجال باس��تثناء ثالث. ونش��ر 
اله��الل األحم��ر ص��ور اجلث��ث مس��جاة ف��ي 

أكياس املوتى على طول الشاطئ.
املتحدث باسم املنظمة الدولية للهجرة 
جويل ميلمان افاد ب��أن موظفاً محلياً ذكر أن 
»مهربني جاؤوا وس��رقوا احمل��رك من القارب 
وتركوه لتجرفه املياه«. واضاف: »هذا ليس 
فقط عدداً مروعاً من القتلى في حادث واحد، 
لكنه شيء لم نشهده بالفعل، وهو إما عقاب 

متعمد أو قتل ملهاجرين«.

دعم سّني وتحّفظ شيعي 
على مبادرة الصدر

في س��ياق البحث عن حلول سياس��ية 
ملرحلة ما بعد »داع��ش« في مدينة املوصل، 
وجدت مبادرة الزعيم الشيعي السيد مقتدى 
الصدر بهذا الشأن، قبوالً متوقعاً لدى العديد 
من القيادات السياس��ية الس��نية التي تعّول 
على مواقف زعيم التيار الصدري االيجابية، 
بينما لم تتفاعل مع املبادرة اطراف ش��يعية 
الس��ابق  احلكوم��ة  رئي��س  بينه��ا  مهم��ة، 
ن��وري املالكي وانص��اره في ائت��الف »دولة 

القانون«.

لقطات سريعة

تهديدات أوروبية تجبر السيسي
على تجميد قانون الجمعيات األهلية
كش��فت مصادر ف��ي وزارة التضام��ن االجتماعي املصري��ة، أن »الرئيس 
عبد الفتاح السيس��ي أصدر تعليماته لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، 
بإبقاء مشروع قانون تنظيم اجلمعيات األهلية بحوزة البرملان، وعدم إرساله 
لرئاس��ة اجلمهورية، لتحاشي إصداره في املس��تقبل القريب«، وذلك خشية 
تعّرض السيسي لضغوط دولية وانتقادات الذعة بسبب خطورة املواد التي 
حتيل أمر إدارة املجتمع املدن��ي إلى األجهزة األمنية. وعلى الرغم من أنه كان 
يجب على السيس��ي، مبوجب الدستور، إصدار القانون بعد املوافقة عليه في 
كانون األول املاضي، إال أنه أمر رئيس البرملان بأن يؤخر إرس��اله، وذلك دون 
طرح تعديل له، ثم طلب منه االستمرار في تأجيل اإلرسال إلى ما بعد زيارته 
املرتقبة إلى واش��نطن، فضالً عن استقباله املستشارة األملانية أجنيال ميركل 

في القاهرة خالل الشهرين املقبلني.
وذكرت املصادر أن��ه »بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية س��احقة على 
ه��ذا القان��ون، وّجه عدد م��ن الس��فارات األجنبي��ة إن��ذارات للحكومة ممثلة 
ف��ي وزارتي اخلارجي��ة والتضامن حتذر م��ن مغبة إصداره، مبا س��ينعكس 
بالس��لب عل��ى أنش��طة منظم��ات املجتم��ع املدن��ي األجنبي��ة أو املدعومة من 
حكوم��ات أوروبية، مم��ا قد يؤثر على املس��اعدات االجتماعي��ة والثقافية من 
بعض هذه الدول إلى مصر«. وأضافت أن »س��فارات هولندا وأملانيا والسويد 
وبلجيكا وسويس��را نقلت إلى مصر قلق حكوماتها م��ن قرب صدور القانون، 
بع��د موجة املعارضة الواس��عة التي قامت بها املنظم��ات احلقوقية املصرية 

وبعض األحزاب السياسية«.
وأوضحت املصادر أن »بعض الس��فارات ه��ددت بوقف دعمها للمجتمع 
املدني املصري مبختلف صوره س��واء في املجاالت التنموية أو احلقوقية في 
حال��ة صدور القانون أو إعادة النظر فيه«، مش��يرة إل��ى أنها »كانت تعترض 
على املش��روع الذي أعدته وزارة التضامن ولم تكن تتخيل أن يكون املشروع 

املعّد في البرملان أكثر سوءاً«.
وأش��ارت املصادر إلى أن »دعم الدول األجنبية للمجتمع املدني ال يقتصر 
بطبيعة احلال على اجلمعيات أو املنظمات املصرية واألجنبية الناش��طة في 
املجال السياس��ي، التي ال يريد نظام السيس��ي اس��تمرارها، بل يش��مل الدعم 
أيض��اً اجلمعيات التابع��ة للحكومة وتل��ك املرخصة من قبله��ا والعاملة في 
مج��االت التعليم والتدريب املهني والتوعية النس��ائية، وهي أنش��طة ترغب 

احلكومة في استمرار الدعم األجنبي لها لتغطيته عجزاً مالياً محلياً كبيراً«.
املدن��ي  املجتم��ع  السياس��ية ومنظم��ات  األح��زاب  واعترض��ت معظ��م 
املعارض��ة عل��ى مش��روع القان��ون، ووصفته بأنه »أش��د قمعاً من املش��روع 
ال��ذي أعدته وزارة التضامن«، إلى احلّد الذي دفع بعض احلقوقيني ومديري 
اجلمعيات للمطالبة بتمرير مش��روع احلكومة بدالً من املشروع اجلديد الذي 
وافق عليه البرملان ثم مجلس الدولة، ووصفه حقوقيون بأنه »يهدف إلحكام 

السيطرة على املجتمع املدني«.
يذك��ر أن ملف التعامل م��ع املجتمع املدني كان ميث��ل نقطة خالف دائمة 
ب��ني إدارة الرئيس األميركي الس��ابق ب��اراك أوباما ونظام السيس��ي، ووجه 
وزي��ر اخلارجي��ة األميركي الس��ابق جون كي��ري، انتقادات متك��ررة للقاهرة 
بسبب تضييقها على عمل املنظمات احلقوقية واجلمعيات األهلية، خصوصاً 
بالتزام��ن مع إعادة إحياء قضية التمويل األجنب��ي للمنظمات، والتي مت على 
أثره��ا في عام إغالق فروع عدد م��ن املنظمات األجنبي��ة، األميركية واألملانية 

حتديداً، في القاهرة.{

بعي��داً ع��ن مضمون املؤمتر الصحف��ي الذي حتدث في��ه كل من وزير 
خارجي��ة األردن أمي��ن الصفدي ونظيره املصري س��امح ش��كري، أو عن 
البي��ان الذي صدر من الديوان امللكي بخص��وص لقاء الوزير املصري مع 
املل��ك، يبدو ان هناك رس��الة مصرية ل��ألردن لم تتناوله��ا البيانات التي 

أشرت إليها.
في البداية قيل ان الوزير املصري يريد نقل رسالة للملك من السيسي 
تتعلق برغبة مصرية لدعوة »دمش��ق األس��د« الى حضور القمة العربية 

املقبلة التي ستنعقد في عمان.
طبعاً األردن ليس صاحب الشأن في ذلك، فهذا من صالحيات مجلس 
اجلامع��ة العربي��ة، لكن على م��ا يب��دو ان الرئيس عبد الفتاح السيس��ي 

يرغب في ان يلعب األردن دوراً في اقناع الرياض بهذه اخلطوة.
هن��اك ملف هام آخ��ر قد يك��ون محور الرس��الة املصرية إل��ى عّمان، 
يتعل��ق بامللف الفلس��طيني وحتديداً بع��د االنفتاح املص��ري على حركة 
حم��اس وما جرى من قصف عل��ى غزة وغيرها من تط��ورات محتملة في 

الضفة، إذا ما تقرر نقل السفارة األميركية إلى مدينة القدس احملتلة.
كل ال��ذي ذكرته يبقى حتت عنوان العمومي��ات، فأين ميكن ان تكون 
الرس��الة املكثفة، أهو طلب مصري بتش��ديد اخلن��اق على محمود عباس 
م��ن أجل خلعه أو ترويضه للقبول بش��روط القاهرة في هندس��ة املش��هد 

السياسي الفلسطيني؟!
كم��ا انني ال اش��ك ان اململكة العربية الس��عودية حاضرة في رس��الة 
الوزير املص��ري، فالوزير ش��كري أجاب أحد الصحفيني ب��أن العالقة مع 
الس��عودية مباش��رة، لكن احلقيقة غير ذلك، واألردن قد يكون وسيطاً في 

الرسائل وقد يكون جسراً لكل ذلك.{
عمر عياصرة

ما الذي تريده مصر من األردن؟
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عالقات العرب والمسلمين بالعالم
العزي��ز  عب��د  ب��ن  س��لمان  املل��ك  اجتم��اع  ف��ي 
ب��وزارة  والعامل��ني  الس��عوديني  بالدبلوماس��يني 
اخلارجي��ة الس��عودية، وّجهه��م املل��ك إل��ى ضرورة 
االهتم��ام بتغيير اخلطاب ونقاط التركيز، ألن الوضع 
احلال��ي »للعالق��ات م��ع العال��م« يؤث��ر ف��ي مصالح 

اململكة. 
ولو تأملنا أحداث الشهور األخيرة من عام 2016 
لوجدنا أّن املوضوع الرئي��س في أوروبا وأمريكا كان 
وال ي��زال ه��و اإلرهاب، وم��ن ورائه الش��ك العميق في 
املس��لمني بعام��ة، وبخاصة العرب منهم، من ش��باب 

األجيال اجلديدة في الغرب.
أت��ى إل��ى بي��روت ف��ي األس��بوع املاض��ي أح��د 
أركان احل��زب الدميقراط��ي املس��يحي األملان��ي. وق��د 
تب��ني من محاضرت��ه عن جتربة احل��زب الدميقراطي 
املس��يحي الناجح��ة ف��ي الب��الد أنه م��ن أش��ّد أنصار 
املستشارة ميركل حماساً. ومع ذلك فإنه أثناء شرحه 
للصعوب��ات الت��ي يواجُهه��ا احلزب ف��ي االنتخابات 
املقبلة، زَلّ لساُنه -إذا صَحّ التعبير- فقال إن املشكلة 
مع امللي��ون مهاجر س��وري الذين اس��تقبلتهم ميركل 
ليس��ت أعدادهم الضخمة؛ بل إنهم ينتمون إلى ثقافة 

مختلفة )!(. 
وق��د س��ألُتُه: لك��ّن عندكم من��ذ عقود نح��و ثالثة 
ماليني تركي مس��لم، وما س��معنا من قبل أنكم شكومت 

م��ن اختالفهم الثقاف��ي، واملقصود الدين��ي؟ فقال بعد 
تردد: »لكّن أحداً منهم لم ميارس عنفاً، بينما مارس��ه 

عرب شبان وغير شبان بحجة دينية«. 
وهذه وجهة نظري بالطبع، بينما يرى ش��عبويو 
اليمني واليس��ار في أملانيا وفرنس��ا وبلجيكا وهولندا 
الع��رب  املهاجري��ن  أّن  ال��خ  والنمس��ا والدمن��ارك... 
واملس��لمني يؤّثرون عل��ى فرص العمل، وهم ش��ديدو 
التماُي��ز واالنع��زال«. وناقش��ه أح��د  اإلص��رار عل��ى 
احلاضري��ن املس��يحيني قائالً: لك��ّن نس��بة العنيفني 
عرب��اً وغير ع��رب ضئيلة ج��داً، فلماذا هذا الش��كُّ في 
الدي��ن كلّ��ه؟ ففاج��أ احملاض��ر اجلمي��ع  أو  اجلن��س 
بالق��ول: هن��اك اقتناع عميق ال تعليل ل��ه في كثير من 
األحي��ان أّن املتدين��ني الع��رب يب��ررون العن��ف لدى 
م بالظل��م أو التهميش،  أقل إحس��اس حقيق��ي أو متوهَّ
بإرج��اع  العنيف��ني  اإلس��الميني  تعلي��الت  وانظ��روا 
ش��كواهم وعنفهم إلى عهود االستعمار، وإلى استيالء 
الغرب احلاضر على العالم في قيمه وممارس��اته: ألم 
متّر الصني، ومتّر الهند، باس��تعمارات ومظالم أصلها 
غرب��ي أم أّن القائم��ني بها غربيون، فلم��اذا لم تقم تلك 
األمم الضخم��ة مب��ا قام��ت ب��ه »القاع��دة«، ويقوم به 
»داعش«؟! هناك خصوصية إذن في ذلك للمس��لمني، 
وللعرب من بينه��م على وجه 

