
اإلرهاب.. موضة العصر
بات اإلرهاب هذه األيام هو العدّو اللدود املشترك لكل شعوب وحكومات األرض، واملسلمون 
دائم���ًا ه���م الضحية. ليس رياًء وال مراوغة.. فكلنا ندين ونكره ونس���تنكر اإلرهاب.. ولو تس���نى 
لوس���يلة إعالمية أو ملؤسس���ة اس���تمزاج رأي أن تنزل الى الش���ارع، في بيروت أو القاهرة أو الدار 
البيضاء، لوجدت أن اجلميع يستنكر ويدين اإلرهاب ويتبّرأ من اإلرهابيني، سواء كان إرهابهم 
في بطرس���بورغ أو باريس أو حتى في الواليات املتحدة، ألن اإلرهابي ليس ابن بيئته، وليس���ت 
ل���ه مرجعي���ة من قرآن أو حديث. أما إذا انتقلنا إلى املقل���ب اآلخر، الى الطيران احلربي الذي 
يقصف ويدمر املنازل واملش���افي واملس���اجد في عدد من ساحات العالم اإلسالمي، فال نكاد نرى 
أو نس���مع اس���تنكارًا حقيقي���ًا جادًا ملا يج���ري.. كأن القرغيزي الذي فّجر عبوة في بطرس���بورغ 
بع���د عودت���ه م���ن س���وريا التي ش���هد فيها القص���ف اجل���وي حللب والغوط���ة وخان ش���يخون.. 
كأن���ه وحده اإلرهاب���ي، بينما عمليات القصف اجلوي وتفجير البراميل واس���تعمال األس���لحة 
الكيماوي���ة ه���ي مجرد عروض فلكلورية ميارس���ها من ال زال يس���مى وينادى »س���يادة الرئيس«، 
وال أدري م���ا إذا كان إعالمن���ا أو ش���عبنا ه���و املس���ؤول، لكن األهم من كل هذا ه���و ان نفكر قلياًل 
ونس���ترجع ممارس���اتنا اإلعالمية وتوجهاتنا السياس���ية إزاء كل قضايانا العربية واإلس���المية.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

بري: ال تأجيل تقنيًا
قبل إقرار قانون االنتخاب

قال رئي��س املجل��س النياب��ي اللبناني 
نبيه ب��ري إن احلكومة محكوم��ة بأن تتقدم 
من البرملان مبش��روع قانون انتخاب ليكون 
في وس��عه مناقشته وإقراره. ورأى، كما نقل 
عنه زواره، أن ال مفر من هذا االستحقاق ألنه 
ال ميكن متري��ر التأجيل التقن��ي لالنتخابات 
م��ن دون وج��ود قان��ون يب��رر ه��ذا التأجيل 
لش��هور عدة. ولف��ت إلى أن التأجي��ل التقني 
غير املقرون بقانون جديد، أو بقواعد تش��كل 
اإلطار العام للقانون، قد يدخلنا في متاهات 
ويقحم البلد ف��ي حال من الفوضى هو بغنى 

عنها.
وج��دد بري قوله إن الفراغ في الس��لطة 
التش��ريعية يق��ود حتم��اً إلى انهي��ار الدولة 
الذي سينسحب على املؤسسات الدستورية 
األخرى. وقال إن هن��اك فرصة للتوصل إلى 
قانون على رغم أن الوقت يدهمنا، مذكراً بأن 
احلكوم��ة كانت ق��د تعهدت ف��ي بيانها أمام 
البرملان الذي نالت على أساس��ه ثقته وضع 
قان��ون جديد وإج��راء االنتخاب��ات النيابية 
عل��ى أساس��ه وورد ه��ذا التعهد ف��ي خطاب 

القسم.

الحريري أبلغ هوالند تفاؤله 
بقانون انتخاب جديد

نق��ل مص��در فرنس��ي رفيع ع��ن رئيس 
احلكومة اللبنانية س��عد احلري��ري تفاؤله، 
في لقائه الرئيس الفرنس��ي فرانسوا هوالند، 
بالتوص��ل الى قان��ون انتخ��اب جديد خالل 
األيام العش��رة املقبلة م��ن دون أن يدخل في 

تفاصيل هذا القانون.
إال أن املص��در ق��ال إن احلريري أوضح 
بضع��ة  يتأخ��ر  ق��د  االنتخاب��ات  إج��راء  أن 
أش��هر ورمبا حتى نهاية الس��نة، كي يتمكن 
لبنان تقني��اً من تنظيم انتخاب��ات فيها جزء 
من النس��بية. وطل��ب احلريري دعم فرنس��ا 
للتمك��ن من زي��ادة ما يقدم��ه البن��ك الدولي 
من مس��اعدات لالجئني السوريني في لبنان، 
وق��ال إن لبنان يتلقى بليون��اً ونصف بليون 
دوالر ملساعدته على مواجهة عبء الالجئني 
وه��و يحت��اج ال��ى مضاعف��ة البن��ك الدولي 
ه��ذا املبلغ على األقل إل��ى 3 باليني دوالر كي 
يتمكن م��ن تعبئة بقية املانح��ني لتقدمي 12 
بليون دوالر على مدى سبع سنوات ملشاريع 
البنى التحتية واملدارس لتحمل هذا العبء.

أن  الرفي��ع  الفرنس��ي  املص��در  وذك��ر 
احلري��ري ق��دم ص��ورة جي��دة ع��ن عالقت��ه 
بالرئيس ميش��ال ع��ون أثناء لقائ��ه هوالند، 
قائ��الً إن التفاهم بينهما أفضل بكثير مما كان 

متوقعاً. 

الحريري: اللجوء السوري 
يحّتم المساعدة الدولية

س��عد  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  أك��د 
احلري��ري أن »لبنان يقّدم منوذجاً للتعايش 
واحلوار للمنطقة وللعال��م، ويوّفر للنازحني 
خدم��ة عامة نيابة عن العال��م«، الفتاً الى أن 
»اللجوء السوري أرخى بظله على االقتصاد 
اللبناني، ما يحّتم املساعدة الدولية ملعاجلة 
هذا املوضوع«. وأشار الى أن »اإلرهاب وباء 

ال دين ل��ه، وينبغ��ي للعالم أجم��ع أن يعمل 
معاً للقضاء عليه«، مش��دداً عل��ى أن »لبنان 
ملتزم بقوة مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله، 
ولتحقيق ذلك، يجب االس��تثمار في األجهزة 
األمني��ة اللبناني��ة ودعمه��ا«. وش��كر أملانيا 
عل��ى التزامه��ا الطويل باملش��اركة في قوات 
»اليونيفيل« في لبنان. وأعلن أنه »س��يكون 
هن��اك قانون انتخاب جديد خ��الل أيام وفي 

وقت قريب«. 
خ��الل  ج��اء  احلري��ري  الرئي��س  كالم 
مؤمتر صحافي مشترك عقده مع املستشارة 

األملانية أجنيال ميركل في مقر املستشارية.

فنيش: ال يوجد حل وسط 
لقانون االنتخابات

ش��ّدد وزير الش��باب والرياض��ة محمد 
فني��ش، على أن »قان��ون االنتخابات يحتاج 
ال��ى تواف��ق س��واء أكان داخ��ل احلكومة أم 
خارجه��ا«، موضح��اً أنه »في ح��ال حصول 
ه��ذا التواف��ق فس��يترجم ف��ي احلكومة وفي 
مجلس النواب«. وأشار في حديث الى وكالة 
»اخبار اليوم«، إلى أن »مجلس النواب يقوم 
بدوره«، منّوهاً ب� »أداء الرئيس نبيه بري في 
هذا املجال، وه��و انطالقاً من النظام الداخلي 
للمجلس دعا الى عقد جلس��ة مناقش��ة عامة 
للحكومة حول ادائها وسياس��اتها«. وتوقع 
»أن يحض��ر قان��ون االنتخاب، في اجللس��ة 
الت��ي س��تعقد اخلمي��س املقب��ل، م��ن خ��الل 

مداخالت النواب«.
ونفى وج��ود تباين ب��ني موقفي »حزب 
الله« وحركة »أمل« ح��ول قانون االنتخاب، 
قائ��الً: »الرئيس بري يؤيد النس��بية الكاملة 
عل��ى أس��اس الدوائ��ر املوس��عة أو الدائ��رة 
الواحدة، لكنه في الوقت نفس��ه يبحث دائماً 
عن احللول انطالقاً من حّس��ه الوطني، وهو 
بالتالي يحاول دائماً الوصول الى املش��ترك 

بني كل الطروحات«.

تّرو: »الطاسة ضايعة«!
وص��ف عضو »اللق��اء الدميوقراطي« 
النائ��ب ع��الء الدي��ن ت��رو النق��اش الدائر 
حول قانون االنتخابات بالقول: »ضايعة 
الطاس��ة«، مس��تبعداً »حص��ول تصويت 
أن  ورأى  مش��روع«.  أو  اقت��راح  أي  عل��ى 
»الذين طالبوا بامليثاقي��ة والدميوقراطية 
التوافقي��ة، ق��د تناس��وا وج��ود مكّونات ال 
ميكن جتاهله��ا«، مذّكراً ب��أن »ملفات عّدة 
كان يفت��رض أن يتم التصويت عليها، لكن 
ه��ذا البعض كان دائم��اً يرفض ويعترض 
حت��ت ش��عار امليثاقي��ة، ه��ؤالء يطلب��ون 
مراعاته��م، فيم��ا ال يراع��ون امليثاقية عند 

اآلخرين«.

فرعون: ندرس الحرق 
بعد فشل المطامر

أك��د وزي��ر الدول��ة لش��ؤون التخطي��ط 
ميش��ال فرع��ون أن »لي��س هن��اك حماس��ة 
عند أحد في موضوع إنش��اء مح��ارق، إال أن 
هذا اخلي��ار عاد الى الدرس بعد فش��ل خيار 
املطامر والع��ودة الى خط��ة 2010، وهذا ما 
تدرس��ه اللجنة الوزاري��ة املتخصصة مبلف 

النفايات«.
وق��ال ف��ي حدي��ث إذاع��ي: »موض��وع 
احل��رق مرتب��ط بالف��رز، إذ طال��ب أكث��ر من 
وزير في اللجنة الوزارية باستكمال الدراسة 
لتش��مل تفاصي��ل أحجام الفرز قب��ل احلرق، 
ما يخفف حجم الكميات التي س��يتم حرقها، 
كم��ا يحصل وفق األصول«، مش��ددا على انه 
»يج��ب أن تك��ون هن��اك دراس��ة مفصلة عن 
األث��ر البيئ��ي والصح��ي ألي محرق��ة في أي 
موقع أو منطقة. أما في بيروت، فال أرى كيف 
ميكن طرح إنشاء محرقة، ألن نظام املدينة ال 
يسمح أساسا بإنش��اء أي معمل مصنف من 
الدرج��ة األولى، قبل دراس��ة األثر البيئي من 

ش��ركة عاملية ملناقش��ة هذا الطرح، من دون 
إغفال وجود مستش��فيات ف��ي معظم مناطق 

العاصمة«.

دريان: إغاثة النازحين 
السوريين واجب ديني

أكد مفتي اجلمهورية اللبنانية الش��يخ 
عب��د اللطي��ف دري��ان أن »إغاث��ة النازح��ني 
الس��وريني في لبن��ان واجب دين��ي ووطني 
وإنس��اني«، داعي��اً إل��ى »مزيد م��ن جهودها 
لبلس��مة ج��راح النازح��ني الذي��ن يعان��ون 

أوضاعاً معيشية صعبة«.
وخالل استقباله في دار الفتوى مجلس 
عمدة هيئة اإلغاثة واملس��اعدات اإلنس��انية 
التابعة لدار الفتوى برئاسة رياض عيتاني، 
ش��دد دريان عل��ى »أهمي��ة الدور اإلنس��اني 
ال��ذي تق��وم ب��ه الهيئ��ة ملس��اعدة النازحني 
السوريني بالتعاون مع الهيئات واجلمعيات 
األهلي��ة اللبناني��ة بدع��م مش��كور م��ن دولة 
اإلمارات العربية املتحدة والس��عودية وقطر 
والكوي��ت وغيره��ا من ال��دول التي تس��اهم 
الضروري��ة  للحاج��ات  الع��ون  تق��دمي  ف��ي 
لالجئ��ني  توفيره��ا  يج��ب  الت��ي  وامللح��ة 
وتنفي��ذ البرام��ج التدريبي��ة والتوعوية في 
املج��االت االجتماعية والتربوي��ة والصحية 

والتنموية«.

جعجع لوفد العشائر العربية: 
التطرف يأتي بالويالت

أكد رئي��س ح��زب »الق��وات اللبنانية« 
سمير جعجع »التصميم على خوض املعركة 
حت��ى النهاي��ة«، مش��يراً ال��ى »أن املش��اكل 
كثيرة، لذا س��نبدأ باملوازنة ومل��ف الكهرباء 

أوالً، وسنكمل تباعاً في باقي امللفات«.
وكان استقبل في معراب وفداً كبيراً من 
مجلس الشورى للمشايخ والعشائر العربية 
برئاس��ة رئي��س مجل��س العش��ائر العربية 
في لبنان الش��يخ كرم الضاه��ر، في حضور 

منسق »القوات« في عكار نبيل سركيس.
ع��كار  ش��ؤون  ال��ى  البح��ث  وتط��رق 
واإلهم��ال املزم��ن ال��ذي تعان��ي من��ه، ووعد 
جعجع بعمل ما في وس��عه م��ن أجل اعطاء 
ع��كار حقها، مناش��داً احلكوم��ة وضع خطة 

إمنائية كاملة لعكار.

النائب الحوت: أطالب وزير السياحة باالعتذار من اللبنانيين 
وتقديم استقالته من الحكومة.. والوزير يرّد

اس��تنكر النائ��ب الدكتور عم��اد احلوت إق��دام وزير 
الس��ياحة اللبنانية أواديس كدانيان على التصريح  في 

برنام��ج تلفزيون��ي ع��ن تفضيل��ه في 
احل��ب واالهتم��ام لدول��ة أرمينيا على 
دول��ة لبن��ان، وإقدام��ه على اإلس��اءة 
والدول��ة  الش��عب  م��ع  العالق��ة  إل��ى 
التركية، التي يعتبرها لبنان الرسمي 

والشعبي دولة صديقة.
وزي��ر  احل��وت  النائ��ب  وطال��ب 
اللبناني��ني  م��ن  باالعت��ذار  الس��ياحة 
وتقدمي اس��تقالته م��ن احلكومة، إذ إن 
تفضيل أي بلد عل��ى لبنان غير مقبول 

م��ن مواط��ن ع��ادي، فكيف بوزي��ر في احلكومة يش��ارك 
ف��ي رس��م سياس��تها، ثم بع��د ذلك يق��دم على اإلس��اءة 
إل��ى عالقاته��ا اخلارجي��ة عل��ى عكس 

توجهها.
والحقاً، أعل��ن وزير الس��ياحة في 
حدي��ث تلفزيون��ي أنه »أخط��أ«، قائالً: 
أن��ا وزي��ر س��ياحة لبن��ان، وقل��ت ان��ا 
أرمني ألنن��ي قلت بصدق ما أش��عر به 
واخطأت بطريق��ة اجلواب، ألنني وزير 
أعمل للمصلحة اللبنانية، مؤكداً »أنني 
لم أس��ئ ألح��د، وإن طلب مني رس��مياً 

االستقالة سأستقيل«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

ما زالت التعقيدات السياسية اللبنانية تنمو وتتطور على وقع التحالفات 
املس���تجدة الت���ي طرأت على الس���احة اللبنانية ف���ي العام األخي���ر وقربت بني 
التيار الوطني احلر وحزب القوات اللبنانية، وكرست الفجوات بني هذا التيار 
وحرك���ة أم���ل، في مقابل اختصار املس���افة بني تيار املس���تقبل والتي���ار العوني، 
وبق���اء »ح���زب الل���ه« واحلزب التقدمي االش���تراكي عل���ى عالقاتهما الس���ابقة 
م���ع باقي األطراف السياس���ية اللبنانية. وكان القان���ون االنتخابي املوعود هو 
عنصر اخلالف الرئيس���ي ال���ذي حل بعد االنتخابات الرئاس���ية األخيرة التي 
حملت العماد ميش���ال عون الى س���دة الرئاس���ة األولى في قص���ر بعبدا، حيث 
استحضرت القوى واألحزاب والتيارات كل ما لديها من عناصر تناقض حالت 

دون التوصل الى هذا القانون املرجتى.
 ويعم���ل اجلمي���ع ف���ي اطار البح���ث عن النظ���ام االنتخاب���ي، للمحافظة 
عل���ى ق���وة متثيله النيابي أو على تعزيز هذا التمثيل، ما يش���عل التضارب في 
مصالح اجلميع احملتش���د سياس���يًا وحزبي���ًا وطائفيًا، وتنش���ط مراكز البحث 
واالس���تطالع التابع���ة للجهات أو املكلفة من قبل جه���ات أخرى من أجل بلورة 
نتائج افتراضية لالنتخابات التي ميكن أن جترى على أساس هذا القانون أو 
ذاك، ما وّفر فرص عمل واسعة لعدد كبير من العاملني في هذا القطاع. وعلى 
قاعدة اخلالف حول القانون االنتخابي يتراكم العديد من اخلالفات الالحقة 
الت���ي تبدأ باملوازنة و»سلس���لة الرت���ب والرواتب«، وال تنتهي مبش���روع الكهرباء 
الذي عصف وضرب مرة أخرى جدار العالقة بني التيار الوطني احلّر وحركة 
أم���ل. في هذا اخلضم يب���دو أن التفاؤل بالتوصل الى قان���ون انتخابي جديد 
يع���م رئيس���ي اجلمهورية واحلكومة، فيم���ا يحل التفاؤل النس���بي لدى »حزب 
الل���ه« في الوقت الذي يس���ود في���ه احلذر موقفي رئيس املجل���س النيابي نبيه 
بري، والنائب وليد جنبالط. وتتعطل لغة الكالم عند الساسة اآلخرين الذين 
يراقب���ون م���ا يحصل من مواقعه���م املهددة برياح القوانني املختلفة. ويس���تمر 
النق���اش ب���ني الالعبني حول النس���بي واألكث���ري، والصاف���ي واملختلط وحول 
حجم الدوائر االنتخابية، هل هي كبيرة وش���اهقة أم أنها متوس���طة ومتفاوتة 
من محافظة الى أخرى ومن طائفة الى طائفة ومن مذهب الى مذهب؟ و قد 
أطل���ق رئيس املجلس النيابي نبيه بري في األس���بوع األخير مواقف رفع فيها 
عقيرته محذرًا من مغبة الوقوع حتت وطأة الفراغ النيابي الذي يهدد الواقع 
اللبناني إثر نفاذ املهل القانونية، وبفعل اقالع اجلميع و ابتعادهم عن »رذيلة 
التمدي���د« للمجل���س النيابي احلالي ما خال مطية التمديد التقني الذي قد 
يلجأ اليه اجلمع السياسي اللبناني في نهاية املطاف إلنقاذ ما ميكن انقاذه. 
و ق���د أض���اف الرئيس بري ف���ي اطار حتذيره م���ن الوقوع في الف���راغ النيابي، 
س���لبية أخ���رى الى س���لبيات ه���ذا االحتمال حيث الش���رعية س���تكون مطعونًا 
فيه���ا ل���دى كل املواقع الرس���مية اللبناني���ة، مبا فيها الرئاس���ة األولى في حال 
حصول الفراغ النيابي املشؤوم. و في ذلك إشارة واضحة وموجهة الى الرئيس 
ميش���ال عون و التيار الوطني احلر، بأن الفراغ النيابي س���يكون أفدح خس���ارة 
بالنس���بة إلى لبنان من الفراغ الرئاس���ي الذي دام أكثر من سنتني من الزمن. 
ويسترسل البعض في أقوالهم ليخلصوا الى نتيجة مفادها أن الفراغ النيابي 
املفت���رض أو احملتمل لن يفلح في أداء دوره الثأري من الفراغ الرئاس���ي الذي 
يظن البعض أنه اس���تهداف طائفة بعينها. لذا يستحس���ن أال ُيضفى الطابع 
الذهبي أو الطائفي على أي من الفراغات الرئاس���ية أو احلكومية أو النيابية 
السابقة أو الالحقة أو املوعودة، والتعامل مع كل حالة من هذه احلاالت املؤملة 

ببعدها السياسي املنزه عن كل موبقات التطييف واملذهبة غير املهذبة.<

الفراغ النيابي: الثأر من الفراغ الرئاسي!!!

بقلم: أمين حجازي
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األمان

ليستعملها مرة أخرى فوق خان شيخون في ريف ادلب الشمالي.
تلك الوقائع كانت خالل والية الرئيس األميركي الس��ابق باراك أوباما. 
أم��ا اليوم فإن الوالي��ات املتحدة، التي تعتب��ر أكبر وأقوى دول��ة في العالم 
فه��ي تقع حت��ت والية املس��مى »دونالد ترام��ب« الذي يفاخ��ر ويركز جهده 
عل��ى مقاومة »اإلرهاب اإلس��المي« معتب��راً أن أوباما كان يتس��اهل مع هذا 
اإلره��اب ويدعمه في بعض األحيان. لذلك فقد التقى الرئيس السيس��ي منذ 
أي��ام في املكتب البيضاوي بالبيت األبي��ض، ونظر إليه قائالً: »لديك صديق 
عظيم وحليف في الواليات املتحدة ورئيسها..« واستطرد موجهاً كالمه الى 
السيسي: »سنحارب اإلرهاب وأشياء أخرى، وسنكون أصدقاء لفترة طويلة 
جداً.. لدينا رابط وثيق مع الش��عب املصري، ونتطلع لعالقة قوية وطويلة 
لقت��ال اإلس��الميني املتش��ّددين..«، وهن��ا ال بّد م��ن التوقف عن��د التوصيف 
األخير، فلي��س املطلوب فقط مقاومة اإلرهاب، أو املتطرفني املس��لمني، وامنا 
»لقتال اإلس��الميني املتش��ددين«، وهذا توصيف فكري وليس سياس��ياً، فما 
عالقة ترامب أو السيس��ي أو س��واهما باإلس��الميني أو باملس��يحيني، سواء 
كانوا متشددين أو متس��اهلني؟! وكيف ميكن حتقيق هذا التوجه األمريكي، 

أو الغربي عموماً، سواء في العمل السياسي أو التوجه الفكري؟
واألخط��ر م��ن كل ما س��بق، أنن��ا إذا توجهن��ا ال��ى الق��ارة األوروبية 
مثالً، نرى ح��ّدة بالغة في توجهات القوى السياس��ية والتيارات الفكرية 
واحلزبي��ة، ففي فرنس��ا التي تتحضر إلجراء انتخابات رئاس��ية ونيابية 
قريبة، جند ان املرش��حة مارين لوبن تتزعم »اجلبهة الوطنية« اليمينية 
املتطرفة، وقد استلمت راية والدها )جان ماري لوبن( في رئاسة اجلبهة، 
وتع��رف بخطابه��ا الش��عبوي املع��ادي للمهاجري��ن واألجان��ب عموماً، 
وتس��عى لفصل فرنس��ا عن االحتاد األوروب��ي كما فعل��ت بريطانيا. وفي 
أملاني��ا تش��تهر فراوك��ه بيت��ري بخطابها املع��ادي لإلس��الم واملهاجرين 
والالجئني، داعية الى حظر األذان واملآذن واحلجاب بالنسبة إلى النساء. 
وفي بولندا تعّد بياتا سيدلو )رئيسة حزب العدالة والقانون( ثالث امرأة 
تتولى رئاسة احلكومة في البالد، وقد أعلنت أنها لن تستقبل الجئني على 
أراضيها. كذلك في النروج، جند حزب »التقدم« املعادي لإلسالم برئاسة 
سيف ينسن، وفي الدمنارك »حزب الشعب الدمناركي« اليميني املتطرف 

برئاسة بياكير سفارد املعروفة بعدائها للمهاجرين.
أم��ام هذا الواقع اجلديد، الذي بات ثقافة عامة في معظم دول العالم، 
يواج��ه املس��لمون، ال س��يما الذي��ن يوصف��ون بااللت��زام الدين��ي الفكري 
والس��لوكي، موج��ة عاتية من العداء، وهذا ما يس��تدعي دراس��ات فكرية 
وسياس��ية، يتولى بعضها األزهر الش��ريف، واملؤسس��ات اإلسالمية. أما 
األنظمة في العاملني العربي واإلسالمي، فبعضها ميارس ما انغمست فيه 
الدوائر الغربية احلاقدة على اإلس��الم واملسلمني.. وبعضها اآلخر تتلمس 
طريقه��ا ملواجهة املوج��ة العاتية والعداء لإلس��الم واملس��لمني.. لكن هل 

ستكون في مستوى هذه املواجهة؟!

