
إيجابية.. في ممارسات الشباب اللبناني
تتردد كثيرًا على ألس���نة العلماء والوعاظ واملصلحني االجتماعيني، أحاديث ش���ريفة 
حتّض على إعفاء اللحية وحّف الش���ارب. وهذه من س���مات الش���باب امللتزم بدينه واملواظب 
عل���ى عبادات���ه. وكان���ت أجهزة األمن، س���واء في املط���ارات أو على الطرقات إذا رصدت ش���ابًا 
ملتحي���ًا وضعت���ه حت���ت الرقابة، خاصة ف���ي األقطار الت���ي تاحق اإلس���اميني وتراقبهم. 
أم���ا الي���وم فقد انقلبت اآلية، وأصبحت اللحية من س���مات الش���اب الرياض���ي الذي يفاخر 
برجولت���ه، وبات���ت اللحي���ة عنصر ج���ذب وإعجاب بهذا الش���اب ال���ذي أطلق حليت���ه، ورمبا 
تستدعي اعجاب زمياته في الدراسة أو في العمل.. بينما ناحظ أن بعض الشباب امللتزم 
ديني���ًا ب���ات يج���ّز حليته أو يحّفه���ا حتى ال يكاد ياحظه���ا أّي مراقب. وم���ا ينبغي التركيز 
علي���ه ه���و أن اللحية م���ن معالم الرجول���ة وااللتزام الدين���ي، التزمها األنبي���اء والصحابة 
والصاحلون من كل أتباع الرساالت السماوية. وإذا كانت مختلف شرائح مجتمعنا اللبناني 
-وال س���يما الش���باب منهم- قد عادت إلى أصالتها ورشدها فأطلق الشباب حلاهم، فينبغي 
التركيز هذه املبادرة وحّض األبناء والطاب على التزامها، تأكيدًا لرجولتهم، وحرصًا على 

التزام دينهم، على أن يجري االلتزام ببقية السمات واملمارسات بعد ذلك إن شاء الله.
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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(

عين الحلوة: اإلسالميون 
ينسحبون من القوة المشتركة

أعلن��ت القوى اإلس��امية الفلس��طينية 
ع��دم مش��اركتها ف��ي الق��وة املش��تركة ف��ي 
مخي��م عني احلل��وة لاجئني الفلس��طينيني، 
جنوب لبن��ان، التي اتفق على تش��كيلها في 
اجتماع الس��فارة الفلس��طينية بني الفصائل 
عل��ى  واإلس��امية  الوطني��ة  الفلس��طينية 
خلفية االش��تباكات التي حصلت في املخيم. 
وأوضح��ت الق��وى اإلس��امية ف��ي بي��ان أن 
عدم املش��اركة ف��ي القوة مرده الى »أس��باب 
خاصة«، وأضافت: »لكننا س��نقوم بواجبنا 
مبا ميليه علينا ديننا احلنيف جتاه قضيتنا 

ومخيماتنا وخصوصاً عني احللوة«.
وكان��ت اللجنة التي انبثقت من اجتماع 
الس��فارة طلب��ت م��ن املطلوب��ني اللبناني��ني 
الفاري��ن الى املخيم مغادرت��ه كما دخلته، إال 
أن رئيس فرع مخابرات اجليش اللبناني في 
اجلن��وب العمي��د خضر حمود أبل��غ اجلانب 
الفلسطيني إصرار الس��لطات اللبنانية على 
تس��ليم املطلوبني اللبنانيني والفلسطينيني، 
ولي��س  الوحي��د،  احل��ل  ان��ه  اعتب��ار  عل��ى 
إخراجه��م مب��ا يعن��ي تأم��ني مم��ر آم��ن لهم 

للمغادرة.

بطرس حرب: الخارجية 
تجهل أسماء النواب

علّق النائب بطرس حرب، على اخلاف 
ال��ذي حص��ل بين��ه وب��ني وزارة اخلارجي��ة 
اللبناني��ة بعدم��ا أرس��ل ج��واز س��فره إل��ى 
»وفق��اً  من��ه  فطلب��ت  لتجدي��ده،  ال��وزارة 
للمرس��وم ال��ذي ينظ��م ح��االت من��ح جواز 
س��فر ديبلوماس��ي أو خاص« إحض��ار إفادة 
م��ن املجل��س النيابي تثبت أنه ال ي��زال نائباً 
وإخ��راج قيد عائلي. إال أن حرب أبدى أس��فه 
ملا حص��ل وأن »تكون الوزارة جتهل أس��ماء 
الن��واب«، بينما أك��دت الوزارة ف��ي بيان أنه 

»لم يتم جتاهل طلب النائب حرب«.
وكان املكتب اإلعام��ي حلرب قد أكد أن 
»اخلارجية جتاهلت صفته الرس��مية«، ورد 
ح��رب على م��ا ورد بأن��ه »طلب جواز س��فر 
ديبلوماسياً«، قائاً: »محتوى بيانها كاذب، 
إذ ورد أنني طلبت جواز س��فر ديبلوماس��ياً، 
إال أنن��ي طلب��ت ج��وازاً خاصاً ألنن��ي لم أعد 
وزيراً«، متمني��اً »أال يكون وراء هذا التصرف 
لبع��ض  دفين��ة  بُعَق��د  مرتبط��ة  خلفي��ات 
املس��ؤولني فيه��ا، وأن يك��ون لديه��ا الئح��ة 

بأسماء نواب لبنان«.

»المستقبل« تحّذر من 
التملص من القرار 1701

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  ش��ددت   
اللبناني��ة بع��د اجتماعه��ا برئاس��ة الرئيس 
فؤاد الس��نيورة على »أهمية التمسك باتفاق 
مندرجات��ه  ب��كل   1701 والق��رار  الطائ��ف 
االعت��دال،  مب��ادئ  الت��زام  واحل��رص عل��ى 
واالمتن��اع عن إثارة الغرائ��ز والنعرات التي 
حت��ّض على التطرف، ما يش��جع على إيجاد 
احلل��ول العملية عل��ى كل الصع��د الوطنية 

والسياسية«.
وأك��دت »مواصل��ة التمس��ك وااللت��زام 
بق��رارات الش��رعية الدولية كاف��ة مبا خّص 

لبن��ان، والتي حتف��ظ أمن لبنان وس��يادته، 
وتؤمن ل��ه اعترافاً دولياً بحدوده وس��يادته 
على أرضه وتؤمن له مساندة املجتمع الدولي 

له في مواجهة األطماع اإلسرائيلية«.
وذك��رت الكتل��ة أن ه��ذا القرار »يس��مح 
بتعميم مفاعيله على احلدود اللبنانية كافة 
لضبطه��ا ومنع التس��لل عبره��ا أو اختراقها 
دعم��اً للجي��ش والق��وى األمني��ة الش��رعية 
اللبناني��ة الوحيدة املوجل��ة حصرياً مهمات 
ال  حي��ث  وش��عبه  وأرض��ه  لبن��ان  حماي��ة 
شرعية ألي ساح آخر في لبنان إالّ الشرعية 
احلصرية لس��اح الدولة وهذا ما نّص عليه 

القرار 1701«.
وح��ذرت م��ن »خط��ورة محاولة بعض 
األط��راف التملص من هذا الق��رار أو إضعاف 
مرتكزات��ه وعل��ى وج��ه اخلص��وص امل��س 

بحرية عمل ومهمات القوات الدولية«.

البنك الدولي يرفع التمويل 
لمساعدة لبنان

 أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حافظ 
غ��امن، أن »البن��ك الدول��ي يعمل عل��ى زيادة 
قيمة التمويل ملس��اعدة لبنان، ليس فقط من 
ناحية زيادة كمية ه��ذا التمويل، ولكن أيضاً 
عب��ر خف��ض قيمة الفائ��دة املفروض��ة عليه، 
خصوصاً أن لبنان يس��تقبل ع��دداً كبيراً من 
الاجئني السوريني«. وأكد أنه »للمرة األولى 
في تاريخ البنك نعطي دولة لديها مس��توى 
تنمية كاملستوى املوجود في لبنان، قروضاً 
بس��عر فائدة ميّس��رة كتلك التي مننحها إلى 

أكثر الدول فقراً في العالم«.
وكان غ��امن ق��د زار رئي��س اجلمهوري��ة 
اللبنانية ميشال عون، يرافقه املدير اإلقليمي 
ف��ي البن��ك الدولي ملنطقة الش��رق األوس��ط 
فري��د بلحاج ف��ي حضور رئي��س جلنة املال 

واملوازنة النيابية إبراهيم كنعان.

الحريري: متفائل 
ولن نعود إلى االنقسام

أعلن رئيس احلكومة سعد احلريري أن 
األمور تستقيم شيئاً فشيئاً، مشدداً على عدم 
العودة الى االنقس��ام. وقال خال اس��تقباله 
في الس��رايا أعضاء السلك القنصلي برئاسة 
عمي��ده ج��وزف حبي��س: »ان حكومتنا هي 
حكومة اس��تعادة الثق��ة للمواط��ن بالدولة، 
فاملرحلة كانت صعبة بس��بب الفراغ، وكان 
هن��اك ضي��اع. ولكن االم��ور بدأت تس��تقيم، 
وستش��عرون بأن أمور السياسة واالقتصاد 
ب��دأت تس��ير ف��ي االجت��اه الصحي��ح. هناك 
الكثي��ر م��ن الفرص الت��ي ضاع��ت علينا في 
لبن��ان، ولكن س��نحاول تعويضها ألن هناك 
العدي��د من االمور نس��تطيع القي��ام بها، وقد 

أجنزنا بعضها«.

القبض على ممّولين 
لإلرهاب

اف��ادت مص��ادر قضائي��ة ب��أن عناصر 
من األمن العام نفذت مس��اء الثاثاء املاضي 
عملي��ات ده��م لش��ركات ومكات��ب مالية في 
بي��روت وخارجها لاش��تباه بتحويل أموال 
إلرهابيني خارج لبنان، وحتديداً في سوريا، 
وذل��ك بإش��ارة م��ن مف��وض احلكوم��ة لدى 
احملكم��ة العس��كرية القاض��ي صق��ر صق��ر. 
وأشارت املصادر الى أن هذا التحّرك جاء في 
ض��وء معلومات وردت ال��ى األجهزة األمنية 

املختصة.

المشنوق: ال أرى إمكانية اتفاق 
على قانون انتخابي جديد

استقبل رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
س��مير جعجع ف��ي مع��راب وزي��ر الداخلية 
والبلدي��ات نهاد املش��نوق على مدار س��اعة 

من الوقت، خ��رج بعدها األخير ليضع اللقاء 
»في إطار التشاور مع رئيس القوات، في ظّل 
الظروف التي مير بها البلد سواء على صعيد 
االنتخاب��ات أو التهدي��دات أو التعيين��ات«. 
وقال: »أنا أحبذ س��ماع رأي جعجع باعتبار 
أنه صاحب رأي مت��وازن على أمل أن نعتمد 

هذه املعايير في كّل االستحقاقات القادمة«.
وعن جدي��د القان��ون اإلنتخابي، أجاب 
املش��نوق: »بالنس��بة إل��ّي، ال جدي��د في هذا 
الس��ياق، ما زال رأي��ي ثابت��اً، إذ إّنني ال أرى 

إمكانية اتفاق على قانون انتخابي جديد«.
إج��راء  يعن��ي  كام��ه  كان  إذا  وعّم��ا 
اإلنتخابات وفق قانون الستني، أّكد املشنوق 
أّن��ه ال ميل��ك مس��تلزمات إج��راء االنتخابات 
»باعتبار أّن هذا القرار يتخذه مجلس النواب 
أو مجلس الوزراء، ولكن رأيي السياس��ي هو 
أنني قمُت بواجبي ومستمٌر بذلك، فما يجري 
حت��ى اآلن هو ضمن مخالف��ة القانون وليس 

الدستور«.

سليمان: نخشى الدخول 
في نفق دستوري مظلم

أك��د الرئي��س العماد ميش��ال س��ليمان 
ان االي��ام القليل��ة الباقي��ة كفيل��ة بالوصول 
ال��ى انفراجات تتعل��ق بإقرار قان��ون جديد 
لانتخاب��ات في ح��ال تواُف��ر االرادة والنية 
احلس��نة لدى القوى املعني��ة كافة، قبل نفاذ 
املهل الدستورية والدخول في نفق دستوري 
مؤس��ف ومظلم يخلص ال��ى التمديد أياً كان 

شكله، وهذا ما نخشاه وال نرغبه.
ونب��ه س��ليمان خ��ال اس��تقباله وزير 
الثقاف��ة غط��اس خ��وري م��ن االنعكاس��ات 
الس��لبية الناجت��ة م��ن التجاذب على ش��كل 
القان��ون االنتخاب��ي، مش��دداً عل��ى ضرورة 
الفصل بني امللف االنتخابي واالس��تحقاقات 
االخرى كااملوازنة وسلسلة الرتب والرواتب 
وغيرها من امللفات امللّحة، املفترض ان تسلك 

طريقها الطبيعي.

ميقاتي إلجراء االنتخابات 
في موعدها

دعا الرئيس جنيب ميقاتي الى »تطبيق 
الدستور والقانون وان جتري اإلنتخابات في 
املوعد احملدد«، مش��يراً ال��ى »أن هناك قانوناً 
س��اري املفعول، رغم انني لس��ت م��ن انصار 
قانون ما يسمى 1960، وعلى احلكومة إقرار 
االحتم��االت الازمة وتأليف الهيئة املش��رفة 
عل��ى االنتخاب��ات، وأال يحص��ل اي تأخير او 

تقاعس في هذا املوضوع«.
مجل��س  رئي��س  لقائ��ه  بع��د  وأض��اف 
النواب نبي��ه بري في عني التينة: »كلنا نذكر 
ان دول��ة الرئيس بري كان ينادي دائماً خال 
جلس��ات احلوار، بأن تكون هناك سلّة كاملة 
مب��ا فيها قان��ون االنتخاب وانتخ��اب رئيس 
للجمهوري��ة. ونذك��ر انه كان يق��ال في حينه 
ان ال قان��ون انتخ��اب قبل انتخ��اب الرئيس. 
واليوم انتخ��ب رئيس اجلمهورية، ونقول ان 
قان��ون االنتخاب مهم ج��داً؛ حتى انه اهم من 
انتخ��اب رئيس اجلمهورية، فبالتالي نس��أل 
انفس��نا: اي��ن اصب��ح ه��ذا القان��ون، وما هو 
مصير املجلس النيابي؟ ولكن علينا أال ننسى 
ان الدس��تور يحّت��م علين��ا إج��راء اإلنتخاب 

خال شهرين قبل انتهاء والية املجلس«.

وجهة نظر

الفراغ النيابي المفتعل!؟!؟
م���ع اقت���راب نفاذ املهل الدس���تورية دون التوصل إلى االتف���اق على قانون 
انتخابي جديد، تزداد املخاوف من قيام الفراغ التشريعي الذي سيترتب على 
انتهاء والية املجلس النيابي احلالي املمدد لنفس���ه أربعًا من السنوات. ويبدو 
اخلاف القائم حول القانون االنتخابي متعدد األطراف ومتش���ابك اجلهات، 
حي���ث الف���رز السياس���ي الس���ابق )8 و 14 اذار( لم يعد يفي���د فتنمو اخلافات 
حول هذا املوضوع ضمن الصف الواحد وداخل اطار التحالفات املستحدثة... 
إال أن بعض املؤشرات األخيرة أوحت أن هناك تركزًا في اخلاف حول القانون 
االنتخابي ينحو منحى العاقة امللتبسة بني حركة أمل والتيار الوطني احلر، 

وذلك في اطار مللمة املعطيات التالية:
- طرح���ت ف���ي األي���ام القليل���ة املاضية معادل���ة تقول بأن���ه ال موازنة دون 
قانون انتخابي جديد، ما أوحى بأن الراغبني والساعني إلى اقرار موازنة عام 
2017 يج���ب أن يحلحل���وا موقفهم م���ن القانون االنتخاب���ي فيقدموا تنازالت 
مطلوبة. وقد اعتبرت هذه املعادلة مطروحة من قبل أوساط مقربة من التيار 
الوطن���ي احل���ر ف���ي مواجهة وزير املالية علي حس���ن خليل املنتم���ي الى حركة 

أمل، وفي مواجهة تيار املستقبل املستفيد من اقرار املوازنة ألسباب شتى. 
- سجل في امليدان السياسي واإلعامي هجوم طاول الوزير غازي زعيتر 
املنتم���ي إل���ى حركة أمل، عل���ى خلفية إطاح���ة املديرة العام���ة للتعاونيات في 
وزارة الزراعة غلوريا أبي زيد، بعد نشوب خاف بينها وبني الوزير زعيتر حول 
قانوني���ة بعض التعاوني���ات املتهمة بالتصرف مبعونات مالية رس���مية مقدمة 

لها.
- سجلت في االطار اإلعامي أيضًا حملة شنت من قبل أحد التلفزيونات 
عل���ى مجلس الن���واب وموظفيه الذين يتهم بعضهم بأنهم موظفون صوريون 
ال يداومون واليحضرون إلى مركز عملهم. وقد وصل األمر بذلك التلفزيون 

إلى وصم املجلس النيابي بأنه مغارة علي بابا. 
  وفي موازاة ذلك خرج النائب بطرس حرب مؤخرًا من مكتب الرئيس نبيه 
بري ليعرب عن تخوفه من حدوث فراغ نيابي في حال عدم اجراء االنتخابات 
النيابي���ة وف���ي حال عدم االق���دام على التمديد للمجل���س النيابي، وهو األمر 
املرف���وض من قبل معظم اجلهات السياس���ية اللبناني���ة. وال يخفى على أحد 
أن املتضرر األول من حدوث هذا الفراغ هو الرئيس نبيه بري، الذي س���يصبح 
رئيس���ًا للمجل���س النياب���ي الس���ابق أو في أحس���ن األح���وال رئيس���ًا للمجلس 
النيابي املنتهية واليته. وفي امليزان الطوائفي تبدو الطائفة الش���يعية اجلهة 
الطائفي���ة األكثر تضررًا من حدوث هذا الفراغ، مثلما كانت الطائفة املارونية 
هي اجلهة الطائفية األكثر تضررًا من الفراغ في سّدة الرئاسة األولى. وتعرب 
بعض األوساط عن مخاوفها من وجود ارادة سياسية تستسيغ حصول الفراغ 
التش���ريعي ف���ي بنية الس���لطة اللبناني���ة، وذلك من أجل حتقي���ق عدة أهداف 

دسمة منها:
- الرد املنهجي على الفراغ الذي أصاب الرئاسة األولى ألكثر من سنتني 

ونصف من الزمن، الذي تورط به العديد من اجلهات احمللية واالقليمية.
- الرد السياسي املائم على العديد من األطراف السياسية التي عارضت 
وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة األولى والتي ما زالت تقف حجر 

عثرة أمام انطاقة العهد اجلديد. 
- التحك���م بالش���أن التش���ريعي م���ن قب���ل الس���لطة التنفيذية بعي���دًا عن 

الرقابة النيابية واحملاسبة.
عندئذ يصبح الفراغ النيابي الذى يخشى منه أمرًا مفتعًا ومدبرًا وليس 
حال���ة طارئ���ة ال مفر منها... هذا كله موجود في أذهان املتش���ائمني وأصحاب 
الظن السيئ الذين نسأل الله أن تخيب ظنونهم وأن ميكن األطراف السياسية 
اللبنانية الفاعلة وغير الفاعلة من التوصل إلى قانون انتخابي أنيق ولطيف 
وظريف يثلج صدور اللبنانيني وينقلهم من حيز التش���اؤم والكآبة إلى رحاب 

التفاؤل والسعادة... انه سميع مجيب.< 
أمين حجازي

الجماعة االسالمية 
تزور الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس

زار وفد م��ن اجلماعة اإلس��امية ضم 
مس��ؤول مكت��ب طرابلس االس��تاذ س��عيد 
عويك واملس��ؤول السياس��ي ف��ي طرابلس 
والشمال االستاذ ايهاب نافع دولة الرئيس 
جني��ب ميقات��ي ف��ي دارت��ه ف��ي طرابلس، 
حيث ج��رى التباحث في موض��وع قانون 
االنتخابات النيابية وسبل التعاون ملا فيه 

مصلحة لبنان وطرابلس.
زيارته��ا،  للجماع��ة  ميقات��ي  وش��كر 
الق��وى  كل  م��ع  الدائ��م  التع��اون  مؤك��داً 

ملصلحة املدينة.

لقطات لبنانية
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الضامنة للسلم األهلي واملجسدة للوحدة الوطنية..«، وقد نص البيان 
عل��ى حتدي��د مواعيد الحقة لوضع »اس��تراتيجية دفاعي��ة« حتدد دور 
كل من اجليش والش��عب واملقاومة في هذه االس��تراتيجية. لكن طاولة 
احل��وار انفض��ت ولم تنعقد، حت��ى ال يتم الوصول ال��ى توصيف محدد 
لكل م��ن عناصر ثاثية مواجهة الع��دّو الصهيوني املذك��ورة آنفاً.. أفا 
تس��تحق هذه القضية ان يعيد اللبنانيون طرحها ودراس��تها للوصول 
إل��ى معادلة وطنية وفاقية تتبناها احلكوم��ة اللبنانية حتى ال تقع في 
محاذي��ر التناقض التي ت��وّرط فيها كل من رئي��س اجلمهورية ورئيس 

مجلس الوزراء الشهر املاضي.
فقد س��ئل رئيس اجلمهورية قبيل س��فره الى القاهرة عن موقفه من 
س��اح حزب الل��ه، فأجاب بأن س��اح احلزب جزء أساس��ي من الدفاع 
ع��ن لبنان، واجليش اللبناني ليس قوياً كفاي��ة..«، فهل هذا هو املوقف 
اللبنان��ي الذي يعبر عنه رئيس جمهورية كل لبنان، وأين هو من اعان 
بعبدا الذي صدر عن طاولة احلوار الوطني في بعبدا.. ليضطر الرئيس 
س��عد احلريري الى اإلعان عن موقف مغاير في خطابه الذي ألقاه في 
ذكرى اغتيال والده يوم 14 ش��باط. لق��د صدر عن الرئيس عون موقف 
متوازن في خطابه الذي ألقاه عند أداء القس��م بعد انتخابه رئيساً، كما 
أن املوقف الذي أعلنه الرئيس احلريري في بيان احلكومة الوزاري جاء 
متوازناً ومقبوالً من اجلميع.. فهل كان تصريح الرئيس عون مجّرد زلة 
قدم، أو زلة لس��ان.. أم هو جزء من تس��ديد حس��اب طوي��ل الى حليفه 
السياسي )حزب الله( الذي تبنى ترش��يحه ملوقع رئاسة اجلمهورية، 

واعتبر أنه املرشح الوحيد ملنصب الرئاسة؟!
هن��اك اش��كالية أخرى وقع فيه��ا »العهد اجلديد« ه��ي موقف وزير 
اخلارجي��ة )جبران باس��يل( صه��ر الرئيس ورئيس حزب��ه، في مؤمتر 
وزراء اخلارجية العرب الذي انعقد في القاهرة العام املاضي، وامتناعه 
ع��ن التصوي��ت الى جان��ب الق��رار ال��ذي أدان االعت��داء على الس��فارة 
الس��عودية في طه��ران وقنصليتها في مش��هد، وامتناعه ي��وم الثاثاء 
املاضي عن املش��اركة في اللقاء التحضيري ملؤمت��ر القمة العربي الذي 
ينعقد بعد أيام في األردن.. وبعد كل هذا يتابع املس��ؤولون اللبنانيون 
معاتب��ة ال��دول اخلليجية -وال س��يما الس��عودية- لوقف مس��اعداتها 

للبنان، ال سيما املتعلقة منها بدعم اجليش اللبناني.
لم يعد الواقع اللبناني يحتمل تس��ديد حس��ابات وال رّد جميل لهذا 
الفري��ق اللبنان��ي أو ذاك، وق��د آن األوان ألن تطوي احلكوم��ة اللبنانية 
صفح��ة االنتخابات النيابي��ة وقانونها املوعود، بتبني املش��روع الذي 
قدم��ه الرئيس جني��ب ميقاتي، أو ال��ذي تدعو إليه كتلة تيار املس��تقبل 
وتبناه الرئيس سعد احلريري.. ليصل البلد الى فتح امللفات السياسية 
واالس��تراتيجية الت��ي س��وف تس��تهلك الكثي��ر م��ن احلوار والس��جال 

السياسي.

ل��م يعد خافياً على أحد أن االش��كاليات الدس��تورية واألزمات التي 
عان��ى منها لبنان خال الس��نوات الثاث املاضية، لم تكن فقط بس��بب 
اخلاف على ش��خص رئيس اجلمهورية، وال على قان��ون االنتخابات، 
وامن��ا هي أكبر من ذل��ك وأعمق.. انها عملية تعطيل للحياة السياس��ية 
واملؤسس��ات الدس��تورية في البلد، وما تزال مفاعيل التعطيل س��ارية 
املفعول الى أن يأذن الله بالفرج، ويصبح للبنان مجلس نيابي شرعي، 
وحكومة مس��تقرة، وانتخابات نيابية في مواعيده��ا احملددة، كما كان 

يجري في لبنان وكل دول العالم احلرة الدميقراطية.
وكما كانت مبادرة الرئيس سعد احلريري صادمة ملشروع التعطيل، 
فجرى انتخاب رئيس للجمهورية وبعده تشكيل حكومة العهد األولى، 
ف��إن اخلروج من إش��كالية قان��ون االنتخاب يس��تدعي مب��ادرة أخرى 
صادمة، تطرحها إحدى القوى السياس��ية الرئيس��ية، فتضمن إجماعاً 
وطنياً أو ش��به إجماع، أو مجّرد توافق على قانون االنتخابات املأمول، 
ليجري اعتماده وحتديد املوعد القادم إلجراء االنتخابات على أساسه.. 

وإال فإن التعطيل سيبقى سّيد املوقف على الساحة اللبنانية.
وما يزيد على ذلك غرابة هو أن التباينات على الس��احة السياسية 
اللبنانية لم تصل بعد إلى الش��أن السياسي الذي تختلف فيه األحزاب 
والكتل النيابية، ولم يصدر أي حزب أو تكتل نيابي برنامجه االنتخابي، 
أو موقف��ه السياس��ي من األزم��ات الداخلي��ة واخلارجية، ال س��يما إزاء 
احلرب الدائرة في س��وريا ومش��روعية القتال بشكل رسمي وعلني الى 
جانب النظام اجلائر أو الشعب الس��وري املقهور.. بينما تشارك معظم 
الكتل النيابية في احلكومة القائمة، سواء حملت اسم »حكومة الوحدة 
الوطنية« أو »حكومة املصلح��ة الوطنية«، وكل ذلك آت غداً أو بعد غد، 
وهناك س��وف تك��ون القوى السياس��ية أمام تباينات أوس��ع وأكبر من 
قانون االنتخابات، سواء كان نسبياً أو أكثرياً أو مختلطاً. وإذا استغرق 
اخلاف حول قانون االنتخاب س��نوات.. فكم س��وف يستغرق اخلاف 
ح��ول س��اح املقاومة، ال��ذي انتقل من اجلن��وب اللبناني لينتش��ر عبر 

احلدود اللبنانية الشرقية باجتاه األراضي السورية؟!
إذا قلبن��ا بع��ض صفح��ات تاريخنا احلديث فس��وف جن��د أن فيه 
طاول��ة حوار كانت تنعقد عام 2012 في القصر اجلمهوري خال والية 
الرئيس ميش��ال س��ليمان، وأن »هيئة احلوار الوطن��ي اللبناني« التي 
ش��كلها رئيس اجلمهورية توصلت الى إعان صدر في 2012/6/11، 
حم��ل اس��م »اع��ان بعب��دا« بحض��ور ومش��اركة الق��وى السياس��ية 
الرئيس��ية، وج��اء ف��ي الق��رارات الت��ي وافق عليه��ا اجلمي��ع: »حتييد 
لبنان عن سياس��ة احمل��اور والصراعات اإلقليمي��ة والدولية، وجتنيبه 
االنعكاس��ات الس��لبية للتوترات واألزمات اإلقليمية، وذلك حرصاً على 
مصلحته العليا ووحدته الوطنية وس��لمه األهلي«، وجاء في بند آخر: 
»دع��م اجلي��ش عل��ى الصعيدي��ن املعنوي وامل��ادي بصفته املؤسس��ة 

إذا تجاوز اللبنانيون
قانون االنتخابات
أي استحقاقات ننتظر؟

السياس��يون في لبنان ال تنف��ع على الصعيد العربي، 
وأن األمور لم تعد كالس��ابق، وسيكون لذلك ارتدادات 

سياسية واقتصادية على مجمل الوضع اللبناني.
ال��دول الداعم��ة  إل��ى »مجموع��ة  أم��ا بالنس��بة 
للبن��ان«، فإن األمور س��تأخذ منحًى آخ��ر، خصوصاً 
مع صدور تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن تطبيق 
القرار الدولي 1701 األسبوع القادم، فهذه الدول التي 
تق��دم الدع��م السياس��ي واالقتصادي للبن��ان، وتقدم 
مس��اعدات عس��كرية واس��تخبارية للجيش اللبناني 
واألجه��زة األمنية اللبنانية، فوجئ��ت مبواقف العماد 
ع��ون من س��اح »ح��زب الله«، حي��ث رأت الس��فيرة 
األميركية في لبنان اليزابيت ريتش��ارد، أن كام عون 
جتاوز ملا وصفته ب�»اخلط��وط احلمراء«، ملّمحة إلى 
س��حب القوات الدولية من لبنان ف��ي حال عدم التزام 

لبنان القرارات الدولية.
وقد رأى سفراء »مجموعة الدول الداعمة للبنان« 
بع��د اجتم��اع له��م أن موق��ف الرئي��س ع��ون يش��كل 
»انتهاكاً صارخاً« للقرارات الدولية وفي مقدمها القرار 

الدولي 1701 الذي يطالب بنزع ساح امليليشيات.
وق��د نقلت ممثلة األم��ني العام ل��ألمم املتحدة في 
لبنان سيغريد كاغ هذا املوقف الدولي إلى املسؤولني 
اللبنانيني، وهو ما أثار حفيظة »حزب الله« واجلهات 

السياسية واإلعامية الداعمة له.
وتكمن أهمية االستياء الدولي من بعض املواقف 
الرسمية من ساح حزب الله، في أن هذه املواقف تأتي 
بعد تس��لم الرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب اإلدارة 
األميركي��ة، والسياس��ات اجلديدة للوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة ف��ي م��ا يتعل��ق باملنطق��ة عموم��اً، وإيران 
وح��زب الل��ه خصوص��اً، وه��و ما س��يترك أث��ره على 
مجمل الوضع في املنطقة وفي لبنان، وعلىسياسات 

الدول الداعمة للبنان.
باختصار، على لبنان الرسمي أن يعتمد سياسة 
أخرى بعيدة كل البعد عن سياس��ة التشاطر املعتمدة 
داخلياً، ألنه في زمن املتغيرات العربية والدولية ال بّد 
من الوضوح واملواقف الصريحة واجلادة التي حتمي 

لبنان واللبنانيني. فهل ذلك ممكن؟{
بسام غنوم

أولى عامات االس��تياء الس��عودي كان��ت إلغاء 
زي��ارة للمل��ك س��لمان للبن��ان قبي��ل القم��ة العربية، 
وكان يؤمل أن تتوج هذه الزيارة االنفتاح الس��عودي 
واخلليج��ي على لبنان، لكن بع��د تصريحات الرئيس 
ع��ون ثم إلغاء الزيارة، عادت العاقات الس��عودية - 
اللبنانية إلى التوتر، وجرى التعبير عن ذلك في خال 
جلس��ة مجل��س جامع��ة ال��دول العربية ال��ذي انعقد 
األح��د املاضي ف��ي العاصم��ة املصرية القاه��رة على 
مس��توى املندوبني، حيث حتفظ املندوب الس��عودي 
من بند دع��م لبنان في بيان اجللس��ة املقرر رفعه إلى 
القمة العربية في عمان، وسار في هذا التحفظ كل من 

دولة اإلمارات والبحرين.
وبحس��ب املن��دوب الكويت��ي ف��ي املجل��س، فإن 
التحفظ الس��عودي جاء على خلفية املواقف الرسمية 
الداعم��ة لس��اح »ح��زب الله« الت��ي أطلقه��ا الرئيس 

عون.
وهذان املوقفان، إلغاء زيارة امللك سلمان للبنان، 
وحتفظ الس��عودية واإلمارات والبحرين عن بند دعم 
لبنان يشيران الى عودة التوتر الى العاقات اللبنانية 
واخلليجية، وإلى أن سياسة »التشاطر« التي يعقدها 

املوقف��ان  ه��ذان 
بع��د  بالتفاع��ل  ب��دآ 
الرئي��س  تصريح��ات 
عون عن س��اح »حزب 
لذلك  وس��يكون  الل��ه«، 
في  سياس��ية  ارتدادات 
القليل��ة  األي��ام  خ��ال 
سيصدر  حيث  القادمة، 
ال��دوري لألمني  التقرير 
العام لألمم املتحدة عن 
تطبي��ق الق��رار الدول��ي 
منتص��ف  ف��ي   1701

شهر آذار اجلاري، وسيكون لبنان مع استحقاق القمة 
العربية في العاصمة األردنية عمان في الفترة ما بني 
23 إل��ى 27 آذار احلال��ي، وف��ي كا املوقفني س��يكون 

لبنان في موقف سياسي حرج.
فما هي أج��واء العاقات الس��عودية - اللبنانية 
عش��ية القمة العربية ف��ي األردن، وما ه��ي احتماالت 
انعكاس موقف الرئيس عون من س��اح »حزب الله« 
على التقري��ر الدولي لألمم املتحدة ع��ن تطبيق القرار 

1701 في 15 آذار اجلاري؟
أوالً، بالنسبة إلى العاقات السعودية - اللبنانية 
خصوص��اً، واخلليجية عموماً: ه��ذه العاقات عادت 
للتوتر مجدداً بعد تصريحات العماد عون التي اعتبر 
فيها أن س��اح حزب الله ض��روري حلماية لبنان، ما 
دام اجلي��ش اللبناني ضعيفاً وغير ق��ادر على حماية 

لبنان من التهديدات اإلسرائيلية.
وق��د ترافقت هذه التصريحات مع مواقف جديدة 
لألمني العام حلزب الله السيد حسن نصر الله، هاجم 
فيها الس��عودية ودولة اإلم��ارات العربية، وهو ما زاد 
من االس��تياء الس��عودي واإلماراتي، ألنها جاءت بعد 

تصريحات الرئيس عون عن ساح حزب الله.