اخلصوص!
املفارق��ة  أو  املأس��اة  إّن 
ذات ش��قني: ش��ق يتعلق بهذا 
جان��ب  م��ن  اجل��ارف  املي��ل 
للهج��رة  واملس��لمني  الع��رب 
إلى الغ��رب بأّي ثمن، بس��بب 
االقتصادي��ة  األوض��اع  س��وء 
أو السياس��ية أو األمنّي��ة ف��ي 
بالدهم. والش��ق اآلخ��ر مؤّداه 
العربي��ة  األنظم��ة  معظ��م  أّن 
واإلس��المية طاردة لشعوبها، 

بل وتتمن��ى أن يهاجر اجلميع، ول��و بقيت وحدها مع 
أجهزته��ا! فبش��ار األس��د على س��بيل املث��ال اعترض 
عل��ى املالذ اآلم��ن الذي تري��د تركيا إقامت��ه للنازحني 
والالجئني في الش��مال الس��وري، باعتبار أّن في ذلك 

مساساً بالسيادة )!(. 
لكنه لم يسأل نفَس��ه ملاذا هربت تلك املاليني، وال 
عرض أن يستقبلها من جديد في املناطق التي يسيطر 
عليه��ا، وعم��ل عل��ى تهجي��ر الن��اس منه��ا! واألطرف 
واألكث��ر مأس��اوية أّن الذي��ن يري��دون التخل��ص م��ن 
املهاجرين ألن بينه��م إرهابيني محتملني، يركنون في 
»مكافح��ة اإلره��اب« إلى األس��د بالذات، الذي س��بق 
��ر هؤالء املس��اكني إلى أوروبا وغيره��ا! ولتُعدنْ  أن هَجّ
إلى ما آلت إليه املس��ائل: الش��ّك العميق في املسلمني، 
وم��ن وراء ذلك الش��ّك في ه��ذا الدين الذي يستس��هل 
بعض أتباعه اس��تخدام العنف العش��وائي. والعنف 
العش��وائي كانت تقوم به في ديارنا قدمياً السلطات، 

إمنا ليس باسم الدين. 
لكننْ هناك جماعات أو مجموعات مارست العنف 
العش��وائي أيض��اً، مث��ل القرامط��ة، ومن قب��ل أزارقة 
اخلوارج. وقد كان العلماء يس��ّمون العنف العشوائي 
هذا »استعراضاً« ويستعيذون بالله منه، ويعتبرون 
فاعليه مرتدين ومعتوهني، ومحاربني، تنطبق عليهم 

اآلية املشهورة في َحِدّ احلرابة.
س من املس��لمني واإلس��الم.  هناك كراهية أو توجُّ
ولنالحظ أنه إذا مارس مس��يحي غرب��ي متدين عنفاً، 
ولو ع��ن اعتقاد، كما حصل في الدمن��ارك؛ فإّن أحداً ال 
يس��ميه إرهابياً بل ُيعتب��ر مجرماً! وذل��ك ألنه ما عاد 

معتاداً القيام بالعنف باس��م الدين املسيحي، وهناك 
إجم��اع لدى الهرميات الدينية على حترمي العنف ألّي 
س��بب كان. فهل تتحس��ن الصورة أو تتالءم من خالل 
االس��تمرار الفكري والديني واألمن��ي مبكافحة العنف 
عل��ى أن يقوم بذل��ك العرب واملس��لمون أنفس��هم كما 

يفعلون اآلن؟ 
يحت��اج األم��ر إلى زم��ن طوي��ل؛ ألن الوضع اآلن 
أّن مائ��ة عام وأكثر من التنوي��ر وبناء الدول احلديثة، 
وتغيرات العيش في املجتمعات، كل ذلك كان من أجل 
الدخول في العصر، واملش��اركة ف��ي حضارته وقيمه؛ 
وق��د صار ذلك اآلن ُركاماً في عي��ون العالم على األقّل. 
فال بّد من املبادرة إلى البدء من جديد بتجديد اخلطاب 
الديني واملؤسساتي، وجتديد جتربة الدولة الوطنية 
الت��ي تؤث��ر كثي��راً إذا ع��اد إليه��ا النج��اح ف��ي تغيير 
نظ��رة العالم إلين��ا: اإلصالح الدين��ي إذن، واإلصالح 
السياس��ي. بيد أن ه��ذا وذاك يس��تغرقان وقتاً طويالً 
ل والتأهيل. وهناك أجيال ضخمة وهائلة  نسبياً للتأهُّ
ُولدت في أوروبا وأمريكا، وهي ال متارس العنف لكنها 

تعاني اآلن من آثاره على العرب واملسلمني.
إن��ه طري��ق طويل طويل؛ لك��ننْ ال ُبَدّ من��ه. وتبقى 
نتائجه غير مضمونة بالطبع، وهذا معتاد ومتعاَرف 
عليه. وقد يصادُف جناحاً إذا أفلحنا في الوقت نفسه 
باس��تعادة التواصل في الدين واملؤسس��ات الدينية، 
الثقاف��ة واملثقف��ني، وف��ي تش��جيع اجتاه��ات  وف��ي 
االندم��اج بني اجلالي��ات. إنها إرادوي��ات حتتاج لكي 
تتج��ه للتحق��ق للتح��ول إل��ى سياس��ات ف��ي الدي��ن 

والثقافة والسياسة واألخالق!{

بقلم: د. رضوان السيد

أردوغان: تركيا على مشارف
 أكبر إصالحات داخلية في تاريخها

قورتولموش: »السوري الحر« أحكم 
سيطرته على كامل مدينة الباب تقريبًا

ق��ال الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان، إن 
بالده على مشارف مرحلة جتري فيها أكبر إصالحات 

داخلية في تاريخها.
جاء ذلك في كلمة له يوم األحد بوالية أدي ميان، 
جنوبي البالد، خالل مراس��م افتتاح عدد من املشاريع 
التنموي��ة، في معرض حديثه ع��ن تغيير نظام احلكم 

من برملاني إلى رئاسي.
ودع��ا أردوغ��ان مواطن��ي ب��الده إل��ى التصويت 
لصالح التعديالت الدس��تورية، في االستفتاء املزمع 
إج��راؤه في نيس��ان املقب��ل. وخص الرئي��س التركي 

بدعوته معارضي حكومة البالد، قبل مؤيديها.
وق��ال: »إخوت��ي مم��ن يؤي��دون ح��زب العدال��ة 
اجلمه��وري،  الش��عب  أح��زاب  ومؤي��دي  والتنمي��ة، 
الدميقراط��ي  والش��عوب  القومي��ة،  واحلرك��ة 
)املعارضة(، أنتظر منك��م التصويت لصالح االنتقال 

إلى النظام الرئاسي«.
وف��ي 21 كان��ون الثان��ي املاض��ي، أق��ر البرملان 
الترك��ي مش��روع التعديل الدس��توري ال��ذي تقدم به 
حزب العدال��ة والتنمية احلاكم، املتضمن االنتقال من 
النظ��ام البرملان��ي إلى الرئاس��ي، ف��ي عملية تصويت 

سرية.
وأعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات في تركيا 
س��عدي غوفن، أن االستفتاء الشعبي على التعديالت 

الدستورية سيجري في 16 نيسان املقبل.
وتن��ص التعدي��الت الدس��تورية عل��ى رفع عدد 
ن��واب البرمل��ان الترك��ي م��ن 550 إل��ى 600 نائ��ب، 
وخفض س��ن الترشح خلوض االنتخابات العامة من 

ق��ال الناطق باس��م احلكومة التركي��ة، نائب رئيس 
ال��وزراء نعم��ان قورتوملوش، ي��وم االثن��ني، إن اجليش 
الس��وري احلر وبدعم من القوات املسلحة التركية أحكم 

سيطرته على كامل مدينة الباب تقريباً.
ج��اء ذلك ف��ي مؤمتر صحف��ي عق��ده أثن��اء انعقاد 
اجتم��اع مجل��س الوزراء ف��ي القص��ر الرئاس��ي التركي 
وأض��اف  أردوغ��ان.  طي��ب  رج��ب  برئاس��ة  بأنق��رة، 
قورتومل��وش أن العملي��ة العس��كرية ف��ي مدين��ة الباب 

أوشكت على النهاية.
وأك��د أن اجليش الس��وري احل��ر والق��وات التركية 
يواص��الن عملي��ات تطهير املدين��ة بحذر كبي��ر الحتمال 

وقوع هجمات انتحارية ل�»داعش«.
وأش��ار املس��ؤول الترك��ي إل��ى أن أهال��ي »الب��اب« 
سيعودون إلى مدينتهم عقب تطهيرها بالكامل في أقرب 

وقت.
وقال: »نريد اس��تخدام األس��لوب نفس��ه في الرقة، 
كم��ا في الباب، من خالل دعم العناصر احمللية من أهالي 
املدين��ة، وتقدمي الدعم اللوجس��تي لهم م��ن قبل املجتمع 
الدولي، لتطهيرها من )داع��ش(، وعدم دخول تنظيمات 

إرهابية أخرى إليها«.
ودعم��اً لق��وات »اجلي��ش الس��وري احل��ر«، أطلقت 
وح��دات م��ن الق��وات اخلاص��ة ف��ي اجلي��ش الترك��ي، 
بالتنس��يق م��ع الق��وات اجلوي��ة للتحال��ف الدولي، في 
24 آب الع��ام املاضي، عملي��ة »درع الفرات« في ش��مال 
س��وريا، بهدف تطهي��ر املنطقة من املنظم��ات اإلرهابية، 
وخاصة تنظيم »داعش« الذي يس��تهدف الدولة التركية 

ومواطنيها األبرياء.
وأردف أن تركي��ا والواليات املتحدة تربطهما عالقة 
حلف��اء، ف��ي إط��ار حلف ش��مال األطلس��ي »نات��و«، منذ 
س��نوات طويلة، وأن ثمة عالقة وثيقة أيضاً بني البلدين 

في احلرب ضد اإلرهاب.
وأوض��ح أن ب��الده تنتظ��ر مؤش��رات إيجابي��ة من 

 أّك��د الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغان يوم 
األح��د أن عملي��ة »درع الف��رات« في ش��مالي س��وريا 
سُتس��تكمل في املرحلة القادمة باالجت��اه نحو مدينة 

منبج، ومنها إلى محافظة الرقة.
جاء ذلك ف��ي كلمة ألقاها أردوغان خالل مراس��م 
افتت��اح مش��اريع امنائي��ة ف��ي والي��ة غ��ازي عنتاب 
)جنوب��ي تركي��ا(، ف��ي مع��رض تقييمه مس��تجدات 
عملية »درع الفرات« التي أوش��كت على انتزاع مدينة 

الباب بريف حلب من تنظيم الدولة اإلسالمية.
وق��ال أردوغان: »بعد هذه املرحلة س��نتجه نحو 
منب��ج، وفي ح��ال توصلن��ا إلى اتف��اق م��ع الواليات 
املتح��دة وق��وات التحالف الدولي والس��عودية وقطر 
س��ننتقل إلى تطهي��ر الرقة م��ن قطيع القتلة املس��مى 

داعش«.
يذك��ر أن عملي��ة درع الف��رات أُطلقت ف��ي 24 آب 

25 إلى 18 عاماً.
وف��ي س��ياق آخ��ر، وتعليقاً عل��ى مقت��ل طفل إثر 
تفجير سيارة مفخخة في والية شانلي أورفة جنوبي 
تركيا يوم اجلمعة املاضي، قال أردوغان: »منظمة بي 
كا كا اإلرهابية تتش��فى من قوات األمن، والهزائم التي 

أحلقتها بها عبر قتل صبي صغير«.
وأش��ار الرئيس التركي، إلى أن »بي كا كا تتوهم 
أنها س��تحقق هدفها عبر إراقة دماء األبرياء«، مشّدداً 

على أن »املنظمة اإلرهابية لن تصل ملبتغاها أبداً«.
ويوم اجلمعة، قتل طفل وأصيب 15 شخصاً، إثر 

تفجير سيارة مفخخة في شانلي أورفة.
وق��ال والي ش��انلي أورفة كونك��ور عظيم طونا،  
إن »الدالئ��ل األولية تش��ير إل��ى وقوف ب��ي كا كا وراء 

الهجوم«.{
اإلدارة اجلدي��دة للبيت األبيض، منه��ا إنهاء الدعم املقدم 
إلى تنظيم » ب ي د« الذراع الس��وري ملنظمة »بي كا كا« 

اإلرهابية.
وشدد على ضرورة أن تكون القوة الرئيسية   
لتحرير املدن من قبضة »داعش« من سكان تلك املناطق، 
وينبغي تق��دمي الدعم لهم، وضرورة عودة الس��كان إلى 

منازلهم ومناطقهم بعد حتريرها من التنظيم.
وأضاف أن زيارة مسؤولني أمريكيني إلى تركيا هي 
إش��ارة على بدء حل بعض اخلالفات في وجهات النظر، 
وعلى األخص امللف الس��وري، وتق��ارب املواقف لإلقدام 