ب��ات اإلرهاب ه��و احل��دث األبرز عل��ى مس��توى العالم ه��ذه األيام. 
وق��د بدأ األس��بوع املاض��ي بتفجير إرهابي في مدينة س��ان بطرس��بورغ 
الروس��ية، في ساعة الذروة من مس��اء االثنني، في إحدى محطات املترو، 
مما تس��بب ف��ي مصرع خمس��ة عش��ر مواطناً وج��رح خمس��ة وأربعني. 
وقبل معرفة أس��باب التفجير، وهل كان عمالً إرهابياً أم بسبب خلل فني، 
توجه��ت أصابع االتهام الى الش��باب العائدين من س��وريا.. الى أن تبنّي 
عبر كامي��رات التصوير في احملطة ان الفاعل يدع��ى أكبر جون جليلوف، 
وهو قرغيزي مس��لم، سبق له أن ش��ارك في احلرب الدائرة على األراضي 
الس��ورية. وهنا انطلقت بيانات اإلدانة واالستنكار من كل أطراف األرض، 
ال س��ّيما م��ن زعماء األقطار اإلس��المية، ألن س��كوتهم ع��ن التفجير املرّوع 
يحم��ل ف��ي طياته مس��ؤوليتهم ع��ن احلدث املرع��ب، فيما لو س��كتوا عن 

اإلدانة واالستنكار.
وم��ّر يومان فقط على حادث التفجي��ر اإلجرامي املدان، ليفاجأ العالم 
بح��دث اجرامي أوقع أضعاف ما وقع في بطرس��بورغ، جلّهم من األطفال 
والنس��اء، ليس بس��بب تفجير قام به قرغي��زي جّندته منظم��ة إرهابية، 
لم تع��رف بعد هويته��ا أو مرجعيتها، بل هو نتيجة غ��ارات جوية نفذها 
الطيران احلربي الس��وري أو الروس��ي فوق مدينة خان شيخون الواقعة 
ف��ي ري��ف ادلب. ومع��روف ل��دى اجلمي��ع أن مثل ه��ذه الغ��ارات تنفذها 
طائ��رات حربية، س��ورية أو روس��ية، وليس��ت نتيجة قص��ف مدفعي أو 
تفجير أرضي. وأفاد مراسلون في املنطقة بأن أربع غارات نفذت الهجوم، 
بصواريخ انفجرت منها ثالث��ة فوق املدينة، أما الرابع فقد جرى توجيهه 
الى منش��أة طبّي��ة كان يجري نق��ل املصابني إليه��ا، وبقاي��ا الصاروخ ما 
زالت موجودة في املنطقة، وهي تشير الى نوعية الصاروخ. وقد سارعت 
مصادر رس��مية عس��كرية في موس��كو ال��ى ادان��ة التفجي��ر، وأن القوات 
اجلوية الروس��ية لم تش��ارك في أي عمليات عس��كرية في ه��ذه املنطقة. 
أما اجلانب الس��وري فقد أفاد ناطق عس��كري بأن املنطقة التي استهدفها 
القص��ف تابعة للمعارضة، في محاولة منه إلدانة قوات املعارضة، غافالً 
عن أن أياً من فصائل املعارضة ال متلك قوات جوية وال صواريخ روسية، 
وبالتال��ي فإن املعارضة املس��لحة ال ميكن أن تقصف مناطق تابعة لها أو 

واقعة حتت سيطرتها.
في شهر آب من عام 2013 نفذت طائرات حربية عدة غارات بصواريخ 
حمل��ت أس��لحة كيماوي��ة. ويومها وقف العال��م وهو يتف��رج على ضحايا 
األس��لحة الكيماوية وهم يتس��اقطون، وعلى النظام السوري وهو ينفض 
يده من هذه الغارات. يومها عقد مجلس األمن الدولي أكثر من جلسة ادان 
فيها اس��تعمال األس��لحة الكيمياوية، لكن��ه وقف عاجزاً ع��ن ادانة النظام 
السوري الذي نفذ العمليات ضد مناطق الغوطة الشرقية قرب دمشق، ألن 
الفيتو الروس��ي حال دون توجيه االتهام الى ق��وات النظام، كما قد يحدث 
اليوم. لكنه اكتفى مبطالبة النظام بإتالف ما لديه من األسلحة الكيماوية، 

اإلرهاب.. خبز
اإلعالم العالمي
فهل من مخرج؟

ه��و القرار الصحيح، أثار تس��اؤالت كثي��رة عّما يجري 
ف��ي احلكومة مثل تلك التي حتدث عنه��ا الوزير مروان 

حمادة.
وموضوع الكهرباء ليس املوض��وع الوحيد املثير 
للتساؤل واالستغراب، فهناك أيضاً اخلالف الذي ظهر 
ال��ى العلن بني موقف رئيس احلكوم��ة والوزير جبران 
باس��يل بخصوص موض��وع النازحني الس��وريني في 
خالل التحضيرات ملؤمتر بروكسل. حيث أبلغ الرئيس 
احلري��ري الدبلوماس��يني األوروبي��ني أن موقف لبنان 
م��ن الن��زوح الس��وري يتلخص بض��رورة ايج��اد حل 
سياس��ي من شأنه أن يسهل عودة النازحني السوريني 
ال��ى دياره��م، م��ع حتقيق عودته��م في خ��الل املرحلة 
االنتقالية، شرط أن تتوافر لهم الضمانات من قبل األمم 
املتح��دة التي يجب أن ترع��ى عودتهم الى مناطق آمنة 

في سورية.
لكن الوزير جبران باس��يل، وعبر الوزير الس��ابق 
الياس بو صع��ب، وموظف ف��ي وزارة اخلارجية أبلغ 
اجله��ات األوروبية موقفاً مغاي��راً لذلك، من خالل نص 
صيغة ملتبس��ة تتيح اللعب عليه��ا لتحقيق عودتهم، 
طبعاً بالتنس��يق مع النظام السوري، بذريعة أن هناك 
»مناط��ق آمنة«، وهو ما ووج��ه باعتراض من اجلهات 
األوروبية، ما دفع الوزير باسيل إلى الطلب من موظف 
كبير في اخلارجية االتصال بس��فيرة االحتاد األوروبي 
في لبنان كريستينا السن، إلبالغها بوجهة نظره، وهو 

ما فاجأ السفيرة السن.
ويظه��ر م��ا يجري ف��ي مل��ف الكهرب��اء، ومحاولة 
االلتف��اف عل��ى موق��ف احلكوم��ة اللبناني��ة ف��ي ملف 
النازح��ني الس��وريني م��ن قب��ل الوزير باس��يل وفريقه 
ال��وزاري والسياس��ي، وعدم اتخ��اذ الرئيس احلريري 
موقفاً مما يجري على عكس موقفه من رسالة الرؤساء 
اخلمس��ة إل��ى القم��ة العربي��ة أن املصالح السياس��ية 
اخلاص��ة هي العنوان األبرز للعم��ل احلكومي، وأن أي 
اعت��راض على ه��ذه السياس��ة التي لن ت��ؤدي إلى أي 
اص��الح أو تغيي��ر مرفوض ألس��باب مصلحي��ة فقط ال 
غير دومنا اعتبار ملصالح لبنان واللبنانيني. فهل بهذه 

الطريقة نعيد األمن واالستقرار إلى لبنان.{
بسام غنوم

ق��د أخرج��ه ع��ن ط��وره، فق��ال إّن »س��بب رغبت��ه في 
االستقالة كان الشعور بأّن املمارسة الوزارية تتعرض 
للكثي��ر م��ن التس��لل احلزب��ي والطائف��ي«، وأض��اف: 
»ال أش��عر ب��أن عناوي��ن االصالح الت��ي حمله��ا العهد 
واحلكوم��ة تنتج االص��الح احلقيقي«، وتاب��ع: »هناك 

حتالفات في احلكومة تغلب املنطق«.
وق��د كان ميك��ن امل��رور مرور الك��رام عل��ى موقف 
الوزي��ر حمادة مّما يج��ري في احلكوم��ة، ووضعه في 
إطار اخلالف السياس��ي القائم حول قانون االنتخاب. 
لك��ن اخلالف ال��ذي برز ال��ى العلن ب��ني ال��وزراء علي 
حس��ن خليل وغازي زعيتر ووزير الكهرباء سيزار أبي 
خلي��ل ح��ول ق��رار مجلس ال��وزراء األخي��ر بخصوص 
خط��ة الكهرب��اء لناحي��ة أن »اخلط��ة أق��رت ف��ي املبدأ 
وس��يتم ع��رض تفاصيله��ا وما س��يتم اس��تدراجه من 
عروض للبواخ��ر وللخطة الفوتوفولتي��ة وما الى ذلك 
عل��ى مجلس ال��وزراء«، وما نش��ر عن مجل��س الوزراء 
عن »إق��رار خطة الكهرباء«، وهو ما اعتبره الوزير علي 
حس��ن خليل ق��راراً مختلفاً عن ق��رار مجل��س الوزراء، 
وتأكي��د األمانة العامة ملجلس الوزراء ان ما صدر عنها 

باس��يل للدبلوماس��يني األوروبي��ني موقف��اً مختلفاً عن 
موقف الرئيس احلريري عشية مؤمتر بروكسل، وعمل 
عل��ى تغطية مخالف��ة صريحة لق��رار مجل��س الوزراء 
بخص��وص ملف الكهرباء، وهو ما أثار أزمة مع الفريق 
الوزاري للرئيس بري الذي اعتبر ما نش��ر عن الكهرباء 
ف��ي اجلري��دة الرس��مية م��زوراً ومخالفاً لق��رار مجلس 
الوزراء، وهو ما ترك تس��اؤالت ع��ن خلفيات ما يجري 
في احلكومة، وعن أس��باب غض النظر والتس��اهل، إن 
لم نق��ل أكثر من ذلك، الذي ميارس��ه الرئيس احلريري 

جتاه فريق الرئيس ميشال عون.
فهل ما يجري في احلكومة من تفاهمات وتسويات، 
هو الوس��يلة الوحي��دة حلفظ األمن واالس��تقرار، أم أن 

املصالح السياسية اخلاصة هي التي تفرض نفسها؟
في البداية، ال بّد من التوقف عند موقف الفت لوزير 
التربية مروان حمادة أطلقه األسبوع املاضي وقال فيه 

انه كان على وشك االستقالة من احلكومة.
وكم��ا ه��و مع��روف، فالوزير حم��ادة م��ن الوزراء 
اجلدي��ني الذين يقيس��ون األم��ور مبقايي��س املصلحة 
العامة أوالً، ولكن يبدو أن ما يجري في مجلس الوزراء 

فيم��ا تغرق الب��الد في جدل بيزنط��ي حول قانون 
االنتخاب، وم��ع اقتراب نفاذ املهل الدس��تورية في 15 
نيس��ان اجل��اري، وهو ما يه��دد بالفراغ على مس��توى 
السلطة التشريعية، إذ بدأت تلوح في األفق بوادر أزمة 

حكم بكل ما في الكلمة من معنى.
فهن��اك فريق يتصرف في الدولة واحلكومة وكأنه 
أصبح القيِّم على الش��أن العام ف��ي ما يخص مصلحة 
لبن��ان واللبناني��ني دون س��واه من القوى السياس��ية 
املوجودة في البلد. والالفت أن هذا الفريق املتمادي في 
فرض هيمنته على السلطة، مستغالً ما يسمى التفاهم 
الرئاس��ي بني الرئيس��ني عون واحلريري ل��م يعد يقيم 

اعتباراً ألحد، حتى ملن شاركه التفاهم الرئاسي.
والغري��ب ف��ي األم��ر، أن الرئيس احلري��ري الذي 
اس��تنكر اس��تنكاراً ش��ديداً رس��الة الرؤس��اء اخلمسة 
إلى القم��ة العربية، التي ركزت بصورة أساس��ية على 
الثواب��ت السياس��ية والس��يادية للبن��ان واللبنانيني، 
خصوصاً ف��ي ما يتعلق بحصرية س��يادة الدولة على 
الس��الح، وعلى ع��دم املس بعالق��ات لبنان م��ع الدول 
التع��اون  ومجل��س  الس��عودية  س��يما  وال  العربي��ة، 
اخلليجي، لم تثر حماس��ته لتدخ��الت وزير اخلارجية 
جبران باس��يل في ش��أن خاص برئيس احلكومة مثل 
ملف النازحني الس��وريني في لبنان، حيث أبدى الوزير 

العمل الحكومي.. هل أصبح أسير التفاهمات والمصالح الحزبية والخاصة؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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في ظل تصاعد المخاوف من تطورات مفاجئة:

هل يهتز االستقرار األمني في لبنان؟
تصاع��دت املخ��اوف في األي��ام القليل��ة املاضية من 
تعرض االس��تقرار األمني ف��ي لبنان الهت��زازات مفاجئة 
قد يكون لها انعكاس��ات خطيرة على األوضاع العامة في 

لبنان.
وق��د حتدث��ت مص��ادر لبناني��ة متعددة ع��ن »ورود 
حتذيرات عديدة للمس��ؤولني اللبنانيني من احتمال قيام 
مجموع��ات إرهابي��ة بالتس��لل ال��ى لبنان عب��ر املناطق 

احلدودية أو عبر املرافق اجلوية البحرية«.
وقد أش��ار الوزير نهاد املش��نوق بش��كل صريح الى 
هذه املعطيات التي كانت السبب وراء عقد اجتماع طارئ 
للقيادات األمنية واملس��ؤولني اللبنانيني برئاسة الرئيس 
العماد ميش��ال عون في قصر بعب��دا يوم االثنني املاضي، 
وقد جرى اتخاذ سلسلة قرارات لتعزيز االجراءات األمنية 

في املطار وفي املرافق احلدودية والبحرية.
وتزامنت هذه املعطيات م��ع عودة التوترات األمنية 
ال��ى العدي��د م��ن املناط��ق اللبناني��ة، وكذلك ف��ي بعض 
املخيم��ات الفلس��طينية، ما أث��ار عالمات اس��تفهام حول 
أبع��اد هذه التوت��رات، وهل الهدف منه��ا تخريب الوضع 

األمني في لبنان؟
فم��ا هي حقيق��ة املعطيات حول التحذي��رات األمنية 
الت��ي تلقاه��ا املس��ؤولون اللبناني��ون؟ وهل س��تواصل 
األجه��زة األمني��ة والعس��كرية اللبناني��ة جناحاته��ا في 
منع انتق��ال املجموعات اإلرهابية إلى لبنان وفي كش��ف 
الشبكات التي يجري تش��كيلها للقيام بتفجيرات أمنية؟ 
وم��ا ه��ي أبع��اد التوت��رات األمني��ة املتنقلة ف��ي املناطق 
اللبناني��ة؟ وه��ل س��يهتز االس��تقرار األمني ف��ي املرحلة 

املقبلة؟
التحذيرات األمنية

واإلجراءات املتخذة
بداي��ة، ما هي حقيقة التحذيرات األمنية التي تلقاها 
املس��ؤولون اللبناني��ون م��ن جه��ات خارجي��ة؟ وما هي 
طبيعة اإلجراءات التي اتخذت حلماية املرافق احلدودية 

واجلوية والبحرية؟
ف��ي خ��الل األس��ابيع املاضية انتش��رت ف��ي بعض 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي تقارير إعالمية تش��ير الى 
ان بعض أجهزة املخابرات األجنبية أرس��لت رس��ائل الى 
املس��ؤولني اللبناني��ني، حتذره��م فيها من احتم��ال قيام 
مجموع��ات إرهابي��ة بالدخ��ول ال��ى األراض��ي اللبنانية 
لتنفيذ عمليات تفجير وقتل، وتضمنت التقارير معلومات 
ع��ن احتمال إرس��ال تنظيم داعش مقاتل��ني له الى بعض 

املناطق اللبنانية احلدودية.
وكان ميكن هذه التقارير أن متر دون أية ردود فعل، 
لوال االجتماع األمني املوسع الذي ُعقد يوم االثنني املاضي 
ف��ي قصر بعب��دا برئاس��ة الرئي��س العماد ميش��ال عون 
وحضور ال��وزراء املختص��ني واملس��ؤولني األمنيني، وقد 
خصص االجتماع لدراس��ة األوضاع في ع��دد من املرافق 
احلدودية، وال س��يما املطار واملرافئ، وكذلك لوضع خطة 

عامة لتعزيز االجراءات األمنية.
الداخلي��ة نه��اد  أعل��ن بع��د االجتم��اع وزي��ر  وق��د 
املش��نوق، ان املس��ؤولني اللبنانيني تلق��وا حتذيرات من 
جه��ات خارجية بض��رورة تعزيز االج��راءات األمنية في 
لبن��ان، وتلقى املس��ؤولون أيضاً مالحظ��ات عديدة حول 

األوضاع في مطار بيروت الدولي.
وت��ال االجتم��اع األمن��ي ف��ي بعب��دا، اقام��ة ورش��ة 
اللبناني��ة  األش��غال  ب��ني وزارة  بالتع��اون  متخصص��ة 
واالحت��اد األوروبي حت��ت عنوان »أمن املط��ارات«، وكان 
الهدف منها تعزيز التعاون اللبنانية األوروبي في تعزيز 
االج��راءات في املطار. ه��ذه املعطيات تؤك��د ان املخاوف 
املنتش��رة من احتمال حصول تط��ورات أمنية في املرحلة 
املقبلة لها أس��بابها الوجيهة، وال س��يما ف��ي ظل تصاعد 
األح��داث في س��وريا والع��راق وم��ا يتعرض ل��ه تنظيم 
داع��ش من هجمات كبيرة قد تدفع��ه إلى نقل املعركة إلى 
بلدان ومناطق أخرى، ولبن��ان احدى احللقات الضعيفة 

التي قد يتمدد إليها اإلرهابيون.
لكن رغم هذه التحذيرات واملخاوف، فإن املسؤولني 
العس��كريني األمني��ني اللبناني��ني يؤك��دون ف��ي مواقفهم 
وتصريحاتهم »أن األجهزة العس��كرية واألمنية اللبنانية 
ق��ادرة على مواجه��ة املخاطر املقبلة وان كش��ف واعتقال 
املجموع��ات التي كانت تس��تعد لتنفيذ عملي��ات إرهابية 

يتزاي��د، وان األوضاع اللبنانية ستس��تمر باحلفاظ على 
اس��تقرارها وإن كان املطل��وب زي��ادة االج��راءات األمنية 

املتخذة«.
التوترات املتنقلة

ومب��وازاة املخ��اوف م��ن تط��ورات أمنية له��ا عالقة 
بالصراعات في املنطقة واحلرب على داعش، فإن مخاوف 
أخ��رى انتش��رت في لبنان م��ن جراء حص��ول العديد من 
التوت��رات األمنية ف��ي العديد من املناط��ق اللبنانية وفي 
بعض املخيمات الفلس��طينية، وال سيما ما جرى ويجري 

في مخيم عني احللوة ومخيم برج البراجنة.
وق��د ش��هدت منطقة الش��ويفات أخي��راً إش��كاالً بني 
مناصري��ن حل��زب الل��ه واحل��زب التقدم��ي االش��تراكي، 
وتخوفت القي��ادات املعنية من ان يك��ون الهدف من وراء 

ذلك توتير األجواء بني الشويفات والضاحية اجلنوبية.
كذلك تش��هد منطقة برج البراجن��ة وبعض املناطق 
األخ��رى ف��ي الضاحي��ة اجلنوبي��ة املزي��د م��ن األح��داث 
األمنية، وال س��يما م��ن قبل جتار ومروج��ي املخدرات، ما 
دفع القوى األمنية إلى البدء بتنفيذ خطة 
أمني��ة متكامل��ة العتق��ال ه��ؤالء والعمل 

لضبط األوضاع في هذه املناطق.
وباملقابل، عمد املسؤولون في حزب 
الله في منطقة برج البراجنة إلى تشكيل 
س��رية خاصة سمِّيت »س��رية العباس« 
ومروجيه��ا،  املخ��درات  جت��ار  ملالحق��ة 
وق��ام أفراد الس��رية باس��تعراض قوتهم 

ف��ي ش��وارع البرج، م��ا أح��دث ردود فعل س��لبية عديدة 
عل��ى هذه اخلط��وة التي لقي��ت ارتياحاً كبيراً ل��دى أبناء 

الضاحية.
وال تقتصر التوترات األمني��ة على مناطق الضاحية 
اجلنوبية واملخيمات الفلس��طينية، ب��ل ان هذه التوترات 
تنتق��ل من منطقة إلى أخرى في اجلبل والبقاع والش��مال 
وبع��ض مناط��ق اجلنوب وتتن��وع بني أح��داث فردية أو 
اش��تباكات عائلية أو س��رقات وعمليات خطف أو أحداث 

لها أبعاد سياسية وحزبية.
وتتخ��وف بعض األوس��اط اللبناني��ة املطلعة »من 
زيادة التوترات األمنية والسياسية مع بدء العّد العكسي 
حلس��م مل��ف االنتخاب��ات اللبناني��ة، ف��ي ظ��ل ازدي��اد 
اخلالف��ات حول االنتخاب��ات والصراعات التي تش��هدها 

بعض املناطق اللبنانية«.
واألح��داث  األمني��ة  التوت��رات  تزاي��د  رغ��م  لك��ن 
املتنقلة، فإن املس��ؤولني اللبناني��ني يؤكدون في مواقفهم 
لبن��ان  ف��ي  األمن��ي  االس��تقرار  »أهمي��ة  وتصريحاته��م 
وض��رورة تعزي��ز االج��راءات األمني��ة وتع��اون جمي��ع 
املعني��ني حملاصرة التوترات املتنقل��ة والعمل ملنع امتداد 

هذه التوترات أو انتشارها«.
إذن، ف��ي اخلالصة فإن لبنان مي��ر حالياً في مرحلة 
أمني��ة حساس��ة، س��واء بس��بب املخ��اوف والتحذيرات 
اخلارجية، أو بس��بب تصاع��د التوت��رات الداخلية، وكل 
ذلك ينطلق املزيد من اتخاذ االجراءات األمنية والعسكرية 
حلماية االس��تقرار األمني ومنع حصول أية اختراقات إن 
كان من قبل املجموعات اإلرهابية أو بعض اجلهات التي 

تعمل لتخريب الوضع األمني.
ويب��دو حت��ى اآلن أن االس��تقرار األمن��ي سيس��تمر 
ولن يهت��ز بقوة، لكن احل��ذر واالنتباه واتخ��اذ املزيد من 
االج��راءات مطل��وب ك��ي ال يس��مح ألح��د باخت��راق ه��ذا 

االستقرار.{
قاسم قصير

عن االنتخابات النيابّية.. والفراغ الذي يهدد مصير لبنان
 وائل جنم

 أي��ام قليلة ومع��دودة تفص��ل لبنان ع��ن املوعد 
األخي��ر املمك��ن الس��تدراك أزم��ة قان��ون االنتخاب��ات 
النيابي��ة، وتالي��اً إنقاذ هذا االس��تحقاق قب��ل الدخول 
ف��ي املجهول الذي ب��ات يقلق ويخي��ف أكثر من طرف 

في البلد.
املجل��س النياب��ي احلالي ال��ذي مّدد لنفس��ه في 
ع��ام 2013 تنته��ي واليت��ه املمددة في العش��رين من 
شهر حزيران املقبل. والقوى السياسية ترفض إجراء 
االنتخاب��ات وفقاً للقان��ون النافذ املع��روف ب�»قانون 
الس��تني«. ورئي��س اجلمهورية، ميش��ال عون، رفض 
توقي��ع مرس��وم دع��وة الهيئ��ات الناخب��ة، وبالتالي 
ف��ال إمكانية إلجراء االنتخابات وفق��اً لهذا القانون في 
الفترة الباقية، والشيء الوحيد املمكن في هذه الفترة 
الباقية من عمر املجلس النيابي هو االتفاق على قانون 
انتخاب جدي��د، وإقراره في الهيئ��ة العامة للمجلس، 
وم��ن ثّم إصداره ف��ي اجلريدة الرس��مية حتى يصبح 
ناف��ذاً، ولكن دون ذل��ك عقبات في السياس��ة. عقبات 
تتمث��ل مبصال��ح كل ط��رف م��ن األط��راف. إذا إّن كل 
طرف يريد الفوز لنفس��ه من خالل تطويع هذا القانون 

املنتظر ملصلحته. وكلّما 
م��ّر ي��وم، ب��ات هام��ش 
أم��ام اجلمي��ع  املن��اورة 
وبالتال��ي  أضي��ق، 
اخليارات أقل، ولكن ذلك 
ف��ي املقابل يه��دد مصير 
البلد، ويفتح أبوابه على 

املجهول.
ال  أن��ه  اآلن  املؤك��د 
ف��ي  انتخاب��ات نيابي��ة 
الفت��رة الت��ي متت��د إلى 
حزيران،  من  العش��رين 

أي إل��ى نهاية والي��ة املجلس النياب��ي احلالي. ولكن 
البح��ث اآلن يتركز عل��ى إمكانية اس��تدراك الفراغ من 
خالل االتفاق على قان��ون انتخاب جديد يفتح املجال 
على إمكانية التمديد التقني للمجلس النيابي لبضعة 
أش��هر. ولكن دون ذلك أيضاً عقبات وشروط وشروط 
مض��ادة. رئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون يرف��ض 
التمديد للمجلس النيابي، ويشدد على ضرورة إنتاج 
قان��ون جدي��د. ولكن ذل��ك قد يوص��ل إلى الف��راغ في 
الس��لطة التش��ريعية، مع ما يعنيه ذل��ك  من مخاطر. 
ورئي��س املجلس النيابي، نبيه ب��ري، يرفض التمديد 
الع��ادي، ولكن��ه يرف��ض ايض��اً الف��راغ في الس��لطة 
التشريعية على اعتبار أنها أّم السلطات، وفي النظام 
البرملان��ي كل الس��لطات االخرى تنبثق منه��ا، إما من 
خ��الل انتخابها كرئاس��ة اجلمهوري��ة، وإما من خالل 
منحه��ا الثق��ة كاحلكومة، وعلي��ه فإنه يعتب��ر الفراغ 
في السلطة التش��ريعية مبثابة انهيار بقية السلطات 
وبالتال��ي البل��د. ولذلك يدع��و بري إل��ى االتفاق على 
قانون انتخاب جدي��د، أو على األقل على مبادئ عامة 
لقان��ون انتخاب جدي��د، والتمدي��د التقن��ي للمجلس 
النياب��ي لبضعة أش��هر من أج��ل التصدي��ق على هذا 
القان��ون، حت��ى ال يق��ع البلد ف��ي الف��راغ. ولكن حتى 
هذا الط��رح هناك من القوى السياس��ية م��ن يرفضه، 
وال يبدي رئيس اجلمهورية ميش��ال عون حتى اليوم 
موقف��اً واضحاً وفاصالً من مس��ألة التمديد التقني في 

