
الحكومة.. ومسؤوليات العهد!
بعد تعّذر اتفاق الطبقة السياس���ية في لبنان على قانون جديد لالنتخابات النيابية، 
وعجز احلكومة عن حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتوقف الدعم اخلارجي للخزينة 
اللبنانية.. بدأ اللبنانيون يضربون كفًا بكف، فالدين العام املتراكم على الدولة يقترب من 
ثمانني مليار دوالر، واخلزينة سوف تنوء بأعباء زيادات الرتب والرواتب، وبداًل من أن تكون 
احلكومة في حال انعقاد شبه دائم.. إذا بوفد يسافر مع وزير اخلارجية الى واشنطن، وثلث 
أعضاء احلكومة يس���افرون مع الرئيس احلريري الى القاهرة، وبعد أيام يصاحب عدد من 
ال���وزراء رئي���س اجلمهورية الى مؤمتر القمة العربية في األردن، وهي زيارات بدون عائد وال 
مردود، س���وى الصور التذكارية والعالقات الش���خصية، فالعهد اجلديد يحتاج الى جلسات 
تع���ارف وتس���ويق، بع���د اضط���راب العالق���ات حول ملف���ات بالغ���ة األهمية كامللف الس���وري، 
واإليران���ي، وس���واهما. وق���د كانت احلكوم���ة بحاجة الى توافق سياس���ي، خاص���ة أنها تضم 
مختلف أطراف الس���احة اللبنانية، ولكل منها موقفه من األزمات الناش���بة.. وإال فس���وف 
يق���ع »العه���د اجلديد« فيما س���بق لوزير اخلارجي���ة أن وقع فيه خ���الل اجتماعات اجلامعة 

العربية، أو ما قاله رئيس اجلمهورية إبان زيارته األخيرة للقاهرة، فهل يفعلون؟!
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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(

الفصائل تنتقد غوتيريش 
لسحبه تقرير »إسكوا«

 طالب��ت الق��وى والفصائ��ل الوطني��ة 
األهلي��ة  املنظم��ات  وش��بكة  واإلس��امية 
الفلس��طينية األم��ن الع��ام ل��أمم املتح��دة 
أنطوني��و غوتيريش باعتم��اد تقرير منظمة 
األمم املتحدة للجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آس��يا »إس��كوا« الذي يتهم إس��رائيل 
بالعنصري��ة، وباتخ��اذ إجراءات ملموس��ة 

حملاسبتها على ممارساتها العنصرية.
وقال��ت الفصائ��ل ف��ي رس��الة موجهة 
لغوتيري��ش إن »ش��عبنا الفلس��طيني تابع 
ف��ي كل م��كان تقري��ر منظم��ة إس��كوا الذي 
اعتبر أن ممارس��ات دولة االحتال إسرائيل 
ض��د ش��عبنا الفلس��طيني تؤس��س لنظ��ام 
فص��ل عنصري يقوم على اضطهاد ش��عبنا 
الفلس��طيني بش��كل ل��م تش��هده إال أنظم��ة 
األبرتهايد التي سقطت بفعل كفاح الشعوب 
وصح��وة الضمي��ر اإلنس��اني ف��ي العالم«. 
وأضافت: »كنا نأم��ل بأن يقوم األمن العام 
لأمم املتح��دة بهذا الدور اإلنس��اني العادل 
انطاقاً من القيم املنصوص عليها في ميثاق 
األمم املتح��دة ومش��ّرعة ف��ي كل الق��رارات 
واملواثيق والقوانن الدولية والدينية، لكننا 
للضغ��وط  بخضوعك��م  وفجعن��ا  فوجئن��ا 
اإلس��رائيلية واألميركي��ة وقيامك��م بتنحية 
اإلنس��اني جانب��اً وطلبك��م م��ن  ضميرك��م 
الس��يدة رميا خلف املدي��ر التنفيذي ملنظمة 
إسكوا بس��حب هذا التقرير واعتباره وكأنه 

لم يكن«.

أبو مرزوق: األمن الفلسطيني 
من األمن اللبناني

التق��ى رئيس املجل��س النياب��ي نبيه 
بري وفداً من حركة »حماس« الفلسطينية 
برئاس��ة نائ��ب رئي��س املكت��ب السياس��ي 
موس��ى أب��و م��رزوق، ومس��ؤول العاقات 
العربية أسامة حمدان، وممثل احلركة في 
لبنان علي بركة. وقال أبو مرزوق: »بحثنا 
مواضي��ع عديدة ته��م الش��عبن اللبناني 
أو  اللبنان��ي  األم��ن  س��واء  والفلس��طيني، 
أم��ن املخيم��ات، إذ إن األم��ن الفلس��طيني 
ه��و جزء م��ن األم��ن اللبنان��ي. ويهمنا أمن 
لبنان واس��تقراره، وال ميك��ن على اإلطاق 
أن يأت��ي من املخيم��ات أو س��واها ما يضر 
لبن��ان، ونحن عاق��دون العزم م��ن أجل أن 
يبق��ى لبنان مس��تقراً وأن تكون للمخيمات 
ه��ذا  ف��ي  كبي��رة  مس��اهمة  الفلس��طينية 
األمن واالس��تقرار«. وأش��ار إلى أن البحث 
تن��اول أيض��اً »املعوق��ات الت��ي تق��ف في 
ومب��ادرة  الفلس��طينية  املصاحل��ة  وج��ه 
الرئي��س بري ف��ي االجتماع األخي��ر للجنة 
الفلسطيني  الوطني  التحضيرية للمجلس 
الت��ي الق��ت ترحيباً كبي��راً م��ن املجتمعن 
واملخ��ارج التي ص��درت وإنهاء االنقس��ام 
وإل��ى إنش��اء مجل��س وطن��ي فلس��طيني 

جديد«.

إشادة لبنانية بريما خلف
أعلن رئي��س جلنة »احل��وار اللبناني- 
الفلس��طيني« الوزير الس��ابق حسن منيمنة 
»وقوف اللجنة الى جانب نائب األمن العام 

األمينة العامة التنفيذية ملنظمة إس��كوا رميا 
خلف )اس��تقالت م��ن منصبها( ف��ي موقفها 
دفاع��اً عن قي��م ومب��ادئ حقوق االنس��ان«. 
وقال في بيان: »التقرير الذي أصدرته إسكوا 
حتت عنوان »املمارس��ات االسرائيلية جتاه 
الشعب الفلس��طيني ومس��ألة االبارتهايد«، 
»ينب��ع ويص��ب ف��ي ه��ذا االط��ار االنس��اني 
الدولي الذي يناضل من أجله ماين البشر«. 
ولفت ال��ى ان »لبن��ان الذي يس��تضيف مقر 
منظم��ة إس��كوا عل��ى أرض��ه، يعتب��ر صدور 
ه��ذا التقري��ر مبثاب��ة تأكي��د ملب��ادئ رف��ض 
العنصري��ة والتميي��ز أي��اً كان ش��كله، وه��و 
م��ن املب��ادئ األساس��ية الت��ي س��اهم لبنان 
في صوغه��ا والوصول الى إع��اء رايتها من 
أج��ل العدالة بن الش��عوب. وه��و ما درجت 
إسرائيل على نقضه عبر ممارستها منذ قيام 
كيانها العنصري على أرض فلس��طن بدليل 
ماين الاجئن الفلسطينين الذين يعانون 

القهر والذل والطرد من ديارهم«.
ورأى منيمن��ة أن »رضوخ األمم املتحدة 
للضغ��وط عليها لس��حب التقرير يق��ود الى 
تغليب فلس��فة القوة على قوة احلق وس��ائر 
منظومات احلق��وق، ما ين��ذر بعالم عاصف 

من الصراعات«.

»التنمية والتحرير«: انتحار 
عدم التوصل لقانون انتخاب
رأت كتلة »التنمية والتحرير« أن »ع�دم 
التوص��ل إلى قانون انتخ��اب جدي�د هو بكل 
معن��ى الكلم��ة انتحار«، وطالب��ت بالتوصل 
إل��ى تفاه��م على قان��ون جدي��د لانتخابات 
ف��ي  الوق���وع  خ��ال أس��ابيع قليل��ة »قب��ل 

احملظ�ورات«.
وكان��ت الكتل��ة تابع��ت ف��ي اجتماعها 
برئاسة الرئيس نبيه بري، الوقائع املتصلة 
النيابية األخي��رة واالحتجاجات  باجللس��ة 
واالتص��االت  القطاع��ات،  مختل��ف  م��ن 
واالجتماع��ات املتعلقة بص��وغ قانون جديد 

لانتخابات.
ورأت الكتل��ة ف��ي بي��ان أن »ف��ي األم��ر 
ش��بهة، وه��و ولي��د أم��ور دب��رت ف��ي لي��ل 
وتس��تهدف النظام البرملان��ي الدميوقراطي، 
وبصفة خاصة املؤسس��ة التش��ريعية التي 

هي أم السلطات التشريعية والرقابية«.

»المستقبل«: استثارة 
الغرائز ال تنتج مكاسب

 دعت كتلة »املستقبل« النيابية اجلميع 
إل��ى »التمس��ك بالثواب��ت الوطني��ة املتمثلة 
باتفاق الطائف والدستور والعيش املشترك 
الواحد بن املسلمن واملس��يحين وبالنظام 
البرملاني احلّر«، مطالب��ة ب�»الدفاع عن هذه 
الثواب��ت بكل عزمية في ظل املخاطر احملدقة 

باملنطقة ولبنان«.
ورأت الكتل��ة ف��ي بيان بع��د اجتماعها، 
أن »م��ا يق��وم ب��ه البع��ض الس��تدرار الدعم 
اس��تثارة  خ��ال  م��ن  الش��عبوي  والتأيي��د 
ال  واملذهبي��ة  الطائفي��ة  والغرائ��ز  النع��رات 
ينت��ج لصاحب��ه أي مكاس��ب حقيقي��ة لكنه 
يدف��ع باملقابل البعض اآلخر إلى س��لوك هذا 
النهج الش��عبوي املدم��ر واخلطير نفس��ه«. 
واعتبرت أن »هذا يش��كل مبجموعه مغامرة 
غير مأمونة مبصير الوط��ن وتهديداً حقيقياً 

له ولفكرة لبنان الرسالة«.

الجسر: خطوات متقدمة 
على ضفة قانون االنتخاب

أوضح عضو كتلة »املستقبل« النائب 
سمير اجلسر أن جولة احلوار الثنائي بن 
»املس��تقبل« و»حزب الل��ه« أّول من أمس، 
»ش��ددت على ضرورة اإلس��راع ف��ي إقرار 
قان��ون جدي��د لانتخ��اب، وكان ل��كل مّنا 
وجهة نظره في شأن الصيغ االنتخابية«. 
وأعل��ن أن »كل الصي��غ االنتخابي��ة الت��ي 

ُطرحت ومن جهات سياسية عدة حضرت 
على طاولة البحث«، مشيراً إلى »خطوات 
متقّدمة نش��هدها أخيراً عل��ى ضفة قانون 
االنتخ��اب نأم��ل أن تص��ل ال��ى خواتي��م 
س��عيدة بإقرار قانون جدي��د جُترى على 

أساسه االنتخابات املقبلة«.
ولفت ف��ي حديث إلى وكال��ة »األنباء 
املركزي��ة«، إلى أن »ممثلي ح��زب الله في 
احلوار جددوا موقف احلزب بالنسبة الى 
قانون اإلنتخاب جلهة متّسكهم بخيارات 
ثاثة: األول واألساس��ي النس��بية الكاملة 
مع لبنان دائ��رة واحدة، الثاني النس��بية 
على مس��توى احملافظة والثالث النسبية 
مع احملافظة، لكن وفق التأهيل اإلنتخابي 
مع صوت تفضيلي غي��ر محصور بقضاء 

محدد وامنا في كل االقضية«.

آيزنكوت: بدر الدين
قتل بخالف داخلي

كشف رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي 
غ��ادي آيزنك��وت وف��ق وكالة »أسوش��ييتد 
جدي��دة«  »معطي��ات  ع��ن   ،)AP( ب��رس« 
تتعل��ق باغتي��ال القي��ادي في »ح��زب الله« 
مصطف��ى ب��در الدين ال��ذي قتل ف��ي 13 أيار 
املاضي. وكان بيان ص��ادر عن »حزب الله« 
أش��ار إلى أنه قتل »إثر قص��ف مدفعي قامت 
ب��ه اجلماع��ات التكفيري��ة عل��ى أح��د مراكز 

احلزب بالقرب من مطار دمشق الدولي«.
إن  محاض��رة  خ��ال  آيزنك��وت  وق��ال 
ل��دى  تواف��رت  اس��تخبارية  »معلوم��ات 
إس��رائيل تؤكد أن��ه قتل في س��ورية في أيار 
املاض��ي عل��ى أي��دي »املجموع��ة الش��يعية 
املس��لحة« األم��ر ال��ذي يعكس برأي��ه »عمق 
جه��ة،  م��ن  احل��زب  ف��ي  الداخلي��ة  األزم��ة 
وقس��اوة عاقة احلزب بقياداته الفعلية في 

إيران وتعقيدها وتوترها«.
ولفت مسؤول عسكري إسرائيلي فّضل 
عدم ذكر اسمه ألنه كان يناقش تقومياً سرياً 
للمعلوم��ات االس��تخبارية، وفق »AP« إلى 
أن »االس��تخبارات اإلسرائيلية تعتقد أن بدر 
الدين كان على خاف مع القادة العسكرين 
اخلس��ائر  ح��ول  س��ورية  ف��ي  اإليراني��ن 
الفادحة التي عانت منها جماعته في ساحة 

املعركة«.

وجهة نظر

اخت���ار الزعيم وليد جنبالط الذكرى الس���نوية األربع���ني الغتيال والده 
مؤس���س احل���زب التقدم���ي االش���تراكي كم���ال جنب���الط، ك���ي يؤك���د حضوره 
السياس���ي والش���عبي احلاس���م على املس���تويني الدرزي واللبناني العام. حيث 
أكد االحتفال بهذه الذكرى اتساع مروحة عالقات جنبالط احمللية والعربية، 
فحض���ر رئي���س احلكومة س���عد الدي���ن احلري���ري والنائب املق���رب من رئيس 
املجلس النيابي علي بزي، ممثاًل الرئيس بري، باالضافة الى وفد من »حزب 
الله« برئاس���ة وزير الصناعة الدكتور حس���ني احلاج حس���ن، وحضرت القوات 
اللبنانية بوفد كبير من بلديات الش���وف برئاس���ة النائ���ب جورج عدوان، فيما 
متث���ل التي���ار الوطن���ي احلر بوف���د محلي غير ب���ارز. وكانت واضحة مش���اركة 
الس���لطة الفلس���طينية من خالل س���فيرها في بيروت أشرف دبور الذي وضع 
الكوفي���ة الفلس���طينية عل���ى ضريح الراحل كم���ال جنب���الط. وكان احلضور 
السياسي الواسع كما أراده وليد جنبالط معّبرًا عن التضامن معه في املعركة 
الت���ي يخوضه���ا عل���ى مس���توى القان���ون االنتخاب���ي والتي تتص���ل بالتمثيل 

النيابي للطائفة الدرزية واحلزب التقدمي االشتراكي على حد سواء.
ال ريب في أن سيد قصر املختارة تعمد استعادة اللغة التقدمية العروبية 
االش���تراكية التي أتقنها كمال جنبالط في خمس���ينات وس���تينات وسبعينات 
الق���رن املاض���ي، وترأس م���ن خاللها احلرك���ة الوطني���ة اللبناني���ة التي كانت 
متس���ك بالتمثي���ل اإلس���المي اللبناني حتى ل���و انها لم ترغ���ب بذلك جتنبًا 
للغرق في املستنقعات الطائفية التي تتنافى مع مجمل الشعارات السياسية 
املرفوعة من قبل مكونات احلركة الوطنية آنذاك. وفي ذلك استكمال ملا أراده 
جنب���الط م���ن تنصل غي���ر كامل من مرحلة 14 آذار الت���ي قادته أو قادها نحو 
خيارات سياسية مناقضة للخيارات التاريخية للحركة الوطنية اللبنانية، ما 

خال التناقض مع سياسات احلكم السوري الذي وقعت به تلك احلركة.
لقد أكدت احتفالية الذكرى السنوية األربعني الغتيال كمال جنبالط أن 
جنله وليد وحفيده تيمور قد جددا التأكيد أنهما في املوقع احلاسم للزعامة 
الدرزية التي تفس���ح في املجال أمام هوامش فس���يحة لآلخرين، خصوصًا إن 
كانوا من سليلي العائلة االرسالنية، كاألمير طالل أرسالن بن األمير مجيد 

أرسالن واألميرة خولة بأصولها اجلنبالطية الواضحة.
يب���دو أن وليد جنبالط قد حس���م املعركة ملصلحت���ه في موضوع القانون 
االنتخابي، من خالل تضمني كافة مش���اريع القوانني التي طرحت في اآلونة 
األخي���رة حقيق���ة أن قضاَءي الش���وف وعاليه يجب أن يكونا دائ���رة انتخابية 
واح���دة ومس���تقلة ع���ن باقي أقضية جبل لبن���ان التي تضم أغلبي���ة انتخابية 
مس���يحية حاس���مة. وبقيت عقدة األكثري والنس���بي عالقة في هذا املوضوع، 
وه���ي تش���كل حت���ى هذه الس���اعة عنوان���ًا خالفيًا كبي���رًا في اط���ار البحث عن 
القان���ون االنتخاب���ي املفقود في الوطن اللبناني العزي���ز. ويعتقد البعض أن 
احتفالي���ة الذكرى الس���نوية األربعني كانت في مضمونها األساس���ي تكريس���ًا 
إلعالن جنبالطي كبير أن الدروز واحلزب التقدمي االش���تراكي لن يتعرضوا 
ألي مظلم���ة ف���ي القانون االنتخابي املنش���ود م���ن قبل األكثري���ات الطائفية 

والسياسية املقابلة. 
 ثم���ة مالحظ���ة جميل���ة توحى ب���أن املجتم���ع اللبناني قد ط���ور تلقائيًا 
أنظم���ة انتق���ال الزعامة داخ���ل الطوائف والعش���ائر واجلماع���ات بحيث يتم 
حتديد وتعيني املس���ؤول التالي الذي ينبغ���ي أن يدير األمور في حال تعرض 
الزعيم والقائد ألي أمر يحول بينه وبني متابعة ادارته لألمور وعلى طريقة 
الرئي���س األميرك���ي ونائب���ه احلاض���ر دوم���ًا لتس���لم أم���ور اإلدارة األميركي���ة 
العتي���دة. ولذل���ك يج���ب أن نثق بأنن���ا لس���نا متخلفون وال رجعي���ني، فنحن 

مجتمع تقدمي بامتياز... حتية للحزب التقدمي االشتراكي.<

األمين العام للجماعة يستقبل وفدًا من رابطة »برلمانّيين ألجل القدس«
 اس��تقبل األمن الع��ام للجماعة 
االس��امية ف��ي لبنان، األس��تاذ عّزام 
األيوبي مبركز اجلماع��ة في بيروت، 
وف��داً م��ن رابط��ة  »برملاني��ن ألج��ل 
الق��دس« ض��ّم النائ��ب ف��ي البرمل��ان 
الترك��ي الدكتور ن��ور الدي��ن نباتي، 
والنائب في مجلس النواب اجلزائري 
البشير جار الله، والنائب في املجلس 
أب��و  س��ّيد  الفلس��طيني  التش��ريعي 

مس��امح، وذلك بحضور النائب الس��ابق الدكت��ور زهير العبيدي، 
ورئيس هيئة نصرة األقصى في اجلماعة محمود موسى.

 ش��رح وفد الرابطة لأمن العام أه��داف الرابطة، واملجاالت 
الت��ي ُتعنى بها خدمة لقضية القدس حت��ى تبقى حّية في وجدان 
الش��عوب العربي��ة واالس��امية والعال��م أجم��ع، وأك��د الوفد أن 

الرابطة أنشئت عام 2016 وهي تضّم قرابة 400 برملاني من أكثر 
من 45 دولة.

من جهت��ه أثنى األمن الع��ام على الرابط��ة ودورها وعملها، 
والغاي��ة التي نذرت نفس��ها له��ا في خدمة قضي��ة القدس خاصة 

وفلسطن عامة.

لقطات لبنانية

هل حسم جنبالط المعركة؟
بقلم: أمين حجازي
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األمان

احل��ل؟ فالبلد يعاني رك��وداً اقتصادياً منذ س��نوات، ألن��ه ال يعتمد على 
الزراع��ة أو الصناعة، وامنا على الس��ياحة واالصطياف، وهذا ما أصابه 
اجلم��ود بس��بب انفات الس��اح واضط��راب الوض��ع األمن��ي وعمليات 
اختط��اف طال��ت لبنانين وس��ائحن عرب��اً وأجان��ب. يض��اف إلى ذلك 
انع��كاس تداعي��ات احلرب الدائرة في س��وريا على األوض��اع في لبنان، 
فقد اضطر الس��تقبال أكثر من مليون نازح س��وري، اضافة الى من كانوا 
يعيش��ون أو يعملون فيه. هنا بدأت موج��ات من االضرابات واملظاهرات 
واالعتصام��ات ف��ي الس��احات العامة أو قريب��اً من الس��راي الكبير. وقد 
ح��اول وزير املالية معاجلة األزمة، كما حاول رئيس احلكومة ذلك، ونزل 
ليخاطب املتظاهرين على األرض، لكن ش��ريحة ملحوظة منهم سبق لها 
أن مارس��ت نفس األس��لوب ضد حكومة الرئيس متام سام، وهناك كام 
طويل عن جذور هذه الش��ريحة ومب��ررات حتركاتها، خاصة أن كثيرين 
من هؤالء الذين رش��قوا الرئيس احلريري، سبق لهم أن حاصروا مكاتب 

وزير البيئة السابق وحاولوا اقتحام مبنى رئاسة احلكومة.
لكن م��اذا بع��د؟ كل الوعود حتط رحالها في ش��هر نيس��ان، أوله أو 
منتصف��ه، ومعروف ماذا ميكن أن يحمل نيس��ان معه »أول نيس��ان« من 
صدق في الوعد أو ف��ي األداء. والقضية التي قد تتجاوز قانون االنتخاب 
أو سلسلة الرتب والرواتب هي املنطقة البحرية اجلنوبية املتنازع عليها 
مع الكيان الصهيوني. وقد أعاد الرئيس بري طرح هذا املوضوع منذ أيام 
ح��ن قال أمام زّواره: »لق��د حذرت مراراً من خطورة ه��ذا املوضوع الذي 
بحثت��ه وما زلت م��ع األمم املتحدة، وتتحمل إس��رائيل خط��ورة أي قضم 
حل��دود لبن��ان وملكيت��ه البحرية حتى لو كانت مبس��احة ش��بر واحد.. 
ونح��ن من جهتن��ا في لبنان لن نس��كت ولن نقبل بأي تن��ازل عن حقوق 
ش��عبنا ف��ي هذه الث��روة، وهي ف��ي مرتبة القداس��ة.. انها مزارع ش��بعا 
البحرية.. وس��نتصدى ألي اعتداء إس��رائيلي يهدد ثروات لبنان في البر 
والبحر..«، ومعروف أن الش��ريط الساحلي املتنازع عليه تبلغ مساحته 
863 كيلومت��راً مربع��اً، والرئي��س ب��ري يتح��دث عن هذا املل��ف بصفته 
رئيس��اً ملجلس النواب أوالً، وثانياً باعتبار أنه »ابن اجلنوب«، واخلاف 
املتوقع نشوبه سيكون بن لبنان اجلنوبي والكيان الصهيوني وجزيرة 
قب��رص، وه��ذا ما س��وف يس��تدعي اهتماماً لبنانياً واس��عاً ح��ول املياه 
اللبنانية احملتلة، كما كانت وما تزال حول األراضي اللبنانية احملتلة في 
اجلنوب، مما اس��تدعى تش��كيل صراع عس��كري، ومقاومة ضد االحتال 

اإلسرائيلي.
أخي��راً، ه��ل س��يصل لبنان ال��ى ح��ل إلش��كالية قان��ون االنتخاب.. 
وهل س��يعالج أزمة سلس��لة الرت��ب والرواتب؟ بانتظار حل اإلش��كالية 
العميقة على ثروتنا النفطية ف��ي اجلنوب.. كل هذه امللفات تنتظر، وهي 
مدرجة على جدول أعم��ال احلكومة، والعهد اجلديد.. فهل جتري بعدها 

االنتخابات النيابية؟!{

يدرك املراقبون للش��أن اللبناني أن الطبقة احلاكمة في البلد لم تكن، 
ول��ن تكون، ج��اّدة في طرح أي ملف جتري مناقش��ته، س��واء في مجلس 
ال��وزراء أو جلان املجلس النيابي أو في وس��ائل اإلع��ام، وأن نظرية قتل 
الوقت ه��ي التي حتكم أداء املجل��س النيابي )املم��ّددة واليته( أو مجلس 
ال��وزراء، وحت��ى الرئاس��ة األول��ى. وأب��رز دليل عل��ى ذلك م��ا يجري في 
البلد هذه األيام. فعلى الرغم من التهديد بالتفس��خ السياس��ي، واالنهيار 
االقتصادي، وتعطيل املؤسسات الدس��تورية.. فإننا جند أن ثلث أعضاء 
احلكومة هم خارج البلد، في زيارات غير ضرورية وتكاد تكون ترفيهية.

فوزي��ر اخلارجي��ة جبران باس��يل ف��ي الوالي��ات املتح��دة األميركية 
للمش��اركة في مؤمتر يعقد في واشنطن ملكافحة اإلرهاب، والرئيس سعد 
احلري��ري عل��ى رأس وفد من تس��عة وزراء في القاه��رة لتوقيع اتفاقيات 
جتاري��ة وأمني��ة، والرئي��س ميش��ال عون ف��ي عّم��ان للمش��اركة بالقمة 
العربية. أما ش��ؤون البلد وأزماته املس��تحكمة فهي متراكمة ومؤجلة الى 

مطلع شهر نيسان القادم.
كان قانون االنتخابات هو الذريعة التي يختفي وراءها تأجيل إجراء 
االنتخاب��ات النيابية، فمّدد مجلس النواب لنفس��ه م��رة وثانية، حتى أمّت 
واليتن كاملتن، سوف تنتهيان في وقت قريب.. فماذا يفعل املجلس؟ كل 
كبار املس��ؤولن يصّرحون أنهم ضّد التمديد، رغ��م أن رئيس اجلمهورية 
رف��ض توقيع دعوة الهيئات الناخبة لإلش��راف عل��ى االنتخابات. ما هو 
البدي��ل؟ القان��ون املع��روف بقانون الس��تن ب��ات مرفوضاً م��ن اجلميع 
تقريباً، ألن معظم القوى السياس��ية ترغب ف��ي اعتماد قانون جديد يائم 
مصاحله��ا االنتخابي��ة ويزيد كتلته��ا النيابية. هنا دخل البل��د في دوامة 
القوانن، من األكثري الى النسبي إلى املختلط، وما بن هذه املشاريع من 

ترقيع وإعادة تفصيل وتركيب.
املعروف واملتداول في حاالت كهذه ان تلجأ احلكومة الى تشكيل جلنة 
مصغرة تدرس مش��اريع القوانن، ثم تعيده��ا الى مجلس الوزراء ليتخذ 
قراره املناس��ب، ثم يحيلها على املجلس النياب��ي. ويبدو أن جلنة ثاثية 
وأخ��رى رباعي��ة حاولت أن تفعل ذلك، لكنها فش��لت. واملع��روف أننا بلد 
دميقراطي، تناقش فيه مش��اريع القوانن ث��م حتال على املجلس النيابي 
ليج��ري التصويت عليها واعتمادها بحس��ب األكثري��ة. لكن دميقراطيتنا 
مش��وبة بلوثة الطائفية واملذهبية واملناطقية العش��ائرية، وبالتالي فإن 
االحتم��اء به��ذه الذرائ��ع كفيل ب��أن يعطل أي مش��روع قب��ل أن يصل إلى 
مجل��س الوزراء أو املجلس النيابي. لذلك فإن الطبقة احلاكمة ليس��ت في 
عجلة من أمرها، وال بأس عندها أن تتعطل املؤسسات الدستورية وينكفئ 

االقتصاد وينهار سعر صرف الليرة اللبنانية، فكل هذه تفاصيل!!
ب��رزت بعد ذل��ك سلس��لة الرت��ب والرواتب، وعق��د مجل��س الوزراء 
جلس��ات طويل��ة ومتاحق��ة م��ن أج��ل الوف��اء بحق��وق كتلة كبي��رة من 
املوظف��ن، وتثبي��ت ع��دد م��ن املياوم��ن أو املتعاقدي��ن. لكن أي��ن يكمن 

من قانون االنتخابات
إلى سلسلة الرواتب
.. فالمنطقة البحرية!