على خطوات إيجابية بشأن منظمة »غولن« اإلرهابية.
وأردف أن موق��ف ب��الده واض��ح وصريح، وجتري 
اللق��اءات الضروري��ة، وفي ح��ال مت أخذ نتائ��ج في هذا 

اإلطار فإن تركيا ستتحرك وفقاً لذلك.
ورداً عل��ى س��ؤال حول »هل ميكن اس��تخدام قاعدة 
إجنيرلي��ك اجلوية خ��الل عملية عس��كرية محتملة على 
الرق��ة«، أش��ار قورتوملوش إل��ى أن تلك مس��ألة فرعية، 
وينبغي بالبداية إصدار خطة عمل مشتركة حول الرقة، 
من قبل تركيا وأمريكا والتحالف الدولي، وتكوين وجهة 

نظر مشتركة حولها.{

العام املاضي، حيث تدعم وحدات خاصة من اجليش 
الترك��ي ق��وات اجليش الس��وري احلر بغط��اء جوي 
يقدم��ه التحال��ف الدولي، به��دف محارب��ة تنظيمات 
إرهابي��ة يتقدمه��ا تنظيم الدولة اإلس��المية وإخراجه 

من املناطق التي يسيطر عليها في شمال سوريا.
من جه��ة أخرى، تطّرق أردوغان خالل كلمته إلى 
قضايا داخلي��ة، كان أبرزها التحول م��ن نظام احلكم 
البرملاني إلى الرئاسي، مؤكداً أن تركيا بحاجة إلدارة 
قوية ومتماس��كة في ظل هذه املرحلة احلساسة التي 
متر به��ا، وموضحاً أن هذا التح��ول ضروري من أجل 
مكافح��ة اإلره��اب وحتقيق األه��داف املنش��ودة لعام 

.2023
ورأى أردوغان أن موعد االس��تفتاء الشعبي على 
التعديالت الدستورية في 16  نيسان املقبل »سيكون 

مبثابة والدة جديدة، وبعثاً جديداً« لتركيا.{

أردوغان: عملية درع الفرات ستتجه إلى منبج ثم الرقة
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تفجير في بغداد.. ومقتل أميركي بالرمادي.. ومعارك بالموصل
أعلن��ت الش��رطة العراقي��ة مقتل وإصاب��ة أربعني 
مدنياً غربي العاصمة بغداد، في تفجير س��يارة ملغمة 
وإط��الق قذائ��ف صب��اح الثالث��اء، فيم��ا أعل��ن اجليش 
األميرك��ي مقتل أحد جن��وده في الرمادي غ��رب البالد، 

وذلك بالتزامن مع املعارك الدائرة في املوصل.
وفي بغداد قالت مصادر في الش��رطة العراقية إن 
ثماني��ة مدنيني قتل��وا وأصي��ب 32 آخرون ف��ي تفجير 
س��يارة ملغم��ة وس��قوط قذائ��ف ه��اون غ��رب بغداد. 
وأضافت املصادر أن الس��يارة كانت مركونة في منطقة 
العامرية ذات األغلبية السنية، وأعقب انفجارها سقوط 

عدد من قذائف الهاون على املنطقة.
كما انفجرت عبوة ناس��فة ق��رب محال جتارية في 
منطق��ة العامرية أيضاً، مما أس��فر ع��ن إصابة عدد من 

املدنيني بجروح.
وف��ي محافظة األنب��ار غرب الع��راق أعلن اجليش 
األميرك��ي مقت��ل أح��د جنوده ق��رب الرم��ادي، وأضاف 
اجليش ف��ي بيان له أن اجلندي قتل أثن��اء »عملية غير 

قتالية« دون مزيد من التفاصيل.
معركة املوصل 

وتزامن تفجير بغ��داد ومقتل اجلندي األميركي مع 
ب��دء القوات العراقية يوم الثالث��اء قصف مطار املوصل 
ضمن هجوم يس��تهدف اس��تعادة اجلان��ب الغربي من 
املدين��ة م��ن تنظي��م الدول��ة اإلس��المية بدع��م كبير من 

طيران التحالف الدولي.
وقال قادة عس��كريون عراقي��ون إن مرحلة جديدة 
م��ن العمليات ب��دأت باجتاه املط��ار الواقع ف��ي أقصى 
جنوبي املوصل، بهدف حتويله إلى قاعدة لدعم احلملة 

العسكرية.
وف��ي وق��ت س��ابق ي��وم الثالث��اء أعلن��ت الق��وات 
العراقية أنها استعادت قرية البوسيف جنوب املوصل، 

التي تطل على املطار الذي ميتد على عدة كيلومترات.

وذكرت أنها س��يطرت على القري��ة بعد معارك مع 
تنظيم الدولة قتل فيها 13 من القوات األمنية العراقية.

وأوضحت مصادر عس��كرية أن قوات الرد السريع 
والش��رطة االحتادي��ة مش��طت القري��ة بع��د اقتحامها، 
وأضافت أن تنظيم الدولة فجر عبوات ناس��فة، ونش��ر 
قناصة حملاول��ة عرقلة تقدم القوات التي أصبحت على 

مشارف املطار.
دعم جوي

من جهته، قال العميد عباس اجلبوري -من قوات 
الرد السريع- إن العمليات توقفت اليوم األربعاء مؤقتاً 
على أن تتقدم القوات الحقاً باجتاه الش��مال، وستنضم 
قوات مكافحة اإلرهاب إلى الهجوم الذي يستهدف أيضاً 

معسكر الغزالني قبل التوجه لألحياء الغربية.
وكان��ت قوات األمن العراقية بدأت الهجوم باجتاه 
مط��ار املوص��ل قب��ل ثالثة أي��ام ضم��ن عملية واس��عة 

الس��تعادة اجلانب الغربي الذي يعتقد أنه ما زال يضم 
نحو 750 ألف مدني.

وتتقدم الق��وات العراقية نحو غربي املوصل حتت 
غطاء جوي توفره طائ��رات التحالف الدولي بالتوازي 
مع املس��اعدة التي قدمها مئات العس��كريني األميركيني 

املنتشرين في محيط املوصل.
وق��ال مس��ؤول عراق��ي كبي��ر إن املط��ار وقاع��دة 
الغزالني تعرضا لدمار كبير بس��بب الضربات اجلوية 
بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة الس��تنزاف مقاتل��ي تنظيم 

الدولة قبل الهجوم. 
كان��ت  املوص��ل  اس��تعادة  معرك��ة  ب��دء  وقب��ل 
االستخبارات األميركية تقدر عدد مقاتلي تنظيم الدولة 
ف��ي املدين��ة مبا يص��ل إلى س��بعة آالف، في ح��ني تقدر 

عددهم اآلن بنحو ألفني فقط.
القدمي��ة    ويض��م غ��رب املوص��ل مرك��ز املدين��ة 
بأس��واقها العتيق��ة، إضاف��ة إل��ى املبان��ي احلكومي��ة 
اإلداري��ة واجلامع ال��ذي أعلن منه زعي��م تنظيم الدولة 
)أب��و بكر البغ��دادي( قي��ام دولة اخلالفة عل��ى مناطق 
من س��وريا والع��راق بعد الهجوم اخلاط��ف الذي نفذه 

التنظيم عام 2014.{

عادل الجبير: إيران أكبر دولة راعية لإلرهاب 
في العالم

قال وزير اخلارجية الس��عودي عادل اجلبير األحد، 
إن إي��ران »ه��ي أكبر دول��ة راعي��ة لإلرهاب ف��ي العالم، 

وتسعى لتدمير السعودية«.
ج��اء ذلك في كلم��ة له بخت��ام املؤمتر ال���53 لألمن 
ف��ي ميونيخ األملانية. ولف��ت إلى أن ب��الده »ال تدعو إلى 

محاربة إيران، وإمنا تدعو لتغيير سلوكها«.
وأع��رب عن تفاؤل��ه ب���»اإلدارة األمريكي��ة اجلديدة 
برئاس��ة دونالد ترامب، بش��أن مس��اهمتها في حل كثير 

من مشاكل املنطقة خالل العام اجلاري«.
واعتب��ر اجلبي��ر أن »إيران ه��ي التح��دي األبرز في 
منطقة الش��رق األوس��ط«، متهماً إياها بأنها »أكبر دولة 

راعية لإلرهاب في العالم«.
وج��دد اتهامات��ه إلي��ران ب�»زعزع��ة االس��تقرار في 
الش��رق األوس��ط، وع��دم اإلميان مبب��دأ حس��ن اجلوار، 
والتدخل بشؤون دول املنطقة )...( وهذا جتلى بالتدخل 
ف��ي س��وريا واليم��ن والبحري��ن والع��راق وباكس��تان 

وأفغانستان«.
ولفت اجلبير إلى أن إيران »هي الدولة الوحيدة في 
املنطق��ة التي لم يهاجمها تنظي��م داعش أو القاعدة، التي 
يفترض أنه��ا تنظيمات س��ّنية حتى النخ��اع )...( وهذا 
يثير التس��اؤل: هل ميكن أن نفكر في أن هناك صفقة بني 

داعش وإيران ؟ هذا سؤال نطرحه على أنفسنا«.
وأض��اف أن »إيران تتح��دث دائماً ع��ن بدء صفحة 
جدي��دة، ولكننا ال نس��تطيع جتاهل احلاض��ر )...( كيف 

ميكن أن نتعامل مع دولة تسعى إلى تدميرنا«.
وأردف أن��ه »ما ل��م تغير إي��ران س��لوكها ونظرتها 
املس��تقبلية ومبادئها الت��ي تقوم عليها، فم��ن الصعوبة 

التعامل معها«.
وف��ي رده عل��ى س��ؤال عّم��ا إذا كان هن��اك أم��ل في 
التع��اون م��ع إي��ران حل��ل أزم��ات املنطقة، خاص��ة بعد 
زيارة الرئيس اإليراني حس��ن روحاني للكويت األربعاء 
املاض��ي، ق��ال اجلبي��ر: »نريد أفع��االً وليس أق��واالً.. هم 
يرس��لون الس��الح والصواري��خ الباليس��تية للحوثيني، 
ويرس��لون ميلش��يات ش��يعية لدع��م بش��ار األس��د ف��ي 
س��وريا، هذه أفع��ال، واألفعال صداها أكب��ر من األقوال، 
وحش��دوا الش��يعة من أفغانستان وباكس��تان والعراق 

لكي يقاتلوا في سوريا«.

وفي رده على س��ؤال عن ال��دور الذي ميكن أن تقوم 
ب��ه طهران حلل األزمتني الس��ورية واليمنية، قال اجلبير 
إن »إي��ران جزء من املش��كلة وليس��ت هي احل��ل، ولذلك 
عليها أن توقف إرس��ال األس��لحة وامليلش��يات الشيعية 

واحلرس الثوري«.
وف��ي رده على س��ؤال ع��ن رؤيت��ه الحت��واء إيران، 
قال: »ميك��ن أن يكون احتواًء افتراضي��اً، نضع عقوبات 
جتارية وحظر س��فر وتقيي��د للمعام��الت املالية، وهناك 

إجراءات ميكن اتخاذها من قبل األسرة الدولية«.
وأعرب عن يقينه بأن »إيران تريد أن تكون جزءاً من 
العال��م، وال تريد أن تكون منبوذة في��ه )...( ولكن عليها 

أن تغير سلوكها«.
وفي ما يتعلق باألزمة في اليمن، ش��دد اجلبير على 
أن بالده »ترغب في تس��وية سياس��ية لألزمة في اليمن 
وفقاً ملخرجات احلوار الوطني واملبادرة اخلليجية وقرار 

مجلس األمن 2216«.
وق��ال: »نحن لم ن��رد احلرب ولم نب��دأ هذه احلرب 
)...( نعل��م أن احلوثيني له��م دور ألنهم مينيون، ولكن ال 
ميكن أن تكون لهم ميليش��يا خارج نطاق الدولة، وأيضاً 

حصولهم على صواريخ باليستية أمر غير مقبول«.
واتهم احلوثيني ب�»س��رقة ملي��اري دوالر من البنك 

املركزي، ونهب صندوق التقاعد«.
واعرب اجلبير عن تفاؤله بأن »عام 2017 سيشهد 
حالً لبعض املشاكل في املنطقة، وسنصل حلل في اليمن، 
والصراع العربي اإلسرائيلي سيشهد حتسناً، والتسوية 
السياسية في س��وريا أيضاً محتملة، واإلدارة األمريكية 