فيم��ا تغرق الس��احة السياس��ية في ج��دل عقيم 
ح��ول قان��ون االنتخاب ال��ذي بع��د أن كان  في خال 
الفت��رة الس��ابقة في مرحل��ة املناقش��ات والبحث عن 
قان��ون جديد بديل من قانون الس��تني، انتقل اآلن إلى 
مرحل��ة جديدة عنوانها املزايدات االنتخابية الفارغة، 
وآخره��ا رب��ط وزي��ر اخلارجية جب��ران باس��يل بني 
إق��رار موازنة عام 2017 وقان��ون االنتخاب، وإطاقه 
تهديدات برغبة التي��ار الوطني احلر في »العودة الى 

الشعب« إن لم ُيَقّر قانون جديد لانتخاب.
هذه املواقف السياسية من قانون االنتخاب التي 
تدخل في باب ما ُيسمى »الش��طارة اللبنانية« والتي 
متارسها كافة القوى السياس��ية في لبنان، لم تنجح 
في إطار العاقات العربي��ة والدولية. وفي هذا اإلطار 

يبرز موقفان:
املوقف األول هو موقف اململكة العربية السعودية 
من لبنان، الذي اجته إلى التحسن بعد زيارة الرئيس 
ع��ون للس��عودية في ش��هر كان��ون الثان��ي املاضي، 
التي كان يؤم��ل أن تنعكس ايجاباً على العاقات بني 

السعودية ولبنان.
والثاني موقف »مجموعة الدول الداعمة للبنان« 
من تصريح��ات الرئيس عون عش��ية زيارته للقاهرة 

التي أعلن فيها أن ساح »حزب الله« يحمي لبنان.

سياسات التشاطر.. هل تهّدد عالقات لبنان العربّية والدولية؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرئيس عون مع وزير خارجية قطر
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من إنجاز التعيينات إلى االتفاق المبدئي على الموازنة

هل يتم االتفاق على قانون انتخاب؟
وائل جنم � كاتب وباحث

 يبدو أن األمور تس��ير في بع��ض امللفات بطريقة 
سلس��ة ومقبولة ومن دون ضوض��اء وضجيج، ومن 
خافات كبيرة وعميقة، على غير املعتاد في الس��ابق. 
ففي مل��ف التعيينات العس��كرية واألمني��ة واإلدارية 
رأينا كيف جرى االتفاق على امللف، وعلى الشخصيات 
الت��ي س��تمأل املواقع العس��كرية واألمني��ة، حتى قبل 
انعقاد مجلس الوزراء، فيما كانت اخلافات وتضارب 
املصالح في الس��ابق يوصل األمور إل��ى حدود الفتنة 
والفوض��ى أحيان��اً. وكلنا يذك��ر كيف ج��رى التمديد 
لبع��ض الش��خصيات ف��ي مناصبه��ا، وأكث��ر من مرة 
بالنظ��ر إلى عدم اتفاق االطراف على ملف التعيينات. 
فم��ا الذي حصل هذه املّرة حت��ى ُينَجز هذا امللف بهذه 
االنس��يابية ومن دون ضوض��اء أو ضجيج؟ البعض 
يقول ويبّش��ر بأن زم��ن الترويكا ع��اد بطريقة أخرى، 
فاحملاصص��ة وتوزي��ع املغ��امن والرض��ا باحلصص 
وتقاسم النفوذ في مواقع الدولة هو الذي سّهل عملية 
والدة التعيين��ات، ولي��س أي ش��يء آخر، وه��و أمر ال 
يبّشر بكثير خير، إذ إن أي موقع سيظل أسيراً للطرف 
السياس��ي الذي أّمن له الغطاء في عملية وصوله إلى 
س��دة املس��ؤولية التي بات فيها، م��ن دون االنتقاص 
طبع��اً من مؤهات وكفاءة أية ش��خصية في موقعها. 
ولك��ن احلقيق��ة أن ه��ذه احملاصص��ة وه��ذا التوزيع 
واملكاف��آت التي جتري على السياس��يني من حصص 
الدول��ة، هي الفس��اد بعينه الذي يج��ري احلديث عن 
محاربته ووضع حد له. وهنا يسأل أصحاب الكفاءات 
ممن »ال ظهر« لهم )سياس��ياً(: ما هو ذنبهم؟ وما هي 
مشكلتهم؟ هل هي االخاص للوطن وعدم االرتهان إال 

للقسم الذي أقسموه؟ أم ماذا؟
وبالعودة إلى احلديث عن االجنازات )الصفقات 
واحملاصص��ات( فإنه يجري احلدي��ث عن اتفاق على 
إق��رار املوازنة العام��ة املقترحة لع��ام 2017، في ظل 
تهّرب واضح للحكومة من اس��تحقاق »سلسلة الرتب 
والروات��ب«، وق��د الحظن��ا كي��ف تنّصل��ت احلكوم��ة 
من ه��ذا االس��تحقاق وقذفت ب��ه إلى حض��ن املجلس 
النياب��ي، وإلى اللج��ان النيابية املش��تركة، واجلميع 
يعرف أن هذا املجلس يلفظ أنفاسه األخيرة، ولم يعد 
من عمره س��وى أش��هر معدودة، وبالتالي فإن الوقت 
لن يسعفه ملناقشة السلسلة بشكل كامل وكاٍف، ومن 
ثم إقرارها ف��ي اللجان النيابية املش��تركة، وبعد ذلك 
الذه��اب بها إلى الهيئة العام��ة إلقرارها، فيما ال تلتئم 
هذه الهيئة ملناقش��ة قان��ون االنتخاب وإق��راره، وكل 
ذل��ك إذا اعتبرنا أن اللجان س��تقوم بدورها في نقاش 
السلس��لة وإقراره��ا، وقد رأينا والحظن��ا كيف تهربت 
اللج��ان م��ن النق��اش عندما فق��دت اجللس��ة نصابها 
ي��وم الثاثاء، وه��و ما يؤكد ع��دم اجلّدي��ة في نقاش 
ه��ذه السلس��لة، وبالتال��ي متيي��ع الوق��ت وإضاعته 
حت��ى ال ُتَقرَّ هذه السلس��لة، أو في ح��ال إقرارها فبعد 
تفريغه��ا م��ن مضمونها. ويج��ب أن ال يغيب عن بالنا 
أن احلكومة هي صورة مصغرة عن املجلس النيابي، 
والعك��س صحي��ح، وبالتالي إن ته��ّرب احلكومة من 
مس��ؤوليتها حيال السلس��لة عبر قذفه��ا إلى املجلس 

يأتي في س��ياق اإلجهاز عليها، ورمبا يأتي في سياق  
منط��ق احملاصصة القائم بني القوى السياس��ية التي 
تختل��ف عند املغامن ولكنها تتف��ق على الناس حتى ال 

تفسد الود بينها.
إن احلديث عن إفش��ال إقرار السلس��لة من خال 

هذه العملية املسرحية املكشوفة، يعطي انبطاعاً بأن 
منطق احملاصصة الس��ائد كفي��ل بتمرير موازنة عامة 
لع��ام 2017 تك��ون كفيل��ة بحف��ظ مكتس��بات القوى 
السياسية وال تلحظ إال قلياً مصالح الناس، وإن كان 
حديث القوى السياسية يتركز في معظمه على رفض 
الضرائ��ب عل��ى الش��رائح الفقيرة، 
حقيقي��اً  مش��روعاً  يق��ّر  ال  ولكن��ه 
حملارب��ة الفس��اد احلقيق��ي ويفتح 

باباً جّدياً لإلصاح الفعلي.
االجن��ازات  ه��ذه  تك��ون  ه��ل 
املرئية  االتفاقات  الصفقات، وه��ذه 
وغير املرئية مقدمة وبوابة لاتفاق 

على قانون انتخاب جديد؟
بالطبع ف��إن إمكانية التوصل 
إلى حل��ول صفقات ف��ي ملف تفتح 

إمكانية التوصل إلى حلول صفقات في ملفات أخرى، 
وكلم��ا أمكن التوصل إلى حل مش��كلة ف��ي ملف يفتح 
لنا ذل��ك االمكانية حلل مش��كلة في ملف آخ��ر، وهكذا 
فإن التوصل إلى اجناز صفق��ة في التعيينات، أو إلى 
اتفاق صفق��ة في املوازنة يفت��ح إمكانية التوصل إلى 
اتفاق صفق��ة في ملف قانون االنتخاب، ولكن هذا كله 
يكون حلساب القوى احلاكمة وليس حلساب الشعب 

املسكني.
اليوم امله��ل القانونية في مل��ف قانون االنتخاب 
باتت ضيقة ج��داً، ورئيس اجلمهورية لم يوّقع لغاية 
اآلن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، واحلديث يجري 
بني اجلميع على قانون انتخ��اب يؤّمن مصالح الكل، 
حت��ت عن��وان مصال��ح الوطن، ف��ي عملي��ة اختصار 
للمكّون��ات الوطني��ة ف��ي ش��خصية معّين��ة أو حزب 
مع��نّي أو فئ��ة معّين��ة، وأغل��ب الظ��ن أن ه��ذه القوى 
السياسية التي أحسنت منطق احملاصصة، وتعّرفت 
إليه م��ن جديد في م��ا يش��به »التروي��كا« التي كانت 
قائم��ة في تس��عينات القرن العش��رين، س��تتفق على 
قانون انتخاب يؤّمن مصاحله��ا وال يلغيها، بل يلغي 
الش��عب الذي تتحدث باسمه وتتاجر مبصاحله على 

الدوام.{

بعد الموت النهائي لـ 8 و14 آذار

إلى أين تتجه الخريطة الحزبّية في لبنان؟
في الذكرى السنوية احلادية عشرة النطاقة ما سمي 
»حتالف��ي قوى 8 و14 آذار« عام 2005، ميكن اجلزم اليوم 
بأن هذين التحالفني قد ماتا نهائياً، رغم عدم إقامة مجالس 
الفاحت��ة والعزاء لروحهما أو اإلعان الرس��مي للوفاة. وقد 
م��رت ذك��رى 8 و14 آذار هذا العام دون أي احتفال ش��عبي 
أو رس��مي، في حني أننا بدأنا نش��هد بروز حتالفات ثنائية 
جدي��دة ب��ني الق��وى السياس��ية واحلزبي��ة، إضاف��ة إل��ى 
محاولة إطاق جتمعات أو جت��ارب حزبية جديدة حتاول 
أن يكون لها موقعها في الواقع احلزبي والشعبي اللبناني. 
كذلك تس��عى بع��ض األح��زاب العريقة إلى إع��ادة جتديد 
موقعها ودورها كاحلزب الش��يوعي واجلماعة اإلس��امية 
واحل��زب التقدم��ي االش��تراكي م��ن خ��ال عق��د املؤمترات 
العامة وانتخاب قيادات جديدة أو طرح مشاريع سياسية 

ملواجهة التحديات املستجدة.
فلم��اذا انته��ت جتربت��ا 8 و14 آذار؟ وما ه��ي طبيعة 
اخلريطة السياس��ية واحلزبية التي بدأت تتشكل حالياً أو 

ميكن أن نشهدها في املرحلة املقبلة؟
نهاية 8 و14 آذار

بداي��ة ما هي األس��باب الت��ي أدت ال��ى نهاية حتالفي 
قوى 8 و14 آذار؟ وماذا بقي من هذه التحالفات السياسية 

والشعبية؟
ال ب��ّد من التذكير بداية بأّن هذين التحالفني انطلقا في 
آذار 2005 بع��د اغتي��ال الرئيس رفيق احلري��ري، والقرار 
باالنسحاب العسكري الس��وري من لبنان، فقام حزب الله 
وحلف��اؤه بتنظي��م تظاهرة ش��عبية ضخمة حت��ت عنوان 
»ش��كراً س��وريا« ف��ي 8 آذار 2005، وكان ال��رد م��ن القوى 
املعارضة لهم وللوجود الس��وري، بتنظيم تظاهرة شعبية 

كبرى ف��ي الرابع عش��ر من آذار من العام نفس��ه، ما ش��كل 
منطلقاً لتش��كل ما س��مي حتالف »قوى 14 آذار« الذي ضم 
»تيار املستقبل« و»احلزب التقدمي االشتراكي« والعونيون 
والق��وات اللبناني��ة وح��زب الكتائ��ب وش��خصيات وقوى 

أخرى مستقلة.
لكن تطور األوضاع السياسية الداخلية وال سيما بعد 
االنتخابات اللبنانية عام 2005 وتشكل التحالف الرباعي 
ما بني احلزب التقدمي وحركة أمل وتيار املستقبل واحلزب 
التقدمي االشتراكي، أدى إلى خروج التيار الوطني احلر من 
قوى 14 آذار، ومن ثم نشأ التحالف بني التيار احلر وحزب 
الله، فيما حافظت قوى 14 آذار على بعض متاسكها ملرحلة 
من الزمن، ومع الوقت بدأت هذه القوى تتآكل وتخرج منها 
األح��زاب والش��خصيات ال��ى ع��ام 2016 وب��روز اخلاف 
الكبير بني »تيار املستقبل« من جهة وكل من حزب الكتائب 
و»الق��وات اللبنانية« ح��ول االنتخابات الرئاس��ية، وبروز 
التحال��ف ب��ني التيار الوطني احل��ر والق��وات اللبنانية، ما 
أدى إلى انفراط قوى 14 آذار بش��كل نهائي واعان املنسق 
الع��ام لألمان��ة العامة لهذه الق��وى الدكتور فارس س��عيد 

وقف االجتماعات الدورية لألمانة العامة.
أم��ا قوى 8 آذار التي لم تك��ن جتمعها صيغة تنظيمية 
ثابتة، فقد دبَّت اخلافات بني أركانها، رغم حرص مكوناتها 
على إقامة عاقات ثنائية في ما بينها، وال س��يما بني حزب 

الله وحركة أمل وبني احلزب والتيار الوطني احلر.
واليوم ميكن القول بش��كل نهائي وحاس��م إنه لم يعد 
هن��اك »حتالف 14 آذار« أو »حتال��ف 8 آذار«، ألن الظروف 
السياس��ية تغيرت، فضاً عن قيام بع��ض »قوى 14 آذار« 
بدعم العماد ميشال عون )أحد أركان 8 آذار( للوصول إلى 
رئاس��ة اجلمهورية، وتش��كل حتالفات ثنائية جديدة بدياً 

من التحالفات املشتركة.
وهناك عدة أس��باب تق��ف وراء نهاية هذين التحالفني 

ميكن إيرادها بشكل سريع:
1- غياب املش��روع السياس��ي اإلصاح��ي واملتكامل 
لكل م��ن التحالفني وقيام حلاقات سياس��ية على أس��اس 

املصالح أو املواقف السياسية اآلتية:
2- ع��دم حتولهما إلى إطار سياس��ي منظم له هيكلية 
واضحة، م��ع أن قوى 14 آذار س��عت إلى إيج��اد هيكليات 
متعددة لتنظيم أوضاعها، لكن تفاوت دور القوى واألحزاب 
والش��خصيات السياس��ية التي كان يضمها حتالف »قوى 
14 آذار« أدى إل��ى حص��ول خاف��ات دائمة ح��ول الهيكلية 

وتنظيم العمل.
3- تغي��ر الظروف السياس��ية الداخلي��ة واخلارجية 
وع��دم وجود رؤي��ة موحدة جت��اه املتغي��رات، إضافة إلى 
التطورات التي ش��هدتها س��وريا وانعكاس��ها على الوضع 

اللبناني.
وميك��ن الق��ول إن املرحلة اليوم تش��به ال��ى حد بعيد 
مرحل��ة ما بعد ع��ام 1982 الت��ي أدت إلى نهاي��ة جتربتي 
احلركة الوطنية اللبنانية واجلبهة اللبنانية، وتش��كل أطر 

وقوى سياسية وحزبية جديدة.
اخلريطة احلزبية اجلديدة

لكن ما هي طبيعة اخلريطة احلزبية اجلديدة التي قد 

يشهدها الوضع اللبناني في املرحلة املقبلة؟ وهل سنشهد 
حتالفات تشبه حتالفي قوى 8 و14 آذار؟

املراق��ب للس��احة احلزبي��ة اللبناني��ة الي��وم يلح��ظ 
بوضوح أننا أمام مرحلة انتقالية، سواء على صعيد إعادة 
تشكيل قوى سياسية وحزبية جديدة، أو جلهة التحالفات 
والعاق��ات بني ه��ذه القوى، وال س��يما في ظل عدم حس��م 
الصيغة النهائية لقانون االنتخابات وعدم وضوح الرؤية 
بشأن التحالفات والعاقات بني مختلف القوى. لكن ميكن 

تسجيل املاحظات اآلتية:
1- إن معظ��م القوى احلزبية التقليدي��ة أو الطائفية 
أو العقائدية حتاول اليوم إعادة جتديد بنيتها التنظيمية 
أو ترتي��ب أوضاعه��ا الداخلي��ة من أج��ل مواجهة مختلف 
عق��د  خ��ال  م��ن  إن  واخلارجي��ة،  الداخلي��ة  التحدي��ات 

املؤمترات العامة أو اعادة ترتيب هيكلياتها الداخلية.
2- بدأن��ا نش��هد ب��روز أط��ر أو اجتاه��ات حزبية أو 
ش��عبية جديدة تس��عى إل��ى أن يكون لها دور ف��ي الواقع 
السياس��ي الداخلي، ومنها »تيار الوزير الس��ابق أش��رف 
ريف��ي«، »ح��زب الس��بعة« )وهو إط��ار ش��بابي جديد(، 
لقاء سيدة اجلبل برئاس��ة النائب السابق الدكتور فارس 
س��عيد، الش��خصيات املس��تقلة في ق��وى 14 آذار، بعض 
التي��ارات اليس��ارية أو الش��عبية ف��ي مختل��ف املناطق، 
هيئ��ات وتي��ارات املجتم��ع املدن��ي الت��ي تب��رز ب��ني مرة 

وأخرى.
3- ب��روز التحالف��ات الثنائي��ة ب��دالً م��ن التحالفات 
املش��تركة، فحزب الله يحافظ على حتالفاته الثنائية مع 
حرك��ة أمل ومع التيار الوطني احل��ر، إضافة إلى عاقاته 

مع بقية األحزاب الوطنية.
أم��ا التيار الوطني احل��ر، فتحالفه مع ح��زب الله لم 
مينعه م��ن إقام��ة حتالف ثنائ��ي م��ع الق��وات اللبنانية، 
وهناك جهد مس��تمر إلقامة وثيقة مشتركة مع حركة أمل، 

وهو يسعى إلى ترتيب عاقاته مع تيار املستقبل.
و»تي��ار املس��تقبل« يس��عى إلى ترتي��ب أوضاعه إن 
على صعيد الس��احة اإلسامية الس��ّنية أو جلهة العاقة 
مع حلفائه الس��ابقني وذلك حتضيراً خلوض االنتخابات 

النيابية.
ف��ي حني ان احل��زب التقدمي االش��تراكي لم يحس��م 

خياراته التحالفية حتى اآلن.
4- لم يعد هناك مش��اريع سياس��ية مشتركة جتمع 
مختل��ف الق��وى السياس��ية واحلزبي��ة، وق��د تلتقي قوى 
سياس��ية عل��ى ملف مع��ني وتخلتف على ملف��ات أخرى، 
م��ا يجع��ل م��ن الصعوب��ة إيجاد تكت��ات سياس��ية على 

املستوى الوطني.
في ضوء ه��ذه املاحظات وبانتظ��ار تبلور الصيغة 
النهائية لقانون االنتخابات النيابية اجلديد الذي سيفرز 
واقعاً سياسياً جديداً، يبدو أن الواقع السياسي واحلزبي 
سيش��هد املزيد من احلراك واملتغيرات في املرحلة املقبلة، 
لكن ميك��ن التأكي��د أن مرحل��ة »8 و14 آذار« انتهت وأننا 
سنكون أمام خريطة سياسية وحزبية جديدة في املرحلة 

املقبلة.{
قاسم قصير

قال رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��امية األستاذ أسعد هرموش في حديث إلذاعة الفجر: 
»من الواضح أن اس��تمرار عجز الطبقة السياس��ية احلاكمة عن الوصول إلى تس��وية سياسية تفضي 
إل��ى االتف��اق على قانون انتخاب حت��ّول إلى معضلة سياس��ية وقانونية ودس��تورية، في ظل إصرار 
رئيس اجلمهورية ميش��ال عون على رفض التمديد والعودة إلى قانون الس��تني، والتهديد بالفراغ من 
ب��اب حّث القوى السياس��ية على االتفاق على هذا القانون. لكن من الواض��ح أن الفترة الباقية من عمر 
مجلس النواب قد تفضي إلى قانون انتخابي وفق النظام املختلط، أو النس��بية الكاملة على مس��توى 
الدوائر الثاث عشرة، أي إعادة إنتاج قانون حكومة الرئيس جنيب ميقاتي مع بعض التعديات التي 

تبدد هواجس بعض األطراف السياسية«.
ورأى هرم��وش أن »الكت��ل النيابية س��تصل إلى تس��وية حول قان��ون االنتخابات م��ن اآلن حتى 
نهاية والية مجلس النواب، لكن يتعذر مع ذلك إجراء االنتخابات النيابية في موعدها الدس��توري، ما 
س��يؤدي إلى متديد تقني للمجلس ملدة ستة اشهر أو س��نة«. وأضاف هرموش أن »عمر هذه احلكومة 

التقريبي سيكون سنة كاملة، ما يتيح للبعض عرقلة إقرار قانون انتخابي جديد..«.
وحول سلسلة الرتب والرواتب، أكد هرموش أن »السلسلة وجه من وجوه الفشل السياسي ألمراء 
الطوائف واملناطق وأرباب السياس��ة واملال في لبنان، بعد فشل الطبقة السياسية احلاكمة باإلصاح 
اإلداري ووقف مزاريب الهدر والفساد«. واعتبر هرموش أنه »في ظل سياسة الطبقة احلاكة في لبنان، 

ال قانون انتخاب وال موازنة وال سلسلة في املدى املنظور«.

هرموش: ال قانون انتخابات 
وال موازنة.. وال سلسلة في المدى المنظور

في مجلس الوزراء
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قصف واشتباكات في حلب وحمص ودرعا.. وقتلى بغارات للنظام وروسيا على األرياف السورية
 ق��ال ناش��طون إن كتائ��ب املعارضة املس��لحة في 
س��وريا أحبطت محاولة م��ن قوات النظام للتس��لل على 
محاور عدة شمال غرب حلب، وكبدت املليشيات التابعة 
للنظام خس��ائر كبيرة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي 

شمل كاً من حمص وحماة ودرعا.
كما اس��تهدفت قوات النظام مدين��ة عندان في ريف 

حلب الشمالي بقذائف املدفعية الثقيلة.
وف��ي ريف حم��ص، اس��تهدف قصف بالرشاش��ات 
الثقيل��ة من قبل ق��وات النظام األحياء الس��كنية في بلدة 
الدار الكبيرة في ريف حمص الش��مالي. كما شن الطيران 
الروس��ي غارات جوية عديدة اس��تهدفت منطقة الباردة 

ومحيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.
ودارت اش��تباكات ب��ني تنظي��م الدول��ة اإلس��امية 
وقوات النظام في محيط حقل جزل وجحار بريف حمص 

الشرقي وسط قصف مدفعي متبادل بني الطرفني.
وفي حماة، انفجر لغم بس��يارة تابعة لهيئة حترير 
الشام )ش��مالي قرية سروج( ش��رقي حماة، ما أدى إلى 
مقت��ل عنصرين وإصاب��ة آخر بجروح خطيرة. كما ش��ن 
طيران النظام غارتني استهدفتا مدينة اللطامنة في ريف 

حماة الشمالي.
اس��تهدافه  املروح��ي  الطي��ران  ج��دد  درع��ا،  وف��ي 
بالبراميل املتفجرة أحياء درعا البلد التي تس��يطر عليها 

املعارضة.
واستهدفت غارة جوية بلدة حزرما في ريف دمشق، 
كم��ا تعرض��ت بل��دة الزريقي��ة لقص��ف بصواريخ أرض 
أرض تسبب في وقوع أضرار جسيمة في املمتلكات. كما 
ش��ن طيران النظام غارات عدة استهدفت مدينتي عربني 

وحرستا في الغوطة الشرقية.
في الوقت نفسه، ش��ن الطيران احلربي غارة جوية 
بالصواري��خ اس��تهدفت بل��دة التمانع��ة في ري��ف إدلب 
اجلنوب��ي. وفي ريف الاذقية، اس��تهدفت ق��وات النظام 
املتمركزة في مرصد برج البيضاء محاور جبل التركمان 

بقذائف املدفعية.
كم��ا واص��ل الطيران الروس��ي والس��وري غاراتهما 
عل��ى أري��اف حلب وحم��س وإدل��ب وحماة، م��ا أدى إلى 
س��قوط عش��رات القتلى واجلرحى بينهم أطف��ال، فضاً 

عن دمار في املنازل واملمتلكات.
وقالت مص��ادر محلية إن عش��رة أش��خاص بينهم 
أطف��ال قتلوا وج��رح آخرون جراء غارات جوية روس��ية 
وسورية استهدفت قرى البومانع ووضحة واحلياط في 
محيط مدينة مس��كنة، بريف حلب الشرقي التي يسيطر 

عليها تنظيم الدولة اإلسامية.
وذك��رت املص��ادر أن آالف املدنيني نزح��وا من ريف 
حلب الش��رقي بس��بب القصف العنيف واملعارك الدائإة 
بني تنظيم الدولة والنظام السوري، وأن مئات العائات 
تفترش العراء هرباً من القصف واالشتباك. وكانت قوات 
النظام اس��تهدفت مدينة عندان في ريف حلب الش��مالي 

بقذائف املدفعية الثقيلة.
م��ن جانب��ه ق��ال اإلع��ام احلرب��ي التاب��ع للنظ��ام 
الس��وري إن ق��وات النظ��ام وحلفاءه��ا بات��ت عل��ى بعد 
كيلومتري��ن اثن��ني م��ن محط��ة مي��اه اخلفس��ة، املصدر 
الرئيسي ملياه الش��رب ملدينة حلب، وذلك بعد سيطرتها 
عل��ى عدد من الق��رى في ريف حلب الش��رقي، إثر معارك 

مع مقاتلي تنظيم الدولة.
كم��ا قالت وكالة أنباء النظام الس��وري )س��انا( إن 
ق��وات النظام بالتعاون مع من س��متهم الق��وات الرديفة 
استعادوا السيطرة على حقل جزل النفطي بريف حمص 

الشرقي، بعد معارك مع تنظيم الدولة.
وأضاف��ت الوكال��ة أن النظ��ام اس��تهدف باملدفعية 

الثقيلة جتمعات وحتصينات 
لتنظي��م الدول��ة ف��ي الباردة 
ريف  في  املهج��ورة  والكتيبة 
حمص الش��رقي، ما أدى إلى 
تدمي��ر آليات ومقت��ل عدد من 

عناصر التنظيم.
اشتباكات

س��ابق  وق��ت  وف��ي 
استهدف قصف بالرشاشات 
الثقيلة من قب��ل قوات النظام 
األحي��اء الس��كنية ف��ي بل��دة 
حمص  بري��ف  الكبيرة  ال��دار 

الشمالي.
ودارت اش��تباكات ب��ني تنظي��م الدول��ة اإلس��امية 

وقوات النظام في محيط حقل جزل وجحار بريف حمص 
الشرقي وسط قصف مدفعي متبادل بني الطرفني.