»ان التهديدات اإلس��رائيلية قد تراجعت نسبياً، لكن ذلك 
ال يعن��ي أن احتمال حصول عدوان جديد على لبنان غير 
مستبعد كلياً، ولذا فاملطلوب االستمرار في االستعدادات 
كان  وإن  جدي��د،  ع��دوان  أي  ملواجه��ة  والتحضي��رات 
اإلس��رائيليون يدركون ان أي ح��رب على لبنان لن تكون 
نزه��ة، خصوصاً مع امتاك حزب الله لقدرات عس��كرية 

متطورة«.
وتتابع املصادر: إننا منر حالياً في مرحلة حساسة 
ودقيقة، س��واء على صعيد اجلبهة الس��ورية أو اجلبهة 
اللبنانية، واإلس��رائيليون يعبِّرون عن قلقهم ومخاوفهم 
م��ن تنامي القدرات العس��كرية ل��دى حزب الل��ه، كما ان 
قي��ام اجليش الس��وري بالرد على الغارات اإلس��رائيلية 
األخيرة سيدفع اجليش اإلس��رائيلي إلى اتخاذ اجراءات 
جدي��دة تأخذ باالعتبار احتمال حتول أي عمل عس��كري 
يستهدف سوريا، الى مواجهة شاملة قد تبدأ في سوريا 

ومتتد الى لبنان ومناطق أخرى.
وتختم املصادر بالقول: ان التهديدات اإلس��رائيلية 
ض��د لبنان وس��وريا وحزب الله ستس��تمر ف��ي املرحلة 
املقبل��ة، وق��د يلجأ اإلس��رائيليون إل��ى القي��ام بعمليات 
عس��كرية مح��دودة ملن��ع حزب الل��ه من احلص��ول على 
أس��لحة متقدم��ة، وان كان��ت ه��ذه العمليات ق��د ُتواجه 
برد فعل عس��كري س��وري أو من حزب الله، ما يعني ان 
األوض��اع في املرحلة املقبلة س��تظل متوت��رة، وان كانت 
ال مصلح��ة ألي طرف اآلن بتحوي��ل املواجهات احملدودة 
إل��ى حرب ش��املة، لكن ذلك ال ينفي احلاجة لاس��تعداد 

والتحضير لكل االحتماالت.{
قاسم قصير

املقاوم��ة عل��ى الصعي��د امليداني أدت 
إلى جلم التهديدات اإلس��رائيلية على 
اجلبه��ة اللبنانية، لك��ن ذلك لم يوقف 
التصعيد اإلس��رائيلي ضد حزب الله، 

وج��اءت الغ��ارات اإلس��رائيلية عل��ى س��وريا واإلع��ان 
أنها اس��تهدفت شحنات أس��لحة حلزب الله في سوريا، 
كرس��الة واضحة م��ن الكيان الصهيوني بأنه سيس��تمر 
بالغ��ارات ضد س��وريا، وانه ليس هن��اك خطوط حمراء 
في هذا االطار، وال س��يما ان هذه الغارات أتت بعد زيارة 

رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامن ننت ياهو ملوسكو.
الطائ��رات  عل��ى  الس��وري  اجلي��ش  رد  كان  وإن 
اإلس��رائيلية وس��قوط صواريخ س��ورية متطورة داخل 
الكي��ان الصهيوني قد ش��كَّل مفاجأة مدوية للمس��ؤولن 
هج��وم  أي  أن  يعن��ي  فه��ذا  اإلس��رائيلين،  واحمللل��ن 
إس��رائيلي جدي��د عل��ى س��وريا س��يواجه أيض��اً بردود 

عسكرية مماثلة.
إلى أين تتجه األوضاع؟

لكن إلى أين تتجه األوضاع العس��كرية في املرحلة 
املقبلة؟ وهل ستقتصر املواجهة على اجلانب السوري أم 

ستمتد األوضاع الى اجلبهة اللبنانية؟
التصعي��د  أج��واء  ان  املطلع��ة:  املص��ادر  تق��ول 
اإلس��رائيلي ض��د لبن��ان وس��وريا تنطلق م��ن معطيات 
ميداني��ة حقيقية، وان كانت األولوية لدى اإلس��رائيلين 
اليوم اس��تهداف املناطق الس��ورية نظراً إلى تنامي دور 
ح��زب الله ف��ي س��وريا وحصول احل��زب على أس��لحة 
متطورة، وان اجليش اإلس��رائيلي يعمل بش��كل أساسي 
على منع وصول هذه األس��لحة الى حزب الله وإلى منع 
احلزب وحلفائه من فتح جهة اجلوالن في املستقبل وإلى 

السعي للحد من تنامي الدور اإليراني في سوريا.
وأما على صعيد اجلبه��ة اللبنانية فتقول املصادر: 

بن حزب الله واجليش اإلسرائيلي.
فم��ا هي حقيقة األوض��اع على اجلبهت��ن اللبنانية 
والس��ورية، وهل ميك��ن ان تتطور املواجه��ات الى حرب 
ش��املة، أم أن التصعي��د العس��كري س��يبقى مح��دوداً 

ويقتصر على األراضي السورية؟
حقيقة األوضاع العسكرية

بداية ما هي حقيقة األوضاع العسكرية على صعيد 
اجلبهت��ن اللبناني��ة والس��ورية ف��ي مواجه��ة اجلي��ش 

اإلسرائيلي؟
تق��ول مص��ادر مطلع��ة ف��ي بي��روت إنه ف��ي خال 
األس��ابيع األخي��رة وصل��ت معطي��ات دقيقة ال��ى قيادة 
املقاومة في لبنان حول تصعيد التحضيرات اإلسرائيلية 
في ش��مال فلس��طن وعل��ى اجلبهة اجلنوبي��ة، ما يعني 
احتم��ال ش��ّن اجلي��ش اإلس��رائيلي عدواناً جدي��داً على 
لبن��ان وحزب الله، وانه في ض��وء هذه املعطيات عمدت 
قيادة املقاومة اإلس��امية الى إعان االستنفار العام بن 
صفوف املجاهدين والقيام مبناورة عسكرية غير معلنة 
في اجلنوب. وأطلق األمن العام حلزب الله السيد حسن 
نصر الل��ه تهديدات واضحة للكي��ان الصهيوني »من ان 
أي استهداف للبنان سيكون الرد عليه عبر قصف مفاعل 
دميون��ا«، بع��د ان كان الس��يد نصر الله ق��د هدد بقصف 
»حاوي��ات األمونيا« في ميناء حيفا، التي إذا أصيبت فقد 

تتحول الى ما يشبه القنبلة النووية.
وقد عمد اإلسرائيليون الى افراغ »حاويات األمونيا« 
في ميناء حيفا، وأطلق املسؤولون اإلسرائيليون تهديدات 
قاس��ية للبن��ان وح��زب الل��ه، ورد رئي��س اجلمهوري��ة 
اللبناني العماد ميش��ال عون ب��أن أي عدوان على لبنان 

سيواجهه اجليش اللبناني بقوة.
وأوضح��ت املص��ادر املطلع��ة: ان التهدي��دات التي 
أطلقها الس��يد نصر الله واالجراءات التي اتخذتها قيادة 

تصاع��دت ف��ي األي��ام املاضي��ة ح��ّدة التهدي��دات 
اإلس��رائيلية للبن��ان وح��زب الل��ه، وق��د وصل��ت ه��ذه 
التهديدات على لس��ان بعض املس��ؤولن اإلس��رائيلين 
لإلع��ان »ان اجلي��ش اإلس��رائيلي س��يعيد لبن��ان إل��ى 
القرون الوس��طى إذا اندلعت مواجهة جدي��دة مع لبنان 

وحزب الله«.
وتزامن��ت ه��ذه التهدي��دات م��ع تصعي��د الغ��ارات 
اإلس��رائيلية على سوريا عبر اس��تهداف مراكز ومنشآت 
وادع��ى  حم��ص،  مدين��ة  ق��رب  عس��كرية  ومع��دات 
اإلس��رائيليون »أن ه��ذه الغ��ارات اس��تهدفت ش��حنات 

أسلحة حلزب الله«.
وق��ام جيش النظ��ام بالرد عل��ى هذه الغ��ارات عبر 
اط��اق صواريخ مض��ادة للطائرات، وأعلن الس��وريون 
أنه��م أس��قطوا إح��دى الطائ��رات اإلس��رائيلية وأصابوا 
طائ��رة أخ��رى، لك��ن اإلس��رائيلين نف��وا ذل��ك، وان كان 
اجليش اإلسرائيلي قد اعترف بسقوط صواريخ سورية 

داخل األراضي الفلسطينية احملتلة.
هذه التطورات أثارت الكثير من األسئلة والتوقعات 
ح��ول احتم��ال تط��ور املواجهات ال��ى حرب ش��املة في 
لبنان واملنطق��ة، إضافة إلى تصعيد التهديدات املتبادلة 

بعد التهديدات اإلسرائيلية للبنان وحزب الله:

هل تندلع حرب جديدة في المنطقة؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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بعد انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة

لبنان يسابق التمديد للمجلس النيابي أو الفراغ
وائل جنم - كاتب وباحث
 مّرة جديدة أصدر وزير الداخلية، نهاد املشنوق، 
مرس��وم دع��وة الهيئات الناخب��ة، وفق��اً للقانون قبل 
21 آذار. م��ّرة جديدة أيضاً رف��ض رئيس اجلمهورية، 
ميشال عون، توقيع املرسوم )من ضمن الصاحيات(  
وبالتال��ي عدم اعتبار دعوة الهيئ��ات الناخبة ناجزاً، 
ألنه يرفض إجراء االنتخاب��ات النيابية وفقاً للقانون 
النافذ )قانون ال�س��تن(، ألن��ه يعتبره قانوناً ال يؤّمن 

صحة وعدالة التمثيل.
لق��د انته��ت الفت��رة القانوني��ة الت��ي متّك��ن م��ن 
إج��راء االنتخاب��ات النيابية ضمن املهلة الدس��تورية 
للمجلس النيابي، أي قب��ل 20 حزيران، وفقاً للقانون 
احلال��ي، وبالتال��ي ف��إن إجراءها بات بحك��م املؤّجل 
ألن أي تعدي��ل للقانون احلالي النافذ ق��د يحتاج إلى 
حتضيرات جدي��دة، هذا إذا اعتبرنا أن األمور س��لكت 
مس��ارها الطبيع��ي ب��كل انس��يابية وبس��اطة، وم��ن 
دون أي��ة تعقي��دات. في ح��ن أن األجواء السياس��ية 
والتج��اذب القائ��م على قان��ون االنتخ��اب ال يوحيان 

بذلك.
املس��ألة إذاً أنن��ا أمام حّل من اثن��ن: إما أن يصار 
إل��ى االتفاق على قان��ون انتخاب جديد خ��ال الفترة 
املتبقية حتى عش��رين حزيران، وبالتالي الذهاب إلى 
املجل��س النياب��ي وإقرار ه��ذا القان��ون اجلديد برضا 
األطراف السياس��ية كافة، وبعدها يصار إلى التمديد 
للمجل��س النياب��ي لفت��رة زمنية وجيزة حت��ى تتمكن 
االجه��زة املعني��ة ف��ي احلكومة م��ن حتضير نفس��ها 
إلجراء االنتخابات وفق القانون اجلديد. وهذا بالبطع 
ق��د يأخذ بضعة أش��هر، ما يعني أننا س��نكون أمام ما 
يسّمونة التمديد التقني. وال تعارض أية قوة سياسية 
هذا التمديد، مبن في ذل��ك رئيس اجلمهورية. وإما أن 
يس��تمر اخلاف على القان��ون االنتخاب��ي، ويظل كل 
طرف يتمسك بطرحه وقانونه الذي يؤّمن له التمثيل 
ال��ذي يطمح إليه، والهيمنة الت��ي يريدها، وهذا يعني 
عدم االتف��اق على قانون جديد، ويعن��ي أيضاً أننا قد 
نصل إلى املهلة الدس��تورية لوالي��ة املجلس النيابي، 
أي ي��وم عش��رين حزيران من دون قان��ون جديد، وقد 
انته��ت والي��ة املجل��س احلالي، وهن��ا س��نكون أمام 
معضلة ليست س��هلة على اإلطاق. هنا سنكون أمام 

تفسيرين للدستور وامليثاق وروحيتهما.
س��يقول التفس��ير األول بالف��راغ عل��ى مس��توى 
الس��لطة التش��ريعية، وبالتال��ي ف��إن أصح��اب ه��ذا 
التفس��ير س��يرفضون أية ش��رعية للمجلس النيابي، 
وه��م باألصل يش��ّكون في ش��رعية املجل��س احلالي، 
وف��ي مقدمة ه��ؤالء رئيس اجلمهورية، ميش��ال عون، 
وبنظ��ر ه��ؤالء ف��إن املجل��س النياب��ي بع��د عش��رين 

حزيران سيكون بحكم غير املوجود.    
   أم��ا أصح��اب التفس��ير اآلخر في��رون أن احلكم 

اس��تمرارية وال إمكانية للفراغ على مس��توى السلطة 
التش��ريعية على اعتبار أنها أم الس��لطات في النظام 
الدميقراطي البرملاني الذي يعتم��ده لبنان، وبالتالي 
فإن هؤالء يرون أن انتهاء والية املجلس في العشرين 

من حزيران، من دون التمديد التقني للمجلس احلالي، 
ومن دون انتخاب مجلس نيابي جديد، يعني استمرار 
املجلس احلالي بدوره و»واجبه« حتى ال يكون هناك 
فراغ على مس��توى الس��لطة التش��ريعية التي تنبثق 

منها باقي السلطات.
وأمام هذين التفس��يرين 
معضل��ة  أم��ام  س��نكون 
ميك��ن  ال  كبي��رة  دس��تورية 
منه��ا  واالنته��اء  جتاوزه��ا 
بس��هولة ف��ي ظ��ل الس��جال 
الذي س��يدور حول دستورية 
وميثاقية وقانونية أية خطوة 
ميك��ن أن تتخذ بعد عش��رين 
حزي��ران، وه��ذا بالطب��ع ق��د 
اثن��ن:  م��ن  أم��ر  إل��ى  يق��ود 

فإم��ا أن يدخ��ل البلد عندها ف��ي حوار مفت��وح وكبير 
وواس��ع إليجاد صيغة تخ��رج البلد م��ن االزمة، وهو 
ما يعّب��ر عنه البعض باملؤمتر التأسيس��ي، والنقاش 
في��ه س��يطاول كل ش��يء، مب��ا في ذل��ك بني��ة النظام 
ومرتكزاته وتفاصيله، خاصة أن البعض سينظر إلى 
النظام احلالي املس��تند إلى وثيقة الوفاق الوطني في 
الطائف )اتفاق الطائف( على أنه قد اس��تنفد أغراضه 
وانته��ى وال ب��ّد من نظام سياس��ي جدي��د، وهنا نقول 
إن ه��ذا النظام ل��ن يقوم على أس��اس العدالة وصحة 
التمثيل وما س��وى ذلك من املفردات، بل س��يقوم على 
أساس الغلبة، أو ستكون فيه الكلمة الفصل لصاحب 
الق��درة على الف��ْرض والهيمنة، وهنا أق��ول إن ذلك قد 
يق��ود إلى األم��ر الثاني، إال وهو الص��دام بن املكّونات 
للحفاظ على املكتسبات، ألن كل طرف سيعتبر نفسه 
مستهدفاً من قبل اآلخرين، وبالتالي فإن البلد مع هذه 

التحّوالت سيكون مفتوحاً على املجهول.
ه��ل ي��درك اللبنانيون حجم ه��ذه املقام��رة التي 
املعني��ون  يت��دارك  وه��ل  إليه��ا؟  بالبل��د  يس��يرون 
واملس��ؤولون املوق��ف قبل أن تخرج األم��ور عن نطاق 
الس��يطرة؟! أم أن البعض س��يظل يتعاطى مع األمور 

على قاعدة »عنزة ولو طارت«؟!{

زيادة الضرائب.. هل هي لمصلحة اللبنانيين واالقتصاد اللبناني المتعّثر؟
وقع احملذور وس��قطت احلكوم��ة واملجلس النيابي 
ف��ي امتح��ان إق��رار سلس��لة الرت��ب والروات��ب، وجرى 
تب��ادل لاتهامات بن نائب رئيس املجلس النيابي فريد 
م��كاري وحزب الكتائب، حيث اته��م النائب فريد مكاري 
ح��زب الكتائ��ب بتطيير جلس��ة إقرار السلس��لة عبر بّث 
»الش��ائعات املغرض��ة« حولها عب��ر وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي، وهو ما نف��اه رئيس ح��زب الكتائب النائب 
س��امي اجلمّيل وحت��دى النائ��ب م��كاري واحلكومة أن 

تثبت كامها.
ه��ذا اجلو الذي رافق جلس��ة البحث ع��ن الضرائب 
إلقرار سلس��لة الرتب والروات��ب، وما رافقه من حتركات 
للمجتم��ع املدني ف��ي مختلف املناط��ق اللبنانية أصاب 
احلكوم��ة ورئيس��ها ورئي��س املجل��س النياب��ي والكتل 
النيابي��ة الت��ي تتبنى ف��رض الضرائب عل��ى اللبنانين 
م��ن أج��ل متويل السلس��لة باإلرب��اك، واش��تعلت حرب 
التصريح��ات والتصريح��ات املضادة ف��ي اإلعام وفي 
الكوالي��س، وكذل��ك على صعي��د التحركات الش��عبية، 

بحيث أصبحت األمور »حيص بيص«.
فرئي��س احلكومة س��عد احلري��ري ف��ي كلمته إلى 
املتظاهري��ن الرافض��ن للسلس��لة ف��ي س��احة ري��اض 
الصلح حتدث عن الهدر والفس��اد في مؤسسات الدولة، 
وق��ال للمتظاهري��ن: »صحي��ح أن هناك فس��اداً وإهداراً 
لكننا س��نحاربهما، أتي��ت إلى هنا ألقول لكم إن الفس��اد 
س��ننهيه، وسنكمل املش��وار وهو طويل«، وقوبل موقف 

احلري��ري بالصفي��ر واالس��تهجان ورمي��ه بزجاج��ات 
املياه.

أم��ا الرئيس بري فاعتبر أّن »ما يحصل في حقيقته  
هو حمل��ة منظمة عل��ى مجلس الن��واب، والهدف تطيير 
قانون االنتخاب واالنتخابات، بدليل أن العمل كان قائماً 
على قدم وس��اق للتوص��ل إلى قانون انتخ��اب، وفجأة 
حتول املوضوع إلى السلس��لة«، وأعلن أن األولوية اآلن 
بالنس��بة إلى املجلس النيابي هي قانون االنتخاب ومن 

ثم يجري إقرار السلسلة.
وال تختلف مواقف باقي القوى السياسية باستثناء 
حزب الكتائب عن مواقف احلريري وبري، وهو ما يترك 
عامة اس��تفهام كبرى حول املس��ؤول فعلي��اً عن تطيير 
جلس��ة إق��رار الضرائب الازم��ة لتمويل سلس��لة الرتب 

والرواتب.
لكن بعيداً عن »الهمروجات« اإلعامية والسياسية 
الت��ي يجري العمل بها بالنس��بة إلى موضوع الضرائب 
وسلس��لة الرت��ب والرواتب، ه��ل صحيح أنه��ا لن تؤثر 
فعلي��اً بأصح��اب الدخل احمل��دود واالقتص��اد اللبناني 

ككل؟
لنب��دأ أوالً م��ن موض��وع الضرائب باملجم��ل، حيث 
كم��ا يعل��م اجلمي��ع ف��إن ف��رض الضرائ��ب يتزام��ن مع 
ارتف��اع التضخم ف��ي االقتصاد، وقد أش��ار الى ذلك وزير 
املالية علي حس��ن خلي��ل في مع��رض رده على رافضي 
الضرائ��ب، فق��ال إن »التضخم وزيادة األس��عار يزايدان 
الوع��اء الضريب��ي ويؤمن��ان متوي��ل السلس��لة«، وهذا 
ال��كام صحيح من الناحي��ة االقتصادية، لك��ن إذا علمنا 
أن من سيستفيد السلسلة هو ربع الشعب اللبناني، كما 
قال الرئيس س��عد احلريري، فهذا يعن��ي أمرين: أوالً، إن 
الفئة التي ستستفيد من إقرار السلسلة واملقدرة بحوالي 
املليون لبناني ستخس��ر جزءاً من الزيادات على رواتبها 
بس��بب ارتفاع األس��عار والتضخم اللذين حتدث عنهما 

وزير املالية علي حسن خليل.
أما األمر الثاني، وهو األهم، فإن ثاثة أرباع الشعب 
اللبناني، أي ثاثة ماين ش��خص سيعانون من ارتفاع 
األس��عار والتضخ��م وتراجع فرص العم��ل، وهذا وحده 
كاٍف إلعادة النظر في سلسلة الضرائب التي يعمل عليها 

لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وهن��اك نقطة أخرى، وهي الوجود الس��وري الكبير 
في لبن��ان والذي يق��ارب املليونن وال��ذي يؤثر بصورة 

مباشرة وسلبية باالقتصاد اللبناني الضعيف، والدولة 
اللبناني��ة دائمة الش��كوى ل��دى املؤسس��ات الدولية من 
ضعف التمويل الازم ملعاجلة أزمة الاجئن السورين، 
فه��ل أُخ��ذ ذل��ك باالعتبار عن��د إق��رار الضرائ��ب الازمة 

لتمويل السلسلة؟
إضاف��ة إلى ما س��بق، إن موض��وع الهدر والفس��اد 
الضارب ف��ي أطناب الدولة وال��ذي يتحدث عنه اجلميع 
بدءاً برئيس��ي اجلمهوري��ة واحلكومة ورئي��س املجلس 
النيابي لم يجِر تبني خطة واضحة ملكافحته في مختلف 
القطاعات، وال س��يما في قط��اع الكهرباء الذي يس��تهلك 
خزين��ة الدولة من��ذ ع��ام 1990، أي منذ الب��دء بتطبيق 
اتف��اق الطائ��ف، وكذل��ك ف��ي اجلم��ارك واملط��ار وكله��ا 
مس��اريب للفس��اد تعرفها الطبقة السياس��ية بالتفصيل 
اململ، ومع ذلك لم تلحظ احلكومة خطة ملكافحة الفس��اد 
ف��ي إدارات الدول��ة، ويبق��ى ال��كام ع��ن محارب��ة الهدر 

والفساد في اإلطار العام.
وباحلدي��ث عن الهدر والفس��اد ف��ي إدارات الدولة، 
فإن ذلك عمره من عمر لبنان عامة، ومنذ البدء في تطبيق 
اتف��اق الطائف في ع��ام 1990 خاصة. حيث حتدثت كل 
احلكومات الت��ي أعقبت البدء في تطبي��ق اتفاق الطائف 
من خطط ملواجهة الفس��اد في الدولة، لكن كل ذلك سقط 
بفع��ل اإلرادات السياس��ية للطبق��ة احلاكم��ة ف��ي البلد، 
س��واء في مزراب الفساد األكبر في قطاع الكهرباء، مروراً 
باجلمارك واملط��ار، وصوالً إلى حجم الدي��ن العام الذي 
وصل في عام 2016 الى ما يقارب 73 مليار دوالر، بينما 

كان ال يتجاوز  100 مليون دوالر في عام 1990.
ق��د يق��ول البع��ض إن جزءاً كبي��راً من الدي��ن العام 
اس��تخدم إلع��ادة إعم��ار البل��د ال��ذي كان مدم��راً بع��د 
احل��رب، وهذا صحيح، لك��ن حجم الهدر والفس��اد الذي 
صاح��ب عملية إعادة اإلعمار كبي��ر جداً باعتراف الطبقة 
السياسية احلاكمة، وأكبر دليل على ذلك قطاع الكهرباء 

الذي أصبح في حالة يرثى لها.
باختصار، السلس��لة حق للفئات املس��تفيدة منها، 
لكن عل��ى الدولة قبل ذل��ك وقف الهدر والفس��اد، واتباع 
سياس��ة تقش��ف في موازن��ة ع��ام 2017، وإعان خطة 
واضح��ة لتحفي��ز النمو ف��ي االقتصاد اللبنان��ي املتعثر، 
وبغير ذلك كل زيادة للضرائب على اللبنانين هي مبثابة 

حلس املبرد ولن تقدم أي حل للبنان واللبنانين.{
بسام غنوم

األمين العام للجماعة يستقبل
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

اس���تقبل األم���ن الع���ام للجماعة اإلس���امية ف���ي لبنان، 
األستاذ عّزام األيوبي، ظهر الثاثاء )2017/3/21(، نائب 
رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسامية )حماس( 
الدكت���ور موس���ى أب���و م���رزوق، م���ع وفد م���ن احلرك���ة ضّم 
مس���ؤول العاقات الدولية، أس���امة حم���دان، وممثل احلركة 
ف���ي لبن���ان عل���ي برك���ة، وعض���وي قي���ادة احلركة ف���ي لبنان 
الدكت���ور أحم���د عبد اله���ادي، ورأفت م���ّرة، وذل���ك بحضور 

عضو املكتب السياسي للجماعة، األستاذ وائل جنم.
ج���رى خ���ال اللق���اء البح���ث ف���ي الش���أن الفلس���طيني 
العام، والتحّديات التي تواجه الش���عب الفلسطيني والقضية 

الفلس���طينية، ال س���يما منْ���ع س���لطات االحتال اإلس���رائيلي 
رفع األذان من مآذن القدس وفلس���طن، فضاً عن سياس���ة 
واس���تنكر  االحت���ال،  ميارس���ها  الت���ي  والتهدي���د  التهوي���د 
أنطوني���و  املتح���دة،  ل���أمم  الع���ام  األم���ن  املجتمع���ون طل���ب 
غوتيري���س، س���حب التقاري���ر األممي���ة التي تدي���ن اإلحتال 

اإلسرائيلي على ممارساته.
وعل���ى املس���توى اللبنان���ي ج���رى البح���ث ف���ي أوضاع 
املخيّمات الفلس���طينية وم���ا يعانيه الاجئون الفلس���طينيون 
فيها، وضرورة تأمن وتوفير سبل التخفيف عنهم بانتظار 

عودتهم إلى ديارهم.

الرئيسان عون واحلريري
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افتتاح جائزة »عزم طرابلس« لحفظ القرآن بقاعة محمد األمين في بيروت
رعى رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري مساء 
االثن��ن حف��ل افتتاح »جائ��زة عزم طرابل��س الدولية 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده« الذي نظمته »جمعية 
الع��زم والس��عادة االجتماعي��ة« و»دار الفت��وى ف��ي 
اجلمهوري��ة اللبنانية«، وذلك في قاعة مس��جد محمد 

األمن في وسط بيروت.
شارك في احلفل الرئيس جنيب ميقاتي، الرئيس 
فؤاد السنيورة، الرئيس متام سام، مفتي اجلمهورية 
اللبنانية الش��يخ عبد اللطي��ف دريان، مفتي طرابلس 
والش��مال الش��يخ مالك الش��عار، مفتي صيدا الشيخ  
س��ليم سوس��ان، مفتي البقاع الش��يخ خلي��ل امليس، 
ووزراء ون��واب حالي��ون وس��ابقون، س��فراء ال��دول 
الش��رعي  املجل��س  أعض��اء  واإلس��امية،  العربي��ة 
اإلس��امي األعلى، حش��د م��ن العلماء والش��خصيات 
اجلمعي��ات  ورؤس��اء  والنقب��اء  البلدي��ات  ورؤس��اء 
واملؤسس��ات االس��امية ورابطات العائ��ات وممثلو 

القيادات األمنية.
كلمة الرئيس ميقاتي

ق��ال الرئي��س ميقاتي ف��ي كلمته: »من��ذ انطلقت 
جمعي��ة العزم وه��ي تتبّنى الوس��طية، وهي ليس��ت 
حك��راً عل��ى فئ��ة بعينه��ا، او تنظي��م أو جماع��ة، ب��ل 
قاعدة ش��رعية التصقت بأمة اإلس��ام نص��اً وروحاً، 
والوس��طية ليس��ت وصفاً ألمر بن شيئن، هي ليست 
مرتبة بن الكفر واالمي��ان، وال بن احلق والباطل، بل 
هي ترفع عن كل باطل <وكذلك جعلناكم أمة َوَسطاً> 
التي تش��هد على الناس وتقيم بينهم العدل والقسط، 
تتب��ع الفط��رة ب��ا إف��راط وال تفري��ط، أمة وس��ط في 
التفكي��ر والش��عور، تعمل على الوص��ول الى التوازن 
ال��ذي يعني  االلتزام الفعلي في النه��ج واالداء بكل ما 

للكلمة من معن��ى«، مضيفاً: »ما حتاملنا على ُمخالف 
لن��ا، أو متمّي��ز عن��ا، او رافض ألس��لوبنا، ب��ل اخترنا 
اإلقن��اع باحلج��ج، والس��كوت ع��ن األذى والتعرض 
نهجا ثابت��اً، ألننا نؤمن بصوابية خياراتنا، ومببادئ 
الوس��طية واالعت��دال والتس��امح. وبّينت األي��ام أّننا 
لم نتن��ازل عن ح��ٍق او ثابتة، بل عملن��ا على تخفيف 
املشّقات والنكس��ات، وواجهنا الغلّو والتطرف بصبر 

املؤمن وبذهنية املستوعب«.
كلمة املفتي دريان

ثم حتدث املفتي دريان فأشاد »باألعمال الطيبة« 
للرئيس ميقاتي. وس��أل: »أي جائ��زة أكرم من جائزة 
حفظ الق��رآن وجتويده، التي تأتي ي��ا دولة الرئيس، 

لتتوج أعمالك الطيبة واخليرة؟«.
وتوجه الى »أصحاب الدولة، وأنتم من القيادات 
املش��هود لها باخللق واالعت��دال والوطنية والس��يرة 
احلسنة الطيبة، ومن خالكم إلى القيادات السياسية، 
وإلى اللبنانين جميعاً، ألقول: إنكم عندما جتتمعون، 
واجتماعك��م مطلوب من وقت آلخر للتاقي والتواصل 
والتش��اور والتناص��ح، فإنكم ال جتتمع��ون إال خلير، 
ومن أجل اخلير العام، وخير الشعب اللبناني بأسره. 
هذه تربيتكم األصيلة، وهذا تاريخكم، وهذا ما نشأمت 
عليه، واستش��هد رؤس��اء حكوم��ات من أج��ل لبنان، 
وس��عياً إلنقاذ لبن��ان ووح��دة لبنان وس��يادة لبنان 
وعزة لبنان، وخاص شعب لبنان، وذكراهم ال تفارق 
القلوب وال الوجدان. وهل ميكن ألي لبناني أن ينس��ى 
ري��اض الصلح، ورش��يد كرامي، ورفي��ق احلريري؟« 
وق��ال: »اجتماعك��م وتش��اوركم يريحن��ا ويطمئنن��ا، 
ألنك��م ال جتتمع��ون إال ملا في��ه صاح الوط��ن واخلير 

العام، ووح��دة اللبنانين وتضامنهم، وتعزيز مفهوم 
العيش املش��ترك. وأنتم تعلمون أن دار الفتوى كانت 
جامعة لكل املسلمن، ولكل القادة اللبنانين، مسلمن 
ومس��يحين، عل��ى قاع��دة وح��دة لبن��ان وعروبت��ه، 
وحريته واستقاله وس��يادته، ونحن على هذا النهج 
الوطني اجلامع مصرون، وسائرون ومستمرون. ولن 
يثنينا عن هذا النهج أي موقف فئوي أو خطاب طائفي 
أو دعوة لانكف��اء أو التمايز، ونعلم ي��ا دولة الرئيس 
سعد احلريري، أنك على نهج والدك الشهيد، الرئيس 
رفيق احلريري سائر ومصمم. نهج االعتدال واالنفتاح 
والتواص��ل، واإلمي��ان بلبن��ان واللبنانين، وحريص 
عل��ى وحدته��م وتضامنهم وعيش��هم املش��ترك. وأنك 
لن حتيد ع��ن الثوابت الوطنية، وس��تعمل وس��تدعو 
وس��تدافع، كم��ا الش��هيد، ع��ن حق��وق اللبنانين، كل 

اللبنانين، من دون استثناء«.
كلمة الرئيس احلريري

ث��م حت��دث الرئي��س احلري��ري فق��ال: »وس��ط 
عواص��ف املتغي��رات يع��ود اإلنس��ان إل��ى الثواب��ت. 
الثواب��ت الت��ي ينش��أ عليه��ا صغارنا، ويس��يرعليها 
كبارن��ا. وأه��ّم ثوابتنا هذا الدين احلني��ف، مبا يبعث 
عليه اإلميان به من أخاق فاضلة، وتعامل حسن مع 

الناس، ووفاء للوطن، وخير وحب لبني البشر«.
س��أحتدث  أك��ن  »ل��م  قائ��اً:  احلري��ري  وخت��م 
بالسياس��ة، ولك��ن مبا أن س��ماحة املفت��ي دعانا إلى 
احلرص على وحدتنا، فإن هذا احلرص يجب أن نعمل 
جميعن��ا عليه من أج��ل وحدة اللبناني��ن وحمايتهم. 
نحن ف��ي مرحل��ة صعبة، منر به��ا في املنطق��ة ولكن 
وحدتنا كلبنانين وكطائفة وكطوائف مجتمعة، علينا 
أن نتقبل اآلخر وتفهم هواجسه، وهذا هو األساس في 
قيام لبنان. لذلك أشكر سماحة املفتي، وأشكر الرئيس 
جنيب ميقاتي والرئيس متام س��ام ال��ذي حمل راية 
الصب��ر، كنا نق��ول ع��ن الرئيس ف��ؤاد الس��نيورة إنه 
الصب��ور، ولكن تب��ن أنك يا دولة الرئيس س��ام أكثر 
صب��راً منه. وكذل��ك أود أن أش��كر الرئيس الس��نيورة 
ال��ذي واكبني منذ حلظة استش��هاد الرئيس الش��هيد 
رفيق احلريري رحمه الل��ه، وحتى هذه اللحظة، وهو 

الصديق الصادق في كل املراحل«.{

متظاهرون يرشقون الحريري 
بزجاجات المياه.. لماذا؟ 

النائب الحوت: إلقرار السلسلة مع تأمين التوازن المالي 
انطالقًا من معالجة الهدر والفساد

ش��ارك آالف اللبناني��ن، ي��وم األح��د، مبظاه��رة 
احتجاجي��ة، ه��ي الرابعة من نوعها خ��ال أربعة أيام 
ف��ي العاصمة بي��روت، رفض��اً ل�»الفس��اد، والضرائب 
اجلدي��دة« التي أقره��ا البرملان، بغرض زي��ادة رواتب 

موظفي الدولة.
ورف��ع املتظاه��رون الفت��ات كتب عليها ش��عارات 
ترفض زيادة الرس��وم والضرائب على عدد من الس��لع 
الفس��اد  مواجه��ة  ب�»ض��رورة  مطالب��ن  واخلدم��ات، 

والبحث عن أسباب هدر املال العام«.
وبع��د وقت م��ن بدء املظاه��رة في س��احة رياض 
الصلح، وسط بيروت، حضر رئيس احلكومة اللبنانية 
سعد احلريري إلى الساحة القريبة من السراي الكبير، 
وس��ط إج��راءات أمنية مش��ددة، وخاط��ب املتظاهرين 
قائاً: »أع��رف حجم وجعكم.. وإن ش��اء الله احلكومة 

ستكون إلى جانبكم«.
ودع��ا احلري��ري ف��ي تغريدة عب��ر حس��ابه على 
»تويت��ر« منظم��ي التح��رك إلى »تش��كيل جلن��ة ترفع 

املطالب ملناقشتها بروح إيجابية«.
وتعرض موكب احلريري ل��دى خروجه من مكان 
املظاهرة لرش��ق بعبوات املي��اه الفارغة والعصي، كما 
عم��د بع��ض املتظاهرين إلى إلق��اء املفرقع��ات النارية 

 اعتب��ر النائب الدكتور عم��اد احلوت في تصريح 
ل��ه أن األزم��ة الناش��ئة ع��ن مناقش��ة سلس��لة الرتب 
والروات��ب هي أزم��ة ناجتة ع��ن تراكم عوام��ل فقدان 
الثقة بن املواطن ودولته، نتيجة سياس��ات البعض 
اخلاطئ��ة واملتراكم��ة، ولذل��ك فإن مناقش��ة موضوع 
السلسلة ال ينبغي أن يقتصر على كيفية تأمن املوارد 
وإمن��ا بالدرجة األولى كيفية معاجلة الهدر والفس��اد 

بخطوات سريعة تعيد للمواطن الثقة.
 وش��دد النائب احلوت على ضرورة إقرار سلسلة 
الرتب والروات��ب ألنها حق، وتطال ما ال يقل عن مئتي 
أل��ف عائل��ة، ولك��ن ينبغ��ي في الوق��ت نفس��ه تأمن 
الت��وازن املالي حتى ال تنعكس س��لباً عل��ى االقتصاد 
ف��ي ظل االنكم��اش احلاصل وحت��ى ال تضعف القيمة 
الش��رائية للي��رة. ورأى احل��وت أن الت��وازن املطلوب 
ينبغ��ي أن ينطلق من نقاش حج��م التوفير املمكن من 
اإلنفاق العام والضبط السريع للهدر الذي يعترف به 
اجلمي��ع ولكنه يقف عاجزاً عن وقف��ه، مقترحاً في هذا 

اإلطار عدداً من اإلجراءات، منها:
الس��ابقن  الن��واب  مخصص��ات  تخفي��ض   -
وعائاته��م )بغ��ض النظ��ر ع��ن ع��دد ال��دورات( الى 

خمسن باملئة من مخصص النائب.
- إلغ��اء التخفي��ض احلال��ي للمس��ؤولن عل��ى 
بطاق��ات الدرج��ة األولى عل��ى خطوط ش��ركة طيران 
الش��رق االوس��ط، واعتم��اد الدرج��ة االقتصادية في 
تغطية نفقات االسفار الرسمية، كإشارة من املسؤولن 
للمواطن الى ممارس��ة التقش��ف وع��دم التمييز بينهم 

وبن املواطنن.
- معاجل��ة األم��اك البحري��ة دون ترتيب حقوق 
دائم��ة للتعدي��ات احلاصل��ة عليه��ا، وإق��رار القانون 
الذي عمل��ت عليه جلنة اإلدارة والع��دل النيابية بهذا 

اخلصوص.
والتج��اوزات  االس��تثناءات  جمي��ع  وق��ف   -
اجلمركي��ة على املرف��أ واملطار، وتغ��رمي ومعاقبة من 

يقوم بها من موظفن أو اشخاص أو مؤسسات.
- وضع حّد للبطالة املقنع��ة في اإلدارات العامة 
م��ن خ��ال وق��ف التوظي��ف والتعاق��د لس��نتن، يتم 
خالها دراسة ماكات املؤسس��ات العامة وحاجاتها 
الفعلي��ة من املوظفن، ونقل الفائ��ض في كل منها الى 

حيث هناك نقص.
- إلغاء بدعة التعاقد املفتوح زمنياً، ومنع جتاوز 

باجت��اه الق��وى األمني��ة، األم��ر ال��ذي أدى لتدافع بن 
املتظاهرين وتضارب بالعصي لبعض الوقت.