اجلديدة سوف تساعد في حل الكثير من املشاكل«.{

استقاالت بجيش جنوب السودان
واتهامات بـ»جرائم حرب«

ق��دم مس��ؤول عس��كري كبي��ر في جي��ش جنوب 
الس��ودان اس��تقالته، في ثالث عملية من نوعها داخل 
املؤسس��ة العس��كرية خ��الل أس��بوع، متهم��اً نظ��ام 
الرئي��س س��لفاكير ميارديت ب�»جرائم ح��رب وتطهير 

عرقي«.
  واملس��ؤول املس��تقيل هو اجلنرال هن��ري أوياي 
نياغ��و، املستش��ار العام ومدي��ر القضاء العس��كري، 
ك��وادر  كب��ار  ب��ني  م��ن  األح��دث  الش��خصية  ويع��د 
اجلي��ش الذي��ن يبعثون برس��الة اس��تقالة، وقد اتهم 
فيها احلكوم��ة »بارت��كاب فظائع في احل��رب األهلية 

املستمرة منذ ثالث سنوات«.
وكتب في رس��الة اس��تقالته مخاطباً س��لفاكير: 
»نظامكم ارتك��ب جرائم حرب وأعمال إب��ادة جماعية 
وتطهي��ر عرقي«، متهماً الرئيس بإعط��اء أمر بتصفية 
املدني��نيّ الذي��ن ال ينتم��ون إل��ى مجموعت��ه العرقي��ة 
)الدين��كا(، وبع��دم القي��ام بأي ش��يء حي��ال جرائم 

ارتكبها أفراد هذه املجموعة.
  وأض��اف اجلنرال في رس��الته إل��ى الرئيس: »ال 
ميكنني أن أس��تمر في التزام الصم��ت عندما تذبحون 
الش��عوب البريئة في جن��وب الس��ودان«، وقد أعطى 
أمثل��ة عن مدني��ني ُقتلوا وعن فظاع��ات وحتقيقات لم 

تتم متابعتها.
  وكان املسؤول عن القضاء العسكري في جنوب 
السودان قد قدم استقالته بعد أن اتهم اجليش بتنفيذ 

اعتقاالت غير مشروعة على خلفية قبلية.
وف��ي الرس��الة الت��ي وجهت إل��ى رئي��س أركان 
اجليش بول مالون��غ أوان، أدان الكولونيل خالد أونو 

لوكي »التوقيفات غير املب��ررة واالعتقاالت التي متتد 
من بضعة أش��هر إل��ى عدة س��نوات ب��ال حتقيقات أو 
إدان��ات في قضايا مفبركة ضد أفراد ليس��وا من قبيلة 

الدينكا«.
والكولونيل لوك��ي ثاني ضابط كبير في اجليش 
يس��تقيل بعد اجلنرال توماس س��يريلو سواكا الرجل 
الثاني في الفرقة اللوجستية في رئاسة األركان الذي 
اتهم س��لفاكير وضباطاً كباراً من قبيلة الدينكا بتنفيذ 

»حملة تطهير عرقي« في البالد.
كم��ا اتهم الكولونيل لوكي املؤسس��ة العس��كرية 
بإنش��اء نظام قضائي خاص يخال��ف القانون، وقال 
»إن زمرتك��م م��ن األصدق��اء واألق��ارب غي��ر األكف��اء 
وحت��ت  رقي��ب  ب��دون  ويدين��ون  يعتقل��ون  الذي��ن 
إمرتكم ل��م يلتحقوا أبداً مبدرس��ة حق��وق لتولي هذه 

املسؤوليات«.
وي��وم اجلمعة املاضي قدم وزي��ر العمل غابرييل 
اس��تقالته معلن��اً والءه لزعيم املعارضة رياك مش��ار 
املنتم��ي إل��ى قبيلة النوير ال��ذي تقاتل قوات��ه القوات 

احلكومية.
   ويش��هد جن��وب الس��ودان ال��ذي انفص��ل ع��ن 
ب��ني  خصوم��ة   ،2011 ع��ام  الس��ودان  جمهوري��ة 
سلفاكير ومشار أدت إلى حرب أهلية في كانون األول 
عام 2013 وصلت إلى »مس��تويات كارثية« بحس��ب 

تقرير لألمم املتحدة مطلع األسبوع.
  والنزاع الذي ارتكبت خالله فظاعات من الطرفني 
بحس��ب الهيئات الدولية أوقع عش��رات اآلالف القتلى 

وأدى إلى تشريد ثالثة ماليني شخص.{

الجيش العراقي يعلن التقدم غربي الموصل
أعلنت القوات العراقية أنها اس��تعادت قرى في 
إط��ار معركة غرب املوصل التي بدأت يوم األحد، في 
حني أبدى تنظيم الدولة اإلس��المية مقاومة شرسة، 
وذكرت وكالة أعماق مقتل 49 في غارة أميركية على 
حي س��كني باملدينة.  وأعلنت الق��وات العراقية أنها 
استعادت س��بع قرى في اجلانب الغربي للموصل، 

وأنها تتقدم صوب مطار املدينة.
وب��ث املوق��ع الرس��مي لقي��ادة قوات الش��رطة 
االحتادي��ة ف��ي العراق ص��وراً قال إنه��ا ترصد تقدم 

القوات العراقية في احملور الغربي ملدينة املوصل.
وق��ال امل��الزم أول بق��وات الش��رطة االحتادية 
فيص��ل صباح اخلفاج��ي إن مطار املوصل س��يكون 
الهدف األول لقوات الشرطة االحتادية خالل احلملة 

العسكرية لتحرير النصف الغربي من املدينة.
وكان رئي��س ال��وزراء العراقي حي��در العبادي 
ق��د أعلن في وقت س��ابق ب��دء العمليات العس��كرية 
الس��تعادة غ��رب املوص��ل من تنظي��م الدول��ة الذي 

يسيطر على املدينة منذ منتصف 2014.
وقال العبادي في بيان: »تنطلق قواتنا لتحرير 
املواطن��ني م��ن إره��اب داع��ش ألن مهمتن��ا حتري��ر 

اإلنس��ان قبل األرض«. يشار إلى أن القوات العراقية 
بدأت ف��ي 17 تش��رين األول املاضي عملية واس��عة 
الستعادة املوصل بدعم من طيران التحالف الدولي 

واملليشيات الشيعية والعشائرية.
وف��ي كان��ون الثان��ي أعلن��ت قي��ادة العمليات 
م��ن  الش��رقي  اجلان��ب  كام��ل  »حتري��ر  املش��تركة 

املوصل«.
م��ن جانب��ه، أب��دى تنظي��م الدول��ة االس��المية 

مقاومة شرسة للدفاع عن آخر معاقله.
وقت��ل جن��دي عراقي وأصيب س��تة آخرون في 
ثاني هج��وم انتحاري نفذه تنظيم الدولة يوم األحد 
في اجلانب الشرقي من املوصل. وقال مصدر بقوات 
جه��از مكافحة اإلره��اب إن »انتحارياً يقود س��يارة 
مفخخ��ة اس��تهدف مقراً لق��وات اجليش ف��ي منطقة 

النبي يونس )شرقي املوصل(«.
وأض��اف أن الهج��وم أس��فر ع��ن مقت��ل جندي 
وإصاب��ة س��تة آخري��ن، فض��الً ع��ن تدمي��ر آليت��ني 
عس��كريتني. وفي وقت س��ابق، قتل عنصر باحلشد 
العش��ائري وأصيب 11 ف��ي هجوم انتح��اري نفذه 

التنظيم بحي الزهور )شمال شرقي املوصل(.{
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مصر: حملة برلمانّية على األزهر وشيخه أحمد الطّيب
اس��تكماالً للحملة اإلعالمية على األزهر وشيخه  
الدكتور أحم��د الطيب، على مدار األس��ابيع األخيرة، 
بدأت قيادات ائتالف األغلبية »دعم مصر« في مجلس 
الن��واب، حتركاته��ا إلع��داد مش��روع قان��ون جدي��د 
لتوثيق حاالت الطالق الشفوي، ومتريره بحلول آذار 
املقبل، مواالة للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي. 
وكان��ت هيئ��ة كب��ار العلماء ف��ي األزهر، ق��د رفضت 
اقتراح السيس��ي بش��أن إع��داد تش��ريع جديد بعدم 
وق��وع الط��الق الش��فوي إال بالتوثيق ل��دى املأذون. 
وش��ّنت صحيفة »الوط��ن« املصرية، حملة شرس��ة 
عل��ى األزهر ف��ي الفت��رة املاضي��ة، طاولت ش��يخه، 
واتهم��ت مستش��اره القانون��ي محم��د عبد الس��الم، 
باالنتم��اء إلى جماعة »اإلخوان املس��لمني«. وحددت 
محكمة اس��تئناف القاهرة جلس��ة 4 آذار املقبل، لبدء 
محاكمة كل م��ن الصحفيني مس��لّم واخلطيب بتهمة 
إهانة األزهر، واإلس��اءة إليه وإل��ى علمائه وقياداته، 
وس��ّبهم وقذفهم ونش��ر أخبار كاذبة عن األزهر، بعد 
دأب اجلريدة على نشر حمالت مسيئة عن املشيخة.

وم��ا إن ه��دأت احلمل��ة، حت��ى ب��دأت صحيف��ة 
»اليوم السابع«، وموقعها االلكتروني، حملة مماثلة 
ض��د األزه��ر، وه��ي اململوك��ة لرج��ل األعم��ال أحم��د 
أب��و هش��يمة، أحد أب��رز أذرع املؤسس��ة العس��كرية 
اإلعالمي��ة. وحث��ت الصحيف��ة ف��ي حملته��ا أعضاء 
البرملان على ضرورة تبّني اقتراح السيس��ي ورؤيته 

حول الطالق الشفوي.
ويس��عى ائتالف األغلبية، الذي تشّكل بواسطة 
األجهزة االس��تخباراتية، لس��ّن تعديالت تش��ريعية 
بش��أن اختيار أعضاء هيئ��ة كبار العلم��اء، وطريقة 
تعيني ش��يخ األزهر، وُيصّدر في هذا املش��هد عضوه 

الشاب محمد أبو حامد. وقال أبو حامد في تصريحات 
أخي��راً، إن »تطوي��ر األزه��ر وحتري��ره م��ن القيادات 
احلالية، ه��ي املعركة األهم للبرمل��ان املصري، الذي 
يج��ب أن يتح��رك نوابه ف��ي مواجهة حال��ة اجلمود 
وع��دم القدرة عل��ى التأقلم م��ع متطلب��ات العصر«، 
معتبراً أن انتماءات بعض قيادات املشيخة »ُمخالفة 

للفكر األزهري، والدولة الوطنية احلديثة«.
أما مستش��ار السيس��ي الديني، والنائب املُعنّي 
ف��ي البرملان، أس��امة األزه��ري، فالت��زم الصمت في 
الفت��رة األخيرة حيال األزمة، عل��ى الرغم من منصبه 
كوكيل للجنة الدينية، إال أنه نش��ر مقاالً في صحيفة 
»األه��رام« احلكومي��ة، وص��ف في��ه عملي��ة جتدي��د 
اخلط��اب الديني التي يتوالها األزهر بأنها »ُمتعثرة، 
وُتش��به املخاض العس��ير«، منتقداً »عدم اس��تجابة 

املش��يخة ملطال��ب السيس��ي ح��ول تغيي��ر اخلطاب 
الديني«.