أما ف��ي ريف حماة الش��مالي فقد ذكر مراس��لون أن 
طائرات النظام ش��نت خم��س غارات جوي��ة على مدينة 
كفرزيت��ا، اس��تهدفت إحداه��ا املش��فى التخصص��ي ف��ي 

املدينة ما أدى إلى توقفه عن العمل.
ونفذ س��اح اجل��و التابع للنظام ثاث��ني غارة على 
املدينة في 48 س��اعة. وأضاف أن قصف النظام أدى إلى 
دمار في املنازل السكنية واملمتلكات، في حني شن طيران 

النظام غارتني استهدفتا مدينة اللطامنة.
اس��تهدافه  املروح��ي  الطي��ران  ج��دد  درع��ا،  وف��ي 
بالبراميل املتفجرة أحياء درعا البلد التي تس��يطر عليها 
ض��ة، بينم��ا اس��تهدفت غ��ارة جوي��ة بلدة  املعار 

حزرما في ريف دمشق.{

نجاة الطيار السوري بعد سقوط طائرته في تركيا؟

حّي الوعر في حمص
ما زال يستعصي على قوات النظام وقصفه الجوي

أدلى الطيار الس��وري محمد صفهان )57 عاماً(، 
بتصريح لوسائل اإلعام التركية هو األول منذ سقوط 
املقاتلة التي كان يقودها من طراز ميغ 21، الس��بت 4 
آذار 2017، ف��ي والي��ة هاتاي على احلدود الس��ورية 

التركية.
وأك��د صفهان أنه بعد أن أقلع باملقاتلة من قاعدة 
جوي��ة في مدين��ة الاذقي��ة، تعرض لني��ران معادية 
أس��قطت الطائ��رة الت��ي كان من املفت��رض أن تضرب 

أهدافاً في ريف مدينة إدلب.
مل��ا نش��رته صحيف��ة  وأض��اف صفه��ان، وفق��اً 
»حريي��ت« التركي��ة، أن��ه اضط��ر إلى القف��ز ومغادرة 
الطائ��رة بع��د تعطلها، مش��يراً إلى أنه مش��ى ما يزيد 

على 500 متر بعد وصوله إلى األرض.
وكان الناط��ق بلس��ان حرك��ة »أح��رار الش��ام« 
الس��ورية املعارض��ة، أحم��د قره عل��ي، قد أك��د تبني 
كتائب الدفاع اجلوي التابعة للحركة إس��قاط طائرة 
ميغ 211، تابعة لنظام األس��د، كانت حتلِّق في سماء 
محافظ��ة إدلب، ونَفّذت غ��اراٍت في الريف الش��مالي، 
لك��ن رئي��س ال��وزراء التركي بن عل��ي يل��درم أكد في 
تعليق��ه على احلادثة، أن أس��باب س��قوط الطائرة لم 
ُتعرف بع��د، متوقع��اً أن تكون األس��باب اجلوية هي 

التي أدت لسقوطها.
نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، 
ف��ي رده عل��ى أس��ئلة الصحفيني حول مصي��ر الطيار 
الس��وري، قال إن من املبكر احلديث عن تسليم الطيار 

للسلطات السورية أو إطاق سراحه.
وأوض��ح جانيكل��ي، حس��بما نش��رت صحيف��ة 
حريي��ت التركية، أن الس��لطات التركية س��تحقق في 
املهمة التي كان ينفذها الطيار بعد االنتهاء من عاجه، 
التحقيق��ات  أن احلكوم��ة س��تنتظر نتيج��ة  مضيف��اً 
حت��ى تبت في مصير الطيار، مش��يراً إل��ى عدم وجود 

معلومات كافية حول احلادث.
وعثرت فرق اإلنقاذ التركية على الطيار السوري، 
ال��ذي حتطم��ت املقاتل��ة الت��ي كان يقوده��ا م��ن نوع 

يب��دو واضح��اً أّن النظ��ام الس��وري يواص��ل تنفيذ 
مخططات��ه وعمليات��ه العس��كرية ف��ي مختل��ف املناطق 
الس��ورية، مبع��زٍل عن اتفاقي��ة وقف إطاق الن��ار، التي 
وافق عليها دون إبداء أي التزام بها، منذ س��ريانها نهاية 
كانون األول املاضي؛ إذ ال تزال مناطق سيطرة املعارضة 
الس��ورية مبحيط دمشق وحمص وإدلب وغيرها، تشهُد 
قصف��اً وغ��ارات يومية، كحال ح��ّي الوعر غرب��ي مدينة 
حم��ص، ال��ذي ُيعتبر آخ��ر معق��ٍل للمعارضة الس��ورية 
في ه��ذه املدين��ة، بعدما ُدم��رت أحياء حم��ص القدمية، 
وغادره��ا آخ��ر م��ن بق��ي فيها م��ن األهال��ي م��ع مقاتلي 

املعارضة قبل نحو ثاث سنوات.
وفيم��ا كان��ت اللجن��ة املَُمثل��ة حل��ي الوع��ر، َتُه��م 
مبغادرت��ه نح��و النقط��ة الت��ي كان مق��رراً ُعق��د اجتماع 
فيه��ا مع ممثل��ني عن النظ��ام، وبحضور ضابٍط روس��ي 
من قاعدة حميمي��م اجلوية، عاودت الطائ��رات احلربية 
اس��تهداف احلّي. وتعرض ح��ّي الوعر لنح��و 12 غارة، 
أدت إل��ى مقتل مدنيَّني اثنني على األقل، وإصابة خمس��ة 

عشر آخرين.
وتأتي هذه الغارات ضمن تصعيد النظام املتواصل 
على حي الوعر احمُلاصر أساس��ًا، والذي اشتدت وتيرته 
منذ نحو شهر. ويتحدث ناشطو »مركز حمص اإلعامي« 
ع��ن مقتل أكث��ر من أربع��ني مدنياً ف��ي آخر ثاث��ني يوماً 
فقط، ويعتب��رون أن ذلك يترافق مع جت��دد االجتماعات 
بني جلن��ة احلّي التي تس��عى إل��ى جتنيب أهل��ه مصير 
التهجي��ر، وب��ني جلن��ة النظ��ام الطامح إلخض��اع احلي 
وإنهاء تواجد مقاتل��ي املعارضة من آخر نقاط متركزهم 

داخل مدينة حمص.
كما يقول املتحدث باس��م »مرك��ز حمص اإلعامي« 
محم��د الس��باعي، إن النظ��ام وف��ي أعق��اب أي تفجي��ٍر 
يس��تهدف مقرات��ه األمني��ة، يص��ّب ج��ام غضب��ه عل��ى 
الوعر، مس��تجيباً ملطالب حاضنته الشعبية في حمص، 
الت��ي تدعو علن��اً إلى »إب��ادة حي الوع��ر«، لكونه خارج 
س��يطرة النظام. ويشير الس��باعي إلى أن هذه املطالبات 
ارتفع��ت حَدّتها، بعد الهجمات الت��ي تبنتها »جبهة فتح 
الش��ام«)النصرة(، واس��تهدفت أفرعاً أمنية للنظام يوم 
اخلامس والعش��رين من شهر شباط املاضي، وُقتل على 
إثره��ا ضباط أمن ف��ي النظام، أبرزهم رئي��س فرع األمن 

العسكري في حمص حسن دعبول.
ومنذ س��نة 2015، توصلت جلن��ة متثل املعارضة 
الس��ورية في الوعر، التفاقية مع النظام، تتألف من عدة 
مراحل، وتقض��ي باحملصلة إلى فك احلص��ار عن احلي، 
واإلف��راج عن مئات املعتقلني من حم��ص، وتبيان أحوال 

»مي��غ 21«، بعد أن حصرت مس��احة امل��كان احملتمل 
لس��قوطه، التي بلغ��ت أربعني كيلومت��راً داخل والية 

هاتاي على احلدود مع سوريا.
واستمرت عمليات البحث عن الطيار الذي يحمل 
رتب��ة عقي��د ألكث��ر من تس��ع س��اعات، ج��رى خالها 
متش��يط املنطق��ة بالكام��ل، لتتمك��ن فرق اإلنق��اذ من 

العثور عليه، وتنقله للمشفى احلكومي في املدينة.
التفاصيل عن الطيار

وف��ور العث��ور عليه ُنق��ل الطيار الس��وري، الذي 
ن��ت وس��ائل اإلع��ام التركي��ة عمره ب��ني 50 و55  خَمّ
عاماً، إلى مركز الش��رطة في الوالية، بعد أن قدمت له 
الفرق الصحية اإلسعافات األولية، كما أظهرت الصور 
التي نشرتها صحيفة حرييت، قبل أن تعود السلطات 

وتنقله مجدداً ملستشفى املدينة الستكمال العاج.
وذك��رت الصحيف��ة ذاته��ا، أن مس��ؤولني روس��اً 
سيش��اركون في التحقيق في أسباب سقوط الطائرة، 
من خال فحص حطامها الذي عثرت عليه الس��لطات 

التركية في مكان سقوطها.{

آالف آخرين في املعتقات، مقاب��ل البدء بخروج عناصر 
»جبه��ة النصرة« حينه��ا، واملقاتلني الرافض��ني لاتفاق 

إلى ريف حمص الشمالي وإدلب.
لك��ن على الرغم من خ��روج حوالى ألف��ي مقاتل مع 
عائاته��م وجرح��ى، على دفع��ات س��نة 2016 من حي 
الوع��ر، لم يلت��زم النظام بالبن��ود املتعلق��ة باإلفراج عن 
املعتقل��ني أو تبي��ان أحواله��م، فيم��ا أعاد حص��ار احلي 
بش��كل كامل، بعد أن َفّكُه جزئياً، م��ا أدى إلى تعثر تنفيذ 
االتفاق، الذي دخلت روسيا على خطه، من خال حضور 
ممثلني عس��كريني روس من مط��ار حميميم لاجتماعات 

التي جتري بني جلنتي النظام واملعارضة.
في ه��ذا الّس��ياق، ي��رى الناش��ط الذي ينح��در من 
حم��ص، ج��ال الت��اوي، أّن »القصف اجل��وي على حّي 
الوع��ر )خ��ال هذه األي��ام( من ق��وات النظام الس��وري، 
يأتي كداللة عل��ى عدم القبول مبا طرحته روس��يا، ومع 
أّن الرسائل الروسية تتضمن التهجير وفرض الوصاية، 

لكّنها ال تسمح لقوات النظام بدخول احلي«.
ويرى الناش��ط نفس��ه أّن »قصف النظ��ام يدّل على 
ع��دم رض��ى إي��ران ع��ن وض��ع احل��ي حت��ت الوصاية 
الروسية«، موضحاً أّن طهران »تريد دخول قوات النظام 
واملليشيات الطائفية إلى احلّي«، مؤكداً أّن وفد املعارضة 
الس��ورية أبدى اس��تعداده للتفاوض مع الروس، بعدما 

وّجهوا رسائل عبر وسطاء.
ويذهب ناش��طون آخرون، إلى أن الروس أنفس��هم، 
ولو اختلفوا في طريقة التنفي��ذ مع اإليرانيني، يحاولون 
اآلن إعادة نفس س��يناريو تهجير مناطق محيط دمش��ق 
ف��ي ح��ّي الوع��ر، لتأم��ني الس��يطرة على مدين��ة حمص 
بالكامل. ويحدث ذلك بعد أن هجروا أهالي أحياء حمص 
القدمي��ة قب��ل نحو ثاث س��نوات، م��ا أخ��ل بدميغرافية 
مدينة حمص؛ إذ غادرها معظم س��كانها احملليني، وبات 
معظم السكان من حينها، هم املقيمني في األحياء املوالية 

للنظام )أبرزها: الزهراء والنزهة وعكرمة(.
ويق��ع حي الوع��ر ق��رب منطق��ة عس��كرية، حتوي 
أضخ��م ثكن��اٍت لق��وات النظ��ام داخ��ل مدين��ة حم��ص، 
وأبرزها الكلية احلربية وكلية املدرعات، وكلية الشؤون 

الفنية واألشغال العسكرية واملشفى العسكري.
وُيع��رف الوع��ر رس��مياً باس��م حم��ص اجلديدة، 
ويبع��د نحو خمس��ة كيلومتراٍت غرباً من وس��ط مدينة 
حمص، على الضف��ة الغربية لنهر العاصي. وتس��يطر 
املعارض��ة حالي��اً على معظ��م مناطق بس��اتني الوعر، 
وكذل��ك عل��ى املناط��ق الس��كنية )الوعر 
الق��دمي واجل��زر الثمان��ي( الت��ي ت��ؤوي 
حالياً نحو خمسٍة وس��بعني ألف نسمة، 
ُمحاصري��ن داخل مس��احة تبل��غ أقل من 

اثَني كيلومتر مربع.
وفي احلّي أكثر من خمسة آالف مقاتل، 
بحسب مختلف املصادر، تنتمي غالبيتهم 
إل��ى »حرك��ة أحرار الش��ام اإلس��امية«. 
كذلك توج��د مجموعاٌت عس��كرية أخرى 
تابع��ة للجي��ش الس��وري احل��ر، ُتعرف 

ب�»هيئة حماية املدنيني«.{

بقلم: أحمد حمزة
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ماذا بعد معركة الباب!.. احتالل منبج أم تحرير الرقة؟
م��اذا بعد حس��م معركة الباب؟ س��ؤال بات يطرح 
بقوة بعد أن متكنت قوات درع الفرات بدعم تركي مباشر 
من انتزاع الس��يطرة عليها من تنظيم الدولة اإلسامية 
)داعش(. اجلواب املباش��ر عن السؤال السابق، يدفعنا 
إل��ى الق��ول إن املعرك��ة املقبلة هي معرك��ة الرقة، حيث 
تتطل��ع األطراف املعنية إلى حتقيق انتصار حاس��م في 

هذه املعركة للحصول على مكاسب سياسية.
وعليه، فإن الس��ؤال اجلوهري هن��ا يتعلق بهوية 
القوى التي س��تقود معركة الرقة، وبأي شروط؟ وماذا 
عن العقبات والصعوبات؟ وماذا عن احتماالت الصدام 
ب��ني األط��راف املتنافس��ة واملتصارع��ة عل��ى األرض؟ 

واألهم: ماذا عن املوقفني األميركي والروسي؟
خطة تركيا

حققت س��يطرة القوات التركية عل��ى مدينة الباب 
جمل��ة م��ن الفوائد الكب��رى ألنق��رة انطاقاً م��ن األهمية 
االس��تراتيجية ملدين��ة الب��اب، ولع��ل م��ن أول��ى ه��ذه 
الفوائ��د أنه��ا أّمن��ت العم��ق اجلغراف��ي إلقام��ة املنطقة 
اآلمنة العازل��ة، إذ إن هذه املنطقة أضحت متحققة على 
األرض بطول نحو تسعني كلم وعمق قرابة أربعني كلم، 
ومبس��احة تقدر بنحو خمسة آالف كلم مربع على شكل 

مثلث يربط بني جرابلس والباب وإعزاز.
ولع��ل مث��ل هذا األم��ر يق��وي املوقف الترك��ي أمام 

األط��راف الدولية ف��ي قضية إقامة مناط��ق آمنة، ورمبا 
يش��جع اإلدارة األميركي��ة اجلدي��دة عل��ى ذل��ك بعد أن 
أعلنت عزمها إقامة مث��ل هذه املناطق، بغض النظر عن 

جدل املضمون واملفاهيم.
األمر الثاني، أن ما بعد معركة الباب رسم ما ميكن 
وصفه مبثلث التماس املباشر بني ثاث قوى أساسية، 
هي: القوات التركية ومعها فصائل درع الفرات، وقوات 
النظام الس��وري وحلفاؤه، وقوات سوريا الدميقراطية 
)الكردي��ة( وحليفها األميركي، ولع��ل كل طرف يحاول 
-في مرحلة ما بعد معركة الباب- رسم خطوط احلركة 

أو التمركز تطلعاً إلى حتقيق أهدافه.
وف��ي جميع األح��وال؛ فإن خطة تركي��ا تدور حول 
اعتماد أجنع الطرق للوصول إلى الرقة، وهي تبدو أمام 

خيارين يتضمن كل منهما صعوبات جمة:
- اخلي��ار األول: ه��و األقص��ر واألس��هل جغرافي��اً، 
ويعن��ي التوغل عبر مم��ر تل أبيض/الرق��ة، ولكن مثل 
ه��ذا اخليار بحاجة إلى اتف��اق تركي/أميركي، وإال فإن 
الصدام مع قوات س��وريا الدميقراطي��ة أكيد. وإلى اآلن 
ال مؤش��رات على اتفاق م��ع األميركيني بهذا اخلصوص 

رغم احملادثات املتواصلة بني اجلانبني.
- اخليار الثاني: التوغل عبر ريف حلب الش��رقي، 
أي عب��ر مح��ور جرابلس/الباب/منبج. وه��ذا اخليار 
يب��دو األصعب ال بس��بب أن��ه األطول جغرافي��اً واألكثر 
كلفة عس��كرياً، ب��ل ألن مثل 
إل��ى  بحاج��ة  اخلي��ار  ه��ذا 
اتف��اق مماث��ل م��ع اجلانب 
النظ��ام  الروس��ي وموافق��ة 

السوري.
ولعل هذا اخليار يحمل 
سيناريو الصدام مع كل من 
ق��وات س��وريا الدميقراطية 
أن  بع��د  النظ��ام،  وق��وات 
القوات ش��رقا  توغلت ه��ذه 
وت��كاد تكون قطعت الطريق 
التركية  الق��وات  أمام تق��دم 

نحو الرقة.

 تب��دو تركيا -أم��ام هذي��ن اخلياري��ن الصعبني- 
محكوم��ة بالتوص��ل إل��ى اتف��اق م��ع كل م��ن موس��كو 
وواش��نطن قب��ل التحرك إلى م��ا بعد الب��اب. ولعل هذا 
األم��ر يجع��ل تركيا تفكر ف��ي إعادة س��يناريو جرابلس 
بتطبيقه في منبج، أي التركيز على إقامة بنية تنظيمية 
وإداري��ة وخدمي��ة في الب��اب ومحيطه��ا، ريثما تنضج 

السيناريوهات املتعلقة مبعركة الرقة بشكل نهائي.
خريطة جديدة

إذا كان من الواضح أن القوات التركية ستعمل بعد 
الباب من أجل الس��يطرة على الق��رى والبلدات الواقعة 
بني الباب ومنبج وصوالً إلى األخيرة، فإن قوات سوريا 
الدميقراطية تركز في ه��ذه املرحلة على أولوية حصار 
الرقة بقرار أميركي، دون أن يعني ما س��بق عدم الدفاع 

عن منبج في حال تعرضها لهجوم تركي.
وم��ن الواض��ح كذلك أن ق��وات النظ��ام تعمل على 
التم��دد جنوب��اً والتوغل ش��رقاً نحو س��د الطبقة لقطع 
الطري��ق أم��ام الق��وات التركي��ة، ورمبا تطلع��اً إلى دور 
في معركة الرقة انطاق��اً من االعتماد على دور احلليف 

الروسي والدعم اإليراني.
لكن يبقى التطور األبرز هنا هو أن حترير الباب من 
داعش رسم خريطة جديدة لنفوذ القوى املتحركة على 
األرض، إذ ثمة اعتق��اد بإمكانية قيام حتالف بني قوات 
س��وريا الدميقراطية وقوات النظام ف��ي وجه أّي توغل 

تركي، رغم تناقض أهداف الطرفني.
فم��ع أن النظ��ام يعل��ن رفض��ه إقام��ة فدرالية في 
الش��مال الس��وري وقوات س��وريا الدميقراطية جتاهر 
بتحالفه��ا مع الواليات املتح��دة، إال أن التحالف بينهما 
ُعد  يوفر جملة من املصالح املش��تركة للطرفني على الصُّ
والسياس��ية،  واالقتصادي��ة  واللوجس��تية  األمني��ة 

فالطرفان يصفان الدور التركي باالحتال.
ومث��ل ه��ذا التحال��ف يحق��ق للك��رد التواصل بني 
كانتوناتهم من القامش��لي ش��رقاً إلى عفرين في أقصى 
الش��مال الغرب��ي، فيم��ا يحقق للنظ��ام الس��يطرة على 
العديد من املناط��ق التي فقدها ولو ش��كلياً، كذلك فإنه 
يفت��ح املج��ال للم��رة األولى أم��ام التواص��ل اجلغرافي 
بني أرياف حلب والرقة واحلس��كة، حي��ث عوامل النقل 

واالنتق��ال والتجارة لها أهمية بالغ��ة للطرفني في هذه 
املرحلة.

الرقة هي البوصلة
حس��ب التفاهمات األميركية - الروس��ية السابقة؛ 
ميك��ن الق��ول إن معرك��ة الرقة ه��ي من نصي��ب أميركا 
وحليفتها أي قوات س��وريا الدميقراطي��ة، مقابل إعطاء  
معرك��ة دير ال��زور لق��وات النظ��ام وحليفيها الروس��ي 

واإليراني.
لكن انتزاع تركيا الس��يطرة على الباب عزز دورها 
وأوح��ى ب��أن تركيا ق��د تتح��ول إلى العب أساس��ي في 
معرك��ة الرق��ة، إذا م��ا انته��ت احملادث��ات األميركي��ة - 
التركي��ة إلى اتفاق بهذا اخلص��وص. إذ من الواضح أن 
املعضلة األساس��ية الت��ي تواجه تركيا ف��ي هذا املجال 

هي حتالف واشنطن مع كرد سوريا.
»اإلدارة األميركي��ة ل��م ُتفص��ح عن خطتها بش��كل 
كام��ل، وه��ي تنته��ج سياس��ة لعب��ة التوازن��ات ب��ني 
احلليف االس��تراتيجي التاريخي )أي تركيا( واحلليف 
الناشئ )أي كرد سوريا(، حيث تواصل إرسال اجلنود 
واملستش��ارين وتق��دمي الس��اح للك��رد رغ��م الرف��ض 

التركي«
فالثاب��ت حت��ى اآلن ه��و أن اإلدارة األميركي��ة ل��م 
ُتفص��ح عن خطتها بش��كل كامل، وهي تنتهج سياس��ة 
لعبة التوازن��ات بني احلليف االس��تراتيجي التاريخي 
)أي تركيا( واحلليف الناش��ئ )أي كرد س��وريا(، حيث 
تواصل إرس��ال اجلنود واملستش��ارين وتقدمي الساح 

للكرد رغم الرفض التركي.
وإذا كان التمسك األميركي باحلليف الكردي نابعاً 
من جتربة أسس��تها الثقة باخلب��رة القتالية للكرد ضد 
داعش، فإن الدور الروسي يبقى حاضراً في قرار أنقرة، 
إذ تدرك تركي��ا أن وصولها إلى الباب لم يكن ممكناً لوال 
التفاه��م التركي- الروس��ي، الذي أنتج��ه التقارب بني 
البلدين قبل أن يتحول إلى آلية عمل بينهما في أستانا.

وعلي��ه، فإن التح��رك الترك��ي نحو الرق��ة ال بّد أن 
يأخ��ذ كل ه��ذه العوام��ل في االعتب��ار، ويبق��ى مرهوناً 

بحسم اإلدارة األميركية لقرارها بهذا اخلصوص.
وف��ي جمي��ع األح��وال، وإل��ى أن تتض��ح األم��ور 
والتحالف��ات واالتفاقات واخلطط؛ تبق��ى معركة الرقة 
بوصل��ة للجمي��ع، ال بوصفه��ا معرك��ة عس��كرية مهمة 
س��تلحق ضرب��ة قاصم��ة بتنظيم داع��ش، ب��ل لكونها 
معركة فاصلة س��تكون لنتائجه��ا تداعيات كبيرة على 

مجمل األزمة السورية ومساراتها السياسية.{

األلغام الممّوهة... سالح »داعش« لقتل المدنّيين في الباب السورية
»رمب��ا جتلس على حجر لترتاح م��ن عناء الطريق، 
لك��ن ذلك احلجر قد يودي بك إلى املوت. بكل بس��اطة قد 

يكون لغماً على شكل حجر زرعه تنظيم داعش«.
به��ذه العب��ارات يلخ��ص أح��د املدنيني ف��ي مدينة 
الب��اب معان��اة األهال��ي نتيجة األش��كال املتع��ددة التي 
زرعها تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( قبل انسحابه 
م��ن مدينة الب��اب في ريف حلب الش��رقي حتت ضربات 
»اجليش السوري احلر«. وقد أدت هذه األلغام إلى مقتل 
عدد من املدنيني. كما أنها باتت حتول دون عودة األهالي 
إلى منازله��م، التي كانوا ق��د اضطروا إل��ى النزوح عنها 

نتيجة سيطرة تنظيم »داعش« على املدينة. 
م��ن جهت��ه، يوضح قائ��د قطاع أع��زاز ف��ي مديرية 
الدف��اع املدني الس��وري في حل��ب، عبد الك��رمي باو، أن 
فرق الدفاع املدني تعمل بشكل مستمر من الصباح حتى 
املس��اء منذ ط��رد »داعش« م��ن مدينة الب��اب، على إزالة 

األلغام والتي يقّدر عددها باملئات.
ويلف��ت ب��او إل��ى أن »داع��ش« وّزع األلغ��ام ف��ي 
من��ازل املدنيني والطرق��ات واحملال التجاري��ة واملدارس 
واملعام��ل، ولم يترك زاوي��ة في مدينة الب��اب إال ووضع 
فيه��ا لغم��اً. ويق��ول إن »داع��ش تفنن ف��ي القت��ل، وزرع 
ألغاماً مختلفة األشكال وممّوهة على شاكلة حجر وأثاث 

منزل«. ويش��ير إلى أن الدفاع املدني 
»وجد ورشة لصناعة قوالب األلغام، 
إذ يقوم التنظيم بصناعة أجس��ام من 

اجلص لتمويه ألغامه«. 
ويصف ب��او الوضع في املدينة 
قائاً: »نعمل من الصباح حتى املساء 
ونق��وم بالبحث عن جث��ث الضحايا 
التي أوقعه��ا القصف عل��ى املدينة«. 
ويشير إلى أن »املدينة مدمرة بنسبة 
ستني في املائة، واحلركة صعبة«، إذ 
إنه »في كل حركة غير مدروسة هناك 

حالة موت، على غرار ما حصل يوم اجلمعة املاضي حني 
قضى ش��خص مدن��ي أمام أع��ني عناصر الدف��اع املدني 

الذين لم يتمكنوا من إنقاذه«.
ويلف��ت قائد الدف��اع املدن��ي إلى أن »هن��اك كل يوم 
ضحّي��ة ف��ي مدينة الب��اب، عل��ى الرغم م��ن التحذير من 
وج��ود األلغ��ام«. ويضيف: »قمنا بنش��ر مقاط��ع فيديو 
وص��ور ع��ن أش��كالها، لك��ن املدني��ني ال يلتفت��ون إل��ى 
حتذيرن��ا«، ويلف��ت إلى أن��ه »ل��و كان هناك ف��رق إلزالة 
األلغام في مدينة الباب، لم نكن لنفقد مدنياً أو عسكرياً«، 
مش��دداً على ضرورة »تكاتف اجلميع واملس��اعدة« حلل 

هذه املشكلة.
في الس��ياق نفس��ه، يتحدث عدد م��ن أهالي املدينة 
ع��ن صعوبة في العيش داخل املدين��ة. يقول أبو محمد، 
وه��و أحد العائدي��ن إلى املدين��ة: »لقد أتي��ت إلى منزلي 
وكان في��ه لغم، لم أملس��ه وق��ام الدفاع املدن��ي بتفكيكه، 
ومع ذلك ال ميكنني أن أقيم في املنزل ألنه شبه مدمر، وال 
يوجد مياه في املدينة، وال أي خدمات حتى اآلن«. ويلفت 
إلى أن »الدفاع املدني يعمل على متش��يطها من األلغام«. 
ويش��ير إلى أنه »قبل يومني قت��ل اثنان من أهالي املدينة 
بع��د دخولهما إلى منزلهما، كان هن��اك لغم، ولم يصغيا 

إلى حتذير الدفاع املدني«، بحسب قوله.

ويؤك��د أن��ه ال توجد حصيلة رس��مية لع��دد القتلى 
ج��راء انفج��ار األلغ��ام ف��ي مدين��ة الب��اب، فيم��ا تق��ول 
تنسيقية املدينة إن أربعمائة مدني قتلوا في املدينة جراء 
القصف واأللغام بينهم عائ��ات بأكملها. ودامت احلملة 
العس��كرية التي ش��نتها قوات »اجليش السوري احلر«، 
بدعم اجليش التركي للس��يطرة على مدينة الباب، 108 
أي��ام، قتل خالها 132 م��ن عناصر »اجليش احلر« و27 

جندياً تركياً جراء االشتباكات وانفجار األلغام.
وتؤكد مص��ادر من مدينة الب��اب أن تنظيم »الدولة 
اإلس��امية« ش��ّرد قرابة مائة أل��ف مدني منذ اس��تيائه 

عل��ى املدينة التي تعد معق��ل التنظيم في محافظة حلب، 
ودّم��ر معظ��م البن��ى التحتي��ة فيه��ا. ول��م يكت��ِف بزرع 
األلغ��ام داخلها إمن��ا مأل محيطها أيضاً ملن��ع املدنيني من 
اخلروج. واتهمت املعارضة السورية املسلحة واجليش 
التركي تنظي��م »داعش« باتخاذ املدنيني دروعاً بش��رية 
عبر احتجازه��م في املدينة ونقل مقراته العس��كرية إلى 
املناط��ق الت��ي يقي��م فيه��ا املدنيون، م��ا أّدى إل��ى وقوع 

عشرات الضحايا.
وتع��د مدينة الباب املركز االقتصادي والتجاري في 
ري��ف حلب الش��رقي، وهي أكب��ر مدن الري��ف قبل اندالع 
الث��ورة الس��ورية ضد النظام الس��وري ف��ي آذار 2011. 
وكان تنظي��م »الدولة اإلس��امية« بس��ط س��يطرته على 
مدين��ة الب��اب عندم��ا كان يع��رف ب�»الدولة اإلس��امية 
في العراق والش��ام«، في 14 كان��ون الثاني عام 2014، 
بع��د هج��وم عل��ى املعارضة الس��ورية في املدين��ة، قام 
إث��ره بإع��دام قراب��ة 60 عنص��راً م��ن املعارض��ة بع��د 

استسامهم.{

بقلم: جال بكور

رؤساء أركان تركيا وأمريكا وروسيا
يبحثون آخر تطورات الوضع في سوريا

بحث رؤس��اء أركان تركي��ا وأمريكا وروس��يا، يوم 
الثاث��اء، آخ��ر تط��ورات الوض��ع بخص��وص محارب��ة 
جميع التنظيمات اإلرهابية في س��وريا، وتبادلوا اآلراء 

حول املشاكل األمنية في سوريا والعراق.
جرى ذلك خال اجتماع ثاثي مش��ترك جمعهم في 

مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.
وأشار بيان صادر عن رئاسة األركان التركية إلى أن 
رئيس األركان الترك��ي خلوصي أكار، ونظيره األمريكي 
فالي��ري غيراس��يموف،  والروس��ي  جوزي��ف دنف��ورد، 
اجتمع��وا ف��ي أنطالي��ا، إث��ر دع��وة وجهه��ا أكار، حيث 
بحث��وا آخر تطورات الوض��ع بخصوص محاربة جميع 
التنظيمات اإلرهابية في س��وريا، وتبادل��وا اآلراء حول 

املشاكل األمنية اإلقليمية في كل من سوريا والعراق.
وأض��اف البيان أنه مت تقيي��م إمكانية اتخاذ تدابير 

إضافي��ة في إطار منع وقوع أحداث غير مرغوب بها بني 
القوات املس��لحة للدول الثاث)تركيا وأمريكا وروسيا( 
بهدف محارب��ة فعالة ضد جمي��ع التنظيمات اإلرهابية 

خال الفترة املقبلة.
ال��وزراء الترك��ي ب��ن عل��ي يل��درمي  وكان رئي��س 
أوضح في وقت س��ابق يوم الثاثاء، أّن اجتماع رؤساء 
أركان ب��اده والوالي��ات املتحدة األمريكية وروس��يا في 
أنطاليا، يهدف إلى التنس��يق في مجال مكافحة اإلرهاب 

باملنطقة. 
وأضاف يلدرمي أّن اجتماع رؤساء األركان سيستمر 

يوم األربعاء أيضاً.
وأش��ار إلى أّن اإلره��اب يعّد تهديداً مش��تركاً لكافة 
األطراف املعنية باألزمة الس��ورية، وعنصراً يحول دون 

إحال األمن والسام في عموم سوريا.{
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نتن ياهو في موسكو لحفظ المصالح اإلسرائيلّية في سورية
في مس��عى واضح لضمان مصال��ح تل أبيب في 
أي تسوية سياسية للصراع في سورية، يقوم رئيس 
ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني ننت ياه��و يوم اخلميس 
بزي��ارة إل��ى روس��يا، وه��ي الزي��ارة اخلامس��ة التي 
يقوم بها منذ أن توّل��ى مقاليد احلكم. فعلى الرغم من 
تعبي��ر املس��تويات السياس��ية واألمنية ف��ي تل أبيب 
ع��ن رضاها التام من مس��توى وعوائد التنس��يق بني 
روس��يا وإس��رائيل في سورية، الذي يس��مح للجيش 
اإلس��رائيلي بهام��ش حرية مطل��ق في العم��ل ضد ما 
يعتبره أهداف��اً حلزب الله داخل األراضي الس��ورية، 
فإن هذه املس��تويات تعّبر عن قلق متزايد من إمكانية 
أن تفضي املفاوضات السياسية بني ممثلي املعارضة 
السورية ونظام بشار األس��د إلى إضفاء شرعية على 
وجود ق��وات احلرس الثوري اإليران��ي و»حزب الله« 

في سورية، ال سيما في املناطق القريبة من احلدود.
النظ��ام  لصال��ح  امليداني��ة  التح��والت  وفاقم��ت 
الس��وري والقوى املس��اندة له، من حدة املخاوف من 
النتائج التي ميكن أن تنتهي إليها اجتماعات أس��تانة 
ومفاوض��ات جني��ف. وأعل��ن ن��نت ياه��و أن زيارت��ه 
إل��ى موس��كو تأتي في إط��ار حرصه عل��ى »أال تفضي 
التس��وية ف��ي س��ورية إلى متك��ني إيران وح��زب الله 

اجل��والن  حتوي��ل  م��ن 
انطاق ضد  إلى نقط��ة 
ونقل��ت  إس��رائيل«. 
»يس��رائيل  صحيف��ة 
الثاث��اء  ي��وم  هي��وم« 
ع��ن نتنياه��و زعمه أن 
س��يحاولون  اإليرانيني 
إم��اء تس��وية تضم��ن 
ف��ي  وجوده��م  تعزي��ز 
س��ورية، مش��دداً عل��ى 
بوت��ني  س��يحث  أن��ه 
عل��ى إحب��اط املخط��ط 
اإليراني. وعّدد نتنياهو 

ما اعتبرها مظاهر على اس��تعدادات إيرانية ملرحلة ما 
بعد التسوية، مش��يراً إلى أنه عازم على قطع الطريق 
عل��ى اإليراني��ني م��ن خ��ال التوص��ل لتفاهم��ات مع 

الروس.
ومّه��د نتنياه��و لزيارت��ه إل��ى موس��كو من خال 
إرس��ال رس��الة ضمنية لبوتني مفادها أن��ه يأتي إلى 
موسكو متسلحاً بدعم أميركي على أعلى املستويات. 
فقد قطع ننت ياهو ليلة االثنني جلسة التحقيقات التي 

كان يخض��ع لها في منزل��ه من قبل محققي الش��رطة 
حول ش��بهات الفساد التي تدور حوله وحول عائلته، 
ورد على اتصال هاتفي م��ن الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب اس��تمر لوق��ت طوي��ل، وتناول بش��كل خاص 
الس��لوك اإليران��ي وكيفية مواجهت��ه. وحرص ديوان 
ن��نت ياه��و على إص��دار بي��ان تفصيلي ح��ول ما جاء 
في االتص��ال الذي ب��ادر إليه ترامب. ف��ي الوقت ذاته 
حرص ننت ياهو على شن حملة دعائية ضد إيران، إذ 
اتهم طهران باملس��ؤولية عن 80 في املائة من املشاكل 

األمنية التي تتعّرض لها إسرائيل.
لك��ن عل��ى الرغ��م م��ن الدع��م األميرك��ي املعل��ن 
إلسرائيل في كل ما يتعلق باملوقف من إيران وحرص 

ننت ياهو على التلويح به، إال أن هناك في تل أبيب من 
ي��رى أنه ال ميكن الركون إلى دعم ترامب، وأنه ال بديل 
عن االس��تثمار في محاولة استمالة الروس وإقناعهم 
بأال تسمح التسوية املرتقبة في سورية بتثبيت أقدام 

إيران وحزب الله هناك.
وأشار الس��فير اإلسرائيلي األس��بق في واشنطن 
الره��ان  محوري��ة  إل��ى  ش��وفال،  زمل��ان  الليك��ودي 
الت��زام  مب��دى  مش��ككاً  موس��كو،  عل��ى  اإلس��رائيلي 
اإلدارة األميركي��ة اجلدي��دة بالوق��وف عل��ى املصالح 
اإلسرائيلية في س��ورية. وفي حتليل نشرته صحيفة 
»يس��رائيل هي��وم«، لفت ش��وفال إلى أنه عل��ى الرغم 
من موق��ف ترامب احل��ازم جتاه إي��ران، إال أن هامش 
املن��اورة املتاح أمامه محدود ألنه يرى في الوقت ذاته 
في العاقة مع موس��كو مصلحة اس��تراتيجية. وحذر 
ش��وفال م��ن أن موس��كو ال ميكنه��ا أن تس��مح باملس 
بطهران بس��بب طاب��ع العاقات االس��تراتيجية التي 

تربطهما.
ولع��ل »املعضل��ة« التي أش��ار إليها ش��وفال هي 
الت��ي حتفز نتنياه��و على تكثيف االتص��ال مع بوتني 
بهدف الدفع نحو تس��وية للصراع في سورية تضمن 
أن  املاح��ظ  وم��ن  اإلس��رائيلية.  املصال��ح  خارط��ة 
إس��رائيل بإمكانها أن تتعايش مع أية تسوية سورية 
تضمن بقاء بشار األسد على رأس السلطة في سورية 
بش��رط تقليص الوج��ود اإليراني. وفي مقال نش��رته 
صحيف��ة »معاري��ف« أخي��راً، أك��د املعلّق العس��كري 
اإلسرائيلي ألون بن دافيد أن صيغة التوافق »املثلى« 
بني بوتني وترامب بش��أن س��ورية، في نظر إسرائيل، 
تتجّسد في بقاء األسد على رأس سورية، لكن من دون 