ظل الفشل في االتفاق على قانون جديد.
إال أن الوصول إلى التمديد التقني من دون االتفاق 
على قانون انتخاب جديد قد يجّر إلى متديد ثاٍن وثالث 
ورابع ولسنوات بدل الشهور، وعلى قاعدة الضرورة، 
وع��دم الدخ��ول ف��ي الف��راغ، أو ع��دم انهي��ار البل��د، 
وبالتال��ي فإن ذل��ك يجّر املزيد من االزم��ات، وتالياً قد 

نكون بحاجة إلى حوار معّم��ق هو عبارة عن »مؤمتر 
تأسيسي« يعيد إنتاج النظام السياسي حلساب فئة 
على بقية الفئات، من ضم��ن حتقيق الطموحات التي 
يعمل وفقها البعض في لبنان، خاصة أن هذا البعض 
ال يخف��ي نيات��ه بخصوص إع��ادة النظر به��ذا النظام 
الذي يعتبره قد فش��ل في إرس��اء نوع من االس��تقرار 
السياس��ي، واحلقيق��ة أن املس��ؤول األول واألخير عن 
عدم هذا االس��تقرار السياسي ليس النظام بقدر ما هو 
سياس��ة الهيمنة التي ميارس��ها البعض بفعل فائض 

القوة التي أتيحت له.
ولكن في املقابل فإن عدم االتفاق على احلد األدنى 
من املب��ادئ على قانون انتخاب، س��يبقي األمور على 
حالتها، وبالتالي فإن الفراغ في الس��لطة التشريعية 
س��يكون ه��و املصير ال��ذي نس��ير إلي��ه، وبالتالي إن 
اخلروج من هذه اإلش��كالية س��يكون أيضاً عبر حوار 
يك��ون ف��ي عمق��ه »مؤمت��راً تأسيس��ياً« يعي��د إنتاج 
النظ��ام، إال أن اخلط��ورة ف��ي هذا الطرح أن��ه قد يفتح 
البلد بس��رعة عل��ى املجه��ول وعلى احل��رب األهلية، 
خاصة إذا تذّكرنا أن كل اجلبهات املشتعلة من حولنا 
أساسها الصراع على النفوذ والتمثيل والدور في إدارة 
البلدان، ومبعنى آخر هو الصراع على التحكم مبقاليد 
البلد، في حني أن السبيل األول قد يفضي إلى النتيجة 

ذاتها ولكن بتأخير اندالع شرارة أية مواجهة.
الفت��رة الباقي��ة من عم��ر املجل��س النيابي يجب 
أن تش��كل الفرص��ة الت��ي تنه��ي ه��ذه االش��كالية من 
خ��الل قي��ام احلكوم��ة بدوره��ا عب��ر االتف��اق عل��ى 
قان��ون انتخاب، واقتناع القوى السياس��ية في لبنان 
بالش��راكة احلقيقي��ة الت��ي تض��ع ح��ّداً للطموحات، 
فالتج��ارب أثبت��ت أن ه��ذا البل��د ال ميك��ن أن يخضع 

لهيمنة فئة على غيرها من املكّونات.{

الجماعة اإلسالمية تستقبل
األمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري

زار األم��ني الع��ام لتيار املس��تقبل 
أحمد احلريري مقر اجلماعة اإلس��المية 
ف��ي صيدا، حي��ث عقد اجتماع مش��ترك 
ش��ارك في��ه ع��ن اجلماع��ة »املس��ؤول 
الش��يخ  اجلن��وب  ف��ي  التنظيم��ي 
رئي��س  ونائ��ب  احلري��ري،  مصطف��ى 
املكتب السياسي واملس��ؤول السياسي 
ف��ي اجلن��وب الدكت��ور بس��ام حم��ود، 
واملس��ؤول االجتماع��ي حس��ن أبو زيد، 
وحضر عن التيار ال��ى جانب احلريري 
»منس��قه الع��ام ف��ي اجلن��وب الدكتور 

ناصر حمود وعضوا مكتب املنسقية محيي الدين النوام واملهندس مازن صباغ« ومستشار احلريري يوسف اليمن.
ج��رى خالل اللق��اء التداول ف��ي أوضاع صي��دا واجل��وار واملخيمات، على املس��تويات السياس��ية واألمني��ة واحلياتية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة، كما جرى التطرق إلى املس��تجدات على الس��احة الوطنية والداخلية. وكان تأكيد مش��ترك على 
أهمية متابعة التواصل والتنس��يق بني القيادتني في مقاربة كل القضايا الراهنة واملطروحة ال س��يما في ما يتعلق بالش��ؤون 

التي تهم مدينة صيدا.
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ارتفع��ت إل��ى 29 قتيالً مدني��اً حصيلة القصف 
اجلوي واملدفعي الذي شاركت فيه مقاتالت روسية 
ف��ي مدن وبل��دات الغوط��ة الش��رقية احملاصرة في 
ري��ف دمش��ق، بينم��ا اس��تهدفت غارات مستش��فى 
بريف إدل��ب بالتزامن مع مواجه��ات بني املعارضة 

والنظام في ريف حماة.
وق��ال مراس��لون إن طائ��رات حربي��ة س��ورية 
وأخ��رى يعتقد أنه��ا روس��ية صّع��دت قصفها على 
مناطق سيطرة املعارضة املسلحة بدمشق والغوطة 
الشرقية احملاصرة بريفها. وقد شمل القصف مناطق 

جوب��ر والقابون وعربني واملرج بأكث��ر من 35 غارة 
جوية، وتس��بب هذا القصف بخروج مشفى في بلدة 

جسرين عن اخلدمة.
وأضاف املراسلون أن القصف تزامن مع محاولة 
جديدة لق��وات النظام املدعومة مبليش��يات أجنبية 
اقتحام حّيي برزة والقابون في مدينة دمش��ق، وكذا 
منطقة املرج في الغوطة الش��رقية، في محاولة منها 
للتوغل باجتاه تل فرزات االستراتيجي الذي يشرف 

على منطقة املرج.
في الوقت نفس��ه، أفاد ناش��طون ب��أن الغارات 
رافقها قصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري.

ف��ي غضون ذل��ك ذك��رت مواقع موالي��ة للنظام 
السوري أن قذائف صاروخية مصدرها من وصفتهم 
مبسلحي الغوطة استهدفت أحياء املزة والعباسيني 
والقيمرية ومحيط الس��فارة الروس��ية في دمش��ق، 

واقتصرت على األضرار املادية.
مواجهات عنيفة

وف��ي ريف إدل��ب، أصيب عدد من أف��راد الطاقم 

الطبي في املستشفى الوطني مبدينة معّرة النعمان 
جراء اس��تهدافه بغ��ارات أدت لتدمير أج��زاٍء كبيرة 

ورئيسية فيه، وتوقفه عن اخلدمة بشكل كامل.
امل��دن  عش��رات  حاج��ة  املستش��فى  ويغط��ي 
والبلدات الصحية، ويس��تقبل أكثر م��ن ثالثني ألف 

مريض شهريا.
وف��ي ري��ف حماة الش��مالي ق��ال ناش��طون إن 
مواجه��ات عنيف��ة دارت الي��وم ف��ي محي��ط بل��دة 
مع��ردس، وإن املعارض��ة ردت عل��ى محاولة قوات 
النظ��ام التقدم باجت��اه البلدة بقص��ف بلدة محردة 
املوالية للنظ��ام. كما تعرضت مدينة حلفايا لقصف 

جوي أسفر عن مقتل شخص، وفق ناشطني.
وكان��ت املعارض��ة الس��ورية املس��لحة أعلنت 
أنها صدت األحد محاولة ق��وات النظام التقدم نحو 

مدينة حلفايا، وقتلت عدداً من عناصرها.
م��ن جهتها، قال��ت وكال��ة األنباء الس��ورية إن 
»اجليش الس��وري قتل عش��رين من مسلحي جبهة 
النص��رة )الت��ي اندمجت م��ع فصائل أخ��رى ضمن 
هيئة حترير الشام( في مدينة درعا وريفها«، حيث 
ت��دور منذ أس��ابيع معارك ف��ي حي املنش��ية بدرعا 

البلد بني قوات النظام وفصائل املعارضة.
وفي وقت س��ابق، قالت مص��ادر في املعارضة 
السورية املسلحة إنها بصدد تشكيل غرفة عمليات 
كل  س��تضم  موح��دة 
املصنف��ة  الفصائ��ل 
في  معتدلة  أنها  على 

شمال سوريا.
ئ��ل  لفصا ا و
 12 ه��ي  املعني��ة 
فصيالً، أبرزها: فيلق 
الشام وجيش النصر 
وجيش العزة وجيش 
وجتم��ع  املجاهدي��ن 
وجي��ش  »فاس��تقم« 

إدلب احلر.{

في ختام مفاوضات جنيف.. نصر الحريري: 
محاربة اإلرهاب تتم عبر إزاحة بشار األسد فورًا

مجزرة خان شيخون.. السارين لقتل السوريين

نص��ر  الس��ورية  املعارض��ة  وف��د  رئي��س  خّل��ص 
احلري��ري، ه��ذه اجلول��ة م��ن املفاوض��ات بالق��ول إنها 
بدأت دون أن يصفها بالفش��ل أو النجاح، مجدداً التأكيد 
عل��ى أولوية املعارض��ة باالنتقال كمفت��اح حقيقي للحل 
السياس��ي وإزاحة رئي��س النظام بش��ار األس��د وأركان 

حكمه من السلطة.
وق��ال احلريري في مؤمتر صحافي ي��وم األحد، إنه 
ال ينبغي أن تكون احملاسبة على اجلرائم بنداً تفاوضياً، 
»ولن نه��دأ حتى نضع مرتكبي اجلرائم في س��وريا أمام 
العدال��ة«، وأن »النظ��ام اإلرهابي« لبش��ار األس��د رفض 
مناقشة االنتقال السياسي خالل جولة محادثات بقيادة 
األمم املتحدة، وأضاف أن األس��د مج��رم حرب ينبغي أن 

يتنحى باسم السالم«.
وأعل��ن رئيس وفد املعارضة، في ختام املفاوضات: 
»إنن��ا قّدمن��ا رؤيتن��ا لالنتق��ال السياس��ي ال��ذي يضمن 
حتقيق األمن واالس��تقرار في سورية مبا يضمن مصالح 
الدس��تورية  اإلج��راءات  وناقش��نا  الس��وري،  الش��عب 
الناظم��ة للعملي��ة االنتقالي��ة مبا يؤمن حقوق الش��عب. 
وكذلك ناقش��نا القضاي��ا واإلج��راءات االنتخابي��ة التي 
متّكن هيئة احلك��م االنتقالية من الوصول إلى انتخابات 
ح��رة ونزيهة ف��ي ختام املرحل��ة االنتقالي��ة، إضافة إلى 
مناقش��ة اإلجراءات والقضاي��ا األمنية الت��ي تعزز هيئة 
احلكم االنتقالية وجتعلها قادرة على حفظ األمن وتوفير 
االستقرار ومواجهة التحديات األمنية ومحاربة التطرف 

واإلرهاب أثناء املرحلة االنتقالية«.
ولف��ت ف��ي املقاب��ل إل��ى أن »النظ��ام يرف��ض حتى 
اللحظ��ة نق��اش أي ش��يء عدا التمس��ك بخطاب��ه الفارغ 
حول محاربة اإلرهاب، وال يزال يرفض مناقش��ة االنتقال 
السياس��ي«، معتب��راً أن ه��ذا النظام »ه��و أول من جلب 
اإلره��اب إل��ى املنطق��ة، ويس��تمر باس��تخدام كل أن��واع 
األس��لحة ضد املدني��ني واحلصار والتجويع واألس��لحة 

الكيماوية«.
وع��ن س��ير املفاوض��ات، أوض��ح احلري��ري »أنن��ا 
االنتق��ال  ح��ول  ميس��تورا  دي  م��ع  نقاش��اتنا  واصلن��ا 
السياس��ي وتش��كيل هيئة احلكم االنتقالي، وسمعنا من 
فريق املبعوث اخلاص أفكاره واقتراحاته، وذلك من أجل 
حتقيق الهدف بتش��كيل هيئة احلك��م االنتقالي، وال نريد 
أن نستمر بعملية مفاوضات مع األمم املتحدة«، مضيفاً: 

جرمي��ة ارتكبتها ق��وات النظام الس��وري يوم 
4 نيس��ان 2017 ف��ي مدين��ة خان ش��يخون بريف 
إدلب غربي سوريا، واستخدمت فيها غاز السارين 
الس��ام، وخلفت مقتل أكثر من مئة مدني، وأكثر من 
أربعمئ��ة جريح معظمه��م من األطفال، بحس��ب ما 

أكدته مديرية صحة إدلب.
غاز السارين

ب��دأ القصف حوالي الس��اعة الثامن��ة بتوقيت 
دمشق واستهدف خان ش��يخون ب�15 غارة جوية 
حتوي مادة غاز الس��ارين الس��ام، ونقل املراسلون 
ع��ن مصادر طبي��ة قولها إن األع��راض التي ظهرت 
على املصابني تؤكد استهدافهم بغاز السارين، منها 
الغيبوبة والتقلصات في حدقة العني، وتوقف عمل 
القلب، مشيرين إلى أن معظم اإلصابات من األطفال 

الذين ال يتمكنون من مقاومة السم القاتل.
وبحس��ب بيان لالئتالف الوطني لقوى الثورة 
واملعارضة السورية، فإن طائرات النظام احلربية 
اس��تخدمت صواري��خ محمل��ة بغ��ازات كيميائي��ة 
سامة تتش��ابه أعراضها مع أعراض غاز السارين، 
مما تس��بب في س��قوط ذلك العدد الكبير من القتلى 

واجلرحى.
ميثاق جنيف

وش��ّبه البيان اجلرمية في خان شيخون بتلك 
الت��ي وقعت في الغوطة الش��رقية لدمش��ق صيف 
الع��ام 2013، الت��ي مرره��ا املجتم��ع الدولي دون 

حساب أو عقاب.
ويش��ير االئت��الف الس��وري املع��ارض إلى أن 
اس��تخدام النظ��ام للغ��ازات الكيميائي��ة والس��امة 
واحملرمة، وارت��كاب جرائم احلرب وقصف املناطق 
املدنية، ميثل خرقاً مليثاق جنيف ولقرارات مجلس 

األمن أرقام 2118 و2209 و2235 و2254.

»ما زلنا نبحث عن شريك يفكر مبصلحة سورية، ولكن ال 
جند حتى اللحظة إال طرفاً ميعن في اس��تخدام اجلرمية 
واس��تهداف املدني��ني وقص��ف املستش��فيات وامل��دارس 
والبن��ى التحتية من أج��ل تقويض أي فرص��ة للوصول 

إلى احلل السياسي«.
أولوي��ات املعارض��ة وه��ي »الت��زام  وش��دد عل��ى 
االنتقال احلقيقي مبا يتضمن رحيل مجرم احلرب بش��ار 
األسد، ألن االنتقال هو املفتاح احلقيقي للحل السياسي«، 
معتبراً أن »محاربة اإلرهاب هي عبر االنتقال السياس��ي 
وإزاحة بش��ار األس��د فوراً«، موضحاً أن »موقفنا واضح 
بأن إخ��راج إيران واملليش��يات والقوى األجنبية ش��رط 
أس��اس لتحقيق االنتقال السياس��ي ومواجه��ة اإلرهاب 
وع��ودة االس��تقرار«. وح��ذر م��ن أن »إف��الت النظ��ام من 
العقاب وعدم وجود إجراءات جّدية لوضع حّد جلرائمه 
هو م��ا أعطاه املدى الرت��كاب املزيد م��ن اجلرائم وأعطاه 

املجال حملاولة نسف العملية السياسية«.
أو  إذا جنح��ت  املفاوض��ات  له��ذه  وع��ن توصيف��ه 
فشلت، رد احلريري: »ال أستطيع أن أقول إن املفاوضات 
جنحت أو فش��لت. نعرف أننا جئنا إلى مفاوضات شاقة 
مع طرف ال يريد الوصول حلل سياس��ي، ولكن أستطيع 
الق��ول إن املفاوضات قد بدأت«، مش��دداً عل��ى »أننا نريد 
إيقاف املعاناة عن شعبنا عبر وقف إطالق النار وتطبيق 
البنود اإلنس��انية، والوصول إلى حل سياسي عادل من 

دون بشار األسد وأركان نظامه«.{

ودع��ا االئتالف إل��ى تفعيل امل��ادة 21 من قرار 
مجل��س األمن 2118، الت��ي تنص على أنه في حال 
عدم امتثال النظام الس��وري للقرار، مبا يشمل نقل 
األسلحة الكيميائية أو استخدامها، فإنه يتم فرض 
تدابي��ر مبوج��ب الفص��ل الس��ابع من ميث��اق األمم 

املتحدة.
وطالب االئتالف السوري مجلس األمن الدولي 
بعق��د جلس��ة طارئة عل��ى خلفية اجلرمي��ة، وفتح 
حتقي��ق فوري، واتخ��اذ ما يلزم م��ن تدابير تضمن 
محاسبة املسؤولني واملنفذين والداعمني املتورطني 
فيه��ا وف��ق الفصل الس��ابع، مؤك��داً أن الفش��ل في 
القيام بذلك س��ُيفهم كرس��الة مبارك��ة للنظام على 
أفعال��ه، وبالتالي مبثابة صمت دولي ورمبا تورط 

في املسؤولية عن تلك اجلرائم.
وس��بق لقوات النظام الس��وري أن استخدمت 
غ��از الس��ارين أو غ��از األعص��اب ف��ي حق س��كان 
الغوط��ة الش��رقية ومعضمية الش��ام ف��ي الغوطة 
الغربي��ة ي��وم 21 آب 2013، مما تس��بب في مقتل 

أكثر من ألف شخص، أغلبهم من النساء واألطفال.
واعترفت س��وريا ألول مرة بامتالكها أس��لحة 
كيميائية وبيولوجية في متوز 2012، عندما قالت 
إنه��ا ميكن أن تلجأ إل��ى اس��تخدامها عندما تواجه 
هجوم��اً خارجياً، لكنها تراجعت في وقت الحق من 
نفس العام لتؤكد أنها لن تس��تخدم هذه األس��لحة 

ضد شعبها وال حتى ضد إسرائيل.
وبعد ما حصل في خان شيخون يوم 4 نيسان 
2017، نقلت وكال��ة رويترز عن مصدر من اجليش 
الس��وري نفيه اس��تخدام قوات احلكوم��ة ملثل هذه 
األس��لحة، وق��ال إن اجلي��ش »ليس لدي��ه أي نوع 
من أنواع األس��لحة الكيميائية وال يستخدمها، ولم 

يستخدمها سابقاً«.{

دي ميستورا: الهجوم الكيميائي على إدلب السورية 
وقع عن طريق الجو

قال مبعوث منظمة األمم املتحدة اخلاص بس��وريا، س��تيفان دي ميس��تورا، ي��وم الثالثاء، إن مقتل 
أكثر من مائة مدني، في محافظة إدلب السورية، جاء بسبب »هجوم كيميائي جوي«.

وصب��اح الثالثاء، قتل أكثر من مئة مدني، وأصي��ب أكثر من 500 غالبيتهم أطفال بحاالت اختناق، 
في هجوم باألسلحة الكيماوية شنته طائرات النظام، على بلدة »خان شيخون« بريف إدلب.

وعق��ب لق��اء جمعه م��ع ممثلة االحت��اد األوروب��ي العليا لألم��ن والسياس��ة اخلارجي��ة، فيديريكا 
موغرين��ي، على هامش التحضيرات لعقد مؤمتر حول س��وريا في بروكس��ل ي��وم األربعاء، أضاف دي 

ميستورا أن مجلس األمن الدولي سيعقد اجتماعاً للكشف عن اجلهة التي شنت هذا »الهجوم املرّوع«.
ورداً على س��ؤال صحفي بشأن اجلهة التي شنت الهجوم، أجاب دي ميستورا بقوله: »ال منلك أدلة 
صريح��ة حالي��اً.. لكن نعلم أن ه��ذا الهجوم مت تنفيذه عن طريق اجلو.. س��نجري محاكاة فنية حول ما 

حدث من أجل التأكد. ما نعلمه هو الرعب بني الضحايا.. املشاهد التي شاهدناها توضح كل شيء«. 
م��ن جهتها، وصفت املس��ؤولة األوروبية الهج��وم الكيميائي في إدلب ب�»املروع«، مش��ددة على أنه 

»ينبغي محاسبة املسؤولني عن ذلك أياً كانوا، فال حصانة ألحد جتاه ما حدث اليوم«.{



األمـان - العــدد 1257 - 7 نيسان 2017م6 األمان اإلقليمي

اغتيال مازن فقهاء.. هل يؤسس لمعادلة جديدة في المقاومة؟

الفلسطينّيون في الداخل يحيون »يوم األرض« بفعاليات من الجليل إلى النقب

أخط��ر ما في اغتيال مازن فقه��اء في غزة ال يأتي من 
فقد رجل مجاه��د كان مزعجاً لدوائر االحتالل األمنية، بل 
من أن الطريق��ة التي نفذت بها العملي��ة قد تفتح األبواب 
ملعادل��ة جديدة يحاول االحتالل فرضه��ا في التعامل مع 
فصائ��ل املقاومة ف��ي غزة. ه��ذه املعادلة تق��ول إن أيدي 
األجه��زة األمني��ة الصهيوني��ة ق��ادرة عل��ى الض��رب في 
أي م��كان وإن ف��ي قلب غ��زة احلصينة، ليس ف��ي أوقات 
التصعيد وحس��ب بل في أوقات التهدئ��ة أيضاً وبطريقة 
أمنية وليس عس��كرية، بحيث ال تس��تجلب هذه الطريقة 
ردود فعل عس��كرية م��ن املقاوم��ة قد ال تفضله��ا حكومة 

االحتالل دائماً.
بصمات األمن الصهيوني واضحة بجالء في جرمية 
اغتيال الش��هيد م��ازن فقهاء؛ التس��لل في جن��ح الظالم، 
االغتيال من مس��افة صفر مبسدس كامت للصوت، إطالق 
الن��ار باحترافي��ة جت��اه ال��رأس والص��در، واالنس��حاب 
دون ضجي��ج ودون ت��رك أث��ر، وه��ي أم��ارات تعي��د إلى 
األذهان مئات عمليات االغتيال التي نفذها جهاز املوساد 
الصهيوني خ��الل عقود الصراع في دول العالم املختلفة، 
أض��ف إلى ذلك أن الش��هيد فقهاء متهم م��ن قبل االحتالل 
بالسعي لتأسيس خاليا عس��كرية في الضفة، وقد سبق 
نشر اس��مه ضمن املطلوبني في وس��ائل اإلعالم العبرية، 
كما أن مسؤولي االحتالل لم ينفوا املسؤولية عن اجلرمية 

رغم اتهامات املقاومة الفلسطينية.
اجلديد في هذه اجلرمي��ة أنها نفذت في مدينة غزة، 
التي تتس��م املواجهة فيه��ا بني املقاوم��ة ودولة االحتالل 
بالطاب��ع العس��كري، إذ كان جي��ش االحتالل يس��تهدف 
املقاوم��ني باالغتي��ال املباش��ر بالطائ��رات غالب��اً معلن��اً 
بوض��وح عن مس��ؤوليته، وكان��ت املقاوم��ة بدورها ترد 
بطرق عس��كرية عن طريق تنفي��ذ عمليات ضد اجلنود أو 
إط��الق صواري��خ. أما ف��ي االغتيال األمني ف��إن االحتالل 
يتعم��د املوارب��ة في إظهار مس��ؤوليته ع��ن العملية، فهو 
من جهة إن أعلن صراحًة عن مس��ؤوليته فإن هذا اإلعالن 
سيس��تجلب جولًة جديدًة من املواجهة، وس��يفرض على 
فصائل املقاوم��ة رداً بطريقة عس��كرية. ومن جهة أخرى 

ش��ارك آالف املواطنني الفلس��طينيني يوم اخلميس، 
في مس��يرة ش��عبية داخل األراضي احملتلة عام 1948، 

إلحياء ذكرى »يوم األرض« التي تصادف في 30 آذار.
وانطلقت املس��يرة من بلدة »س��حنني« مروراً ببلدة 
»عرابة« متجهة إلى بلدة »دي��ر حنا«، التي كانت إحدى 
البؤر الرئيس��ية التي انطلقت منها شرارة »يوم األرض« 

عام 1976.
وق��ال رئي��س اللجن��ة القطري��ة للس��لطات احمللية 
العربي��ة، مازن غنامي »إن ي��وم األرض األول عام 1976 
شكل محطة تاريخية وَمْفصلية فاِرقة في حياة ومسيرة 