من جهته، قال أمني س��ر اللجنة الدينية، النائب 
عم��ر حمروش، إن��ه يعمل حالياً على إعداد مش��روع 
قان��ون توثيق الطالق الش��فوي، لين��ص على إجبار 
ال��زوج عل��ى توثي��ق الط��الق الش��فوي خ��الل أربٍع 
وعشرين ساعة على األكثر، وفرض عقوبتي احلبس 
والغرام��ة على من يتخلف عن التوثيق، ليكون »حالً 
وس��طاً ما بني االلت��زام بأح��كام الش��ريعة، واقتراح 
الرئي��س!«. وأض��اف حمروش ف��ي تصريح خاص، 
أن اله��دف من القان��ون هو »خفض مع��دالت الطالق 
املرتفعة خالل الفترة األخيرة، مبا يتوافق مع ثوابت 
الدين، الذي نص على لّم ش��مل األسرة واستقرارها، 
واإلص��الح األس��ري ب��ني الزوجني قب��ل اتخ��اذ قرار 
االنفصال، فض�الً عن مواجهة القانون حلجم الفتاوى 

الضخم بشأن وقوع حاالت الطالق الشفوي«.
في سياق متصل، ناش��د املجلس القومي للمرأة 

)حكوم��ي(، مجل��س الن��واب، في بيان رس��مي، يوم 
االثن��ني، بتبّن��ي مقت��رح تش��ريعي، بدع��وى حماية 
املجتم��ع من التفكك، مهاجماً بيان هيئة كبار العلماء 
باألزهر، واستناده إلى فتاوى غير مدروسة، ووقوع 
الطالق مبجرد صدور اللفظ صريحاً، من غير دراسة 

ُمسبقة أو ترتيب لعواقبه.
ورح��ب ن��واب »دع��م مص��ر« ببي��ان »القوم��ي 
للم��رأة«، إذ ق��ال رئيس جلنة الش��باب ف��ي البرملان 
محم��د فرج عامر، إنه س��يتبنى س��ّن تش��ريع يؤمن 
فت��اوى غي��ر  م��ن ج��راء إص��دار  األس��رة املصري��ة 
مدروس��ة، ويه��دف إل��ى إيق��اع الط��الق بالتوثي��ق 
واإلش��هاد، ألن كثيراً ما يتخذ الزوج الطالق الشفوي 
»وس��يلة لتحقيق غاية معيشية مش��روعة من دون 

نية الطالق«، وفق قوله.
حس��ونة،  أنيس��ة  املُعين��ة،  النائب��ة  وأعلن��ت 
تضامنه��ا مع البيان الس��ابق، وس��ّن تش��ريع يؤمن 
توثيق الطالق الشفوي، سعياً إلى استمرار العالقات 
األس��رية، واحلرص عليها من التفكك، قائلة في بيان 
له��ا: »نحن في ع��ام املرأة، وس��ندعم دائماً حصولها 
على كل حقوقها املشروعة، واملتعلقة بتأمني حياتها 
الزوجية، في مواجهة تداعيات الطالق السلبية على 

األطفال«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ْجوى ال َخْيَر في َكثير من الَنّ
ع  سان وتتبُّ هام ، ومن َذراَبِة الِلّ ال يس���أُم اإلنس���اُن من َرْمي اأَلنام بفاحِش الكالم وس���وِء االِتّ

َعْورات اإلخوان.
إن أكثر الناس َتقوُدهم أَْلس���نتهم ال أَْدِمَغتهم، ويس���وُقهم َمْنِطُقهم إلى مصاِرعهم ال إلى 
واُهم إاّل َمن أَمَر بصدقٍة أو معروٍف أو  مصاحِلهم، واللُه تعالى يقول: }ال خيَر في كثيٍر ِمن َنْ
إصالٍح بني الناِس وَمْن َيفعْل ذلك اْبِتغاَء َمرضاِت اللِه فَس���وَف يؤتيِه أَْجرًا عظيمًا{ النس���اء- 
114، َفال خير في كثيٍر ِمن تناجي ال�ُمَتهاِمس���ني، وأَحاديث املتس���اِمرين، وخطاب ال�ُمتكِلّمني 
ة، وس���اعيًا إلى َنفِع الَبِرّية  ة وَس���الَمة الّطِوَيّ َيّ والواعظني إال إْن كان ذلك ُمْنَبِعثًا من ِصدِق الِنّ
ه عليه ال ل���ه إال ِذْكر اللِه َعّز  وَخْي���ر البش���رّية، وق���د َوَرد في احلديث الش���ريف: »كالُم اْبِن آدَم كُلّ

وجل، أو أَْمٍر مبعروٍف أو َنْهٍي عن ُمْنَكر« رواه ابن مردويه.
ها وُيرِسُلها كيف يشاء في ُكِلّ  ���يطان، َيُشدُّ ���اِئبة َكأشطان ِبْئر في َلباِن الَشّ إن اأَللس���َنَة الَسّ
َوْقت وآن! وال�ُمؤمن ال تطاِوُعُه نفس���ه أن ُيطلَق ِللس���اِنه الِعنان، وأن ُيْخِضَعه لواليِة الّشْيطان، 
وقد جاء في احلديث قوُل النبي ]: »ال يستقيُم إمياُن عبٍد حتى يستقيَم قْلُبُه، وال يستقيُم 

قلُبه حتى يستقيَم ِلساُنه« رواه أحمد.
داد، وأصحاَب اأَلْلسنِة احِلداد، إذا َوقعوا على هفوٍة عند أحد من  إن الرجال الِغالَظ الِشّ
اخُلصوم أو األصحاب، أو َعَثروا على َهَنٍة، َسَلقوه ِبأْلسَنِتهم، وَرَمْوه بإقذاِعهم، ولم َيْسَعوا ولو 
يس���يرًا إل���ى طلب احلقيق���ة، فاحلقيقة بنُت الَبْح���ث، وإمنا تثُبت باحُلّجة ِلُيْس���ِفر َوْجُه احلق 
َلج! وكلُّ َدعوى ال تثبت بالدليل تس���قط عن درجة  ِضَح آياُته، فإن احلق أَْبَلج، والباطَل جَلْ وتَتّ

، فال ينبِغي للمؤمن أن يّدعَي دعوى قبل أن يقُتَل الُبرهاَن ِعلمًا! التبنيُّ
إن مم���ا ابُتل���َي ب���ه كثي���ٌر من الن���اس أَنهم ُيطلق���ون على كِلّ َخّط���اٍء وعلى كِلّ س���اقٍط في 
خطيئٍة فاس���قًا! وذلك من أْجل اس���تدعاِء الَفتوى بإهدار كَرامتهم، وإس���قاِط ُحْرَمتهم، فهم 
عون َجواَز ِذكر ُكلِّ فاس���ٍق مبا فيه، ويس���تندون إلى احلديث: »ال غيبَة لفاس���ق« وهو حديٌث  يَدّ
���ون( اذكروُه مبا فيه َيْحَذْره الّناس،  باط���ل! وإل���ى احلديث: »أََتْرَعون عن ِذْكِر الفاجر؟ )أي أََتُكُفّ
���ُب عليها حكٌم ش���رعيٌّ ُمِبني، فال  وه���و حدي���ٌث ضعي���ف ال ُيعت���دُّ به، فه���ذه إذًا أحاديُث ال َيترَتّ

تستباُح بها أعراُض املؤمنني!
وإذا ُأِجي���زت الغيب���ُة فإنها جتوز في ثالثٍة، هم: اإلماُم اجلائر، والفاس���ق ال�ُمعِلُن ِفس���قه، 
وال�ُمبتدُع الذي يدعو إلى ِبْدَعِته، غير أن ِغيَبَتُهم ُتَقّيُد مبا َيْجهرون به، وما َيدُعون إليه، وال 

تتعداها إلى غيرها.
ع العورات وَهْتك احُلُرمات، وَفْضُح ما َخِفَي وما بان، فهو ُفسوٌق وعصيان. أما َتَتُبّ

هماء  إن االنهم���اك ف���ي االش���تغال بعي���وِب الّن���اس وأع���راِض العاّم���ة واخلاّص���ة، م���ن الَدّ
والُوجه���اء، ه���و إع���راٌض عن ِمنَهِج الّس���داد، وإخالٌد إلى رذيلة الفس���اد وس���قوٌط ع���ن َمَنّصات 

الرشاد!
 إن من عالمات الّس���عادة أن تكون حس���ناُت العبِد َخْلف ظهره، وسيئاُته ُنصَب َعْيَنيه، وِمن 
عالماِت الشقاوة أن يجعَل َحَسناِته ُنْصب عينيه، وسيئاِته َخلَف ظهره، فطوبى ملن شغله عيُبُه 

غ ِلعيوب الناس! عن ُعيوِب الناس، وويٌل ملن نسَي عيبه وتفَرّ
ط في جنب الله الذي تكثُر س���يئاُته عليه أن َيْخَجل من نفس���ه، وأن يس���تحيي  إن ال�ُمفِرّ
ل  ه، وأن يشتغل بإصالح ذاته ال أن مُيضي ُجّل عمره في تقدمي حسناته إلى سواه، وحتمُّ من رِبّ

سيئات ضحاياه!
وِء  ؤون َصدارة القيادة، ويعتلون صهوة الِوالية هم أكثُر َمن يجعُلهم أهُل الُسّ والذين يتبَوّ

هام، فيكونوَن ُعرضًة للُمْؤِذين، وُطعمًة للّطاعنني. َهدفًا ُتراشُ له الِسّ
إن اّته���ام الّنواي���ا والّطْع���ن باألعم���ال ُين���ال منك إن فْعلَت���ه أكثر مما ين���اُل من خصومك 
ومْحس���وِديك، ويكش���ُف عن مساوئك أكثَر مما يكِشُف عن عيوب ُمنافسيك، وينُقُلك من ُزمرة 

فهاء! الُعقالء واحُلكماء إلى زمرة اجلهالء السُّ
فالعَج���َب العَج���ب كيف َيْس���لم من األلس���نِة احِلداد األعداُء واألْش���قياء، وال َيْس���لُم منها 
اأَلِخاّلء األْصفياء؟ وكيف َيُغضُّ ال�ُمغِرضون الّطرف عن الظاملني وعن امل�ُقتصدين، وَيطعنون 

في ال�ُمحِسِنني الّسابقني باخليرات؟!<

مظاهرات في مدن بريطانية
رفضًا لدعوة زيارة وجهتها ماي لترامب

األمم المتحدة: المجاعة تهّدد 17 مليون يمني

ش��هدت العديد من امل��دن البريطانية، ي��وم االثنني 
املاض��ي مظاه��رات رافضة لدعوة الزي��ارة التي وجهتها 
احلكوم��ة البريطاني��ة إل��ى الرئي��س األمريك��ي دونال��د 

ترامب.
وأعلنت منظمات مجتم��ع مدني دعمها للمظاهرات، 
وفي مقدمتها »قف ضد العنصرية«، و»مجلس مس��لمي 
بريطانيا«، و»مجلس الش��عب ضد التقش��ف«، و»حياة 

السود مهمة«، و»حتالف إيقاف احلرب«.

 قال منس��ق الش��ؤون اإلنس��انية لألمم املتحدة في 
اليم��ن )جيم��ي ماكغولدري��ك( إن س��بعة مالي��ني ميني 
أصبح��وا أقرب إلى املجاعة م��ن أي وقت مضى، وهم من 
بني 17 مليون ش��خص غير قادرين على إطعام أنفسهم 

بشكل كاف.
وق��ال ماكغولدريك في بيان: »يس��اورني قلق بالغ 
جراء تصعيد النزاع واحلش��د العس��كري في الس��واحل 
الغربي��ة لليم��ن«، ف��ي إش��ارة إل��ى مع��ارك املتمردي��ن 
احلوثيني والقوات احلكومية في املدن الس��احلية املطلة 

على البحر األحمر.
وأوضح املسؤول األممي في البيان أن »أكثر من 17 
مليون ش��خص غي��ر قادرين حالياً على إطعام أنفس��هم 
بش��كل كاف، وأصبحوا مجبرين على اختصار الوجبات 
الغذائية الضرورية، وقد أصبحت النس��اء والفتيات آخر 

من يتناول الطعام« وبكميات أقل من البقية.

وندد املتظاهرون بقرار ترامب حظر دخول مواطني 
س��بع دول إس��المية إلى الوالي��ات املتحدة، وق��رار بناء 
جدار على حدود بالده مع املكس��يك. كما ندد املتظاهرون 
الذين رددوا ش��عارات مناهضة لترامب، بالتزام رئيسة 
وزراء بالدهم، تيريزا ماي، الصمت إزاء سياسات ترامب 

جتاه املهاجرين.
وألقت رئيس��ة ح��زب اخلضر البريطان��ي، كارولني 
ل��وكاس، خطاب��اً أم��ام املتظاهرين في لن��دن، أكدت فيه 
نح��و  قدم��ه  ال��ذي  »الدع��م  أن 
التوقيع  مليوني شخص حلملة 
على إلغاء زي��ارة ترامب لم يكن 
عبثي��اً«، وأضاف��ت: »أتي��ت إلى 
هنا ك��ي أص��رخ ض��د عنصرية 

ترامب ومعاداته لإلسالم«.
وإلى جانب مظاهرة لندن، 
مدين��ة   30 م��ن  أكث��ر  ش��هدت 
مماثل��ة،  مظاه��رات  بريطاني��ة 
»ليفرب��ول«  مقدمته��ا  وف��ي 

و»مانشستر« و»نوتنغهام«.{

وأش��ار ماكغولدريك إل��ى أن هناك نقص��اً في املواد 
الغذائية وارتفاعاً في أس��عار الغ��ذاء والوقود وانقطاعاً 
في اإلنتاج الزراعي، وعوامل أخرى أدت إلى انعدام األمن 
الغذائي ل�17 مليون ش��خص، أي ما ميثل نحو 62% من 

سكان اليمن.
وأضاف أن التصعيد العس��كري املتواصل منذ أكثر 
من ش��هر »س��يكلف املدني��ني غالياً« وس��يفاقم األوضاع 
اإلنس��انية املتردي��ة ف��ي البل��د الفقي��ر ف��ي ظ��ل »القيود 
املتزايدة على دخول السلع املنقذة لألرواح -مبا في ذلك 
املواد الغذائية الرئيسية- إلى ميناء احلديدة« اخلاضع 

لسيطرة احلوثيني.
وأك��د ماكغولدري��ك أن عل��ى املجتم��ع الدول��ي أن 
التموي��ل  يوف��ر  وأن  اإلنس��انية،  مس��ؤوليته  يتحم��ل 
الضروري للس��ماح باالستجابة اإلنس��انية القائمة على 

مبادئ العمل اإلنساني وفي أوقاتها دون تأخير.{
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فضالً ع��ن هيمنته عل��ى مجلس الوزراء والس��لطة 
السياسية.