إيران و«حزب الله«.{
تحريض إسرائيلي

إلحباط »أسبوع األبارتهايد« في فرنسا
بقلم: د. صالح النعامي

تواصل حكومة بنيامني نتنياهو حتركاتها إلحباط وش��يطنة مظاهر االحتجاج ضد سياساتها 
ف��ي أرج��اء العالم، في الوق��ت الذي دعت في��ه نخب في تل أبي��ب إلى فرض عقوبات على إس��رائيل 

إلجبارها على تغيير أمناط سلوكها جتاه الفلسطينيني.
وبناًء على تعليمات وزارة اخلارجية في تل أبيب، ش��رعت الس��فارة اإلسرائيلية في باريس في 
حتركات إلقناع احلكومة الفرنس��ية بعدم الس��ماح بتنظيم »أسبوع األبارتهايد«، الذي تطلقه حركة 
املقاطعة وس��حب االس��تثمارات وفرض العقوبات )BDS( في عدد كبير من املدن األوروبية، مبا في 
ذلك فرنس��ا التي تنش��ط فيها احلركة، مبناس��بة م��رور 100 عام على صدور وعد بلف��ور، الذي مّهد 
الطريق أمام قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطني. وما فاقم من حساسية احلكومة اإلسرائيلية 
لنشاطات »أس��بوع األبارتهايد« في أوروبا حقيقة أن منظميه ينوون منحه أبعاداً كبيرة، إذ سينظم 

حتت عنوان: »100 عام من االستعمار 100 عام من املقاومة ألجل العدالة«.
 وذك��ر موقع صحيف��ة »معاريف« أن منظمي األس��بوع ل��ن يكتفوا بإعداد مؤمترات ومس��يرات 

وعروض فّنية ومعارض، بل يستعدون أيضاً لتنظيم أنشطة ذات مضامني احتجاجية خاصة.
وأش��ارت معاريف إلى أن ما فاقم إحباط الس��فارة اإلس��رائيلية حقيقة أن الس��لطات الفرنسية 
منحت تراخيص لتنظيم فعاليات »أس��بوع األبارتهايد« في تس��ع مدن فرنس��ية، على الرغم من أن 
القانون الفرنسي يحظر أنشطة حركة )BDS(. ومن املقرر أن يتم تنظيم فعاليات األسبوع في مدن: 

باريس، ليون، مارسي، رين، تولوز، مونبيلييه، وغرونوبل.
وأكدت معاريف أن السفيرة اإلسرائيلية في باريس، عليزا بن نون، توجهت إلى املجالس احمللية 
في املدن التس��ع محذرة من »اخلطورة التي متثلها الكراهية التي يعكس��ها تنظيم هذه الفعالية وما 
يرافقها من نش��اطات«. وعملت بن ن��ون على مهاجمة حركة املقاطعة من خ��ال القول إنها »أماطت 
اللثام عن وجهها الاسامي املعادي للصهيونية، وتصّور إسرائيل كمجرد مستعمرة وتنزع الشرعية 
عنها«، بحس��ب ما جاء في رس��التها لرؤس��اء املجالس احمللية في املدن التس��ع. واستغلت بن نون 
األوضاع األمنية في فرنس��ا في محاولة لبّث اخلوف من حت��ركات حركة املقاطعة، خصوصاً جلهة 
دعوتها إلى »املقاومة الشعبية«. وحذرت السفيرة اإلسرائيلية من أن فعاليات »أسبوع األبارتهايد« 
س��تفضي إلى إثارة »الش��غب واملّس بالنظام العام« في هذه املدن، مطالب��ًة بإلغاء التصاريح التي 
منح��ت ملنظم��ي الفعالي��ات، على اعتب��ار أنها تفاق��م »الكراهي��ة إلس��رائيل واجلالي��ة اليهودية في 

فرنسا«.
كما حاولت بن نون الترويج بأن األنش��طة االحتجاجية التي نظمتها حركة املقاطعة في فرنسا 
خال األعوام املاضية، انتهت مبحاوالت لشّن هجمات على مصالح يهودية وفرنسية. وفي ما ميثل 
رداً على حتركات حركة املقاطعة، كش��فت قناة التلفزة اإلس��رائيلية العاش��رة عن أن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، الذي يشغل أيضاً منصب وزير اخلارجية، ينوي تنظيم »تظاهرة دعم 
دولية« في نهاية آب املقبل في مدينة بازل السويسرية مبناسبة مرور 120 عاماً على انعقاد املؤمتر 
الصهيوني األول، الذي نظم في املدينة، والذي دعا إلى إقامة »وطن قومي« لليهود. وأش��ارت القناة 
إل��ى أن ننت ياهو س��يحاول إقناع قادة أوروبيني باملش��اركة في هذه التظاهرة، التي سيش��ارك فيها 
يهود حصلوا على جوائز نوبل وقادة اجلاليات اليهودية في أرجاء العام. وأكدت القناة أن س��كرتير 

احلكومة اإلسرائيلية، تساحي برفرمان، زار بالفعل سويسرا لإلعداد لتنظيم الظاهرة.
وفي الس��ياق، واصلت نخب إس��رائيلية الدعوة إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل لردعها 
عن مواصلة سياس��اتها القمعية جتاه الفلسطينيني، وإلجبارها على وقف سن القوانني الهادفة إلى 
تقليص قدرة املنظمات احلقوقية على االحتجاج على السلوك اإلسرائيلي. وفي مقال نشرته صحيفة 
»هآرت��س«، ق��ال رئيس قس��م العلوم السياس��ية ف��ي اجلامعة العبري��ة في الق��دس احملتلة، زئيف 
شترنهال، إن ردة فعل عاملية على سلوك احلكومة اإلسرائيلية كفيلة فقط بإنهاء االحتال وبتقليص 
حتركاته��ا الهادفة إل��ى هدم الدميوقراطية. وحذر ش��ترنهال من أن مواصلة حتال��ف اليمني الديني 
والعلماني إدارة ش��ؤون إس��رائيل، س��تكون مرتبطة بتواص��ل خطواته التصعيدي��ة ضد معارضي 

االحتال.{

باسل األعرج
شهيد يقاوم وال ينكسر

ضجت مواقع التواصل االجتماعي باس��م املثقف 
الفدائي باسل األعرج، الذي اشتبك مع قوات االحتال 
اإلس��رائيلي لس��اعتني متواصلت��ني، واستش��هد يوم 
االثن��ني، بع��د أن نف��دت ذخيرت��ه، ورش��قه االحتال 
بالرصاص وقذيفة »إنيرغا«، ما أدى إلى استشهاده، 

وسحل جثمانه. 
الشهيد باسل، يعرفه الناش��طون والصحافيون 
واملثقفون الفلسطينيون، وهو يعتبر موسوعة علمية، 
ومرجع��اً تاريخي��اً وثقافي��اً، ملم��اً بتاري��خ القضي��ة 

الفلسطينية، وبجغرافيتها وثوراتها وكفاحها. 
خل��ص  مش��ارقة،  صال��ح  اجلامع��ي  األس��تاذ 
س��يرة باس��ل في بضع��ة أس��طر كتبها عبر حس��ابه  
على »فيس��بوك«: »اغتالوا منظراً ومفك��راً لطاملا كتب 
ع��ن »القت��ال الفردي« كبدي��ل من غي��اب االنتفاضات 
اجلماعي��ة.. اغتالوا »باحث��اً محارب��اً« كان باإلمكان 
أن يكون م��ن أوائل األكادمييني الفلس��طينيني في هذا 
التخص��ص.. اغتال��وا أول منف��ذ لفك��رة »االختف��اء« 
و»املقاوم��ة الفطرية«.. اغتالوا معارضاً ش��ريفاً، ذاق 
اجل��رح واالعتقال السياس��ي، ول��م يخ��ّون أو يهن أو 
يزاي��د عل��ى أح��د.. اغتالوا مقتح��م متجر رام��ي ليفي 
االستيطاني وجندي املس��يرات والتظاهرات امللتزم.. 
اغتال��وا محرضاً ومحركاً ومحوراً ش��بابياً ضاقت كل 
الفصائل عن اس��تقطابه.. اغتالوا اسماً ما زال صغيراً 
عل��ى الدم والفكر السياس��ي والبحث والثورة.. رحمة 

الله عليك يا باسل األعرج«. 
 ع��دة وس��وم باس��م الفدائ��ي باس��ل، غ��رد به��ا 
الناش��طون على مواقع التواص��ل االجتماعي، مّجدوا 
عبرها الش��هيد، وغردوا بعبارات��ه ومواقفه التي كان 

الفلسطينيون يعممونها في ما بينهم. 
ه��ادي عبد الهادي كتب عبر »فيس��بوك«: املثقف 
احلقيقي هو املثقف املش��تبك كما قال ش��هيدنا باس��ل 
األع��رج. املثق��ف ه��و ال��ذي يش��تبك م��ع ق��وى الظلم 
واالس��تعمار واخلن��وع. وهو أول من يقات��ل وآخر من 
ينكس��ر. الي��وم باس��ل األع��رج أعطانا درس��اً وذكرنا 

بالعظام في التاريخ حيث طبق ما نظر له.
توفيق العيس��ى كتب أيضاً: هك��ذا رحل الدكتور، 
صديقي باس��ل األعرج.. لم يكن مس��تغرباً ان تختلط 
الدم��اء بالرص��اص بالكت��ب أن تغ��رق كتب��ه بدم��ه 
ورصاص احملتل.. باس��ل األعرج أو الدكت��ور كما كنا 
نلقبه أثناء اعتصام دوار املنارة إلنهاء االنقس��ام، كان 
مش��تبكاً مع ذات��ه بطريقة جمع فيها ب��ني كتاب كارل 
ماركس والترابي وسيد قطب وفعل االستشهاد ذاته. 

الس��اخر ال��كاره احملب العاش��ق الق��ارئ املقاتل 
باسل األعرج. 

ل��م يخِف الناش��طون غضبهم من الس��لطة، التي 
أقدم��ت على اعتقال س��تة ش��بان م��ن بينهم الش��هيد 
باس��ل ملدة خمس��ة أش��هر دون تهمة واضحة، وعقب 
اإلفراج عنهم اعتقل خمس��ة منهم وبقي باسل مطارداً 

إلى حني استشهاده. 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر  الناش��طون  وت��داول 
االجتماع��ي، وصي��ة كان ق��د تركه��ا الش��هيد باس��ل 
األعرج ب��ني دفاتره وكتبه داخ��ل البيت الذي حتصن 
في��ه، حيث قال ف��ي كلماته األخي��رة: »حتية العروبة 
والوط��ن والتحري��ر، إن كنت تقرأ هذا فه��ذا يعني أني 
، وقد صعدت ال��روح إلى خالقه��ا، وأدعو الله  قد ِم��ُتّ
أن أالقي��ه بقلٍب س��ليم مقب��ل غير مدب��ر بإخاص با 
ذرة ري��اء. لك��م من الصع��ب أن تكت��ب وصيتك، ومنذ 
س��نني انقضت وأن��ا أتأم��ل كل وصايا الش��هداء التي 
كتبوه��ا، لطامل��ا حيرتن��ي تل��ك الوصاي��ا، مختصرة 
س��ريعة مختزل��ة فاق��دة للباغ��ة وال تش��في غليلن��ا 
ف��ي البحث عن أس��ئلة الش��هادة. وأنا اآلن أس��ير إلى 
حتف��ي راضي��اً مقتنعاً، وج��دت أجوبتي، ي��ا ويلي ما 
أحمقن��ي، وهل هناك أبل��غ وأفصح من فعل الش��هيد، 
وكان من املفروض أن أكتب هذا قبل ش��هوٍر طويلة إال 
أن ما أقعدني عن هذا هو أن هذا سؤالكم أنتم األحياء، 
فلم��اذا أجيب أنا عنكم، فلتبحثوا أنت��م.. أما نحن أهل 

القبور فا نبحث إال عن رحمة الله«.{
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فوز يحيى السنوار في قطاع غزة.. بين التهويل والتسطيح
اختي��ار رج��ل ذي خلفي��ة أمني��ة وعس��كرية -مثل 
األس��ير احملرر يحيى الس��نوار- عل��ى رأس قيادة حركة 
املقاومة اإلسامية )حماس( في قطاع غزة أثار تساؤالت 
وحتليات من كل حد وص��وب، بدءاً من ابن التنظيم إلى 
الصدي��ق والعدّو واخلص��وم. لكن معظم تفس��يرات هذا 
احلدث طغى عليها التهويل أو التسطيح، وقامت أطراف 

مختلفة بتضخيم احلدث من منطلقات متباينة.
أن يقوم بذلك ش��باب احلركة مفهوم ومبرر إلى حد 
كبي��ر، ألن النتيجة عكس��ت توجهاتهم الت��ي عبروا عنها 
عبر االنتخابات بش��فافية ونزاهة، أم��ا أصدقاء احلركة 
القدام��ى في املنطقة فقد وج��دوا في النتائ��ج تعبيراً عن 

الرغبة للعودة إلى »املاضي الدافئ«.
ث��م إن »إس��رائيل« وج��دت ف��ي هذا احل��دث فرصة 
ثمين��ة للتحري��ض عل��ى املقاوم��ة الفلس��طينية وحركة 
»حم��اس« إقليمياً ودولي��اً، فحجم التهوي��ل التحريضي 
ال��ذي تق��وم ب��ه األب��واق اإلعامي��ة اإلس��رائيلية لي��س 
عادي��اً وغير ب��ريء، عبر الترويج ملق��والت مثل »حماس 
تتعس��كر«، وأن »إرهابي��اً دولي��اً عل��ى رأس حماس في 

غزة«.
كما أن وس��ائل إعام فلس��طينية وإقليمية اشتركت 
ف��ي ه��ذا التحري��ض اإلس��رائيلي عب��ر التروي��ج ملقولة 
أن حم��اس ف��ي ظل قي��ادة الس��نوار في غزة س��تخضع 
»للمح��ور اإليراني«، وهذا ال��رأي البعيد عن املوضوعية 
ل��ه دواف��ع حتريضية، اله��دف منها اإليق��اع بني حماس 

والشعوب الداعمة لها، والدول العربية واإلسامية.
ومن جانب آخ��ر، قام البعض بتس��طيح حدث فوز 
الس��نوار، وهنا م��ن املفهوم واملب��رر إلى حد م��ا أن يقوم 
بع��ض املقرب��ني بذلك، ألن��ه يأتي في س��ياق ال��رد على 
التحريض��ات اإلس��رائيلية إبط��االً ملفعوله��ا، لك��ن هدف 
خصوم حماس من هذا التسطيح جاء لغرض االستهانة 
باالنتخابات الت��ي جتريها احلركة، وتصويرها أمراً غير 

مهم وال يستحق كل هذه اإلثارة.
لكن االنتخاب��ات التي أجرتها حماس في قطاع غزة 
لم تكن كذل��ك لكي نقول إن نتائجها ليس��ت حدثاً عابراً، 
فق��د أظه��رت االنتخاب��ات أوالً أن حماس ال ت��زال تتمتع 
بحيوي��ة وديناميكي��ة عالي��ة، وهما عنص��ران ضامنان 
الس��تمرارية الفك��ر واملش��روع، وه��ذا بح��د ذاته مؤش��ر 

تطميني على سامة احلركة.
لق��د ضخت هذه االنتخابات دماء جديدة في جس��م 
حماس، وُيفترض أن تترك هذه الدماء بصمات ملحوظة 

في سلوك وسياسات احلركة خال املرحلة القادمة.
كما أنه ال بّد م��ن التأكيد أن جناح حماس في إجراء 
االنتخابات يعتبر -بحد ذاته- إجنازاً فعلياً كبيراً؛ أوالً، 
ألنه��ا جتري ف��ي ظروف غي��ر عادية وقاهرة، س��واء في 
ما يتعلق باالنتخابات في الس��جون بني أس��رى احلركة 
وراء القضب��ان، أو ف��ي القط��اع احملاصر، أو ف��ي الضفة 
املضروبة أمنياً واس��تخبارياً، أو ف��ي اخلارج املوزع بني 

جغرافيات عديدة.
وثانياً، أن تقوم حركة مقاومة مبمارسة الدميقراطية 
قب��ل مرحلة التح��رر فذلك أمر ل��ه دالالت وأهمية قصوى 

أيضاً، ويسّجل ذلك في تاريخ الدميقراطيات.
وثالثاً، أن حماس ب��ني أخواتها في العاملني العربي 
واإلس��امي قد تكون فريدة من نوعها، حيث نرى أغلبية 
األحزاب العلمانية املتشدقة بالدميقراطية قد يظل قادتها 
ف��ي مناصبه��م وال تغيبهم االنتخاب��ات وال املطالبات بل 
املوت، وبكل أس��ف هذا هو احلال إلى حد ما في األحزاب 

اإلسامية أيضاً.
وبالع��ودة إلى مس��ألة التهوي��ل والتضخي��م التي 
قامت بها أطراف عديدة بسبب فوز السنوار، ميكن القول 

إنها ليست في محلها ألسباب أهمها:
1- الدم��اء العس��كرية اجلدي��دة الت��ي ُضخ��ت في 
جس��م احلركة السياس��ي بقطاع غزة ال تتجاوز نسبتها 
35%، وه��ذا يعني أن احلديث عن 
توجه حماس نحو العسكرة ليس 
موضوعي��اً، ث��م إن بع��ض هؤالء 
كانوا أعضاء في املكتب السياسي 

لغزة في الدورات السابقة.
فعل��ى س��بيل املث��ال، اختير 
ع��ام  )الس��نوار(  احمل��رر  األس��ير 
2012 عضواً في ه��ذا املكتب بعد 
عام م��ن إط��اق س��راحه تقريباً، 
لذل��ك اختي��اره رئيس��اً ال يعطي��ه 
أكثر م��ن الصوت الذي كان يتمتع 

به خال الدورة السابقة.

2- االنتخاب��ات ف��ي حرك��ة حم��اس ال ُتخت��زل في 
قطاع غزة فقط، فغزة هي إقليم ضمن ثاثة أقاليم جتري 
االنتخابات فيها واآلخران هما الضفة الغربية والشتات، 

إلى جانب متثيل السجون ضمن حصة الداخل.
ولذل��ك ف��إن االنط��اق م��ن نتائ��ج انتخاب��ات غزة 
ف��ي  ُتؤخ��ذ  أن  -دون  استش��رافية  حتلي��ات  إلط��اق 
احلسبان نتائج انتخابات األقاليم األخرى- ليس علمياً 

وال موضوعياً.
3- مبا أن الرئيس القادم للمكتب السياس��ي حلركة 
حماس س��ُيختار غالب��اً من قطاع غزة، وس��يكون -على 
األرجح- إس��ماعيل هنية نائب رئيس املكتب السياس��ي 
للحرك��ة، وه��و ش��خصية سياس��ية معروف��ة حتظ��ى 
باحترام كبير بني اجلناحني العس��كري والسياس��ي في 
الداخل؛ فمن ش��أن ذلك أن يؤثر في طبيعة عمل األجسام 
املنتخب��ة ف��ي القط��اع، وأن يح��ول دون طغي��ان توجه 

خاص عليها.
ومن جانب آخ��ر، قد تكون لتل��ك النتائج آثار خال 

: املرحلة القادمة، نستعرضها في العنوانني التالينينْ
1- التق��ارب مع إيران: فقد ش��هدت املرحلة القريبة 
املاضية خط��وات في ه��ذا االجتاه، وُعق��دت لقاءات بني 
اجلانبني في أكثر من عاصمة. وفي ظل وجود ش��خصية 
ذات خلفي��ة عس��كرية قوية على رأس قي��ادة حماس في 
غزة. ومبا أن إي��ران هي الدولة الوحيدة التي توفر جزءاً 

مهم��اً من احلاج��ات العس��كرية للمقاومة الفلس��طينية؛ 
ُيفت��رض أن يس��اهم ذلك ف��ي حتقيق تقارب م��ع طهران 

يتجاوز عقبات املرحلة املاضية.
و»نظراً إلى ش��خصية األسير احملرر يحيى السنوار 
-التي تتمتع بوضوح ش��ديد في الرؤية والتوجه- فإن 
اختي��اره على رأس حركة حماس في غ��زة من املُفتَرض 
أنه س��يترك بصمات واضحة خال املرحلة املقبلة حتت 

سقف محدد«.
2- م��ا تق��وم ب��ه قط��ر وتركي��ا لدع��م قط��اع غ��زة 
ف��ي املجاالت غي��ر العس��كرية -وه��ي ال تق��ل أهمية عن 
املج��ال العس��كري ومرتبطة بصمود الش��عب معيش��ياً 
واقتصادياً- ال تستطيع إيران فعله. فعلى سبيل املثال، 
تقدم أنقرة -عب��ر عاقاتها مع الكيان الصهيوني- جزءاً 
كبيراً من مس��اعداتها لقطاع غزة، وهذا دور ال تس��تطيع 

طهران أن تفعله بسبب القطيعة بينها وبني تل أبيب.  
وم��ع ذلك، ف��إن الفت��رة املقبلة قد تش��هد تقارباً بني 
حم��اس وإي��ران بع��د انته��اء العملي��ة االنتخابي��ة ف��ي 
احلرك��ة. وبن��اًء عليه، س��تعزز إي��ران -عل��ى األرجح- 
دعمه��ا العس��كري لكتائ��ب الش��هيد ع��ز الدين القس��ام 

بصورة أكبر من السابق.
3- ترس��يخ مبدأ توازن الرعب م��ع االحتال: حيث 
م��ن ش��أن انتخاب الس��نوار ف��ي القط��اع أن يدف��ع قادة 
االحت��ال اإلس��رائيلي نحو إع��ادة النظر في حس��اباتهم 
أكث��ر من أي وق��ت مضى، ألن أي ح��رب جديدة على هذه 
املنطقة ُيستبعد أن تكون حرب أيام أو أسابيع أو أشهر.

فاملقاومة في غزة لن تقبل -على األغلب هذه املرة- 
ب��أن تنتهي احل��رب عند النقط��ة أو النق��اط التي توقفت 
عنده��ا احل��روب الث��اث املاضي��ة، وخاصة ف��ي ظل ما 
تقوله مصادر خاصة عن أّن كتائب القس��ام اليوم متتلك 
أس��لحة نوعية ال تتخيلها »إس��رائيل«، ولم تكن بحيازة 

الكتائب خال احلرب األخيرة عام 2014.{

بقلم: صابر كل عنبري

هل ستعود إسرائيل إلى سيناء من جديد؟
صارت العمليات العس��كرية اإلس��رائيلية احملدودة 
في س��يناء خبراً معت��اداً في اإلع��ام، وإن كانت وس��ائل 
إع��ام مصري��ة ما زالت ت��درب العقل املص��ري على قبول 
ه��ذه األخب��ار قب��والً اعتيادي��اً، بعرضه��ا بصيغة جتمع 

النفي واإلثبات والتأكيد والشك معاً.
وتتجاوز هجمات اجليش اإلسرائيلي مجرد الرد على 
هجمات صاروخي��ة -صحيحة أو مزعومة- ُتَش��ن عليه 
من س��يناء، إلى أهداف تبدو أبعد مدى من هذا؛ فهل تعيد 
تل أبيب رسم عاقتها بسيناء من جديد، مستغلة في هذا 
»تفهم« القيادة السياسية املصرية احلالية ملتطلبات أمن 
إسرائيل، واستعدادها للتنازل عن سيناء -أو جزء منها- 

حاً للمعضلة الفلسطينية اإلسرائيلية؟!
العمق االستراتيجي

تعان��ي بني��ة الدول��ة ف��ي الكي��ان الصهيون��ي ف��ي 
األصل م��ن مش��كلتني متناقضتني: األول��ى ضعف العمق 
االس��تراتيجي، والثاني��ة عدم حتمل كلفة التوس��ع خلف 
احل��دود وإن توافرت لديه��ا القدرة العس��كرية، وحتاول 
الدول��ة العبرية احملتلة عاج هاتني املش��كلتني بوس��ائل 

مختلفة.
وتأت��ي إش��كالية العمق م��ن أن املس��احة التي تقوم 
عليه��ا دول��ة االحت��ال اإلس��رائيلي هي معظم فلس��طني 
التاريخي��ة )أرض 48 والضف��ة الغربي��ة الت��ي توص��ف 
دولي��اً بأنها محتلة( الت��ي تبلغ مس��احتها نحو 27 ألف 

كيلومتر مربع فقط، وال يش��غل قطاع غزة ش��به املس��تقل 
سوى 360 كيلومتراً مربعاً من هذه املساحة.

وبه��ذا تبدو الدولة العبري��ة احملتلة فقيرة جغرافياً 
إل��ى حّد خطير. ومع أنها ال تبدو وحيدة عاملياً وال إقليمياً 
ف��ي ه��ذا املضم��ار، إال أن طبيع��ة إس��رائيل أو تاريخه��ا 
يزي��دان صعوبة هذا االختن��اق اجلغرافي؛ إذ قامت على 
الع��دوان واالحتال والتهجير، ومن هنا وضعت نفس��ها 

في جو من العداوة والثارات التي ال تذيبها األيام.
وم��ع أن ش��اطئ البح��ر املتوس��ط ميث��ل متنفس��اً 
جغرافي��اً مهم��اً إلس��رائيل، إال أن��ه ال ميكن��ه إزالة اخلطر 

ال��ذي يحي��ط بالدول��ة احملتل��ة ويهدده��ا ف��ي العم��ق؛ 
فالشاطئ املتوسطي قد ميثل مهرباً، كما حدث مع الغزاة 
الصليبيني من قبل، أو باباً لتهديد اجليران عند السيطرة 
علي��ه بقوات بحرية قوي��ة، إال أنه ال يحم��ي عمق الدولة 
ولو من صواريخ تقليدية تأتي من وراء احلدود. حاولت 
إس��رائيل باس��تمرار معاجل��ة ه��ذه اإلش��كالية املعقدة، 
ورك��زت ف��ي ه��ذا عل��ى وس��يلتني أساس��يتني؛ أوالهما: 
الس��عي إل��ى التطبيع وعق��د معاهدات س��ام أو عاقات 
العربية  ال��دول  مع  سياس��ية 
خاصة ف��ي الدائرة اجلغرافية 
ضم��ان  والثاني��ة:  القريب��ة، 
التفوق العس��كري اإلسرائيلي 
اجلي��ران  عل��ى  الكاس��ح 
الع��رب. وه��ذا األخي��ر ميث��ل 
الوس��يلة األب��رز إل��ى اآلن في 
اإلس��رائيلية  االس��تراتيجية 
لع��اج هذه املش��كلة ف��ي نظر 

معظم العالم.
تنتق��د  ه��ذا  م��ع  وه��ي 
سياس��ات القم��ع اإلس��رائيلي 
جتاه الفلس��طينيني، وتعمدها 

إضعاف الس��لطة الفلسطينية التي ترى أطراف أوروبية 
متعددة أنها متثل مفتاحاً مهماً حلل القضية الفلسطينية 

عبر ما ُسمي »حل الدولتني«.
إال أن التف��وق العس��كري الواض��ح إلس��رائيل على 
مجم��وع ال��دول العربية، ل��م مينع جماعة مس��لحة مثل 
حزب الله اللبناني، وتش��كياً عس��كرياً وسياسياً منظماً 
مثل حركة حماس الفلسطينية -بإمكاناتهما املتواضعة 
جدا بالنس��بة إلى الكيان الصهيون��ي- من تهديد العمق 
اإلس��رائيلي، ودفع اجلي��ش العبري إلى االنس��حاب من 
مس��احات م��ن األرض احتلها بالقوة ف��ي جوالت حربية 

سابقة.
وفي هذا السياق؛ فإن سيناء -التي تزيد مساحتها 
على مس��احة فلسطني احملتلة بأكثر من ضعفني ونصف 
ضعف- مثلت إلس��رائيل بعد ح��رب حزيران عام 1967 
وقبل االنس��حاب منها عام 1982 عمقاً استراتيجياً مهماً 

من اجلهة اجلنوبية.
ف��أي حرب تندلع بينها وبني مصر في هذه الظروف 
-وه��و ما ح��دث في ح��رب أكتوبر عام 1973- س��تترك 
للجي��ش اإلس��رائيلي حت��ى في ح��ال الهزمية مس��احة 
للتراج��ع واملن��اورة واالنس��حاب إل��ى م��ا دون العم��ق 

اإلسرائيلي.
وق��د كانت املقايض��ة اإلس��رائيلية على س��يناء في 
عملية الس��ام الت��ي عقدتها م��ع أنور الس��ادات برعاية 
أميركي��ة ع��ام 1979 ذات ش��قني من الربح واخلس��ارة: 
األول أن تربح إس��رائيل حتيي��د عدّوها األول )مصر( في 
الصراع العربي اإلس��رائيلي، والثاني أن تخسر إسرائيل 
ش��به جزيرة س��يناء التي كانت متثل لها حماية ممتازة 

للعمق.
وق��د حاول��ت ت��ل أبي��ب تعوي��ض ه��ذه اخلس��ارة 
باش��تراط خل��ّو ثلث��ينْ ش��به اجلزي��رة الش��رقّينينْ م��ن 

بقلم: نبيل الفولي

فتح معبر رفح لتسهيل مؤتمر جديد ألنصار دحالن
قالت مصادر فلس���طينية رس���مية في القاه���رة إن قرار 
الس���لطات املصرية بفت���ح معبر رفح ملدة ثالثة أي���ام، بدءاً من 
يوم االثنني، وحتى يوم األربعاء، جاء بعد مطلب من القيادي 
املفص���ول م���ن حركة فتح محم���د دحالن، بالس���ماح لعدد من 
الش���باب املناصرين له باملش���اركة في فعاليات مؤمتٍر تابٍع له 
من املقرر عقده مبدينة العني الس���خنة في محافظة السويس، 
ف���ي إط���ار حْش���ده ضد جبه���ة رئي���س حرك���ة فتح والس���لطة 

الفلسطينية محمود عباس.
وأشارت املصادر ذات الطابع الرسمي، إلى أن السفارة 
الفلس���طينية ف���ي القاهرة أُبلغ���ت بفتح املعبر بش���كل مفاجئ، 
وكذل���ك بتس���هيلها مرور ع���دد كبير من الش���باب للمش���اركة 
والقضي���ة  الدين���ي  اخلط���اب  »جتدي���د  بعن���وان  مؤمت���ر  ف���ي 

الفلسطينية«، في مدينة العني السخنة الساحلية.
وش���ارك ع���دد م���ن الش���خصيات العام���ة املصري���ة ف���ي 

جلس���ات املؤمتر، الذي انطلق���ت فعالياته األحد املاضي، وفي 
إلق���اء الكلم���ات عل���ى احلاضري���ن، وكان ف���ي مقدم���ة هؤالء، 
أس���امة  الدكت���ور  اجلمهوري���ة،  لرئي���س  الدين���ي  املستش���ار 

األزهري، والدكتور مصطفى الفقي.
وأوضحت املصادر أن املش���اركني من قطاع غزة، الذي 
ينش���ط فيه تيار دح���الن، بدأوا بالتوافد إل���ى فعاليات املؤمتر 
بعد ق���رار فتح املعبر، على أن تس���تمر مش���اركتهم في ورش 
العم���ل اخلاص���ة ب���ه. ولفتت املص���ادر إلى أن���ه »ال يخفى على 
أح���د أن النظ���ام املصري احلالي غي���ر متقبِّل لرئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس، ويسعى البراز قيادة فلسطينية 
جدي���دة تتبنّ���ى مواقف���ه اإلقليمي���ة نفس���ها«، على ح���د قولها. 
وأش���ارت إل���ى أن »اجتاه الرئي���س الفلس���طيني لالنفتاح على 
بعض القوى، مثل تركي���ا، ودول أخرى مؤثرة باملنطقة، أثار 

حفيظة النظام املصري«.
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األس��لحة الثقيلة واملتوس��طة، ووجود الق��وات املتعددة 
اجلنسيات.