وتاريخ فلسطينيي الداخل«.
وأض��اف ف��ي كلم��ة ل��ه خ��الل املهرج��ان اخلطابي 
الذي ش��هدته بلدة »دي��ر حنا« في نهاي��ة الفعالية، يوم 
اخلمي��س: »اعتدنا أن نقول في كل ُمناس��بة وذكرى إننا 
من��ّر في أخط��ر وأحل��ك الظروف، ف��ي مواجهة سياس��ة 
س��ة اإلس��رائيلية جتاهن��ا، لكنن��ا الي��وم من��ّر َحقاً  املؤَسّ
وِفع��الً ف��ي أخط��ر وأحل��ك الظ��روف واملراح��ل، على كل 
املس��تويات واالجتاهات؛ فاملَخاطر الت��ي تواجهنا، هذه 
األي��ام تتجاوز القضاي��ا احلقوقية وَتْنح��و نحو املعركة 

الُوجودية احلقيقية، بكل املعاني«.
وف��ي منطقة النقب انطلقت فعالي��ات إحياء الذكرى 
م��ن قري��ة »أم احلي��ران«؛ حي��ث ش��هدت القري��ة ع��دة 
نشاطات؛ من قبيل زراعة أشجار الزيتون وتشييد نصب 
ت��ذكاري لتخليد ذكرى الش��هيد »يعقوب أب��و القيعان« 
ال��ذي أعدمته قوات االحتالل إثر املواجهات التي اندلعت 
في القرية قبل نحو ش��هرين، عقب عمليات هدم واس��عة 

ملساكنها. 
وق��ال النائ��ب العرب��ي ف��ي ال�»كنيس��ت«، جمع��ة 
الزبارق��ة خ��الل مش��اركته ف��ي فعالي��ات ذك��رى »يوم 
األرض«: »علين��ا أن ال نس��مح للمؤسس��ة اإلس��رائيلية 
بكس��رنا، وعليه��ا أن تعل��م أنن��ا سنس��تمر ول��ن نرف��ع 
الراية البيض��اء، رغم الواقع املرير والظل��م الواقع علينا 

ومحاوالت دق األسافني بني أبناء شعبنا ومكوناته«.
ويحي��ي الفلس��طينيون في الثالثني م��ن آذار ذكرى 
مقتل س��تة فلس��طينيني )رجا أبوريا، خديجة شواهنة، 

فه��و يتعم��د أيضاً ع��دم النف��ي القاطع، ألنه يس��تفيد من 
حالة الغموض ف��ي ترك انطباع في عقول الفلس��طينيني 
بقدرت��ه على الردع، وقد يتعمد ف��ي مرحلة الحقة بعد أن 
تهدأ حدة الغضب إلى تسريب تلميحات مبسؤوليته عن 
اجلرمي��ة، ليحقق هدف��اً مزدوجاً بتثبي��ت قوته الضاربة 
ف��ي عق��ول الفلس��طينيني ورف��ع أرص��دة سياس��ييه في 
املجتم��ع الصهيون��ي. من زاوية فلس��طينية ج��اءت هذه 
العملي��ة مفاجئًة ألنها ش��كلت خروجاً ع��ن قواعد اللعبة 
الت��ي عهدته��ا املقاوم��ة، ه��ذه اللعب��ة تقوم عل��ى تهدئة 
ميدانية متبادلة بني قطاع غ��زة وجيش االحتالل، تهدئة 
ال تخل��و من التجاوزات أحياناً، لك��ن في املجمل يدرك كل 
طرف ب��أن أي مبالغة في التصعيد العس��كري قد تفضي 
إل��ى ان��دالع مواجه��ة ش��املة يج��د الفلس��طينيون فيها 
أنفس��هم حتت ع��دوان تدمي��ري يقتضي منه��م دفع ثمن 
باه��ظ من الضحايا والدمار، وفي املقابل ال تتحمس دولة 
االحتالل للمواجهة العسكرية مع قطاع غزة في أي وقت، 
ألن هذه املواجهات تربك اجلبهة الداخلية وتوقع خسائر 
في اجليش، وقد تؤدي إلى إخفاقات يحاس��ب عليها قادة 

اجليش واحلكومة الحقاً.
أدى ركون املقاومة إلى هذه املعادلة إلى استشعارها 
األم��ن في أوق��ات التهدئة، وهو م��ا ذكرته ناه��د عصيدة 
زوجة الش��هيد مازن فقهاء، بأن زوجها كان يشعر باألمن 
بس��بب إقامت��ه في غ��زة، وأنها كان��ت تتوق��ع فقدانه في 
وقت احل��رب وليس ف��ي وق��ت التهدئة. من جه��ة أخرى 
ف��إن الطاب��ع العس��كري للمواجهة ب��ني املقاومة وجيش 
االحت��الل دف��ع باملقاومة إلى بناء فلس��فتها على إنش��اء 
قواعد ثابتة لها في قطاع غزة، فكرست جهودها وأموالها 
ف��ي بناء األنف��اق وجتهيز منصات إط��الق الصواريخ بل 
وإقامة مواقع مراقبة عس��كرية بالقرب من اخلط الفاصل 
م��ع جيش االحت��الل. ه��ذه الطريقة تناس��ب املعارك بني 
اجليوش النظامية املتكافئة ف��ي التجهيز والعتاد، لكنها 
ال تالئم واقع مقاومة ش��عبية في شريط جغرافي ضيق، 
مكش��وف لطائرات العدو ولرصد أجهزته االس��تخبارية. 
في هذا الواقع تس��تغرق املقاومة شهوراً طويلًة في إعداد 

خضر خاليلة، خير ياسني، محسن طه، ورأفت الزهيري( 
من منطق��ة اجلليل، خ��الل االحتجاجات الش��عبية على 

منش��أة ثابتة ثم في س��اعة تصعيد واحدة تأتي طائرات 
االحت��الل فتقصفها فتب��دد هذه اجله��ود أدراج الرياح ثم 

يعود الهدوء سيد املوقف.
ثمة أضرار أخرى لعس��كرة املقاوم��ة في قطاع غزة، 
وما أقصده بالعس��كرة ليس اس��تعمال أدوات عس��كرية 
ف��ي املقاومة ب��ل حتويل طابع املواجهة إلى حرب تش��به 
احل��روب ب��ني اجلي��وش النظامي��ة ب��دل كونه��ا مقاومًة 
ش��عبيًة مس��تمرًة، فواقع املواجهة بني طرف��ني نظاميني 
يف��رض قيوداً سياس��يًة على الط��رف األضعف ويحد من 
قدرت��ه عل��ى املن��اورة، و احل��روب تختلف ع��ن املقاومة 
الش��عبية ف��ي أنه ال ميك��ن خوضها كل ي��وم وال حتى كل 
ع��ام، لذلك فإن املقاومة الفلس��طينية ف��ي غزة باتت جتد 
نفس��ها مقي��دًة عن االنط��الق والفع��ل اإلبداع��ي ملواجهة 
جرائ��م االحت��الل املطردة، وجنحت حكوم��ة االحتالل في 
تكريس معادلة بأن أي رد عسكري ينطلق من غزة سيقود 
إلى حرب عدوانية شاملة، وبذلك وجدت املقاومة نفسها 
إزاء ثنائي��ة مزعجة: إما مواجه��ة االعتداءات الصهيونية 
بتصعي��د يؤدي إلى ح��رب تدميرية، وإم��ا ضبط النفس 
واالكتف��اء بتحذيرات عامة، وح��ني يبدع االحتالل طريقًة 
جدي��دًة في حربه االس��تخبارية كم��ا في اغتي��ال فقهاء، 
ف��إن مقيدات ه��ذه املعادلة تصي��ر أكثر ج��الًء ووضوحاً 
وتكتش��ف املقاوم��ة محدودي��ة خياراته��ا التقليدية. لكن 
جرمي��ة اغتيال الش��هيد مازن فقهاء ليس��ت ش��راً مطلقاً: 
»وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم«، وكما يقول جالل 
الدي��ن الرومي إن كل ما يحدث في هذه احلياة يهدف إلى 
خدمتنا وصناعة وعينا، واخلير الكامن في هذه احلادثة 
أنه��ا قد ت��ؤدي إلى إنه��اء حال��ة الطمأنينة املض��رة التي 
كان��ت املقاومة تلتزمها في قطاع غزة، وأن تس��تفز وعيها 
ف��ي إعادة فهم طبيع��ة املواجهة مع دول��ة االحتالل التي 
ال ينبغ��ي أن تقوم عل��ى القواعد الثابتة ب��ل على األدوات 
املرن��ة اإلبداعي��ة والفع��ل املس��تتر، فف��ي املواجه��ة بني 
حركة مقاومة محدودة اإلمكانات ومحاصرة، وبني دولة 

قرار مص��ادرة آالف الدومنات م��ن أراضيهم عام 1976، 
وهو ما بات يطلق عليه »يوم األرض«.

ويبل��غ عدد الفلس��طينيني 
داخل األراضي احملتلة نحو 1،7 
مليون شخص، ويشكلون نحو 
20 في املائة من إجمالي سكان 
الدول��ة العبرية، وهم من أحفاد 
نح��و 160 ألف فلس��طيني بقوا 
ف��ي أراضيه��م بعد اقام��ة دولة 

االحتالل في العام 1948.
عش��رات  أصي��ب 
الفلس��طينيني، عق��ب قمع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، لفعاليات 

مدججة بالسالح واإلمكانيات، فإن الوسائل األمنية أنفع 
للمقاومني من املواجهة العس��كرية املكشوفة، وقد تنجح 
عملية فردية إبداعية ف��ي ضرب االحتالل في العمق أكثر 

من قدرة ترسانة من الصواريخ واألنفاق.
هذه املواجه��ة األمني��ة تقتضي مغ��ادرة حّيز قطاع 
غزة والس��عي لتفعيل النش��اط املقاوم في بقية فلسطني، 
وهو ما س��يحمل فائ��دًة مزدوج��ًة؛ تخفيف الثق��ل األمني 
والعس��كري املوج��ه ض��د قط��اع غ��زة، وتوس��يع ميدان 
املواجهة ضد دولة االحت��الل إلعادة القضية إلى عنوانها 
الصحي��ح: مواجه��ة ش��عبية ش��املة ب��ني ش��عب يرزح 
حت��ت االحتالل وبني القوة الغاش��مة التي حتتله، وليس 
مواجهًة عس��كريًة بني دولة إسرائيل وبني كيان جغرافي 

ضيق اسمه قطاع غزة.
إذا التقط��ت املقاومة الفلس��طينية ال��درس وغادرت 
تفكير اجليوش النظامية والقواعد الثابتة إلى ديناميكية 
النوعي��ة،  الفردي��ة  والعملي��ات  الش��عبية  املقاوم��ة 
فستكتشف دولة االحتالل الحقاً أنها أهدت أعداءها هديًة 
ثمين��ًة باغتيال الش��هيد م��ازن فقهاء، وأنه��ا فتحت على 
نفس��ها باباً كانت ف��ي غنًى ع��ن فتحه. ه��ذا املربع الذي 
يريد االحتالل جرنا إليه يخدمنا في املدى االس��تراتيجي 
أكث��ر مم��ا يخ��دم دولة االحت��الل، وم��ن ش��أنه أن يجعل 
املعركة أكثر وضوحاً، وأن يس��فر عن وجه أكثر عدوانيًة 
لالحت��الل، وأن يس��تنفر الش��عور الوطن��ي الفلس��طيني 
الذي أضعفته س��نوات الركود، وأن يجعل انطالقتنا أكثر 

حافزيًة ووسائلنا أكثر مرونًة وأداءنا أشد فاعليًة.{

نظمت في مدينتي نابلس وبيت حلم إحياء لذكرى »يوم 
األرض« ال�41.

وأفاد مراس��ل »قدس برس« ف��ي نابلس، بأن قوات 
االحتالل هاجمت فعالية انطلقت في قرية مادما جنوبي 
املدينة، بالرص��اص املطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما 

أدى لوقوع عشرات اإلصابات.
وقال��ت جمعية »اله��الل األحم��ر الفلس��طيني«، إن 
طواقمه��ا الطبي��ة تعامل��ت م��ع 45 إصاب��ة )عوجل��ت 
ميداني��اً(؛ ببينها 20 بعيارات معدني��ة مغلفة باملطاط، 

خالل مواجهات مادما.
وف��ي الس��ياق ذات��ه، قمع جي��ش االحتالل مس��يرة 
دعت لها جلنة التنس��يق الفصائلي في مدينة بيت حلم، 
التي انطلقت صوب »جدار الفصل العنصري« في منطقة 

»كرميزان« ببلدة بيت جاال )شمالي غرب املدينة(.
وذكر املراس��ل، أن جيش االحتالل أطلق قنابل الغاز 
املس��يل للدموع صوب املش��اركني في املسيرة املناهضة 
لبن��اء اجل��دار ف��ي املنطقة، م��ا أوقع ح��االت اختناق في 

صفوف املشاركني.{

بقلم: أحمد أبو رتيمة

مؤتمر يهودي داعم لحركة المقاطعة يستفز الكيان الصهيوني
تلق��ى التحرك املش��ترك للكي��ان الصهيون��ي وإدارة 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب، اله��ادف حملاص��رة 
»حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات« 
)BDS( داخ��ل الوالي��ات املتح��دة، بوصفه��ا »منط��اً من 
أمناط معاداة الس��امية«، ضربة قوية، بعدما تبنّي حجم 
ال��دور ال��ذي تلعب��ه النخب اليهودي��ة األميركي��ة في دفع 

أجندة احلركة ودعم أنشطتها.
ومما زاد األمور تعقيداً بالنس��بة إلى حكومة بنيامني 
نتنياه��و، واملنظم��ات اليهودي��ة األميركية املس��اندة لها، 
حقيقة أن تراجع مس��توى تشّرب األفكار الصهيونية لدى 
قطاعات واس��عة من اليهود األميركي��ني يقلص من فرص 
االس��تفادة من اجلالية اليهودية في مواجهة )BDS(، إذ 
مثل املؤمتر الذي تنظم��ه حالياً منظمة »الصوت اليهودي 
 ،)Jewish Voice for Peace( »من أجل الس��الم
اليهودي��ة األميركي��ة املعروفة ب���»JVP«، ال��ذي انطلقت 
أعماله في مدينة »ش��يكاغو«، نقط��ة حتول فارقة في دور 

اليهود األميركيني في دعم أنشطة احلركة.
ويعد املؤمت��ر الذي تنظمه منظمة »الصوت اليهودي 
من أجل الس��الم« التظاهرة األضخم من حيث اس��تقطاب 
نخب يهودية وازنة، مشيرة إلى أن ألف شخصية حضرت 

هذا املؤمتر، الذي انعقد على مدى ثالثة أيام.
ومما أثار حفيظة إسرائيل والدوائر اليهودية املؤيدة 
لها ف��ي الوالي��ات املتحدة، حقيق��ة أن املؤمتر اس��تضاف 
املناضلة الفلسطينية رسمية عودة، الناشطة السابقة في 
»اجلبهة الش��عبية لتحرير فلس��طني«، التي حكمت عليها 
محكمة إس��رائيلية عام 1970، بالس��جن املؤبد لضلوعها 
في تنفيذ عملية تفجيرية في القدس احملتلة، حيث أمضت 
في الس��جن عش��ر س��نوات، وأطلق س��راحها ف��ي صفقة 

تبادل أسرى مع »اجلبهة«.
والش��ؤون  الداخل��ي  األم��ن  وزي��ر  ص��ّب  وق��د 
االس��تراتيجية اإلس��رائيلي، جلع��اد أردان، ج��ام غضبه 
على منظمي املؤمتر، ألنه متت اس��تضافة »عودة« لتكون 

املتحدثة الرئيسة في املؤمتر.
ونقل موقع صحيفة »جيروزلم بوس��ت«، يوم األحد 
ع��ن أردان، املكل��ف من قب��ل احلكومة اإلس��رائيلية بإدارة 
املواجه��ة ض��د »حرك��ة املقاطعة وس��حب االس��تثمارات 
»مؤمت��ر  بأن��ه:  للمؤمت��ر  وصف��ه  العقوب��ات«،  وف��رض 
للكراهية، وميثل خط��وة متقدمة في احلملة الهادفة لنزع 
الش��رعية عن إس��رائيل ومقاطعته��ا«، مس��تهجناً أن يتم 

تنظيم املؤمتر من قبل منظمة يهودية.
لك��ن املدي��رة العام��ة ل�»الص��وت اليه��ودي من أجل 
الس��الم« ربيكا فيلكمرس��ون، اعتب��رت أن تفّوهات أردان 
مج��رد »هج��وم سياس��ي يهدف إل��ى جت��رمي املؤمتر، من 
منطلق رفض التعبير عن املواقف السياسية جتاه سلوك 
إسرائيل«، مش��يرة إلى أن هجوم املسؤولني اإلسرائيليني 
والدوائ��ر اليهودي��ة األميركي��ة عل��ى »حرك��ة املقاطع��ة 
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات« يعكس اإلحباط 
من تنامي الدور اليهودي في تبني ودعم أفكار احلركة.{
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قتلى وجرحى بانفجار سان بطرسبورغ.. وبوتين ال يستبعد اإلرهاب
 قت��ل عش��رة أش��خاص وأصي��ب نحو خمس��ني 
في انفج��ار بني محطت��ني ملترو األنفاق مبدينة س��ان 
بطرسبورغ الروسية؛ مما أدى إلى إغالق محطات في 

املدينة وتعزيز األمن مبترو العاصمة موسكو.
وأكدت أجه��زة األمن الروس��ية أن انفجاراً واحداً 
وقع بعربة قطار مبدينة سان بطرسبورغ، وذلك نفياً 
ملا شاع في البداية من أن انفجارين وقعا في محطتني 

مختلفتني.
وقال محافظ املدينة إن خمس��ني شخصاً أصيبوا 
في االنفجار الذي وقع في عربة قطار بني محطتني من 
محطات املدينة، وأضاف أن 17 سيارة إسعاف قامت 

بإجالء املصابني ونقلهم إلى املستشفيات.
وقال��ت أجه��زة األم��ن 
الروس��ية إن كافة محطات 
س��ان  مبدين��ة  املت��رو 
إغالقه��ا  مت  بطرس��بورغ 
خوفاً م��ن تفجيرات أخرى، 
في الوق��ت التي تق��وم فيه 
بالبح��ث  األم��ن  أجه��زة 
م��كان  ف��ي  والتح��ري 

احلادث.
وس��ائل  أف��ادت  كم��ا 
العث��ور  مت  بأن��ه  اإلع��الم 

عل��ى عبوة معّدة للتفجي��ر، وأن األمن متكن من إبطال 
مفعولها، مما سمح بتفادي انفجار جديد.

وقالت وسائل إعالم روسية إن اإلجراءات األمنية 
مت تعزيزه��ا ف��ي محط��ات العاصم��ة موس��كو بع��د 

االنفجارين، مما يعني مخاوف من تفجيرات أخرى.
وفي هذه األثناء، قال الرئيس الروس��ي فالدميير 
بوتني ي��وم االثن��ني إن احلكومة تدرس كل األس��باب 
-مب��ا فيه��ا اإلره��اب- وراء االنفج��ارات ف��ي ش��بكة 

قطارات أنفاق سان بطرسبورغ.
وق��ال بوت��ني ف��ي اجتم��اع م��ع رئي��س روس��يا 
البيضاء ألكس��ندر لوكاش��ينكو »حتدث��ت بالفعل مع 
رؤس��اء أجهزتن��ا األمني��ة اخلاص��ة، وه��م يعمل��ون 

لتحديد سبب« االنفجارات، وأضاف »األسباب ليست 
واضحة، الوقت ما زال مبكراً، س��ندرس كل األس��باب 

احملتملة سواء كانت اإلرهاب أو اجلرمية«.
إدانة دولية لالنفجار

 قال��ت جلن��ة التحقيق��ات احلكومي��ة الروس��ية 
االثن��ني إنه��ا فتح��ت حتقيق��اً جنائي��اً في ته��م بعمل 
إرهاب��ي في ما يتعل��ق باالنفجار الذي وق��ع في مترو 
املتح��دة  أدان��ت األمم  ف��ي ح��ني  س��ان بترس��بورغ، 
التفجي��ر، وأعلن��ت فرنس��ا تش��ديد تدابيره��ا األمنية 

حلماية وسائل النقل اجلماعي.
وقالت اللجنة إنها أرس��لت مجموعة من احملققني 
إل��ى س��ان بطرس��بورغ للتحقيق ف��ي االنفج��ار الذي 
أودى بحي��اة عش��رة أش��خاص وأصي��ب في��ه نح��و 
خمس��ني. وأش��ارت اللجن��ة إل��ى أنها س��تنظر في كل 
مبوج��ب  التحقي��ق  فت��ح  رغ��م  احملتمل��ة،  األس��باب 
اتهامات باإلره��اب، مبوجب امل��ادة 205 من القانون 

اجلنائي )عمل إرهابي(.
ومت إغ��الق كل محط��ات املترو ف��ي املدينة، بينما 
قالت اللجنة الوطنية الروس��ية ملكافحة اإلرهاب إنها 

تتحرك ملنع أي انفجارات أخرى.

وذكرت وسائل إعالم روسية أن كاميرات مراقبة 
التقطت صوراً ملن يش��تبه بضلوعه في احلادث. وفي 
وقت س��ابق، قالت جلنة مكافحة اإلرهاب إنها أبطلت 

قنبلة في محطة مترو أخرى في سان بطرسبورغ.
وتزام��ن االنفج��ار ف��ي بطرس��بورغ م��ع وج��ود 
الرئيس فالدميير بوتني ف��ي املدينة إلجراء محادثات 

مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.
وق��ال بوت��ني إن حكومت��ه تدرس األس��باب وراء 
االنفجار، مش��يراً إل��ى أنه حتدث مع رؤس��اء األجهزة 
األمني��ة اخلاص��ة، وأنه��م يحاول��ون حتدي��د س��بب 
االنفج��ارات، وأوضح أن الوقت ما زال مبكراً، مش��يراً 
إلى عدم استبعاد أي من األسباب، سواء كانت إرهاباً 

أو جرمية.
وخارج روس��يا، أدان األمني الع��ام لألمم املتحدة 
التفجير الذي وقع اليوم في مترو س��ان بطرس��بورغ 
وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا وللحكومة والشعب 

الروسي.
وف��ي فرنس��ا، أعل��ن وزي��ر الداخلي��ة الفرنس��ي 
ماتياس فيكل تش��ديد التدابير األمني��ة بهدف حماية 
وس��ائل النق��ل اجلماعي��ة ف��ي باري��س وضواحيه��ا 
عق��ب الهجوم الذي اس��تهدف مترو األنفاق في س��ان 

بترسبورغ.
وقال وزي��ر الداخلية في بيان له إن فرنس��ا على 
أهب��ة االس��تعداد ألي خط��ر محتم��ل ف��ي ظ��ل اخلطر 
اإلرهاب��ي القائ��م، مؤك��داً أن احلكومة س��تفعل ما في 

وسعها حلماية الفرنسيني.{

مؤتمر بروكسل
يناقش »إعادة إعمار سورية«

بقلم: لبيب فهمي

تش��هد عاصمة االحتاد األوروبي، بروكس��ل، مؤمتراً دولياً حول »مستقبل س��ورية ودول املنطقة«، 
بدأ يوم الثالثاء برئاس��ة االحتاد األوروبي ومش��اركة أملانيا والكويت والنروي��ج وقطر وبريطانيا واألمم 
املتحدة. ويسعى املؤمتر، ملناقشة الوضع في سورية وتأثيره على املنطقة بكاملها، جامعاً نحو سبعني 
مس��ؤوالً حكومي��اً من االحت��اد األوروبي واجلوار الس��وري، وأيضاً م��ن املجتمع الدول��ي، باإلضافة إلى 
اجلهات املانحة الرئيسية وناش��طي املجتمع املدني واملنظمات اإلنسانية. وللمرة األولى منذ بدء الثورة 

من ست سنوات، يضّم جدول مؤمتر دولي حول سورية، مسألة إعادة إعمار البلد.
في هذا السياق، حّدد املؤمتر أربعة محاور رئيسية سيتم التطرق إليها. وتتعلق بتقييم مدى حتقيق 
االلتزامات املعلنة في مؤمتر لندن في ش��باط 2016، وذلك التخاذ القرارات الضرورية بش��أن اخلطوات 
املقبلة لتلبية احتياجات الضحايا. كما ينوي املشاركون في املؤمتر أيضاً التأكيد أن االلتزامات السابقة 
م��ا زالت قائم��ة. فضالً عن حتدي��د متطلبات املرحلة املقبلة، س��واء في س��ورية أو في البل��دان املجاورة 

املضيفة لالجئني السوريني في ضوء اقتراحات األمم املتحدة.
وس��تركز املناقش��ات أيضاً على كيفية مس��اهمة املجتمع الدولي في حّل مس��تدام للنزاع الس��وري، 
كجزء من عملية االنتقال السياسي الشاملة التي سيطّبقها السوريون على أساس القرارات الصادرة عن 
مجلس األمن، خصوصاً القرار 2254 وإعالن جنيف. وس��يبحث املؤمتر أيضاً آفاق املساعدات بعد إبرام 