وتأت��ي ه��ذه التصريح��ات ف��ي وقت ق��ال فيه 
مكتب رئيس احلكومة إن اثنني من أفراد قوات األمن 
أصيبا ظهر اجلمعة في اش��تباك مع مس��لحني على 
احلدود مع بنغالدي��ش في إقليم أراكان املضطرب، 
ما ش��كك في مزاع��م احلكومة بأن أوض��اع املنطقة 

استقرت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
إل��ى  الدول��ي  املجتم��ع  دع��ا  احلس��ني  وكان 
االنضم��ام مع��ه حل��ث القي��ادة ف��ي ميامن��ار على 
التحقيق في االنتهاكات اجلس��يمة حلقوق اإلنسان 
املرتكب��ة ض��د مس��لمي الروهينغ��ا التي ق��د ترقى 
إلى جرائم ضد اإلنس��انية. وقال املفوض الس��امي 
حلقوق اإلنسان: قوات األمن مبيامنار ترتكب أعمال 

عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا.
احلكومي��ة  الق��وات  عملي��ات  انط��الق  ومن��ذ 
ف��ي أراكان ع��ام 2012، قت��ل أربعمئ��ة مس��لم من 
الروهينغ��ا -وفق منظمات حقوقي��ة- بينما أعلنت 
احلكوم��ة مقت��ل 86 ش��خصاً فقط. وش��رد أكثر من 

مئة ألف آخرين.{

مؤشرات على مواصلة ميانمار اضطهاد مسلمي الروهينغا
 رغم إعالن األمم املتحدة بش��كل واضح حلجم 
ل��ه مس��لمو ميامن��ار  ال��ذي يتع��رض  االضطه��اد 
)الروهينغ��ا( ف��إن الوقائ��ع اجلارية عل��ى األرض 
ال تش��ير إلى ذه��اب حكومة ميامنار وجيش��ها إلى 

تغييرات في ملف تلك األقلية املضطهدة.
وق��ال رئي��س مجل��س الروهينغ��ا بأوروبا إنه 
واثق من أن أونغ س��ان سوتشي مستشارة رئاسة 
الدولة مبيامنار، احلائزة جائزة نوبل للس��الم »لن 
تفعل ش��يئاً حيال حماي��ة الروهينغا« مؤك��داً أنها 

الزعيمة الفعلية في ميامنار.
لوكال��ة  حدي��ث  -ف��ي  كي��او  ه��ال  وأض��اف 
األناضول- أن الوعد الذي قطعته سوتش��ي بشأن 
دراس��ة تقري��ر أمم��ي حتدث ع��ن االضطه��اد الذي 
يتعرض له مس��لمو ميامن��ار ال يعدو كونه محاولة 

السترضاء املجتمع الدولي وتضليله.
ونش��ر مكت��ب األمم املتح��دة حلقوق اإلنس��ان 
بداية ش��باط احلالي تقريراً اس��تند فيه إلى إفادات 
220 شاهد عيان )ضحّية( هربوا إلى بنغالديش- 
أفاد بأن »قوات األمن في ميامنار ارتكبت جرائم قتل 

واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا«.
وبع��د نش��ر التقرير، أج��رت سوتش��ي اتصاالً 
هاتفي��اً مع املفوض الس��امي حلقوق اإلنس��ان زيد 
احلس��ني، مش��ددة له على أنه��ا س��تدرس التقرير 

األممي »بعناية« وستأخذه على محمل اجلد.
واتهم كياو مستش��ارة الدولة مبحاولة كس��ب 
املزي��د م��ن الوق��ت الضطه��اد أكب��ر ع��دد ممكن من 
مس��لمي الروهينغا، ضاربة عرض احلائط بجميع 

االنته��اكات  ع��ن  تتح��دث  الت��ي  ال��واردة  األنب��اء 
وحس��ب  الروهينغ��ا.  ض��د  املرتكب��ة  واجلرائ��م 
منظمات حقوقية قتل نح��و أربعمئة من الروهينغا 

في عمليات لقوات ميامنار.
قبضة من حديد

م��ن جهت��ه، ق��ال س��عيد دمي��ر منس��ق إقلي��م 
أراكان )راخ��ني( ونائ��ب املدير التنفيذي ملؤسس��ة 
اإلغاث��ة التركي��ة إن جي��ش ميامنار ال ي��زال يحكم 
املناط��ق ذات الغالبية املس��لمة بقبض��ة من حديد، 
ويشن عمليات عسكرية مس��تمرة على الروهينغا، 

ق��ال الرئيس التونس��ي الباجي قايد السبس��ي، إن 
حّل األزمة الليبية يجب أن يتم دون تدخل أجنبي.

وأوض��ح السبس��ي ف��ي حوار بثت��ه قناة »نس��مة« 
التونس��ية اخلاص��ة ي��وم األح��د، أن »تون��س ومص��ر 
واجلزائ��ر متفق��ون حول ض��رورة أن يكون احل��ّل ليبياً، 

والليبيون أيضاً متفقون معنا في ذلك«.
ولف��ت إلى أن��ه »إذا لم يك��ن احلل ليبي��اً فتونس لن 
تش��ارك في املوضوع«.  وفي السياق نفسه، أكد الرئيس 
التونس��ي أن »الفرقاء الليبيني له��م آراء مختلفة، ولذلك 

نحن نسعى للتوفيق بينهم«.
وأض��اف أنه »ال يوج��د حّل في األزم��ة الليبية دون 
مش��اركة دول اجل��وار الثالثة: تونس ومص��ر واجلزائر، 

في إيجاد حلول لألزمة في ليبيا«.
وحول املبادرة الت��ي أطلقها جلمع الفرقاء الليبيني، 
قال السبسي: »أردنا ضمان أسباب جناح املبادرة، وكنا 
نس��تطيع القيام بها لوحدنا، لكن فضلنا أن يكون جيران 

ليبيا موجودين أيضاً.
وأضاف السبس��ي: »عرضت املب��ادرة على الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيس��ي منذ سنة، وذهبت للجزائر 
لعرضه��ا على الرئيس اجلزائري عب��د العزيز بوتفليقة، 

وقبال املشاركة فيها«.
تأت��ي تصريحات السبس��ي في وق��ت حتتضن فيه 

تونس يومي األح��د واالثنني، اجتماعاً ل��وزراء خارجية 
دول ج��وار ليبيا في مس��اع حلل األزمة هن��اك وفي إطار 

املبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي.
وف��ي بداية كان��ون الثان��ي املاضي، أعل��ن الرئيس 
التونس��ي مبادرة ل�»رأب الصدع« في ليبيا، بالتنس��يق 
مع مص��ر واجلزائر، مش��يراً إلى توجه لعق��د اجتماعات 
على مستوى وزراء الش��ؤون اخلارجية للبلدان الثالثة، 

وبعد ذلك على مستوى رؤساء الدول.
األط��راف  كاف��ة  التونس��ي  الرئي��س  دع��ا  وآن��ذاك 
الليبي��ة إلى »اإلس��راع بإيجاد أرضية مش��تركة للحوار 
واملصاحلة ونبذ الفرقة واإلقصاء لبناء دولة ليبية ينعم 

فيها الشعب باألمن واالستقرار«.{

السبسي: حل األزمة الليبّية
يجب أن يكون ليبيًا ودون تدخل أجنبي

هكذا رّدت القاهرة على خبر اللقاء السري 
بين نتن ياهو والسيسي

ل��م ينف املتحدث الرس��مي باس��م الرئاس��ة 
احلكوم��ة  برئي��س  السيس��ي  لق��اء  املصري��ة 
اإلس��رائيلية ف��ي مدينة العقب��ة األردني��ة العام 

املاضي.
واكتفى بيان للرئاس��ة املصري��ة يوم األحد، 
باحلديث عن دور مصر في جهود التسوية، وذلك 
رداً عل��ى تقرير لصحيف��ة هآرتس اإلس��رائيلية، 
كش��فت فيه عن لق��اء جم��ع السيس��ي بنتنياهو 
والعاه��ل األردن��ي امللك عب��د الله الثان��ي ووزير 
اخلارجي��ة األمريك��ي األس��بق جون كي��ري قبل 

عام.
وقال السفير عالء يوسف، املتحدث الرسمي 
باسم الرئاسة املصرية: »إن مصر ال تّدخر وسعاً 
في س��بيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية 
الفلس��طينية، اس��تناداً إل��ى ح��ل الدولتني وحق 
الفلس��طينيني ف��ي إقام��ة دولتهم املس��تقلة على 
أس��اس ح��دود 4 حزي��ران 1967، وعاصمته��ا 
القدس الش��رقية، دون أية مواءمات أو مزايدات، 
وه��و املوقف الذي يتنافى م��ع ما تضمنه التقرير 

من معلومات مغلوطة«.
وأكد يوسف أن مصر تقوم بجهود متواصلة 
لتهيئة املناخ أمام التوصل إلى حل دائم للقضية 
القومي��ة  الثواب��ت  إل��ى  يس��تند  الفلس��طينية، 
واحلفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً 
إل��ى أنه في هذا اإلطار، س��عت مص��ر إلى تقريب 

وجه��ات النظ��ر ب��ني مختل��ف األط��راف املعنية، 
ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقش��ة 
األف��كار العملية التي تس��اعد على إحي��اء عملية 
الس��الم من أجل التوصل إلى حل عادل وش��امل 
يس��اهم في إعادة االس��تقرار إلى منطقة الش��رق 

األوسط.
وأق��ر رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام��ني 
ن��ن ياهو، أنه عقد لقاء س��رياً ف��ي مدينة العقبة 
األردنية مع كل من الرئيس عبد الفتاح السيس��ي 
ومل��ك األردن عب��د الله الثاني ووزي��ر اخلارجية 

األمريكي السابق جون كيري قبل نحو عام.
وزع��م ن��ن ياهو ف��ي اجتم��اع عق��ده وزراء 
الليك��ود في احلكومة صب��اح األحد، أنه هو الذي 
ب��ادر لتنظي��م اللقاء، ال��ذي رفض فيه مش��روعاً 
ل�»الس��الم اإلقليم��ي« قدم��ه كي��ري، يق��وم على 
ك�»دول��ة  بإس��رائيل  العرب��ي  العال��م  اعت��راف 
ب��ني  املفاوض��ات  اس��تئناف  مقاب��ل  يهودي��ة«، 
إس��رائيل والس��لطة الفلس��طينية بدع��م ال��دول 
العربية؛ إضافة إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة 
للحياة، واإلع��الن عن القدس عاصم��ة للدولتني 

وإنهاء الصراع بني اجلانبني«.
وحسب ما كشفته صحيفة »هآرتس« األحد، 
فقد حتفظ نن ياهو على عرض كيري؛ بزعم أنه 
س��يكون من الصع��ب عليه احلص��ول على تأييد 

داخل احلكومة ملثل هذه االقتراح.{

اإلرهاب.. والسّر في واشنطن دائمًا

عندم���ا أرادت الوالي���ات املتح���دة القضاء على تنظيم القاعدة ل���م يكلفها األمر كثيرًا، اذ 
احتل���ت افغانس���تان التي كان���ت خاضعة كلها لتنظي���م طالبان وبصفة دول���ة معترف بها، ثم 
ش���كلت فيه���ا حكومة جديدة وط���اردت التنظيم والحقت كل قيادات���ه ومتكنت من أغلبهم، ثم 
انها طاردت تنظيم القاعدة الذي تش���تت بني جبال افغانس���تان وباكس���تان الى ان وصلت الى 
أسامة بن الدن، واليوم ال أحد يسمع أمرًا مهمًا عن »طالبان« املؤيدة للقاعدة وال عن القاعدة 

املؤيدة لطالبان.
لقد اختفى اسم أمين الظواهري متامًا، ولم يعد هناك من ينتظره على شريط مصور، 
ول���وال االدعاء بوجود بقايا قاعدة في اليمن لنس���ي الن���اس التنظيم متامًا. غير ان أمريكا ال 
تري���د ذل���ك لداع���ش، حتى انها ال تبحث ع���ن »أبو بكر البغ���دادي« وتذر الرم���اد فقط بإعالن 
جائزة 25 مليون دوالر ملن يسلمه لها، رغم أن أجهزة استخباراتها ال تنقصها أي وسيلة، أو ان 