وعل��ى هامش التحرك، قال عض��و الكتلة النيابية 
حل��زب الكتائ��ب اللبناني��ة، النائ��ب إيل��ي ماروني، إن 
حزبه يؤيد قانون رفع أجور موظفي القطاع العام »قلباً 

وقالباً، كي يعيش املواطن اللبناني حياة كرمية«.
وتش��مل الضرائب اجلديدة، زي��ادة الضريبة على 
القيم��ة املضافة إل��ى 11% بدالً من 10%، وزيادة رس��م 
الطاب��ع املالي للمعامات الرس��مية مبع��دالت تتراوح 

بن ألف ليرة وأربعة آالف ليرة.
وتش��مل اإلجراءات اجلديدة، ف��رض ضريبة على 
رخ��ص البن��اء بنس��بة 1.5% م��ن القيم��ة التقديري��ة 
الدخ��ل  عل��ى  الضريب��ة  حتدي��د  مت  فيم��ا  للعق��ارات؛ 
للمؤسس��ات ب�15%، والشركات بنس��بة 17%، إضافة 
إل��ى فرض رس��وم على عق��ود البيع العقارية بنس��بة 

.%2
وبحسب إحصائيات حكومية، يبلغ عدد املوظفن 
في القطاع العام اللبناني أكثر من 270 ألف موظف، ما 

يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.
ويق��ع لبنان حتت ع��بء مالي كبي��ر، حيث بلغت 

الديون العامة أكثر 62 مليار دوالر أميركي.{

التعاقد ألكثر من سنة مهما تكن األسباب.
- وضع سقف عددي للمستشارين في الوزارات، 
واالعتم��اد عل��ى الكف��اءات املتوف��رة ف��ي اإلدارة وهي 

كثيرة، وإعطاؤها فرصة لإلبداع.
املبان��ي  إيج��ارات  ع��ن  الن��اجت  اله��در  وق��ف   -
احلكومي��ة واإلدارات العام��ة، س��واء جله��ة اختي��ار 
مواقع أقل غاًء أو جله��ة التوجه الى جتميع اإلدارات 

في مباٍن هي ملك للدولة.
- وقف النزف احلاصل ف��ي ملف الكهرباء، الذي 
يس��اوي حوالي مليارين ونصف مليار دوالر س��نوياً، 
م��ن خال التش��دد ف��ي اجلباية ف��ي جمي��ع املناطق، 
وإدخ��ال اخلصخص��ة تدريجي��اً على القط��اع لينعم 
املواط��ن بحقه في كهرباء دائمة وعدم االضطرار لدفع 

فاتورتي كهرباء.
- ضبط الهدر في األش��غال جلهة التنس��يق بن 
اإلدارات املختلف��ة، فا يت��م حفر نف��س الطريق مرات 
متعددة من إدارات مختلفة، وال يتم اس��تام أشغال ال 

تتوفر فيها املواصفات املطلوبة.
 وختم النائ��ب احلوت باعتبار أن حترك املجتمع 
املدن��ي حق مش��روع ب��ل واج��ب للضغ��ط اإليجابي 
عل��ى الق��وى السياس��ية للس��ير في طري��ق اإلصاح 
احلقيق��ي واجلذري، ولي��س التس��ويات املؤقتة التي 
ال توق��ف الن��زف الدائم، متمني��اً عليه��م باملقابل عدم 
الوقوع في ف��خ املعلومات املغلوط��ة أو املضللة، إذ ال 
يصح رفع ش��عار اإلصاح واس��تبدال الفاس��دين ثم 
الوق��وع بطموحات بعض الكاذب��ن واملضللن، وإمنا 
النض��ال لتحقيق املطال��ب احملقة والواقعي��ة انطاقاً 
م��ن املعطي��ات الصحيح��ة البعي��دة ع��ن املبالغ��ة او 

التعميم.{
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معارك عنيفة شرقي دمشق.. وتقّدم للمعارضة في حماة
 دارت مع��ارك طاحنة ش��رق دمش��ق، بعد هجوم 
جدي��د لفصائ��ل املعارضة عل��ى مواقع ق��وات النظام، 
بينم��ا قال��ت هيئ��ة حترير الش��ام إنه��ا ب��دأت هجوماً 
جدي��داً ق��رب مدين��ة حم��اة، وس��يطرت عل��ى بلدت��ي 

معردس وصوران في ريف حماة الشمالي.
وشنت فصائل فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام 
وهيئة حترير الش��ام هجومها انطاقاً من حّي القابون 
)ش��مال شرق العاصمة(، حيث تدور معارك على بعد 
نح��و عش��رة كيلومت��رات من وس��ط دمش��ق. وأفادت 
مص��ادر ب��أن ق��وات املعارض��ة س��يطرت عل��ى كراج 
العباس��ين ف��ي دمش��ق، واس��تعادت الس��يطرة على 
معظ��م النق��اط التي خس��رتها في حي جوبر )ش��رقي 

العاصمة(.
وأضافت املص��ادر ذاتها أن قوات املعارضة باتت 
تس��يطر نارياً على ش��ارع فارس اخلوري، بعد هجوم 
معاكس شنته على قوات النظام ضمن املرحلة الثانية 
م��ن املعركة الت��ي بدأتها قبل أيام، وته��دف إلى وصل 

حّي القابون احملاصر بحّي جوبر في محيط دمشق.
ثاث��ة  إن  مراس��لون  ق��ال  دمش��ق،  ري��ف  وف��ي 
أش��خاص ُقتل��وا، أحدهم متط��وع في الدف��اع املدني، 
في قصف روس��ي، تزامن مع قصف جوي وصاروخي 
لقوات النظام على األحياء الس��كنية في عربن وزملكا 
وح��ّزة، وعن َترم��ا، وَحّمورية وِجس��رين في الغوطة 

الشرقية.
كم��ا قال��ت املعارض��ة الس��ورية املس��لحة إنه��ا 
س��يطرت على جبال األفاعي وس��هلة بئ��ر األفاعي في 

منطق��ة القلمون الش��رقي بريف دمش��ق، بع��د معارك 
وأضاف��ت  الدول��ة،  تنظي��م  م��ع  بالعنيف��ة  وصف��ت 
املعارض��ة ف��ي بي��ان أن املع��ارك انته��ت بانس��حاب 

التنظيم من هذه النقاط.
هجوم حماة

في غض��ون ذلك، قال��ت هيئة حترير الش��ام إنها 
س��يطرت على بلدة معردس في ريف حماة الش��مالي، 
بعد انس��حاب قوات النظ��ام منها، كما س��يطرت على 

بلدة صوران بشكل كامل.
وأوضح��ت الهيئة على لس��ان املتحدث باس��مها 
عم��اد الدين مجاهد أن »جنودنا ف��ي صوران حرروها 
خ��ال س��اعات، كم��ا مت��ت الس��يطرة عل��ى اخلطوط 
الدفاعية األولى ملعردس ولله احلمد، وما تزال املعارك 

مستمرة والتقدم مستمر بفضل الله«.
تزام��ن هذا مع بدء املعارضة الس��ورية املس��لحة 
هجوماً واس��عاً عل��ى مواقع النظام الس��وري في ريف 

حماة الشمالي.
املعارضة في وسط دمشق؟

س��يطرت ق��وات املعارض��ة الس��ورية املس��لحة 
على كراج العباس��ين في العاصمة السورية دمشق، 
واستعادت السيطرة على معظم النقاط التي خسرتها 
ي��وم االثن��ن في ح��ّي جوبر ش��رقي العاصم��ة، وذلك 
بالتزام��ن م��ع غ��ارات جوي��ة عل��ى مناط��ق الغوط��ة 

الشرقية أوقعت قتلى مدنين، بينهم أطفال ونساء.
وقالت املعارضة إنها دمرت دبابة للنظام في حي 
جوب��ر وأصابت إح��دى طائراته، وفرضت ما س��متها 
عل��ى  ناري��ة  س��يطرة 
ش��ارع فارس اخلوري 
ال��ذي يربط حّي جوبر 
العباس��ين  بس��احة 
س��احات  أه��م  ثاني��ة 

دمشق.
املتح��دث  وق��ال 
الش��ام  أح��رار  باس��م 
منذر ف��ارس إن حترك 
املعارض��ة  الفصائ��ل 
بدأ منذ صباح الثاثاء 
ضمن املرحل��ة الثانية 

م��ن معركة »يا عباد الل��ه اثبتوا« الت��ي أطلقتها قوات 
املعارض��ة قب��ل يومن لوص��ل حّي القاب��ون احملاصر 

بحّي جوبر في محيط العاصمة.
وأك��د ف��ارس أن املعركة تهدف إل��ى قطع الطريق 
على أي هجوم للنظام على الغوطة الشرقية ومنطقتي 
القابون وبرزة، متهماً النظام بأنه لم يراع أي هدنة في 

تلك املناطق.
ونقلت وسائل إعام رسمية عن اجليش السوري 
قوله يوم الثاثاء إنه يخوض قتاالً ضارياً مع مقاتلن 
دخل��وا مناط��ق خاضعة لس��يطرة احلكوم��ة في حّي 

استراتيجي بشمال شرق دمشق.
وش��نت عدة فصائل معارضة -على رأسها جبهة 
فتح الش��ام وفيلق الرحمن فجر األحد- هجوماً مباغتاً 
عل��ى مواقع قوات النظام في حي جوبر الذي تتقاس��م 

فصائل املعارضة وقوات النظام السيطرة عليه.
ويعد ح��ي جوب��ر -املتص��ل بالغوطة الش��رقية 
لدمش��ق أبرز معاقل املعارضة في ريف دمش��ق- خط 
املواجهة الرئيس��ي بن الطرف��ن باعتباره أقرب نقطة 

إلى وسط دمشق تتمركز فيها املعارضة املسلحة.
وعلى جبهة أخرى، قالت املعارضة املس��لحة في 
بي��ان إنها س��يطرت عل��ى جب��ال األفاعي وس��هلة بئر 
األفاعي في منطقة القلمون الش��رقي بريف دمشق بعد 

معارك وصفت بالعنيفة مع تنظيم الدولة اإلسامية.
وأض��اف بي��ان املعارضة أن املعارك ف��ي املنطقة 

انتهت بانسحاب تنظيم الدولة من تلك النقاط.{

منبج.. وتقاطع مشروع التفتيت في سورية
إعان وزير الدفاع التركي، فكري أش��يق، أن أولوية 
باده في مس��ألة مدينة منبج الس��ورية هي للمحادثات 
الدبلوماس��ية، يعن��ي أن تركيا ما زالت تف��اوض حليفها 
لأزم��ة  سياس��ية  تس��وية  عل��ى  واش��نطن،  املفت��رض، 
الس��ورية، وأن األولوية هي للخروج بهذا التفاهم، شرط 
أن تلت��زم اإلدارة األميركية اجلدي��دة بالتعهدات القدمية 
املقدم��ة حول انس��حاب ق��وات س��ورية الدميقراطية من 
املدين��ة، وتس��ليم األخي��رة للق��وات التركي��ة واجلي��ش 
الس��وري احلر، لتكون ج��زءاً من مش��روع املنطقة اآلمنة 
املعلن��ة في أعقاب انطاق عملي��ة درع الفرات قبل ثمانية 

أشهر. 
اإلعام التركي املقرب من حكومة »العدالة والتنمية« 
كان ينش��ر قب��ل أيام تس��ريباٍت ع��ن اخلطة العس��كرية 
التركي��ة املعدة لدخ��ول مدينة منبج، لكن اإلعام نفس��ه 
الي��وم يتحّدث عن معرف��ة أنقرة لصعوب��ة الوصول إلى 
م��ا تريد، وأنه��ا لهذا الس��بب ح��ذرة في حتدي��د مواقفها 
وخطط حتّركها، على الرغم م��ن إعانها عدم التخلي عن 
وجود اخليار العس��كري الذي س��يكون آخر البدائل، كما 
قال الوزير التركي، في حال الوصول إلى طريٍق مس��دود، 

سياسياً ودبلوماسياً.
تعرف أنق��رة أن ما يجري على األرض يتعارض مع 
ما تقوله هي، فكل التطورات امليدانية والسياس��ية تتقدم 
ف��ي منحى آخر، حت��اول إدارة ترامب فرضه على اجلميع 

في شمال سورية: 
- واش��نطن تض��ع اللمس��ات األخيرة على تش��كيل 
جي��ش الرقة، وهي لن حتزن كثيراً إذا لم يش��ارك األتراك 
ف��ي هذه املعركة، إذا لم نش��أ القول إن ذل��ك يفرحها، ألنه 
س��يقلب معادالت »درع الف��رات« لصالح غض��ب الفرات 

هذه املرة.
إل��ى وح��دات  أنه��ا ال حتت��اج  ت��رّدد  - وواش��نطن 
البش��مركة الس��ورية التي دربته��ا أربيل مبعرف��ة أنقرة 
وتشجيع منها في معركة الرقة، وإنها ستكتفي بخوضها 

مع وحدات صالح مسلم )قوات سورية الدميقراطية(.
- وهي تقرر إرس��ال قوات عسكرية أميركية إضافية 
إلى ش��مال س��ورية، يصفها النظام الس��وري بأنها قوات 
تدخ��ل واحت��ال، لكن��ه يفت��ح الطري��ق أمامها ف��ي إطار 
لعب��ة حتالفات واصطف��اف محّير، يجمع ح��زب االحتاد 
الك��ردي والنظ��ام الس��وري واملجموع��ات  الدميقراط��ي 
احملس��وبة على إي��ران بغطاء عس��كري أميركي روس��ي 
إيراني، ف��ي مواجهة تركي��ا واجليش الس��وري احلر في 

منبج ومحيطها.
باتت خطة واشنطن في شمال سورية شبه واضحة، 
بعد وصول لقاءات تركية أميركية عديدة، في األس��ابيع 
األخيرة إلى طريق مس��دود، وفشل احملادثات العسكرية 
الثاثية في أنطاليا بن قيادات األركان التركية والروسية 
واألميركية، وعدم تفاهم الرئيس��ن: رجب طيب أردوغان 
وفادميي��ر بوت��ن، في لقائهم��ا أخيراً، عل��ى خطة حتّرك 
مقبول��ة ترضي أميركا أيضاً ح��ول نقطتي اخلاف األهم: 

تفاصيل معركة الرقة ومن سيتسلم منبج.
تريد أميركا: إنه��اء خطة درع الفرات، وحصر حدود 
املساحة اجلغرافية للمنطقة اآلمنة التركية، مبا هي عليه 

اليوم.
عملياته��ا  انط��اق  قاع��دة  إل��ى  منب��ج  حتوي��ل   -
السياس��ية والعس��كرية ف��ي س��ورية قبل تس��ليمها إلى 
حزب االحتاد الدميقراطي )الكردي( ليضمها إلى مناطق 

نفوذه.

- إل��زام روس��يا بالتفاهم معها حول م��ا تقوله هي، 
وليس كما كانت تريد موس��كو أن تفعل في حتديد مس��ار 

العمليات السياسية والعسكرية في سورية.
- محارب��ة تنظي��م الدول��ة اإلس��امية )داعش( في 
الرق��ة، لك��ن األولوي��ة س��تكون للضمان��ات والتفاهمات 
على حدود الكيان الكردي، والتسليم بحصته السياسية 

واجلغرافية والدستورية.
- تس��ليم املل��ف الس��وري لروس��يا، بع��د حتقي��ق 
مطالبه��ا متاماً كم��ا فعلت في الع��راق، عندما تخلت عنه 

للنفوذ اإليراني.
بالتفاهم��ات  الس��ورية  املعارض��ة  محاص��رة   -
اجلديدة التي س��يكون موض��وع مصير األس��د واملرحلة 

االنتقالية في سورية آخر التفاصيل فيها.
نعم��ان  الترك��ي،  ال��وزراء  رئي��س  نائ��ب  يق��ول 
كورتومل��وش، إن باده لن تقف مكتوف��ة األيدي، وتتفرج 
عل��ى محاولة تش��كيل دولة كردي��ة على حدوده��ا، لكنه 
ي��درك متام��اً أن الع��ودة األميركي��ة الس��ريعة واملفاجئة 
إلى قلب املش��هد السوري لم تكن لتختار احلليف الكردي 
احملل��ي، لو لم تس��تغل تركيا غياب واش��نطن القس��ري، 
وحت��اول اس��تغاله باجتاه بناء ف��رض حالٍة م��ن األمر 
الواق��ع عليه��ا ف��ي س��ورية، حترمه��ا م��ن املش��اركة في 
حتضي��ر الطبخ��ة، وتلزمه��ا بتن��اول م��ا يوض��ع أمامها 
عل��ى الطاولة. أما رفع العل��م األميركي على مداخل منبج 
فه��و ليس من أج��ل الفصل بن حليفيها، الق��وات التركية 
والكردية هناك، بل من أجل توفير احلماية الكاملة حلزب 
االحت��اد الدميقراطي، وبالتالي الدويل��ة الكردية، وإفهام 

أنق��رة أنه��ا ال ميكن أن حت��دد مبفردها من ه��و اإلرهابي، 
خصوص��اً إذا م��ا كان موالياً وحليفاً لواش��نطن، ويحقق 

لها ما تريد.
فش��ل تركيا في اجلمع بن واش��نطن وموسكو حول 
تفاهمات مش��تركة في سورية قد يدفع الاعبن الدولين 
إل��ى التفاهم بدونها هناك. لذلك جتد نفس��ها اليوم وجهاً 
لوج��ه أمام ق��رارات خطي��رة ومكلف��ة، قد تفت��ح الطريق 
أمامه��ا ف��ي ش��مال س��ورية لتصل إلى م��ا تري��د، أو ترى 
نفسها محاصرة ومعزولة وراء اجلدار العظيم الذي بنته 
على احلدود التركية الس��ورية، لتحمي نفسها من اخلطر 

القادم من اجلنوب.
ال نعرف متام��ًا إذا ما كانت النق��ات التركية أخيراً، 
باجتاه واش��نطن، مث��ل اإلعان عن اقت��راب التوصل إلى 
صفق��ة تزوي��د تركي��ا بصواري��خ إس - 400 الروس��ية 
ومبادرة أنقرة بدعوة العشائر العربية في شمال سورية 
لاجتماع في مدينة أورفا التركية احلدودية، لبحث سبل 
مواجهة نفوذ صالح مس��لم في شمال س��ورية، وإشعال 
الضوء األخضر أمام املعارضة الس��وري، لعدم املشاركة 
ف��ي لق��اء أس��تانة، وإذا م��ا كان��ت س��تجد آذان��اً صاغية 
ل��دى األميركين، لكننا نع��رف أن تركيا تدف��ع ثمن الثقة 
بحليفه��ا األميرك��ي الذي نصحه��ا بالتوجه نح��و مدينة 
الب��اب، حملارب��ة تنظي��م داعش مقاب��ل وعوٍد ل��م تتحقق 
بسحب الوحدات الكردية من غرب الفرات إلى شرقه. وقد 
عاد الس��يناتور األميركي، جون ماكن، الذي التقى أخيراً 
القي��ادات التركية ف��ي أنقرة، في محاول��ٍة إليجاد صيغة 
تفاهم ترضي األتراك واألميركين، عاد بيد فارغة، ليوجز 
املش��هد على النح��و التالي »أصبحنا ف��ي صف واحد مع 

الروس ضد حليفنا التركي«.
ت��زداد مهم��ة تركيا في س��ورية مش��قة، وهي حتمل 
أكثر من كرتونة بيض بن يديها. نتيجة االس��تفتاء على 
التعديات الدستورية في منتصف نيسان املقبل ستكون 
املفص��ل التاريخي في حي��اة تركيا واألت��راك، نحو حقبة 
تغيير سياسي واستراتيجي واسع في الداخل واخلارج، 
لكنن��ا ال نع��رف الكثير ع��ن ارتداداته، بعُد ب��ن احتمالي 

نعم وال، لدى احلليف األميركي.{

بقلم: د. سمير صاحلة

األطراف السورية تؤكد حضورها مفاوضات جنيف
 أعلنت األمم املتحدة يوم الثاثاء أن وفدي احلكومة 
جني��ف  إل��ى  حضورهم��ا  أك��دا  واملعارض��ة  الس��ورية 
الس��تئناف مفاوضات السام التي من املتوقع أن تستمر 
حتى األول من نيس��ان املقبل، وذلك رغم جتدد القتال في 

شرق دمشق.
وقال��ت املدي��رة اإلعامي��ة ملكت��ب األمم املتحدة في 
جنيف )أليس��اندرا فيلوتش��ي( إن املبعوث اخلاص إلى 
س��وريا ستيفان دي ميستورا يلفت إلى أن »كل املدعّوين 
الذي��ن حض��روا اجلوالت الس��ابقة م��ن املفاوض��ات في 

فبراير/شباط 2017 أكدوا مشاركتهم«.
ل��أمم  اخل��اص  املبع��وث  مس��اعد  أن  وأوضح��ت 
املتحدة رمزي عز الدين رمزي س��يتولى مهمة اس��تقبال 
وفدي احلكومة السورية واملعارضة إلطاق هذه اجلولة 

اخلامسة من املفاوضات.
وأضاف��ت أن مبع��وث األمم املتح��دة اخل��اص إل��ى 
س��وريا دي ميس��تورا يزور عواصم عدة، وس��يكون في 
الس��اعات املقبل��ة ف��ي موس��كو وأنق��رة اللتن تش��رفان 
عل��ى رعاية اتف��اق وقف إطاق النار في س��وريا وعملية 

السام.
وبحس��ب املتحدث��ة ذاته��ا ف��إن دي ميس��تورا دعا 
قضاي��ا  ملناقش��ة  االس��تعداد  إل��ى  الس��ورية  األط��راف 

سياسية جوهرية خال هذه اجلولة.
وقال��ت فيلوتش��ي إن احملادثات س��تركز على أربع 

قضاي��ا هي: أس��لوب احلك��م، والتعديات الدس��تورية، 
واالنتخابات، وإجراءات مكافحة اإلرهاب.

وذك��رت أن دي ميس��تورا ال��ذي عق��د محادثات في 
الرياض س��ُيجري مش��اورات مع مس��ؤولن في موسكو 
وأنق��رة، قب��ل أن يع��ود إل��ى جني��ف بع��د يوم م��ن بدء 

احملادثات حتت رعاية نائبه رمزي.
وينتظر أن تسفر مباحثات السام السورية بجنيف 
ع��ن التوصل حلل سياس��ي للنزاع في س��وريا بعد نحو 

ستة أعوام من بداية األزمة.
م��ن جهة أخ��رى، أعلن رئيس جلن��ة مجلس الدوما 
الروس��ي للش��ؤون الدولية ليونيد سلوتس��كي أن فريق 
عمل معن��ي بتطوير العملية الدس��تورية في س��وريا قد 

ينشأ خال احملادثات السورية القادمة في جنيف.
وقال سلوتس��كي خ��ال زيارة وفد برملاني روس��ي 
لقاع��دة حميمي��م إن ه��ذه الفك��رة مت��ت مناقش��تها يوم 
أمس مع الرئيس الس��وري بش��ار األس��د وإن األسد عبر 
ع��ن تأيي��ده لها، مضيف��اً أّن م��ن املهم تنفيذ اقت��راح آخر 
أيده أيضاً الرئيس الس��وري وهو تطوير منصة للعملية 

الدستورية على قاعدة البرملان السوري.
وفي س��ياق متصل أكد سلوتسكي أن منصة أستانا 
ميك��ن اس��تخدامها ليس فقط حل��ل القضايا العس��كرية 
للتس��وية الس��ورية، بل وأيضاً حلل القضايا السياسية 

مبا فيها الدستور، شأنها شأن منصة جنيف.{
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إمالءات روسية على األسد... وفيتو من دمشق ضد دي ميستورا

االحتالل الروسي للمنطقة..لماذا وإلى أين سينتهي؟!

تتس��ارع وتي��رة االجتماعات ومش��اورات األيام 
األخيرة ملختلف األطراف، حتضيراً جلولة مفاوضات 
س��ورية جديدة في جنيف، من املق��رر لها أن تبدأ يوم 
اخلمي��س. فقد أنهت الهيئة العلي��ا للمفاوضات لقوى 
الث��ورة واملعارضة الس��ورية اجتماعاتها بالرياض، 
بينم��ا تعق��د الهيئ��ة السياس��ية لائت��اف، اجتماعاً 

تشاورياً أخيراً قبل بدء جولة التفاوض.
في موازاة ذلك، تصاع��د التوتر في العاقات بن 
املبعوث األممي إلى س��ورية، س��تيفان دي ميستورا، 
إذ رف��ض األخي��ر اس��تقبال دي  والنظ��ام الس��وري، 
ميس��تورا ال��ذي كان يعت��زم زي��ارة دمش��ق، بس��بب 
تصريح��اٍت ق��ال فيه��ا، إن��ه ال ميك��ن وضع دس��تور 
جديد لسورية بوجود النظام احلالي. ورفض النظام 
اس��تقبال املبعوث األممي إلى س��ورية، الذي كان من 
املقرر أن يلتقي مسؤولن في النظام يوم اخلميس في 

دمشق. 
وذك��رت مص��ادر إعامي��ة مقربة من النظ��ام، أن 
األخير مس��تاء من تصريحات املبع��وث األممي، التي 
أش��ار فيه��ا ال��ى أنه لي��س من املمك��ن كتابة دس��تور 
جدي��د للباد في ظ��ل النظ��ام احلالي. ونقل��ت وكالة 
»س��بوتنيك« الروس��ية عن مصدر في النظ��ام أن دي 
مس��تورا »بات ش��خصاً غي��ر مرحب به في دمش��ق ال 

اليوم وال في املستقبل«. 
لك��ن في موازاة ذلك، كان الفتاً إعان رئيس جلنة 
العاق��ات اخلارجي��ة ف��ي مجل��س الدوما الروس��ي، 
ليونيد سلوتس��كي، يوم االثن��ن، أن الوفد الذي يزور 
س��ورية حالي��اً، ال��ذي يضم ع��دداً من ن��واب مجلس 
الدوم��ا الروس��ي وممثل��ن ع��ن اجلمعي��ة البرملانية 

يصع��ب على بع��ض النخب التي عاش��ت في كنف 
العل��م األمريك��ي املرف��وع عل��ى املنطق��ة العربي��ة هضم 
التوس��ع الروس��ي املفاجئ، إال أن الدراس��ة الت��ي كتبها 
الزمي��ل الصحف��ي عامر عب��د املنعم منذ س��بع س��نوات 
)التي سبق بها كل النخب التي ما زالت تراهن على الدور 
األمريك��ي( تلقي الضوء عل��ى مقدمات الدور العس��كري 
الروس��ي احلال��ي. والدراس��ة وإن لم تتطرق إل��ى الدور 
الروس��ي، إال أنه��ا تناولت أف��ول اإلمبراطورية األمريكية 

بعد غزوها للعراق. 
ال��دور الروس��ي احلال��ي ال ميك��ن فهم��ه إذاً إال على 
ضوء أفول اإلمبراطوري��ة األمريكية. رمبا تكون اإلدارات 
األمريكي��ة وأجهزته��ا املختلف��ة ق��ادرة عل��ى لع��ب دور 
سياس��ي برعاي��ة انقاب عس��كري صهيون��ي النواة في 
مص��ر، أو بتق��دمي غط��اء سياس��ي للتدخ��ل العس��كري 
الروس��ي في س��وريا ولكن دورها اآلن يقتص��ر على دور 

املتعهد السياسي وال شيء أكثر من هذا. 
ُيض��اف إل��ى ذل��ك أن وص��ول ترام��ب إل��ى البي��ت 
األبيض مع حجم املعارضة الشعبية له، ومطالبة والية 
كاليفورنيا باالنفصال، يشي باملزيد من األفول في الدور 
األمريك��ي، إال أنه��ا ال تزال مرك��ز قوة سياس��ي. وميكننا 
اآلن القول بأنه ال حرب بدون روس��يا وال تسويات بدون 
أمريكا، والقطبان الل��ذان يبدوان متنافرين جتمعهما من 

املشتركات أكثر ما تفرقهما من املتناقضات. 
ه��ذه األرضية املش��تركة كانت قائمة من��ذ زمن، وال 
يفطن إليها من تربى عقل��ه على الصراعات القطبية ذات 
اللونن. الكتاب��ات األمريكية األكثر عمق��اً والتي حتدثت 
عن بدء االس��تقطاب األمريكي الس��وفياتي رمبا تكش��ف 

ملجل��س أوروبا، بحث خ��ال لقائه الرئيس الس��وري 
بشار األسد، مسألة تشكيل جلنة للعمل على الدستور 
الس��وري في مفاوضات جنيف، وكذلك تشكيل جلنة 