اتفاق بني أطراف النزاع، وبعد االلتزام الفعلي بانتقال سياسي شامل.
ووفقاً للمنس��قة العليا للسياس��ة اخلارجية واألمنية األوروبية، فيديريكا موغيريني، فإن »املؤمتر 
يه��دف إلى دع��م عملية املفاوضات اجلارية في جني��ف وتقييم الظروف اإلقليمي��ة التي ميكن من خاللها 
تقدمي املس��اعدة بعد انتهاء الصراع«. ويسعى االحتاد األوروبي، كمساهم رئيسي في عملية املساعدات 
للش��عب الس��وري، إلى اإلعداد ملا بعد احلرب، لكنه »ال يريد أن يتحمل وحده عبء متويل مشروع إعادة 
اإلعم��ار الذي يراوح ب��ني 200 إلى 300 مليار يورو«، حس��بما تقول اخلبيرة في الش��ؤون األوروبية آنا 

بيسونيرو.
وتضيف أن »االحتاد ال يريد توقيع »ش��يك« على بياض للس��لطات السورية، فإعادة إعمار سورية 
رهن بعملية انتقال سياسية فعلية. لذلك يسعى االحتاد األوروبي إلى استخدام االستثمار كأداة ضغط 

على نظام بشار األسد«.
وبحس��ب بيس��ونيرو فإن »روس��يا، احلليف الرئيس��ي للنظام الس��وري، التي تلقت دعوة حلضور 
املؤمت��ر، ال إمكان��ات مالية كبيرة لها للقي��ام بعملية إعادة اإلعمار. أما إيران احلليف اآلخر لنظام األس��د، 
التي تشارك بوزير خارجيتها محمد جواد ظريف، فلم تعد متلك املزيد من االحتياطيات جراء سنوات من 
العقوبات. أما الواليات املتحدة فيبدو أنها غير معنية مبس��تقبل س��ورية، وكل ما يهمها هو إنهاء احلرب 

والقضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(«.
وتضيف أنه »عملياً متتلك دول اخلليج واالحتاد األوروبي اإلمكانات ملساعدة سورية، لذلك يسعى 
االحتاد األوروبي الستخدام هذه الورقة من أجل احلصول على تنازالت من دمشق. لكن السؤال املطروح 
هو هل س��يقبل النظام الس��وري بهذه اجلزرة املقدمة ل��ه؟ خصوصاً أن االحتاد األوروب��ي، الذي لم يعد 
يدعو إلى رحيل فوري لألس��د، بل فقط التأكيد على أنه ال ميكنه أن يجس��د مستقبل سورية، أصبح يدرك 
رمبا أن فترة انتقالية تقبل بها املعارضة ويش��ارك فيها الرئيس الس��وري لم تعد مس��تبعدة، وذلك على 
الرغم من أن غالبية الدول األعضاء ال تزال تدعم فكرة اتفاق س��الم على أساس قرار األمم املتحدة 2254، 

كما أكد ذلك بيان وزراء اخلارجية الصادر عن اجتماعهم يوم االثنني في لوكسمبورغ«.
ويأتي مؤمتر بروكس��ل حول »دعم مس��تقبل س��ورية ودول املنطقة« كاس��تمرار ملؤمت��ر لندن حول 
املس��اعدات لس��ورية ودول املنطق��ة ال��ذي عق��د ف��ي 4 ش��باط 2016، وأكد في��ه املجتمعون ف��ي لندن،  
»تضامنهم مع املاليني من ضحايا النزاع السوري الذين يعيشون داخل سورية ومع الالجئني السوريني 
في الدول املجاورة، وذلك على أساس االلتزامات التي اتخذت في مؤمترات املانحني الثالثة السابقة التي 

عقدت في الكويت بني عامي 2013 و2015«.{

أعلن��ت الش��رطة الروس��ية 
 40 نح��و  توقي��ف  األح��د،  ي��وم 
ش��خصاً م��ن مجموع��ة اعتزمت 

التظاهر في العاصمة موسكو.
األناض��ول  مراس��ل  وق��ال 
نفس��ها  نظم��ت  مجموع��ة  إن 
التواص��ل  وس��ائل  عل��ى 
االجتماع��ي للتظاه��ر ف��ي ميدان 
مبوس��كو.  »تريومفالناي��ا« 
وأض��اف أن ق��وات األم��ن أوقفت 

ثالثني ش��خصاً في امليدان، لع��دم انصياعهم إلخطار 
الش��رطة بضرورة تفرقهم، بدعوى اإلخ��الل بالنظام 

العام.
عناص��ر  أوقف��ت  نفس��ه،  وللس��بب  وبالتزام��ن، 
م��ن الش��رطة عش��رة أش��خاص ف��ي مي��دان ماني��ج 
بالعاصم��ة. وحتى الس��اعة 16:15 »ت��غ«، لم تعلن 
السلطات الروس��ية عن اجلهة أو اجلهات التي أرادت 

تنظيم املظاهرة وال مطالب هذه املجموعة.
كان��ت ق��وات األم��ن الروس��ية أوقفت ي��وم األحد 
املاضي أكثر من 500 شخص، بينهم املعارض الشهير 
أليكسي نفالني، خالل مظاهرات نظمتها املعارضة في 

عدة مدن، بينها موسكو وسان بطرسبرغ.
وش��ارك ف��ي ه��ذه املظاه��رات آالف األش��خاص 
بدعوة من املعارضة، وعلى رأسها »صندوق مكافحة 
الفساد« ومؤسس��ه ألكس��ي نافالني؛ وذلك للمطالبة 
باس��تقالة رئي��س ال��وزراء دمييت��ري ميدفيديف؛ إثر 

نشر نافالني تقريراً يتهم فيه ميدفيديف بالفساد.
وتأت��ي ه��ذه االحتجاج��ات قب��ل نح��و ع��ام من 
االنتخاب��ات الرئاس��ية املتوقع أن يترش��ح خلوضها 
نفالني ف��ي مواجهة الرئيس فيالدميي��ر بوتني، حيث 
م��ن املرجح أن يس��عى األخير إلى نيل والية رئاس��ية 

رابعة.{

توقيف عشرات األشخاص
قبيل تظاهرهم في موسكو

فصائل معارضة تدعو لـ»إشعال الجبهات«
ثأرًا لخان شيخون

 دع��ت فصائ��ل س��ورية معارض��ة إلى »إش��عال 
اجلبهات« في وجه النظام وحلفائه ثأراً للقتلى الذين 
س��قطوا بالعش��رات في قصف مبواد كيميائية سامة 
بخان شيخون في إدلب، التي عدتها املعارضة نتيجة 

لتصريحات أميركا بشأن بشار األسد رئيس النظام.
وقالت »هيئة حترير الش��ام« إنه��ا بعد »مجزرة 
الكيميائي في خان ش��يخون« تتوعد النظام السوري 
وحلفاءه »بثأر يش��في قلوب أهلنا في خان ش��يخون 
خاصة وأهل الش��ام عام��ة، بعمليات مكثف��ة متتالية 

خلف خطوط العدو وفي مناطقه احملّصنة«.
وش��ددت الهيئ��ة عل��ى أن »جرائ��م نظام األس��د 
استمرت يوماً بعد يوم، يدعمه ويشاركه كل من إيران 
وروس��يا، ومتنح��ه الش��رعية ق��رارات األمم املتح��دة 
نحو مزيد من س��فك الدماء«، مش��يرة إل��ى أنها »أمام 
هذه اجلرمية البش��عة فإننا نس��تنهض شعوب األمة 

اإلسالمية للدفاع عن أهل الشام وقضاياهم«.
باملعارض��ة  العض��و  اعتب��رت  جانبه��ا  م��ن 
الس��ورية بس��مة قضماني املجزرة »نتيجة مباشرة« 
للتصريحات األميركية في اآلونة األخيرة بأن الواليات 

املتحدة ال تركز على إزاحة األسد عن السلطة.
وقال��ت قضمان��ي لرويت��رز ف��ي واش��نطن: »أول 

رد فع��ل م��ن الس��وريني ه��و أن ه��ذا نتيجة مباش��رة 
للتصريح��ات األمي��ر كية بأن األس��د ال ميث��ل أولوية 

وملنحه الوقت والسماح له بالبقاء في السلطة«. 
في الس��ياق، طالب املجلس اإلس��المي الس��وري 
الس��وريني بالتظاه��ر واملنظم��ات واجله��ات املعني��ة 

بالتحرك لوقف مجازر النظام.
وق��ال املجلس في بيان إن النظ��ام لم يتوقف عن 
اس��تخدام الغازات الس��امة في أي مرحلة من مراحل 
الثورة، وإنه أمن العقاب من تكرار اس��تخدام الس��الح 
الكيميائ��ي، مطمئن��اً إل��ى الض��وء األخض��ر األميركي 

والتغطية الروسية ملا يقوم به من جرائم.
كما عبر املجلس عن أس��فه إلظهار القوى الكبرى 
نفسها عاجزة عن فعل أي شيء والتواري خلف الفيتو 
الروس��ي املريح، حسب تعبير املجلس. وكان حتالف 
املنظمات الس��ورية قد أدان املج��زرة، وقال في مؤمتر 
صحفي إن قوات النظام اس��تخدمت ضد املدنيني غاز 
الس��ارين احمل��رم دولي��اً. ودع��ا املجتم��ع الدولي إلى 
حتمل مس��ؤوليته جتاه االنتهاكات املستمرة من قبل 
النظام، وأكد أنها تش��كل خرقاً ملبادئ اإلعالن العاملي 
حلق��وق اإلنس��ان وبن��ود اتفاقيات جني��ف واملواثيق 

الدولية..{
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تركيا تقود حملة تحرير الرقة بعد االستفتاء
تلوح بوادر تبّدل كلّي في معطيات الصراع على 
شمال وشرقي سورية، مع دخول حتضيرات لعملية 
عس��كرية واس��عة النطاق لق��وات املعارض��ة، بدعم 
ترك��ي النتزاع الرقة، إل��ى دائرة العلن، م��ع ما يحمل 
ذلك م��ن بذور ص��دام داٍم، رمبا يقل��ب موازين القوى 
بني هذه القوات وقوات س��ورية الدميقراطية )قسد(، 
التي طرحت نفس��ها ذراعاً بري��اً للتحالف الدولي في 
محاربة تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، الذي ال 

يبدو أنه بصدد إخالء الرقة وريفها دون قتال ضاٍر.
أولوي��ة  األميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  وتول��ي 
قصوى ملعرك��ة الرقة، مع ورود معلوم��ات عن البدء 
بتأهيل مط��ار الطبقة العس��كري )غ��رب الرقة بنحو 
50 كيلومت��راً(، الذي س��يطرت عليه »قوات س��ورية 
الدميقراطي��ة« أخيراً، ليكون قاع��دة أميركية مركزية 
تخفف م��ن اعتماد واش��نطن على قاع��دة أجنيرليك، 
جنوب تركيا. وأكد قيادي في اجليش السوري احلر، 
انطالق حتضيرات، لعملية عس��كرية وشيكة النتزاع 
الس��يطرة عل��ى مدين��ة الرق��ة، ش��رقي س��ورية، من 
»داعش«، الذي يسيطر على املدينة وريفها منذ بدايات 
ع��ام 2014، وباتت أه��م معاقله. وأعل��ن أن العملية 
املتوقعة س��تكون بدعم مباش��ر من اجلي��ش التركي، 
وسيش��ارك فيها »قس��م من القوات التي ش��اركت في 
عملي��ة درع الف��رات، الت��ي أعلن��ت أنق��رة توقفها منذ 
أيام«، موضحاً أن فصائل تابعة للمعارضة السورية 
املس��لحة، »قامت هيئة حترير الشام بالسطو عليها« 
وفق تعبيره، بقي لديها عناصر من دون عتاد سيزج 
بهم في العملية. وتوقع القي��ادي أن تبدأ العملية إثر 
انتهاء االستفتاء على تعديل الدستور التركي في 16 
نيس��ان، مرجحاً انطالقها قبيل نهاية الشهر احلالي. 
وأوض��ح القيادي أن ترتيب��ات العملية ترجح دخول 
ق��وات املعارضة عب��ر مدينة تل أبيض التي تس��يطر 
عليه��ا الوح��دات الكردي��ة منذ منتصف ع��ام 2015، 
متوقعاً في حال حدوث »مفاجآت« دخول القوات من 

مناطق قرب جرابلس والتوغل باجتاه الرقة.
وأش��ار القي��ادي، في مع��رض حديث��ه، إلى أنه 
ستش��ارك في العملي��ة »أنواع من الطي��ران احلربي 
إل��ى صواري��خ اس��تراتيجية،  والقاذف��ات، إضاف��ة 
أن  موضح��اً  األرض«،  عل��ى  الق��وات  ع��ن  فض��الً 
اخلط��ة تس��تهدف حس��م املعرك��ة س��ريعاً »إلظهار 
تف��وق األس��لحة األميركي��ة«، معرب��اً ع��ن اعتق��اده 
بأن اس��تعادة الس��يطرة عل��ى الرقة »تعن��ي انتهاء 
املسلس��ل الطويل للقضية الس��ورية«. وكانت وزارة 
الدف��اع التركي��ة قدمت إل��ى وزارة الدف��اع األميركية 
)البنتاغ��ون( تص��وراً النت��زاع الرق��ة، يتضمن عدة 
رؤى، منه��ا التوغ��ل من ت��ل أبيض، أو عب��ور الفرات 
م��ن جرابلس باجتاه الرقة. ورفض الطرف األميركي 

اس��تبعاد الوح��دات الكردي��ة م��ن املعرك��ة، وهو ما 
جّم��د اخلط��ة التركية، إذ تص��ّر أنقرة على اس��تبعاد 
الوح��دات الكردية، التي تعتبرها »منظمة إرهابية«. 
ويب��دو أن اإلدارة األميركية وجدت أن حس��م معركة 

الرقة سريعاً ال ميكن أن يتم دون مساندة من اجليش 
الترك��ي، ومن قوات املعارضة الس��ورية التي متتلك 
حاضنة اجتماعية كبيرة 
في الرقة، بعكس »قوات 
الدميقراطي��ة«  س��ورية 
املتهمة بالقيام بعمليات 
ف��ي  وتهجي��ر  انتقامي��ة 
املناط��ق الت��ي انتزعتها 
من »داعش« بدعم دولي 
احلس��كة،  أري��اف  ف��ي 

والرقة، وحلب. 
وكانت تركيا أعلنت، 

أخي��راً، انتهاء عملي��ة »درع الفرات« بعد أن أفش��لت 
تفاهمات روسية أميركية مس��اعي الستعادة مدينة 
منب��ج م��ن الوحدات الكردي��ة، واالنط��الق منها نحو 
محافظة الرقة. وشّكلت مدينة منبج عقدة استعصت 
على احلل، وهو ما أدى إلى انس��داد األفق أمام »درع 
الفرات«، ألن مهاجمة منبج س��تؤدي إلى نزاع دموي 
طويل، وهو ما حاولت واشنطن جتنبه بوضع قوات 
فص��ل في محي��ط املدينة، كي ال تعي��ق عملية انتزاع 
الرق��ة م��ن »داع��ش«. وال تزال »قس��د« التي تش��ّكل 
الوحدات الكردية عماده��ا، ترفض أي دور تركي في 
مع��ارك الرق��ة. وم��ن املتوق��ع أن ترفض من��ح قوات 
املعارض��ة، املدعومة من أنقرة، ممرات للعبور ضمن 
مناطق س��يطرتها في تل ابيض وشرقي نهر الفرات، 
لك��ن من املرجح أن تفرض واش��نطن عليه��ا ذلك، إذا 
مت التوصل إلى تفاهم نهائ��ي بني تركيا وأميركا. وال 
تري��د الواليات املتح��دة تكرار س��يناريو املوصل في 
الرق��ة، لذا حت��اول إقناع أنقرة بش��تى الطرق لتكون 
قوات تابعة للمعارض��ة »رأس احلربة« في الهجوم 

الوشيك النتزاع الرقة.

بقلم: محمد أمني

بقلم: لبيب فهمي

خمس��ة من كبار املسؤولني في لبنان على رأس��هم رؤساء جمهورية ورؤساء 
حكومات سابقني إلى توجيه رسالة لألمانة العربية تتخذ موقفاً سلبياً إن لم 
يكن مغايراً لرئيس اجلمهورية ميشال عون ناقلة الصراع الى أروقة اجلامعة 

العربية ومفاقمة من أزمة التعامل مع إيران وآلياتها املناسبة.
أم��ا الكيان الصهيوني فتواج��ه القمة العربية حرجاً كبي��راً في التعامل 
مع��ه كتحٍد؛ متث��ل بتضارب اإلعالنات س��واء م��ن رئيس اجلامع��ة العربية 
)أب��و الغيط( أو الرئيس الفلس��طيني محمود عب��اس؛ فتحديد موقف واضح 
م��ن امللف الفلس��طيني يتج��اوز ح��دود املصلح��ة القومية ملواجه��ة الوجود 
الصهيوني نحو العالقة الثنائية واملصلحية مع القوى الغربية وعلى رأسها 

أمريكا، ما يفقد االستراتيجيات املتبعة املصداقية واالنسجام.
التباين��ات واخلالفات حول طرق التعامل مع اجلوار اجلغرافي والكيان 
اإلس��رائيلي تزي��د من عمق األزم��ة اجليوسياس��ية التي يعاني منه��ا العالم 
العربي؛ فالتحديات عن االنهيارات اجليوسياسية والتدخالت األجنبية بدءاً 
بروس��يا وأمريكا وليس انته��اء بالقوى اإلقليمية؛ تتطل��ب حتديد األولويات 
وخفض املخاطر التي تعيق بناء سياسات مستقرة وقابلة للحياة؛ يقف على 
رأسها عزل الكيان اإلس��رائيلي ومحاصرته حتى ال يصبح العباً مؤثراً يعمق 
أزمة الدول العربية، مضعفاً مرجعيتها السياسية ومخالً ببوصلتها الفكرية 

واحلضارية.{

تضم دول اجل��وار اجلغرافي كالً من تركيا وإي��ران وإثيوبيا، باعتبارها 
الق��وى اإلقليمي��ة األكثر تأث��راً وتأثيراً في واق��ع املنطقة العربي��ة؛ فيما يبقى 
الكيان اإلس��رائيلي عنصراً دخيالً على املنطق��ة؛ خالفاً للحضارات والثقافات 
الت��ي متثلها إيران وتركي��ا وإثيوبيا؛ إذ ينظر إليه »الكي��ان« كامتداد طبيعي 
للنف��وذ الغرب��ي واإلرث االس��تعماري أكث��ر من كون��ه دولة ج��وار أو حادثة 

طبيعية دميوغرافياً وجغرافية وثقافياً.
فالكي��ان ف��ي اجلوهر محور أساس��ي ف��ي إدارة عالق��ة العال��م العربي 
بالغ��رب )أوروبا وأمريكا وروس��يا(؛ وليس وجوداً طبيعي��اً ميكن التعايش 
معه كحادثة طبيعية أو مس��تقرة مقبولة؛ فهو جزء من حتول جيوسياس��ي 
أعق��ب احل��رب العاملي��ة األول��ى وجنم عن��ه اختراق سياس��ي وأمن��ي عميق 

للحضارة الغربية في عمق املنطقة العربية امتد الى وقتنا احلاضر.
القم��ة العربي��ة بدورها ج��اءت على وقع حت��والت جيوسياس��ية تكاد 
تقت��رب من واقع املنطقة ف��ي احلرب العاملية األولى؛ معطي��ة ميزات إضافية 
لدول اجل��وار الطبيعي��ة؛ خصوصاً بع��د انهيار الدولة الس��ورية وس��يطرة 
»تنظي��م الدولة« على مس��احة شاس��عة م��ن األراضي العراقية والس��ورية؛ 
وم��ا تخلل ذلك من تدخل إيران��ي امتد من العراق فس��وريا الى اليمن، وليس 
انتهاء باإلش��ارات الواضحة الى احلضور اإليراني القوي في لبنان؛ فاحلالة 
اإليرانية هي األكثر اش��تباكاً مع الواقع العربي املتشكل بعيد الربيع العربي، 
وه��ي منخرط��ة بقوة في أزمت��ه وجزء بل مكّون أساس��ي في عملي��ات إعادة 

التشكل والفوضى اجليوسياسية القائمة.
ف��ي احلالة التركي��ة كان االنخراط التركي مقترن��اً باالنهيار املفاجئ في 
العراق وس��وريا؛ الذي تضم��ن موجات جلوء؛ وصعود خطي��ر لقوى كردية 

انفصالي��ة وأخ��رى طائفي��ة ه��ددت وج��ود الدول��ة التركي��ة، ما دفعه��ا إلى 
االنخ��راط بقوة ف��ي أزمة اإلقليم مفضياً الى تدخل عس��كري في س��وريا عبر 
قوات درع الفرات؛ ومترافقاً مع انفتاح أوس��ع على دول اخلليج وعلى رأسها 
الس��عودية؛ فتركيا معنّية بتطورات املش��هد املتخلق ع��ن االنخراط اإليراني 

النشط في أزمات املنطقة.
ال تختلف إثيوبيا كثيراً في إش��كالية عالقتها بالعالم العربي املمتد على 
مس��احة شاس��عة من القارة اإلفريقية واآلس��يوية ع��ن واقع تركي��ا وإيران؛ 
فإثيوبي��ا تتأث��ر وتؤثر في الواق��ع اجليوسياس��ي في البحر األحمر وش��رق 
إفريقي��ا ووادي الني��ل؛ إذ كان��ت الصوم��ال واح��دة م��ن حاالت ال��ذروة التي 
عكس��ت انخراطها في عمليات التش��كل اجليوسياس��ي؛ بتدخلها العس��كري 
بداية العش��رية الثانية من القرن الواحد والعش��رين؛ التي سبقها دور نشط 
سياس��ي وعسكري وأمني في اريتريا ومنطقة جنوب السودان؛ إال أن التطور 
األكث��ر حداثة وجراءة وعمقاً كان بإعالن أديس أبابا اقامة س��د النهضة على 
نهر النيل وتهديد حصة مصر من موارد النهر، بل تهديد الواقع اجليوسياسي 
الذي تش��كل منذ بداية القرن العش��رين؛ ما اس��تتبع توتراً ف��ي العالقات مع 

مصر املنشغلة بالعديد من األزمات الداخلية واإلقليمية.
امللفات الثالثة لدول اجلوار متثل حتدياً كبير للقمة العربية؛ فهي تعمق 
الش��روخ وتزيد من اضطراب السياس��ة العربية، وتضيف أعباء على األمانة 
العام��ة للقم��ة العربية املنعقد ف��ي البحر املي��ت؛ فالتوافق عل��ى إدانة إيران 
يواجهه اس��تعصاء بس��بب التباين ف��ي التحالفات العربي��ة؛ لدرجة دفعت 

القمة العربية ما بين دول الجوار الجغرافي والكيان الصهيوني
بقلم: حازم عياد

اجتماع رؤساء الدبلوماسية األوروبية: تغيير في االستراتيجية تجاه سورية؟
يعق��د وزراء خارجي��ة دول االحت��اد األوروبي، يوم 
االثن��ني ف��ي لوكس��مبورغ، اجتماعه��م الدوري برئاس��ة 
فيديري��كا موغرين��ي، املمثل��ة العلي��ا لالحتاد للش��ؤون 
اخلارجي��ة واألمني��ة. لق��اء يأتي عش��ية انعق��اد »مؤمتر 
بروكس��ل حول دعم س��ورية ودول املنطقة«، املقرر في 4 
و5 نيس��ان 2017، الذي تشارك في رئاس��ته إلى جانب 
االحتاد األوروبي، كل من أملانيا والكويت والنرويج وقطر 
واململك��ة املتح��دة واألمم املتحدة، ويخص��ص في مجمله 
ملناقش��ة امللف الس��وري. ومن املرتقب أن يناقش الوزراء 
األوروبيون استراتيجية االحتاد األوروبي جتاه سورية، 
اس��تناداً إل��ى آخ��ر االتص��االت املش��تركة الت��ي أجرته��ا 
مختلف املؤسسات األوروبية حول امللف، وفي ظل نتائج 
مباحث��ات جنيف وما ب��دا من تغّير ف��ي املوقف األميركي 

جتاه رئيس النظام السوري بشار األسد.
وثيقة مشتركة

س��يطلع الوزراء األوروبيون، خالل اجتماعهم، على 
مقترح مشترك مقّدم من قبل املفوضية األوروبية واملمثلة 
العليا لالحتاد للش��ؤون اخلارجية واألمنية، حول س��بل 
قي��ام االحت��اد األوروب��ي بدور أكث��ر أهمي��ة للتوصل إلى 
ح��ل سياس��ي دائم ف��ي س��ورية في إط��ار مق��ررات األمم 
املتحدة. وتتطرق الورقة املشتركة إلى الوضع السياسي 
واألمني واإلنس��اني في س��ورية مع حتديث للمعلومات 
عن املس��اعدات التي يقّدمها االحتاد األوروبي اس��تجابة 
لألزم��ة. وحتت��وي عل��ى تقيي��م للمخاط��ر والتهدي��دات 

التي يش��ّكلها اس��تمرار احلرب على املصالح األساس��ية 
لالحت��اد األوروب��ي واالس��تقرار اإلقليم��ي والعامل��ي، مع 
حتديد مجموعة من األهداف الواضحة لسياس��ة االحتاد 

األوروبي في سورية، وهي:
- إنهاء احلرب عن طريق الش��روع في عملية انتقال 
تتف��اوض عليها أط��راف الن��زاع بدعم من مبع��وث األمم 
املتحدة اخلاص لس��ورية، واجله��ات الدولية واإلقليمية 