البغدادي ميلك قبعة اإلخفاء.
ول���م يكل���ف حترير الكويت من القوات العراقية واش���نطن اكثر من طلعات جوية وقصف 
مرك���ز، وق���د نكلت بالقوات املنس���حبة ف���وق ذلك، ومن ث���م احتلت العراق كل���ه، وألغت النظام 
البعثي فيه متامًا رغم جتذره طوال عقود، وقدمت صدام حسني أضحية عيد هّدية للمسلمني 
في عيدهم الكبير، ولم يكلف كل ذلك الكثير أيضًا، وبسهولة عينت بول برمير حاكمًا للعراق، 

وأتت مبن أرادت ليديروا شؤونه ليكون خرابًا على ما هو عليه اآلن.
ل���و ان واش���نطن تري���د القضاء عل���ى داعش حقًا لفعل���ت ذلك خالل أيام فق���ط، غير انه 
يدع���م سياس���اتها ف���ي العراق الت���ي تديرها اآلن طه���ران بش���كل أو بآخر، فإنها تترك���ه ما دام 
يحقق لها أهدافًا ضد إيران، واحلال نفسه في سوريا ما دام يواجه نظام األسد وإيران وحزب 
الله وهذه املجموعة كلها ال تريد واش���نطن لها النماء، فما الذي يس���تدعي واشنطن للقضاء 
على داعش فيها؟ ومعلوم انه لوال املوقف الروس���ي لس���قطت كل س���ورية بيد الدواعش برغبة 

أمريكية اسرائيلية خالصة.{

بقلم : جمال الشواهني
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اجلماعة اإلس��المية مكّون أساسي من مكّونات الوطن 
وم��ن الض��روري التفاه��م معها، مل��ا فيه م��ن مصلحة 
وطنية تنعكس تلقائياً على أبناء املنطقة، وتفتح أبواب 

التالقي بني مختلف األطراف على الساحة الداخلية«.
ب��دوره، أك��د ق��داح »أن اإلقلي��م والش��وف ميثالن 
منوذج��اً للعيش املش��ترك بني جميع أبنائه«، مش��دداً 
ح��رص اجلماع��ة عل��ى »االنفت��اح على جمي��ع القوى 
واألح��زاب اللبنانية واحلف��اظ على الوح��دة الوطنية 

والعيش املشترك«.
كم��ا مت االتف��اق على اس��تمرار اللقاءات وتش��كيل 
جلنة مش��تركة ملواكب��ة التطورات واملس��تجدات على 

الساحة احمللية.

وعضو املجلس االس��المي الش��رعي األعل��ى احملامي 
موفق الرواس، واملس��ؤول االجتماعي حسن أبو زيد، 

وعضو املجلس البلدي حسن الشماس.
جرى خالل اللقاء التداول باألوضاع االجتماعية 
والعالقات االس��المية املس��يحية ومقتضيات العيش 

املشترك ضمن مبدأ املواطنة وسيادة الدولة.

ه��ذه القوانني مبا حددته اتفاقي��ة الطائف من قوانني، 
أدرجت ضمن الدستور اللبناني.

كما تضمنت احملاضرة الثانية، معنى الفيدرالية 
والف��رق بني الدول��ة املركبة والدولة البس��يطة، وبني 
الفيدرالية والكونفدرالية، وإمكانية تطبيقها على دول 

دون دول.
خت��م اللقاء ببع��ض استفس��ارات األخ��وات عن 

مواضيع سياسية عامة.

زار وف��د من اجلماعة اإلس��المية في جب��ل لبنان، 
برئاس��ة رئيس مجل��س احملافظة في اجلب��ل املهندس 
محمد ق��داح، النائب ج��ورج عدوان في دارت��ه في دير 
القم��ر، وض��م الوفد: الش��يخ أحم��د عثمان، املس��ؤول 
السياس��ي املهن��دس عمر س��راج وأعضاء م��ن اللجنة 
السياسية، بحضور القيادي في حزب القوات اللبنانية 

طوني القزي.
رحب النائب عدوان بالوفد، وشدد على »التواصل 
والتالقي م��ع جميع ابن��اء الوطن، خصوص��اً في هذه 
املرحلة الدقيق��ة والصعبة«، مؤكداً »ض��رورة وأهمية 
تالقي جميع األطراف السياس��ية في هذه املرحلة التي 
مي��ر بها الوطن واملنطقة بش��كل عام«، مش��يراً الى »أن 

زار وفد من اجلماعة االسالمية في صيدا مطرانية 
صيدا ودير القمر للموارنة، حيث التقى املدبر الرسولي 
على أبرشية صيدا املطران مارون العمار، بعد استالم 

مهامه خلفاً للمطران الياس نصار.
ض��م الوفد املس��ؤول التنظيمي الش��يخ مصطفى 
احلريري، واملس��ؤول السياسي الدكتور بسام حمود، 

ضمن سلس��لة دورات التثقيف السياسي للقسم 
النس��ائي في اجلماعة اإلس��المية، أقيمت ي��وم األحد 
ف��ي 2017/2/19 دورة بعن��وان »قان��ون االنتخاب 

والفيدرالية«.
األس��تاذ احملاضر هو عميد كلية اإلعالم والعلوم 
السياسية في جامعة اجلنان الدكتور »رامز طنبور«.
تضمنت احملاضرة األولى: حتديد مميزات قوانني 
االنتخ��اب )األكث��ري - النس��بي - املختل��ط(، وربط 

الجماعة اإلسالمية تزور النائب عدوان في دير القمر
وتشّدد على ضرورة التواصل والتمسك بالوحدة الوطنية

الجماعة اإلسالمية في صيدا 
تزور المطران مارون العمار

دورة قانون االنتخاب والفيدرالية

أنشطة

الحوت إلذاعة صوت لبنان: لن تكون هناك 
انتخابات نيابية على أساس قانون الستين

اعتب��ر النائ��ب الدكتور عم��اد احلوت 
ان خط��اب االم��ني الع��ام ل�»ح��زب الل��ه« 
الس��يد حس��ن نص��ر الله يه��ز الثق��ة التي 
بناها رئيس اجلمهورية ميش��ال عون مع 
الس��عودية، وه��و اس��تهدف العالق��ة بني 
لبن��ان وال��دول العربية، ف��كالم نصر الله 
بحق السعودية أعادنا خطوات الى الوراء 

وهو يحاول ابقاء الهّوة قائمة.
وف��ي حديث إل��ى اذاعة ص��وت لبنان 
م��ع اإلعالمي ج��ورج يزب��ك عب��ر برنامج 
»اليوم الس��ابع« ، ش��دد على انه لن تكون 
أس��اس  عل��ى  نيابي��ة  انتخاب��ات  هن��اك 
قانون الس��تني، حتى لو حاولت القيادات 
السياسية ان متّرره بشكل او بآخر، وذلك 

ألن الشعب يرفضه، وبسبب موقف رئيس اجلمهورية العالي السقف في هذا االطار، الفتاً الى 
اننا أمام نقاش أكثر جدّية عن القانون املختلط.

ولفت الى ان النس��بية من الناحية النظرية تتي��ح للجميع ان يتمثل، ولكن الصراع اليوم 
ف��ي لبن��ان ليس صراعاً ب��ني الطوائف، بل هو بني مش��روع الدولة ومش��روع الس��يطرة على 
الدولة، فاذا كان مشروع السيطرة على الدولة يريد ان يتسلل من خالل النسبية فال للنسبية، 

ألنها ستسمح مبشروع السيطرة على الدولة.
واعتبر ان معركة حزب الله في س��وريا مع الش��عب السوري ولم تكن يوماً ضد االرهاب، 
امنا هدفها حتقيق مكتس��بات سياس��ية للدولة الراعية له، مالحظاً ان ما يحصل في س��وريا 

اآلن هو تبريد للجبهات وليس حالً جذرياً.

الحجاب ُيفشل لقاء لوبان بمفتي الجمهورية

مقتل نائب رئيس أركان الجيش اليمني بجبهة المخا

في الوقت الذي حاول موظفو دار اإلفتاء إقناع 
مرشحة الرئاس��ة الفرنسية وزعيمة حزب مييني 
متط��رف، مارين لوبان بوض��ع قطعة قماش على 
رأس��ها في داللة رمزية للحجاب م��ن أجل مقابلة 
املفت��ي، إال أنها أص��ّرت على الرف��ض وقالت: »أنا 

قابلت شيخ األزهر سابقاً ولم أضع احلجاب«.
وبعد مح��اوالت ق��ررت لوبان رف��ض الطلب 

وإلغاء الزيارة وغادرت دار الفتوى.
وكانت لوبان زارت األزهر عام 2015 والتقت 
الدكتور أحمد الطيب ف��ي مكتبه دون وضع غطاء 

للرأس.
الفت��وى  دار  ف��ي  اإلعالم��ي  املكت��ب  أص��در 
بيان��اً أوض��ح فيه مالبس��ة إلغاء لق��اء املفتي مع 
لوب��ن، وق��ال البي��ان: »املكت��ب اإلعالم��ي كان قد 
أبل��غ املرش��حة الرئاس��ية عب��ر أح��د مس��اعديها 

قال��ت مص��ادر ميني��ة إن اللواء أحمد س��يف 
اليافعي نائب رئي��س األركان اليمني قتل صباح 
يوم األربعاء في جبه��ة املخا، حيث تدور معارك 
عنيفة م��ع احلوثي��ني وأنصار الرئي��س املخلوع 

علي عبد الله صالح باملنطقة.
وأفادت بع��ض املصادر احمللي��ة واإلعالمية 
ب��أن الل��واء اليافعي تع��رض لهج��وم بصاروخ 
حراري أطلقته مليش��يات احلوث��ي أثناء معارك 
معها في أطراف مدينة املخا مما أدى إلى إصابته 

بجروح خطيرة.
إل��ى  نق��ل  اليافع��ي  أن  املص��ادر  وذك��رت 
مستش��فى ميداني يق��ع بالقرب م��ن منطقة باب 

املندب، إال أنه توفي متأثرا بجروحه.
م��ن جهتها، نقلت وكالة األنب��اء األملانية عن 
مص��ادر أخ��رى أن اليافع��ي وعددا م��ن مرافقيه 

بض��رورة وضع غط��اء الرأس عند لقاء س��ماحته 
كم��ا ه��و البروتوك��ول املعتم��د ف��ي دار الفت��وى. 
وعن��د حضورها إلى دار الفت��وى فوجئ املعنيون 
برفضها االلت��زام مبا هو متعارف عليه رغم متني 
املعني��ني عليه��ا وإعطائها الغط��اء، لكنها رفضت 
وخرجت دون إمت��ام اللقاء املتفق عليه مس��بقاً«. 
وأس��فت دار الفتوى لهذا التصرف »غير املناس��ب 

في مثل هذه اللقاءات«.
وفي تصريحات صحفية رداً على لقاء ش��يخ 
األزه��ر للوب��ان ب��دون غط��اء رأس، ق��ال املكت��ب 
اإلعالم��ي ل��دار الفت��وى: »ال عالق��ة لن��ا ب��ه، ه��ذا 
بروتوكول عندما يلتقي املفتي شخصيات نسائية 
ف��ي ح��رم دار الفت��وى تضع عل��ى رأس��ها خماراً، 
وعند زيارة البابا تضع بعض النسوة غطاء على 

رؤوسهن من باب الوقار واالحترام«.{

قتلوا ف��ي معارك عنيف��ة مع احلوثي��ني والقوات 
املوالي��ة للرئي��س املخل��وع صال��ح ف��ي أط��راف 

مدينة املخا.
وت��دور مع��ارك عنيف��ة باملنطق��ة من��ذ أيام، 
وأعلنت قوات اجلي��ش الوطني اليمني واملقاومة 
فج��ر األربعاء س��يطرتها على جبل النار ش��رقي 
منطق��ة املخ��ا بعد مع��ارك عنيفة مع املليش��يات 
االنقالبي��ة، وقت��ل أثناء املعارك ع��دد من عناصر 
املليش��يات، وأصيب العش��رات بغ��ارة لطائرات 

التحالف.
وأوضح مصدر عس��كري أن اجليش الوطني 
يواصل تقدمه شرق مديرية املخا باجتاه منطقة 
البرح الواقعة على الطريق الرابط بني محافظتي 
تع��ز واحلدي��دة لوق��ف اإلم��دادات للمليش��يات 

االنقالبية.
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أكث���ر م���ن مئة يوم مّرت على انتخاب العماد ميش���ال عون رئيس���ًا للجمهوري���ة. العهد ما زال 
في بدايته، وما زال أمامه متس���ع من الوقت للقيام بالكثير من األمور، لكن كما مرت األيام املئة 