دستورية في البرملان السوري.
وأوض��ح سلوتس��كي »أن الطرف��ن اتفق��ا عل��ى 
تش��كيل جلنة دس��تورية في البرملان السوري لقيادة 
حتوالت نوعية في احلوار الس��وري � السوري، وذلك 
وفق��اً ملطال��ب املبع��وث األمم��ي اخلاص إلى س��ورية 
س��تيفان دي ميس��تورا«. وأضاف: »بحثنا التفاصيل 
جلن��ة  وتش��كيل  الدس��تورية  بالعملي��ة  املتعلق��ة 
دس��تورية في البرملان السوري، وسيترتب علينا اآلن 
بحث هذا م��ع رئيس البرملان هدية عب��اس«. كما نقل 
عنه قوله إنه ال ميكن حتقيق عملية مصاحلة حقيقية 
في سورية من دون إقامة مناطق حكم ذاتي لأقليات. 
م��ن جهته، ق��ال زعيم كتل��ة حزب »روس��يا املوحدة« 
في مجلس الدوما الروس��ي، فادميير فاس��يلييف، إن 

جانباً غير مرئي من تلك العاقة. فمما ال شك فيه أن هناك 
درجة من الصراع، غير أن هذا الصراع يبقى منحصراً في 
اجلزئي��ات، وحن يصل األمر إلى ثواب��ت النظام العاملي 

جتد القطبن متفقن دون حاجة ملفاوضات. 
فف��ي أوج الص��راع األمريك��ي الس��وفياتي ف��ي عهد 
آيزنه��اور، اتف��ق كل م��ن الس��وفيات واألمريكي��ن عل��ى 
م��ؤازرة عب��د الناص��ر ف��ي مصر، ض��د كل م��ن بريطانيا 
وفرنسا، )وال أقول ضد الكيان الصهيوني ألن األمر أعمق 
م��ن الص��ورة الظاهرة التي ب��دت للناس أثن��اء العدوان 
الثاثي(، وانتهى ق��رار التأميم )األمريك��ي في حقيقته( 
إل��ى مش��هد لطي��ف يجل��س في��ه املرش��دون املاحي��ون 
الس��وفيات واألمريكي��ون ف��ي مكات��ب قن��اة الس��ويس 

ليديروا حركة املاحة في القناة كتفاً بكتف. 
غي��ر أن ه��ذا الصراع لي��س أصياً ف��ي بدايته، فهو 
صراع مس��تحدث، عمل��ت األجه��زة األمريكية ف��ي إدارة 
تروم��ان ومن بعده آيزنهاور على تغذيته، واألمر يش��به 
إل��ى حد بعيد تصوير مش��اهد أفام يبك��ي فيها املمثلون 
تأث��راً ويظه��رون كل أطياف املش��اعر البش��رية من حب 
وبغض، ولكنهم في النهاي��ة يجتمعون خلف الكواليس 

ليتناولوا طعام الغداء. 
ففي كت��اب )لعبة أمري��كا الكب��رى(، أوضح املؤرخ 
ويلف��ورد كي��ف كانت املخاب��رات األمريكي��ة بعد احلرب 
العاملية الثانية تفضل التعامل مع الضباط االشتراكين 
ف��ي املنطقة العربية على التعام��ل مع الرجعين املوالن 
إلجنلت��را. وهي مس��ألة تبدو للبع��ض غي��ر مفهومة، إذ 
كيف تتعامل املخابرات األمريكية التي تكافح الشيوعية 

مع ضباط اشتراكين!! 
وفي مذك��رات مايلز كوباند 
)وه��ي غير كتاب��ه الش��هير لعبة 
األمم( إش��ارات قصيرة إلى الدور 
الذي لعبته املخاب��رات األمريكية 
مع عبد الناصر من دعمه عبر قناة 
اتصال ليظل معتقداً أن هناك رأياً 
يدعم��ه ف��ي اإلدارة األمريكية، مع 
تدبي��ر كيفية إزعاج��ه إقليمياً مع 
عمائهم اآلخري��ن في باقي الدول 

العربية. 
باللعب��ة  أش��به  إذاً  األم��ر 

وفداً م��ن برملانيي مجل��س الدوما الروس��ي، وممثلي 
اجلمعي��ة البرملانية ملجلس أوروبا، بحث مع الرئيس 
الس��وري بشار األسد، مس��ائل مبادلة األسرى وكذلك 

إقامة مناطق حكم ذاتي قومي. 
ويوح��ي رفض النظ��ام اللقاء م��ع املوفد األممي، 
بنّيت��ه العم��ل عل��ى زرع عراقي��ل م��ن ش��أنها نس��ف 
املس��ار التفاوضي في جنيف، أو على األقل إغراقه في 
التفاصيل، في محاولة لكس��ب الوقت لتغيير موازين 
القوى العس��كرية على األرض، وف��رض رؤية جديدة 
مخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة. ويسعى النظام 
إل��ى التملص م��ن اس��تحقاقات التفاوض الرئيس��ية، 
وعلى رأسها مس��ألة االنتقال السياس��ي، الذي ميّس 
وجود النظام ورئيس��ه. وتزداد مهمة املبعوث األممي 
صعوب��ة، خصوصاً في ظل تصلّ��ب النظام وحلفائه، 

احلقيقية، التي يجري فيها تعي��ن ممثلن ليؤدوا أدواراً 
على خشبة املسرح. 

صراع بن الروس واألمريكّين؟! 
نع��م هن��اك ص��راع عل��ى درجة م��ن الدرج��ات بن 
اجلانب��ن، ولكن الص��راع ينتهي متاماً ح��ن يصل األمر 
إل��ى ثوابت النظ��ام العاملي، وس��تظهر املش��تركات أكثر 
فأكث��ر بعد أن وصل ترامب الذي يحظى برضا روس��ي ال 

شك فيه، إلى البيت األبيض. 

ومحاولته��م تهميش العملي��ة التفاوضية في جنيف،  
بعيداً عن مظلة األمم املتحدة. 

أم��ا بالنس��بة للمعارض��ة الس��ورية، فيب��دو أن 
جدول أعم��ال اجلولة اجلديدة م��ن املفاوضات، حقق 
ج��زءاً مهم��اً م��ن مبتغاه��ا، خصوص��اً جله��ة تثبيت 
مس��ألة االنتق��ال السياس��ي كأولوية ف��ي التفاوض. 
لكنه��ا ال ت��زال ترف��ض تزام��ن التفاوض م��ع القضايا 
األخ��رى كاالنتخابات، والدس��تور، واإلره��اب. وذكر 
عضو الهيئة العليا للمفاوضات، أحمد العسراوي، أن 
وفد املعارضة سيصل يوم األربعاء إلى مدينة جنيف 
السويس��رية، بعدم��ا أنهى اجتماع��ات مكثفة، ُعقدت 

على مدى أيام في العاصمة السعودية الرياض.
الت��ي  النقاش��ات،  تس��تمر  ذل��ك،  غض��ون  ف��ي 
تش��وبها خاف��ات »تنظيمية«، بن االئت��اف الوطني 
السوري والهيئة العليا للمفاوضات على خلفية طلب 
االئتاف استبدال ممثلن اثنن من أعضائه في الهيئة 
بعضوي��ن آخرين، وهو ما رفضت��ه الهيئة التي أكدت 
أن اس��تبدال أي عض��و يحتاج إل��ى موافقتها. وذكرت 
مص��ادر ف��ي االئت��اف أن الهيئ��ة السياس��ية داخله، 
طلب��ت دخ��ول األمن الع��ام لائتاف عب��د االله الفهد 
مع بدر جام��وس، كممثلن لائتاف، عوضاً عن منذر 

ماخوس وسالم املسلط، لكن الهيئة رفضت ذلك. 
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن توقيت اخلاف ال 
يصّب في صالح قوى الث��ورة واملعارضة، خصوصاً 
أن��ه جاء قبي��ل أيام فقط م��ن جولة تف��اوض جديدة. 
واستبعدت املصادر أن ينعكس هذا اخلاف على أداء 
الوف��د املفاوض، مش��يرة إلى أنه ل��دى الوفد محددات 
يعمل م��ن خالها. وأوضحت أن اخلاف بن االئتاف 
والهيئ��ة »إجرائي بحت، وال ميس الثوابت الوطنية«، 
وهناك مساٍع الحتوائه قبل أن يتطور أكثر. من جهته، 
قل��ل عض��و الهيئة السياس��ية ف��ي االئت��اف الوطني 
الس��وري، أسامة تلجو، من أهمية اخلاف مع الهيئة. 

وأشار إلى أنه متعلق ب�»مجرد إجراءات إدارية«.{

والتدخل الروسي في املنطقة ال يهدف فقط إلى وقف 
طوفان الثورة الس��ورية التي كادت تكتسح نظام بشار، 
وال يهدف فقط إلى معاجلة الفش��ل املس��تمر الذي ُمنيت 
به ميليش��يات حفتر انطاقاً من مصر، ب��ل يهدف بن ما 
يهدف إلى رعاية مصالح شركات البترول الكبرى، وهي 
املصال��ح التي لعب��ت دوراً كبيراً في ح��روب املنطقة منذ 
حرب 1956 املفتعلة، وحتى حرب العراق مروراً بحرب 
أكتوب��ر، وقد ش��رح ويليام اجن��دال في كتاب��ه )قرن من 

احلرب( جانباً من هذه املصالح. 
العام��ل األكث��ر خفاء ف��ي كل هذا اخللط السياس��ي 
ال��ذي يصع��ب هضمه على البع��ض، هو حماي��ة الكيان 
الصهيون��ي وتفتي��ت ال��دول احمليطة ب��ه، وال يغيب عن 
الكثيري��ن دور الكيان الصهيوني في التدخل العس��كري 

الروسي في سوريا من البداية.{

بقلم: محمد أمني

روسيا تستدعي السفير اإلسرائيلي لديها 
بعد قصف شمالي سوريا 

استدعت وزارة اخلارجية الروسية مساء اجلمعة، 
الس��فير اإلس��رائيلي ل��دى موس��كو غاري ك��ورون، على 
خلفية الغارات التي ش��نتها الطائرات اإلس��رائيلية على 

شمالي سوريا، بحسب صحيفة عبرية.
وأفادت صحيف��ة »يديعوت أحرنوت« على موقعها 
اإللكتروني، بأن نائب وزير اخلارجية الروسي، ميخائيل 
بوغدانوف، اس��تدعى »ك��ورن«، دون أن تذكر مزيداً من 

التفاصيل.
وفجر اجلمعة، شن اجليش اإلسرائيلي ثاث غارات 
جوي��ة عل��ى أهداف ش��مالي س��وريا، ق��ال إنه��ا »تابعة 
حل��زب الل��ه اللبنان��ي«. وأض��اف اجليش، أن��ه »خال 
العملية مت إطاق عدد من الصواريخ املضادة للطائرات« 

على املقاتات اإلسرائيلية.
الغارات اإلسرائيلية على سوريا

أعل��ن رئيس حكومة االحتال االس��رائيلي، بنيامن 
نتنياه��و، ف��ي أول تعقيب له عل��ى الغارات التي ش��نها 
س��اح اجل��و اإلس��رائيلي على س��وريا فجر الس��بت، أن 
إس��رائيل ستواصل العمل ملنع نقل أس��لحة متطورة إلى 
»ح��زب الل��ه« كلما توف��رت املعلوم��ات االس��تخباراتية 

والقدرات العملياتية إلحباط ذلك.
وقال ننت ياهو في تصريح مقتضب لوسائل اإلعام: 
»إس��رائيل ستواصل العمل ملنع نقل أسلحة متطورة إلى 

»ح��زب الل��ه« كلما توف��رت املعلوم��ات االس��تخباراتية 
والق��درات العملياتية إلحباط ذل��ك«. وأضاف ننت ياهو: 
»ه��ذا ما فعلناه س��ابقاً وهذا ما س��نفعله، إصرارنا قوي 
والدليل عل��ى ذلك هو أننا نعمل ويج��ب على اجلميع أن 

يأخذوا ذلك بعن االعتبار«.
وكان جي��ش االحت��ال ق��د نفى في وقت س��ابق من 
اليوم تصريح احلكومة السورية إسقاط إحدى الطائرات 
احلربية اإلس��رائيلية، وأك��د اجليش أن جمي��ع طائراته 
التي ش��نت غارات الليلة املاضية في س��وريا عادت إلى 
قواعده��ا داخل إس��رائيل بس��ام دون أي��ة إصابات من 
املضادات األرضية الس��ورية الت��ي اعترضتها، وأنها لم 

تشكل أي خطر على الطائرات املغيرة.
وأض��اف بي��ان جلي��ش االحت��ال ف��ي بيان ل��ه أن 
املض��ادات األرضي��ة الس��ورية أطلق��ت ع��دة صواري��خ 
باجت��اه مقاتات من س��اح اجلو، وعلى إث��ر ذلك قامت 
الدفاعات اجلوي��ة التابعة للجيش اإلس��رائيلي بإطاق 
ص��اروخ م��ن ط��راز »حيت��س« ومت اعت��راض أح��د هذه 

الصواريخ.
وكان��ت صف��ارات اإلن��ذار ق��د دّوت فج��راً ف��ي عدة 
مس��توطنات وبلدات إسرائيلية في غور األردن بالتزامن 
مع ذل��ك، كما س��مع دوّي االنفجارات ف��ي منطقة القدس 

ورام الله ومناطق واسعة في شمال الضفة الغربية.{
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كتاب استقالة د. ريما خلف من جهاز األمانة العامة لألمم المتحدة
حضرة األمن العام..

لقد فكرت ملياً في الرس��الة التي بعثتها لي من 
خال مدي��رة ديوانك. وأؤكد أنني لم أش��كك للحظة 
ف��ي حق��ك بإص��دار تعليمات��ك بس��حب التقرير من 
موقع اإلسكوا االلكتروني، كما لم أشكك في أن علينا 
جميعاً كموظفن لدى األمان��ة العامة لأمم املتحدة 
أن ننف��ذ تعليم��ات أمينه��ا الع��ام. وأنا أع��رف على 
وجه اليق��ن التزامك مببادئ حقوق اإلنس��ان عامة 
وموقف��ك إزاء حقوق الش��عب الفلس��طيني خاصة. 
وأن��ا أتفه��م كذل��ك القلق ال��ذي ينتابك بس��بب هذه 

األيام الصعبة التي ال تترك لك خيارات كثيرة.
وليس خافياً علي ما تتعرض له األمم املتحدة، 
أن��ت ش��خصياً، م��ن ضغ��وط  ل��ه  وم��ا تتع��رض 
وتهديدات على يد دول من ذوات الس��طوة والنفوذ، 
بسبب إصدار تقرير اإلسكوا )املمارسات اإلسرائيلية 
جتاه الشعب الفلسطيني ومسألة األبارتايد(، وأنا 
ال أس��تغرب أن تلجأ هذه ال��دول، التي تديرها اليوم 
حكوم��ات قليل��ة االكت��راث بالقيم الدولي��ة وحقوق 
اإلنس��ان، إل��ى أس��اليب التخوي��ف والتهدي��د حن 
تعج��ز ع��ن الدف��اع ع��ن سياس��اتها وممارس��اتها 
املنتهك��ة للقان��ون. وبديه��ي أن يهاج��م املجرم من 
يدافع��ون عن قضاي��ا ضحاياه، لكنني أجد نفس��ي 

غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط.
ال بصفت��ي موظفًة دولي��ًة، بل بصفتي إنس��اناً 
سوياً فحسب، أؤمن –شأني في ذلك شأنك-بالقيم 
واملبادئ اإلنس��انية السامية التي طاملا شكلت قوى 
اخلير ف��ي التاريخ، والتي أُسس��ت عليه��ا منظمتنا 
ه��ذه، األمم املتحدة. وأؤمن مثلك أيض��اً بأن التمييز 
ضد أي إنس��ان على أساس الدين أو لون البشرة أو 
اجلنس أو العرق أمر غير مقبول، وال ميكن أن يصبح 
مقبوالً بفعل احلسابات السياسية أو سلطان القوة. 
وأؤمن أن ق��ول كلمة احلق في وجه جائر متس��لط، 

ليس حقاً للناس فحسب، بل هو واجب عليهم.
ف��ي فت��رة ال تتج��اوز الش��هرين، وجه��ت ل��ي 
تعليم��ات بس��حب تقريري��ن أصدرتهم��ا اإلس��كوا، 
ال لش��وائَب تعي��ب املضم��ون وال بالض��رورة ألن��ك 
تختل��ف مع ه��ذا املضم��ون، ب��ل بس��بب الضغوط 
السياس��ية لدول مس��ؤولة عن انته��اكات صارخة 

حلقوق شعوب املنطقة وحلقوق اإلنسان عموماً.
لقد رأي��َت رأي العن كيف أن أه��ل هذه املنطقة 
مي��ّرون مبرحلة م��ن املعان��اة واأللم غير مس��بوقة 
ف��ي تاريخهم احلدي��ث؛ وإن طوفان الك��وارث الذي 
يعّمه��م اليوم لم يكن إال نتيجة لس��يل م��ن املظالم، 
مت التغاض��ي عنها، أو التغطية عليها، أو املس��اهمة 
املعلنة فيها م��ن قبل حكوم��ات ذات هيمنة وجتّبر، 
من املنطقة ومن خارجه��ا. إن هذه احلكومات ذاتها 
ه��ي الت��ي تضغط علي��ك اليوم لتكت��م صوت احلق 

والدعوة للعدل املاثلة في هذا التقرير.
واضع��ًة ف��ي االعتبار كل ما س��بق، ال يس��عني 
إال أن أؤك��د على إص��راري على اس��تنتاجات تقرير 
اإلسكوا القائلة بأن إس��رائيل قد أسست نظام فصل 
عنصري، أبارتايد، يهدف إلى تسلط جماعة عرقية 

على أخرى.
إن األدلة التي يقدمها التقرير قاطعة، وتكفيني 
هن��ا اإلش��ارة إل��ى أن أي��اً مم��ن هاجم��وا التقرير لم 
ميس��وا محتواه بكلمة واحدة. وإني أرى واجبي أن 
أسلط الضوء على احلقيقة ال أن أتستر عليها وأكتم 
الش��هادة والدلي��ل. واحلقيق��ة املؤملة ه��ي أن نظام 
الفص��ل العنص��ري، ما زال قائماً ف��ي القرن احلادي 
والعش��رين، وهذا أمر ال ميك��ن قبوله في أي قانون، 

وال أن يبرر أخاقياً بأي شكل من األشكال.
وإنن��ي ف��ي قولي ه��ذا ال أدع��ي لنفس��ي أخاقاً 
أس��مى من أخاق��ك أو نظ��راً أثقب من نظ��رك، غاية 
األم��ر أن موقف��ي هذا ق��د يك��ون نتيجة لعم��ر كامل 

قضيته هنا، في هذه املنطقة، ش��اهدة على العواقب 
الوخيم��ة لكب��ت الن��اس ومنعه��م م��ن التعبير عن 

مظاملهم بالوسائل السلمية.
وعلي��ه، وبع��د إمعان النظ��ر في األم��ر، أدركت 
أنني أنا أيضاً ال خيار لي. أنا ال أس��تطيع أن أسحب، 
م��رة أخ��رى تقري��راً ل��أمم املتح��دة، ممت��اَز البحِث 
والتوثيِق، عن انتهاكات جس��يمة حلقوق اإلنسان. 
غي��ر أنن��ي أدرك أيض��اً، أن التعليم��ات الواضح��ة 
لأم��ن العام لأمم املتحدة ال بّد من أن تنفذ. ولذلك، 
فإن هذه العقدة ال حت��ل إال بأن أتنحى جانباً وأترك 
لغي��ري أن يق��وم مبا مينعن��ي ضميري م��ن القيام 
ب��ه. وإنني أدرك أنه ل��م يبق لي في اخلدمة س��وى 
أس��بوعن، لذل��ك فاس��تقالتي ه��ذه ال ته��دف إل��ى 
الضغط السياس��ي عليك. إمنا أس��تقيل ببس��اطة، 
ألني أرى أن واجبي جتاه الش��عوب التي نعمل لها، 
وجتاه األمم املتحدة، وجتاه نفس��ي، أال أكتم شهادة 

مقتل رجل أمن فلسطيني
خالل مالحقة مطلوبين بالضفة الغربية

قت��ل رج��ل أم��ن فلس��طيني في 
س��اعة مبك��رة من فجر ي��وم االثنن، 
خال ماحقة قوة أمنية ملطلوبن في 
مخيم باط��ة لاجئن ق��رب نابلس 

شمالي الضفة الغربية.
أك��رم  نابل��س،  محاف��ظ  وق��ال 
الرج��وب، على صفحته الش��خصية 
عل��ى »في��س ب��وك« إن »العس��كري 
حس��ن أبو احل��اج، قتل إث��ر اصابته 
ماحق��ة  خ��ال  ح��ّي  برص��اص 
مطلوب��ن للعدال��ة في مخي��م باطة 

شرقي نابلس«. ولفت الرجوب إلى أن »أبو احلاج« خضع لعملية جراحية إثر إصابته، وتوفي متأثراً بها.
وب��ّن أن االم��ن س��يواصل عمله ف��ي ماحق��ة املطلوبن وتقدميه��م للعدال��ة، دون أن يوضح س��بب ماحقة 

املطلوبن.
وش��هدت »نابلس« سلسلة اشتباكات خال الش��هور املاضية بن األمن الفلسطيني ومسلحن قالت السلطة 

الوطنية إنهم »خارجون عن القانون ومطلوبون للعدالة«، أسفرت عن مقتل عدد من رجال األمن واملطلوبن.{

تدشين أطول مئذنة بالقدس
تزامنًا مع قانون تقييد األذان

ضجة في األمم المتحدة بعد استقالة مديرة اإلسكوا

دشن فلسطينيون، يوم اجلمعة املاضي، في بلدة 
العيس��اوية مبدين��ة القدس الش��رقية احملتل��ة، أطول 

مئذنة في املدينة بطول 73 متراً.
وق��ال الش��يخ عكرم��ة صب��ري، خطي��ب املس��جد 
األقصى، على هامش حفل التدش��ن إنها »أعلى مئذنة 
ف��ي مدينة القدس، والهال هو بارتفاع عش��رة أمتار«. 
وأض��اف أن »املش��روع مت بتعاون أهالي العيس��اوية 

ومبشاركة فنّية من قبل إخواننا في مناطق 1948«.
وكان املئات من الفلسطينين من سكان العيساوية 
جتمع��وا في البلدة ملتابعة قيام رافعة ضخمة بتثبيت 

املئذنة ذهبية اللون على سطح أحد املساجد.
وق��ال محمد أبو احلمص، عضو جلن��ة الدفاع عن 
البل��دة إن طول مبنى املس��جد يبلغ 60 مت��راً، واملئذنة 

مبا فيها الهال وقبة أسفله بطول 13 متراً«.
وب��ّن أب��و احلم��ص أن املئذنة تتضمن س��ماعات 
متط��ورة وأجهزة إن��ارة حديث��ة. ولفت إلى أن إنش��اء 
املئذنة اس��تغرق عدة أشهر، دون اإلفصاح عن تكلفتها 

املالية.
ويأتي تدش��ن املئذن��ة بعد وقت قصي��ر من إقرار 
الكنيس��ت اإلس��رائيلي بالق��راءة التمهيدي��ة مش��روع 
قانون لتقييد اس��تخدام س��ماعات الص��وت لأذان في 
الفترة ما بن الس��اعة احلادية عش��رة لياً والس��ابعة 

اس��تقالة  س��ببت 
للجنة  التنفيذي��ة  املديرة 
االقتصادية  املتحدة  األمم 
واالجتماعية لغرب آس��يا 
)إسكوا( رميا خلف ضجة 

في األروقة األممية.
االس��تقالة  وج��اءت 
خل��ف  تع��رض  بع��د 
العام  لضغوط من األمن 
ل��أمم املتح��دة أنطوني��و 
وتعليم��ات  غوتيري��ش، 

من��ه بس��حب تقرير دول��ي يتهم إس��رائيل مبمارس��ة 
اضطهاد للش��عب الفلسطيني، يرقى إلى نظام الفصل 

العنصري.
وأضاف��ت خلف أنه��ا تص��ّر على ما توص��ل إليه 
التقرير من أن إس��رائيل أسس��ت نظام فصل عنصري 
يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وأن األدلة 
الت��ي قدمها التقرير قطعية، وقالت إن الواجب يفرض 
تس��ليط الضوء على احلقيقة، وإن هذه املمارس��ات ال 

ميكن تبريرها.
وبّين��ت أن التقري��ر أوضح أن إس��رائيل قس��مت 
الش��عب الفلس��طيني إلى أربع فئات تخضع كل منها 
الفلس��طينين  قانوني��ة مختلف��ة، حت��رم  لترتيب��ات 
م��ن حقوقه��م وجتع��ل مقاومته��م له��ذا الظل��م ش��به 

مستحيلة.
في ه��ذه األثن��اء، أفاد مراس��لون ب��أّن املجموعة 
العربية في األمم املتحدة عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث 
مس��ألة تقرير اإلس��كوا، فيم��ا أفادت مص��ادر في األمم 
املتحدة ب��أن غوتيريش كلف البحرينية )خولة مطر( 

القيام بأعمال املديرة التنفيذية لإلسكوا.
س��تيفان  املتح��دة  األمم  باس��م  املتح��دث  وكان 

صباحاً.
ول��م يتضح موع��د التصويت بالقراءت��ن الثانية 
والثالث��ة على مش��روع القان��ون حتى يصب��ح قانوناً 

ناجزاً.
ورأى الش��يخ صبري إقامة املئذنة رداً غير مباشر 
على مش��روع قانون األذان باعتبار أن الس��كان شرعوا 
بإقامتها قبل طرح مش��روع القانون. وقال: »هذا يؤكد 
أن أهل فلسطن ملتزمون برفع األذان وحريصون على 
ه��ذه الش��عيرة الدينية، وه��ي رد غير مباش��ر على ما 

يسمى مشروع قانون األذان«.
وأضاف الش��يخ صب��ري » نؤكد أن أهل فلس��طن 
قاطب��ة متمس��كون به��ذه الش��عيرة الديني��ة، ونحّمل 
احلكوم��ة اإلس��رائيلية املس��ؤولية ع��ن أي تدخ��ل في 

شؤوننا الدينية«.
واعتبر أبو احلمص أن أي تدخل في األذان سيكون 

من شأنه الدفع باجتاه حرب دينية.
وأوضح: »إذا حاول اإلس��رائيليون إس��كات األذان 
فإنه س��يكون من ش��أن ذلك الدفع باجتاه حرب دينية 

لن تكون في صالح أحد«.
ويقط��ن بل��دة العيس��اوية 18 أل��ف فلس��طيني، 
وتعتبر م��ن أحياء القدس األكثر اس��تهدافاً إس��رائيلياً 

بعمليات الهدم للمنازل بداعي عدم الترخيص.{

دوجاريك قد قال إن األمن العام لم يقبل استقالة خلف 
بس��بب التقرير، بل بسبب اإلجراءات التي ترافقت مع 
نش��ره، وأض��اف أن غوتيريش ال ميك��ن أن يقبل قيام 
مساعد له أو أي مس��ؤول كبير في األمم املتحدة حتت 
سلطته بإجازة نشر شيء باسم املنظمة الدولية، دون 
التشاور مع اإلدارات املختصة وحتى معه هو نفسه. 

وق��د أش��اد األمن الع��ام للمب��ادرة الفلس��طينية 
)مصطف��ى البرغوث��ي( مبوقف خلف وفري��ق البحث 
اإلنس��اني  التقري��ر، ووصف��ه باملوق��ف  ال��ذي كت��ب 
والعلم��ي الصادق. وأكد أن التقري��ر قدم وثيقة علمية 
موضوعية مس��تندة إلى معلومات ومعطيات وأرقام 
دقيق��ة تثب��ت ارتكاب إس��رائيل جرائم ح��رب وجرائم 

تطهير عرقي.
واعتب��ر البرغوثي أن التقرير ال بّد أن يكون دافعاً 
للس��لطة الفلس��طينية حتى حتيل فوراً ملف إسرائيل 
إلى احملكمة اجلنائية الدولية حملاسبتها على اجلرائم 

التي ترتكبها.
وأعرب عن أسفه لرضوخ األمن العام »لإلرهاب 
الفكري« الذي متارس��ه إس��رائيل، واملطالبة بس��حب 

التقرير.{

حق عن جرمية ماثلة تس��بب كل ه��ذه املعاناة لكل 
هذا العدد من البشر.

وبن��اء علي��ه، أق��دم إلي��ك اس��تقالتي م��ن األمم 
املتحدة.{
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األسلحة الغربّية للعراق... بيد الميليشيات
في الثامن من شهر شباط املاضي، توجهت قافلة 
عس��كرية تابعة للجيش العراقي إلى بغداد، آتية من 
البصرة وحتم��ل نحو 16 طناً من األس��لحة واملعدات 
العسكرية التي قدمتها دولة أوروبية للعراق. وصلت 
ه��ذه املس��اعدات العس��كرية عب��ر مين��اء أم قصر في 
البص��رة، املطل عل��ى اخللي��ج العربي. لكن س��رعان 
م��ا ُفِق��د جزء من ش��حنة الس��اح هذه عل��ى الطريق، 
حيث تعرض��ت الش��احنات التي تنقل تلك األس��لحة 
لعملي��ة س��رقة، عل��ى الرغم م��ن وجود ق��وات كبيرة 
ُخّصصت حلمايتها. بع��د أيام قليلة، أغلقت احلكومة 
التحقي��ق باحلادث، إذ توصلت إل��ى أن اجلزء املفقود 
ذهب لصالح ميليش��يات »احلشد الشعبي« وحتديداً 
خ��ال مرورها مبحافظ��ة بابل، جنوبي بغ��داد، التي 
تع��ّد واحدة م��ن أب��رز معاقل ميليش��يات »احلش��د« 
في الوقت احلال��ي. وحتاول حكومة رئي��س الوزراء، 
حيدر العبادي، التحف��ظ على املوضوع، كما أن الكتل 
السياسية تخش��ى التحدث عن هذا امللف، علماً بأنها 
ليست املرة األولى التي تتسلل فيها األسلحة الغربية 
للميليش��يات عل��ى الرغم من أن اجله��ة املوجهة إليها 

هي اجليش العراقي. 
ويعود س��بب محاولة احلكوم��ة التكتم على ذلك 
إل��ى خوفها من انقط��اع املس��اعدات الغربية للجيش 

العراق��ي والتي ش��كلت ف��ي الرب��ع األخير م��ن العام 
املاضي،  أكثر من ثلث واردات اجليش العسكرية التي 
ت��رد مجاناً له حت��ت عنوان »احلرب عل��ى اإلرهاب«. 
وباش��رت وزارة الدفاع العراقية وقف عمليات السطو 
على شاحنات نقل األسلحة األوروبية والغربية التي 
تص��ل عبر موانئ البصرة. ومن أبرز تدابيرها، اعتماد 
وس��ائل النق��ل اجل��وي، إذ تنقل املس��اعدات بطائرات 
ش��حن من معس��كر »الهارث��ة« ومخ��ازن أم قصر، في 
البصرة، إلى مخ��ازن اجليش في بغداد ومدن عراقية 
أخرى. إال أن ذلك ال مينع أن تقتحم أي مجموعة تابعة 
مليليشيات »احلشد« تلك املخازن وتأخذ ما تريد منها. 
فس��لطتها الكبيرة وغم��وض إحدى فق��رات ما يعرف 
ب�»قان��ون احلش��د«، التي تتن��اول قنوات تس��ليحها، 
يجع��ان الس��اح الغرب��ي احلدي��ث يص��ل مباش��رة 
إلى تلك امليليش��يات التي تدين بال��والء إليران. وقال 
مسؤول عس��كري رفيع في وزارة الدفاع العراقية، إن 
جانباً كبيراً من هذا امللف يخضع ألجندات سياس��ية، 
وليس كما يقال لتوفير الس��اح ودع��م اجلهود لقتال 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(. وبّن أن ترسانة 
امليليش��يات العس��كرية باتت تتغذى من املس��اعدات 
الغربي��ة اخلاصة باجلي��ش العراقي وبنس��بة تصل 
ألكثر من 35 باملائة، ال س��يما في ما يتعلق باألس��لحة 

اخلفيفة واملتوس��طة والصواريخ احلرارية واملعدات 
اخلاصة األخرى.