لك��ن اتضح عق��ب ث��ورة 25 يناي��ر2011 املصرية 
أن هذا الش��رط ليس راس��خاً بدرجة كافية؛ فأي حكومة 
تأت��ي في القاهرة غير متعاطف��ة أو متفاهمة مع تل أبيب 
-كما كانت احلال في العام الذي حكم فيه الرئيس محمد 
مرس��ي- ميكنه��ا أن تلتف على هذه االتفاقي��ة، أو تتعلل 

بتهديد اإلرهاب املسلح لها.
كلفة التوسع

»جتربة إس��رائيل ف��ي عيش رعاياه��ا -احملدودين 
عل��ى كل حال- إلى جان��ب س��كان األرض التي حتتلها، 
أثبتت فش��لها في أكثر م��ن 70% من احلاالت، بل حتولت 
بع��ض ه��ذه املناطق إل��ى جحيم لإلس��رائيليني جيش��اً 

ومدنيني«.
إال أن القصة تبدو كاش��فة عن جانب من السياس��ة 
اإلس��رائيلية يتعل��ق بع��دم حتم��ل اإلس��رائيليني كلف��ة 
التوس��ع خلف احلدود، رغم التفاوت املعروف في القوة 
العس��كرية بني العرب وإس��رائيل، وهي املشكلة الثانية 

التي تعاني منها الدولة العبرية احملتلة.
إن جتربة إس��رائيل ف��ي عيش رعاياه��ا إلى جانب 
س��كان األرض الت��ي حتتلها أثبتت فش��لها ف��ي أكثر من 
70% م��ن احلاالت، ب��ل حتولت بعض ه��ذه املناطق إلى 
جحي��م لإلس��رائيليني جيش��اً ومدنيني، كم��ا كان احلال 
في غزة قبل االنس��حاب منها عام 2005، وكما هو احلال 
ف��ي مناطق عدة م��ن الضف��ة الغربية اآلن.إن السياس��ة 
الوحيدة التي جنحت بها إس��رائيل في تقليص االحتكاك 
بس��كانها وتهدي��د أمنهم، ه��ي التهجير للس��كان وإقامة 
مس��توطنات يهودي��ة، إال أن ه��ذا نق��ل التوت��ر إلى نقاط 

أخرى تنفجر في وجه اإلسرائيليني من وقت إلى آخر.
فالتهجير الداخلي؛ أي في حدود فلسطني من أرض 
1948 إل��ى الضفة والقطاع، أدى إلى حتول هذه املناطق 
إلى عدّو خطير للدولة اإلسرائيلية، وكذلك األمر بالنسبة 
إل��ى التهجي��ر اخلارجي إل��ى األردن الذي يب��دو ضعيفاً 
ج��داً م��ن الناحية العس��كرية قياس��اً بإس��رائيل، إال أنه 
يبدو من أش��رس األماكن التي ميكن أن تفكر إسرائيل في 

احتالها.
وق��د كان احل��رص اإلس��رائيلي عل��ى بق��اء س��يناء 
-بعد إعادته��ا إلى مصر- منزوعة الس��اح في معظمها 
وب��ا تنمي��ة وبكثاف��ة س��كانية ضئيلة ج��داً، ج��زءاً من 
االستراتيجية اإلسرائيلية لعاج هذه املشكلة، كما كانت 

جزءاً من عاج مشكلة ضعف العمق االستراتيجي.
إن أف��كاراً كثي��رة تداوله��ا املصري��ون عق��ب حترير 
س��يناء من االحتال اإلس��رائيلي ع��ام 1982 تدور حول 
ض��رورة دم��ج أرض الفي��روز ف��ي الدولة األم بتس��ريع 
وتي��رة التنمي��ة فيها؛ حت��ى حُتَرم إس��رائيل االس��تفادة 
منها في حال احتالها مستقباً، وتكون سداً بشرياً قوياً 

ُيفشل أي متّدد معاٍد في املنطقة.
إال أن ج��زءاً قلي��اً ج��داً من ه��ذه األفكار حت��ّول إلى 
واقع، وبقيت س��يناء ش��به مح��ررة وش��به محتلة، ولم 
تتاَش فرص إس��رائيل في االستفادة منها في أي معركة 

تنشب بينها وبني مصر إلى اآلن.
سيناء في املشهد اليوم

والي��وم تعود س��يناء إل��ى صدارة املش��هد املصري 
اإلسرائيلي الفلسطيني في أجواء مثالية بالنسبة إلى تل 
أبيب، حيث يسيطر على مقاليد الدولة املصرية من يدرك 
أهمية س��يناء الكبرى إلس��رائيل، وال يدري -من الناحية 

العملية- أهميتها وخطورتها البالغة على مصر.
ف�»س��يناء -كما يقول الراحل جمال حمدان- ليست 
مج��رد فراغ، أو حت��ى عازل، إنها عم��ق جغرافي »ملصر« 
وإنذار مبكر ميكن أن نشتري فيه الزمان باملكان«، وُتؤكد 
الزعَم الس��ابق أحداٌث كثيرة جرت على أرض سيناء منذ 
وق��وع االنقاب املصري ف��ي متوز 2013؛ ب��دءاً بتهجير 
س��كان رفح املصرية لتبقى املساحة احلدودية مع قطاع 
غزة خالية من السكان، وكانت أكثر املواضع سكاناً على 
طول الشريط احلدودي الشمالي الشرقي ملصر، ومروراً 
بتحويل س��يناء إلى أرض حرب ال متيز جماعات العنف 
واخلارج��ني على القان��ون من املواطن املس��الم، وانتهاء 
بعرض السيس��ي إقامة دولة فلس��طينية في غزة وجزء 
من س��يناء، وهذا كله كرم لم تكن حتلم به إسرائيل؛ فهذا 
التوتر العالي سيحّول سيناء إلى أرض طاردة للسكان، 
بعد أن كانت جاذبة لهم بصورة نس��بية خال السنوات 
العش��ر األخي��رة؛ لتصبح أرضاً ج��رداء أو ش��به جرداء 
جتتاحه��ا إس��رائيل حني تريد خال س��اعات، وتس��تقر 

فيها آمنة مطمئنة حني تشاء.
ولعل املس��تقبل ال يحمل احتاالً إس��رائيلياً صريحاً 
لسيناء، إال أن يتدخل الهوس الديني والسياسي الشائع 
في الساحة اإلسرائيلية، غير أن تل أبيب ستحرص على 
بقاء س��يناء في أدنى مس��تويات القدرة على االس��تفادة 
بع��ض  تهجي��ر  إل��ى  بالس��عي  س��واء  مصري��اً؛  منه��ا 

الفلسطينيني إليها، أو مقاومة أي تنمية تتم فيها.{

لم ُتص��ب ثورات الربي��ع العربي فصياً سياس��ياً 
وفكري��اً ف��ي املقت��ل مثلم��ا أصابت م��ن ص��ار يصطلح 
عليه��م اليوم ف��ي مواق��ع التواص��ل االجتماعي خاصة 
»القومجي��ون الع��رب«. املصطل��ح يش��مل كل الفصائل 
الفكري��ة الت��ي تتحل��ق ح��ول فك��رة القومي��ة والوحدة 
والعروب��ة والتقدمي��ة... وغيرها من األوعي��ة اجلوفاء 
الت��ي ب��ان خواؤه��ا وزيفه��ا مع االنفج��ار الكبي��ر الذي 

ضرب املنطقة العربية وال يزال.
فم��ن الناصري��ني إل��ى القومي��ني التقدمي��ني إل��ى 
البعثيني إلى مختلف التلوينات احلزبية والفكرية التي 
اتخ��ذت من املق��والت القومية أساس��اً فكري��اً لقراءتها، 
ج��اء الربي��ع العربي لينس��ف كل االدعاءات وليكش��ف 
زيفها وزيف حامليها. أصاب ربيع الش��عوب القوميني 
ف��ي املقت��ل دون غيرهم من األل��وان الفكري��ة واألحزاب 
اإليديولوجي��ة في املنطقة العربية، ألس��باب عدة ميكن 

رصدها في مستويات كثيرة.
لقد حكم القوميون الع��رب في أكثر من قطر عربي 
بعد أن وصلوا إلى الس��لطة، حيث حكموا مصر خاصة 
ف��ي فترة حك��م عب��د الناصر، وحكم��وا ليبيا ف��ي فترة 
القذاف��ي، وحكموا الع��راق مع صدام حس��ني، وحكموا 
سوريا مع آل األسد. ففي كل هذه التجارب التي تختلف 
ف��ي الزمان وامل��كان والس��ياق ل��م يت��رك »القوميون« 
وراءه��م غير أطال اخلراب والدم��ار واحلروب األهلية 

وأشرس األنظمة الدموية في التاريخ العربي.
فق��د أخرج عب��د الناصر بعد االنق��اب على امللكية 
وإطاح��ة محم��د جني��ب مص��َر م��ن املعادل��ة االقليمية 
والدولية، ووضع األس��س الصلبة لدولة العسكر التي 
اس��تغرقت مصر ف��ي الفقر وامل��وت واجل��وع والهزائم، 
بعد أن سلم سيناء والس��ودان وغزة، وباع مصر خال 
مرحلة حاس��مة في مصير األمة من أجل أن ينحت ذاته 

في ذه��ن عبيد األصن��ام ومرتزق��ة األوه��ام واألكاذيب 
والش��عارات اجلوفاء. نّكل عبد الناصر بكل معارضيه، 
من اإلخوان والشيوعيني واملستقلني والليبراليني تنكياً 
ش��ديداً، وأدخل مصر في نفق الهزائم التي ال تكاد تفيق 

منها بعد خطابات رنانة بإلقاء اسرائيل في البحر.
أم��ا تلمي��ذه القذافي فق��د ح��ّول ليبيا إل��ى مزرعة 
عائلي��ة، وحكمها باحلديد والنار عق��وداً أربعة، حرمت 
ليبي��ا كل املراف��ق االجتماعي��ة والصحي��ة والثقافي��ة، 
الت��ي تقع خارج إط��ار كتابه األخض��ر وجلانه الثورية 
الدامي��ة، في وق��ت حققت فيه دول أخ��رى قفزات علمية 
وتكنولوجي��ة بإمكانات ال تصل إلى ربع ما متلكه ليبيا 

من ثروات.
أم��ا بعث الع��راق، فرغم ما حققه م��ن تطور علمي 
واقتص��ادي ومعرف��ي، ورغ��م وطني��ة قيادت��ه مقارنة 
ببقي��ة زعم��اء الع��رب، إال أن طاب��ع االس��تبداد أوصل 
النظ��ام العراقي إلى نفس النهاية الت��ي ال بد لكل نظام 
استبدادي أن يبلغها، بس��بب مغامراته الطائشة التي 
أخرجت الع��راق من دائ��رة الدولة وأوقعت��ه في دائرة 

املوت واالحتال واالقتتال الطائفي.
لك��ن أكث��ر األدل��ة نصاع��ة عل��ى جرائ��م النظ��ام 
القومي العربي إمنا تتجلى اليوم في النظام الس��وري 
وم��ا ارتكبه م��ن جرائم تف��وق كل ص��ور التوحش عبر 
التاري��خ، حي��ث لم يكتف النظ��ام الطائف��ي هناك بقتل 
شعبه، بل اس��تقدم كل فرق املوت من أجل البقاء وكياً 
للمش��روع الفارسي من جهة، وللمش��روع الروسي من 
جهة أخرى، وحارس��اً حلدود الكي��ان الصهيوني على 

جبهة اجلوالن.
الي��وم ال تزال بقايا النخب القومية تتحرك مرتكبة 
جرمية أخرى ال تنفصل عن اجلرائم الس��ابقة بش��اعة 
وعنفاً، حيث استبسلت في الدفاع عن النظام العسكري 

في مصر وه��و يح��رق املتظاهرين في الش��وارع، وفي 
ليبيا وهو ُيحّمل املرتزقة بالطائرات الغتصاب النس��اء 
والتنكيل بالثوار، وفي س��وريا وه��و يجلب فرق املوت 

لذبح األطفال.
لة للعقل وللوعي  هكذا حكم��ت اإليديولوجيا املعِطّ
عل��ى القومي��ني العرب بامل��وت البطيء، ب��دءاً مبجازر 
النظ��ام القوم��ي العرب��ي، وص��والً إلى خيان��ة النخب 
القومي��ة لتطلع��ات الش��عوب ف��ي احلري��ة والكرام��ة 
والعدال��ة والتح��رر م��ن ربق��ة االس��تبداد وامل��وت. بل 
األده��ى واألم��ّر ه��و أن يتح��ول َم��ن رفع عقوداً ش��عار 
مع��اداة الصهيوني��ة ومناصرة فلس��طني إل��ى حارس 
وضيع حلدود الكيان الغاصب، إلى درجة ُوصف فيها 
النظام املصري والسوري بأنهما جزء من األمن القومي 

للصهيونية.
اليوم أيضاً يستبس��ل القوميون الع��رب في إنكار 
أنه��م كان��وا ج��زءاً أصياً م��ن املش��روع االس��تبدادي 
العرب��ي، وأنه��م ارتكبوا أبش��ع اجلرائم ف��ي حق األمة 
وف��ي ح��ق تاريخه��ا عندم��ا وقفوا ف��ي وج��ه الثورات 
وخّونوه��ا، وعندم��ا صنعوا أصنام النظام العس��كري 

املجرم في أكثر من بلد عربي.
إن تعري��ة جرائم املش��روع القوم��ي العربي الذي 
حتال��ف م��ع كل أع��داء الع��رب ه��ي ف��ي نظرن��ا أعظم 
إجنازات ربيع الش��عوب ال��ذي ال يزال يحق��ق كل يوم 
عل��ى مس��توى الوع��ي واإلدراك فتوح��ات ال تنته��ي. 
الوع��ي  الت��ي س��تحفر أس��س  الفتوح��ات ه��ي  ه��ذه 
العربي الناش��ئ الذي س��يكون متخلصاً م��ن كل أدران 
اإليديولوجي��ات واألحزاب والتجمع��ات التي لم تورث 

األمة غير املوت أو القابلية للموت.{

بقلم: فهمي هويدي

دم الشهداء ال يجف.. ومن أجهض الثورة؟!

الثانية كانت نهاية الثورة وعودة نظام مبارك.
القاضي��ان الكبيران لهما احترامهم��ا بكل تأكيد، لك��ن كاً منهما اتخذ 
موقف��ه في ضوء ما توافر لدي��ه من بيانات وإفادات. ورمب��ا كان الفرق أن 
رئيس النقض األسبق كان على رأس جلنة لتقصي احلقائق ضمن عدد من 
اخلبراء والباحثني الذين حتروا األمر بأنفس��هم، أما رئيس النقض احلالي 
فقد قدمت إليه »احلقائق« جاهزة وحكم مبقتضاها. ولك أن تتصور الفرق 
بني حقائق يتوصل إليه��ا الباحثون بجهدهم اخلاص في أجواء مفتوحة، 
وأخ��رى تصوغها األجهزة األمنية في أجواء معاكس��ة. األولون ال مصلحة 

لهم في تكييف احلقيقة، واآلخرون لهم مصلحة مباشرة في ذلك.
تقرير جلنة املستش��ار ق��ورة ذكر صراحة أن الش��رطة هي التي قامت 
بقت��ل املتظاهري��ن، وأن أوام��ر القت��ل ص��درت من جه��ات أعل��ى، وفي ذلك 
املس��توى »األعل��ى« ليس هناك س��وى وزير الداخلية ومس��اعديه ورئيس 
اجلمهورية. وأورد التقرير عديداً من الشواهد والقرائن التي أوصلت اللجنة 
إلى هذه اخلاصة، وفى الس��ياق تطّرق إلى أمور ع��دة، مثل موقعة اجلمل 
ومسألة فتح السجون وقصة اللواء محمد البطران الذي كان رئيساً ملباحث 
الس��جون، وقتل ألن��ه رفض تنفيذ أوام��ر إطاق املس��جونني التي أصدرها 
وزي��ر الداخلي��ة آنذاك، حس��ب ش��هادة ش��قيقته، وهو ما دحض أس��طورة 
ضل��وع حماس وحزب الل��ه في العملية، إلى غير ذلك م��ن »احلقائق« التي 
جرى مس��خها وطمسها واستبدالها بأس��اطير جديدة أدت إلى تبرئة وزير 
الداخلي��ة من أوامر القتل، كما بّرأت ضباط الش��رطة الذي��ن اتهموا في تلك 
اجلرائم. وكان ذلك ضرورياً لتبرئة مبارك بعد ذلك لكي يتاقى الشخوص 
م��ع السياس��ات، وتطوى صفح��ة 25 يناي��ر لتصبح 
»غلطة« ج��رى تصحيحه��ا برواي��ات وتقارير جديدة 

تقود إلى تبرئة اجلناة احلقيقيني.
املش��كلة أن دم��اء الش��هداء ال جت��ف، وأن الذي��ن 
فقدوا أبصارهم أو أصيبوا بالش��لل الرباعي سيظلون 
ش��هوداً على أن الث��ورة أجهضت حقاً، إال أن ش��علتها 
ال ت��زال حّي��ة ولم تنطفئ، لذلك س��يظل الس��ؤال الذي 
أبرزت��ه جريدة األخب��ار معلق��اً في القض��اء املصري: 
م��ن قت��ل املتظاهرين؟ لي��س فق��ط لكي يش��فى غليل 
أهالي الضحاي��ا، ولكن أيضاً لك��ي نعرف من أجهض 

الثورة.{

يوم األربعاء 20 نيس��ان عام 2011 كان العنوان الرئيس��ي للصفحة 
األولى من جريدة »األخبار« الذي أبرز باللون األحمر كالتالي: مبارك املتهم 
األول ف��ي قت��ل الثوار، وحتت��ه ظهر عنوان آخ��ر يقول: مب��ارك أمر بإطاق 
الرص��اص احلّي والضحاي��ا 846 ش��هيداً و6500 مصاب. ي��وم اجلمعة 
املاض��ي 3 آذار 2017 نش��رت الصحيفة ذاتها على يس��ار الصفحة األولى 
عنواناً باللون األس��ود على أربعة أعمدة نص��ه: حكم نهائي ببراءة مبارك 
ف��ي قتل املتظاهري��ن. وهو اخلبر ال��ذي أخفته جريدة األه��رام في صفحة 

احلوادث رقم 26، وآثرت أال تبرزه على الصفحة األولى.
العنوان األول جرى اس��تخاصه من تقرير رئيس النقض األسبق في 
أحداث ثورة يناير، الذي أعلنه صبيحة اليوم السابق، أما العنوان الثاني 
فقد كان قرار رئيس النقض احلالي في آخر جلسة حملاكمة الرئيس األسبق 
حس��نى مبارك في قضية قتل املتظاهرين أثناء ثورة يناير. ومما له داللته 
في هذا الصدد أن تقرير رئيس النقض األس��بق املستشار عادل قورة أعلن 
على املأل في مؤمتر صحفي. أما قرار رئيس النقض احلالي املستشار أحمد 
عبد القوي فقد صدر في جلس��ة عق��دت بأكادميية الش��رطة، التي انتقلت 
إليه��ا محكمة النقض في إجراء لم تلجأ إليه طوال تاريخها، )منذ إنش��ائها 
ع��ام 1931(، وكان قضاة النقض ق��د رفضوا االنتقال إل��ى األكادميية في 
السابق، حيث وجدت أّن من غير الائق أن تنعقد في أحد معاقل الشرطة، 
خصوصاً أن لها صلة مبوض��وع القضية، وبات مفهوماً أن رئيس النقض 
األس��بق قال كلمته وأعلن تقريره حني لم تكن الش��رطة ف��ي الواجهة، لكن 
رئي��س النقض احلال��ي أصدر حكمه حني صارت الش��رطة ف��ي الصدارة، 
وبطبيع��ة احلال فإن الفرق احلقيقي ليس ب��ني القاضيني أو املكانني، لكنه 
فرق بني حالتني أو مرحلتني. في األول كانت الثورة على نظام مبارك، وفى 

القومّيون العرب... حصاد سنوات الخيبة
بقلم: محمد هنيد
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الموصل: 57 ألف نازح 
خالل أسبوعين

أعلن وزير الهجرة واملهجرين العراقي 
جاس��م محمد اجلاف ع��ودة 72 ألف نازح 
إلى مناطقهم احملررة في محافظة نينوى، 
منذ انطاق احلملة العسكرية الستعادتها 
ف��ي تش��رين األول املاضي، فيم��ا بلغ عدد 
النازح��ني م��ن غرب املوص��ل حيث جتري 
أل��ف   57 نح��و  اآلن  عس��كرية  عملي��ات 

شخص.
إل��ى ذلك، ق��ال الناط��ق باس��م وزارة 
الهجرة ستار نوروز إن »مجموع النازحني 
من اجلان��ب األمين من املوص��ل حتى اآلن 
بل��غ أكثر 57 ألف نازح ليكون العدد الكلي 
للنازح��ني من احملافظ��ة 287 ألفاً«. ولفت 
إل��ى أن »هن��اك ع��ودة طوعي��ة للنازحني 
إل��ى املناطق احملررة في اجلانب الش��رقي 
م��ن املوصل، كما جنحت ف��رق الوزارة في 
إيص��ال أول وجبة مس��اعدات تق��در ب�35 
طن��اً، م��ن امل��واد الغذائي��ة واملس��تلزمات 
األخرى إلى منطقة وادي حجر في اجلانب 
»إنه��ا  وأض��اف:  املوص��ل«.  م��ن  األمي��ن 
الوجبة األولى ستتبعها وجبات أخرى من 
اجلانب األمين للموصل ألنها تعاني نقصاً 

حاداً في املساعدات اإلنسانية«.

جاويش أوغلو يتحدى 
حظرًا ألمانيًا

 حتدى وزير اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أملانيا، وتوّجه الى اراضيها، 
على رغم حظر الس��لطات احمللي��ة جتّمعاً 
للجالي��ة التركي��ة ف��ي مدين��ة هامب��ورغ، 
ألس��باب تتعلّق بالس��امة العامة. وحذر 
أوروب��ا من أن صعود »أح��زاب عنصرية« 
إل��ى »فت��رة م��ا قب��ل احل��رب  س��يعيدها 
العاملي��ة الثاني��ة«. وكان جاوي��ش أوغلو 
س��يتحدث أم��ام التجّم��ع، داعي��اً األت��راك 
ال��ى التصويت ملصلحة تعديل دس��توري 
يح��ّول النظ��ام في تركي��ا رئاس��ياً، معّززاً 
صاحيات الرئيس رج��ب طيب أردوغان، 
وذلك خال استفتاء سُينّظم في 16 نيسان 
املقبل. لكن السلطات احمللية في هامبورغ 
منعت اجلالية التركية من استخدام قاعة 
ضخمة، بسبب عدم وجود جهاز للحماية 
من احلرائق فيها، م��ن دون إلغاء التجّمع. 
أتى ذل��ك بعدم��ا رفض��ت بلدي��ات أملانية 
من��ح وزراء اتراك تراخي��ص لعقد لقاءات 
م��ع ناخبني ات��راك مقيمني ف��ي أملانيا، من 
دون توضيح األس��باب. ووصف أردوغان 
احلظر ب�»ممارس��ات نازي��ة«، مثيراً ردود 

فعل عنيفة من ساسة أملان.

تحذير من أمراض نفسية 
لدى أطفال سورية

األطف��ال«  »أنق��ذوا  منظم��ة  أعلن��ت 
 90 أن   )Save the Children(
في املئ��ة من أطفال حل��ب ال يزالون خارج 
الت��ي  النفس��ية  األزم��ات  وأن  الدراس��ة، 
يعانيها األطفال في سورية بسبب النزاع، 
زادت مع��دل محاوالت االنتحار في ش��كل 

حاد.
ووزع��ت املنظمة تقريراً ف��ي مقر األمم 
املتحدة في مؤمتر صحافي، حول املعاناة 
النفس��ية لألطفال في س��ورية حتت اس��م 
»اجل��روح غير املرئية« أك��دت فيه أن أكثر 
من 5،8 مايني طفل في سورية في حاجة 
إلى املساعدة، وأن 3 مايني طفل ولدوا في 

سورية منذ بداية األزمة قبل سنوات.
وقالت س��ونيا كوش، مدي��رة املنظمة 
ف��ي س��ورية، إن ف��ي مضايا قرب دمش��ق 
انتح��ار ألطف��ال«  »ُس��جلت 16 محاول��ة 
الع��ام املاض��ي، وإن كثراً م��ن األطفال في 
س��ورية »حت��ى املصاب��ني منه��م أو الذين 
فق��دوا أح��د األط��راف، فق��دوا الق��درة على 
البكاء«، فيما يعاني كثيرون من مش��كات 
نفس��ية، بينها عدم القدرة على النوم لياً، 

خوفاً من املوت بسبب القصف.

فصيل كردي يسّلم القوات 
النظامية قرى قرب الباب

 س��لم فصيل تاب��ع ل� »قوات س��ورية 
الدميوقراطي��ة« الكردي��ة - العربي��ة التي 
يدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
قرى قرب مدين��ة الباب للق��وات النظامية 
الس��ورية لتجن��ب املواجه��ة م��ع فصائل 
اجلي��ش  يدعمه��ا  الت��ي  الف��رات«  »درع 

التركي.
حلق��وق  الس��وري  »املرص��د  وق��ال 
اإلنسان« أن »قوات سورية الدميوقراطية« 
متكنت من حتقي��ق تقدم اس��تراتيجي في 

الريف الشرقي ملدينة الرقة.
وق��ال الناطق باس��م »مجل��س منبج 
العس��كري« املنض��وي ف��ي إط��ار »ق��وات 
س��ورية الدميوقراطية« ش��رفان درويش: 
»مت تس��ليم بعض القرى والنقاط الواقعة 
في اجلهة الغربية لبلدة العرمية إلى قوات 
ح��رس احلدود التابعة للنظام الس��وري« 
في ريف حلب الش��رقي. وأوضح أن هدف 
ذل��ك »احلد م��ن التمدد الترك��ي واحتالها 
األراض��ي الس��ورية )...( وجتن��ب إراق��ة 

دماء املدنيني«.

تنسيق أميركي - روسي - 
تركي لمحاربة »داعش«

التق��ى رؤس��اء أركان جي��وش تركيا 
إلج��راء  وروس��يا  املتح��دة  والوالي��ات 
محادثات ف��ي أنطاليا جنوب تركيا يرجح 
أن تطغ��ى عليه��ا اخلط��وات القادم��ة ف��ي 
احل��رب عل��ى متطرف��ي تنظي��م »داعش« 
ف��ي س��ورية، ف��ي وق��ت ق��ال في��ه رئيس 
ال��وزراء الترك��ي ب��ن علي يل��درمي إن على 
الدول الثاث التنس��يق بش��كل كامل لطرد 
اإلرهابيني، وإن ق��ادة أركان الدول الثاث 
يعملون ملنع وقوع اشتباكات بني األطراف 

املختلفة في سورية.
واالجتم��اع ال��ذي ضم رئي��س أركان 
دانف��ورد  ج��وزف  األميرك��ي  اجلي��ش 
فالي��ري  الروس��ي  نظيري��ه  جان��ب  إل��ى 
غيراس��يموف والتركي خلوص��ي آكار هو 

األول من نوعه.
بي��ان:  ف��ي  الترك��ي  اجلي��ش  وأف��اد 
»يج��ري بح��ث قضاي��ا مش��تركة تتص��ل 
س��ورية  وخصوص��اً  اإلقليم��ي،  باألم��ن 
والعراق خ��ال االجتماع«، من دون إعطاء 
مزي��د من التفاصيل. واس��تضافت أنطاليا 
ف��ي الس��ابق ع��دداً م��ن اجتماع��ات حلف 
ش��مال األطلس��ي )ناتو(، إضاف��ة إلى قمة 
وم��ن   .2015 ع��ام  العش��رين  مجموع��ة 
ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية عقد 
االجتماع، مش��يرة إلى أن مباحثات »حول 
مسائل أمنية في سورية والعراق مدرجة« 

على جدول أعماله.

»ويكيليكس« يكشف برامج 
قرصنة تنفذها »سي آي إيه«

 أفادت مجموعة وثائق نش��رها موقع 
»ويكيليك��س«  بأن وكالة »االس��تخبارات 
املركزية األميركية« )سي أي ايه( تستطيع 
حتويل جه��از التلفزيون املنزلي إلى جهاز 
تنص��ت وأن تخت��رق تطبيق��ات التش��فير 

الشائعة ورمبا تتحكم في السيارات.
وقال املوقع إن الوثائق التي مصدرها 
»س��ي آي اي��ه« تظه��ر أن الوكال��ة تنافس 
»وكال��ة األم��ن الوطن��ي« املتخصصة في 
ف��ي  االس��تخباراتية،  املعلوم��ات  جم��ع 

احلرب املعلوماتية.

ونش��ر املوق��ع حوال��ى 9 آالف وثيقة 
وصفه��ا بأنه��ا أضخ��م كمي��ة م��ن امل��واد 
االس��تخباراتية الس��رية. ولم تؤكد »سي 
اي اي��ه« أو تن��ِف صح��ة الوثائ��ق، كما لم 

تعلق على محتواها.
واك��د موق��ع »ويكيليك��س« أن��ه م��ن 
خ��ال اخت��راق الهواتف الذكية تس��تطيع 
تقني��ات  االلتف��اف عل��ى  اي��ه«  اي  »س��ي 
التشفير لتطبيقات منتشرة مثل »واتساب 
وس��يغنال وتلغ��رام وويب��و وكونفايد من 

خال جمع االتصاالت«.

ترامب: أوباما ضعيف 
دهسته روسيا

نعت الرئيس األميركي دونالد ترامب 
س��لفه باراك أوباما ب� »ضعي��ف«، معتبراً 

أن روسيا »دهسته« طوال سنوات.
وكت��ب ترامب عل��ى موق��ع »تويتر«: 
»لثماني سنوات، دهس��ت روسيا الرئيس 
أوبام��ا، وباتت أكث��ر قوة، وضّمت )ش��به 
وأضاف��ت  )األوكراني��ة(  الق��رم  جزي��رة( 

صواريخ. ضعيف!«.
وأش��ار ال��ى »122 س��جيناً ش��ريراً« 
أفرج��ت عنه��م إدارة أوبام��ا م��ن معتق��ل 
غوانتانام��و ف��ي كوبا »عادوا إلى س��احة 
املعركة«، معتب��راً أن إطاقهم »قرار رهيب 

آخر!«.
تأت��ي االنتق��ادات ألوبام��ا ف��ي وق��ت 
يواج��ه فيه مس��ؤولون بارزون ف��ي ادارة 
ترامب أسئلة عن »اتصاالت« مع احلكومة 
الروس��ية. واتهم الرئيس األميركي س��لفه 
بالتنص��ت عل��ى هواتف��ه خ��ال احلمل��ة 
االنتخابية. وأعلن البيت األبيض أن ترامب 
يري��د أن يحق��ق الكونغ��رس األميركي في 
تسريب وثائق سرية، بعدما طلب حتقيقاً 
مشابهاً في »تنصت« أوباما. وقال الناطق 
باس��م البيت األبيض ش��ون سبايس��ر إن 
ترام��ب يرغب في توس��يع حتقيق برملاني 
منفصل حول ش��بهات بتدخل موسكو في 

انتخابات الرئاسة األميركية.
جيس��ون  اجلمه��وري  النائ��ب  لك��ن 
تشافيتز، رئيس جلنة اإلشراف واإلصاح 
احلكومي في مجل��س النواب، قال إنه »لم 
يَر« دلياً مباش��راً يدع��م اتهامات الرئيس 

لسلفه.

التحقيق للمرة الخامسة 
مع نتن ياهو قريبًا

توقعت أوساط الش��رطة اإلسرائيلية 
التحقيق قريباً للمرة اخلامس��ة مع رئيس 
احلكوم��ة بنيام��ني ن��نت ياه��و ف��ي ملف��ي 
ش��بهات بالفس��اد والرش��اوى، وذل��ك مع 
جباي��ة وح��دة التحقيق اخلاص��ة إفادات 
شخصية من رجل األعمال األميركي أرنون 
ميلشني الذي أمّد نتانياهو وزوجته بفاخر 
السجائر والشامبانيا لفترة طويلة تعدت 
قيمته��ا مئة ألف دوالر. ووع��د القائد العام 
للش��رطة روني ألنْش��يخ بإنه��اء التحقيق 
م��ع رئيس احلكوم��ة في غضون أس��ابيع 
ُتق��دم في نهايتها الش��رطة توصياتها إلى 
أفيح��اي  للحكوم��ة  القضائ��ي  املستش��ار 

مندلبليت واملدعي العام.
وكان��ت وح��دة التحقيقات ق��د أجرت 
التحذي��ر  املاض��ي حت��ت طائل��ة  االثن��ني 
القانون��ي، وللمرة الرابعة، حتقيقاً مع ننت 
ياهو في ملف »السجائر والفودكا« استمر 
خمس ساعات، وواجهته بإفادات جمعتها 

من البليونير األميركي نفسه.