الرئيسية.
- دعم عملية انتقال بناءة وش��املة في س��ورية من 
خ��الل دع��م وتعزي��ز املعارض��ة السياس��ية وفق��اً للقرار 

2254 ملجلس األمن الدولي وإعالن جنيف.
- تعزي��ز الدميقراطي��ة وحق��وق اإلنس��ان وحري��ة 

التعبير من خالل دعم منظمات املجتمع املدني السوري.
- دعم عملية املصاحلة الوطنية على أس��اس تعزيز 
جهود الس��الم ومكافحة التط��رف والطائفية، مبا في ذلك 
اعتم��اد نه��ج للعدال��ة االنتقالية ال��ذي ينبغ��ي أن يدرج 

املساءلة عن جرائم احلرب.
- إنق��اذ األرواح من خالل االس��تجابة لالحتياجات 
اإلنس��انية للس��وريني األكث��ر ضعف��اً، وضم��ان وص��ول 

املساعدات في الوقت املناسب وفعاليتها.
كم��ا يتطرق املقت��رح أيضاً إل��ى الكيفي��ة التي ميكن 
لالحت��اد األوروبي من خالله��ا مواصلة تقدمي املس��اعدة 
إلى أكثر من 13 مليون س��وري نازح، والعمل على إرساء 
االس��تقرار في البالد، ودع��م إعادة اإلعم��ار بعد التوصل 

إل��ى اتف��اق، والعودة الطوعي��ة لالجئ��ني والنازحني إلى 
البلد، مع احترام كرامتهم للمش��اركة في انتقال سياس��ي 

ذي مصداقية، كما جاء في الوثيقة.
استراتيجية جديدة؟

وإذا كان من املتوقع أن يعتمد رؤس��اء الدبلوماسية 
األوروبية ف��ي اجتماعهم، هذه الوثيق��ة التي أُطلق عليها 
»نح��و دور أكبر لالحت��اد األوروبي في س��ورية، وتعزيز 
جهود بناء السالم« وعزم االحتاد األوروبي على مواصلة 
دعمه للدول املجاورة لس��ورية، خصوصاً األردن ولبنان 
وتركيا، فضالً عن العراق ومصر، التي أظهرت مرونة في 
اس��تضافة املاليني من الالجئني الس��وريني في السنوات 
األخي��رة، ف��إن اللقاء ُيع��ّد فرص��ة لتقييم ما أح��رز حتى 
اآلن م��ن تقّدم في امللف الس��وري سياس��ياً، وذلك لتقييم 

االستراتيجية األوروبية للتعامل مع امللف السوري.
فقرار واشنطن، الذي صرحت به السفيرة األميركية 
ل��دى األمم املتح��دة، نيكي هيلي، بأّنها ل��م تعد تركز على 
إس��قاط رئيس النظام الس��وري بش��ار األس��د، والسعي 
إلى إيجاد س��بل إلنهاء احلرب، ج��اء ليعيد خلط األوراق 
أوروبي��اً. فعل��ى الرغم م��ن أن االحتاد األوروب��ي لم يعد 
يدعو إلى رحيل فوري لألس��د، إال أنه يس��تمر في التأكيد 

أنه ال ميكنه أن يجسد مستقبل سورية. {
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اليمن بعد عامين.. إيران وإدارة الفشل كأنه انتصار

تصعيد كردي لالنفصال عن العراق.. وعلم اإلقليم يرفرف في كركوك

كانت »عاصفة احلزم« خياراً اضطرارياً داهماً وال 
مفّر منه، وكان بينها وبني الس��يطرة اإليرانية الكاملة 
على اليمن بضع ساعات، أو بضعة أيام كحّد أقصى. 
أاّل ُتنس��ى، ول��و تأّخ��رت  ه��ذه حقيق��ة ينبغ��ي 
»العاصف��ة« لكان��ت تأّكدت نتيجت��ان: األولى إقصاء 
احلكومة الش��رعية وتكريس انقالب أتب��اع إيران من 
حوثيني و»صاحليني« كأمر واقع ومتكينهم من بسط 
هيمنته��م وس��لطتهم عل��ى كام��ل األراض��ي اليمنية، 
والثاني��ة تهدي��د مباش��ر للس��عودية عب��ر منظوم��ة 
إيرانية يتموضع فيها »احلرس الثوري« واملليشيات 
املتعددة اجلنس��ية إلقامة جبه��ة مفتوحة على حدود 

اململكة أكثر خطراً مما هو حاصل اآلن... 
وألن هذا املش��روع أجهض في اللحظة احلاسمة، 
فقد تراجعت إيران سريعاً عن االّدعاء بأن صنعاء هي 
العاصم��ة الرابعة ل�»إمبراطوريتها« وراحت حتاجج 
ب��أن احلدي��ث ع��ن دوره��ا وتدّخله��ا »مبال��غ في��ه«، 
متذّرع��ة بأن��ه ال وجود لها عل��ى األرض، كما هو األمر 
في العراق وسورية، وبأن األزمة داخلية في أساسها 

وال مجال ملعاجلتها إال بوقف احلرب على اليمن.
داخلي��ة  كثي��رة،  وس��يناريوات  حتلي��الت  ثم��ة 
وخارجي��ة، دفع��ت وال ت��زال بأن��ه كان م��ن األفض��ل 
ت��رك املس��ألة لليمني��ني ك��ي يعاجلوه��ا بوس��ائلهم 
وخصوصياتهم، وأن البيئة السياسية - القبلية كانت 
كفيل��ة مع الوقت بوضع حّد جلموح احلوثيني وإنهاء 
استحواذ علي عبد الله صالح وأبنائه وأنسبائه على 
وح��دات النخبة ف��ي الق��وات املس��لّحة. وينطلق هذا 
التحلي��ل من موقَف��ني مبدئَيني ومش��روَعني: أن األزمة 

داخلية بحتة، وأن التدّخل اخلارجي مرفوض. 
لكن أزمة 2011 لم تنتِه إال بتدّخل خارجي، متّثل 
باملب��ادرة اخلليجية التي كان��ت أيضاً دولية وما لبث 

يب��دو أن امللف الكردي في العراق يش��هد س��خونة 
غير مس��بوقة، وذلك بعد رفع علم إقليم كردس��تان على 
مجل��س محافظة كركوك، ودعوة حزب��ني كردّيني إلجراء 

استفتاء حول االنفصال عن العراق.
انفصال اإلقليم

فقد قرر احلزب الدميقراطي الكردس��تاني، واالحتاد 
الوطني الكردس��تاني، تش��كيل جلنة مش��تركة ملناقشة 
حتدي��د موعد إلجراء اس��تفتاء غير مل��زم النفصال إقليم 

شمالي العراق، عن احلكومة املركزية في بغداد. 
جاء القرار في أعقاب اجتماع بأربيل، عقد يوم األحد، 
بني املكتب السياس��ي للحزب الدميقراطي الكردس��تاني 
بزعامة بارازاني، واالحتاد الوطني الكردس��تاني، وهما 

احلزبان الرئيسيان شمالي العراق. 
وق��ال احلزب��ان ف��ي بي��ان مش��ترك، إن »اجلانبني 
ق��ررا مناقش��ة موض��وع االس��تفتاء عبر جلنة مش��تركة 
م��ع األط��راف السياس��ية والقومي��ات األخرى ف��ي إقليم 
كردستان؛ من أجل حتديد موعد وآلية تنفيذ االستفتاء«، 
كما »دافع احلزبان عن قرار مجلس محافظة كركوك برفع 
عل��م اإلقليم، إل��ى جانب العلم العراقي فوق املؤسس��ات 

الرسمية في احملافظة املتنازع عليها بني اجلانبني«. 
وقال البي��ان: »مثلما يحق للحكوم��ة العراقية رفع 
علمها ف��ي كركوك يحق لإلقليم رفع علمه؛ ألن الدس��تور 
العراق��ي ل��م يش��ر بش��كل صري��ح وواض��ح ف��ي ه��ذه 
املس��ألة إلى كرك��وك واملناطق املتن��ازع عليها األخرى«، 
معتبراً أن »رفع العلم الكردس��تاني ف��ي كركوك قانوني 

مجلس األم��ن أن تبّناها. وقد 
عّين��ت األمم املتح��دة مبعوثاً 
لإلش��راف  باليم��ن  خاص��اً 
عل��ى احلوار الوطن��ي، وعلى 
وتوصيات��ه  نتائج��ه  تنفي��ذ 
الحق��اً للخ��روج م��ن املرحلة 
االنتقالية. لم يكن املتدّخلون 
هنا يخططون للسيطرة على 
الس��لة أو عل��ى البل��د، وكان 
ميك��ن هذا النوع م��ن التدّخل 
أن يض��ع اليم��ن عل��ى طريق 
للدول��ة  سياس��ي  إص��الح 
يبقي��ه  وأن  علي��ه،  متواف��ق 

في ح��ال تصالح م��ع محيطه العربي وف��ي منأى من 
الصراعات اإلقليمية. 

ومب��ا أن احلوار ش��ّكل فرص��ة وطنية ن��ادرة أّكد 
اليمني��ون فيه��ا انضباطه��م والتزامه��م البح��ث ع��ن 
توافقات تس��ري على اجلميع، ف��إن االنقالب احلوثي 
- »الصاحل��ي« ج��اء مبثابة طعنة في ظه��ر اليمنيني 
كاف��ة، وضرب��ة لش��رعية احلك��م مفهوماً وممارس��ة، 

وخذالناً للدول التي رعت االنتقال السلس للسلطة.
وأّي��اً تكن املواق��ف من األش��خاص الذين ميّثلون 
الشرعية، رئاس��ة وحكومة وجيشاً ومؤسسات، فإن 
العمل على إس��قاطها، وهي التي لم تعتِد على الناس 
ولم تب��ادر إلى إهانته��م والتنكيل بهم واالس��تخفاف 
بعقولهم، يبق��ى خطراً تاريخياً فادح��اً في حق اليمن 
واليمنيني. فالنموذج الذي سعى إليه احلوار الوطني 
ه��و الذي ميّكن املواطنني من منح َمن يحترم الش��عب 

والدولة الشرعية. 
أم��ا النم��وذج احلوث��ي - »الصاحل��ي« فيقت��رح 

ودستوري«. 
رفض عراقي

م��ن جان��ب آخر أعل��ن محاف��ظ كركوك جن��م الدين 
ك��رمي، رفض اس��تجابة اإلدارة احمللي��ة باحملافظة لقرار 
البرمل��ان العراق��ي بإنزال عل��م إقلي��م اإلدارة الكردية من 

على املؤسسات الرسمية في كركوك )شمالي البالد(.
ويأت��ي إعالن احملافظ، األحد، داعماً لرفض املجلس 

احمللي للمحافظة، السبت، االستجابة لقرار البرملان.
وص��ّوت البرملان العراقي ف��ي العاصمة بغداد يوم 
الس��بت، خالل جلسة ش��هدت انس��حاب النواب األكراد، 
لصال��ح ق��رار يقض��ي بإن��زال عل��م اإلقلي��م الك��ردي في 

محافظة كركوك واالكتفاء بالعلم العراقي فقط.
وق��ال احملاف��ظ ف��ي مؤمت��ر صحف��ي، إن »تصويت 
مجل��س الن��واب غي��ر قانون��ي. هن��اك ضواب��ط يج��ب 
مراعاته��ا قب��ل التصوي��ت ومنها إحالة املش��روع للجان 
املختص��ة، ومن ثم عرض��ه لقراءة أول��ى وثانية ومن ثم 

التصويت عليه«.
وأضاف: »نح��ن غير ملزمني ف��ي كركوك بتصويت 
للدس��تور.  مخالف��اً  ق��راراً  باعتب��اره  الن��واب   مجل��س 
الدس��تور العراقي اليوجد فيه ش��يء يع��ارض رفع علم 

كردستان في كركوك«.
وتابع كرمي: »حتى لو كانت جلس��ة مجلس النواب 
دس��تورية وقانوني��ة، فنح��ن ال نلتزم الق��رار ألننا نعده 

مخالفاً للدستور«.
وأوضح أن »الدس��تور ينص في حال وجود خالف 
بني احلكومة املركزية )بغداد( 
الكردي(،  )اإلقلي��م  واحملافظة 
فالقرار يكون لصالح اإلقليم«. 
وق��ال احملاف��ظ: »عل��م اإلقليم 
لن ين��زل من على املؤسس��ات 

الرسمية في احملافظة«.
وأص��در مجلس احملافظة 
قراراً برفع علم اإلقليم األسبوع 
املاضي، رغم حتذير بعثة األمم 
املتح��دة بالع��راق )يونام��ي( 
من اتخ��اذ تلك اخلط��وة، ألنها 
»ته��دد التعايش الس��لمي بني 

مزيج��اً من نهج التس��لّط كما اّتبع��ه الرئيس املخلوع 
والنهج املليشيوي الذي دأب فيه احلوثيون حتى قبل 
االنق��الب وال يس��تطيعون إدامته إال بتهمي��ش الدولة 
واجلي��ش، إضافة إل��ى تس��ليم البلد إلي��ران لتتخذه 

ورقة في مساوماتها اإلقليمية والدولية.
لك��ن املجتمع الدولي تخاذل بداعي االنقس��امات 
ف��ي مجل��س األم��ن. صحي��ح أن إدارة ب��اراك أوبام��ا 
س��ّجلت موقفاً علنياً داعماً للس��عودية في مواجهتها 
التهديدات، إال أنه��ا واصلت نهجها املجامل للحوثيني 
قب��ل االنق��الب وبع��ده واملبال��غ ف��ي تغاضي��ه ع��ن 
التدّخالت اإليرانية في اليمن وغيره. ولم تكن احلرب 
حققت ش��يئاً على األرض عندما ب��دأت إيران تضغط 
على املوقف األمريكي كي يتبّنى مبدأ »وقف احلرب«، 
ال��ذي كان ي��وازي ف��ي ذل��ك الوق��ت القب��ول الفعل��ي 

بالسيطرة احلوثية ونتائج االنقالب. 
وبعدم��ا بدأت املعادل��ة امليداني��ة تتغّير باجتاه 
التكافؤ مطلع 2016، وأمكن ترتيب وقف النار وظروف 

املجموع��ات الديني��ة واإلثني��ة« في كرك��وك، التي تضم 
خليطاً من القوميات من األكراد والتركمان والعرب.

كما شهدت كركوك األربعاء املاضي، خروج تظاهرة 
للمكّون التركماني تندد بقرار مجلس احملافظة.

وتن��ص امل��ادة 140 م��ن الدس��تور العراق��ي عل��ى 
تطبي��ع األوضاع ف��ي محافظ��ة كركوك ومناط��ق أخرى 
متنازع��اً عليها ف��ي نينوى وصالح الدي��ن وديالى، ومن 
ث��م إحصاء عدد الس��كان الذين س��يقررون ف��ي اخلطوة 
األخي��رة حتديد مصي��ر مناطقهم، باإلبق��اء عليها تابعة 

لبغداد أو االنضمام لإلقليم الكردي.
وتس��يطر البيش��مركة )الق��وات املس��لحة لإلقلي��م 
الك��ردي( على كرك��وك، باس��تثناء جيب جن��وب غربي 
احملافظ��ة ال ي��زال ف��ي قبض��ة تنظي��م الدول��ة من��ذ فرار 
اجلي��ش العراق��ي من احملافظ��ة، عقب اجتي��اح التنظيم 

شمال وغربي العراق صيف عام 2014. 
احتجاج تركماني

على اجلان��ب اآلخر نظم احت��اد جميعات »توركمن 

صاحل��ة ولو جزئياً للش��روع مبفاوضات جّدية، جاء 
احلوثيون و»الصاحليون« إلى الكويت بأجندة ترمي 
إلى جت��اوز املرجعيات )املبادرة اخلليجية والقرارات 
الدولي��ة وتوافقات احلوار الوطن��ي( فضالً عن رفض 
الش��رعية ألن االعت��راف به��ا ينس��ف أي »ش��رعية« 
يّدعونه��ا النقالبهم وحلال الس��يطرة االحتاللية التي 
اعتق��دوا أن تف��رض أم��راً واقع��اً ال ميك��ن أي تس��وية 

سياسية أن تغّيره.
غير أن مفاوضات الكويت لم تقتصر على مناورات 
إيرانية لم متّر، بل اتس��مت خصوصاً بإبداء األطراف 
الدولية مزيداً من االس��تعداد للخداع والتخاذل حتى 
لو تطلّب األم��ر مكافأة االنقالبيني س��عياً إلى صفقات 
م��ع إي��ران اخلارجة لتّوه��ا م��ن العقوب��ات الدولية. 
فعل��ى هام��ش املفاوض��ات، أو »املش��اورات« وفق ما 
أصر احلوثيون على تسميتها، دفع اجلانب األمريكي 
باجتاه الضغط على احلكومة الش��رعية، واستمّر في 
ذلك م��ن خالل اللق��اءات الرباعية )الوالي��ات املتحدة 
وبريطاني��ا والس��عودية واإلم��ارات( ثم في املس��عى 
األخي��ر للوزير ج��ون كي��ري قبيل مغادرت��ه منصبه، 
بغي��ة جتري��د الرئيس الش��رعي م��ن صالحياته بعد 
إقالة نائب��ه. ولم يكن ه��ذا العبث بتركيب��ة احلكومة 
الش��رعية سوى اس��تجابة لرغبة االنقالبيني من دون 
احلص��ول على تن��ازل جوهري من جانبه��م ملصلحة 

احلل السياسي.
بع��د عام��ني على »عاصف��ة احل��زم«، وعلى رغم 
األوضاع اإلنسانية الكارثية التي يتحّمل مسؤوليتها 
االنقالبيون في شكل رئيسي، ثمة متغّيرات أساسية. 
أولها أن املعادلة امليدانية ل��م تعد ملصلحة احلوثيني 
وحلفائه��م، وأن جي��ش احلكومة الش��رعية الذي بدأ 
م��ن الصفر، اس��تطاع أن يقلّ��ص س��يطرة االنقالبيني 
إل��ى 15 - 20 في املئة من األراض��ي، كما قلّص إمكان 
اس��تعادتهم زم��ام املب��ادرة. وثانيه��ا أن ف��ي البي��ت 
األبي��ض إدارة غي��ر مهتّمة باس��ترضاء طهران، حتى 
ل��و ل��م يتضح املوق��ف األمريك��ي اجلديد بع��د، إال أنه 
لن يك��ون معنياً بتمك��ني إيران من ب��اب املندب أو من 

الهيمنة على اليمن.{

الوح��دة  حل��زب  الش��بابي  وال��ذراع  العراقي��ة،  إيل��ي« 
الكب��رى الترك��ي، مظاهرة أم��ام القنصلي��ة العراقية في 
اس��طنبول، احتجاجاً على رفع عل��م اإلقليم الكردي على 
املباني الرس��مية في محافظة كركوك. ورفعت مجموعة 
م��ن املتظاهرين عل��م تركم��ان العراق، وهتف��وا رافضني 

للخطوة »أحادية اجلانب«.
وف��ي كلمة له خالل املظاهرة ش��دد »أي��دن بياتلي« 
رئي��س االحت��اد عل��ى أن رف��ع عل��م اإلقلي��م الك��ردي في 
الع��راق على مباني كركوك »دون التش��اور مع التركمان 
والع��رب، يعّد جتاهالً للدس��تور العراقي، وعدم اعتراف 

باحلكومة املركزية«.
وش��دد بياتلي على أن »تركمان العراق ليس لديهم 
مش��اكل م��ع أك��راد الب��الد، وكال املكّونني تعرض��ا لظلم 

ومجازر الرئيس العراقي الراحل صدام حسني«.
ولف��ت إل��ى أن »اس��تخدام أس��اليب صدام حس��ني 
م��ع التركمان، أم��ر ال يليق باألخوة وال يحل املش��كلة في 
كرك��وك، في وقت يجب في��ه تعايش األط��راف العراقية 

بألفة«.
»ط��وران  جمعي��ة  نظم��ت  متص��ل،  س��ياق  وف��ي 
أوجاقالري« في اس��طنبول، وقفة في ش��ارع االس��تقالل 
باس��طنبول، للتعبي��ر ع��ن رفضه��م لرف��ع عل��م اإلقلي��م 

الكردي على املباني الرسمية في كركوك.{

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن أيادي احلكومة ممدودة ملن ال يزالون ميانعون املشاركة 
ف��ي عملية احلوار، من األحزاب املعارضة واحلركات املس��لحة، كما هاج��م احملكمة اجلنائية الدولية التي 

تطالب بتوقيفه واعتبرها »مسّيسة«.
وتعهد البشير في كلمته أمام املؤمتر األول لرؤساء القضاء ورؤساء احملاكم العليا في أفريقيا املنعقد 

باخلرطوم، مبضاعفة اجلهد حتى تودع بالده احلرب واالقتتال إلى غير رجعة.
وكانت حكومة اخلرطوم أطلقت الش��هر املاضي س��راح 258 أس��يراً من أفراد احلركات املسلحة التي 

تقاتلها في إقليم دارفور غربي البالد.
وجاء إطالق األس��رى بعدما أصدر الرئيس قراراً قضى بالعفو عن منتس��بي حركات دارفور املسلحة 
املتهمني باالنخراط في عدد من املعارك، وقالت الس��لطات إن هذا الق��رار جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني 

وتهيئة املناخ لتحقيق سالم مستدام في البالد.
م��ن جه��ة أخرى، جدد البش��ير تصعي��د لهجته إزاء احملكم��ة اجلنائي��ة الدولية ووصفه��ا بأنها أداة 
اس��تعمارية ظامل��ة ومسّيس��ة. وطالب بتش��كيل محكمة عدلي��ة أفريقية تس��عى إلى حتقي��ق العدالة في 

أفريقيا، بعيداً عّما وصفه بالتلفيق واالعتبارات السياسية.
ج��اء ذلك على خلفية جتديد طلب األمم املتحدة توقيف البش��ير، وفق مذك��رة محكمة اجلنايات التي 

تتهمه بارتكاب جرائم حرب بدارفور.{

الرئيس البشير: أيادي الحكومة ما زالت ممدودة للمعارضة
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أميركا تعتبر األسد 
»مجرم حرب« 

وجه��ت الس��فيرة األميركي��ة ف��ي األمم 
املتح��دة نيك��ي هايلي رس��الة مباش��رة إلى 
طهران بأن الواليات املتحدة تدرس خيارات 
التعام��ل معه��ا »بطريق��ة مختلف��ة« لوق��ف 
دورها »املؤذي« الداعم لإلرهاب في س��ورية 

والشرق األوسط »ولكي تغّير تصرفاتها«.
صحاف��ي  مؤمت��ر  ف��ي  هايل��ي  وقال��ت 
ملناس��بة تسلمها رئاسة مجلس األمن للشهر 
اجل��اري إن إي��ران ه��ي »الدول��ة الرئيس��ية 
الداعم��ة لإلره��اب وه��و م��ا جن��ده ف��ي كل 
الت��ي تتدخ��ل به��ا«، مؤك��دة أن  املش��كالت 
الوالي��ات املتح��دة تري��د أن »تعال��ج« ه��ذه 

املسألة. 
وقال��ت إن الوالي��ات املتح��دة تعتبر أن 
الش��عب الس��وري »لم يعد يريد بشار األسد 
رئيس��اً ل��ه«، مج��ددة وصف��ه بأن��ه »مجرم 
ح��رب ولطامل��ا ش��كل عقبة أم��ام الس��الم«. 
وأضاف��ت أن مس��ألة األس��د تش��كل أولوي��ة 
بالنسبة الى واش��نطن، الى جانب أولويات 
»محاربة اإلرهاب وإخ��راج النفوذ اإليراني« 

من سورية.

قضية تيران وصنافير
 أمام مجلس الدولة ُمجددًا

حددت الدائرة األولى في محكمة القضاء 
اإلداري ف��ي مجل��س الدولة املصري جلس��ة 
18 نيسان اجلاري، للنظر في أولى جلسات 
الدعوى املقامة من احملامي خالد علي والتي 
يطل��ب فيها ع��دم االعت��داد بأح��كام محكمة 
القاهرة لألمور املس��تعجلة في ش��أن النزاع 
القانون��ي ح��ول جزيرت��ْي تي��ران وصنافير 

واعتبار أحكام األخيرة كأن لم تكن.
ووّقعت مصر والسعودية اتفاقاً لتعيني 
احلدود البحرية في نيسان املاضي يتضمن 
نق��ل تبعية جزيرتْي »تي��ران وصنافير« إلى 
اململكة، وه��و االتف��اق الذي أبطلت��ه محكمة 
القض��اء اإلداري واحملكم��ة اإلداري��ة العليا، 
لك��ن محكم��ة القاه��رة لألم��ور املس��تعجلة 
املدن��ي قض��ت األس��بوع  التابع��ة للقض��اء 
اجلاري باالستمرار في تنفيذ االتفاق، ما أثار 

نزاعاً قضائياً.