وتسلم العراق خال العامن املاضين مساعدات 
عس��كرية كبي��رة م��ن الوالي��ات املتح��دة وبريطاني��ا 
وأملانيا وإيطاليا وتش��يكيا والسويد وفرنسا وروسيا 
ودول أخرى، في إطار الدعم املقدم للعراق في احلرب 
الدائ��رة ض��د »داعش«. كم��ا أرس��لت دول عربية عدة 
ش��حنات أس��لحة، ق��ال ع��ن إحداه��ا رئيس ال��وزراء 
األس��بق إياد عاوي، العام املاض��ي، إنها اختفت قبل 
وصوله��ا للجيش العراق��ي، دون أن تعل��ق احلكومة 

على مطالبته بفتح حتقيق في املوضوع.
وأضاف املسؤول العسكري العراقي نفسه، الذي 
اتهم أمن الس��ر لدائرة التموين ب��وزارة الدفاع، اللواء 
ثام��ر العكيل��ي، بالضع��ف واخلوف من امليليش��يات 
وبعدم منعها من االستحواذ على قسم من املساعدات 
الل��ه«  »ح��زب  ميليش��يات  أن  الغربي��ة،  العس��كرية 
و»النجباء« و»ب��در« و»العصائب« هي أكثر الفصائل 
تورطاً في االس��تياء على الساح الغربي بدون وجه 
حق. وتابع أنه من غير املس��تبعد أن تنقل امليليشيات 
ه��ذا الس��اح إل��ى س��ورية. ولف��ت إل��ى أن��ه »حت��ى 
قاذف��ات أي ت��ي-4 األميركي��ة التي جه��ز بها اجليش 
العراق��ي أخيراً حتّول قس��م غير قليل منه��ا إلى أيدي 
تلك امليليش��يات، كما أن بنادق أم-16 متوفرة بكثرة 
لديه��ا، على عك��س اجلي��ش العراقي وباق��ي القوات 
النظامية«، وذكر أن كل »من يحاول أن يثير املوضوع 
أو يعت��رض س��يقتل أو يق��ال م��ن منصب��ه أو تلفق له 
تهم��ة فس��اد إداري أو يقع حتت طائلة امل��ادة الرابعة 

من قانون مكافحة اإلرهاب النافذ في العراق«.
وف��ي هذا الس��ياق، أك��د عض��و غرف��ة العمليات 
العس��كرية املش��تركة لتحري��ر محافظ��ة نين��وى من 
قبضة »داعش«، العميد الركن حسن الطائي، أن تلك 
األس��لحة »تعتبر ذمة عند امليليشيات، ستعيدها بعد 
نهاية احلرب، وتستخدم لهدف واحد هو القضاء على 
داعش، وس��يتم دعم أي ق��وة أخرى حتى لو كانت من 
غير احلش��د، وبالكمية نفسها«، بحس��ب قوله. ونفى 
أن يكون االستياء عليها »غير شرعي أو مت بالقوة من 
قبل امليليش��يات«، إال أن ضابطاً آخ��ر بقيادة عمليات 
نينوى خالفه الرأي، مبيناً أن فصيل »عصائب احلق« 
التابع مليليش��يات »احلشد« ميتلك من بنادق ال�»أم-
16« م��ا يفوق ما ميتلكه الل��واء الثاني ب�»الفرقة 16« 
في اجليش العراقي. وأضاف أن ميليشيات »احلشد« 
أخ��ذت األس��لحة »بالقوة وبدون مس��تند اس��تام أو 
محضر رس��مي، وبعضها مت بيعه واآلن يستخدم في 
املناس��بات العش��ائرية جنوبي الع��راق بكثرة، حتى 
أن س��عر القطعة الواحدة منها انخفض بس��بب وفرة 
هذه البندقي��ة األوتوماتيكية، إذ بات��ت تباع الواحدة 
منه��ا بأق��ل م��ن 1200 دوالر أميرك��ي«،   معتب��راً أن 
»هذه املعادلة ستكون كارثية على العراق،  وأضاف: 
»نخش��ى من معارك مس��تقبلية وفنت طائفية بس��بب 

هذا الساح الذي حتركه عقول إيرانية«.
وف��ي ه��ذا الص��دد، انتق��د العض��و ب�»التحال��ف 
الكردستاني«، حّمة أمن، ما سّماه تعامل احلكومة مع 
قوات أخرى تتش��ارك معها الهدف نفسه. وأوضح أن 
احلكومة ال تعطي »البشمركة« أّياً من تلك املساعدات 
ف��ي الوقت ال��ذي تفت��ح فيه أب��واب مخ��ازن اجليش 
أمام امليليش��يات، كم��ا أنها حتاصر مقاتلي العش��ائر 
الذين اشتروا أخيراً س��احاً من السوق السوداء على 
نفقتهم اخلاص��ة، وفق تأكيده. وخل��ص إلى أن »هذا 
امللف جزء من النهج الطائفي والعنصري الذي ورثته 
حكومة العب��ادي عن حكومة نوري املالكي ولم تتخل 

عنه«.{

بقلم: عثمان املختار

قورتولموش: مستقبل أوروبا قاتم للغاية
ما لم تتخذ تدابير لمواجهة الخطابات الفاشّية

ح��ذر املتح��دث باس��م احلكوم��ة التركي��ة، نعمان 
قورتوملوش، من أن مس��تقباً قامتاً للغاية ينتظر القارة 
األوروبية ما لم تتخذ تدابير ملواجهة اخلطابات الفاشية 

والعنصرية واليمينية املتطرفة.
وق��ال قورتومل��وش: »هناك مس��تقبل ق��امت للغاية 
ينتظ��ر الق��ارة األوروبية جارتن��ا وصديقتن��ا وحليفتنا 
الوثيق��ة، لنتخذ التدابير، واتخاذ هذه التدابير يكون من 

خال التعايش بسام مع األجانب«.
ج��اء ذلك خ��ال مؤمتر صحفي عق��ده قورتوملوش 
عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في املجمع الرئاسي 

بأنقرة.
أوروب��ا  استس��ام  أن  م��ن  قورتومل��وش  وح��ذر 
للخطاب��ات الفاش��ية والعنصري��ة واليميني��ة املتطرفة 
س��يلحق الض��رر به��ا، داعي��اً أوروبا إل��ى تذك��ر أيامها 

الدموية في تاريخها القريب.
وانتق��د قورتومل��وش مواق��ف ال��دول األوروبية من 
االستفتاء الش��عبي على التعديات الدستورية التركية 
املزمع إج��راؤه ف��ي 16 نيس��ان املقبل. وقال متس��ائاً: 
»ما ش��أن صحيفة بليك )السويس��رية( وصحيفة بيلد 
)األملاني��ة( من االس��تفتاء الش��عبي ف��ي تركي��ا؟ وملاذا 
يه��ّم االس��تفتاء سويس��را وأملاني��ا؟ ومل��اذا يه��م بعض 
السياس��ين فيهما وهولندا؟ فالذي سيصوت بنعم أو ال 

هم مواطنونا«.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة بليك السويسرية، 
ف��ي افتتاحيته��ا خب��راً دع��ت فيه باللغ��ة التركي��ة إلى 
التعدي��ات  عل��ى  االس��تفتاء  ف��ي   » ب���»ال  التصوي��ت 
الدستورية املرتقبة »لوضع حد لديكتاتورية أردوغان« 

على حد تعبيرها.
وأض��اف: »نح��ن ال جنري اس��تفتاء في سويس��را 
أو أملاني��ا )...( هذا تدخل واضح وصريح في الش��ؤون 

الداخلي��ة لتركي��ا، وهو تدخل في التطورات السياس��ية 
في تركيا، وال ميكن لنا قبول ذلك«.

وح��ول املس��يرة الت��ي نظمه��ا أنصار منظم��ة »بي 
كا كا« اإلرهابي��ة ف��ي مدين��ة فرانكف��ورت األملانية، قال 
قورتوملوش إن »الس��ماح لهذه املنظمة بتنظيم مس��يرة 
م��ع ص��ور وش��عارات والفت��ات تناه��ض تركيا بش��كل 
واضح، وعدم الس��ماح لوزراء تركيا بعقد اجتماعات، ال 
تتناس��ب مع أي معيار وال يتسع لها أي مقياس عقاني 

وإدراكي وإنصافي«.
وأك��د أن منظم��ة »ب��ي كا كا« على الئح��ة املنظمات 

اإلرهابية الدولية ألملانيا واالحتاد األوروبي.
والس��بت املاضي، أعلنت ش��رطة فرانكف��ورت أنها 
منح��ت تصريح��اً ملظاهرت��ن ف��ي منطقت��ن مختلفتن 

باملدينة، قالت إنهما لاحتفال ب�»عيد النوروز«.
وجتمع أنصار »بي كا كا« في مركز املدينة، قادمن 
م��ن مناط��ق مختلف��ة، ونظم��وا مس��يرة حتت إش��راف 
الش��رطة، ورفع��وا ص��وراً لزعي��م املنظم��ة »عب��د الل��ه 
أوجان« ورايات املنظمة، ورددوا هتافات ضد تركيا.{

مستقبل الحوار السعودي اإليراني
بقلم: حازم عياد

طرحت بكن نفس��ها كوس��يط بن الرياض وطهران، مس��تعينة مبصاحلها املش��تركة مع 
البلدي��ن، اللذي��ن يعتب��ران من أهم الش��ركاء التجارين للص��ن؛ إال أن املب��ادرة الصينية التي 
تع��ّد محاول��ة لالتفاف على الدور األمريك��ي في املنطقة ال حتمل فرصاً كبي��رة بالنجاح؛ فآخر 
ما تريده واشنطن هو السماح لبكن بلعب دور سياسي في منطقة الشرق األوسط لتدعم بذلك 

دورها االقتصادي بأدوار سياسية ترى فيها واشنطن تهديداً لنفوذها ومكانتها في املنطقة.
م��ن جه��ة أخرى فإن ف��رص احلوار ب��ن الرياض وطه��ران تواجه العديد م��ن التحديات؛ 
فطه��ران ال ترغب ب��إدارة عاقتها مع دول اخلليج من خال الوس��يط األمريكي، الذي بات أكثر 
عدوانية في تعامله معها بعد وصول ترامب الى س��دة الرئاسة في واشنطن؛ والضغوط باتت 
كبي��رة على طه��ران خصوصاً مع تقدم ق��وات التحالف العربي في الس��احل الغربي في اليمن 
ووصوله��ا الى مش��ارف العاصمة صنعاء؛ كما أن موازين القوة في س��وريا واخلليج ش��هدت 
حتوالً مهماً بعد دخول القوات األمريكية الى س��وريا بعد أن س��بقتها القوات التركية؛ ما أوحى 

بإمكانية طرح مسألة وجود حزب الله والقوات العراقية املوالية له في سوريا على الطاولة.
الرياض باتت تش��عر بأن قدرتها على فرض ش��روطها في أي حوار مس��تقبلي مع طهران 
أفض��ل مما مض��ى، غير أن الواليات املتحدة األمريكية ما زالت متل��ك تصورات مختلفة لطبيعة 
العاقة مع طهران، وإن كانت أكثر مبادرة في تفاعلها مع التحركات اإليرانية؛ بنش��رها مؤخراً 
قوات جديدة في س��وريا حتضيراً ملعركة الرقة؛ أو في إرسال ألفي جندي من قوات املارينز الى 
الكويت التي عانت من تهديدات غير مباش��رة للحشد الشعبي العراقي، ازدادت خطورتها بعد 

تصاعد اخلاف حول جزر خور عبدالله بالقرب من ميناء أم قصر العراقي.
احل��وار بالنس��بة إلى طهران بات مس��ألة معقدة، وه��ي تفقد أوراقها واح��دة تلو األخرى، 
فاملل��ف الن��ووي مبا حمله من آف��اق اقتصادية وانفتاح دبلوماس��ي واجه انتكاس��ة مهمة بعد 
إقرار قانون جاس��تا، إذ أفضى مؤخراً الى حجز مليار وس��تمائة مليون دوالر في لوكسمبورغ؛ 
بطلب من الواليات املتحدة األمريكية؛ مس��ألة س��تزيد من تعقيدات املش��اريع الطموحة إليران 

باالنفتاح والتجارة مع القارة األوروبية.
ف��ي ظل ه��ذه احلقائق، فإن فرص احلوار بن الس��عودية وطه��ران تتراجع لصالح فرص 
اكبر للتصعيد؛ إال أنها في ذات الوقت تفتح باباً واس��عاً للس��عودية إلمكانية التعامل لتحسن 
قدرتها على حوار فعلي مع طهران إن قبلت بتقدمي تنازالت في امللفات األساس��ية التي تتعلق 
بأمن اخلليج؛ خصوصاً أن طهران ستضطر في املستقبل القريب لتقدميها والتعامل معها كأمر 
واقع بس��بب الضغ��وط األمريكية واألوروبية؛ فتس��ريع طهران خلطواتها جت��اه دول اخلليج 
في املرحلة احلالية يحمل فرصاً أفضل منه بعد أش��هر م��ن اجناء غبار معارك املوصل والرقة 

مستقباً.
ف��ي املقاب��ل، فإن تعاط��ي الس��عودية مع طهران ف��ي املرحل��ة احلالية س��يوفر لها فرص 
صياغة سياسة أكثر استقالية عن اإلرادة والتوجهات األمريكية، التي من املتوقع أن تنفرد في 
صياغة السياسة العامة في اإلقليم، متجاوزة مصالح القوى اإلقليمية؛ التي من املمكن أن تقود 
إلى مزيد من عمليات االس��تنزاف التي ال تنتهي لدول اإلقليم في ظل مصالح واش��نطن الدولية 

املتشعبة وإدارتها السياسية املضطربة.{



األمـان - العــدد 1255 - 24 آذار 2017م10

أميركا تدرس »تهديدات« 
للصين ضمن حزمة عقوبات

الصيني��ة  اخلارجي��ة  وزارة  ح��ذرت 
م��ن أن الوضع في ش��به اجلزي��رة الكورية 
»بات عند مفترق طرق جديد« بعدما كشف 
مس��ؤول أميرك��ي أن إدارة الرئي��س دونالد 
ترامب تدرس فرض عقوبات واسعة تهدف 
الى عزل كوريا الش��مالية ع��ن النظام املالي 
العاملي، ف��ي إطار مراجعة ش��املة جتريها 
إلج��راءات مواجه��ة تهدي��دات البرنامجن 

النووي والصاروخي لبيونغيانغ.
وأوض��ح املس��ؤول الذي رفض كش��ف 
ج��زءاً  س��تكون  »العقوب��ات  أن  هويت��ه 
م��ن نه��ج متع��دد األبع��اد لزي��ادة الضغط 
االقتصادي والديبلوماسي من خال تهديد 
بنوك صغيرة ومؤسس��ات ف��ي الصن تنفذ 
عملي��ات جتاري��ة غي��ر ش��رعية م��ع كوريا 
الش��مالية مبن��ع عمله��ا ف��ي إط��ار النظ��ام 
املالي الدولي. وس��يواكب العقوبات تعزيز 
دفاع��ات الواليات املتح��دة وتلك حلليفتيها 

كوريا اجلنوبية واليابان«.

المغرب: اعتقلنا تاج الدين 
بطلب من اإلنتربول

اعتق��ال  مطل��ع  أمن��ي  مص��در  أك��د 
الس��لطات املغربي��ة اللبنان��ي قاس��م تاج 
الدي��ن ال��ذي تعتب��ره واش��نطن م��ن كبار 
ممول��ي »حزب الل��ه«، وأن الرب��اط تعتزم 
تسليمه للواليات املتحدة. وقال املصدر إن 
ت��اج الدين اعتقل ي��وم 12 آذار اجلاري في 
مطار ال��دار البيضاء بناء عل��ى أمر اعتقال 
أصدره قبل يومن مكتب الش��رطة الدولية 
)اإلنترب��ول( في واش��نطن، بس��بب مزاعم 
عن ارتكابه عمليات احتيال وغس��ل أموال 

ومتويل أنشطة إرهابية.
وتاب��ع املصدر ال��ذي طلب عدم نش��ر 
اسمه ألنه غير مصرح له باحلديث لإلعام، 
أن ت��اج الدي��ن كان قادم��اً م��ن كوناك��ري 

عاصمة غينيا في طريقه إلى بيروت.
املغربي��ة  الداخلي��ة  وزارة  ورفض��ت 
التعليق ولم ت��رد وزارة الع��دل على الفور 

على طلب للتعليق.
األميركي��ة  الع��دل  وزارة  وصنف��ت 
ت��اج الدي��ن الذي يحم��ل جنس��يتي لبنان 
وس��يراليون باعتب��اره إرهابي��اً عاملياً في 
أي��ار من ع��ام 2009 ووصفته بأنه »ممول 

مهم جلماعة حزب الله«.

مصارف أوروبية وأميركية 
متورطة بغسل أموال

وأميركي��ة  بريطاني��ة  مص��ارف  أدت 
وأوروبي��ة خدمات جم��ة لش��بكات تبييض 
األم��وال الروس��ية ع��ن قص��د او ع��ن اهمال. 
فقد كش��فت صحيفة »الغاردي��ان« في تقرير 
حص��ري، ع��ن م��رور ما ق��د يص��ل مجموعه 
ال��ى 80 ملي��ار دوالر أميرك��ي )م��ن األم��وال 
الت��ي مت جنيه��ا بطريقة اجرامي��ة، وبصورة 
غي��ر ش��رعية م��ن قب��ل رج��ال العصاب��ات 
واالس��تخبارات ال��روس( عبر ع��دد من أبرز 
املص��ارف في بريطاني��ا والوالي��ات املتحدة 

وأوروبا.
واكدت الصحيفة التي نشرت معطيات 
لديها باالرقام، ل��م يتمكن اي مصرف مذكور 
فيه��ا، من نك��ران التهم��ة، ان ع��دة مصارف 
بريطانية بارزة س��اهمت بغس��ل نحو 740 
مليون دوالر، هي جزء من عملية عاملية أوسع 

بكثير لتبييض أموال اإلجرام الروسي. 

وأفاد التقرير بأن 17 مصرفاً بريطانياً، 
أو ميتل��ك فرعاً ف��ي بريطانيا، ش��اركت عمداً 
أو ع��ن اهم��ال بتلك العملي��ات، وأوضح احد 
كب��ار احملقق��ن للصحيفة ان »امل��ال اخلارج 
م��ن روس��يا هو ف��ي أغلبه ام��ا ماالً مس��روقاً 
أو حصيل��ة عملي��ات اجرامي��ة خارج��ة عن 

القانون«.
 

حظر على حمل أجهزة 
إلكترونية في الطائرات

أعلنت احلكوم��ة البريطانية حظر حمل 
أجه��زة الكمبيوت��ر احملمول��ة واللوحية على 
منت الطائرات القادمة إلى اململكة املتحدة من 
تركيا ولبنان واألردن ومصر وتونس اململكة 

العربية السعودية.
ويأت��ي احلظر، الذي يس��ري أيضاً على 
أجهزة تش��غيل اسطوانات دي في دي، عقب 
إج��راء أمريكي مماثل ش��مل ثمان��ي دول في 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وقال��ت احلكوم��ة البريطاني��ة إن ه��ذا 
الق��رار ج��اء عقب محادث��ات أجريت بش��أن 
س��امة الطيران وإن��ه كان »ضرورياً وفعاالً 

ومتناسباً«، دون املزيد من التوضيح.
وقال مسؤولون أمريكيون إّن من املمكن 
إخف��اء متفج��رات داخ��ل مجموعة م��ن هذه 

األجهزة.
ويس��ري احلظ��ر عل��ى أي جه��از يزي��د 
طوله على 16 س��نتيمترا وعرض��ه عن 9.3 
س��نتيمتر أو س��مكه 1.5 س��نتيمتر. ويشمل 
ال  معظمه��ا  لك��ن  الذكي��ة،  الهوات��ف  أيض��اً 

يتجاوز هذه احلدود.
وس��ُيطلب من املسافرين ش��حن أي من 
هذه األجهزة الت��ي ينطبق عليها احلظر ومن 
بينها أجه��زة الق��ارئ اإللكترونية ومنصات 
األلعاب، ضم��ن أمتعتهم، بدالً من حملها إلى 

داخل الطائرة.
دول  س��ت  البريطان��ي  احلظ��ر  يش��مل 
ومص��ر  واألردن،  ولبن��ان،  تون��س،  وه��ي: 

والسعودية، وتركيا.

األمم المتحدة ترفض 
اإلشراف على ميناء الحديدة

طل��ب  االثن��ن  املتح��دة  األمم  رفض��ت 
التحال��ف العربي الذي تق��وده الرياض ضد 
املتمّردين احلوثين في اليمن، اإلشراف على 
مين��اء احلديدة االس��تراتيجي في ه��ذا البلد 
والذي يس��يطر علي��ه املتم��ردون الزيديون.
وكان التحالف العربي الذي يدعم عس��كرياً 
احلكوم��ة اليمنية قد طالب األحد بوضع هذا 
امليناء حتت إش��راف األمم املتحدة بعد مقتل 
42 الجئاً صومالياً، بينهم نساء واطفال، في 
إط��اق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 

الجئاً قبالة احلديدة.
ول��م تعل��ن أي جه��ة مس��ؤوليتها ع��ن 

الهجوم حتى اآلن.
املتح��دة  االمم  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
فرح��ان حق إن على الطرف��ن املتحاربن في 
اليمن مس��ؤولية حماية املدنين واملنش��آت 
التحتي��ة في هذا البلد وإن »هذه الواجبات ال 

ميكن نقلها الى آخرين«.

أنقرة ألغت تجّمعات
تركّية في ألمانيا

أعلنت منظم��ة مؤيدة للرئي��س التركي 
رجب طي��ب اردوغان، ان أنق��رة قررت الغاء 
كل التجمعات في املانيا املتعلقة باالستفتاء 
املرتقب في تركيا في 16 نيسان على توسيع 
صاحيات اردوغان م��ن طريق ابدال النظام 

البرملاني بنظام رئاسي.
وصرحت ناطقة باس��م خلية التنسيق 
في كولونيا التابعة حلزب العدالة والتنمية 
احلاك��م ف��ي تركي��ا: »ألغي��ت كل الفاعليات 
املرتقبة«، موضحة ان ه��ذا القرار »اتخذ في 
انق��رة« بعد أس��ابيع م��ن التوتر ب��ن املانيا 

وتركيا بسبب تلك التجمعات.
واالحت��اد  تركي��ا  ب��ن  أزم��ة  وت��دور 
االوروبي وال سيما منه مع أملانيا مع تصاعد 

التوتر قبل االستفتاء.
وكان وزراء ات��راك يرغب��ون ف��ي دع��م 

الترك��ي  الش��تات  ل��دى  اردوغ��ان  حمل��ة 
يعتزمون املش��اركة في جتمعات في املانيا، 
لكن الس��لطات احمللية والبلدي��ة منعت هذه 

التجمعات السباب لوجيستية.

خامنئي يكشف عن تفاصيل 
رؤيته االقتصادية

للجمهوري��ة  األعل��ى  املرش��د  كش��ف 
االيراني��ة اية الل��ه علي خامنئي ع��ن رؤيته 
القتصاد »صن��ع في ايران« داعي��اً الى حظر 
بع��ض ال��واردات وانه��اء جت��ارة التهري��ب 

املقدرة قيمتها بنحو 15 مليار دوالر.
وف��ي كلمت��ه الس��نوية في الي��وم األول 
من العام الفارس��ي اجلديد التي تعد معادلة 
خلطاب حالة االحتاد ف��ي الواليات املتحدة، 
كش��ف خامنئي عن مزيد م��ن التفاصيل عّما 
يس��ميه »االقتصاد املقاوم« الذي كان الفكرة 

الرئيسة التي رددها خال األشهر األخيرة.
وق��ال خامنئ��ي أم��ام حش��د هائ��ل في 
مدين��ة مش��هد إّن »اس��تيراد املنتج��ات التي 
لها بدي��ل إيراني يجب أن يعتبر حراماً دينياً 
الس��وداء  الس��وق  واس��تهدف  وقانوني��اً«. 
املنتشرة في إيران، التي قال إن قيمتها تصل 

إلى 15 مليار دوالر سنوياً.
وأض��اف: »البع��ض يق��ول إن قيمته��ا 
تص��ل ال��ى م��ا ب��ن 20 و25 ملي��ار دوالر«. 
وتابع: »نريد ضمان��ات لبادنا ونريد رفاهاً 
اجتماعي��اً وأمن��اً عل��ى املس��توى الوطن��ي. 
وب��دون اقتص��اد ق��وي ال نس��تطيع حتقي��ق 

ذلك«.

آبي يدعو إلى »تعاون« 
أوروبي مع واشنطن

دعا رئيس ال��وزراء الياباني ش��ينزو 
آب��ي، خ��ال زي��ارة لبروكس��يل، االحت��اد 
االوروب��ي ال��ى »التع��اون م��ع الوالي��ات 
املتح��دة« ليداف��ع ال��ى جان��ب ب��اده عن 

»التبادل احلر« في العالم.
وق��ال: »أم��ام التوجه��ات احلمائي��ة 
املثي��رة للقلق، من املهم ان يتعاون االحتاد 
األوروب��ي والياب��ان أيض��اً م��ع الوالي��ات 
املتح��دة إلعط��اء مثال ع��ن التب��ادل احلر 

لسائر العالم«.
وي��زور آبي بروكس��يل من اج��ل لقاء 
رئيس��ي املفوضية األوروبية جان - كلود 
يونك��ر واملجلس األوروبي دونالد توس��ك 
لدعم اتف��اق التبادل احلر ال��ذي تتفاوض 

باده عليه مع االحتاد األوروبي.

ال أدلة على تحويل أموال من 
»وورلد فيجن« إلى »حماس«

اس��ترالي  حكوم��ي  حتقي��ق  خل��ص 
إل��ى عدم تواف��ر أي دلي��ل على قي��ام منظمة 
»وورلد فيجن« االميركية اخليرية، بإس��اءة 
اس��تخدام أموال دافعي الضرائ��ب في قطاع 
غزة، بعد ادعاء »إس��رائيل« بتحويل ماين 
الدوالرات الى حركة »حماس« التي تس��يطر 

على القطاع.
واتهمت الدولة العبرية في آب املاضي، 
مدي��ر ف��رع »وورلد فيج��ن« في غ��زة، محمد 
احللب��ي، املوق��وف من��ذ منتص��ف حزي��ران 
2016، بتحوي��ل مس��اعدات نقدي��ة وعينية 
مباين ال��دوالرات خال الس��نوات االخيرة 
اجلن��اح  ان  قال��ت  »حم��اس«  حرك��ة  ال��ى 
العس��كري للحرك��ة اس��تفاد منه��ا. واك��دت 
منظمة »وورل��د فيجن« انها لم تعثر على اي 

دليل يثبت ذلك.

لقطات سريعة

»درس« يلقيه السفير المصري
في جنيف!

بقلم: خليل العناني
ال ميلك املرء س��وى الضحك والهزل من تصريحات الس��فير املصري لدى 
األمم املتحدة في جنيف، عمرو رمضان، التي انتقد فيها سجّل حقوق اإلنسان 
في بعض البلدان األوروبية، مثل السويد وهولندا وفرنسا وبريطانيا وأملانيا. 
فق��د ألقى س��عادة الس��فير بيان��اً طوياً في إح��دى جلس��ات »مجلس حقوق 
اإلنس��ان« التابع لأمم املتحدة في سويس��را، يرّد في��ه على بعض ماحظات 
دول االحتاد األوروبي حول التضيي��ق على منظمات املجتمع املدني، التي لم 
تص��ل إلى حد النقد أو توجي��ه اللوم للنظام املص��ري، وإمنا مجرد ماحظات 

عابرة.  
لم يتحّمل سعادة السفير هذه املاحظات، فانفجر في وجوه احلاضرين، 
مطلقاً عباراته اإلنشائية في مشهد ُيرثى له. فحسب صحيفة الشروق اجلديد 
املصرية، أعرب الس��فير عن »بالغ القلق إزاء القوانن املقيدة للحريات باس��م 
مكافح��ة اإلرهاب في بريطانيا وفرنس��ا وأملانيا وهولندا، كقانون التجس��س 
وقانون النقابات في بريطانيا واالنتهاكات البريطانية في إيرلندا الش��مالية، 
وش��يوع اإلفات من العقاب إزاءها، وحال��ة الطوارئ املعلنة منذ أكثر من عام 
في فرنس��ا...«. كما دان الس��فير »إجراءت األمن في الس��ويد التي أدت إلى أن 
ربع احملبوس��ن في الس��جون لم تتم محاكمتهم بعد فت��رة احتجاز لبعضهم 
تصل إلى 1400 يوم، فضاً عن االس��تخدام املفرط للقوة واس��تخدام أسلحة 
محّرم��ة دولي��اً كرص��اص )الدمدم(«. أم��ا ثالث��ة األثافي فهي إدانة س��عادة 
الس��فير »اس��تخدام احلبس االنفرادي بش��كل مفرط مبا في ذل��ك ضد صغار 
الس��ن ف��ي الدامن��ارك، والتوس��ع في اس��تخدام االحتج��از قب��ل احملاكمات، 
وانتهاكات حقوق اإلنس��ان في غريناند وجزر الف��اروو...«، كأنه بذلك يقوم 

بغزو الغرب في عقر داره.
تقّمص س��عادة السفير ش��خصية »املقاتل الشرس« في استعراض هذه 
الوقائ��ع، كأنه بذل��ك ُيحرج الدول التي ذكرها، والتي ال تخلو سياس��اتها من 
انتهاكاٍت حلقوق اإلنس��ان، خصوصاً جتاه األقليات املس��لمة التي أصبحت 
هدفاً لتياراتها اليمينية املتطرفة، ولكن ليس إلى الدرجة التي يقوم فيها سفير 
لواحد من أعتى األنظمة السلطوية في املنطقة بتلقن درس في حقوق اإلنسان 
ألوروبا. بيان س��عادة الس��فير هو مجرد »كيد سياسي« ليس أكثر، ويبدو أن 
من يعّدون له بياناته وتقاريره، س��واء من اجله��ات النافذة في الدولة أو من 
وزارة اخلارجية، يوّرطونه من حيث ال يدري، في معركة خاس��رة وس��اذجة 

من معارك »دون كيشوت«، جتعله أضحوكًة أمام بقية الدول.
ال يختلف س��عادة السفير املصري كثيراً عن س��فير بشار األسد في األمم 
املتحدة، بش��ار اجلعفري، الذي ال تخلو بيانات��ه وكلماته من تبّجح ووقاحة 
سياس��ية، ح��ن يق��ف مخاطب��اً زم��اءه في مجل��س األم��ن، مهاجم��اً كل من 
يعترض على عمليات القتل واإلبادة التي جتري بحق السورين، ملقناً إياهم 
درس��اً في الدميقراطية واحترام حقوق اإلنس��ان بش��كل مقّزز، كأنهم ينهلون 
م��ن كأس »املكايدة السياس��ية« نفس��ها، وذلك م��ن أجل امل��داراة على جرائم 
أنظمتهم وانتهاكاتهم البشعة حلقوق البشر، وأهمها احلق في احلياة. بيد أن 
ما أوصل هؤالء الس��فراء »املغاوير« إلى هذه احلال من التبّجح و»البلطجة« 
في توجيه النص��ح لنظرائهم األوروبين هو صم��ت احلكومات الغربية علي 
فظائ��ع الديكتاتوري��ات ف��ي مجال حقوق اإلنس��ان، ب��ل ومداهنتها لها حتت 
ع ممثلي هذه الديكتاتوريات على  مظلة »احلرب على اإلرهاب«، وهو ما ش��جّ

مهاجمتهم، وتعنيفهم وتوجيه الدروس لهم على املأ، ومن دون خجل.
ال يس��تحق س��فراء الس��لطوية س��وى األس��ى واحلس��رة على خطابهم 
وس��لوكهم البائس ال��ذي وصل إلى درجة أنهم ي��رون كل نقيصٍة في غيرهم، 
بينم��ا أصابهم العمى جتاه م��ا تقوم به أنظمتهم من س��حل وقمع واختطاف 

واعتقال وتصفية لكل من يخالفهم الرأي.{

في تنفيذ س��ريع لتهديدات وزير احلرب اإلس��رائيلي أفيغدور ليبرمان، ش��ّنت 
املقاتات اإلس��رائيلية غارة جديدة فجر االثنن، على األراضي السورية، استهدفت 
 »i24« دفاعات جوية س��ورية تتمركز في جبال القلم��ون، وذلك وفق ما نقله موقع