لقطات سريعة

ماذا في بيان وزراء الخارجية العرب 
بعد اجتماع القاهرة؟

أك��د وزراء اخلارجي��ة الع��رب عل��ى االلتزام الكام��ل والتمس��ك مببادرة 
الس��ام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، وضرورة متكني الشعب 
الفلس��طيني من ممارس��ة حقوقه غي��ر القابلة للتصرف، مب��ا فيها حق تقرير 
املصير، وإقامة دولة فلس��طني املستقلة كاملة السيادة، وإطاق سراح جميع 
األس��رى من س��جون االحتال، وحل قضية الاجئني الفلس��طينيني، استناداً 
إل��ى القان��ون الدولي وق��رارات الش��رعية الدولية، وق��رارات القم��م العربية 

املتعاقبة. 
وطال��ب مجلس اجلامع��ة، في الق��رارات التي أصدرها ف��ي ختام أعمال 
دورت��ه ال�147 عل��ى مس��توى وزراء اخلارجية العرب يوم الثاثاء برئاس��ة 
اجلزائ��ر، املجتمع الدول��ي بإيجاد اآللية املناس��بة لتنفيذ ق��رار مجلس األمن 
رقم 2334 لعام )2016(، الذي أكد أن االس��تيطان اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً 
صارخاً للقانون الدولي، وعقبة في طريق الس��ام، وطالب إسرائيل بالوقف 
الف��وري والكامل جلميع األنش��طة االس��تيطانية ف��ي األراضي الفلس��طينية 
احملتل��ة، مبا ف��ي ذلك الق��دس الش��رقية، وأكد كذل��ك أن املجتم��ع الدولي لن 
يعت��رف ب��أي تغييرات في ح��دود الراب��ع من حزي��ران 1967، مب��ا في ذلك 
م��ا يتعلق بالقدس، س��وى التغيي��رات التي يتف��ق عليها الطرف��ان من خال 

املفاوضات.
كما ناش��د وزراء اخلارجية جمي��ع الدول االلتزام بق��راري مجلس األمن 
476 و478 لع��ام 1980، ومب��ادئ القان��ون الدول��ي الت��ي تعتب��ر القان��ون 
اإلس��رائيلي بضم القدس الغياً وباطاً، وعدم إنش��اء بعثات دبلوماسية فيها 
أو نقل الس��فارات إليها، واعتبار إنش��اء أي بعثة دبلوماس��ية ف��ي القدس أو 
نقلها إلى املدينة اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى جميع 
املس��لمني واملس��يحيني، وانتهاكاً خطي��راً للقان��ون الدول��ي واتفاقية جنيف 
الرابعة، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، والفتوى القانونية حملكمة العدل 
الدولية الصادرة بتاريخ 9 /7 /2004، ومن ش��أنها أن ُتش��كل تهديداً جّدياً 
للس��لم واألمن ف��ي املنطقة، عاوة على أنها تس��اهم في نس��ف حل الدولتني، 
وتعزي��ز التطرف والعنف، كما دعوا الدول األعضاء، واألمني العام، ومجالس 
الس��فراء العرب، وبعثات اجلامعة، إلى العم��ل على متابعة أي توجه خلرق 

قرارات مجلس األمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية.
كما أكد املجلس رفضه املطلق للقرار الذي اتخذه مجلس النواب األمريكي 
ف��ي 2017/1/6، الذي ن��دد بقرار مجلس األم��ن 2334، واإلعراب عن القلق 
الش��ديد إزاء مث��ل هذا النهج الذي تتبعه املؤسس��ات التش��ريعية األمريكية، 
ال��ذي يق��ّوض القان��ون الدول��ي، ويتناقض م��ع دور ومس��ؤوليات الواليات 
املتح��دة كعضو دائم ف��ي مجلس األمن، وينح��از لاحتال اإلس��رائيلي على 

حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وطال��ب املجلس بتش��كيل جلن��ة قانونية استش��ارية في إط��ار جامعة 
الدول العربية لتقدمي املش��ورة حول رفع قضايا أمام احملاكم الدولية بش��أن 
االنته��اكات اإلس��رائيلية حلق��وق الش��عب الفلس��طيني وأرض��ه وممتلكاته 
ومقدساته، وكذلك بشأن املظالم التاريخية التي حلقت بالشعب الفلسطيني، 

مبا فيها »وعد بلفور« عام 1917، وتقدمي مقترحات عملية في هذا الشأن.
ورفض املجلس أي مش��روع لدولة فلس��طينية ذات ح��دود مؤقتة، أو أي 
جتزئة لألرض الفلسطينية، وشدد على مواجهة املخططات اإلسرائيلية التي 
تهدف إلى فص��ل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلس��طني، وحّذر من متاهي 

أي طرف مع هذه املخططات.{

كش��ف ضابط مس��ؤول عن حراس��ة الس��جون في مدينة الزنتان )جنوب 
غ��رب العاصمة الليبية طرابلس(، أن س��يف اإلس��ام القذافي خارج الس��جن، 
لكن��ه موجود داخل التراب الليبي، وأن »أكثر من ثلثي الش��عب الليبي مؤيدون 
له ولنظام والده بعد تدهور الوضع في الباد«، بحسب تصريحات تلفزيونية 

له.
واعتب��ر العقي��د العجم��ي العتي��ري، وهو آم��ر كتيب��ة أبي بك��ر الصديق، 
املسؤولة عن تأمني السجون بالزنتان، أن »سيف القذافي سيكون له دور كبير 

جداً في توحيد الصف الليبي«، على حد تعبيره.
وكان العتي��ري قد قال في متوز املاضي، إن »قان��ون العفو العام الذي أقر 
مؤخ��راً في ليبيا، جرى تنفيذه على س��يف القذاف��ي، دون نفي أو تأكيد مغادرة 

سيف السجن«.
 وألقي القبض على س��يف اإلس��ام القذافي في تش��رين الثاني 2011، في 
جنوب ليبيا، على يد إحدى الكتائب املس��لحة التابعة للزنتان، أثناء محاولته 
الفرار إلى خارج ليبيا. وهو يخضع مع 36 مس��ؤوالً س��ابقاً ف��ي نظام لقذافي، 
للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خال قمع ثورة ش��باط 2011. وأصدرت 
محكم��ة جن��وب طرابلس ف��ي مت��وز 2015، أحكام��اً باإلعدام بح��ق املتهمني، 

ويجري حالياً استئناف األحكام.
ونش��ر موقع »عرب��ي21«، تقري��راً مترجماً ع��ن صحيفة »كوري��اري ديا 
س��يرا« اإليطالي��ة، جاء فيه  أن س��يف القذافي رفض عرضاً مقدم��اً من الرئيس 
الروس��ي فادميير بوتني له باللجوء إلى روسيا، بعد محاوالت من قبل والدته 
صفي��ة فركاش، بإقناع��ه بقبول العرض، خ��ال زيارته في من��زل يقيم به في 

الزنتان، مؤكداً أنه »ال يثق ببوتني، ولم يعد يثق في أحد«.

ضابط في الزنتان الليبية:
 سيف القذافي حّر.. وربما يحكم ليبيا 
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مبارك يسقط ثورة يناير.. بعد حكم البراءة 
ما جرى في أكادميية الش��رطة ف��ي القاهرة، لم يكن 
إع��ادة حملاكم��ة حس��ني مبارك، ب��ل هي محاكم��ة علنية 
لث��ورة يناي��ر 2011، صال فيه��ا محامي مب��ارك وجال، 
مطالب��اً بأقصى العقوبة ضد الثورة وش��هدائها، وكل من 

شارك فيها.
ه��ي حلظة احلص��اد واالنقضاض على م��ا تبقى من 
»فل��ول الث��ورة«، ذه��ب إليها مب��ارك ومحام��وه وأتباعه 
واثق��ني م��ن الف��وز، ول��م ال ولديهم كل ه��ذا الدع��م واملدد 
م��ن اجلنرال الصغي��ر، وريث مبارك، وم��ن قضاء مبارك، 
وقب��ل ذلك وهو األهم، من كيان صهيوني، يقوم اآلن مقام 

املرجعية الروحية والسياسية للنظام احلاكم في مصر!
دعون��ا نذّكر بأجواء أولى جلس��ات محاكمة مبارك، 
في األسبوع األول من آب 2011، بعد سبعة أشهر كاملة ، 
عبث فيها املجلس العسكري بالثورة، وبقضية الشهداء، 
واضطلع املش��ير طنطاوي ب��دور املدافع ع��ن مبارك، في 

شهادته املشفرة التي ناقضت تصريحاته املعلنة.
ه��ذه  س��جلت  األول��ى  احملاكم��ة  افتت��اح  ف��ي 

التصريحات:
بنيام��ني بن أليع��ازر وزير الدفاع اإلس��رائيلي الذي 

قتل األسرى املصريني عام 1967: إنه يوم حزين.
رئيس جهاز األمن الداخلى اإلس��رائيلى آفى ديختر: 
أرف��ض إهانة مبارك، وتورط أمي��ركا فى إهانته بوضعه 

داخل القفص.
عضو الكنيست إسرائيل حسون: حزين حزناً شديداً 

لرؤية مبارك في هذا الشكل املهني، وأمتنى له البراءة.
اآلن كل ه��ؤالء م��ع عب��د الفتاح السيس��ي، ي��داً بيد، 
وكتفاً بكت��ف، فلماذا ال ينتعش محام��ي مبارك، ويحصل 
عل��ى براءت��ه، وإدانة الث��ورة، باعتبارها فع��اً من صنع 

اإلخوان وحماس وحزب الله؟!
الي��وم يعل��ن مب��ارك انتص��اره، وتخ��رج املومي��اء 
املتوحش��ة لس��انها للجميع، وتضحك باتس��اع شدقيها، 

كم��ا فعلت ف��ي حلظة مثل ه��ذه منتصف نيس��ان 2013 
مع صدور حك��م البراءة األول، وقلت وقتها: ملاذا ال تنفرج 
أس��ارير املومياء ف��ى توحش، وتنش��ب ابتس��اماتها في 
ص��دور أهالي الش��هداء، وهي جتد رموز معس��كر الثورة 
تغازل بقايا دولة الفس��اد والقهر، وتغدق عليهم باأللقاب 
وش��هادات الصاحي��ة الثوري��ة، وتفت��ح له��م امليادي��ن 
والشاشات، ليدوسوا الدماء، ويبصقوا كاماً وضيعاً فى 

وجه أرواح أزهقت من أجل »مصر حرة«؟
كان��ت تل��ك حلظة حص��اد أربعة أش��هر م��ن مرحلة 
التطبي��ع الكامل ب��ني الفلول والثوار، عب��رت عنها كلمات 
حمدي��ن صباح��ي في ح��وار تليفزيوني، ق��ال فيه إن من 
كانوا ض��د الثورة انضم��وا إلى صفوف الق��وى الثورية، 
ملج��رد أنه��م ض��د »اإلخ��وان«، وكأن كراهي��ة »اإلخوان« 

كفارة ملا قبلها من تلوٍث بدماء الشهداء وفساد.

ساعتها قلت: »لو س��لمنا مبنطق أن من أعلن عداءه 
وكراهيت��ه لإلخوان فهو ثوري وآم��ن، فاألحرى أن نذهب 
جميع��اً إل��ى مب��ارك معتذرين، ونقب��ل يديه لك��ي يحمل 
الراي��ة الثوري��ة، ويقود النضال، ونهتف خلفه »الش��عب 

يريد إسقاط النظام«.
اآلن حلظة احلقيق��ة: جثة الثورة ممّددة على طاولة 
التش��ريح، بجس��دها طعن��ة من كل ط��رف م��ن أطرافها، 
اجلميع خانوها، منذ املشهد األول في محاكمة مبارك عام 
2011، حني تركنا قضية الشهداء واجلرحى، وذهبنا إلى 
ماعب السياسة، يلهو بنا املجلس العسكري كيفما شاء، 
وكانت اجللس��ة األولى جتس��يداً حلالة الص��راع العبثي 
بني شركاء امليدان. ويومها سجلت أن فى وقائع اجللسة 

بعضاً من مامح العشوائية، وعدم التنسيق بني السادة 
احملامني الذين يدافعون عن أسر الشهداء واملصابني.

وقل��ت أيضاً: »ولعل��ك الحظت أمس غياب األس��ماء 
الكبيرة من جن��وم احملاماة من مختل��ف القوى الوطنية، 
فيم��ا احتش��د جهاب��ذة احملامني دفاع��اً ع��ن املتهمني، ما 
يجعل من الضرورة مبكان أن يتداعى أساتذتنا من رموز 
القضاء املتقاعدين، وأس��اتذة القان��ون الثقات واحملامني 
الكبار لتش��كيل هيئة وطنية، تتولى تنظيم عملية الدفاع 

عن حقوق مصر في محاكمة العصر«.
تق��ول ذاك��رة أي��ام الث��ورة إنه وس��ط غب��ار مذبحة 
»محمد محمود« األولى، ألقى املجلس العسكري وحكومة 
عصام ش��رف بط��وق النج��اة ملب��ارك، وأركان عصابته، 
لإلف��ات م��ن جرمي��ة قت��ل ث��وار يناي��ر، إذ حم��ل البيان 
الرس��مي الصادر بش��أن املذبحة إش��ادًة بأداء الداخلية، 
وتبري��راً للجرمية التي أس��فرت عن س��قوط نحو أربعني  

شهيداً بني عشيٍة وضحاها.
ووقته��ا التق��ط محام��و مب��ارك البي��ان ال��ذي يبّرر 
املجازر التي ارتكبت ضد املشاركني في املوجة الثانية من 
الث��ورة، ووجدوا فيه ضالتهم القانوني��ة لتبرئة املخلوع 

وعصابته من املسؤولية عن قتل ثوار املوجة األولى.
مبروك ملبارك.. ومبارك إلسرائيل.

بقلم: وائل قنديل

حكم نهائي بتبرئة مبارك من قتل متظاهري ثورة يناير
أص��درت محكمة النقض املصرية اخلميس 2 آذار حكماً نهائياً ببراءة الرئيس املخلوع حس��ني مبارك من 

تهم قتل املتظاهرين في ثورة يناير 2011.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في حزيران 2012 بالس��جن املؤبد، بعد أن أدانته بتهم 
تتمث��ل بقت��ل 239 متظاه��راً، لكن محكمة النق��ض ألغت احلكم وأمرت بإع��ادة احملاكمة أم��ام دائرة أخرى في 
محكمة جنايات القاهرة. وقضت الدائرة اجلديدة في تش��رين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى اجلنائية 
ض��ده، لك��ن النيابة طعنت عل��ى احلكم أمام محكمة النقض الت��ي قبلت الطعن في أي��ار املاضي وقررت إعادة 

احملاكمة للمرة الثانية واألخيرة على أن تعقد أمامها.
ورداً عل��ى س��ؤال للقاض��ي عما نس��ب إليه م��ن اتهامات النياب��ة العامة باالش��تراك في قت��ل متظاهرين 
واالمتناع عن وقف االعتداءات عليهم، قال مبارك، الذي ارتدى بذلة س��وداء وجلس على كرس��ي متحرك: »لم 

يحدث«.
وقت��ل مئات عندما اش��تبكت قوات األمن مع املتظاهرين في األس��ابيع التي س��بقت إجب��ار مبارك -الذي 

استمر حكمه ثاثني عاماً- على ترك السلطة.{

مشاهد مبكية في مظاهرات الخبز تطالب بسقوط السيسي 
تراجعت حكومة عبد الفتاح السيسي عن قرارها 
بتقلي��ل حص��ة اخلبز املدع��وم املخص��ص للمواطنني 
عب��ر املخاب��ز املختلفة، بدعوى ترش��يد اله��در، وذلك 
إث��ر ان��دالع مظاه��رات عارم��ة قادته��ا رب��ات البيوت 
ف��ي احملافظ��ات املصرية، طيل��ة يوم الثاث��اء، هتفت 

بسقوط السيسي.
وفي مظاهرات غير مس��بوقة م��ن عوام املصريني 
وبس��طائهم، ال س��يما م��ن ُيس��مون في مص��ر »حزب 
الكنبة«، أو »الغابة«، خرج عش��رات اآلالف منهم في 
مظاهرات حاش��دة ض��د القرار يوم الثاث��اء، وقطعوا 
الط��رق، وحاصروا املس��ؤولني في مكاتبه��م، وحتدَّوا 
قوات الش��رطة، الت��ي حرصت على تفادي االش��تباك 

معهم.
وبث نشطاء مبواقع التواصل االجتماعي مقاطع 
مصورة عدة للمظاهرات، التي حفلت مبش��اهد مؤثرة 
ومبكية، في وقت هتف فيه آالف املصريني واملصريات 
ضد السيسي، قائلني: »يس��قط السيسي.. يا سيسي 
ي��ا ظال��م.. م��ش عاوزين��ه رئي��س« أمام أع��ني قوات 

الشرطة.
وأضاف��وا: »ده ظلم.. مش عارف��ني نأّكل عيالنا.. 

هّو فيه غير الرغيف في البلد«.
وق��ال بعضه��م: »إال رغي��ف العي��ش.. من قرش 
ص��اغ أيام عبدالناصر والس��ادات، وبخمس��ة قروش 
أي��ام مب��ارك، إحنا اس��تحملنا.. إحنا غابة.. ش��عبك 
غلبان يا سيس��ي.. لو كنا إحنا ش��عب ُمحَتل هناقي 
لقمة العيش.. حرام كده.. ال ش��غل وال خبز.. عاوزين 

نأكل.. عاوزين عيشنا«.

وف��ي مدينة دس��وق مبحافظة كفر الش��يخ، لطم 
األهالي وصرخوا، وقالوا: »يا سيسي يا ظالم.. منعوا 
التموين، واآلن مينعون اخلبز، من أين نأكل.. ال عيش 
وال متوي��ن والس��كر ب�14 جني��ه.. نش��تري عيش وال 

نشتري أكل.. بنأكل من الزبالة«.
وفي اإلس��كندرية، خاطبت س��يدة أترابه، قائلة: 
»فوق��وا بقى.. هتصب��روا على السيس��ي إلى متى؟ يا 
ش��عب يا معفن.. بيضحكوا عليك��و برغيف العيش.. 
تس��تاهلوا اللي بيجرى ليكو.. خلي السيسي يأكله.. 

فوقوا بقى من الغيبوبة اللي إنتو فيها«.
وهت��ف األهال��ي: »عايزي��ن عيش��نا.. الصحافة 
فني.. الش��عب جعان أهو.. اتفرج يا سيس��ي.. سرقوا 

رغيفي«.
وأضافوا: »الش��عب يريد إلغاء الق��رار.. عايزين 

عيشنا«.
وكاد األهال��ي يفتك��ون باملس��ؤولني احلكومي��ني 
ف��ي وقفاتهم االحتجاجية. وهتف��وا: »الصحافة فني.. 

الغابة أهم.. يسقط وزير التموين«.
وشكت مواطنة من أنه من بني 25 رغيفاً أعطوها 
خمس��ة أرغفة فقط. وقالت أخرى، وهي تأكل الرغيف 

الهش: »ال طايلني حلمة وال عيش«.
وح��اول مدي��ر متوي��ن اإلس��كندرية اله��روب في 

حافلة نقل عام؛ خوفاً من املتظاهرين.
وقط��ع مواطنون طري��ق الدخيلة باإلس��كندرية؛ 

احتجاجاً على عدم وجود اخلبز.
وقطع آخرون الطريق أمام محطة ترام كليوباترا 
في مواجهة الش��رطة، هاتفني: »فني يا سيسي رغيف 

العيش.. عايزين عيش«.
اخلب��ز  متظاه��رو  ومن��ع 
م��ن  دس��وق  مدين��ة  رئي��س 
املدين��ة،  مجل��س  مغ��ادرة 
والص��راخ  باللط��م  وقابل��وه 
م��ش  »فاش��ل..  والهت��اف: 
ماشيني يا وزير يا ظالم.. مش 
ماش��يني.. جعان��ني جعان��ني. 

فاشل فاشل.. الوزير فاشل«.

وحاول مسؤولون ونواب التدخل والتواصل مع 
وا: »العيش األول«، مطالبني بإلغاء  األهالي، الذين رَدّ
الق��رار فوراً.. م��ا اضطر املس��ؤولني للتصريح بأنه مت 

إرجاء القرار.
وتوعد األهالي املس��ؤولني إن لم يتس��لموا اخلبز 
ي��وم األربع��اء، بأنه��م س��وف يتجمعون م��رة ثانية. 

وهتفوا داخل الديوان احلكومي: »سيسي يا ظالم«.
وق��ال مدي��ر مباح��ث اإلس��كندرية للمتظاهرين: 
»اخلبز هيتصرف للجميع بكره، وس��أوزع العس��اكر 

على املخابز املوجودة.. أنا حتت أمركم«.
اخلب��ز  بتوفي��ر  الش��رطة  م��ن  ق��وات  وقام��ت 

للمواطنني؛ بهدف احتواء غضبهم.
تراجع جزئي لنظام االنقاب

وق��د اضط��ر نظام حك��م السيس��ي إل��ى التراجع 

اجلزئي أمام املظاهرات عن القرار.
وقال اإلعامي املوالي للسيس��ي، أحمد موس��ى: 
م��ا ينفع��ش املواط��ن يدفع ثم��ن الق��رارات الس��رية، 
داعياً احلكومة لدراس��ة القرار قب��ل صدوره. وأضاف 
مستنكراً: »املفاجأة أنك بتعمل حاجات بتنزل الناس 

للشارع«.
من جهت��ه، قال وزي��ر التموين، عل��ي املصيلحي 
للتلفزي��ون املص��ري، إن��ه يقدم االعت��ذار ع��ن القرار، 
موضح��اً أن »ال��كار ت الذهب��ي« كان يه��در ملي��اري 
جني��ه؛ ل��ذا تق��رر أن يكون احل��د األقصى خمس��مائة 
رغيف في اليوم لكل مخبز، بدالً من ثاثة آالف، مؤكداً 
وجود أعداد كبيرة من البطاقات الورقية باإلسكندرية 

واجليزة وكفر الشيخ.
وكان السيس��ي التق��ى رئي��س ال��وزراء ش��ريف 
إس��ماعيل، ووزي��ر املالي��ة عم��رو اجلارح��ي، مس��اء 
الثاث��اء، موجه��اً احلكوم��ة إل��ى زي��ادة املع��روض 
من الس��لع مبا يس��هم في خف��ض األس��عار، ومراعاة 
مح��دودي الدخل والفئ��ات األكثر احتياج��اً من خال 
التوس��ع في ش��بكات احلماية االجتماعي��ة، وضمان 

وصول الدعم إلى مستحقيه.{

ترامب يطالب الكونغرس بالتحقيق
في »إساءة« استخدام أوباما للسلطة

طلب البيت األبيض يوم األحد، من الكونغرس التحقيق فيما إذا كانت إدارة الرئيس الس��ابق باراك 
أوباما قد »أساءت استخدام السلطة، في إطار التحقيق الذي يجريه الكونغرس بشأن تأثير روسيا على 

العملية االنتخابية.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض شون سبايسر، في بيان له، إن الطلب يتعلق مبا إذا كانت إدارة 

أوباما قد »أساءت استخدام صاحياتها التنفيذية« خال حملة االنتخابات األخيرة في 2016.
يأتي ذلك بعد يوم من اتهام ترامب ألوباما بأنه »أمر بالتنصت على هواتف« في برج ترامب مبدينة 

نيويورك، الذي كان مقراً للحملة االنتخابية، لكنه لم يقدم دلياً.
وأض��اف املتحدث أن »التقارير عن احتمال وجود دافع سياس��ي خل��ف التحقيقات التي جرت قبيل 

انتخابات 2016 مقلقة جداً«، بحسب موقع القناة اإلخبارية األمريكية »سي إن إن«.
وأوضح البيان أن »الرئيس األمريكي دونالد ترامب يطالب جلان االستخبارات بالكونغرس، ضمن 
حتقيقه��ا في الدور الروس��ي، مبعرفة إذا كان قد أُس��يء اس��تخدام الصاحيات الرئاس��ية التنفيذية في 

.»2016
ونفى أوباما اتهامات ترامب، وقال كيفن لويس، املتحدث باس��مه، في بيان له، إن »ادعاءات ترامب 
ال أص��ل له��ا، وإدارة أوبام��ا كانت تنتهج قاعدة تقضي بع��دم تدخل أي من مس��ؤولي البيت األبيض في 

حتقيقات وزارة العدل«.{
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مصر: الشيخ الطّيب واستقالل األزهر في مرمى مقترحات تشريعّية »انتقامّية«
يب��دو أن النظام املصري احلاك��م أصبح أكثر جّدية 
في معركته ضد قيادات األزهر، على خلفية الصدام الذي 
وقع الش��هر املاضي ب��ني رئيس اجلمهوري��ة عبد الفتاح 
السيس��ي، وهيئ��ة كب��ار العلم��اء، بقي��ادة ش��يخ األزهر 
الدكت��ور أحم��د الطيب، حول اش��تراط التوثي��ق لتفعيل 
الط��اق، وع��دم ترتي��ب اآلث��ار القانوني��ة عل��ى الطاق 

الشفهي.
فبعد أيام من إعان عضو ائتاف األكثرية النيابية، 
محمد أب��و حامد، أنه يعكف على إعداد مش��روع لتعديل 
قان��ون األزه��ر مبا يجعل��ه أكث��ر مرونة، تس��ّربت قائمة 
األف��كار واملقترحات الرئيس��ية التي أوص��ى بها عدد من 
مستش��اري الدائ��رة املخابراتي��ة - الرقابي��ة احمليط��ة 
بالسيس��ي، كنقط��ة انط��اق لتعديل قان��ون األزهر، مبا 
يقضي على اس��تقاله اإلداري، ويفرض س��يطرة رئيس 
اجلمهوري��ة وأجهزته عل��ى هيئة كبار العلم��اء ومجمع 

البحوث اإلسامية.
وتهدف ه��ذه املقترحات، املتداول��ة حالياً في جلنة 
التش��ريع ب��وزارة الع��دل وإدارة التش��ريع ف��ي مجلس 
ال��وزراء، إل��ى إعادة وضع األزه��ر إلى م��ا كان عليه قبل 
إدخ��ال التعدي��ات التش��ريعية على قان��ون األزهر عام 
للق��وات املس��لحة،  ف��ي عه��د املجل��س األعل��ى   ،2012
وه��ي  الت��ي كان��ت وضعتها هيئة كب��ار العلم��اء آنذاك، 
بإجماع آرائها، وحظيت بتأييد واس��ع ب��ني علماء الدين 
اإلس��امي، واألوقاف، واألوس��اط اإلعامي��ة أيضاً، ألنها 
تكفل اس��تقال األزهر عن الس��لطة التنفيذي��ة. واملقترح 

األول ه��و حتديد س��ن لتقاع��د ش��يخ األزهر يق��در ب�70 
عام��اً، وذلك ليجد ش��يخ األزهر احلال��ي البالغ من العمر 
71 عام��اً نفس��ه خ��ارج املنصب مبج��رد إق��رار البرملان 
له��ذا التعدي��ل التش��ريعي. علم��اً أن هيئة كب��ار العلماء 
س��بق ورفضت بغالبية األعضاء عام��ي 2012 و2014 
وض��ع نص قانوني بس��ن تقاعد ش��يخ األزه��ر، حتى ال 
يصب��ح األمر لعب��ة في يد الس��لطة احلاكم��ة، وال يختار 
رئيس اجلمهورية مشايخ لألزهر ال يبقون في مناصبهم 
إال ألش��هر مع��دودة، أو لعام أو اثنني، ف��ا يتحقق للهيئة 

االستقرار اإلداري املطلوب.
واملقترح الثاني هو إعادة سلطة رئيس اجلمهورية 
ف��ي اختي��ار ش��يخ األزه��ر من ب��ني أعض��اء هيئ��ة كبار 
العلماء، أو مجمع البحوث اإلسامية، أو أساتذة جامعة 

األزه��ر، كم��ا كان الوض��ع منذ 
عهد الرئيس جمال عبد الناصر، 
وإلغ��اء النظ��ام احلال��ي القائم 
عل��ى أن تنتخ��ب هيئ��ة كب��ار 
العلم��اء ش��يخ األزه��ر اجلديد 
على مرحلت��ني: األول��ى تختار 
فيها ثاثة من األعضاء مؤهلني 
للمنص��ب، ث��م جت��ري اقتراعاً 
س��رياً على املرش��حني الثاثة، 
اجلمهوري��ة  رئي��س  يق��ر  وأن 
ه��ذا االختي��ار دون اعتراض أو 

ماحظات.
واملقت��رح الثالث ه��و أن يتولى رئي��س اجلمهورية 
اختي��ار أعض��اء هيئة كب��ار العلم��اء وعزلهم، م��ا يفتح 
الباب أمام عزل معارضي النظام الذين يهاجمهم اإلعام 
املوال��ي للسيس��ي، وإلغاء س��لطة االختي��ار املنصوص 
عليها لش��يخ األزهر وللهيئة نفسها في القانون احلالي، 
على أن يكون س��ن تقاعد أعضاء هيئة كب��ار العلماء هو 
70 أو 75 عام��اً، باإلضافة إلى حذف صاحية ترش��يح 
مفت��ي اجلمهورية املس��ندة إلى هذه الهيئة ف��ي القانون 
منف��رداً.  اجلمهوري��ة  رئي��س  إل��ى  وإعادته��ا  احلال��ي، 
وبحس��ب مص��ادر حكومية مطلع��ة، فإن جه��ازي األمن 
الوطن��ي واالس��تخبارات العام��ة يثيران باس��تمرار في 
تقاريرهم��ا ع��ن أداء مش��يخة األزه��ر، ش��بهات بانتماء 
خمس شخصيات بعينها إلى املعسكر املعارض للنظام، 
هم: وكيل املش��يخة، ورئيس املكتب الفني لش��يخ األزهر 

عب��اس ش��ومان، وعض��و هيئ��ة كب��ار العلم��اء ورئيس 
مجمع اللغة العربية حسن الشافعي، وعضو هيئة كبار 
العلم��اء ومفتي اجلمهورية األس��بق نص��ر فريد واصل، 
وعض��و هيئ��ة كبار العلم��اء واإلم��ام الس��ابق للجمعية 
الشرعية محمد مختار املهدي، باإلضافة إلى عضو هيئة 
كبار العلماء أيضاً الدكتور محمد عمارة. وتقول املصادر 
إن السيس��ي ال يستقي معلوماته عن هيئة كبار العلماء، 
وم��ا يحدث داخل مش��يخة األزه��ر، من أجهزت��ه األمنية 
فقط، بل أيضاً من مفتي اجلمهورية السابق الشيخ علي 
جمع��ة، املقرب منه، ووزير األوقاف محمد مختار جمعة، 
الذي كان أحد املقربني لش��يخ األزه��ر قبل تعيينه وزيراً، 
وقبل محاوالته مترير بعض املش��روعات املخالفة لهيئة 
كب��ار العلماء ولش��يخ األزهر نفس��ه، كمش��روع اخلطبة 
املوحدة ووضع قي��ود إدارية على اخلطباء والواعظني ال 

عاقة ملؤسسة األزهر بها.
أم��ا املقت��رح الراب��ع، فه��و إضاف��ة دور إل��ى رئيس 
اللجن��ة الديني��ة مبجل��س النواب ف��ي مجم��ع البحوث 
اإلس��امية واملجلس األعلى لألزهر، بحي��ث يكون ممثاً 
للس��لطة التشريعية في الظاهر، ويكون ممثاً في الواقع 
لألجهزة التي حترك الغالبية البرملانية، سواء ما يتعلق 
باملسائل الدينية أو املشاكل اإلدارية والتعليمية اخلاصة 
باألزهر. وكان الش��يخ الطيب، الذي كان عضواً في جلنة 
سياسات احلزب الوطني املنحل في عهد الرئيس حسني 
مبارك، وافق عام 2014 على تغيير أعضاء مكتبه الفني، 
الذي كان يرأس��ه الشيخ حسن الشافعي، كما صمت عن 
إطاحة عشرات املوظفني والشيوخ الذين جرى تعيينهم 
أو انتدابهم للعمل في املشيخة، ألسباب مثل معارضتهم 
إطاح��ة الرئيس محمد مرس��ي، إاّل أن السيس��ي ال يكتفي 
مبا قدمه ل��ه الطيب من خدم��ات، كما ال يكتف��ي بظهوره 
خلفه في بيانه الش��هير لعزل  الرئيس مرسي في 3 متوز 

}.2013

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ُدوق الّتاِجُر الصَّ
���ر بها النبي  ُدوق َمنِزلًة رفيعة يتس���ابُق إلى بلوِغ َش���َرفها املؤمنون، قد َبَشّ إن للتاجر الصَّ
���هداء« رواه احلاكم  يق���ني والشُّ دِّ ���ني والصِّ ���ُدوق األم���ني م���ع النبِيّ ] ف���ي قول���ه: »الّتاج���ر الَصّ

رمذي. والتِّ
مع، وتس���وُقه إلى اجَلش���ع! وجتعل َخْوَف  ارة، ُتغري صاحبها بالطَّ اع���ٌة َغَرّ إن التج���ارة َخدَّ

التاجر مثل أمعاء الذي يأكل وال يْشَبع!
خ���رج رس���ول الله ] إل���ى ال�ُمصّلى يومًا فرأى الناس يتبايعون فقال: »يا معَش���ر الُتّجار! 
فاس���تجابوا وَرفعوا أعناقهم وأبصاَرهم إليه، فق���ال: إن الُتجار ُيْبعثون يوَم القيامة ُفجارًا، إاّل 

من اّتقى الله وَبرَّ وَصَدق« رواه الترمذي.
إن املؤمن مأمور بأن ال َيُضرَّ بإخواِنه، وبأن ُيحَبّ لهم ما ُيحُبّ لنفس���ه، وأن يس���توَي عنده 
ر بالثناء على  صح لكِلّ ُمس���لم؛ فينبغي عليه أن ال يتكبَّ ِدرهم���ه وِدره���ُم أخيه، وأن ال يتُرَك النُّ

ظ في احَلِلف. ِسلعته، وأن ال ُيباِلغ في اإلطناب، وعليه أن َيَتحَفّ
لق���د نهى الش���ارُع البائَع عن احَلِل���ف واإلكثار منه، فقال النب���ي ]: »إّياكم وكثرَة احللف 
ُب نقَص الَكسب واملال! فإن كان  َلع، ثم ُيسبِّ ج السِّ ُق ثم مَيَحق« رواه مسلم، أي أنه ُيروِّ فإنه ُيَنفِّ
البائ���ع ال���ذي َيبني أْم���َره على احَلِلف صادقًا فقد جعَل اللَه تعالى ُعرضًة أَلمْياِنه، وأس���اء في 
نيا أحَقُر من أن يقُصَد ترويجها بِذْكر اس���ِم الله من غير ضرورة، وفي اخَلَبر: ويٌل  ذلك، إذ الدُّ
للتاج���ر م���ن: ال والله، وبلى والله! وإن كان يحِلف كاذبًا فإنه ُيحِدُث أمرًا خطيرًا، ويوقُع ش���رًا 

ُمستطيرًا.
جاَر هم الُفّجار!  ���ه  النبّي ] إلى ُخطورة هذا الُفجور حني قال ألصحابه: »إن التُّ لق���د نبَّ
ثون  قالوا: يا رسول الله! أليَس قد أحلَّ الله الَبيع؟ قال: بلى ولكنهم َيْحِلفون فَيأَثمون، وُيحَدّ
فَيكِذبون« رواه أحمد. والله تعالى يقول: }إن الذين يش���ترون بَعْهِد اللِه وأمَْياِنهم ثمنًا قليًا 

أولئَك ال َخاَق لهم في اآلخرة{ آل عمران-77.
إن اليمني الكاذبة في التجارة هي من كبائر اإلثم، وهي مينٌي َغموٌس، ليس لها كفارة عند 
أكثر الُفَقهاء ِلِعَظم ِوزِرها، فهي َتغِمُس صاحَبها في اإلثم! وقد شدد النبي ] على مقترفها 
كي���ر، وأل���حَّ عليه بالتحذير فقال: »ثاثٌة ال َينُظر الله إليهم يوَم القيامة: املّنان وال�ُمْس���ِبل  النَّ

إزاره )بداعي اخُلَياء( وال�ُمنِفُق ِسلعته باحلِلف الكاذب« رواه مسلم.
جار إلى اإلكثار من الَبْذِل واإلنفاق في وجوه اخلير، ألن الغالَب عليهم  َنَدب النبي ] التُّ
ُقها لهم من أمْيان اللْغو، واأَلميان الكاذبة، فُهم يحتاجون  لع مبا ُيَنفِّ هالُك على َترويِج السِّ التَّ
دقات، فقال: »يا َمعَشر الَتجار! إن الَبيع  ئات باحلس���نات، وصقِل القلوب بالَصّ ���ِيّ إلى محِو الَسّ

َدقة« رواه أبو داود. غُو والكِذب، فشوبوُه بالصَّ َيحُضُره الَلّ
َس���عت املس���اِوُف بني التاج���ر األمني  ���دق، وفاَض الك���ذب، واَتّ لق���د غ���اَض ف���ي زمانن���ا الصِّ
ضاع، فمتى يكون الِفطام؟ فا  ُدوق، وبني التاجر اخلائن الَكذوب، ولقد طال بالكذب الرِّ الَصّ

ك باحُلَطمة هذا احُلطام؟! َيْنُبَذنَّ
ة الهادي الرس���ول عليه الصاة  وما ثمَّ دواٌء من هذا الباء إال بأن ُنِهَلّ بالدخول في ُس���نَّ

والسام.
ِق ش���رَّ الك���ذب فإنه آفة  أال َفْلَيح���َذر التاج���ُر كث���رة احلِلف فإنه َمدعاٌة إلى اخلس���ار! فْليتَّ

جار!< التُّ

معركة السيسي مع الشيخ الطّيب
 هل هي صحوة ضمير متأخرة؟

بقلم: حازم رضا

كنت دائماً أنتقد كل من يهتف ب�»يسقط شيخ األزهر«، فأنا منذ صغري لدّي صورة حقيقية أن شيخ 
األزه��ر ش��خص غير عادي. كنت دائماً أقرأ تاريخ األزهر وكفاحه على م��ّر العصور، فما وجدت األزهر في 

كبوة حقيقية غير ما نحن فيه اآلن.
فاألزه��ر اآلن لم يعد كس��ابق عهده، كن��ت دائماً أحاول أن أقارن بني ش��يوخ األزهر حتى انقاب عبد 

الناصر، وبني شيوخ األزهر من فترة حكم السادات حتى هذا الوقت الذي نعيشه اآلن.
األزهر الذي وقف ضد املماليك حني أرادوا تغيير شيخه وتعديل بعض ضوابط اختيار شيخ األزهر، 

يختلف متاماً عن األزهر في عهد السيسي الذي أهان هيبة األزهر.
رغم أنني مختلف متاماً مع شيخ األزهر، إال أنني حزين جداً على إهانة منصب شيخ األزهر، ال إهانة 
أحم��د الطيب. فأحمد الطيب ما هو إال ش��خص س��يذكره التاريخ مبا هو أهل له، أما منصب ش��يخ األزهر 

فسيظل بعيداً عن طموحات أحمد الطيب وأطماعه.
بعد مجزرة احلرس اجلمهوري، وأول مجزرة حقيقية يرتكبها السيسي بعد االنقاب، حينها انتظرت 
رداً من شيخ األزهر على تلك املجازر.. انتظرت أن يتكلم شيخ األزهر عن حرمة الدم املسلم وحرمة القتل، 
لكن ش��يخ األزهر لم يتح��رك، ويبدو أنه لم ير تلك املجزرة، فخرج ليعلن أنه س��يعتزل في بيته ويتعبد. 