300 طفل بينهم 14 فتاة
في سجون »إسرائيل«

إن  الفلس��طيني  األس��ير  ن��ادي  ق��ال 
س��لطات االحتالل اإلسرائيلي ال تزال حتتجز 
نحو 300 طفل فلس��طيني في سجونها، بني 
محكومني، وموقوفني، تق��ل أعمارهم عن 18 

سنة، بينهم 14 فتاة قاصراً.
وأشار النادي في بيان أصدره ملناسبة 
يواف��ق  ال��ذي  الفلس��طيني«  الطف��ل  »ي��وم 
اخلام��س م��ن نيس��ان م��ن كل ع��ام، إلى أن 
س��لطات االحت��الل اعتقلت منذ مطل��ع العام 
نح��و 300 طف��ل فلس��طيني، معظمه��م م��ن 
مدينة القدس التي تش��هد هّبة ضد االحتالل 

منذ مطلع تشرين األول عام 2015.
االنته��اكات  أب��رز  أن  ال��ى  ولف��ت 
واألس��اليب التي تنهجها س��لطات االحتالل 
في ح��ق األطفال، تتمث��ل في اعتقاله��م ليالً، 
واالعت��داء عليه��م بالضرب املب��رح، متعمدة 
القي��ام بذل��ك أم��ام ذويه��م، وإط��الق الن��ار 
عليهم قبل عملي��ة اعتقالهم، واقتيادهم وهم 
مكبل��و األي��دي واألرجل ومعصوب��و األعني، 
ث��م املماطل��ة بإعالمه��م أن لديه��م احلق في 
املس��اعدة القانونية، وتعريضه��م للتحقيق 

بغي��اب ذويهم، مب��ا يرافق ذلك م��ن عمليات 
تعذيب نفسي وجس��دي، إضافة إلى انتزاع 
االعتراف��ات منه��م، وإرغامهم عل��ى التوقيع 

على أوراق من دون معرفة مضمونها.

السودان: انشقاق يقسم 
»الحركة الشعبية«

دخل��ت األزمة في »احلركة الش��عبية - 
الشمال« التي تقاتل احلكومة السودانية في 
منطقتي جنوب كردفان والنيل األزرق مرحلة 
جديدة، بعد رف��ض املجلس القيادي قرارات 
اتخذها برملان احلركة )مجلس حترير جبال 
النوبة(. وهدد متس��ك كل مبوقفه بانش��قاق 

وشيك في احلركة.
وأصدر »مجلس حترير جبال النوبة«، 
فري��ق  ق��رارات بح��ل  املاض��ي،  آذار  أواخ��ر 
»احلركة الش��عبية« املف��اوض وتكوين آخر 
جديد، إل��ى جانب عزل ياس��ر عرمان كأمني 
ع��ام للحرك��ة، وس��حب ملف��ات التف��اوض 
والعالقات اخلارجية والتحالفات السياسية 
من��ه، كم��ا ق��رر الحقاً جتمي��د التف��اوض مع 
احلكوم��ة الس��ودانية إل��ى حني ح��ل األزمة 

الداخلية.
غي��ر أن املجل��س القي��ادي للحركة قرر 
إلغاء ق��رارات »مجل��س التحري��ر« واعتبره 
منحالً، ودعا إلى انتخاب مجلس آخر مفوض 
من شعب اإلقليم وفق إجراءات سليمة، وشدد 
على ع��دم تغيير موقف احلرك��ة التفاوضي 
ووفده��ا ال��ذي يقود ج��والت التف��اوض مع 

احلكومة السودانية.

أردوغان: نرفض اعتبار 
كركوك كردية

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  دع��ا 
أردوغان الق��ادة األكراد العراقي��ني إلى إزالة 
عل��م كردس��تان ع��ن املبان��ي احلكومية في 
كرك��وك ش��مال العراق حت��ت طائل��ة تهديد 

العالقات مع انقرة.
نقل��ه  خط��اب  ف��ي  اردوغ��ان  وق��ال 
التلفزيون: »ليعلم أصحاب هذا العلم بأنهم 
ميارس��ون االنفص��ال )…( أق��ول حلكوم��ة 
كردس��تان العراق: عودوا عن هذا اخلطأ بال 

تأخير«.
أضاف: »أزيلوا ه��ذه األعالم، وواصلوا 
طريقك��م حتت عل��م العراق الوطن��ي وحده، 

وإال، فعذراً ستجبرون على العودة عنه«.
وكرر الرئيس التركي أن بالده »ترفض 
كرك��وك  ان  القائل��ة  املزاع��م  قاط��ع  بش��كل 
كردية«، ووج��ه انذاراً ش��ديداً للقادة االكراد 
العراقي��ني قائالً: »حالي��اً عالقاتنا جيدة، فال 

تخلوا بها«.
ويس��عى االكراد الى ضم منطقة كركوك 
املتن��ازع عليها ب��ني بغداد واربي��ل الى اقليم 

كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

تصعيد بين األقطاب 
في الجزائر عشية االنتخابات

اته��م األم��ني العام ل��� »جبه��ة التحرير 
الوطني« جمال ولد عباس »التجمع الوطني 
الدميوقراط��ي«، ح��زب حليف��ه ف��ي احلك��م 
أحم��د أويحي��ى، مبحاول��ة »إدخ��ال اجلبهة 
إلى املتحف«. وش��كل هذا االتهام منعطفاً في 
الواقع السياس��ي قبل بدء حملة االنتخابات 
للبرملان والت��ي تنطلق رس��مياً األحد املقبل، 
وتصعي��داً للس��جال »العني��ف« ال��ذي ب��دأ 
بخطابات قاسية من بعض املسؤولني جتاه 

املقاطعني لالستحقاق.

وق��ال ولد عباس إن تأس��يس »التجمع 
كان   ،1997 ع��ام  الدميوقراط��ي«  الوطن��ي 

هدفه »إدخال اجلبهة إلى املتحف«.
التي��ار  انتب��اه  التصعي��د  ه��ذا  ولف��ت 
اإلس��المي، لذا أت��ت دعوة أحمد ال��دان نائب 
رئي��س »حرك��ة البن��اء الوطن��ي« املتحالفة 
م��ع »جبه��ة العدال��ة والتنمي��ة« و»حرك��ة 
النهضة«، إلى جتديد اخلطاب اإلسالمي، من 
خالل جتنب املنزلقات والتحريض، مش��دداً 
عل��ى الوحدة والتع��اون ب��ني كل الفعاليات 

السياسية في اطار القواسم املشتركة.

قرغيزي نّفذ اعتداء سان 
بطرسبورغ

سارعت الس��لطات الروسية الستيعاب 
التفجير االنتحاري في محطة املترو في سان 
بطرسبورغ، الذي ارتفعت حصيلته إلى 14 
قتيالً و49 جريحاً، معتبرة في الوقت نفسه، 
أنه حتدٍّ موجه ال��ى جميع الروس مبن فيهم 
الرئي��س فالدميير بوتني ال��ذي تلقى اتصاالً 
م��ن الرئي��س األميركي دونال��د ترامب ليؤكد 
دعم واش��نطن »الكامل« ملوسكو في مواجهة 

اإلرهاب. 
فق��د أعل��ن احملقق��ون ال��روس، أن منفذ 
االعت��داء االنتح��اري الذي اس��تهدف االثنني 
املاضي، محطة املترو في س��ان بطرسبورغ، 
ش��اب في الثانية والعش��رين م��ن عمره من 
قرغيزستان، وقد وضع أيضاً قنبلة ثانية مت 

تعطيلها في اللحظة املناسبة.
وقال��ت جلن��ة التحقي��ق ف��ي بي��ان، إن 
احملقق��ني »توصلوا ال��ى أن القنبل��ة اليدوية 
الصن��ع، فجره��ا رجل عث��ر عل��ى بقاياه في 
العرب��ة الثالث��ة للقط��ار«. ول��م حت��دد ه��ل 
االنتح��اري ف��ي ع��داد القتل��ى أم ال، مضيفة 
أن اجلان��ي هو أكبرج��ون جليل��وف املولود 
ف��ي 1995، وض��ع قنبل��ة ثانية ف��ي محطة 
بلوشتش��اند فوس��تانيا األخ��رى في وس��ط 
الوق��ت  ف��ي  تعطيله��ا  »مت  لك��ن  املدين��ة، 

املناسب«.

غاز السارين: قاتل بال إنذار
غاز الس��ارين هو أحد غازات األعصاب 
الصناعي��ة، ُيعرف ب�»جي ب��ي« أيضاً، وهو 
خليط م��ن 4 عناصر كيميائية هي »دميثيل، 
ومثيلفوس��فات، وفوس��فوروس تركلوري��د، 
وفلوريد س��وديوم والكحول«، ويبدأ تأثيره 
اخلطي��ر مبجرد مالمس��ته للجل��د. خطورته 
في أنه )سائل أو بخار( ال لون له، ولذلك فإن 
املدنيني في س��وريا الذين تعرضوا له، ماتوا 

فجأة لعدم معرفتهم بانتشاره في الهواء.
ومن أبرز األعراض التي يس��ببها الغاز، 
غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختالج 
العض��الت، والتع��رق، والتقيؤ، واإلس��هال، 
والغيبوبة، والتش��نجات، وتوق��ف التنفس 

الذي يؤدي إلى املوت.
ويسبب الس��ارين القتل عندما يتداخل 
م��ع احمل��ول العصب��ي ال��ذي ُيش��كل وصلة 
الربط ب��ني الغدد والعض��الت، إذ يعطل هذا 
احملول فتصبح العض��الت حتت تنبيه فوق 
العادة، ما يؤدي إل��ى إجهادها وعدم قدرتها 
على االس��تمرار في دعم وظيف��ة التنفس، ما 

يؤدي في النهاية إلى وفاة املصاب.

إيران: 700 قتيل بحوادث 
سير في أسبوعين

قتل نحو 700 ش��خص نتيجة حوادث 
س��ير في فترة عيد رأس السنة الفارسية في 
إي��ران. ودفع��ت األرقام املتزاي��دة التي فاقت 
نص��ف مليون قتي��ل في العقدي��ن األخيرين، 
القيادات الدينية الى التحرك. ففي األس��بوع 
الفائ��ت اعتب��ر آي��ة الله م��كارم ش��يرازي أن 
»انته��اك قوان��ني الس��ير رذيل��ة واحترامه��ا 
واجب دين��ي«. وتواج��ه الش��رطة صعوبة 
ف��ي ف��رض قوان��ني الس��ير، وحج��زت ف��ي 
األي��ام الثالثة األولى لعطل��ة نوروز نحو 32 
أل��ف س��يارة و20 ألف دراجة نارية بس��بب 
انتهاكات. وقال مساعد قائد الشرطة اسكندر 
مؤمني: »مع األس��ف ميوت ش��خص كل 71 
دقيقة بس��بب حادث على طرق البالد«، على 

ما نقلت وكالة تسنيم.

لقطات سريعة

 أك��دت محامية أس��رة الباحث اإليطال��ي جوليو ريجين��ي أن أجهزة األمن 
اإليطالي��ة توصل��ت إل��ى أس��ماء كل الذين ش��اركوا ف��ي تعذيب جولي��و وقتله 
بالقاه��رة مطل��ع عام 2016، واتهم��ت عائلته أجهزة األمن املصري��ة بذلك، كما 
طالب��ت دول االحت��اد األوروب��ي وباب��ا الفاتي��كان فرانشيس��كو بالضغط على 

القاهرة حملاكمة قتلته.
وخ��الل مؤمت��ر صحفي ف��ي مجلس الش��يوخ اإليطال��ي، قالت أليس��اندرا 
باليرين��ي محامية األس��رة إن ريجيني كان ضحّية »جرمي��ة دولة«، مؤكدة أن 

بحوزتها أدلة على توّرط اثنني من املسؤولني األمنيني الكبار في احلادث.
وأضافت أنها توصلت إلى أس��ماء كل الذين ش��اركوا ف��ي تعذيبه، إضافة 
إلى حتديد املكان الذي احُتجز فيه ومورس��ت عليه كل أشكال التعذيب، مشيرة 

إلى أنه مكان تابع ألجهزة األمن املصرية.
وخالل املؤمت��ر الذي حمل عن��وان »قتل ريجيني جرمي��ة دولية«، طالبت 
عائل��ة ريجيني دول االحتاد األوروبي بالضغ��ط على القاهرة حملاكمة مرتكبي 

اجلرمية.
م��ن جهتها، قالت ب��اوال ريجيني والدة جوليو »نحن واثق��ون أن البابا لن 
يك��ون مبقدوره إال أن يتذكر جوليو خالل ه��ذه الرحلة )املقررة إلى مصر نهاية 
الشهر(، وسيش��اركنا طلبنا الثابت من أجل معرفة احلقيقة حتى نتمكن أخيراً 

من أن جند السالم«.

اتهامات لألمن المصري بقتل ريجيني 
ومطالب بالمحاكمة

تس��تعد األح��زاب والش��خصيات السياس��ية التونس��ية حلس��م خالفاته��ا 
ومنافس��اتها ف��ي املوعدين االنتخابي��ني املقبلني، احمللي��ة نهاية الع��ام احلالي، 
والتش��ريعية والرئاس��ية ع��ام 2019. ويب��دو أن اجلميع أصبح يس��تعجل هذا 
احلسم، ويحاول استباقه، خصوصاً ما يتعلق بالتشريعية والرئاسية، لقدرتها 
على كش��ف خبايا هذه اخلالفات ومضامينها السياسية والفكرية. ويبنّي املشهد 
التونس��ي احلالي مبا ال يدع مجاالً للش��ك، أن هناك شروخات كبيرة في املجتمع 
السياسي التونس��ي، وانقس��امات حقيقية أفرزتها االنتخابات املاضية، وتركت 
حالة من القلق الواضح لدى اجلميع، الفائزين واخلاس��رين على حّد سواء، وهو 
ما يتض��ح جلياً في مناقش��ة كل امللفات التونس��ية الهامة، التي تس��توجب حداً 

أدنى من التوافق العام، لم يحصل حتى اآلن.
وق��د يعتبر بع��ض املراقبني أن هذا الوضع طبيعي، لعدم اس��تقرار املش��هد 
السياس��ي بشكل نهائي، بسبب عدم اكتمال تشكل بعض األحزاب، وطرح أخرى 
لقضايا كبرى تتعلق بنشأتها وتطورها في ظل ظروف إقليمية ودولية متحركة، 
وانقس��ام البقية حول أس��اليب إدارة األحزاب وصراع الزعامات والتيارات داخل 
احلزب الواحد، باإلضافة إلى وجود أكثر من 200 حزب، س��يندثر معظمها إلفراز 
عائالت سياس��ية موحدة سيدور التنافس بينها. وبرغم أن هذا املشهد املضطرب 
واملتقط��ع قد انعك��س عل��ى أداء الدولة، مبا له عالق��ة باحلياة اليومي��ة للناس، 
وقاد إلى مش��اكل اجتماعية واقتصادية كبرى أصبحت تهدد مصير الدميقراطية 
الوليدة، فإن الرهان السياس��ي الذي يس��يطر، على الذهنية احلزبية التونس��ية 
بش��كل كبي��ر، جعله��ا تض��ع التناف��س عل��ى رأس أولوياته��ا، وتغف��ل حاجات 
التونس��يني، التي قامت الثورة من أجلها، ورمبا تدفع جميعها هذا الثمن الباهظ 

إذا نفد صبر الناس.
تش��ّكل هذا املش��هد منذ إعالن نتائ��ج انتخاب��ات 2014، بعد ف��وز »النداء« 
و»النهض��ة« بغالبية مقاع��د البرملان وإع��الن حتالفهما معاً، وق��اد الباجي قائد 
السبس��ي إلى قصر قرطاج، وهو ما أفرز مشهداً يبدو في الظاهر برأسني: حكومة 
ومعارض��ة، لكن��ه ف��ي احلقيق��ة يخف��ي انقس��امات جزئي��ة أخرى داخ��ل هذين 
املعس��كرين. وس��ّرعت األوض��اع التي يش��هدها حزب »ن��داء تون��س« من رغبة 
الطامح��ني في دخ��ول قصر قرطاج، وكذلك املش��اكل التي تخبط��ت فيها حكومتا 
احلبيب الصيد ويوس��ف الش��اهد، خصوصاً على املستوى االقتصادي الصعب. 
وبرغم أن س��نتني تفصالن التونس��يني عن هذا املوعد، إال أن بعض التصريحات 
املنفلتة واملواقف األخيرة تبنّي وجود رغبة ش��ديدة في اس��تعجال هذا احلس��م. 
ويب��دو أن طابور الراغبني ف��ي دخول قصر قرطاج، وتولي رئاس��ة البالد، طويل 
ج��داً، رغ��م أن املنافس��ة تنحص��ر حتى اآلن ف��ي الش��خصيتني املتنافس��تني في 
2014، وهما الرئيس احلالي الباجي قائد السبس��ي، والرئيس الس��ابق املنصف 
املرزوق��ي، بحس��ب ما تبين��ه كل عمليات س��بر اآلراء. إال أن القائم��ة طويلة جداً، 
وتتضم��ن ش��خصيات أخ��رى من حقه��ا أن تطمح العت��الء هذا املنص��ب، وهي ال 
تخف��ي هذه الرغب��ة. وأثارت عودة رئيس احلكومة األس��بق، مه��دي جمعة، إلى 
احلياة السياس��ية أجواء التنافس الرئاس��ي، وهو الذي كان يطمح للترش��ح في 
انتخابات 2014 لوال املعارضة القوية الحتاد الشغل، استناداً إلى اتفاق خارطة 
الطري��ق املتفق حولها في احلوار الوطني، الذي كان مينع ترش��ح أي من أعضاء 

احلكومة إلى أي انتخابات وقتها.
وأك��د جمعة، ف��ي تصريحات ملناس��بة اإلعالن ع��ن حزبه اجلدي��د »البديل 
التونس��ي«، أنه س��يكون رقماً هاماً في املعادلة السياسية في البالد، الفتاً إلى أن 
»التونسي فقد الثقة بالعمل السياسي، ومّر من مرحلة األمل إلى خيبة األمل، وهو 
يبحث ع��ن بصيص لألمل ولم يجده«. وأكد جمعة أن حزبه س��يكون جاهزاً لكل 
االس��تحقاقات املقبل��ة، وهو ما يعني ضمنياً جتديد رغبته ف��ي لعب دور هام في 

املشهد التونسي، مبا فيه العمل على دخول قصر قرطاج.{

سباق الرئاسة التونسية ينطلق باكرًا: 
السبسي والمرزوقي في الصدارة

بقلم: وليد التليلي
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مشروع قانون إلبطال استقاللّية األزهر وشيخه
تصّعد الس��لطات املصري��ة معركتها ضد قيادات 
مش��يخة األزه��ر، على خلفي��ة الصدام ال��ذي وقع في 
ش��باط املاضي ب��ني الرئيس عب��د الفتاح السيس��ي، 
وهيئ��ة كب��ار العلم��اء، بقيادة الش��يخ أحم��د الطيب، 
بعدما طلب األول عدم ترتيب اآلثار القانونية الواقعة 
عل��ى الطالق الش��فهي إال م��ن خالل التوثي��ق، وهو ما 
رفضت��ه قي��ادات األزهر وش��يخه. وفي هذا الس��ياق، 
أعل��ن عض��و ائت��الف الغالبي��ة النيابي��ة ف��ي مص��ر، 
محم��د أب��و حامد، ي��وم الثالث��اء، انتهاءه م��ن تعديل 
تش��ريعي خاص بقانون تنظي��م األزهر، وتقدميه إلى 
أمانة البرملان رس��مياً اخلميس، بعد اس��تيفاء ش��رط 
جمع توقيعات أكثر من ُعش��ر أعضاء مجلس النواب. 
ويه��دف مش��روع قانون أب��و حامد إلى إطاحة ش��يخ 
األزه��ر، أحمد الطي��ب، من منصبه تدريج��اً، وحتجيم 
اس��تقالل مش��يخة األزه��ر، م��ن خالل فرض س��يطرة 
رئي��س اجلمهوري��ة وأجهزت��ه االس��تخباراتية عل��ى 
طريق��ة اختيار هيئ��ة كبار العلم��اء، ومجمع البحوث 

اإلسالمية.  

ونّص مش��روع القانون املعّد من أب��و حامد على 
إعادة تش��كيل املجل��س األعل��ى لألزهر، وهيئ��ة كبار 
العلم��اء، ومجم��ع البح��وث اإلس��المية، م��ع وض��ع 
ضواب��ط إلع��ادة تش��كيلها، تتضمن »حتق��ق التنوع 
الفك��ري واملذهبي ف��ي أعضائه��ا، وجهات الترش��يح 
لعضويتها، وفقاً لش��روط األهلية العلمية، واخلبرة، 
والتجرد خلدمة الدين والوطن«. كما اشتمل التشكيل 
املقت��رح للمجالس عل��ى »اختيار مجموع��ة من علماء 
الدنيا في مجاالت االجتم��اع وعلم النفس واالقتصاد، 
وقضاي��ا امل��رأة والش��باب، ووض��ع ضواب��ط عمرية 
لعضويته��ا، مع ضمان متثيل امل��رأة، وحوكمة آليات 
إدارته��ا، واتخاذ القرارات فيه��ا من خالل حتديد مهام 

أساسية لكل هيئة منها«.
ونّصت املادة السابعة من الدستور املصري على 
أن »األزهر الش��ريف هيئة إس��المية علمية مس��تقلة، 
يخت��ص دون غيره بالقي��ام على كافة ش��ؤونه، وهو 
املرج��ع األساس��ي ف��ي العل��وم الديني��ة والش��ؤون 
اإلس��المية، وش��يخ األزهر مس��تقل غير قاب��ل للعزل، 

وُينظ��م القانون طريقة اختي��اره من بني أعضاء هيئة 
كب��ار العلم��اء«. ووفق تعدي��ل أبو حامد، فإن ش��يخ 
األزهر س��يترأس املجلس األعلى لألزه��ر، وهيئة كبار 
العلماء، أما مجمع البحوث اإلسالمية فيترأسه رئيس 
جامع��ة األزه��ر، مع ع��دم انف��راد هيئة كب��ار العلماء 
بإج��راءات اختي��ار ش��يخ األزه��ر عند خل��و منصبه، 
س��واء في حالة اختيار ثالثة من هيئ��ة كبار العلماء، 
أو عند إجراء االقتراع الس��ري الختيار أحدهم. وأشار 
التعدي��ل املقترح إل��ى حتديد مدة والية ش��يخ األزهر 
بثماني س��نوات، مع جواز التق��ّدم بفترة والية ثانية، 
ش��رط أن يع��اد اختياره ضم��ن الثالث��ة الذين يجرى 
االقتراع السري الختيار واحد منهم، وأن يحصل على 

أعلى األصوات أثناء االقتراع السري.
ونّص التعديل على »تدعيم وحدة املناهج، ومنع 
أية أف��كار قد تتضمنه��ا هذه املناه��ج إذا ما تعارضت 
م��ع جوهر الدي��ن أو مصال��ح املجتمع، أو ته��دد أمنه 

»حتقي��ق  إل��ى  أش��ار  كم��ا  ووحدت��ه«.  واس��تقراره 
اس��تقاللية كامل��ة جلامع��ة األزهر عن املش��يخة، مبا 
يضمن له��ا احليادية العلمية كهيئة علمية مس��تقلة، 
وتفري��غ األزهر ل��دوره الدس��توري، في حف��ظ الدين 
والدع��وة له في مص��ر والعالم، واحلف��اظ على اللغة 
العربي��ة، ونق��ل تبعية الكلي��ات العلمية م��ن جامعة 

األزهر إلى املجلس األعلى للجامعات«.
وكان ح��زب »الوف��د« املصري قد ش��ّدد في بيان 
صادر عن هيئت��ه العليا البرملانية، ف��ي آذار املاضي، 
عل��ى دعم��ه الكام��ل لألزه��ر وش��يخه، ف��ي مواجه��ة 
محاوالت النيل من اس��تقالله، مطالب��اً مجلس النواب 
باحت��رام املادة الس��ابعة م��ن الدس��تور، التي نظمت 
طريقة اختيار هيئة كبار علماء األزهر. ورفض احلزب 
مح��اوالت أي م��ن الس��لطة التش��ريعية أو التنفيذية 
للتدخ��ل في أي ش��أن من ش��ؤون األزهر، أو املس��اس 
بلوائح��ه، قائالً ف��ي نص بيانه: »لقد ظ��ل األزهر على 
م��دار ما يزيد عل��ى ألف عام منارة لإلس��الم الصحيح 
بتس��امحه، وقبوله باآلخر، فمواجه��ة الفكر املتطرف 

حتتاج إلى وسائل لنشر اخلطاب الديني املجدد«.
في س��ياق مواٍز، تعمل جلنة التش��ريع في وزارة 
العدل، وإدارة التشريع في مجلس الوزراء، على إعداد 
مقترحات تش��ريعية إلعادة وضع األزه��ر إلى ما كان 
عليه قبل إدخال تعديالت على قانونه في عام 2012، 
وضعتها هيئة كب��ار العلماء آن��ذاك،  وحظيت بتأييد 
واس��ع بني علماء الدين اإلس��المي، واألوقاف. وترتكز 
تعدي��الت حكومة السيس��ي على حتديد س��ن لتقاعد 
ش��يخ األزهر بوصوله إلى السبعني عاماً، ليجد شيخ 
األزهر احلالي، البالغ من العمر 71 عاماً، نفسه خارج 
املنصب مبج��رد إق��رار البرملان للتعديل التش��ريعي. 
كما تش��مل املقترحات إعادة سلطة رئيس اجلمهورية 
ف��ي اختي��ار ش��يخ األزهر من ب��ني أعضاء هيئ��ة كبار 
العلم��اء، أو مجم��ع البح��وث اإلس��المية، أو أس��اتذة 
جامعة األزه��ر، وإلغاء النظام القائ��م بانتخاب هيئة 
كب��ار العلماء ش��يخ األزه��ر، ويقر رئي��س اجلمهورية 