اإلسرائيلي عّمن قال إنها »مصادر سورية«. 
 وأف��ادت املصادر، بتنفيذ املقاتات اإلس��رائيلية »غارة جديدة خال س��اعات 
الفجر األولى من يوم االثنن على مواقع تابعة للدفاعات اجلوية السورية في جبال 
القلم��ون القريب��ة من احلدود الس��ورية اللبنانية وكذلك على أه��داف تابعة حلزب 
الله«، دون الكشف عن ما إذا كانت األهداف التابعة حلزب الله من ذات النوع الذي 

استهدف سابقاً، ممثاً في قوافل ساح في طريقها إلى األراضي اللبنانية.
 وصّعد االحتال اإلسرائيلي من تصريحاته ضد النظام السوري، عقب إطاقه 
صواري��خ مض��ادة للطيران باجت��اه مقاتات إس��رائيلية نفذت هجوم��اً ضد قافلة 
ساح كانت في طريقها إلى حزب الله فجر اجلمعة املاضي، حيث هدد وزير الدفاع 
اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، النظام السوري، بتدمير بطاريات دفاعاته اجلوية، 

في حال تكرار إطاقه النار على طائرات ساح اجلو اإلسرائيلي.
 وكان��ت إذاع��ة »ص��وت إس��رائيل«، نقلت ي��وم األحد ع��ن ليبرم��ان، قوله إن 
إس��رائيل س��تواصل العم��ل ملنع تهري��ب األس��لحة من س��وريا إلى ح��زب الله في 
لبنان، فيما أكد رئيس احلكومة اإلس��رائيلية ن��نت ياهو يوم اجلمعة، أن »تل أبيب« 
ستواصل استهداف قوافل األسلحة عند توفر املعلومات االستخباراتية، للحيلولة 

دون تسلم حزب الله أسلحة متطورة، وفق قوله.{

هجوم إسرائيلي جديد
في عمق األراضي السورية فجر االثنين
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السيسي إلى واشنطن: زمن تقاضي ثمن الخدمات ألميركا وإسرائيل
س��ّربت رئاس��ة اجلمهوري��ة ف��ي مصر، ع��ن طريق 
محرري الرئاس��ة، وم��ن دون إصدار بيان رس��مي بذلك، 
ي��وم األحد، خبراً عن زي��ارة متوقعة للرئيس عبد الفتاح 
السيس��ي إل��ى الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة. وقد طلب 
املتح��دث الرس��مي باس��م رئاس��ة اجلمهورية، الس��فير 
عاء يوس��ف، م��ن الصحافي��ن واملواقع املختلفة نش��ر 
اخلبر نقاً عن »مصادر مس��ؤولة في الرئاسة«. وتضمن 
خبر الزيارة أنها س��تكون خال األس��بوع األول من شهر 
نيسان املقبل، وأنها تأتي تلبية لدعوة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، مش��يراً إلى أن هذه الزيارة الرس��مية تعد 
األولى للسيس��ي إلى واش��نطن منذ تولي��ه املنصب عام 
2014، وورد في اخلبر أّن من املقرر أن يجري السيس��ي 
وترام��ب »مباحث��ات هامة ف��ي البيت األبي��ض، لتعزيز 
العاق��ات الثنائي��ة، والتش��اور مب��ا يتعل��ق باألوضاع 

اإلقليمية والدولية«.
ومثلم��ا ل��م يص��در أي بي��ان رس��مي م��ن رئاس��ة 

اجلمهوري��ة في مص��ر عن الزي��ارة، لم تص��در أيضاً أية 
أخبار عنها من اجلانب األميركي، ما فسره مراقبون بأنها 
طريقة عادة ما يستخدمها السيسي عند إعان حتركاته 
اخلارجية، إذ إن املستشارين يقومون بتسريب خبر مثل 

ه��ذا، ثم ينتظرون ردود الفعل علي��ه من جميع األطراف. 
الثان��ي  ف��ي كان��ون  أج��رى،  األميرك��ي  الرئي��س  وكان 
املاض��ي، محادثة هاتفية مع نظيره املصري، أكد خالها 
اس��تعداده ملواصل��ة تقدمي املس��اعدات العس��كرية إلى 
مصر لدعم املعركة ضد »اإلرهاب«. وذكر البيت األبيض 
حينها، أن ترامب أكد التزامه مواصلة تقدمي املس��اعدات 
العسكرية إلى مصر والعمل معها، مشيداً بجهود القاهرة 

في مكافحة »اإلرهاب«.
تس��ريب خب��ر زي��ارة السيس��ي إلى واش��نطن جاء 
بالتزام��ن م��ع إعان الس��فير عاء يوس��ف ع��ن وصول 
القاه��رة،  إل��ى  عب��اس،  محم��ود  الفلس��طيني  الرئي��س 
يوم األح��د، تلبية لدعوة من السيس��ي. وأض��اف أن من 
املنتظ��ر أن تتط��رق املباحث��ات إلى األوضاع اإلنس��انية 
واالقتصادية واألمنية في األراضي الفلسطينية احملتلة، 
واألفكار املتداولة بشأن سبل استئناف عملية السام، ال 
س��يما في ضوء عضوية مصر احلالية في مجلس األمن، 
واالتصاالت التي تقوم بها مع األطراف اإلقليمية والدولية 
به��دف توفير البيئة الداعمة الس��تئناف عملية الس��ام، 
وتشجيع الطرفن الفلسطيني واإلسرائيلي، على العودة 
إل��ى طاول��ة املفاوض��ات. مص��ادر مطلعة في الرئاس��ة 
أكدت أن السيسي وّجه دعوة إلى عباس الستطاع رأيه 
ح��ول أفق حّل القضية الفلس��طينية، قبل لقاء السيس��ي 
وترام��ب، ال س��يما أن عباس كثي��راً ما أع��رب عن رفضه 
ملقترح��ات احل��ل الت��ي وضعه��ا السيس��ي باالتفاق مع 
اإلس��رائيلين، ومنه��ا ما مت الكش��ف عنه م��ن نتائج لقاء 
العقبة بن السيسي ووزير اخلارجية األميركي السابق، 
ج��ون كي��ري، ورئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية بنيامن 
ن��نت ياهو. وأضاف��ت املص��ادر أن الزيارة س��تأتي أيضاً 
نظراً ألن اإلدارة األميركية، برئاس��ة ترامب، بدأت العمل 
إلطاق عملية سياس��ية ح��ول قضية »الص��راع العربي 
اإلس��رائيلي«، وأن لق��اء السيس��ي وعب��اس هدفه إجراء 
مش��اورات حول التطورات الفلس��طينية قب��ل أن ينطلق 
الرئي��س املصري للق��اء الرئي��س األميركي خ��ال األيام 

املقبلة.
ورأى محلل��ون أن م��ن الصع��ب التكه��ن بتفاصيل 

اخلط��ة التي وضعها ترامب واإلس��رائيليون والسيس��ي 
ف��ي ما يتعلق بالقضية الفلس��طينية، إال أنهم جزموا بأن 
هناك ش��يئاً م��ا يحضر له ف��ي اخلفاء بالنس��بة إلى هذا 
امللف، مؤكدي��ن أن الرئيس املصري أب��دى مرونة كبيرة 
وتعاون��اً في مفاوضات��ه مع األميركين واإلس��رائيلين، 
وأنه مس��تعد لتقدمي تنازالت أكبر في املس��تقبل، ال سيما 
أن��ه يحتاج إل��ى الدعم األميركي على املس��توى الداخلي 
ف��ي مص��ر، بعد التراج��ع الكبي��ر الذي حلق بش��عبيته، 
واألزم��ات االقتصادية الصعب��ة واملتاحقة التي متر بها 

الدولة.
وظه��رت أول��ى ب��وادر الدع��م األميرك��ي بع��د لقاء 
ترام��ب وولي ولي العهد الس��عودي، محمد بن س��لمان، 
في واش��نطن، نهاية األس��بوع املاضي، وم��ا ترتب على 
اللقاء من إعادة ضخ شركة البترول السعودية »أرامكو« 
شحنات البترول التي كانت توصلها إلى مصر، في إطار 
االتفاق الذي وقعه السيس��ي مع العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبد العزيز، ثم مت وقفه من قبل الرياض، بعد 
توتر عاقتها م��ع القاهرة نتيجة ملوق��ف مصر املعاكس 
للمملك��ة م��ن الوضع ف��ي س��ورية، باإلضافة إل��ى أزمة 

اتفاقية تيران وصنافير التي أبطلها القضاء املصري.
وقال��ت مص��ادر مصري��ة رس��مية، إّن م��ن املتوق��ع 
أيض��اً أن يلتق��ي السيس��ي مع أعض��اء ف��ي الكونغرس 
األميرك��ي، باإلضاف��ة إلى عق��د لقاء مع مجتم��ع األعمال 
األميركي الستش��راف »الف��رص الواعدة لاس��تثمار في 
مص��ر«، إضاف��ة إلى بحث زي��ادة التب��ادل التجاري بن 
البلدين. وكان وزير اخلارجية املصري س��امح ش��كري، 
ق��د زار الواليات املتحدة األميركية أخي��راً لإلعداد لزيارة 
السيس��ي املرتقبة إلى واش��نطن. ونقل ش��كري رس��الة 
شفهية من السيسي إلى ترامب ونائبه مايك بنس، أكدت 
»عمق وخصوصية العاقات املصرية األميركية، وتطلُّع 
مص��ر إلى تعزيز عاق��ات التعاون م��ع اإلدارة األميركية 
اجلدي��دة، وتأكي��د إمكاني��ة اعتم��اد الوالي��ات املتح��دة 
على مصر كش��ريك يدعم االستقرار ويس��هم بفاعلية في 
حل أزمات الش��رق الوس��ط، ويس��هم بفاعلية في جهود 

مكافحة اإلرهاب«.
وكان مصدر دبلوماس��ي مصري، قد كشف في وقت 
س��ابق، ع��ن أن »هن��اك اتص��االت متقدم��ة ب��ن القاهرة 
وواشنطن لتبكير موعد زيارة السيسي للواليات املتحدة 
للقاء ترامب، ليصبح في مطلع شهر آذار احلالي«، وهو ما 
لم تنجح فيه اإلدارة املصرية، ليعود احلديث مرة أخرى 
عن املوعد املقرر س��لفاً، وأن تكون الزيارة خال نيس��ان. 
ويعتب��ر حديثه عن خطة اإلدارة األميركية اجلديدة لنقل 
س��فارتها من تل أبيب إلى القدس احملتلة، صورة مكررة 
للطريقة التي تعامل بها مع امللف السوري واحلرب على 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، عندما تولى رئاسة 
مصر منذ عامن ونصف عام، ما أدى إلى اس��تبعاد مصر 
م��ن احملادثات الدولية واإلقليمية في الش��أن الس��وري. 
وبدالً من أن يعلن السيسي تأييده أو معارضته للخطوة 
التي تعّه��د بها ترامب، فق��د قال، نهاية الش��هر املاضي، 
إن »مص��ر ال تري��د تعقي��د األم��ور، وإن حتقي��ق الس��ام 
للفلس��طينين نقط��ة فاصل��ة ف��ي املنطق��ة، وأن��ه يبل��غ 
املس��ؤولن األميركين واإلس��رائيلين بأهمي��ة ذلك، وأن 

مصر تبذل جهوداً حتى ال يزداد األمر تعقيداً«.{

نجل مرسي ممنوع من الزيارة ويجهل تهمته
 قال أس��امة جنل الرئيس املصري املعزول محمد 
مرس��ي، في أول ظهور منذ اعتقاله، إنه ال يعلم ش��يئاً 
ع��ن القضية التي يحاك��م فيها، ولم يبلغ رس��مياً ولم 

يتسلم ملف القضية.
وأض��اف جن��ل مرس��ي خ��ال جلس��ة حملكم��ة 
جناي��ات القاهرة في القضية املعروفة إعامياً باس��م 
»فض اعتص��ام رابعة« أنه ممنوع م��ن الزيارة في ما 
يعد مخالفة للقانون، وأن��ه ممنوع من احلصول على 
أبس��ط احلق��وق ألي محبوس احتياطي��اً مثل حضور 

صاة اجلمعة.
وف��ي القضي��ة نفس��ها، طل��ب القي��ادي بجماعة 
اإلخوان املسلمن الدكتور محمد البلتاجي من احملكمة 
أن تس��مح للمتهم��ن في قضية ف��ض اعتصام رابعة، 
املته��م فيها أكثر من س��بعمئة ش��خص، ب��أن يقدموا 
أدلة براءتهم قبل مناقش��ة الش��هود م��ن ضباط األمن 

الوطني.
وتوجه الس��لطات القضائية في مص��ر للمتهمن 
في القضي��ة عدة اتهام��ات، من بينه��ا »تدبير جتمهر 
مسلح، واالش��تراك فيه مبيدان رابعة العدوية وقطع 

الطرق.
وي��وم 14 آب 2013 ارتكب��ت ق��وات من اجليش 
أنص��ار  ف��ي ف��ض اعتصام��ي  والش��رطة مجزرت��ن 

الرئيس مرس��ي مبيداني رابعة والنهضة؛ مما أس��فر 
عن س��قوط مئ��ات القتل��ى واملصابن، وف��ق منظمات 
حقوقية محلية ودولية، بينم��ا تقول جماعة اإلخوان 

إن عدد الضحايا باآلالف.
وترف��ض جماع��ة اإلخ��وان اتهام��ات الس��لطات 
املصري��ة له��ا بارتكاب أعم��ال عنف، وتؤكد متس��كها 
بالسلمية في مواجهة خطوة إطاحة اجليش بالرئيس 
مرسي، أول رئيس مدني منتخب دميقراطياً في تاريخ 

مصر في الثالث من متوز 2013.{

مصر: بعد اإلفراج
عن 203 معتقلين مظلومين

بقلم: فهمي هويدي
إذا ما ُظلم املرء وأمضى بس��بب ذلك في الس��جن س��نوات تطول أو تقصر، ثم ش��اءت املقادير أن 
يطل��ق س��راحه قبل انتهاء محكوميته، فهل يش��كر م��ن َس��َجَنُه أم يعاتبه؟ وإذا علمن��ا أنه عانى في 

السجن ما عاناه من عنت وقهر، فمن في هذه احلالة يعفو عن من؟!
تس��اؤلي م��ن وحي األصداء التي أحدثها العفو في نهاية األس��بوع املاضي ع��ن أكثر من مائتن 
من املصرين الذين س��جنوا ظلماً في خال الس��نوات الثاث الس��ابقة، لكني قبل أن أفضي مبا لدّي، 
أس��تأذن ف��ي رواية قصة س��معتها م��ن الش��يخ محمد الغزال��ي الذي حلت ذك��رى وفاته ف��ي 9 آذار 
احلالي. ذلك أن الشيخ رحمه الله كان مديراً للدعوة اإلسامية بوزارة األوقاف في عهد الرئيس أنور 
السادات. وانتقد في مؤمتر عام تعديات قانون األحوال الشخصية الذي قيل إن قرينة الرئيس كان 
لها دور فيها. ونقل إلى الس��ادات أنه هاجم الس��يدة قرينته، )ولم يكن ذلك صحيحاً(. وبس��بب هذه 
الوش��اية أطيح الش��يخ الغزالي فألغيت وظيفته ونقل »مستشاراً« في مس��جد آخر باجليزة لم يكن 
له مكان فيه، فما كان منه إال أن قبل عرضاً للعمل أس��تاذاً للش��ريعة بإحدى اجلامعات الس��عودية. 
وغاب هناك نحو أربع س��نوات ثم عاد إلى مصر. ولسبب أو آخر أصدر السادات قراراً بتعيينه وكياً 
لوزارة األوقاف لش��ؤون الدعوة. أبلغ الش��يخ بالقرار ودعي إلى لقاء الوزير الس��تام منصبه، وفى 
اللق��اء اقت��رح عليه األخير أن يبعث ببرقية ش��كر إلى الرئي��س يحّييه فيها ويؤيده، فرفض الش��يخ 
كتابة البرقية، وقال للوزير إن الرئيس هو من أس��اء إليه ولكن الله هو من أنصفه ورّد إليه اعتباره. 
وحن ضغط عليه الوزير فإن الشيخ خرج من مكتبه غاضباً، وما إن وصل إلى بيته حتى بعث إليه 

باستقالته من وكالة الوزارة، وقعد في بيته مستريح الضمير.
ما قاله الشيخ الغزالي هو رأيي في مسألة الشكر على العفو الرئاسي الذي أراه إيجابياً بطبيعة 
احلال. لكنه إذا كان قد فَرّج كرب 203 أش��خاص، إال أنه لم يعّوضهم عن الفترة التي عاش��وها ظلماً 
ف��ي غياهب الس��جون بعي��داً عن ذويه��م. وأزعم أن ذل��ك التعويض )ال��ذي ال أتوقع��ه( وحده الذي 
يس��تحق الش��كر. وفي كل األحوال فإن ترحيبنا باخلطوة التي متت ال ينبغي أن ينسينا أن الذين مت 
العف��و عنهم ميثل��ون قطرة في بحر املظلومن الذين يعانى منهم آالف آخرون يقبعون في الس��جون 

منذ سنوات، وينتظرون الفرج من عند الله.
بقيت عندي عدة ماحظات على ما جرى أختصرها في ما يلي:

معلوماتي أن الذين ش��ملهم العفو ليسوا مرشحي اللجنة اخلماس��ية التي شكلت لهذا الغرض 
بع��د مؤمتر الش��باب الذي عقد ف��ي العام املاضي، ذل��ك أن اللجنة ظلت أكثر من ثاثة أش��هر تدرس 
احل��االت الت��ي تس��تحق العف��و، وأعدت ف��ي النهاية قائم��ة ضمت أكثر من 500 اس��م أرس��لتها إلى 
الرئاس��ة، لكن القرار الذي صدر لم يش��مل سوى 5% من األسماء التي رش��حتها، والباقون )ال�%95( 

أدرجتهم جهات أخرى في الدولة.
- تش��ير القرائ��ن املختلفة إل��ى أن العملية تتس��م بصعوبة بالغ��ة وتكتنفها حس��ابات معقدة 
جتريه��ا جهات ع��دة. ورغم أنه يفت��رض أن كل املعلومات متوافرة وال يس��تغرق حتصيلها أكثر من 
دقائق، إال أنها في حالة الدفعة الثانية اس��تغرقت خمس��ة أش��هر، ولم تكن مصادفة أن يصدر القرار 
متزامن��اً مع قرار إطاق س��راح الرئي��س مبارك بعد تبرئته، حت��ى بدا وكأن التوقيت كان محس��وباً 

ألسباب سياسية.
أث��ار حتلي��ل القس��م القضائي ب�»الش��روق« لقائمة املش��مولن بالعف��و االنتباه إل��ى أن من بن 
ال�203 أشخاص 200 صنفوا 
)م��ع  متعاطف��ن  باعتباره��م 
مب��رراً  ذل��ك  وكان  اإلخ��وان( 
لس��جنهم ومحاكم��ة بعضهم. 
وهو ما يعني أنهم كانوا مجرد 
متظاهرين سلمّين لم يرتكبوا 
مخالفة للقانون. وبدا مدهش��اً 
أن م��ن بن هؤالء 36 ش��خصاً 
حكم عليهم بالسجن 15 سنة، 
بالس��جن  عليه��م  حك��م  و23 
املؤب��د. إن ظلمات الس��جون ال 

حدود لها.{

السيسي وترامب
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التجربة المغربية في السلطة على المحّك.. بعد إعفاء بنكيران

عامان على اجتياح الحوثّيين عدن: قوات الشرعية تتقدم شمااًل

أعِف��ي عبد اإلل��ه بنكيران من تش��كيل احلكومة 
بعد خمسة أشهر من التعطيل الذي مارسته أحزاب 
أرادت أن متل��ي علي��ه تركيب��ة احلكوم��ة، وم��ن ثّم 

برنامجها ومسارها بحيث يصبح دوره شكلّياً.
ولع��ل الغاي��ة احلقيقّي��ة لتلك األح��زاب كانت 
إفش��ال بنكي��ران ودف��ع امللك إل��ى إعفائ��ه، وفرملة 
حزب العدالة والتنمية، وتعطيل املسار الدميقراطي 
واملش��روع اإلصاحي، بعد أن تب��نّ أّن هذا احلزب 
مصّم��م على املضّي في طريق اإلصاح إلى النهاية، 
وأّن ش��عبّيته تزيد والش��عب يعطي��ه تفويضاً أكبر 

في كّل محطة انتخابّية.
ل��م يك��ن التعطيل مفاجئ��اً، فش��خصّياً توّقعُت 
أن يج��د العدال��ة والتنمي��ة صعوب��ة كبي��رة وق��د 
يفش��ل في تش��كيل احلكومة، وذلك ألّن ق��وى الرّدة 
أدركت جّيداً أّن هذه االنتخابات مفصلّية وقد حتّدد 
مس��تقبل املغ��رب، وأّن��ه إذا ف��از العدال��ة والتنمية 
وش��ّكل حكوم��ة وواصل تطبيق مش��روعه وما وعد 
ب��ه املغاربة م��ن إصاحات، ف��إّن املغرب س��يقطع 
خ��ّط الّرجع��ة ويتجاوز نقط��ة الاّع��ودة، وميضي 

بالسرعة القصوى في طريق اإلصاح.
العدال��ة  ليهزم��وا  املس��تحيل  فعل��وا  ولذل��ك 
والتنمية في االنتخابات، فلّما فشلوا لم يبق أمامهم 
إالّ تعطي��ل تش��كيل احلكوم��ة. وإن كان وال ب��ّد أن 
يش��ّكل العدالة والتنمية احلكومة -بوصفه احلزب 
الفائ��ز وكما يقتضي الدس��تور- فليترأس احلكومة 
ش��خص آخ��ر، وليس بنكي��ران األق��در عل��ى قيادة 

بعد عامن على اجتي��اح حتالف جماعة أنصار 
الل��ه )احلوثي��ن( واملوال��ن لعلي عبد الل��ه صالح، 
مدين��ة ع��دن جنوبي الب��اد، ب��ات اليمن منه��كاً من 
احل��رب الت��ي تصاع��دت م��ع ه��ذا االجتي��اح، الذي 
أدى إل��ى وض��ع مغاير في اجلن��وب، فيم��ا تنحصر 
غالبية املعارك بن قوات الش��رعية واالنقابين، في 
احملافظات الش��مالية، وصوالً إلى األطراف الشرقية 

للعاصمة صنعاء.
ووفق��اً ملص��ادر مطلع��ة، فق��د اعت��رف قياديون 
حوثي��ون وم��ن ح��زب صال��ح، عل��ى هام��ش أح��د 
النقاش��ات أخي��راً، ب��أن اجتي��اح ع��دن كان خطأ لم 
يحسبوا حس��ابه، وأنهم دفعوا ثمناً كبيراً جراء تلك 
اخلط��وة، التي بدأوا التحضير لها بعد متكن الرئيس 
اليمن��ي، عبد رب��ه منصور ه��ادي، من كس��ر اإلقامة 
اجلبري��ة املفروض��ة علي��ه ف��ي صنع��اء، واالنتق��ال 
إلى ع��دن في 21 ش��باط 2015، معلن��اً العدول عن 
االس��تقالة، وأن ع��دن أصبح��ت »عاصم��ة مؤقت��ة« 

لليمن.
وبالع��ودة إلى األحداث املتس��ارعة في النصف 
الثان��ي م��ن  آذار 2015، فق��د ب��دأ التصعي��د بعد أن 
جنحت الق��وات املوالية لهادي في عدن، بالس��يطرة 
على معس��كر قوات األمن املركزي ف��ي 19 آذار، التي 
كان قائده��ا مدعوماً من االنقابي��ن، ورفض تطبيق 
ق��رار هادي بتغييره. وعقب س��يطرة القوات املوالية 
للش��رعية على املعس��كر، حرك االنقابي��ون القوات 
اجلوية لقصف القصر الرئاسي الذي يقيم فيه هادي 

مس��يرة اإلص��اح، وذل��ك بفضل م��ا يتحلّ��ى به من 
كاريزما وحزم وشعبّية وقدرات قيادية وتواصلّية 

متمّيزة.
دعن��ي أّوالً أس��تبعد احتم��ال أن يك��ون األم��ر 
مرّتب��اً، أي أّنن��ا بصدد اس��تقالة أخرجت في ش��كل 
إعف��اء. فه��ذه اخلزعب��ات والتكتي��كات والصفقات 
التي تعّودنا عليها من األحزاب العربّية ليس��ت من 
ش��يم العدالة والتنمية الذي عّودنا على الش��فافّية 
واملصداقّية والّنضج، واملمارسة اجلاّدة واألخاقّية 

للّسياسة.
العرض أمام بنكي��ران كان باختصار: املنصب 
ف��ي كّف��ة، ومش��روعه وكرامت��ه ومصداقّيت��ه وثقة 
الناخ��ب املغرب��ي والوفاء بالوع��ود والتعّهدات في 
كفة أخ��رى. موقف بنكيران كان س��ريعاً وحاس��ماً 
وثابت��اً، ولم يكن ذل��ك صعباً عليه، فه��و لم يتعلّق 
بالس��لطة واملنصب أب��داً، وليس لديه م��ا يخفيه أو 

يخشاه حّتى يتحّصن بالسلطة.
أّم��ا بع��د اإلعف��اء، فاحل��زب يج��د نفس��ه أمام 
خي��ارات صعب��ة. بداية، ه��ل يقبل بترش��يح امللك 
لش��خصية أخ��رى من احل��زب لتش��كيل احلكومة؟ 
وما ه��ي تداعيات القبول والرف��ض؟ وإن قبلوا فهل 
يقبل��ون بالش��روط التي رفضوه��ا من قب��ل؟ أّم أّن 
الش��روط س��تختفي بعد أن حّققت هدف اس��تبعاد 
بنكي��ران م��ن رئاس��ة احلكوم��ة؟ قد تختف��ي طوعاً 
أو بضغ��ط -ول��و خفّي- من املؤسس��ة امللكية. وإن 
رفضوا فه��ل يتبّوأ احل��زب مكانه ف��ي املعارضة أم 

في منطقة معاش��يق، ودفعوا بتعزيزات من تعز إلى 
ع��دن. واعتب��اراً م��ن 21 آذار من العام ذات��ه، أعلنت 
»اللجنة الثورية العليا«، التابعة للحوثين، ما سمته 
»التعبئة العامة«، بالتزامن مع زحف القوات املوالية 
لانقابين نحو عدن. وبالفع��ل، متكن االنقابيون، 
خ��ال أيام م��ن الوصول إل��ى عدن، وس��يطروا على 
املعس��كرات ف��ي طريقهم، الت��ي كانت تضم أساس��اً 
ق��وات موالي��ة له��م. وم��ع اقترابهم من ع��دن في 24 
آذار، وج��ه هادي رس��الة إلى قادة مجل��س التعاون 
اخلليجي، طالب فيها ب�»التدخل العسكري«، و»ردع 
الهجوم املتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن 
وبقية مناطق اجلنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة 

وداع��ش«.  القاع��دة 
التال��ي،  الي��وم  وف��ي 
إلى  االنقابيون  وصل 
عدن،  مدين��ة  أط��راف 
وغ��ادر الرئيس، ليبدأ 
العس��كري  التدخ��ل 
بقي��ادة  للتحال��ف 
 26 فج��ر  الس��عودية 
وكان   .2015 آذار 
املطلب األول للتحالف 
الش��رعية،  واحلكومة 
في األش��هر األولى من 
احلرب، هو انس��حاب 
عدن  م��ن  االنقابي��ن 

يحاول أن يدفع باجتاه إعادة االنتخابات؟
قطع��اً ما حدث لم يضع العدال��ة والتنمية فقط 
ف��ي موقف حرج، ب��ل وضع التجرب��ة املغربّية كلّها 

ومحيطه��ا )أب��ن، حل��ج، الضال��ع(، الت��ي حتول��ت 
إلى س��احة حرب. وأجب��رت آالف الضربات اجلوية 
االنقابي��ن في متوز وآب على ترك ع��دن ومحيطها، 
بعد أن تس��ببت احلرب بدمار واس��ع وس��قوط آالف 
القتل��ى، فض��اً عن اش��تعال احلرب ف��ي احملافظات 

الشمالية.
ويتش��كل اآلن وض��ع جدي��د في جن��وب اليمن، 
إذ تظهر في بع��ض األحيان دعوات تتمس��ك مبطلب 
االنفص��ال، باإلضاف��ة إل��ى ص��راع ب��ن مجموعات 
محلي��ة، بخلفيات سياس��ية وأمني��ة. وبغض النظر 
ع��ن مدى التقدم ف��ي إعادة بناء املؤسس��ات في هذه 
احملافظ��ات، إال أن احلوثي��ن وأتباعه��م بات��وا فيها 

على احملّك، وس��يحّدد قيم��ة االنتخابات ونتائجها، 
وم��دى إقبال الناخب على املش��اركة ف��ي انتخابات 
ال حُتت��رم فيها إرادت��ه ونتائجها. وقد تك��ون إعادة 

االنتخابات املخرج الوحيد إلنقاذ التجربة.
ول��و قبل��وا ببدي��ل لبنكي��ران، فه��ل س��يقبلون 
بش��روط األحزاب التي رفضوه��ا ورفضها بنكيران 
م��ن قب��ل؟ ف��إن قبل��وا به��ا -وال أظّنه��م يفعل��ون- 
فسيدخلون في مسار انزالقي من التنازالت أصعبها 

التنازل األّول.
والّنهاي��ة س��تكون حت��ّول احل��زب م��ن ح��زِب 

م��ن املاض��ي. وخافاً مل��ا كان قبل عام��ن، فقد باتت 
الق��وات التي تتألف من جنود وضباط يتحدرون من 
احملافظات اجلنوبية، تتوسع شماالً، ليجد احلوثيون 
أن س��يطرتهم تتقل��ص يوم��اً بعد يوم. وجتس��د هذا 
األم��ر في معارك الس��احل الغرب��ي، إذ متكنت قوات، 
غالبيتها م��ن اجلنوبين، من الس��يطرة عل��ى أجزاء 
واس��عة م��ن مديريت��ي املخ��ا وذوباب الس��احليتن 
جغرافي��اً،  اجلنوبي��ة  تع��ز،  حملافظ��ة  التابعت��ن 
والش��مالية سياسياً، وفقاً للتقس��يم اجلغرافي الذي 

كان قبل توحيد الباد في عام 1990.
ومعركته��م  احلوثي��ن  »مغام��رات«  وع��ززت 
التوس��عية نحو اجلنوب قبل عام��ن، وما تبعها من 
ح��رب ال ت��زال رحاها ت��دور حتى اليوم ف��ي أكثر من 
محافظ��ة ش��ماالً، م��ن احتم��االت توجه الب��اد نحو 
التقسيم، إذ اجتمعت عوامل التاريخ ومظالم املاضي 
)آثار التشطير وحرب صيف 1994(، مع آثار احلرب 
الت��ي س��يطرت فيها املليش��يات عل��ى مرك��ز الدولة 
في صنع��اء، باإلضافة إل��ى ما يصف��ه البعض بأنه 
»ضوء أخضر«، أو دعم مباشر، بنسبة أو أخرى، من 
أط��راف إقليمية، ما يعزز توجه اليمن نحو التقس��يم 
إلى ش��مال وجنوب عل��ى األقل. لكن هذه املؤش��رات 
قد تتغّير، مع أي حتّوالت مس��تقبلية، ومع املعوقات 
الذاتي��ة الت��ي ال تس��مح بنش��وء نظام��ي دولتن في 
اليم��ن، بق��در ما تع��زز التوج��ه نحو احلك��م الذاتي. 
ومثلم��ا كان احلوثيون وحلفاؤهم قب��ل عامن، على 
مش��ارف مدينة ع��دن، يبدو الوضع مختل��ف حالياً، 
فقوات الش��رعية حت��اول من خ��ال عملياتها املكثفة 
التق��دم أكثر نحو العاصمة، مركز س��يطرة احلوثين 
وحلفائه��م، غي��ر أن املع��ارك على مش��ارف صنعاء، 
وحتديداً في مديرية ِنهم، ال تبدو من السهولة مبكان، 
إذ إنها باتت منطقة حرب مش��تعلة منذ أكثر من عام، 

فيما تتقدم فيها الشرعية ببطء.{

بقلم: سهيل الغنوشي

العثماني يبدأ مشاورات
تشكيل حكومة مغربية جديدة

ب��دأ رئي��س احلكوم��ة املكل��ف اجلدي��د في 
املغرب، س��عد الدي��ن العثماني، ي��وم الثاثاء، 
مش��اورات لتش��كيل احلكومة، بعدما أخفق في 
تشكيلها عبد اإلله بنكيران، زعيم حزب العدالة 
والتنمي��ة، الذي تص��ّدر االنتخاب��ات البرملانية 

في  تشرين األول 2016.
واس��تقبل العثماني، في مقر حزب العدالة 
م��ن  قيادي��ن  الرب��اط،  بالعاصم��ة  والتنمي��ة 
حزب االس��تقال )محافظ(، الذي حل ثالثاً في 
االنتخاب��ات البرملاني��ة، بعدما تعذر اس��تقبال 
إلياس العم��اري، األمن العام حل��زب األصالة 
واملعاصرة )102 مقعد م��ن أصل 395(، الذي 

حل ثانياً.
وفي كلمة له لإلعان عن انطاق مشاورات 
تش��كيل احلكومة، قال محمد اخللفي، املتحدث 
باس��م رئيس احلكومة املكلف، إن��ه »تعذر بدء 
املش��اورات بحزب األصالة واملعاصرة لوجود 

أمين��ه العام ف��ي مهمة خارج الرب��اط. ولفت اخللفي، إل��ى أن »العثماني س��يلتقي العماري في وقت 
الحق«.