شيخ األزهر آثر السامة وضرب بكل الدماء التي أريقت عرض احلائط.
لك��ن جرم أحمد الطيب أقل من جرم علي جمعة مفتي العس��كر، فأحمد الطيب لم يحرض على القتل 

علناً، حتى وإن شارك في القتل بسكوته على تلك اجلرائم، لكنه لم يحّرض.
بعد احلديث عن إقرار قانون جديد للطاق الشفوي، وبعد املوقف الذي رأيته من األزهر وهيئة كبار 
علمائ��ه، أدركت حينها أن رجال األزه��ر بدأت تتحرك عندهم النخوة والدي��ن والنزعة الصوفية والغيرة 

على اإلسام التي كانت في األزهر.
فوق��وف هؤالء العلماء وقوله��م قوالً واحداً يعتبر دلي��اً على بداية صحوة قد تك��ون متأخرة لكنها 

مهمة جداً ومفيدة في هذا الوقت احلرج.
فالعس��كر جعلوا الشعب كارهاً ملؤسس��اته وفاقداً الثقة بها، حتى املؤسسات الدينية أصبحت اآلن 

ال تنصف مظلوماً وال تردع ظاملاً.
ال ينبغ��ي أن نش��كك في من يب��ادر ولو ببادرة صغيرة، حتى وإن كان ش��يخ األزهر، فقد س��اهم في 
اجلرائ��م بس��كوته عن الظلم، لكنه ل��م يقّر القتل، ودائماً كان يتحدث عن أن ال��دم املصري كله حرام، ال بّد 
أال ننس��ى أن الدكتور حسن الشافعي، مستشار أحمد الطيب، قد أصدر بياناً بعد مجزرة الفض مباشرة، 
وأفتى فيه بأن ما حدث من قتل للمس��لمني هو كفر بنّي، الدكتور حس��ن الش��افعي لم ُيقلنْ بعد هذا البيان 

ولم يلمه أحد.
لعلي أكون مخطئاً، لكنني أحسنت الظن مبؤسسة إسامية عريقة، شيخها فعل فعاً صائباً. وال بّد 

أن نعترف بأنه على الصواب في ما فعله مؤخراً.
اآلن، األزه��ر تغي��ر خطابه متاماً، وبدأ بالرد على اإلعام وعلى م��ن وصفهم باملأجورين، كما وصف 
املتطاولني على ش��يخ األزهر في اإلعام املص��ري بأنهم مجموعة من العماء. أيض��ًا عندما وصف إعام 
السيسي هيئة كبار العلماء في األزهر بأنها هيئة كبار علماء اإلخوان، لم يرّد األزهر بأن هذه تهمة، ولكن 

قال إن هيئة كبار العلماء هيئة مستقلة.
العلم��اء الربانيون كأمث��ال الدكتور القرضاوي لم يكف��روا أحمد الطيب، هم فق��ط خّطأوه وطالبوه 

بالعودة إلى كتاب الله والعودة إلى احلق.
وعندما صحا ضمير الرجل متأخراً، نشكك فيه ونعتبر أن ما يفعله هو حرب مصالح مع السيسي!

أن��ّوه أخي��راً إلى أن هيئة كب��ار العلماء باألزهر فيها علم��اء مناهضون لانقاب من��ذ اليوم األول، ال 
داعي لذكر أسمائهم، ولكن ما أقوله هو ما قال الشاعر:

ويأتيك باألنباء من لم تزّود ستبدي لك األيام ما كنت جاهاً   
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قناة الجزيرة تكشف تفاصيل عن معركة عبرا.. وتحاور »شاكر«
كش��فت قن��اة »اجلزي��رة«، معلوم��ات خطيرة عن 
أحداث عبرا، التي وقعت بني اجليش اللبناني وجماعة 

الشيخ أحمد األسير عام 2013.
وفي برنامج »ما خفي أعظم«، الذي أعده اإلعامي 
الفلس��طيني تامر املس��حال، أثبتت اجلزي��رة بالوثائق 
املص��ورة، واملس��جلة صوتي��اً، مش��اركة ح��زب الل��ه، 

وسرايا املقاومة املوالية لها في املعركة.
وتب��نّي وفقاً لتحقيق أن حزب الله اس��تأجر ش��ققاً 
لعناص��ره ف��ي عبرا، قب��ل األحداث، وهي التي اش��تكى 

منها أحمد األسير حينها.
ووفق��اً ملدير مكتب الش��يخ األس��ير، املت��واري عن 
األنظ��ار حالي��اً، ف��إن عناصر احل��زب هم من ب��ادر إلى 
إطاق النار من الشقق، وملّح إلى أنهم هم من قاموا بقتل 
أول ضاب��ط م��ن اجليش اللبنان��ي، ما دف��ع األخير إلى 

اتهام جماعة األسير باحلادثة.
فضل ش��اكر بدوره، قال إنه مستعد لتسليم نفسه 
على الفور للس��لطات اللبنانية، بشرط أن يوقن بعدالة 

القضاء.
وأوض��ح أن ما جمعه بأحمد األس��ير ه��و »الظلم« 

ال��ذي وقع على الس��وريني والعراقيني، في إش��ارة إلى 
الفعالي��ات الت��ي ش��هدها لبن��ان تضامناً مع الش��عب 

السوري، التي شارك بها شاكر.
وأوضح ش��اكر أنه كان نائماً في مكتبه عند وقوع 
أح��داث عب��را، وذلك بس��بب خروج��ه من منزل��ه عقب 
تلقيه تهدي��دات من قبل عناصر ح��زب الله املوجودين 

في شقق عبرا.
»اجلزي��رة« التق��ت أيض��اً برئي��س احت��اد علم��اء 
املقاومة، ماهر محمود، الذي دافع عن حزب الله وسرايا 

املقاومة، ونفى مشاركتهم في األحداث.
كما عرضت »اجلزيرة« تصريحات لوزير الداخلية 
حينه��ا مروان ش��ربل، الذي أق��ّر بأن األس��ير طلب منه 
اإلذن ف��ي تس��ليح مجموعته، مضيفاً: »قال لي األس��ير 
ملاذا تس��محون حلزب الله بحمل الساح، فقلت له ألنه 
يقاوم إسرائيل، وأخبرني برغبته بالقتال ضد إسرائيل، 

ورددت عليه: أن اذهب وقاتل«.
حدي��ث ش��ربل يأت��ي رداً على تصريحات األس��ير 
التي قال فيها إن »إعان تس��ليح جماعته كان قانونياً، 

وبعلم رئيس احلكومة وعدد من الوزراء«.
وكانت الس��لطات اللبنانية قد أوقفت الشيخ أحمد 
األس��ير في مطار بيروت أثناء محاولت��ه مغادرة الباد 
بجواز سفر فلسطيني مزور، بعدما حاول تغيير مظهره 
اخلارجي، وذلك بعد اعتقال العديد من أنصاره وتوجيه 

تهم لهم باملشاركة في قتال اجليش اللبناني.{

بصل وعدس وفول
لصمود مصر وفلسطين

بقلم: نزيه األحدب
بقلم: أحمد عّياش

كان موالي��اً للنظ��ام املص��ري ف��ي مقابل��ة تلفزيونية عندما بّش��ر عل��ى طريقة الرئيس عب��د الفتاح 
السيس��ي باجلوع، وأنذر في املقابل من فقدان نعمة األمن إذا شكا الناس قرقعة أمعائهم، فذكر أن الناس 
في الصني تأكل احلشرات املشوية واملقلية، هذا ما لم يفعله بعد املصريون، الذين عليهم أن يختاروا بني 

الفول املدّمس واألمن املغّمس بالدماء والنار والدمار، على غرار ما يحصل في سوريا.
هذا اخلطاب الذي يسدل الستارة، في اإلعام على األقل في عيون الناس على أية إصاحات محتملة، 
ويعل��ن العجز عن مواجهة األزمات، يهّول به عادة أصحاب الكروش على أصحاب القروش من الطبقات 
االجتماعية املسحوقة، التي بات برنامجها الوجودي ينحصر في متر مربع واحد هو مائدة الطعام. وقد 
تخصصت به قنوات تلفزيونية مصرية وكتيبة من القّوالني عبر مروحة واسعة من االختصاصات، تبدأ 

باحملللني السياسيني والضباط املتقاعدين وتنتهي بنجوم الفن والرياضة وحتى الطبخ.
لك��ن أن تنتق��ل العدوى من مصر إلى فلس��طني، فهذا هو اجلديد الذي لم يس��جله إعامي أو ناش��ط 
مقرب من حكومة الس��لطة، بل انفرد به رئيس احلكوم��ة )رامي حمد الله( بذاته، فأعلن أننا »لن نقايض 
البرنام��ج السياس��ي بأي أموال وس��نعيش عل��ى العدس والبص��ل«، وذلك عقب إش��ارته إلى انخفاض 
املس��اعدات اخلارجي��ة للس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية بنس��بة 70%، فوجه رس��الة لل��دول التي قللت 
مس��اعداتها للس��لطة، »رس��الة بحب تصل إلى الذين يحاولون أن يضغطوا علينا ويقللوا مساعداتهم.. 
حت��ى ل��و بنجوع وبنعيش على الع��دس والبصل لن نتراجع ع��ن قرارنا الوطني، وع��ام 2017 هو عام 

التحديات«.
رامي حمد الله املُِقل في تصريحاته وال س��يما تلك التي تتخذ طابعاً سياس��ياً، تكلم كأنه يعيش في 
كوكب آخر خارج فلس��طني، وكأنه غير مطلع على أوضاع املواطنني التي تخطت خط الفقر نزوالً منذ أمد 
غي��ر قريب، س��واء في الضفة الغربية احملتل��ة، املنهكة اقتصادياً ومالياً منذ أن تولى س��ام فياض زمام 
نقله��ا إلى »العصر احلديث« وربطها بأخطب��وط املصارف والقروض الداخلية واخلارجية. أما في قطاع 
غ��زة ال��ذي تعاظم حصاره كما لم يحدث من قبل بعد حكم السيس��ي ملصر وانهي��ار الربيع العربي، فإن 
األُس��ر التي ال جتد حتى العدس والبصل على موائده��ا لم تعد نادرة، واألزمة تتجه إلى مزيد من التفاقم 
رغم التكافل االجتماعي، وليس أسوأ من أخبار االنتحار التي تصل من غزة والتي المست مؤخراً األطفال 

بحسب بعض التقارير الصحفية.
لو أن الدول عموماً والنامية منها خصوصاً ليست عرضة لألزمات اإلقتصادية واألمنية واإلجتماعية 
بش��كل دائم، ملا تش��كلت األنظمة والقوانني واحلكومات. لكن أن تتحول هذه الهيئات احلاكمة إلى اللطم 
عن��د كل أزمة، والتبش��ير باملوت جوعاً دفاع��اً عن عناوين قضايا لم تعد مقاصده��ا واضحة، عوضاً عن 
وضع اخلطط ملعاجلة املش��كات فهذا يعني االس��تقالة من الدور املنوط بها والتس��ليم للفوضى عاجاً 
أو أج��اً، فك��ّم األفواه ومص��ادرة احلريات قد تتعايش معه اجلماهير لس��نوات طويلة قب��ل أن تثور، أما 
الضغ��ط على أمعائها فهو يوقظها من نومها. وقد اس��تعاذ النبي محمد | م��ن اجلوع بقوله »اللَّهم إني 

أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع«.
يبدو أن منوذج السيسي سيطّبع النخب احلاكمة في العالم العربي للمرحلة املقبلة، وسوف تدّرس 
أفكاره اإلنقاذية على غرار ثاجة املياه وجهاز الكفتة في معاهد تأهيل القيادات السياسية. هكذا سيطمئن 

دونالد ترامب الذي لم ُيخِف إعجابه بالسيسي، وسوف تقنع العرب بالعدس والبصل والفول.{

 ف��ي حرب 1967م اجتاحت اس��رائيل س��يناء واجلوالن والضف��ة الغربية. في ليلة 
الهجوم كان ضباط الطيران املصري يسهرون حتى الفجر على أنغام سهير زكي.

إن بروتوك��والت الصهيوني��ة تب��نّي أن اليهود يس��يطرون على الش��عوب من خال 
إغراقه��م باملفاس��د والفواح��ش. إن برامج اإلفس��اد االخاق��ي التي تش��جع الناس على 
ممارس��ة الرذيلة و الشذوذ، التي تتبناها  بعض وسائل اإلعام امنا تعمل بالتنسيق مع 

أعداء أمتنا من أجل تدمير أجيالنا و جعلهم العوبة في أيدي الغزاة و املعتدين. 
ان حماية أخاق الشباب هي أمانة في أعناق احلكام واحملكومني. وإال فلننتظر عذاباً 
و شيكاً، قال تعالى: <ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم 

في الدنيا و اآلخرة والله يعلم وأنتم التعلمون> صدق الله العظيم.{

األمة تسير إلى األمام و تنطلق في ركب احلضارة والتقدم عندما حتافظ على دينها و 
قيمها وأخاقها. فإذا سلكت طريق الغواية والضال سقطت وانهارت ثم زالت واندثرت.

ان مسار احلضارات التي عرفتها البشرية منذ آدم عليه السام إلى يومنا هذا، يؤكد 
ه��ذه احلقيق��ة. قال تعال��ى:<وإذا أردنا أن ُنهلك قري��ًة أمرنا مترفيها ففس��قوا فيها فحق 

عليها القول فدمرناها تدميرا>. 
ف��ي نهاية عهد اخلافة العباس��ية كان املس��لمون في قمة التطور، لكنه��م مالوا إلى 
امللذات والش��هوات فس��قطت بغداد بيد املغول، بدون مقاومة تذكر. وفي احلرب العاملية 
الثاني��ة اجتاح اجليش األملاني مدينة باريس بس��هولة. قائد الش��رطة ق��ال: ان باريس 

سقطت ألن شباب فرنسا كانوا ال يدافعون عن شرف الوطن بل عن، مواخيره.

برامج 
التخريب 
في وسائل 

اإلعالم 
بقلم: د. محمد شندب

فتوى خامنئي: لبنان بعد اليمن
ع���ادت إلى األضواء حرب اليمن في الس���اعات 
املاضية؛ بفعل األنباء التي حتدثت عن اس���تهداف 
»القاع���دة«  لتنظي���م  مواق���ع  أمريكي���ة  مقات���ات 
اليم���ن، واش���تباك جن���ود أمريكي���ني  ف���ي جن���وب 
م���ع عناص���ر م���ن التنظي���م ف���ي قرية وادي بش���بم 
ف���ي محافظ���ة ش���بوة، في إط���ار وصفته واش���نطن 
ب�»اس���تراتيجية أذن���ت اإلدارة األمريكي���ة الس���ابقة 
به���ا«. فهل حتم���ل هذه األنباء ما يش���ير إلى تطور 
ف���ي التعامل األمريك���ي مع األزمات الس���اخنة في 
املنطق���ة، عل���ى غرار ما بدأ يظه���ر في احلرب على 

»داعش« في العراق؟
استنادًا إلى معلومات دبلوماسية، هناك توجه 
أمريك���ي إل���ى إخراج ح���رب اليم���ن املس���تمرة منذ 
أع���وام من دائ���رة املراوحة، ما ياق���ي قوات احللف 
الذي تقوده اململكة العربية السعودية بغطاء دولي 
ملواجه���ة االنق���اب ال���ذي قادت���ه اي���ران. وس���تؤدي 
التط���ورات املتاحق���ة ف���ي هذه احل���رب إلى إحلاق 
هزمي���ة بالدور اإليراني الذي س���تكون له تداعيات 
ل���ن يكون ع���دد من أقطار املنطقة ف���ي منأى عنها، 

وخاصة لبنان.
في األس���بوع املاضي، أب���رزت وكالة أنباء فارس 
الرس���مية تأكي���د املستش���ار العس���كري لقائد فيلق 
الق���دس التابع للح���رس الثوري اإليران���ي العميد 
احمد كرمي بور أن اجلمهورية اإلسامية اإليرانية 
»جاه���زة للرد عل���ى أي اعتداء عس���كري ردًا حازمًا 
ومدمرًا«. أضاف: »حني يقول س���ماحة قائد الثورة 
اإلس���امية، م���ّد ظله العالي، إنه لو اس���تلزم األمر 
سنس���وي تل أبيب وحيفا باألرض في غضون س���بع 

دقائق، فا مزاح في األمر...«. 
بدورها صحيفة »الوفاق« اإليرانية، وفي مقال 
حت���ت عنوان »فيم���ا لو وقعت احل���رب... انتصارات 
جدي���دة حمل���ور املقاومة«، كتب���ت تقول: »من���ذ أكثر 
من عش���ر س���نوات كان في إمكان محور املقاومة أن 
يطل���ق أكثر من عش���رة آالف صاروخ ف���ي الدقيقة، 
واألكي���د أن قدراته في ه���ذا املجال قد ازدادت اآلن، 
وأن ه���ذه الق���درة لم تعد مقتص���رة على الصواريخ 

الن أسلحة جديدة وغير متوقعة ستكون في جملة 
املفاجآت املستجدة«.

ال تب���دو طه���ران ف���ي وارد إبق���اء نتائج احلرب 
في اليمن في إطارها اجلغرافي. ومما يستفاد من 
تهديدات احلرس الثوري أن ركيزتها ستكون جتربة 
ح���رب عام 2006 بني لبنان وإس���رائيل، التي انتهت 
بحس���ب توصيف األمني العام ل�»حزب الله« السيد 

حسن نصر الله إلى »انتصار الهي«.
من���ذ أن انته���ت معرك���ة حل���ب املدّم���رة، وأدت 
إل���ى انتصار كاس���ح للمح���ور الذي تقوده موس���كو، 
انتظم���ت التطورات في س���وريا وبعدها في العراق 
في إطار تفاهم روس���ي - أمريك���ي. ووفق املعلومات 
الدبلوماس���ية، فإن هذا التفاهم ميضي إلى حسم 
احل���رب ف���ي الع���راق عل���ى ي���د األمريكي���ني، وال���ى 
حس���مها ف���ي س���وريا عل���ى يد ال���روس. ول���ن تكون 
حص���ة ايران ف���ي نتيجة هاتني احلرب���ني ما يعادل 
كل االس���تثمار ال���ذي وظف���ه املرش���د اإليراني على 
م���دى أعوام طويلة في مش���روع »الهال« الفارس���ي 

املمتد من بحر قزوين إلى البحر املتوسط.
في تقدير مس���ؤول مطلع، أن خاصة التشدد 
األمريك���ي ف���ي عه���د ترام���ب س���تكون ض���د اإلمام 
خامنئي، الذي س���يتكل مجددًا على صواريخ نصر 

الله.{
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اجلديد، فإن أوباما، ف��ي كلمته في جامعة القاهرة، في حزيران 2009، بعد 
توليه الرئاس��ة، وفى أول زيارة له للشرق األوس��ط، قال إنه ال ميكن القبول 
بوضع الش��عب الفلس��طيني، وإن الوالي��ات املتحدة لن تدي��ر ظهرها لرغبة 
الفلس��طينيني فى أن تكون له��م دولة خاصة بهم. وهكذا رفع العرب س��قف 
طموحاته��م بالنس��بة إلى توجه��ات أوبام��ا للعمل على حل ع��ادل للقضية 

الفلسطينية. 
وم��ّرت الوالي��ة األول��ى ألوبام��ا، وب��دأت الثاني��ة، والعدو اإلس��رائيلى 
مس��تمر فى سياساته العدوانية واالستيطانية مبباركة أميركية، وتراجعت 
الطموح��ات العربية، حت��ى حتطمت على تصريح أوباما نفس��ه الذي اعتبر 
في��ه الهجوم اإلس��رائيلى على قطاع غ��زة في متوز 2014، الذي اس��تمر 51 
يوماً، وس��قط في��ه أكثر من ألفي ش��هيد فلس��طيني، اعتبر أن ذل��ك العدوان 
يدخل ضمن »حق إس��رائيل في الدفاع عن النف��س«. وقبل أن تنتهي الوالية 
الثانية ألوباما بعدة أش��هر، كان قد قدم إلسرائيل أكبر مساعدة عسكرية فى 
تاريخه��ا، عندما وقع اتفاقيًة تقضي بتقدمي مس��اعدات عس��كرية بقيمة 38 

مليار دوالر، على مدى عشر سنوات.
هكذا انتهت رئاس��ة أوباما، والقضية الفلس��طينية تتراجع، واالختراق 
اإلس��رائيلى للنظم العربية يتزايد، حتى بلغ األمر برئيس حكومتها نتنياهو 
أن يصرح ب��أن دوالً عربية عديدة أصبحت أقرب إلى التحالف مع إس��رائيل 

في مواجهة إيران. 
وبينما يس��تعد البيت األبيض الس��تقبال وافد جديد، اس��تبق املرش��ح 
اجلمه��وري، الذي فاز بالرئاس��ة بعد ذلك، دونالد ترام��ب دخوله إلى البيت 
األبيض، بافتتاح موس��م جديد للقضية الفلسطينية، في حملته االنتخابية، 
بتصريحات��ه املس��تفزة عندما قال: »س��نغّير م��كان الس��فارة األميركية إلى 
عاصم��ة الش��عب اليه��ودي األبدي��ة الق��دس، وإس��رائيل ه��ي الدميقراطية 
احلقيقية الوحيدة واملدافعة عن حقوق اإلنسان في الشرق األوسط، ومنارة 
أمل ألشخاص عديدين«، ثم كان تصريحه املفاجئ في أثناء استقباله رئيس 
حكوم��ة العدّو اإلس��رائيلي، بنيامني ننت ياهو، في منتصف  ش��باط الفائت، 
بالتخلي عن حل الدولتني، وهو اخليار الذي تبناه ثاثٌة من أسافه الرؤساء 
األميركي��ني، عندما ق��ال إنه مع أي حل يص��ل إليه الطرفان، س��واء كان حل 
الدولتني أو غيره، وهو بالطبع سيكون احلل الذي يفرضه العدو اإلسرائيلي. 
وفي التوقيت نفسه، يتجّدد احلديث عن حل للقضية الفلسطينية، صادر من 
داخل أروقة العدو اإلس��رائيلي، ُتس��هم فيه مصر، بتبادل أراٍض من س��يناء 

تضاف إلى قطاع غزة تؤهله ليكون دولة للفلسطينيني. 
هك��ذا يتج��ّدد احلديث عن القضي��ة الفلس��طينية، مع وص��ول كل وافد 
جدي��د إل��ى البيت األبيض، وكأنه موس��م يب��دأ وينفض، ننش��غل به بعض 
الوقت، ثم ننصرف إلى مشاغل أخرى، حتى تنتهي والية الرئيس األميركي، 
ويأتي رئيس جديد، وموس��م جديد للحديث عن القضية الفلسطينية، كأنها 
أصبحت ظاهرة موسمية. ومن موسم إلى موسم، تتآكل األرض الفلسطينية 
باملستوطنات الصهيونية، وإجراءات تهويد القدس. وفى ظل تهافت سلطة 
رام الله، وحصار املقاومة في غزة، هل يأتي علينا يوٌم ال جند فيه ما نتحدث 

عنه، أو ننشغل به، حيث لن تكون هناك أرض، وال هوية، وال قضية؟{

يتج��ّدد احلديث عن القضية الفلس��طينية، كلما حّل على البيت األبيض 
واف��د جديد، وكأنه موس��م يبدأ م��ع كل إدارة أميركية جدي��دة. فمنذ انطاق 
مسار التسوية السياسية لها، مع املباحثات الفلسطينية اإلسرائيلية عامي 
1991 و1992، واألخي��ر كان عام انتخابات رئاس��ية أميركية، انتهت بفوز 
الرئيس بيل كلينتون، س��رعان ما التقطت اإلدارة األميركية اجلديدة اخليط، 
وبعد أن أكد الرئيس كلينتون، العاقات االستراتيجية مع إسرائيل، وضمان 
حمايتها، وتفوقها اإلقليمي، فإنه في ما يتعلق بالقضية الفلس��طينية، فضل 
أن ينتظ��ر نتيجة املباحثات اجلارية بني الطرف��ني، وما إن انتهت املباحثات 
باتفاق أوس��لو، حتى س��ارع الرئيس األميرك��ي إلى دع��وة الطرفني لتوقيع 
االتفاقية فى البيت األبيض، وهو ما مت في 13 أيلول 1993، وس��ط مراس��م 
بروتوكولية احتفالية، ش��اهدها العالم كله عبر وس��ائل اإلعام، في مش��هد 
قريب الشبه من الذي جرى عند توقيع اتفاقية السام املصرية - اإلسرائيلية، 
بني أنور السادات ومناحيم بيغن، برعاية الرئيس األميركى األسبق، جيمى 
كارت��ر، في  آذار 1979. وم��ن املفارقات أنه، في العام التال��ي لتوقيع اتفاق 
أوس��لو، ُمن��ح كل من ياس��ر عرفات وإس��حاق رابني وش��يمون بيريز جائزة 
نوبل للس��ام في تش��رين األول 1994، وهو ما حدث مع الس��ادات وبيغن، 

بعد توقيعهما معاهدة السام.  
منذ توقيع اتفاق أوس��لو فى البيت األبيض، ل��م يعد هناك حديث يدور 
حول ما ُيعرف بالصراع العربي - اإلس��رائيلي، واقُتصر األمر على القضية، 
أو املش��كلة الفلس��طينية – اإلس��رائيلية. وح��اول كلينت��ون أن يس��ير عل��ى 
خط��ى كارتر، بالتوصل إلى اتفاق نهائي بني الفلس��طينيني واإلس��رائيليني، 
حت��ى أنه عقد مباحثاٍت مباش��رة في كامب ديڤيد ع��ام 2000، على غرار ما 
ج��رى فى مباحثات كامب ديڤيد بني الس��ادات وبيغن، برعاية جيمى كارتر 

عام 1978، ش��ارك فيها ياس��ر عرفات ورئيس حكومة الع��دّو إيهود باراك، 
ولكن كل جهود كلينتون فش��لت، بس��بب إصرار العدّو اإلسرائيلى على عدم 
التس��ليم بحق الش��عب الفلسطيني في إقامة دولته املس��تقلة، ذات السيادة 
الكامل��ة على ح��دود الرابع من حزي��ران 1967، على كام��ل الضفة الغربية 
وقطاع غ��زة، وعاصمتها الق��دس، مع ضمان حقوق الاجئ��ني. ولم يكن في 
مقدور عرفات التنازل عن أّي من احلقوق املش��روعة للش��عب الفلس��طيني، 
بينم��ا لم يك��ن اجلانب األميرك��ي يخفي ع��دم قدرته، أو رغبت��ه في الضغط 
على حليفه الرئيس��ي في الش��رق األوس��ط، إس��رائيل. وهك��ذا انتهت والية 
كلينتون، دون حل للقضية الفلس��طينية، ورمبا ازداد األم��ر تعقيداً بانفجار 
االنتفاضة الثانية، وكانت تلك نهاية موس��م احلديث، واالنشغال بالقضية 

الفلسطينية.
ب��دأت األلفي��ة الثالثة، بوص��ول رئيس جدي��د إلى البي��ت األبيض، هو 
الرئيس اجلمهوري جورج دبليو بوش االبن، لتتشكل إدارة أميركية ميينية، 
من احملافظني اجلدد، تعتقد أنها قادرة على تش��كيل العالم كما تريد، مبا في 
ذلك وض��ع حّد للقضايا اإلقليمي��ة، وفى مقدمتها القضية الفلس��طينية. وقد 
أصدر الرئيس بوش تصريحاً مثيراً في 2 تشرين األول 2001، أعلن فيه حق 
الش��عب الفلس��طيني في إقامة دولته املس��تقلة على أرضه، وأثار التصريح 
ضج��ة كبيرة، حيث رحبت به األطراف العربية، بينما هاجمه بش��دة رئيس 
وزراء الع��دّو اإلس��رائيلي في ذلك الوقت، إرييل ش��ارون، وكان��ت تلك بداية 

ساخنة ملوسم جديد من مواسم احلديث عن القضية الفلسطينية. 
تش��كلت الرباعية الدولية من أميركا وروسيا واالحتاد األوروبى واألمم 
املتح��دة، وطرحت في نيس��ان 2003 
»خريط��ة الطريق« الت��ي تتبنى رؤية 
ح��ل الدولت��ني، عب��ر تفاوٍض مباش��ر 
ب��ني الطرف��ني، ينته��ي بإقام��ة دول��ة 
فلس��طينية إل��ى جوار دولة إس��رائيل 
بحلول ع��ام 2005، وهو ما لم يحدث 
بطبيعة احل��ال، وانتهت واليتا بوش 
االب��ن، ف��ي نهاية ع��ام 2008، بكل ما 
فيها من ح��روب واضطراب��ات دولية 
وإقليمي��ة م��ن دون التوص��ل إلى حل 
للقضي��ة، وانته��ى معه��ا موس��م آخر 
القضي��ة  ع��ن  احلدي��ث  مواس��م  م��ن 