األولى بسرعة، فقد متر السنوات الست بسرعة كذلك.
إيجابي���ات كثي���رة رافق���ت وصول عون إلى س���ّدة الرئاس���ة، فه���و جاء بعد ش���غور قرابة عامني 
ونصف، وعرقلة عمل مجلس الوزراء، وتخّبط في عمل مجلس النواب. لكن بعد انتخاب الرئيس 
عادت عجلة مجلس الوزراء للعمل بعدما بات الفريق الذي كان يعرقل هو نفسه احلريص على 
أن تس���رع احلكوم���ة في إناز امللفات التي تعني املواط���ن. فاالنتخابات قريبة، وأصوات الناخبني 

عادت إليها احلياة، ومن مصلحة جميع األطراف تأمني راحة املواطن والسعي لرفاهيته.
اإليجابي���ات الت���ي رافق���ت انتخ���اب رئي���س اجلمهوري���ة ال تنفي خيب���ات أمل كثي���رة أصابت 
اللبنانيني. فاملواطن لم يشعر حتى اليوم بتغيير كبير في املشهد السياسي واألمني واالقتصادي. 
صحي���ح أن األم���ور لم تزد اس���تفحااًل، لكن لم يكن ذلك هو املأمول م���ن العهد اجلديد. فالوضع 
قبل انتخاب الرئيس كان مأساويًا على كافة الصعد، واستمرار احلال ليس منطقيًا وال مقبواًل. 
فعل���ى الصعي���د االقتصادي تب���دو البطالة في تصاع���د، واحلديث الدائر ح���ول املوازنة اجلديدة 
يش���ير إل���ى ف���رض ضرائب جدي���دة وعدم إقرار سلس���لة الرت���ب والروات���ب التي ته���دد القطاعات 

العمالية باإلضراب والتظاهر إذا لم يتم إقرارها.
معاجل���ة األزم���ة التي حصلت بني قناة اجلديد وحركة أمل ومناصريها كش���فت للبنانيني أن 
الوض���ع األمن���ي كذلك م���ا زال على حاله، فاالعت���داء الذي تعرضت له القن���اة التلفزيونية على 
مرأى ومس���مع جميع اللبنانيني وفي مقدمهم الطبقة السياس���ية، يش���ي بأن الوضع ما زال على 
حال���ه م���ن االنف���الت األمني والتره���ل القضائي. فكيف يس���تقيم أن تظهر على الشاش���ات وجوه 
مئات األش���خاص الذين يعتدون ويحطمون ويش���تمون أش���خاصًا وممتلكات عل���ى مرأى عناصر 

قوى األمن واجليش، ثم بعد ذلك ينسحب املعتدون دون أن يجدوا من يسألهم عّما فعلوه؟!
اختطاف املواطن س���عد ريش���ا قبل أس���ابيع في منطقة البقاع مؤش���ر إضافي على ما أقول. 
فالرج���ل اختط���ف في وضح النهار من جهات معلومة لألجهزة األمنية، واس���تمر اختطافه أيامًا 
إلى أن تدخل رئيس مجلس النواب بوساطة عشائرية قبلّية حزبية المتت للقانون بصلة، بعيدًا 
ع���ن أي دور للدول���ة أو أجهزته���ا األمني���ة. ووصل األمر باملخطوف أن يتوّجه بالش���كر للخاطفني 

على حسن معاملتهم له. 
كل ما سبق اعتاده اللبنانيون وتعايشوا معه ُمكرهني، لكن مالم يعتده اللبنانيون هو أن يطّل 
عليه���م رئيس جمهوريتهم وهو القائد األعلى للقوات املس���لحة بتصريح يتحدث فيه عن ضعف 
اجلي���ش اللبنان���ي، وأن الدولة بحاجة لس���الح حزب الله للدفاع عنه���ا. حديث رئيس اجلمهورية 
نزل كالصاعقة على اللبنانيني الذين يدركون أن املؤسس���ة العس���كرية ليست على ما يرام، لكنهم 
كان���وا ينتظرون م���ن رئيس اجلمهورية أن يؤكد العمل على دعمها ومس���اندتها حتى تصبح على 
م���ا ي���رام، ال أن يجد في هذا الضعف تبريرًا لتش���ريع س���الح خارج إطار الدول���ة اليدافع عنها بل 

يعتدي على شعب شقيق.
م���ن األم���ور التي تف���اءل بها اللبنانيون مبجيء الرئيس، عودة املي���اه إلى مجاريها مع الدول 
العربي���ة ال س���يما دول اخلليج، األم���ر الذي كان متوقعًا أن ينعكس على القطاع الس���ياحي. لكن 
م���ن الواض���ح أن حلف���اء الرئيس في حزب الله ال يش���اطرون اللبنانيني ه���ذا احلرص، فتجدهم 
يجددون في كل مناسبة عداءهم لدول اخلليج ملّوحني ومهددين، ثم بعد ذلك تتفاجأ السلطة 

بغياب السياح.
في األيام القادمة ينتظر رئيس اجلمهورية استحقاق جديد هو القانون االنتخابي، فإما أن 
يساهم هذا القانون في تبييض صورة العهد إذا ما كان القانون عاداًل وممثاًل ألوسع شريحة من 
اللبنانيني حسب وعود الرئيس، وإما أن تعمل مباضع السياسيني بالقانون، فيقطعون وينسجون 
ويقصقصون الدوائر حسب مصاحلهم االنتخابية، فيتغير القانون لكنه ينتج الطبقة السياسية 

نفسها، فيكون ذلك ضربة إضافية للعهد، وخيبة جديدة للبنانيني.<

بقلم: أواب إبراهيم

هل تتواصل الخيبات في العهد الجديد؟

كلمة طيبة

أمام مجل��س حقوق اإلنس��ان في جنيف 
قال املستش��ار البارز لوزارة العدل األمريكية 
إن ب��الده ليس��ت دول��ة مثالي��ة. وحتدث عن 
وحشية الشرطة في تعاملها مع السود، وعن 
اعت��راف الرئي��س أوبام��ا بوج��ود أخطاء في 
ممارس��ات األجهزة األمنية ووعده مبحاسبة 
الضباط الذين توّرطوا في االس��تخدام املفرط 
للقوة إزاء املواطنني. وخالل املناقشات فتحت 
ملفات انتهاكات احلقوق املدنية، والفش��ل في 
إغالق معتقل غوانتانامو، وأساليب التعذيب 
التي كش��ف عنها تقرير الكونغ��رس. كما أثير 
موض��وع مراقبة اإلنترنت.. إل��ى غير ذلك من 
التفاصيل الت��ي أبرزتها على صفحتها األولى 
جريدة األهرام في عدد الثالثاء )5/21( حتت 

عنوان: أمريكا تعترف: لسنا دولة مثالية.
في الي��وم ال��ذي س��بقه )5/11( أبرزت 
األه��رام أيض��اً أخب��ار االنته��اكات التي يعلن 
عنها في الواليات املتحدة، ووصفت املعلومات 
التي نش��رتها بعض الصح��ف األمريكية بهذا 
اخلص��وص أنه��ا فضيح��ة جديدة للش��رطة 
األمريكية، خصوصاً بعدما أعلن املدعي العام 
في والية فرانسيسكو انه شكل جلنة ملراجعة 
أكث��ر من ثالث��ة آالف حالة اعتق��ال ألمريكيني 

سود خالل السنوات العشر األخيرة.
ألول وهلة، حني يالح��ظ الباحث اهتمام 
»األهرام« بإبراز أخبار االنتهاكات واالعترافات 
أن  يس��تطيع  ال  فإن��ه  بحدوثه��ا،  تق��ّر  الت��ي 
يفصل ذلك عن ال��دور التعبوي الذي حترص 
ه��و  املطل��وب  إذ  ب��ه،  القي��ام  عل��ى  األه��رام 
تس��ويغ ما يجري في مصر، وااليحاء للقارئ 
ب��أن االنته��اكات مت��ارس أيض��اً ف��ي ال��دول 
الدميقراطي��ة. وم��ن ث��م فاحلال م��ن بعضه، 
وال ينبغ��ي أن يقلقن��ا أو يزعجنا م��ا ترّوج له 
بيان��ات احلقوقي��ني وصيح��ات املدون��ني إال 
أن للنش��ر وجه��اً آخ��ر يس��تدعي انطباع��ات 
معاكس��ة، ذل��ك أن املعلومات املنش��ورة على 
ألس��نة املس��ؤولني األمريكيني املش��اركني في 
مؤمت��ر جنيف تتيح لن��ا أن نفهم احلاصل في 
الواليات املتحدة، في ح��ني نظل عاجزين عن 
فهم احلاصل في مصر على سبيل املثال. ذلك 
أن االنتهاكات احلاصلة عندنا ال يتحدث عنها 
س��وى مواقع التواصل االجتماعي واملنظمات 
احلقوقية املغض��وب عليه��ا، والتي اضطرت 
لالعت��ذار ع��ن ع��دم املش��اركة ف��ي مناقش��ة 
املل��ف املصري مبؤمتر جني��ف حتى ال تتفاقم 
أزمتها مع السلطة، في حني أن الوفد الرسمي 

املصري الذي حضر آنذاك تبنى موقف الدفاع 
عن السياس��ة املصرية، واالن��كار لالنتهاكات 
الت��ي متارس��ها األجه��زة األمنية. لق��د وجدنا 
ف��ي النم��وذج ال��ذي ب��ني أيدينا ان مستش��ار 
وزارة الع��دل األمريكية أدان موقف الش��رطة 
ووحش��يتها، والكونغ��رس أع��د تقري��راً م��ن 
خمس��ة آالف صفح��ة ع��ن التعذي��ب، كما أن 
أوبام��ا وع��د مبحاس��بة الضب��اط املتوّرطني 
في االنته��اكات. وها هو املدع��ي العام يطلب 
مراجعة ثالثة آالف حالة اعتقال للسود خالل 
الس��نوات العش��ر األخيرة. باملقابل، فكل تلك 
األمور مس��كوت عنها رس��مياً ف��ي مصر. وأي 
اقتراب منها يصنف على أنه إس��اءة للشرطة 
ووقيع��ة بينها وبني الش��عب وس��عي خبيث 

إلسقاط الدولة.
املش��هد يس��تدعي مالحظت��ني: األولى ان 
االعت��راف باألخط��اء م��ن عالمات الش��جاعة 
تصحيحه��ا  محاول��ة  ف��ي  الص��دق  وقرائ��ن 
والتطه��ر م��ن آثارها. ف��ي حني أن ال��ذي ينكر 
ويداري ه��و املصّر على اخلطأ ال��ذي ال يعتزم 
الع��دول عن��ه، واألول ه��و األج��در باالحت��رام 

والثقة.
املالحظة الثاني��ة ان احلكم املنصف على 
أي مجتمع بل على أي شخصية عامة، ينبغي 
أال يع��ّول عل��ى عنص��ر واح��د أو وج��ه واح��د 
للمجتم��ع أو الش��خصية، ألن نظري��ة البع��د 
الواحد ال تصلح لتقييم أي وضع مركب، وألنها 
تركز على بع��د واحد أو وجه واح��د للمجتمع 
أو الش��خص، فإنه��ا غالب��اً ما متث��ل نوعاً من 

االنتقاء الذي يحجب األوجه األخرى.
م��ا دفعني إل��ى تس��جيل ه��ذه املالحظة 
أنن��ا كثيراً ما نبرر بعض س��وءاتنا وخطايانا 
وأوج��ه قصورن��ا بدع��وى أنه��ا حاصل��ة في 
مجتمع آخ��ر، وقد يك��ون ذلك صحيح��اً، لكن 
وج��ه اخلطأ فيه أنه يتجاه��ل مجمل الظروف 
والعوامل األخ��رى التي تتوافر لذلك املجتمع، 
بحي��ث حتاص��ر تل��ك الس��وءات وتقل��ل م��ن 

خطرها وتقضي عليها في نهاية املطاف.
إذا دققنا في األمر فسنجد أن املشكلة أكبر 
م��ن مج��رد االعتراف باخلط��أ وان��كاره، ألنها 
في عمقها وثيقة الصل��ة مبوقفنا من قيمة نقد 
ال��ذات أو نقد اآلخ��ر، التي هي ج��زء من ثقافة 
املمارس��ة الدميقراطية الت��ي نفتقدها. وطاملا 
ظلت الدميقراطية في أزمة، فإن النقد س��يظل 
جرمية دائماً، وس��يصبح ش��عار »كله متام« 

هو »النقد البناء« املرغوب واملسموح به.{

في قضايا حقوق اإلنسان:
االعتراف مقدمة للتصحيح

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