وأش��ار اخللف��ي، إل��ى أن »رئيس احلكوم��ة املكلف حت��دوه رغبة في اإلس��راع بهذه املش��اورات 
لتأس��يس أغلبية حكومة قوية يتلوها مش��روع حكومة )..( وهناك حالة من التعبئة حتى نكون عند 

حسن ظن املك والشعب املغربي«.
وعق��ب لقائ��ه رئي��س احلكومة املكلف، ق��ال املدير العام حلزب االس��تقال، إن »احل��زب عبر عن 
رغبت��ه في أن يكون ضمن األغلبية احلكومية، وهذا ما عبر عنه عند تعين بنكيران رئيس��اً للحكومة 

)..( واحلزب ال يزال على موقفه في دعم حزب العدالة والتنمية«.
ويحتاج تشكيل احلكومة في املغرب إلى 198 مقعداً في مجلس النواب.

وين��ص الدس��تور املغربي على تعي��ن رئيس احلكومة من احلزب السياس��ي ال��ذي تصّدر آخر 
انتخابات برملانية، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل احلكومة من قبل الشخص املكلف بذلك.{

عبد االله بن كيران
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مش��روٍع إلى ح��زِب س��لطٍة، كما حدث ف��ي تونس. 
والتج��ارب تثب��ت أن سياس��ة اس��ترضاء اخلص��م 
ال ت��ؤّدي إالّ إل��ى تغّول��ه وإل��ى املزي��د م��ن االبتزاز، 
واس��ألوا البريطانين واألوروبين عموماً يحّدثوكم 
ع��ن جتربتهم مع أدولف هتل��ر والّنازين، وعلى أّي 
أس��اس يرفض احلزب ش��روطاً ثم يع��ود فيقبلها؟ 

وأّي مصداقّية ستبقى لهذا احلزب؟
ث��ّم إن التضحي��ة باألم��ن الع��ام ث��ّم القب��ول 
بالش��روط الت��ي أعِف��ي بس��بب رفضه له��ا، موقف 
غير جدي��ر باالحت��رام. وحّتى إن تنازل��ت األحزاب 
-بطريقة أو بأخرى- عن ش��روطها فس��تظّل أضرار 
ه��ذا اخلي��ار أكبر م��ن منافع��ه، خاصة عل��ى املدى 

البعيد.
يق��ود  أن  للح��زب  أك��رم  س��يكون  وبالتال��ي 
وفاعل��ة  نش��طة  معارض��ة  ويجعله��ا  املعارض��ة 
حكوم��ة  ركيزت��ن:  عل��ى  تق��وم  )والدميقراطي��ة 
ومعارضة(، ويظّل متمّسكاً مبشروعه وثوابته، وما 
وعد به من إصاحات يدفع بها من موقع املعارضة 
ما اس��تطاع. ثّم يع��ود في ق��ادم االنتخابات بنفس 
املشروع واألطروحات، ويطلب من الّشعب تفويضاً 
أكبر ييّسر عليه تشكيل احلكومة وتنفيذ البرنامج.

هك��ذا تظ��ّل السياس��ة عل��ى أصوله��ا: برام��ج 
متباين��ة، كل حزب يعرض برنامج��ه على الناخب 
طالباً تفويض��ه لتنفيذ برنامجه، ويلتزم ببرنامجه 
سواء كسب االنتخابات أو خسرها، وسواء كان في 

احلكومة أو في املعارضة.
اخلاص��ة أّنه ليس أم��ام العدال��ة والتنمية إالّ 
خياران: القبول مبرّش��ح بديل، ث��ّم بعد ذلك القبول 
بش��روط األح��زاب -إن ظلّت قائم��ة- أو رفضها مبا 
يعن��ي الع��ودة إل��ى املرّب��ع األّول، أو االعت��ذار ع��ن 
عدم تش��كيل حكومة، ثم قي��ادة املعارضة أو إعادة 

االنتخابات.
لق��د أعطى بنكيران -ومن ورائ��ه حزب العدالة 
والتنمي��ة- خال رئاس��تهم للحكوم��ة، وصمودهم 
وثباته��م ف��ي وج��ه االبت��زاز، ومحاول��ة التدجن؛ 
احلكوم��ة  رئي��س  وملنص��ب  لانتخاب��ات  أعط��وا 
وزن��اً. كما بّثوا في احلياة السياس��ية روحاً جديدة 
والتزامه��م  املصداقي��ة  عل��ى  الش��ديد  بحرصه��م 
يواك��ب  املغرب��ي  املواط��ن  فأصب��ح  الش��فافية، 
السياس��ة ويفهمها، ووجد في العدال��ة والتنمية ما 
يطلب��ه املواط��ن في السياس��ي: الص��دق واحلرص 
والتواض��ع، وبذل احلزب جه��وداً جّبارة لتصحيح 
مس��ار العملية السياسية في املغرب وإرساء دعائم 
قوّية للّدميقراطّية. فا يس��ع قادته اليوم التضحية 
بكّل تلك املكاسب خضوعاً البتزاز أو تشّبثا بتشكيل 

حكومة.
أيضاً على قادة العدالة والتنمية أن يستشعروا 
جس��امة املس��ؤولية، ويدركوا أّن التجربة املغربّية 
ه��ي التجربة العربّي��ة الوحيدة التي ال تزال تس��ير 
ف��ي املس��ار الصحي��ح، بع��د أن تاه��ت أو انحرف��ت 
أو أجهض��ت كّل التج��ارب األخ��رى، وذل��ك بفض��ل 
منهجّية هذا احلزب وتش��ّبثه مبش��روعه، وحفاظه 
على مصداقّيته ونقاء مشروعه حّتى بعد أن مارس 

السلطة، وهي حالة تكاد تكون فريدة.
ال��ّدرس الذي ينبغ��ي أن نتعلّمه م��ن جتربَتي 
املغ��رب وتون��س، ه��و أّن��ه لي��س أم��ام أّي ح��زب 
سياس��ي ميل��ك مش��روعاً إصاحي��اً إالّ واح��دة من 
اإلصاح��ي  مبش��روعه  التمّس��ك  اس��تراتيجيتن: 
ومصداقّيته، واملراهنة على الشعب مهما كان الثمن 
ث بالّسلطة مهما كان  ومهما كانت املآالت، أو التش��بّ
الثمن والتنازالت، حّتى ولو بالتنازل عن املش��روع 

نفسه أو الثوابت واملبادئ واملصداقّية.
الّس��لطة  إل��ى  وصل��َت  إذا  األّول،  املس��ار  ف��ي 
فبتفويض شعبي لتنفيذ مشروعك اإلصاحي، وإالّ 
تدفع به من موقع املعارض��ة. املهّم أن حتافظ على 

مصداقيتك وعلى نقاء مشروعك اإلصاحي.
وف��ي املس��ار الثان��ي قد جتد نفس��ك تس��تعمل 
أس��اليب مراوغة للوص��ول إلى الس��لطة، وقد جتد 
نفس��ك مضطّراً للتخلّي عن كّل شيء من أجل البقاء 

فيها، طاملا أّنها أصبحت غاية تبّرر كّل وسيلة.
ال ش��ّك أّن م��ا ح��دث ميّث��ل إرب��اكاً واختب��اراً 
للتجرب��ة املغربّية، ولكن بإم��كان العدالة والتنمية 
-كما فعل ذلك من قبل- أّن يحّول األزمة إلى فرصة 
لتحديث العملّي��ة االنتخابية والسياس��ّية، أو على 

األقل احلفاظ على ما حتقّق من مكاسب.
فاألم��ل يظّل قائم��اً ما دام في الب��اد حزب -ذو 
وزن ومصداقّية- متشّبثاً مبشروع وطني لإلصاح 
ومحافظاً على مصداقّيته وعلى نقاء مش��روعه. أّما 
إذا خضعت األحزاب اإلصاحّية لابتزاز والتدجن 

فكّبر على اإلصاح والدميقراطّية أربعاً.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

وال يزالون ُمختِلفين
عة  هب والِفضة، َوَجَبَلُه���م ِطباعًا متنِوّ جع���ل الله تعالى الَن���اس معادن مختلفَة كمع���ادن الَذّ
ر والتفكير، وال  باع واملعاِدن،  واختلف الناس في مناحي التصوُّ د الطِّ ْربة، وبتعدُّ ع اأَلرض والُتّ كتنوُّ
���لف: »لاِلختالِف  ك، ولذلك خلقهم، وفي ذلك يقوُل َبعُض الَسّ يزال���ون ُمخَتِلف���ني، إال من َرِحَم ربُّ
ٍع وُبرهان ال  َخَلَقُه���م!«، ولك���ّن االخت���الف احملمود ال���ذي َيرضى بِه اللُه ع���ز وَجّل هو اختالُف َتَن���وُّ
بوا  ه���ى وذوي احِلج���ى أن ال يتعصَّ اخت���الف تض���اّد وُع���دوان. من أج���ل ذلك وَج���َب على ُأول���ي النُّ
ِفقون علي���ه، وَيْعُذُر  ت���وا ف���ي نظراتهم، وأن يتس���امحوا فيتعاونوا ف���ي ما يتَّ الجتهاِده���م، وال يتزمَّ

َبْعُضهم َبْعضًا في ما يختلفون فيه.
ية، واألمور الَقْطِعّية،  إّن ما ال َيِحُقّ أِلَتباع احلِقّ أْن يختِلفوا فيه هو ما كان في القضايا الُكلِّ
ًة، والش���ؤوِن احلياتيِة عامة، فال َحَرج في االختالف وال ُجناح في َعدم  أما في املس���ائل الظّنيَة كافَّ
االئتالف! ِلذا كان َمَحلُّ االختالف الذي شرعه الله وَجعَله من ُسَن احلياِة هو في املجال اأَلوسع 

واملدار األرَحب. 
لق���د أمر اإلس���الم ب���أن تكون الدعوُة إلى س���بيل الله باحلكم���ة واملوعظِة احلس���نة، وأن تكون 
هج القرآن���ي فإنه َيخرج َعن الطريق القومي،  املجادل���ُة بالتي هي أَحَس���ن، وُكّل من ُيخاِلُف هذا الَنّ
ويخال���ُف أََدَب الق���رآن العظي���م؛ ومن العجب أّن كثيراَ من ُدعاة اإلس���الم َيْنَهون عن���ه وَيْنأْون عنه، 
}وإْن ُيْهِلك���وَن إال أَْنُفَس���هم وما يْش���عرون{ األنعام – 36، فهم يؤمنون ب���أن اجَلَدَل ينبغي أن يكون 
بالتي هي أحسن، وينهون عن ُمخاَلفتِه، ولكنهم يْنأَون عنه ويقُعون في ال�ِمراء املذموم، وفي الّلَدد 

جال إلى الله اأَلَلدُّ اخَلصِم« رواه مسلم. مع اخلُصوَم!. والرسول ] يقول: إن أَْبَغَض الرِّ
���راَع البغيض ال���ذي يعصف بحياتنا ف���ي ُكلِّ ما  إن اجَل���َدل العقي���م ال���ذي يدور بينن���ا، والصِّ
د  ُه في أن يؤيِّ دًا ف���ي املذاهب، ال يْأتِلف مع املْنطق العقلّي أو الّش���رعّي! فإّن ل���كٍلّ حَقّ َيْحَتم���ُل َتَع���ُدّ
َة َخْصَمه باملنطق والبرهان، وليس ألحٍد احلّق في أن َيْرمي  قوَله باحُلّجة والبيان، وأن َيْنُقَض أِدلَّ
���تائم  ُمَح���اِوَره ِبجاِرح���ٍة م���ن القول أو صاعق���ٍة من الغَضب، أو يُصبَّ على َخْصمه َس���ْجاًل من الشَّ

باب ألنه خاَلف رأَيه أو َذَهَب غير َمذَهِبه. والسُّ
ُة اأَللدِّ اخَلِصم ه���ي اأَلْقوى، وأن يكون ِصياُح  ولق���د اعَتدنا في َش���ْرِقنا املتخِلّف أن تكون ُحجَّ
الُعُت���لِّ ال�ُمْس���َتكِبر ال�ُمزاِح���م أِلْنَك���ِر اأَلص���وات ه���و األش���دُّ َوقع���ًا في ال���رؤوس واألْكَث���ُر إيقاعًا في 

فوس! النُّ
جال اأَللش���داء! إذا  َباع من الرِّ اء، وأََحقُّ باالتِّ إن احل���َقّ أَول���ى باملجاملة من ال�ُمجاِدلني األش���َدّ
لطان  ُتك من إقناع ُمناِظريك فال ُعْذر لَك في أن تقوَدهم إلى َمْذَهبك بَسيف السُّ نك ُحجَّ لم مُتكِّ

وَقْهِراإِلرغام.
رين والباحثني، وأصحاِب املذاهب، وأرب���اب املناصب أن ُتْدَحَض  َيْعُظ���م على كثير م���ن ال�ُمفكِّ
ِبعوه،  تُهم، وتسُقَط هيَبتهم، وأن يتنازلوا عن مواقفهم، وَفاتهم أن َيْذُكروا بأن احَلّق أَحقُّ أن َيتَّ ُحجَّ
ين، وإمنا الِكْبُر َبَطُر احلق وَغْمُط  وأّن اخلضوَع َفضيلٌة تدل على َصفاء اليقني والتواُضع في الِدّ
الن���اس، ولق���د كان م���ن وَصايا اخلليف���ة عمر لقاضيه أبي موس���ى اأَلش���عري: وال ميَنْع���َك قضاٌء 
، فإن احلَقّ  َقضيَته باألمس ثم راجعت فيه نفَس���ك، وُهِديت فيه إلى ُرش���دك، أن َترِجَع إلى احلَقّ

قدمٌي ال ُيْبِطله شيء، ومراجعُة احلقِّ َخيٌر من التمادي في الباطل.
حمن، َتَركوا الَعمل وَغِرقوا في اجلدل »وما َضَلّ قوٌم  اس إذا ُحرموا نوَر اإلميان وَعْوَن الَرّ إن الَنّ

بعد ُهدًى كانوا عليه إال أوتوا اجَلدل« رواه الترمذي.
رنا بأنه َزعيٌم ببيٍت في َربِض اجلنة ملن َتَرك امِلراء وإن كان ُمِحقًا« رواه  إن نبَينا األكرم ] َبَشّ

أبو داود.
َفح���ذاِر ان ُترِخ���َي الِعن���ان في ما أَنت عنه َمْزج���ور، وَتَتوّلى ِبُركنك عما أن���ت عليه مأُجور! إن 
أغل���َب املجالس تفتقد هدوَء النفس، وتغيُب عنها موضوعيُة البحث، يش���تدُّ فيها َوِطيُس اجلدل 
���موم وُتوِغر الصدوَر،  واملنافس���ة، وَيرَتع فيها َقِبيل األباِلس���ة، فتجُد َمطَلبها وَمغَنَمها، وتنفُث السُّ

قاِق وسوَء األخالق. زاع والشِّ وتنُثر ُبذوَر النِّ
���َدد )اخلصومة( واطُلب من الله  ف���إْن كنَت َترجو ُحْس���ن اأَلدب وبل���وَغ اأَلَرب، َفَدِع الباطَل واللَّ

تعالى الِهدايَة واملَدَد!<

العاهل السعودي في مؤتمر لرابطة العالم اإلسالمي
حريصون على حماية الحقوق والحريات وفق القيم اإلسالمّية

ق��ال العاه��ل الس��عودي املل��ك س��لمان ب��ن عبد 
العزيز إن باده حريصة على أن تقدم منوذجاً يقتدى 
به حلماية احلقوق واحلريات املش��روعة مبا يتوافق 

مع القيم اإلسامية.
جاء ذلك ف��ي كلمة ألقاها نيابة عن��ه األمير خالد 
الفيصل أمير منطقة مكة املكرمة يوم األحد، في افتتاح 
املؤمت��ر الدولي ال��ذي تنظمه رابطة العالم اإلس��امي 
بعن��وان »االجتاه��ات الفكري��ة ب��ن حري��ة التعبي��ر 

وُمْحَكَمات الشريعة«، ويستمر ملدة ثاثة أيام.
وش��ارك في املؤمتر، ال��ذي أقيم في مق��ر الرابطة 
مبك��ة املكرمة، عدد من العلماء بينهم رئيس الش��ؤون 
الع��ام  واملفت��ي  غورم��از،  محم��د  الترك��ي  الديني��ة 
للس��عودية رئي��س املجل��س األعل��ى لرابط��ة العالم 
اإلس��امي الش��يخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، 

والشيخ يوسف القرضاوي.
وأعرب العاهل الس��عودي عن أمله بأن »يس��هم 
هذا املؤمتر بإضاءات مميزة تتعلق مبوضوعه، تزيل 
الش��بهات حول منهجنا اإلس��امي«، وأكد أن »اململكة 
حت��رص عل��ى أن تق��دم منوذج��اً يحت��ذى حلماي��ة 
الرف��اه  وحتقي��ق  املش��روعة،  واحلري��ات  احلق��وق 
والتنمي��ة الش��املة للمجتمع، مب��ا يتوافق م��ع القيم 
اإلس��امية، ويحافظ عل��ى األمن املجتمع��ي والتآلف 
بن أفراده، ويعزز التمسك بدينه، والثقة والوئام بن 

املواطن واملسؤول«.
وأض��اف: »نتمن��ى م��ن ذوي االهتم��ام بالش��أن 
اإلس��امي، واملؤثري��ن ف��ي مجتمعاته��م، أن يرك��زوا 
عل��ى إب��راز املزاي��ا التي يقدمها اإلس��ام ف��ي احلفاظ 
على كرامة اإلنس��ان، واحلرص على إسعاده وتنمية 
الفضائ��ل فيه، وتوجيهه نحو اخلي��ر والنفع والتأثير 
اإليجابي، وأن يعرضوا حقوق اإلنس��ان في صورتها 

املترابطة الكاملة حقوقاً وضوابط«.
م��ن جهت��ه، أك��د غورم��از ف��ي كلم��ة نياب��ة عن 
م��ن  يتك��ون  »اإلس��ام  أن  املؤمت��ر،  ف��ي  املش��اركن 
مجموعة م��ن املبادئ والكلي��ات والثوابت واحملكمات 
واملث��ل العليا، التي خرجت إلى حيز الوجود واكتملت 
بالتدريج مع نزول الوحي ملناسبات إنسانية متغيرة 

ومتطورة«. ولفت إلى أن »احلياة في الفكر اإلس��امي 
ليس��ت راك��دة وال جام��دة ب��ل ظاه��رة حي��ة ومفعمة 

باحلركة املستمرة«.
أم��ا األمن العام لرابطة العالم اإلس��امي )محمد 
ب��ن عبد الكرمي العيس��ى( فن��ّوه في كلمت��ه ب�»أهمية 
املوض��وع الذي اختاره املجمع الفقهي لهذا اللقاء؛ ألن 
العص��ر ال��ذي نعيش فيه عص��ر التجاذب��ات الفكرية 

الثقافي��ة  واالس��تقطابات 
واالفتت��ان  ل��ون،  كل  م��ن 
والتغي��رات  بالتط��ورات 
التي تس��تهدف كل ش��يء 

في حياتنا«.
»احلري��ة  أن  وأك��د 
من أه��م القيم اإلنس��انية، 
وأن أش��ق م��ا يتعرض له 
اإلنس��ان ف��ي حيات��ه ه��و 
وأن  حريت��ه،  مص��ادرة 
تصير تصرفاته وقرارات��ه بيد غيره، أو تكون مرتهنًة 
للقي��ود والرقابة، فيجب��ر على أن يق��ول أو يفعل ما ال 

يريد، أو مينع أن يقول أو يفعل ما يريد«
وفي كلمته، حذر املفتي العام للس��عودية الشيخ 
عب��د العزي��ز ب��ن عبدالل��ه آل الش��يخ »املس��لم من أن 
يجعل عقله وهواه حاكم��اً على ما يثبت بنص القرآن 

الكرمي أو ثبت في السنة النبوية املطهرة«.{

ثلث اليهود يرغبون
في الهجرة من إسرائيل

 أظهرت نتائج اس��تطاع للرأي العام اإلسرائيلي 
أن ثل��ث اليهود الذين يعيش��ون في إس��رائيل يرغبون 

بالهجرة منها.
وجاء في االستطاع الذي أجراه معهد »ميدغام« 
لاس��تطاعات لصال��ح مش��روع »رحلة إس��رائيلية« 
التابع لوزارة التربية والتعليم واجليش اإلس��رائيلي، 
أن 27% م��ن الس��كان اليهود في إس��رائيل يرغبون في 

الهجرة من الباد لو متكنوا من ذلك.
ووفقاً لاس��تطاع ال��ذي أوردت نتائج��ه »وكالة 
س��ما« الفلس��طينية املس��تقلة لأنب��اء، ف��إن 36% من 
اليه��ود العلماني��ن و7% م��ن اليه��ود املتدين��ن ف��ي 
إس��رائيل يرغب��ون ف��ي الهج��رة منه��ا. وتب��ن نتائج 
االس��تطاع أن الراغبن في الهجرة من إسرائيل هم في 
األساس ش��بان يهود تتراوح أعمارهم ما بن 23 عاماً 

و29 عاماً.
وفي م��ا يتعل��ق بتعري��ف الهوية، ق��ال 83% من 
اليهود احملافظن دينيا و90% م��ن املتزمتن املتدينن 
م��ن   %53 بينم��ا  كيه��ود،  أنفس��هم  يعرف��ون  إنه��م 
العلماني��ن يعرفون أنفس��هم كيه��ود و44% يعرفون 

أنفسهم كإسرائيلين. 
»رحل��ة  مؤمت��ر  مبناس��بة  االس��تطاع  وأج��ري 
إسرائيلية كدافع للتغيير« الذي عقد في الكنيست يوم 
االثنن، ويه��دف إلى إيجاد طرق خلطاب مش��ترك في 

املجتمع اإلسرائيلي.
وش��ارك في ه��ذا املؤمت��ر رئيس الكنيس��ت يولي 
إدلش��تاين، ووزي��ر التربي��ة والتعليم نفتال��ي بينت، 

ورئيس املعارضة  إسحاق هرتسوغ.
واعتب��ر أن معطيات االس��تطاع ت��دل على وجود 
مش��كلة ف��ي الش��عور بالهوي��ة واالرتب��اط واالنتم��اء 
للشعب والباد والدولة لدى جمهور آخذ باالزدياد في 
دولة إس��رائيل، وهذا واقع يخلق ش��رخاً وانقساماً في 

املجتمع اإلسرائيلي كله، بحسب قوله.{
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تعالي��م االس��ام(. وكان يح��ض الف��رد عل��ى العم��ل ليس من أجل نفس��ه 
فقط، ولكن من أجل املجتمع أيضاً. وهكذا أصبح العمل اس��تجابة لإلميان 
أكث��ر مما هو اداة للكس��ب. وبالتالي أصبح ربح املال لي��س لتخزينه، امنا 

لتوزيعه.
وتترجم نظرية لوثر االقتصادية هذه في النجاحات االقتصادية التي 
حتققها أملانيا، وكذلك الدول االسكندينافية )السويد والنرويج والدمنارك( 

التي تتمسك مبدرسته الكنسية االجنيلية.

لق��د ط��وى لوثر صفح��ة »الدول��ة الديني��ة« ف��ي أوروبا بع��د أن كان 
الفاتيكان ينّصب امللوك واألم��راء، ويقود اجليوش في البر والبحر.. وعمل 

لوثر مببدأ أن ما لله لله.. وما لقيصر لقيصر، حسب قول السيد املسيح!!.
كان وال��د مستش��ارة أملانيا اجنيا مي��ركل راهباً اجنيلياً من كنيس��ة 
لوث��ر.. وميكن احلك��م على مدى التزامه��ا بالتعاليم اللوثري��ة من تواضع 
مابس��ها وأث��اث مكتبه��ا ف��ي املستش��ارية.. كذل��ك كان الرئي��س األملاني 
الس��ابق جواشيم غوك راهباً في الكنيس��ة، اال انه تخلى عن عمله الكنسي 
عندما ترش��ح للرئاسة.. وقد استقال مؤخراً ليعود الى الكنيسة من جديد، 

وانتخب مكانه وزير اخلارجية السابق شتامناير.
اال ان ثمة قضية س��لبية خطيرة دفع الشعب األملاني -وال يزال- يدفع 
ثمنها غالياً حتى اليوم، وهي قضية الاسامية. فمارتن لوثر كان السامياً، 
كاره��اً لليهود باعتبار انهم مس��ؤولون عن قتل الس��يد املس��يح. ولقد زرع 
ه��ذه الكراهية في ثقافته الدينية التي صنعت الش��خصية األملانية. ورمبا 
كان ذل��ك وراء جت��اوب األملان مع املخطط النازي الرهي��ب بتصفية اليهود 

من خال ما عرف مبشروع احلل األخير اثناء احلرب العاملية الثانية.
لق��د كان لوث��ر يعتقد أن اليه��ود تآمروا علي��ه ش��خصياً، وانهم قاموا 

بتسميمه.. ولقد مات مسموماً فعاً.{

في مث��ل هذا الوقت منذ 500 ع��ام، متّرد راهب أملاني على املس��يحية 
الكاثوليكي��ة. وق��ام بتعلي��ق 95 ورق��ة عل��ى مدخل الكنيس��ة ف��ي مدينة 

وينتبرغ تضمنت كل ورقة منها رأياً مخالفاً ملا تقول به الكاثوليكية.
ل��م ت��ؤدِّ تل��ك العملي��ة ال��ى والدة الكنيس��ة االجنيلي��ة املنفصل��ة عن 
الكنيسة األم فقط، ولكنها أدت الى صناعة أملانيا كما نعرفها اليوم. ولذلك 
أُعّد أكثر من ألف مهرجان ومؤمتر احتفاالً بهذه املناسبة. أما الراهب املتمرد 

فهو مارتن لوثر.
كان��ت أملاني��ا قبل ث��ورة لوث��ر على الكنيس��ة منقس��مة على نفس��ها، 
تنفج��ر فيها الصراعات الدموي��ة داخل وبن االقطاعي��ات املتعددة )كانت 
اش��به بالشرق األوس��ط اليوم(. جنح لوثر في اعادة تركيب نسق العيش 
املشترك في املانيا وجنح في صناعة ثقافة أملانية جديدة، وجنح حتى في 

اعادة صياغة اللغة االملانية على النحو الذي تعرف به اليوم.
لم تلغ حركة لوثر الكاثوليكية، فهي ال تزال مس��تمرة كنيسة رئيسية 
ف��ي الب��اد، ولك��ن الكاثوليك يش��كلون اليوم ثاث��ن باملائة فق��ط من عدد 
السكان، وهي نسبة مساوية تقريباً لعدد االجنيلين. النجاح الذي حققته 
حركة لوثر يتمثل في توحيد الثقافة األملانية، مما ساعد املانيا على حتقيق 
وحدته��ا في القرن التاس��ع عش��ر بعد صراع��ات وحروب داخلي��ة دموية 

طويلة.
كان االعتقاد الديني العام يقول ان املس��يحين يتمتعون بالنجاة يوم 

القيامة ملجرد إميانهم باملس��يح. غير ان لوثر جاء بنظرية جديدة تقول ان 
هذه النجاة مش��روطة بالعمل باألخاقيات التي دعا اليها املس��يح؛ وليس 
مبج��رد اإلميان ب��ه. وان احلكم على مدى االلتزام به��ذه األخاق يعود الى 

الضمير.
لم يأِت لوثر بهذه األفكار من عنده. أخذها عن فيلس��وف أملاني سابق 
ل��ه. ويؤكد فيلس��وف املاني آخر ان هذه األفكار الفلس��فية – الاهوتية هي 

افكار مشرقية )وليست غربية في أساسها(.
كانت الكنيس��ة حتّرم املوس��يقى مثاً. وقد ص��در التحرمي عن مراجع 
الهوتية كبرى مث��ل جون كالفن وهياريخ زوينكلي السويس��رين، اال ان 

لوثر رفض التحرمي. ويوجد في أملانيا اليوم 130 فرقة موسيقية كبيرة.
قام لوثر بطبع االجنيل باللغة األملانية، وطلب من كل أملاني رجاً كان 
أو امرأة أن يقرأه كواجب ديني. وهكذا تعلّم األملان جميعاً القراءة والكتابة، 
حت��ى ان أملانيا اليوم رغم انها حتتل املرتبة 17 من حيث عدد الس��كان في 
العالم، فانها تتربع على ع��رش املرتبة الثانية، بعد الواليات املتحدة، من 

حيث شراء الكتب.
كان لوث��ر يق��ول بت��داول امل��ال، ويح��ّرم اكتن��ازه )وهذه م��ن تعاليم 
االس��ام(. وكان يحّرم كس��ب املال م��ن دون عمل أو جه��د )وهذه كذلك من 

ألمانيا: لوثر.. وفصل الدين عن الدولة
لألستاذ: محمد السّماك 

إلى رحاب الجنان أيها الفارس المقدام

خال ثاث س��نوات خلت، وفي رحاب محافظة الشمال، 
اقتربت منك أكثر، قّدرتك أكثر، ألنك كنت تقود سفينة اجلماعة 
في طرابلس في ظروف قاس��ية على صعيد الداخل، وظروف 
أقسى على املس��توى العام . كنت تواجه التحديات بعقانية 

و روّية مع رباطة جأش، و ثبات و إقدام. 
كنت دائم��اً تعمل عل��ى توحيد الكلمة و جمع الش��تات ال 
تهمك املصال��ح الضيقة وال تزعجك االنتقادات املغرضة. كنت 
تقاب��ل اإلس��اءة باالحس��ان. كنت ت��رّد على اخلط��أ بتصويب 
املس��ار. كنت تقاب��ل العنجهية من بعض املتنطع��ن بالر أفة 
والتسامح. كنت تقابل الوجوه املتجهمة بتلك االبتسامة التي 
ال ت��كاد تفارق ثغرك الوضاء. و عندما كان يش��تد اجلدل كنت 
ترطب األجواء املش��حونة بفكاهاتك الندّية التي تدخل الفرح 
والس��رورعلى قلوب احلاضرين. كنت تس��هر الليالي الطوال 
م��ن أجل حل املش��كات الت��ي يطرحه��ا البعض ك��ي يعرقلوا 

مس��يرة الدعوة. كنت ال تتأفف عندما أزعجك في س��اعات الليالي املتأخرة أو عند الفجر. هّمك األكبر أن ترى الصفوف 
مجتمعة،  واألرواح متاقية، والدعوة تتقدم الى األمام على هداية و بصيرة.

كنت زاهداً مبا يطمح إليه اآلخرون.ال تهمك املناصب وال املراتب. كان س��عيك الدائم أن تنهض اجلماعة وينصهر 
اإلخوة في تيار العمل والنشاط حتى تكون كلمة احلق هي العليا وكلمة أهل األهواء  هي السفلى.