الفلسطينية. 
وج��اءت رئاس��ة ب��اراك أوبام��ا، 
للقضي��ة  جدي��د  موس��م  ليب��دأ 
الفلس��طينية، فأول اتصال هاتفي له، 
في الي��وم األول له في البيت األبيض، 
كان م��ع الرئيس الفلس��طيني محمود 
عباس. وفي الي��وم التالي، عنّي ممثاً 
خاص��اً ل��ه ف��ي الش��رق األوس��ط من 
أجل عملية الس��ام، وتبدى أن أوباما 
يتبنى أس��لوباً مختلفاً عن السياسات 

األميركية املنحازة إلى إسرائيل. 
األس��لوب  ه��ذا  م��ع  ومتاش��ياً 

هل أصبحت القضّية الفلسطينّية ظاهرة موسمّية؟
بقلم: عادل سليمان

ُنسيبة بنت كعب.. امرأة بألف
بقلم: الشيخ محمد حمود

كانت نس��يبة بنت كعب من الس��ابقني األوائل الى االس��ام، فقد أس��لمت على يد مصعب بن 
عمير، ونذرت نفس��ها وزوجها وولديها لرفع راية االس��ام وإعاء كلمة الل��ه، وجادوا بالكثير من 

دمائهم في سبيل هذا الهدف.
لم يكن خروج أم عمارة الى س��احات القتال ضد املش��ركني من أجل س��قي العطاش وتضميد 
اجلراح، بل من أجل إرواء سيفها من دمائهم، والذود عن رسول الله ضد األخطار، والعودة بأكاليل 

الغار، بعد حتقيق االنتصار، فبوركت من ُشجاعة وّقفت نفسها لتحمي الذمار.
ش��هدت أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن عدي بيعة العقبة األولى، وكانتا املرأتني الوحيدتني 

من بني ثاثة وسبعني رجاً.
بدأت مس��يرتها مع اجلهاد يوم أحد، وكانت حاجزة ثوبها على وس��طها، حتى ُجرحت ثاثة 
عش��ر جرحاً، بل ملا نادى منادي رس��ول الله الى حمراء األس��د ش��ّدت عليها ثوبها كي تخرج مع 

اجليش، لكنها ما استطاعت من شدة نزف الدم منها.
يقول عنها النبي صلى الله عليه وس��لم في ذلك اليوم في يوم أحد، وبعد ان انكش��ف الناس 
عنه ولم يبق ااّل بعض الرجال، يقول صلوات ربي وسامه عليه: ألتفت مينة فأجد أم عمارة تذود 
عني، ألتفت يس��رة أم عمارة تذود عني، فقلت من يطيق ما تطيقني يا أم عمارة، متّني يا أم عمارة، 
س��ليني. فقالت رضي الله عنها: نس��ألك مرافقتك في اجلنة يا رس��ول الله، فقال لها أنتم رفقائي 

في اجلنة.
هنيئاً لها، س��معت األوصاف واألخبار، فشّمرت وصّدقت األقوال باألفعال، علمت أن السلعة 
غالية فقّدمت الثمن من األنفس واألوالد واألموال، ألن الله اشترى وهي باعت، والثمن اجلنة، وأي 

شيء أثمن من اجلنة.
وإلى جانب دورها البطولي في املعارك، وش��رف الدفاع عن رس��ول الله |، كانت أم عمارة 
تق��وم بواجبها اإلنس��اني في متريض املجاهدين، حيث كانت حتمل األربطة على وس��طها، وكلما 
أصاب أحد املجاهدين جرح، جرت إليه وضّمدت جراحه، وطلبت منه أن ينهض بسرعة ليستأنف 

اجلهاد في سبيل الله.
وكما فعلت مع اجلميع، فعلت مع ابنها الذي جرح في أحد، وقالت له بعد أن أسعفت جراحه: 
قم وانهض إلى اجلهاد، وعندما ش��اهد النبي | ما أصاب ولدها، أش��ار إلى أحد املش��ركني وقال: 

هذا ضارب ابنك، فسارعت إليه وضربته في ساقه فوقع على األرض وأجهزت عليه.
وهك��ذا غّيرت أم عم��ارة القاعدة التي تقول: إن احلرب واجلهاد ش��أن من ش��ؤون الرجال، ال 
تستطيع النساء املشاركة فيه، أو حتمل أعبائه وقسوته، وأكدت عملياً أن ساحة اجلهاد والكفاح 
تتسع للرجال والنساء، فالكل يستطيع أن يؤدي واجباته، دفاعاً عن دينه ووطنه وكرامته. ولكم 
أن تراقبوا حفيدات أم عمارة في س��احات اجلهاد والكفاح في فلس��طني وسوريا، اللواتي تخّرجن 

من مدرستها في التفاني للدفاع عن الدين والوطن والكرامة.
ول��م يتوقف جهادها رضي الله عنها حتى بعد وفاة رس��ول الله، فلم��ا ارتّد األعراب في عهد 
الصّديق، عزم على قتالهم، فاستأذنته وخرجت في جيش خالد ابن الوليد حملاربة كّذاب اليمامة 
مسيلمة، في املعركة التي أِسر فيها ابنها حبيب، ومت إعدامه أمام املأل بعد أن قطعوا جسده قطعة 
قطعة، على أن يرجع عن دينه وما فعل، بل ثبت قبل استشهاده ثباتاً عجيباً، واألعجب ثبات األم 

املربية أم عمارة، التي قالت بعد سماعها نبأ استشهاده: ملثل هذا أعددته، وعند الله احتسبته.
كان��ت أم عمارة بحق مثال املؤمنة املجاهدة والصادقة في أقوالها وأفعالها، وكانت قدوة في 
صبرها وجهادها واحتمالها األذى واآلالم في س��بيل الله، وإع��اء كلمته، ورّبت أبناءها على حب 
الله تعالى وحب رس��وله، حتى لقوا الله وهو عنهم راض إن ش��اء الله تعالى، وأّدت هي وزوجها 

وولداها رسالتهم في احلياة خير أداء.
توفيت أم عمارة في خافة عمر رضي الله عنهما عام 13ه�.{

الجيش اإلسرائيلي يقتل فلسطينيًا في رام الله
اجلي��ش  برص��اص  فلس��طيني،  ش��اب  قت��ل 
اإلس��رائيلي، صباح ي��وم االثنني، في مدين��ة رام الله 
وسط الضفة الغربية احملتلة. وقال اجليش إن قواته 
قتل��ت فلس��طينياً ف��ي رام الله خ��ال س��اعات الليلة 

املاضية. 
وأض��اف أن »فلس��طينياً أطل��ق الن��ار عل��ى قوة 
إس��رائيلية قرب مدخل رام الل��ه، وجرى تبادل إطاق 

نار، ومت قتل الفلسطيني«. 
وأش��ار إل��ى أنه »ل��م تق��ع إصابات ف��ي صفوف 
اجلي��ش«، دون تق��دمي مزيد من التفاصي��ل عن هوية 

الفلسطيني.
وفي وقت اليوم، قالت إذاعة اجليش إن فلسطينياً 

قتل برصاص اجليش في تبادل إلطاق النيران.
وأضاف��ت اإلذاع��ة أن »الفلس��طيني أطل��ق الن��ار 

على قوة إس��رائيلية والت��ي ردت بإط��اق النار عليه 
وقتلته«.

وف��ي ذات الس��ياق ق��ال ش��هود عي��ان، إن ق��وة 
عس��كرية حاصرت منزالً في رام الله، وس��مع أصوات 
تب��ادل إلطاق الن��ار لبعض الوقت، قبل أن تنس��حب 

القوات. 
وأض��اف الش��هود، أن اجليش خل��ف تخريباً في 
املنزل، وش��وهدت كميات من الدماء ف��ي أرضه، دون 

معرفة مزيد من التفاصيل. 
من جانبه قال مراس��ل األناض��ول، إن مواجهات 
عنيف��ة اندلع��ت فجر االثن��ني في مدين��ة رام الله، بني 
قوة عس��كرية إسرائيلية وشبان رش��قوها باحلجارة 

والعبوات الفارغة. 
وأض��اف املصدر نفس��ه، أن اجليش اإلس��رائيلي 
احل��ّي  الرص��اص  اس��تخدم 
والغ��از املس��يل للدم��وع لتفريق 

املتظاهرين. 
كم��ا قالت مص��ادر طبية في 
مجمع فلسطني الطبي احلكومي، 
إن مواطنني وصا غرفة الطوارئ 
مصاب��ني بالرص��اص احل��ّي في 
األط��راف، قدمت لهم اإلس��عافات 

األولية وحالتهم مستقرة.{
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وعلى تظهير الفعاليات التي تنظمها الرابطة الثقافية 
وخصوصاً معرض الكتاب السنوي.

كما زار وفد إذاعة الفج��ر جامعة اإلصاح، حيث 
كان في اس��تقبالهم رئيس اجلامع��ة د. رأفت ميقاتي، 
ال��ذي أطلع الوفد عل��ى مرافق اجلامع��ة، ومت التأكيد 

على تطوير العاقة.
بعدها انتق��ل الوفد الى دار العلم والعلماء، حيث 
كان ف��ي اس��تقبالهم مدير ال��دار  عبدال��رزاق قرحاني 
مستش��ار الرئي��س جني��ب ميقاتي، حي��ث مت االطاع 
على مرافق الدار والدور الذي تقوم به. ثم كانت جولة 

شملت: مركز العزم الثقافي ومركز »العزم زمان«.
بغداء  اللق��اء  واختت��م 
على ش��رف الوفد في مطعم 

الفيحاء.
اجلول��ة  واختتم��ت 
للدكت��ور  تهنئ��ة  بزي��ارة 
ناهد الغ��زال رئيس جمعية 
التربية اإلس��امية املشرفة 
وم��دارس  معاه��د  عل��ى 
ف��ي  اإلس��امية  اإلمي��ان 
الشمال، إثر انتخابه رئيساً 

ملجلس إدارة اجلمعية.

احملاور التالية:
واإلط��ار  اجلنس��ني  ب��ني  املس��اواة  مفه��وم   -

االجتماعي الثقافي.
- مفهوم التمكني السياسي للمرأة.

- اإلطار الدولي للمش��اركة السياس��ية للمرأة، 
واتفاقية األمم املتحدة حول احلقوق السياسية.

- إعان ومنهاج »بيجني«.
- اإلطار التشريعي الوطني للمشاركة.

- األح��زاب السياس��ية ودورها في رفع نس��بة 
مشاركة املرأة في القرار السياسي.

- أس��س وأطر االنتخاب، وعملية الدفع بنسبة 
متثيل املرأة.

- األط��راف الداعم��ة لدم��ج امل��رأة ف��ي العم��ل 
السياسي.

- مجموعات الضغط.
- أجندة التنمية املستدامة 2030.

املش��اركة  لدع��م  املس��تقبلية  اخلط��وات   -
السياسية للنساء.

ختمت ورش العمل، بصورة تذكارية للحضور.

والف��رق ب��ني الدول��ة املركب��ة والدول��ة البس��يطة، وبني 
الفيدرالي��ة والكونفدرالية، وإمكاني��ة تطبيقها على دول 

دون دول.
خت��م اللق��اء ببع��ض استفس��ارات األخ��وات ع��ن 

مواضيع سياسية عامة.

القضايا اإلنسانية.
ش��ارك في الندوة االختصاصية النفس��ية األستاذة 
وزارة  ف��ي  االجتماعي��ة  االختصاصي��ة  س��الم،  س��ماح 
الش��ؤون االجتماعية األس��تاذة زينب بيضون، ومندوب 
احت��اد حماي��ة األحداث في اجلن��وب والنبطية األس��تاذ 
مني��ب العاكوم ومديرة مكتب حماي��ة األحداث في لبنان 
األستاذة أميرة سكر واملقدم ناجي بو كرم من قوى األمن 

الداخلي.

تفعي��ل  إط��ار  ف��ي 
العاق��ة بني إذاع��ة الفجر 
املجتم��ع  ومؤسس��ات 
طرابل��س،  ف��ي  املدن��ي 
جال وفد م��ن إذاعة الفجر 
ضّم: املدير الع��ام أ. أمين 
املص��ري – مدي��ر األخبار 
وائل  السياسية  والبرامج 
جن��م – املس��ؤول التقن��ي 
والفن��ي ع��زت األيوب��ي – 
مراسل اإلذاعة في الشمال 

ربي��ع املغرب��ي.. على عدد م��ن املؤسس��ات التربوية 
والثقافي��ة والعلمي��ة، تّوجت بتوقي��ع اتفاقية تعاون 

مع الرابطة الثقافية في شمال لبنان.
وق��د اعتب��ر رئي��س الرابطة رام��ز الف��ري أن هذا 
البروتوك��ول يع��زز الش��راكة م��ع مؤسس��ة إعامية 
رائدة في لبنان هي إذاعة الفجر، ويس��اهم في تغطية 
األنش��طة الثقافية والفنية التي يشهدها صرح ثقافي 

عريق كالرابطة الثقافية.
ب��دوره  أمي��ن املص��ري أك��د أن توقي��ع االتفاقية 
يأتي في س��ياق ح��رص إذاع��ة الفجر على الش��راكة 
والتربويةواالجتماعي��ة،  الثقافي��ة  املؤسس��ات  م��ع 

بي��روت،   - املتح��دة  األمم  ف��رع  م��ن  بدع��وة 
واملجلس النس��ائي اللبناني، شارك القسم النسائي 
ف��ي اجلماعة اإلس��امية، عبر ممثلته الس��يدة رانيا 
الق��وزي عيتان��ي، ف��ي ورش��ة عم��ل تدريبي��ة حول 
»متك��ني امل��رأة واملش��اركة السياس��ية« ف��ي مبن��ى 
األمم املتح��دة - وس��ط بي��روت، مل��دة ثاث��ة أي��ام 

)28شباط،1و2 آذار2017(.
ضمت ورشة العمل ممثات األحزاب اللبنانية: 
التي��ار الوطني احلر، حزب الق��وات اللبنانية، حزب 
الكتائ��ب اللبناني��ة، تي��ار املس��تقبل، حرك��ة أم��ل، 
ح��زب الله، احلزب التقدمي االش��تراكي، إضافة إلى 
رئيسة املجلس النسائي اللبناني األستاذة احملامية 
»إقب��ال دوغ��ان«، وعض��وات الهيئ��ة اإلداري��ة ف��ي 
املجلس، فضاً عن ممثات جمعيات مدنية مختلفة، 

ومرشحات مستقات للمقاعد النيابية.
مندوبت��ا األمم املتح��دة والقائمتان على ورش��ة 
العم��ل، هم��ا الدكت��ورة »أم��ال الباش��ا«من اليم��ن، 

والدكتورة »أمينة الرشيد«من السودان.
توزع��ت ورش العمل، ف��ي األي��ام الثاثة، على 

ضم��ن سلس��لة دورات 
الداخلي  السياسي  التثقيف 
للقسم النسائي في اجلماعة 
اإلسامية، أقيمت يوم  األحد 
ف��ي )2017/2/19( دورة  
بعنوان »قان��ون االنتخاب« 

و»الفيدرالية«.
األس��تاذ احملاض��ر ه��و 
اإلع��ام والعلوم  عميد كلية 
جامع��ة  ف��ي  السياس��ية 
اجلنان الدكتور رامز طنبور. 

تضمن��ت احملاض��رة األول��ى: حتدي��د ممي��زات قوان��ني 
االنتخ��اب )األكث��ري- النس��بي-املختلط( ورب��ط هذه 
القوان��ني مبا ح��ّدده اتف��اق الطائف من قوان��ني، أدرجت 

ضمن الدستور اللبناني.
وتضمن��ت احملاض��رة الثاني��ة، معن��ى الفيدرالي��ة 

نظم قس��م حق��وق اإلنس��ان واملواثي��ق الدولية في 
جمعية النجاة االجتماعية - بيروت، يوم اجلمعة 3 آذار 
ندوة بعن��وان: »طفل وصوتي مس��موع« ضمن برنامج 
التوعية حول العنف ضد الطفل، وذلك في قاعة د. مازن 

فروخ.
اسُتهلت الندوة التي أدارتها األستاذة هنادي زلفنة 
بإع��ان إط��اق جمعي��ة النجاة لقس��م حقوق اإلنس��ان 
واملواثي��ق الدولي��ة، وأكدت حرص اجلمعي��ة على تبني 

إذاعة الفجر توقع اتفاقية تعاون مع الرابطة الثقافية 
في طرابلس.. وتجول على مؤسسات تربوية وعلمية

ورشة عمل تدريبية حول »تمكين المرأة والمشاركة السياسية«

في بيروت: دورة قانون االنتخاب والفيدرالية 

ندوة لقسم حقوق اإلنسان.. حول حقوق الطفل

أنشطة

»هيئة علماء المسلمين«
تطالب بالعفو عن جماعة األسير

طالبت هيئة علماء املسلمني في لبنان السلطات القضائية بإصدار عفو عام عن موقوفي 
ومحكومي »معركة عبرا« التي دارت عام 2013 بني اجليش اللبناني وجماعة أحمد األسير، 
وذل��ك على خلفية التحقيق الوثائقي »عبرا.. م��ن أطلق الرصاصة األولى؟« الذي بثته قناة 

اجلزيرة مؤخراً ضمن سلسلة »ما خفي أعظم«.
وقال��ت الهيئة ف��ي بيان إن الوثائقي ال��ذي بثته قناة اجلزيرة ُيظهر أن س��رايا املقاومة 
التابع��ة حلزب الله هي من بدأ باط��اق الرصاص وقتل أفراد اجلي��ش، مضيفة أن تصوير 
م��كان املعركة والش��هادات التي وردت في الفيلم ُتظهر براءة الش��يخ األس��ير وجماعته من 

محاربة اجليش اللبناني.
ورفضت هيئة علماء املسلمني ما وصفته بسياسة الكيل مبكيالني ضد املوقوفني، وكذلك 
األح��كام العالية الص��ادرة عليهم اس��تناداً إلى التحقي��ق األولي الذي ج��رى حتت الضرب 

والتعذيب، كما ثّمنت في بيانها مهنّية قناة اجلزيرة وحرفيتها في حتري اخلبر وعرضه. 
وكان الش��يخ األسير، املعتقل في س��جن رومية، قد أكد للجزيرة أن ما جرى مع حركته 
وأنص��اره كان مؤام��رة محبوكة ش��اركت فيها أطراف سياس��ية لبنانية مختلف��ة، من أجل 

التخلص منه ومن جماعته بتوريطهم في مواجهة مع اجليش اللبناني.
يش��ار إل��ى أن جنم األس��ير ملع ع��ام 2012 عندم��ا دعا إل��ى التظاهر دعم��اً للمعارضة 
الس��ورية، وبعد سلس��لة حتركات ألنصاره وقعت مواجهات مع اجلي��ش اللبناني يوم 24 
حزيران 2013 تسببت مبقتل 18 جندياً في اجليش وأحد عشر من أنصاره، وبعدها توارى 

األسير وعدد من رفاقه عن األنظار.
وق��د أوقف��ت أجهزة األمن ي��وم 15 آب 2015 األس��ير في مط��ار بيروت أثن��اء محاولته 
مغادرة الباد بجواز س��فر فلسطيني مزّور، بعد تعديات على شكله اخلارجي أبرزها حلق 

حليته الطويلة وتغيير نظارته وطريقة لباسه.{

النائب عماد الحوت
حّذر من وقوع البالد في الفراغ

رأى النائ��ب الدكتور عماد احل��وت أن ضغط الواقع 
املعيشي للمواطن اللبناني بني يدي االنتخابات النيابية 

كان له وقعه على بنود املوازنة.
وقال في حديث ل�»إذاعة الفجر« إن إجراء االنتخابات 
وفق قانون الستني في حال انتهاء والية املجلس النيابي 
وعدم إق��رار قانون جديد ليس محققاً بالضرورة، مش��يراً 
إلى أن قانون الس��تني يسقط دستورياً بحال جتاوز مهلة 
دع��وة الهيئ��ات الناخب��ة قبل الثاث��ة أش��هر التي ينص 

عليها.
وح��ذر احلوت م��ن الوقوع ف��ي الف��راغ الكامل بحال 
انته��اء والية املجل��س النياب��ي دون إقرار قان��ون جديد، 
موضح��اً أنه حينها س��يدخل البلد في اجته��ادات تختار 

ب��ني التمديد للمجلس النيابي بحكم الواقع، على أن يكون على عاتقه إيجاد قانون جديد لانتخابات، 
أو الوقوع في الفراغ واالندفاع نحو مؤمتر تأسيسي.

ونبه احلوت إلى أن البلد دخل في الوقت احلرج، معرباً عن اعتقاده بأنه كلما تقدم الوقت باجتاه 
أواخر شهر نيسان، زاد الضغط على القوى السياسية للوصول إلى قانون جديد.

وأس��ف احلوت لتعّود القوى السياسية ممارسة السياس��ة من خال الرقص على حافة الهاوية، 
واملغامرة باستقرار البلد وصوالً إلى املكتسبات.

ورأى احلوت أن مخيم عني احللوة س��يبقى مهدداً بعدم االس��تقرار وإع��ادة حتريك واقعه األمني 
م��ا دام هن��اك اختراقات فيه حملاور من هنا أو هناك، معتبراً أن ما يج��ري في املخيم هو نتيجة حتريك 

خارجي نظراً إلى التوتر اإلقليمي احلاصل في املنطقة. 
مبوازاة ذلك، أكد احلوت ضرورة بس��ط الس��يادة اللبنانية على كل األراض��ي مبا فيها املخيمات، 

ليتم حفظ األمن داخل املخيمات بالتنسيق مع القوى األمنية اللبنانية.
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وتصّورت أّنني ذلك الس��جني فلم أمنع 
نفس��ي من الّرجف��ة التي س��يطرت علّي من 
أفع��ال املجرمني في حّل م��ن مخافة الله وال 
دور لهم في هذه احلياة س��وى القضاء على 
أّي معارض أو أّي إنس��ان مؤمن، وهذه هي 
مهم��ة النظام األساس��ّية التي يش��ترك فيها 
م��ع العديد من األنظمة العربّية اّلتي تاحق 
الس��جون  ف��ي  وترميه��م  املؤم��ن  الش��باب 
دون ذن��ٍب أو جرمي��ة وتّتهمه��م باالره��اب 

وبالداعشّية.
إّنه��ا أّي��ام ابتهاج ف��ي »إس��رائيل« ألن 
أعداءه��ا م��ن املس��لمني امللتزم��ني تصّفيهم 
مخاب��رات االنظم��ة اّلت��ي تنّف��ذ عنه��ا مهّمة 
القض��اء عليه��م وتقمع كّل م��ن يعتنق الفكر 
االسامي وحترم الش��باب املؤمن االلتحاق 
باملؤسسة العس��كرية خشية تشكيل خايا 

نائمة.
ونع��ود الى حلق��ة التعذيب ف��ي داخل 
عنه��ا  يتح��دث  الت��ي  الس��ورية  الس��جون 
أح��د الناج��ني من دهالي��ز النظ��ام املذهبي، 
وتع��رض احللق��ة فن��ون التعذي��ب التي لم 
أستطع متابعتها، وينتقل املشهد الى سجن 
أبو غريب في العراق الذي يحتفل فيه مئات 
املعتقلني الس��نة واملتهمني بأنهم من أنصار 
صّدام حسني حيث مارس اجليش االميركي 
اهان��ة املس��اجني الع��راة، وهذا م��ن دروس 

باد احلرية واحترام حقوق االنسان.
وأّي كذب��ة هذه يّدعون في��ه أنهم أعداء 
»إسرائيل« وكذلك القول بأّن ايران تستطيع 
القضاء عل��ى الكيان االس��رائيلي في س��بع 
دقائ��ق، فيما الوقائ��ع تثبت أّن هن��اك حلفاً 
ضمنياً بني بعض الروس والصهاينة بعدم 

الرد على أي هجوم اسرائيلي على سوريا.
لقد كانت ليلة ال ُتنسى تخللتها مشاهد 
الرع��ب والتعذي��ب الت��ي أثارت في نفس��ي 
ش��تى أنواع القهر والظلم واملهانة وشعرت 
بقص��وري ع��ن فع��ل أي مب��ادرة لتخليص 
املعتقلني في الس��جون السورية واملصرية، 
ول��م يس��عني س��وى أن أدعو الل��ه أن يزيل 

عنهم الغمة ويشفي صدور قوم مؤمنني.{

أمسية رعب ال ُتنسى

واحة احملررين
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رغ���م أن املعلومات التي قدمها البرنامج االس���تقصائي ال���ذي عرضته قناة اجلزيرة قبل 
أي���ام ح���ول أحداث عبرا لم يضف الكثير على ما يعرف���ه اللبنانيون، إال أن أهميته تكمن في 
أن���ه جم���ع األدلة والقرائن التي تش���ير إلى ضلوع طرف ثالث في إش���عال فتيل االش���تباكات 
بني اجليش اللبناني ومناصري الش���يخ أحمد األس���ير، وقّدم هذه األدلة في س���ياق منطقي 
ومتسلسل أعطى املشاهد صورة أكثر وضوحًا، وقّدم ملن يعنيهم األمر خيوطًا حسّية واضحة، 

متكنهم–إذا أرادوا- من متابعتها والوصول إلى نهايات لها.
اجلانب الذي ال يقل أهمية عما س���بق هو أن برنامج »ماخفي أعظم« أعاد إلى الواجهة 
املَْظلمة التي يعاني منها عش���رات الشبان ومن خلفهم عوائلهم الذين يتعرضون للماحقة 
واالعتق���ال والتضيي���ق من���ذ قرابة أربع س���نوات، في ظل رفض األجه���زة األمنية والقضائية 
نق���اش أي فرضّي���ة أو احتمال يش���ير إلى أن ما حصل في منطق���ة عبرا عصر ذلك اليوم، هو 
فخ جنح املتضّررون من اتس���اع ظاهرة الش���يخ أحمد األس���ير في إيقاعه به والتخلص منه. 
فاحملكمة العس���كرية ترفض كل الطلبات التي قدمها محامو الدفاع عن املوقوفني في ملف 
عبرا، يطلبون التحقيق في الكثير من األدلة والقرائن التي تؤكد أن مسرح املعركة في عبرا 
لم يكن فقط بني اجليش اللبناني ومناصري األسير، بل كان هناك عشرات املسلحني الذين 
شاركوا في هذه االشتباكات على مرأى ومسمع من اجليش اللبناني ووسائل اإلعام وأهالي 
املنطقة. وهي أهملت عشرات الوثائق واألدلة والتسجيات الصوتية واملصّورة وإفادات أهالي 
منطق���ة عب���را التي تعّزز هذه الفرضية. وحني بات األمر محرج���ًا للمحكمة، اكتفت بإحالة 
إخب���ار وكاء الدف���اع إلى مخابرات اجلي���ش للتحقيق في مضمونه، األم���ر الذي مّرت عليه 
أشهر دون الوصول ألي نتيجة. وكانت الفضيحة املدوّية حني أقّر أحد املتهمني املنتمني إلى 
سرايا املقاومة، التابعة حلزب الله، خال استجوابه في أحد امللفات أمام احملكمة العسكرية 
بأنه تلقى ورفاقه أوامر من حزب الله باالنتش���ار املس���لح في عبرا واملشاركة في املعركة. وُقّدر 
أن يتواج���د خ���ال هذا اإلق���رار أحد وكاء الدفاع ع���ن موقوفي عبرا، ف���أدرك أهمية ما قاله 
املتهم، وذّكر رئيس احملكمة بضرورة تدوينه في احملضر، ألنه يش���كل إقرارًا رس���ميًا مبش���اركة 
طرف ثالث في معركة عبرا. لكن ِعوض أن تكون ردة فعل رئيس احملكمة احلرص على تدوين 
م���ا قال���ه املته���م، إال أنه غضب وانتفض وَنَهر احملامي ورفض تدوي���ن اإلفادة، رغم أنها ميكن 
أن تغّي���ر مس���ار التحقيق���ات، وتفت���ح آفاقًا جديدة تس���اهم في جاء حقيقة م���ا حصل. هذا 
األداء من احملكمة العس���كرية )االس���تثنائية( وغيره الكثير من األمثلة، يعّزز شعورًا متناميًا 
ل���دى اللبناني���ني بأن احملكمة حتابي طرفًا بعينه، وتتش���دد في أحكامها في مواجهة أطراف 

أخرى.
أع���ود فأق���ول، م���ا قدمت���ه قناة اجلزي���رة في حتقيقه���ا يعرف���ه اجلميع، وهم ل���م يكونوا 
بانتظار كام الش���يخ ماهر حمود ليتأكدوا من مش���اركة حزب الله في املعارك، نظرًا لإلزعاج 
الذي تس���بب به الش���يخ األس���ير حلزب الله، ولم يكونوا بانتظار إقرار من قائد فوج املغاوير 
العمي���د ش���امل روكز بتعذيب عناصر من اجليش اللبنان���ي عددًا من املعتقلني الذين أوقفوا 
على هامش املعركة، فهذه املمارسات وثقتها العديد من التسجيات املصورة. واللبنانيون لم 
يتفاجأوا بالضحكة الصفراء والنظرات الشاردة التي خّيمت على وجه وزير الداخلية مروان 
شربل حني مّتت مواجهته باألدلة التي تثبت مشاركة حزب الله باملعارك، كل ذلك أكد ما كان 
مؤكدًا بالنس���بة إلى اللبنانيني ولم يكن جديدًا. لكن اجلديد هو أن برنامج اجلزيرة ش���كل 
مناس���بة لتذكير اللبنانيني بسياس���ة االستهبال واالس���تغباء التي متارسها األجهزة األمنية 
والقضائية بحقهم على مرأى ومس���مع ومس���اندة من الطبقة السياسية، ويعّزز شعور الغنب 
والظلم وسياس���ة الكْيل مبكيالني لدى ش���ريحة من اللبنانيني. وما يعّزز هذا الش���عور كذلك 
هو سياس���ة دفن الرأس في الرمال التي انتهجتها الس���لطة اللبنانية جتاه ما كش���فه برنامج 

اجلزيرة، وإهمال شهادات مسؤولني كانوا في موقع السلطة عند اندالع املعارك.<

بقلم: أواب إبراهيم

وقائع تكشف ترّهل السلطة

كلمة طيبة

آذار   2 ف��ي  الواق��ع  اخلمي��س  مس��اء 
اجل��اري ع��رض برنام��ج »الع��ني بالعني« 
حلق��ة خاصة بالتعذيب وفنونه مبش��اركة 
بعض االش��خاص الذين ذاق��وا هذه الفنون 
في س��جون صدنايا وتدمر في سوريا وأبو 

غريب في العراق وفي »إسرائيل«.
أس��بقية  ع��ن  كان  الدعائ��ي  االع��ان 
محطة اجلديد الدخول الى بعض الس��جون 
وع��رض آالت التعذي��ب، ما ش��ّوقني ألتابع 
ه��ذه احللق��ة، وإن كنت على يق��ني بأّني لن 
أتابع فقراتها كاملة اّلتي يبدو أّنها ُتصّور ما 
يخضع له الّسجناء من ذّل ومهانة وتعذيب 
مبتكر بآالت حديثة وبعضها مبا تيّس��ر من 
أدوات كاس��يكّية يب��رع فيه��ا اجل��ّاد وهي 
مبثاب��ة »أهاً وس��هاً« حيث يرّح��ب رجال 
املخاب��رات بالواف��د اجلدي��د قب��ل معرفتهم 

باسمه وذنبه.
وقد اس��تضاف مع��ّد البرنام��ج طوني 
خليفة مناذج من املعّذبني في سجون سوريا 
االح��زاب  وبع��ض  و»إس��رائيل«  والع��راق 
اللبناني��ة خ��ال احلرب االهلّي��ة، فضاً عن 
نائب سورّي سابق ال ينفّك يبتسم بسخرية 
ملا يراه ويس��معه ويرّدد أّنه ف��ي حاجة الى 
دلي��ل، وما أبش��ع ه��ذه العبارة الت��ي يلجأ 
اليه��ا كّل من يريد أن ينف��ى أّي اّدعاء، معلناً 
أن ال صّحة لهذه املشاهد املصّورة من داخل 

أحد سجون سوريا.
هنا لم أس��تطع أن أتابع املش��اهد التي 
ال متّثل س��وى ج��زء يس��ير مّما وص��ل اليه 
»عباق��رة الّتعذي��ب« وقد كنت أه��ّم بتناول 
العشاء حني فاجأنا البرنامج بهذه اجلرمية 
اّلتي ينّفذها شبيحة األس��د في عملّية إبادة 
تطاول آالف الس��جناء اّلذين قضوا إّما حتت 
التعذي��ب وإّم��ا َمرضاً. ويروي لك الس��جني 
الذي قضى ثاث س��نوات قبل أن ُيفرج عنه 
أن أكثر نزالء س��جون س��وريا ه��م في عداد 

األموات.
وشعرُت باآلالم في معدتي التي أصيبت 
بالتقرح وقد عرتني قش��عريرة مع سخونة 
في جس��مي وعزفت عن تناول الطعام، وقد 
تذّك��رت آالف املعتقل��ني اّلذي��ن ال مُينح��ون 

سوى رغيف يابس كّل ثاثة أيام.

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

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثاثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

دى
ما

ج
رة

آلخ
ا

ذار
آ

12
13
14
15
16
17
18

11
12
13
14
15
16
17

23
22
22
21
19
18
16

4
4
4
4
4
4
4

54
52
51
51
49
48
47

5
5
5
5
5
5
5

48
48
47
47
47
47
46

11
11
11
11
11
11
11

09
10
10
10
11
11
11

3
3
3
3
3
3
3

42
43
44
44
44
45
46

5
5
5
5
5
5
5

03
04
05
05
06
06
07

7
7
7
7
7
7
7

بقلم: عبد القادر االسمر