عرفتك مدارج كلية الهندس��ة في اجلامعة اللبنانية رمزاً للعطاء و التضحية، فنلت إعجاب احملبن و املنافسن. 
طاب��ك ف��ي اجلامعة يتغنون مبآث��رك العظيمة وأخاق��ك الكرمية. كل من يعرف��ك يرى فيك س��مات الصاحلن  هّمة 

املجاهدين وطموح السائرين إلى الله.
أيه��ا الفارس املترجل. أيها الش��هيد املش��تاق للقاء رب��ه. أرجوك أن  تس��مح لي أن أكتب ه��ذه الكلمات بدموعي 

الغزيرة التي أبت اال أن تنهمر مع هذا الصباح املفعم مبرارة األلم و احلزن بعد ساعات من وفاتك.
أخي صفوان، أنت كنت رمزاً للقيادة احلكيمة، وعلماً من أعام األخاق الكرمية.

رحم��ك الل��ه في األولن، ورحمك الله ال��ى يوم الدين. وألهم أهلك  و إخوانك الصبر و الس��لوان، وأمّد رفيقة دربك 
األخت  »أم عبد الرحمن« بالقوة والصبر، فهي من صناع األبطال  الرجال.. 

واحلمد لله رب العاملن.{

الدكتور صفوان مسّدي رحمه الله
- ولد الدكتور صفوان مس��ّدي بطرابلس 

في 16 شباط 1955م.
اإلعدادي��ة  دراس��ته  فيه��ا  تلق��ى   -

والثانوية.
- س��افر إلى كندا في السبعينات ملتابعة 

دراسته اجلامعية.
- حصل على شهادة الدكتوراه في مجال 
الطاقة الشمس��ية من كلية الهندس��ة بجامعة 

مونتريال.
- عمل م��ع مجموعة من اإلخ��وة في كندا 
على تأس��يس حرك��ة إس��امية طابية خال 

دراسته اجلامعية.
- تولى عام 1984 قيادة العمل اإلسامي 

في كندا.

ف��ي بن��اء ع��دد م��ن املس��اجد  - س��اهم 
واملدارس في كندا.

- ع��اد إل��ى لبن��ان مطل��ع التس��عينات، 
وب��دأ التدريس ف��ي كلية الهندس��ة باجلامعة 

اللبنانية عام 1996.
طرابل��س  مكت��ب  مس��ؤولية  تس��لم   -

باجلماعة اإلسامية عام 2003.
- انتخ��ب مس��ؤوالً عن مجل��س محافظة 

الشمال باجلماعة لدورتن.
التربي��ة  جمعي��ة  ف��ي  عض��واً  كان   -

اإلسامية التي تشرف على مدارس اإلميان.
- انتقل إلى رحمة ربه تعالى بعد معاناة 
م��ع امل��رض ي��وم األربع��اء 15 آذار 2017م. 

تغمده الله بواسع رحمته.

بقلم: د. محمد شندب

السيسي.. إذ يحّول مصر
إلى »دولة فاشلة«

ال جدال في أن مكانة مصر، عربياً وإقليمياً 
ودولي��اً، تراجعت بش��كل كبير منذ تس��لّم عبد 
الفتاح السيس��ي الرئاسة عام 2014. قد يقول 
بعضه��م إن ه��ذا التراجع س��ابق على رئاس��ة 
السيس��ي، وه��ذا صحي��ح، فمكان��ة مص��ر في 
تراج��ع مّط��رد من��ذ خروجه��ا -أي��ام الرئي��س 
أنور الس��ادات- م��ن معادلة الص��راع العربي 
اإلس��رائيلي حت��ت مظل��ة كام��ب ديفي��د ع��ام 
1978، وم��ا تا ذلك من مجيء حس��ني مبارك 
رئيس��اً، وحتويله مص��ر إلى »عزب��ة« لعائلته 
ومقّربي��ه، فض��اً عن أنها أصبح��ت حتت حكم 
نظامه كاس��حة ألغ��ام غربية وإس��رائيلية في 
املنطقة. وم��ع انطاق ثورة يناي��ر عام 2011، 
فق��دت مص��ر مزي��داً م��ن توازنها، س��واء حتت 
حكم املجلس العس��كري، أو حتت حكم الرئيس 
املُْنَقلَ��ِب علي��ه، محمد مرس��ي، ع��ام 2013، ثم 
حتت حك��م العس��كر مرة أخ��رى، وص��والً إلى 
رئاس��ة السيس��ي. إال أن اجلديد الذي أضافته 
رئاس��ة السيس��ي لذلك التراجع ف��ي املكانة أن 
مصر تتدهور الي��وم على كل الصعد، اجتماعياً 
وسياس��ياً واقتصادياً وجيوستراتيجياً. مصر 
اليوم، أقرب إلى س��فينٍة م��ن دون ربان، أو أنها 
س��فينة في خضم أم��واج عاتية، يوج��ه دفتها 

هاٍو. 
مناس��بة هذا ال��كام أن نظام السيس��ي لم 
يكت��ف باإلبقاء على الفس��اد والقمع واملقاوالت 
املدفوع��ة الثم��ن إلس��رائيل والغ��رب، كما كان 
احلال زمن مب��ارك، بل حّول مص��ر إلى بندقيٍة 
لإليجار، وإلى »دول��ة ُمْرَتَزَقٍة«، تفتح قواعدها 
ملن يدفع )رّزاً( أكثر، كروس��يا. فحسب مصادر 
عسكرية أميركية، ودبلوماسية غربية، وأمنية 
مصري��ة، فإن نظام السيس��ي س��مح لروس��يا، 
مؤخراً، بنش��ر قوات في قاعدة عس��كرية غربي 
مص��ر، بالق��رب من احل��دود الش��رقية الليبية، 
لدع��م قوات اللواء الليب��ي املتمرد خليفة حفتر، 
في معركته مع احلكومة الشرعية في طرابلس 

وكتائب الثوار الداعمة لها.
وقب��ل ذلك، أف��ادت معلومات في تش��رين 
أرس��ل  السيس��ي  نظ��ام  ب��أن   ،2016 الثان��ي 
طيارين عس��كرين إلى حماة ملس��اعدة النظام 
الس��وري ف��ي حرب��ه عل��ى ق��وات املعارض��ة 
الس��ورية. وحس��ب تصريحات للسيس��ي في 
الش��هر نفس��ه، في مقابلة مع قناة »آر بي تي« 
التلفزيوني��ة ف��ي البرتغال، ف��إن »األْولى ملصر 
أن تدع��م اجليش الوطني في ليبي��ا وكذلك في 

س��ورية وأيض��اً الع��راق، م��ن أجل ف��رض األمن 
ف��ي هذه البلدان«. وال يحت��اج األمر إلى تذكير أن 
اجليش الس��وري الذي يتحدث عنه السيسي هو 
من يرتكب مجازر يندى لها اجلبن بحق ش��عبه، 
في حن أن اجليش العراق��ي طائفي بامتياز، أما 
قوات حفتر فهي عصابات تريد أن تبث الروح من 

جديد في نظام متخلف كنظام معمر القذافي. 
أبع��د م��ن ذل��ك، ل��م يع��د خافي��اً أن نظ��ام 
السيس��ي يتقاطع مع إس��رائيل وإيران وروسيا، 
كما يتقاطع مع أميركا، وبعض الدول اخلليجية. 
إن��ه النظام الوحي��د القادر اليوم عل��ى جمع هذه 
التناقضات كله��ا، فحيثما دار »الُرُّز« متناغماً مع 
العب��ث في اس��تقرار املنطق��ة، دارت مصر، فترى 
السيسي متقاطعاً مع إس��رائيل في حصار قطاع 
غزة، ومع روس��يا وإيران في سورية، ومع إيران 
في العراق، ومع أميركا في ما يوصف ب�»احلرب 
على اإلرهاب«، ومع اإلمارات في محاربة اإلخوان 
املس��لمن.. إل��خ. تبقى هن��ا الس��عودية واليمن، 
فاألص��ل أن »ال��ُرَّز« الس��عودي كان لضمان والء 
مص��ر ودعمها. ولك��ن، عندما جاء وقت اس��تيفاء 
ِز« الس��عودي ف��ي اليمن، نك��ص نظام  ثم��ن »الرُّ
السيس��ي على عقبيه، ووّج��ه أول طعنٍة للمملكة 
هناك، ثمَّ أحلقها بطعنٍة أخرى في سورية، تزلفاً 

إليران وروسيا. 
باختصار، حتولت مصر حتت نظام السيسي 
إل��ى نقطة ارت��كاز إلجه��اض العال��م العربي من 
داخل��ه وعبء علي��ه، بل أضحت وك��راً لكل أعداء 
النهوض العربي. »مصر الكبيرة« ليس��ت قائمة، 
فق��د حتول��ت حت��ت السيس��ي إل��ى ماح��ق في 
وزارات خارجية ووكاالت استخبارات وعسكرية 
أجنبي��ة. ه��ذه ه��ي مص��ر السيس��ي. تنتق��ل من 
حضن أميركي إلى حضن روس��ي، حسب السعر 
ِز« املقدم، على شرط أن يكون من أجل  وكمية »الرُّ
خلخلة ُبنى املنطق��ة ورهنها أكثر ألعدائها. يفعل 
نظام السيس��ي ذلك كل��ه ويرهن البل��د، في وقت 
تغرق فيه مصر بالديون والفقر والقمع والفساد، 
دع عن��ك العبث بأمنها االس��تراتيجي، خصوصا 
في ما يتعلق بأمنها املائي الذي يوشك أن ُيْضَرَب 
ضربة قاصمة مع تش��ييد س��ّد النهضة اإلثيوبي 
على النيل، فيما ترى السيس��ي س��اِدراً ف��ي َغِيِّه، 

وكأن األمر ال يعنيه. 
ل��ك الله يا مص��ر، وآجرنا ف��ي مصيبتنا فيك 

نحن العرب.{

بقلم: أسامة أبو رشيد
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اجلديد .
وأك��د الوفد وق��وف اجلماعة الى جانب مؤسس��ة 
قوى األم��ن، وتقديرها للجهود التي تبذلها املؤسس��ة 
في حفظ األمن واالس��تقرار، ف��ي ظل الظروف التي متر 
به��ا الب��اد، متمنن ل��ه التوفيق والس��داد ف��ي مهامه 

اجلديدة.
كذل��ك زار الوف��د األس��تاذ هان��ي احلاج ش��حادة 
لتهنئته على توليه عضوية املجلس األعلى للجمارك.

اله��در  الرت��ب والروات��ب بوق��ف  ان تؤم��ن سلس��لة 
واحملسوبيات ووقف تعين مستشارين للوزراء.

قواعد العاق��ات، إذ إن األم ال بد أن تكون واعية لصحبة 
أوالدها وتوجيههم في اختيار الصحبة الصاحلة وكيفية 
بناء العاقات. وخامساً اختيار القدوات ومن يكون املثل 

األعلى لأوالد وكيف يتم التعامل معه.
وتخلل االحتفال أناشيد إسامية من وحي املناسبة 
لفرقة ح��ور اجلنة، ومس��ابقة مع جوائ��ز قدمتها األخت 

رفيدة فواز، ومعرض حلويات وورود.

كلم��ة املعلمات، ألقته��ا  رمي خضر، ش��كرت فيها 
البلدي��ة واجلمعي��ة وأش��ادت بال��دور الفاع��ل للعلم 

واملعلمن.

وتثبيت سكانها ودعم صمودهم. 
ومتنى الوفد أن ينقل الرئيس عون إلى الرؤس��اء 
والق��ادة العرب خ��ال القمة املزمع عقده��ا في األردن 
ف��ي 29 آذار اجل��اري، ض��رورة إب��راز األخط��ار الت��ي 
تهدد املدينة املقدسة نتيجة املمارسات التي يقوم بها 
اإلحتال اإلسرائيلي. ورد الرئيس عون مؤكداً أن لبنان 
لن يقصر في الدفاع عن القضية الفلس��طينية وحقوق 

الشعب الفلسطيني وهو سيواصل هذا النهج.

قام وف��د من اجلماعة اإلس��امية في جب��ل لبنان 
ضم املس��ؤول السياس��ي احل��اج عمر س��راج، وعضو 
املكتب العام الش��يخ أحم��د عثم��ان، وعضوية كل من 
املهن��دس مالك فواز، األس��تاذ محمد س��رور، األس��تاذ 
محمد بارود، األس��تاذ محم��د البقيلي، األس��تاذ جمال 
جعيد، واألس��تاذ وس��ام احلجار، بزي��ارة املدير العام 
لق��وى األمن الداخل��ي اللواء عم��اد عثم��ان ظهر األحد 
املاض��ي في دارت��ه ف��ي الزعرورية لتهنئت��ه مبنصبه 

مل��ف  ف��ي  واحملكوم��ن  املوقوف��ن  أهال��ي  نف��ذ 
أحداث عبرا اعتصاماً بعد صاة اجلمعة أمام مس��جد 
الروضة في صيدا، وذلك للمطالبة بإقرار العفو العام 

عن ابنائهم.
املكت��ب  رئي��س  نائ��ب  االعتص��ام  ف��ي  وش��ارك 
السياس��ي للجماعة االس��امية الدكتور بس��ام حمود 
وع��دد م��ن املش��ايخ، فيم��ا رفع��ت أمه��ات وزوجات 
وقريبات احملكوم��ن الفتات تطالب الرؤس��اء الثاثة 
باق��رار العفو العام، وان حتركاتهم مس��تمرة من أجل 

ذلك. 
والق��ى حم��ود كلمة قال فيه��ا: نحن اْلَي��ْوَم جندد 
الدعوة ونطال��ب كل املرجعيات السياس��ية وخاصة 
مرجعياتنا في مدينة صي��دا، للوقوف مع ابنائهم من 
اجل إقرار ه��ذا العفو العام، ألن األم��ن االجتماعي هو 

األساس لأمن السياسي.. 
وفي ما يتعلق بسلس��لة الرت��ب والرواتب: نحن 
مع حق��وق املعلم��ن واملوظفن، لكن نطالب الس��لطة 
بأن ال تعطي بيد وتأخذ بيد أخرى، على هذه الس��لطة 

جمعي��ة  أقام��ت 
ف��ي  االجتماعي��ة  النج��اة 
اإلقلي��م -ش��حيم احتف��االً 
مبناسبة يوم األم بعنوان 
ب��ا حدود«  »األم مواه��ب 
اجلمع��ة  ي��وم  وذل��ك 
2017/3/17 ف��ي مرك��ز 
تخللته  اإلسامي،  الدعوة 
هن��ادي  للداعي��ة  كلم��ة 
أش��ارت  جني��ب،  الش��يخ 
التربية  إلى خماسية  فيها 

الوالدي��ة لبن��اء األوالد الصاحل��ن، إذ إن األم املربي��ة ال 
ب��ّد أوالً م��ن أن تتم بن��اء القناع��ات لدى أوالده��ا، وذلك 
باالس��تماع إليه��م و تفهمها لهم وإبراز احملب��ة لهم. ثانياً 
توجيه اهتماماتهم واس��تثمار أوقاتهم مبا يفيدهم. ثالثاً 
تنمية مهاراتهم من خال مراعاة مواهبهم واس��تثمارها، 
س��واء  يعني��ه،  بش��يء  يتمي��ز  منه��م  واح��د  كل  إن  إذ 
بالرياض��ة أو الذكاء أو القدرة عل��ى التواصل. رابعاً فهم 

أقام��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعية ف��ي إيات/
ع��كار وبرعاي��ة البلدي��ة، حف��اً تكرميي��اً للمعلم��ات 

مبناسبة يوم املعلم .
كلم��ة البلدي��ة ألقته��ا الصحافية فاطم��ة احملمد، 
عب��رت من خالها ع��ن دور املعل��م: »إن للمعل��م دوراً 
بارزاً في بناء املجتمعات ورقيها، وتثبيت املتعاقدين 
وزيادة أجور املعلمن في القطاعن اخلاص والرسمي 
للنهوض بالبلد«. واختتمت احملمد: »إن البلدية تثني 
على الدور الهام الذي تقوم به جمعية النجاة في نشر 

الوعي الثقافي في املجتمع«.
ثم كانت كلمة النجاة ألقتها السيدة منال األيوبي، 
رحبت فيها باحلاضرات شاكرة البلدية على اهتمامها 
بالعلم والتنمية البش��رية، وأكدت أهمية التربية إلى 
جانب التعليم وكيفية التعامل مع التاميذ بأس��لوب 

تربوي مدروس.

جلن��ة  نظم��ت 
جمعي��ة  ف��ي  املعلم��ات 
 - االجتماعي��ة  النج��اة 
مع  بالتنس��يق  بي��روت، 
اإلمي��ان  ثانوي��ة  إدارة 
مس��ابقة  النموذجي��ة 
حف��ظ  ف��ي  للمعلم��ات 
الق��رآن  م��ن  س��ورتن 
الك��رمي، وق��د مت توزي��ع 
اجلوائ��ز عل��ى الفائ��زات 
خ��ال  املعل��م  ي��وم  ف��ي 

نشاط الفطور الذي أقامته جمعية التربية اإلسامية في باالس كافيه - املنارة.

زار ي��وم االثنن املاضي رئيس املكتب السياس��ي 
للجماعة اإلس��امية في لبنان النائب الس��ابق أسعد 
هرموش فخام��ة رئيس اجلمهوري��ة اللبنانية العماد 
ميش��ال ع��ون في قص��ر بعبدا م��ع وفد من مؤسس��ة 
الق��دس الدولي��ة، حي��ث ن��وه الوف��د باملواق��ف الت��ي 
إتخذها رئيس اجلمهورية داخل لبنان وخارجه دعماً 
للقضية الفلس��طينية وإلنقاذ الق��دس واحملافظة على 
هويتها العربية ومقدس��اتها اإلس��امية واملس��يحية 

نظم��ت جلن��ة األنش��طة في 
مستش��فى دار الشفاء بطرابلس، 
ضمن فعاليات »يوم األم« جولة 
داخلية للتهنئة بهذه املناس��بة، 
اللوات��ي يتلقن  األمهات  ش��ملت 
الع��اج والزائ��رات، إضاف��ة الى 
األمهات املوظفات في املستشفى 
م��ن األقس��ام كافة، حي��ث ُقدمت 
معه��ن  والُتقط��ت  ال��ورود  له��ن 

الصور التذكارية.

الجماعة اإلسالمية في جبل لبنان تزور اللواء عماد عثمان
واألستاذ هاني الحاج شحادة للتهنئة

اعتصام ألهالي الموقوفين والمحكومين
في ملف أحداث عبرا في صيدا

األم مواهب بال حدود.. يوم األم في شحيم 

حفل تكريمي للمعلمات في إيالت - عكار

مسابقة للمعلمات.. بجمعية النجاة في بيروت

وفد مؤسسة القدس الدولية في زيارة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

جولة داخلية في مستشفى دار الشفاء بطرابلس

أنشطة

هيئة إدارية جديدة للجمعية الطبية اإلسالمية 
عق��دت الهيئة العامة للجمعية الطبية اإلس��امية اجتماعاً النتخاب هيئ��ة إدارية جديدة لوالية 
متتّد ثاث  سنوات، وذلك في يوم األحد 19 آذار 2017 في قاعة اإلجتماعات في مستشفى دار الشفاء 

التابع لها بطرابلس.
فاز بعضوية الهيئة اإلدارية سبعة أعضاء، وأعقب عملية االنتخاب اجتماع في ما بينهم لتوزيع 

املهام، وجاءت النتيجة على الشكل التالي:
- الدكتور محمود السيد رئيساً للجمعية

- الدكتور وليد الولي نائباً للرئيس
- األستاذ عبد الله دبوسي أميناً للسر

- األستاذ محمد األيوبي أميناً للصندوق
- الدكتور رامي درغام محاسباً

- الدكتور ناهد الغزال عضواً
- األستاذ سليمان العوّيد عضواً

دورة في إدارة 
الصوتيات لألخوات

نظ��م قس��م الطالب��ات ف��ي رابط��ة الطاب 
املس��لمن - بيروت، دورة في إدارة الصوتيات 
واألجه��زة اإللكتروني��ة. ش��اركت ف��ي ال��دورة 
خمس عش��رة فتاة من مختلف أقس��ام جمعية 
النجاة االجتماعية، وذلك يوم اجلمعة 10 آذار 

2017 في مركز الدعوة اإلسامية في بيروت.
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ش���هدت مختل���ف املناط���ق اللبنانية عددًا م���ن التظاه���رات الغاضبة والرافض���ة للضرائب 
اجلدي���دة الت���ي تعتزم الس���لطة فرضها على اللبنانيني لتمويل سلس���لة الرت���ب والرواتب. أبرز 
هذه التظاهرات ش���هدتها س���احة رياض الصلح وس���ط بيروت املواجهة للس���راي احلكومي، في 
حني أن اجلهة التي تقّر الضرائب هي مجلس النواب، ودون إقرار املجلس ال وجود ألي ضرائب 
جدي���دة. لك���ن أح���دًا ال يتظاهر أمام مجل���س النواب، وال أم���ام مقر رئيس مجل���س النواب في 
ع���ني التين���ة الذي يدير دفة البرملان. امللفت أكثر، هو أن رئيس احلكومة س���عد احلريري تصّدر 
املش���هد، ويس���عى إلقناع اللبنانيني بضرورة حتّمل الضرائب املفروضة لتمويل السلس���لة، كأنه 
ه���و املس���ؤول الوحيد عن ه���ذه الضرائب، في حني أن كل ما يتم نقاش���ه في مجلس النواب من 
رس���وم إضافية مت التوافق عليها بني جميع القوى السياس���ية، ومعظم هذه الرس���وم مت إقرارها 
عام 2014 في حكومة الرئيس جنيب ميقاتي، ومّتت إحالتها إلى جلان مجلس النواب حيث مّت 
بحثها من جديد، قبل أن حتال إلى اجللس���ة العامة ملجلس النواب التي يش���ارك جميع النواب 
ف���ي نقاش���ها والتصويت عليها. فلماذا يجد احلريري نفس���ه املعني الوحي���د، وملاذا يتحمل وزر 
الغض���ب الش���عبي من الضرائ���ب اجلديدة، وملاذا يتلق���ى وحده قناني املياه م���ن املتظاهرين في 
ساحة رياض الصلح، في حني أن شركاءه في إقرار هذه الضرائب يعتبرون أنفسهم غير معنيني 

مبا يجري؟!.
ه���ذا م���ن جانب الس���لطة، لكن م���اذا عن املتظاهري���ن الذين يطلقون على أنفس���هم وصف 
»الش���ارع«، ويتحدث���ون باس���م اللبناني���ني؟ من هم ه���ؤالء، هل هم فع���اًل الش���ارع اللبناني، وهل 
يتحرك���ون بن���اء عل���ى معان���اة ومطال���ب وأوج���اع اللبناني���ني دون أي أجندة أخ���رى؟ ومن الذي 

فّوضهم احلديث باسم اللبنانيني، وهل يوافق اللبنانيون على الشعارات التي يرفعها؟
سبق للبنانيني أن خبروا جتربة »املجتمع املدني« في عهد حكومة الرئيس متام سالم على 
خلفية أزمة النفايات. يومها ش���هد وس���ط بيروت العديد من التظاهرات احلاشدة التي شاركت 
فيه���ا أطياف مختلفة وواس���عة م���ن اللبنانيني، غضبًا من أزمة أزكمت األنوف، بعدما انتش���رت 
أكوام النفايات في كل ش���ارع وحّي. قاد من أطلق على نفس���ه اس���م »املجتمع املدني« اللبنانيني 
حتت شعار »طلعت ريحتكم«، وكانت محطة مناسبة لتشكيل تيار شعبي ميثل أوجاع اللبنانيني 
وآالمه���م. لم متّر بضعة أس���ابيع حتى بدأت تظه���ر التصدعات بني مجتمعات »املجتمع املدني« 
وتنكش���ف هوياته���م احلقيقي���ة، والتماي���ز فيم���ا بينهم واألجن���دات اخلاصة ل���كل فريق منهم. 
فخرج���وا مبس���ّميات جديدة ومختلف���ة، فمن رحم مجموع���ة »طلعت ريحتك���م« خرجت علينا 
مجموعة أخرى أطلقت على نفس���ها اس���م »بدنا نحاسب«، وثانية باس���م »الشعب يريد«.. ليس 
هذا فحس���ب، بل إن هذه املجموعات بدأت بانتقاد بعضها عبر وس���ائل اإلعالم، وكل فريق يتهم 
اآلخر بالفساد والتسييس وحب الظهور.. فأضاعوا أنفسهم وأضاعوا معهم اللبنانيني، وفّرطوا 
بفرصة ذهبية س���نحت لتشكيل تيار شعبي غير منحاز يسعى ملواجهة الفساد وحتقيق العدالة 

بني اللبنانيني، بعيدًا عن الطائفية واحلزبية والفئوية.
اليوم يتكرر الس���يناريو نفس���ه، والوجوه نفس���ها التي رفعت لواء الغضب من أزمة النفايات 
ثم تناحرت فيما بينها، عادت للظهور لكن هذه املرة حول الضرائب وسلس���لة الرتب والرواتب، 
بينما تقف الش���رائح املس���حوقة من اللبناني���ني حائرة فيما ميكن أن تق���وم به لالحتجاج على 

الضرائب اجلديدة.
بعي���دًا عن ه���ذا وذاك، برز في اآلونة األخيرة منوذج فريد في احلياة العامة، هو ذاك الذي 
يشارك السلطة في كل فسادها ومغامنها، ويوافق في مجلس النواب على السياسات الضريبية، 
لكن ما إن بدأ انعقاد جلس���ات مجلس النواب إلقرار الضرائب حتى انقلب على ما وافق عليه، 
ورفع لواء مواجهة الفس���اد، وصار يش���عر مع سائق التكس���ي وعامل البقالة، وحتّول بقدرة قادر 
م���ن مش���ارك في إقرار الزيادات الضريبي���ة إلى رافض لها ومحّرض للثورة عليها. أس���وأ ما في 
األمر أن البعض يؤكد أن صحوة الضمير غير املعهودة من هذا الفريق تعود إلى حلف مقدس 
معقود مع املصارف واملؤسس���ات التجارية الذين س���اءهم البنود الضريبية املس���تحدثة عليهم، 

ولوال ذاك الستمر الضمير في غفوته.<

بقلم: أواب إبراهيم

المستغّلون ألوجاع اللبنانّيين!

كلمة طيبة

أك��رم به��ا م��ن مناس��بة وأنب��ل بهم من 
حض��ور وأجم��ل بها م��ن معاٍن وعب��ر وأكبر 
بها من صورة لطاملا اش��تاق اليها املسلمون 
في لبنان بعد طول تش��ّتت وخواء وحس��رة 
ي��رون  كان��وا  الذي��ن  وه��م  أنفس��هم  عل��ى 
الطوائ��ف يجتمع��ون عل��ى  بحرق��ة س��ائر 
كلم��ة واح��دة ويفرض��ون آراءهم في س��ائر 
القضايا واملواقف ويرون التحالف املسيحي 
العوني-القواتي يرّس��خ أقدام��ه في الدولة 
ومش��اريع قوانن مختلفة والتعيينات على 
مس��توى املدراء العام��ن واملناصب االمنية 
والقضائي��ة والدبلوماس��ية ويعمل��ون بكّد 
ونش��اط على فرض محازبيهم بالتعيينات 
التي تش��مل عش��رات املدراء العامن والفئة 

األولى.
عّم��ا  يعلم��ون  الق��ّراء  كّل  أن  وأعتق��د 
أحتدث وعن أي صورة أدّل عليها وقد ضّمت 
كبار الش��خصيات االس��امية الس��نّية وقد 
افتق��دوا املرجع الصالح له��م أو أجبروا على 
التخلي عن الدور الرئيس��ي ال��ذي يلعبونه 
منذ دولة االستقال ليمارسوا أدواراً ثانوية 
»كومب��ارس« ال تلي��ق بحجم ه��ذه الطائفة 
وعراقته��ا وتاريخه��ا وحرصه��ا على جمع 
الش��مل ف��ي م��ا بينه��م وب��ن أبن��اء الوطن 

الواحد.
ت��رى هل هن��اك أروع من الق��رآن الكرمي 
مناس��بة ليلتق��ي فيه��ا زعماء املس��لمن في 
جلسة افتتاح »مسابقة العزم الدولية حلفظ 
القرآن الكرمي« في جامع محمد األمن حتّدث 
فيها راع��ي اجلائزة الرئي��س احلكيم جنيب 
ميقات��ي في حض��ور رئيس مجل��س الوزراء 
س��عد احلريري والرئيس��ن فؤاد السنيورة 
ومتام س��ام فض��اً ع��ن مفت��ي اجلمهورية 
الش��يخ عبد اللطيف دري��ان ومفتي املناطق 
وأعضاء املجلس الش��رعي االسامي االعلى 
وعدد من سفراء الدول العربية واالسامية.

ولي��س أبلغ م��ن كلمة الرئي��س ميقاتي 
ال��ذي توّجه ال��ى الرئي��س س��عد احلريري 
بقوله: »ال ولن تكون عداوة بيننا بل اختاف 
في املقاربات ولعل في ذلك فائدة للبنانين« 
ما يؤك��د حكمت��ه وتواضع��ه وحرصه على 
مصلح��ة املس��لمن. وب��دوره أّك��د الرئي��س 
احلري��ري أّن »احلرص عل��ى الوحدة يجب 
أن نعم��ل علي��ه جميع��اً لوح��دة اللبنانين 
وحماية اللبنانين« وم��ا أّكده املفتي دريان 

ح��ن دع��ا الق��وى السياس��ية ال��ى التاقي 
والتواص��ل والتش��اور من جل اخلي��ر العام 

وخير الشعب اللبناني ووحدته.
ه��ذا  يك��ون  أن  يتمن��ون  املس��لمن  إن 
تالي��ة  اجتماع��ات  باك��ورة  االجتم��اع 
الس��تعادة دوره��م في احلي��اة السياس��ية 
اللبناني��ة وفرض حضورهم في الدولة على 
مس��توى الق��رار الوطن��ي ومتك��ن الطاقات 
توّل��ي  م��ن  الس��نية  اإلس��امية  الش��بابية 
املناص��ب احلّساس��ة ف��ي اإلدارات العاّم��ة 
واملرفأ واملرافق املختلف��ة وعدم التهاون في 
تأكيد قرارهم على الصع��د املختلفة ومتتن 
موقع الرئاس��ة الثالث��ة وعدم الته��اون بها 
وجتاوزها. كما تناقلت االنباء عن محاوالت 
تهمي��ش دور الرئي��س احلري��ري ألكث��ر من 
قضي��ة، األمر اّلذي اس��تنكره املس��لمون في 
لبنان، وما حرصت القاء التهاني الكاسيكية 
على الرئيس احلريري الذي نزل الى ساحة 
رياض الصلح ليبلغ املتظاهرين بأن سلسلة 
الرتب والرواتب سوف ُتقّر. وقد نّدد الرئيس 
ميقاتي واملفت��ي دريان والوزير محّمد كّبارة 
واجلماعة االس��امية بهذا التصّرف املسيء 
الع��داوة  يخل��ق  واّل��ذي  املدن��ي  للمجتم��ع 
ب��دالً من التع��اون بن املس��ؤولن واملجتمع 

املدني.
يناش��دون  لبن��ان  ف��ي  املس��لمن  إّن 
قادتهم االهتمام بالشارع االسامي ورعاية 
شؤونهم واحلرص على مطالبهم والتصّدي 

حملاوالت تهميشهم في القرارات املصيرّية.
إن ه��ذه الص��ورة اجلامع��ة ق��د بعث��ت 
مش��اعر االرتياح لدى املسلمن السّنة اّلذين 
يتمّن��ون أاّل تكون مجّرد اجتماع بروتوكولي 
ب��ل مبثاب��ة نقطة انط��اق راس��خة وموقف 
جامع يحّقق ما يصبو اليه املس��لمون السّنة 

بعد طول تشّتت وانقسام.
وعّنا ألم��ر بع��ض اّلذي��ن يتعّنتون في 
مواقفه��م الغريبة وينس��ون أّنهم يس��يئون 
ال��ى أنفس��هم وهو م��ا ال نتمّن��اه منه��م ولم 
يفرط األمل بعد لعودتهم الى جادة الصواب 
والتن��ازل ع��ن أنانيته��م لصال��ح الطائف��ة 
الس��نّية اّلتي حتتاج مّنا إل��ى تعزيز دورها 
وحضورها ف��ي امليدان السياس��ي اللبناني 

وموقعها على كافة األصعدة.{

صورة اشتقنا إليها كثيرًا

مواقيت الصالة
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بقلم: عبد القادر االسمر