اختيارها من دون اعتراض أو مالحظات.{

كم هو عدد المعتقلين السياسّيين 
في مصر؟

بقلم: محمد أبو الغيط

ما إن صدر في مصر قرار العفو الرئاس��ي عن 203 من املس��جونني على خلفيات سياسية، حتى 
انتشرت عبارات تسخر من تفاهة العدد باملقارنة بستني ألف سجني سياسي ما زالوا في الزنازين. 
بعيداً عن تساؤالت جدلية حول تعريف »املعتقل السياسي«، فلنكتف بالسؤال العددي البحت: 

من أين أتى اليقني أنهم ستون ألفاً؟ وملاذا ال يكون العدد أكثر أو أقل؟
محاول��ة حتديد العدد ليس��ت ألغراض نظرية، بل ألن أي جهد جاد عل��ى ملف املعتقلني يحتاج 
إلى إجاباٍت عن أس��ئلة من قبيل: هل نتقّدم أم نتراجع؟ هل تنجح أس��اليبنا للضغط أم تفش��ل؟ هل 

يتجه النظام إلى التصعيد أم إلى التهدئة؟ 
عن��د تتب��ع العدد، جن��د أن مصدره هو أربعون ألف معتق��ل، ثم يبدو أن هناك م��ن قّرر أن العدد 
تك��ّرر فت��رة طويلة، وبالتأكيد أصبح العدد أعلى، لذلك فلنجعله س��تني ألفاً. لم أمتكن من حتديد من 

أول من أطلق هذا العدد. 
املص��در األول لعدد 40 ألف معتقل هو تقري��ر منظمة العفو الدولية في 3 متوز 2014، الذي قال 
إنه، خالل عام، مت القبض على أو )لوحق قضائياً( نحو 40 ألف ش��خص، حس��ب أرقام غير رسمية، 

أو 16 ألف شخص حسب األرقام الرسمية. 
منظم��ة »العف��و الدولية« بدوره��ا تس��تمد جانباً م��ن معلوماتها م��ن تقرير أقل ش��هرًة، أعدته 
مجموع��ة »ويكي ثورة« البحثية التي تق��وم بعمل توثيقي خارق اإلبداع واألهمية. حس��ب تقريرها 
وقته��ا، ش��هدت الفترة م��ن 3 متوز 2013 إل��ى 15 أي��ار 2014، حصر 41،164 ش��خصاً مت القبض 
عليه��م أو )لوحق��وا قضائياً(، منهم 3048 قي��ادة إخوانية مبختلف درجاتهم. أك��د معّدو التقرير أن 

العدد يشمل من صدر بحقه أي اتهام وإن لم ُيسجن، كما يشمل من ُسجن وخرج. 
في أيلول 2016، أصدر فريق »ويكي ثورة« نفسه، بعد انتقاله إلى مركز »دفتر أحوال«، تقريراً 
آخر يوثق بدقة أكبر جانباً رئيس��ياً من الصورة، هو حصر املسجونني أو املتهمني على خلفية قانون 
التظاهر خالل ثالث س��نوات. وعلى الرغم من أنه ال مينحنا الص��ورة الكاملة، ألن هناك أعداداً كبيرة 

أخرى في السجون غير متهمني بالتظاهر، لكنه يبقى مؤشراً مهماً. 
ف��ي التقري��ر الذي يحمل قاع��دة بيانات هائلة بعش��رات آالف األس��ماء واملعلوم��ات، مت توثيق 
37،059 حت��ركاً أمني��اً أو قضائياً، وه��و ما مت نقله في أوس��اط معاِرضة على أن��ه »40 ألف معتقل 
بسبب قانون التظاهر«، لكن التفاصيل ترينا صورًة مختلفة، فالعدد يتقلص إلى نحو 19 ألف حالة 
قبض وإحالة إلى النيابة، ونحو تسعة آالف حالة تنفيذ ضبط وإحضار، الباقون مت إطالق سراحهم 

أو لم ُيقبض عليهم. 
على الضفة املقابلة، األعداد الرس��مية غائبة متاماً أيضاً، فقط حتدثت مصادر رس��مية مجهولة 
س��ابقاً عن حوالى أحد عش��ر ألف س��جني، وفي حزيران 2015، نقل الكاتب الصحافي، حمدي رزق، 

عن رئيس الوزراء وقتها، إبراهيم محلب، أنه أكد أن إجمالي العدد ال يزيد على ثمانية آالف سجني. 
واقعياً، كل هذه األرقام مؤشرات تصلح للتخمني ال أكثر، فاحلصيلة متغيرة طوال الوقت، تشهد 
باس��تمرار تياراً داخالً وتياراً خارجاً. وأياً كانت اآلراء حول مقارنة حجم التيارين، فهي تبقى مجرد 
تقديرات. املجتمع احلقوقي والسياسي املصري في أمّس احلاجة للمعلومات واألرقام. لذلك، ال بديل 
لتقدمي الدعم الكامل ملش��اريع واعدة، لعلنا، في يوم غير بعيد، نتمكن من الرصد الدقيق للتطورات، 

ولعلها تكون خطوًة نحو إنهاء امللف، ليصبح تاريخاً للتعلم، ال مادة للرصد.{

تظاهرتان مؤيدة ومعارضة للسيسي أمام البيت األبيض
تزامنًا مع لقاء قمة جمعه بنظيره األمريكي دونالد ترامب

تظاه��ر مؤي��دون ومعارض��ون للرئيس املصري 
عب��د الفت��اح السيس��ي، ي��وم االثن��ني، أم��ام البي��ت 
األبي��ض، تزامناً مع لقاء قمة جمعه بنظيره األمريكي 

دونالد ترامب. 
ف��ي ش��ارع  الزي��ارة  وجتم��ع احملتج��ون ض��د 
الفايي��ت، املقاب��ل للبي��ت األبي��ض، رافع��ني األع��الم 
املصري��ة، ورس��ومات تتهكم على الرئي��س املصري، 
باإلضاف��ة إل��ى الفتات كت��ب عليها »القت��ل اجلماعي 

للدولة رمز الطغيان في مصر«. 
كم��ا رف��ع احملتج��ون الفت��ة: »رئيس��نا املنتخب 
هو محمد مرس��ي«، في إش��ارة ال��ى أول رئيس مدني 
منتخب، وهو يقبع في السجون منذ أن عزله اجليش 
ف��ي 30 حزي��ران 2013، إثر احتجاج��ات ضده، في 
خط��وة يعتبره��ا أنص��اره »انقالب��اً«، ومعارض��وه 

»ثورة شعبية«.
داعم��ة  مظاه��رة  مؤي��دون  نظ��م  املقاب��ل  وف��ي 
للسيس��ي، كانت على مس��افة خطوات م��ن املظاهرة 
ض��ده، رفعت هي األخرى األعالم املصرية، باإلضافة 
إلى الفتة كتب عليها »شرف عظيم للمجتمع املصري 
ف��ي نيوي��ورك وني��و جيرس��ي الترحي��ب بالرئي��س 

السيسي والرئيس ترامب«. 
ترام��ب،  األمريك��ي دونال��د  الرئي��س  واس��تقبل 
نظيره املصري عبد الفتاح السيس��ي، معلناً ش��راكة 

ب��ني البلدين ف��ي مكافح��ة اإلرهاب، ف��ي تصريحات 
للصحفيني، قبيل القمة. 

وقال ترامب إنه حليف ملصر، مؤكداً أنه س��يقدم 
دعماً للقاهرة أقوى من ذي قبل، وأن عالقة واش��نطن 

والقاهرة »طويلة وقوية«. 
م��ن جانب��ه، أوض��ح السيس��ي، ل�»ترامب« في 
تصريح��ات مماثل��ة قبي��ل بدء اجللس��ة، أن��ه »يقدر 
بش��دة ش��خصيته املتف��ردة خاص��ة ف��ي مواجه��ة 

اإلرهاب«. 
ووصف السيس��ي، اإلرهاب بأنه »فكر شيطاني 

يقتل األبرياء ويدمر الشعوب ويروع اآلمنني«. 
وقال السيسي: »بكل قوة ووضوح ستجدني أنا 
ومصر بجانبك في مواجهة اإلرهاب والقضاء عليه«.

وكانت آخر زيارة لرئيس مصري للبيت األبيض 
أجراه��ا الرئي��س األس��بق حس��ني مبارك ف��ي أيلول 
2010، والتقى في خاللها الرئيس األمريكي السابق 
باراك أوباما ضمن لقاء فلس��طيني أردني إسرائيلي، 
قبل أن تطيح مبارك ثورة ش��عبية في كانون الثاني 

 .2011
ومنذ توقيع مصر معاهدة الس��الم مع إس��رائيل 
ع��ام 1979، تق��دم الواليات املتحدة إل��ى مصر نحو 
1.5 مليار دوالر مس��اعدات سنوية، بينها 1.3 مليار 

مساعدات عسكرية.{
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مغزى تراجع ترامب عن توصيف جماعة »اإلخوان« كتنظيم »إرهابي«
كش��فت هذا األس��بوع إحدى الصحف القريبة من 
اجلمهوريني وم��ن اإلدارة األمريكية احلالية عن تراجع 
األخيرة عن التوقيع على »امر تنفيذي« يتم فيه اعتبار 
»اإلخوان املس��لمني« تنظيماً إرهابياً وما يستتبعه ذلك 
م��ن تضييق قانوني ومالي عليه��م. وقد نقلت صحيفة 
»الواش��نطن تاميز« )ثاني أهم صحيف��ة في العاصمة 
األمريكي��ة( باالعتم��اد عل��ى مصادر مطلع��ة من داخل 
البي��ت األبي��ض أن الرئيس ترامب قرر إرج��اء التوقيع 
عل��ى األمر بع��د أن متت صياغته في األش��هر املاضية. 
ويتواف��ق ه��ذا التقري��ر م��ع تقاري��ر إخباري��ة ماضية 
حتدث��ت ع��ن خالفات بني أجنح��ة مختلفة ف��ي اإلدارة 
األمريكي��ة ح��ول كيفي��ة صياغة ه��ذا األم��ر التنفيذي، 
خاص��ة ب��ني س��تيف بانون وبع��ض املقرب��ني منه في 
مجلس األم��ن القومي، ف��ي مقابل موظفني س��امني في 
وكال��ة االس��تخبارات ووزارة اخلارجي��ة االمريكيتني. 
فما ال��ذي يجعل ترامب يتراجع عن إحدى النقاط التي 
ش��كلت رؤيته خ��الل احلمل��ة االنتخابي��ة والتي تضع 
كل اإلس��الميني ف��ي س��لة واح��دة حت��ت الفت��ة جترمي 
»اإلخ��وان«، وه��و رأي داف��ع عن��ه بشراس��ة ع��دد من 

املقربني منه، مبا في ذلك اللبناني وليد فارس. 
كان احلدي��ث ع��ن صياغة ه��ذا القرار يت��ردد منذ 
احلمل��ة االنتخابي��ة، وأش��ار إلي��ه بوض��وح ع��دد من 
مس��اعدي ترامب م��ن بينهم فارس، وهناك مرش��حون 
جمهوريون آخرون انضموا في ما بعد إلى ترامب أهمهم 

تيد كروز الذي س��ارع حتى قبل تقلد ترامب للرئاس��ة، 
إلى صياغة مشروع قرار في الكونغرس يدعم مشروعاً 

سابقاً في اجتاه جترمي التنظيم اإلسالمي. 
لك��ن اخت��ار ترام��ب في م��ا بع��د أن تك��ون إدارته 
وليس الكونغرس م��ن يقوم بإصدار ه��ذا القرار. وبرز 
أول املالمح لنص األمر التنفيذي أسابيع قليلة بعد بدء 
ترامب عهدته، وذلك في األسبوع األول لشهر شباط من 
خ��الل مقال للنيوي��ورك تاميز نقل ع��ن مصادر خاصة 
وج��ود صيغة أولية له، ويض��ع املقال هذا القرار ضمن 
ما تعتبره »رؤية سوداء إلدارة ترامب لإلسالم« وليس 
لتنظيم االخوان فحس��ب، »وقد رفض هذا الرأي املظلم 
لإلس��الم أه��م اخلبراء ف��ي املنطق��ة وأيضاً الرئيس��ان 
جورج دبليو بوش وباراك أوباما. وبانتخابات الس��يد 
ترام��ب، انتق��ل هذا ال��رأي اآلن إل��ى مركز صن��ع القرار 
األمريك��ي ف��ي مج��ال األم��ن والقان��ون«. ومت تأكيد أن 
ه��ذا ال��رأي الذي ي��رى ان الصراع ليس فق��ط مع رؤية 
راديكالي��ة ومتطرفة لإلس��الم بل مع اإلس��الم نفس��ه، 
ميثله مقربون من ستيف بانون خاصة ستيفان غوركا 
الذي »ينتحل« حسب البعض صفة خبير ب�»اإلرهاب« 
و»التط��رف اإلس��المي«، فيم��ا فن��دت مق��االت الحق��ة 

تعرضت بالتفصيل لضعفه العلمي البالغ. 
ولكن ذكر مق��ال النيويورك تامي��ز أيضاً أنه حتى 
ف��ي تل��ك الصياغ��ة املبك��رة كان��ت هناك ضغ��وط من 
داخ��ل اإلدارة للقيام باس��تثناءات ف��ي عالقة بعدد من 

التنظيمات اإلس��المية، من بينها »النهضة« في تونس 
و»العدال��ة والتنمية« في تركيا التي ينظر إليها بش��كل 
مختلف عن التنظيمات اإلسالمية األخرى مثل املصرية 
أو الفلس��طينية. وأش��ار كاتب املقال آنذاك إلى أنه »قد 
يحاول املسؤولون تضييق نطاق مثل هذا األمر لتجنب 
التأثير في فروع اإلخوان خ��ارج مصر، أو قد يرفضون 

األمر بانتظار التشريع من الكونغرس«. 
وتش��ير الوثيق��ة الت��ي نش��ر موق��ع »بوليتيك��و« 
مقتطفات منها، إلى أن جماعة اإلخوان املس��لمني، التي 
تض��م ماليني األتب��اع حول العال��م العرب��ي، »رفضت 
العن��ف كسياس��ة رس��مية وعارض��ت تنظي��م القاعدة 
وداع��ش«، وإذ تق��ر ب��أن »أقلي��ة م��ن أعض��اء جماع��ة 
اإلخوان املس��لمني ش��اركوا في أعمال العنف، فإن ذلك 

كان ف��ي أغلب األحي��ان رداً على القمع القاس��ي للنظام 
أو االحت��الل األجنب��ي أو الصراع��ات األهلي��ة«. فيم��ا 
تؤكد املذكرة أن هناك تنظيم��ات ينظر إليها كتنظيمات 
إخوانية خاصة في تونس واملغرب وتركيا س��تضعف 

من هكذا توصيفات. 
وق��ال أح��د املس��ؤولني الذي��ن حتدث��وا لصحيفة 
»واش��نطن تامي��ز« إن املذك��رة »أوضح��ت أن��ه لي��س 
هناك جماعة واحدة متجانسة من اإلخوان املسلمني«، 
ف��ي متييز ب��ني تنظيم��ات »مت��ارس العن��ف« وأخرى 
ال متارس��ه، والتخصي��ص ف��ي ذل��ك عل��ى التنظيمات 
الناش��طة في تون��س واملغرب. وهناك إش��ارة في هذه 
املذكرة إلى ضغ��وط خارجية خاصة من أنظمة عربية 
على رأس��ها األردن حذرت من جت��رمي تنظيم اإلخوان. 
ونقلت الصحيفة: »قال املس��ؤول إن دبلوماسيني كباراً 
من االردن - حليف وثيق للواليات املتحدة - يعتقدون 
أنه��م حذروا بش��دة من فك��رة إضافة جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني إلى قائم��ة املنظم��ات اإلرهابي��ة اخلارجية، 
وذل��ك ألن ال��ذراع السياس��ية للحركة ف��ي عمان تضم 

حالياً 16 مقعداً برملانياً«. 
وعموم��اً ميكن أن نس��تخلص أن الفري��ق املؤدلج 
احمليط في البيت األبيض بترامب وعلى رأسهم ستيف 
بان��ون، ال��ذي يؤم��ن بض��رورة 
وجود معركة نهائية مسلحة مع 
اإلسالم، يتناقص تأثيرهم عليه، 
وهو ويس��تمع إلى حلفاء له في 
تن��وع  بس��بب  املنطق��ة وأيض��اً 
سياس��ات التنظيمات اإلسالمية 
املوصوفة ب�»اإلخوانية« خاصة 
ف��ي تون��س واملغ��رب. مبعن��ى 
آخر، ف��إن التجمي��د احلالي لهذا 

القرار ال يعني موته.{

بقلم: طارق الكحالوي

بقلم: بدر شافعي

من نصدق..
بيان العقبة أم قمة البحر المّيت؟

بقلم: فهمي هويدي

 أكث��ر م��ا يلفت االنتباه في إعالن قّمة عّمان أن اللغة في��ه انفصلت عن احلقيقة، وأزعم أن نتائج 
اللقاءات الثنائية اجلانبية رمبا كانت أفضل بكثير من اللقاء الذي عقده القادة العرب مجتمعني، أقله 
ألن اللقاءات الثنائية -بني الرئيس السيس��ي وامللك سلمان مثالً- مدت جسوراً وأحدثت تفاهمات ما 
كان له��ا أن تت��م إال إذا فتح كل طرف قلبه لآلخ��ر بدرجة أو أخرى. أما البيان ال��ذي صدر موجهاً إلى 
األم��ة فلم يتوافر له ش��يء من هذا أو ذاك. إذ إلى جانب أن��ه خطاب من طرف واحد، فقد روعي فيه أن 
يرط��ب اجلوانح ويجبر اخلواطر ويطمئن اجلميع إلى أن القادة ال يزالون عند حس��ن الظن بهم، ولم 

يقصروا في القيام مبا يجب.
خذ مثالً ما قيل في الش��أن الفلس��طيني الذي كان محوره الدعوة إلى إطالق مفاوضات الس��الم 
مع اإلس��رائيليني للتوصل إلى حل على أس��اس املبادرة العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، 
وذل��ك إلى جانب إدانة اخلطوات اإلس��رائيلية األحادية التي تس��تهدف تغيي��ر احلقائق على األرض 
من خالل التوس��عات االستيطانية، وذلك كالم ليس فيه حرف واحد جديد، لكن اجلديد أنه يتناقض 
مع احلاصل على األرض. فرئيس الوزراء اإلس��رائيلي الذي يرفض التفاوض مع الفلس��طينيني يريد 
أن يب��دأ مبا س��ّماه »التس��وية اإلقليمي��ة« التي دعا إليه��ا وأيدها الرئي��س األمريكي اجلدي��د. ثم إنه 
وكل االئتالف احلاكم في إس��رائيل يرفض املبادرة العربية التي أعلنت القمة التمس��ك بها ويش��ترط 
تعديلها، إذ يعتبر اجلميع أن العودة إلى خطوط الرابع من حزيران 1967 لم تعد واردة، بل صارت 
تاريخا ال مجال للحديث فيه، فضالً عن أنهم أضافوا ش��رط االعتراف بيهودية الدولة. واملتواتر اآلن 
ف��ي الصحافة اإلس��رائيلية أن االتصاالت اجلارية لم تبدأ إال بعد االتف��اق على تعديل املبادرة بحيث 
تلب��ي ما يريده اإلس��رائيليون ولكن بصياغ��ات جديدة حتقق املراد دون أن تص��دم املواطن العربي. 
وكان األم��ني الع��ام جلامعة الدول العربية أحم��د أبوالغيط قد حتدث صراحة ع��ن ذلك حني قال إن 
هناك مشروعاً فلسطينياً جديداً للحل في حواره الذي نشرته جريدة »الشرق األوسط« يوم 23 آذار 
املاضي. وما عاد س��راً أن اجتماع العقبة الس��ري الذي عقد قبل عام، ناقش تلك األفكار التي ال عالقة 
لها بالبيان الرس��مي الذي أعلن. ومعروف أن الرئيس السيس��ي حضره وشارك فيه ننت ياهو وامللك 

عبد الله وجون كيري وزير اخلارجية األمريكي في حينه.
من ناحية أخرى فإن حل الدولتني الذي يتحدث عنه اجلميع جرى نس��فه باخلطوات التي كان 
آخرها قرار احلكومة اإلس��رائيلية الذي أجاز املش��روع االس��تيطاني الذي يربط القدس مبس��توطنة 
»معاليه أدوميم« الواقعة ش��مال شرق املدينة املقدسة. وال ينس��ى في هذا الصدد أن مصر كانت من 
ق��دم قرار إدانة املس��توطنات إلى مجلس األمن باس��م املجموعة العربية، ثم س��حبته بعد ذلك، وإن 

اضطرت إلى التصويت له حني أصرت دول أخرى على تقدميه.
فض��الً عما س��بق، فإن أكثر م��ا يبعث عل��ى احليرة والقل��ق أن يع��ّول العرب عل��ى دور لإلدارة 
األمريكية اجلديدة ف��ي املوضوع، في حني أن اجلميع يعلمون أن ثمة تطابقاً في املواقف واملعتقدات 

بني الرئيس ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني ننت ياهو.
أخت��م مبالحظت��ني تتعلق��ان ببيان القم��ة األولى من وح��ي إب��راز الصحف الس��عودية للنقطة 
اخلاصة بالتش��ديد عل��ى رفض التدخ��الت اخلارجية في الش��أن العربي، الذي أؤيده بش��دة لكني 
أحتفظ فقط على أن يكون املقصود به التدخالت اإليرانية وحدها، والس��كوت عن الدور الروس��ي في 

سوريا واألمريكي في العراق.
املالحظة الثانية تتعلق باالس��تياء الذي عبر عن��ه البيان إزاء االضطهاد الذي تتعرض له أقلية 
الروهينجا املس��لمة في ميامنار، وهو أيضاً مما أؤيده بش��دة، لكني أس��تغرب الس��كوت عن املجاعة 
الت��ي ضربت اليم��ن وهددت حياة مئات األلوف من أبنائه وأطفال��ه: ال أعرف من نصدق بيان مؤمتر 

القمة أم الشائعات املتواترة التي خرجت من مؤمتر العقبة السري.{

وجهات نظر بين مصر والسعودية
في الساحة العربية

أث��ار توقيت قرار ش��ركة أرامك��و الس��عودية إعادة 
إرس��ال ش��حنات النف��ط إلى مص��ر، بعد توق��ف مفاجئ 
اس��تمر أكثر من خمسة أشهر، تس��اؤالٍت عدة عن أسباب 
التوق��ف ابتداء، وعن أس��باب هذا االس��تئناف وتوقيته، 
وهل لذلك عالقة بوجود مؤش��رات إيجابية على حتسن 
العالق��ات املصري��ة الس��عودية، بعدما ش��ابتها بعض 
الش��وائب بس��بب امللف��ني، الس��وري واليمن��ي، واملوقف 
املصري في مجلس األمن املعارض للسعودية في بعض 
القضايا، حيث سبق أن صوتت القاهرة في تشرين األول 
املاض��ي لصالح مش��روعني متناقض��ني، أحدهما تؤيده 
السعودية واآلخر تؤيده روسيا بشأن احلرب في حلب، 
ثم امتنعت عن التصويت على قراٍر ميهد إلدانة مسؤولني 
في نظام بش��ار األسد. كما س��حبت مصر مشروعاً كانت 
تؤيده املجموعة العربية إلدانة التوسعات االستيطانية 

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية احملتلة. 
تعّددت التفس��يرات بش��أن الق��رار وتوقيته، فهناك 
م��ن يرب��ط بني ه��ذا اإلع��الن الس��عودي وإع��الن رئيس 
مجلس الشعب املصري، علي عبد العال عن وصول ملف 
جزيرت��ي تي��ران وصنافير إلى البرمل��ان، للتصديق على 
االتفاقية التي وقعتها احلكومة مع الطرف السعودي في 
نيس��ان املاضي، على الرغم من ص��دور قرار من احملكمة 
اإلدارية العليا أوائل العام اجلاري ببطالن االتفاق. لكن، 
ميكن الق��ول إن هذا الربط ال يبدو منطقياً لعدة أس��باب، 
منها أن قرار السيسي إحالة االتفاقية إلى البرملان مت في 
كانون الثاني املاضي، بعد صدور حكم احملكمة مباشرة، 
كم��ا أن رئي��س املجلس، أفاد ب��أن ثمة أوراق��اً ناقصة قد 
تؤجل املناقش��ة والتصديق، وهو ما فس��ره بعضهم بأن 
القاه��رة تري��د اإلبق��اء عل��ى هذا املل��ف، معلق��اً إلى حني 

تسوية باقي القضايا اخلالفية األخرى مع الرياض. 
مناوش��اٌت قد ال تؤث��ر على اإلط��ار الع��ام للعالقة، 
ال س��يما إذا كان��ت هناك أط��راف خارجية تدف��ع في هذا 
االجت��اه لتحقي��ق مصاحله��ا النف��ط، م��ن أج��ل تخفيف 
االحتق��ان الداخل��ي بع��ض الش��يء، ال س��يما بع��د رفع 
احلكومة املصرية أسعار احملروقات، بعد توقف »أرامكو« 

عن عملي��ة الضخ. ويدلل هؤالء على وجهة نظرهم بعدة 
مؤش��راٍت، أوله��ا اللق��اء، بني ترام��ب وولي ول��ي العهد 
الس��عودي األمي��ر محم��د بن س��لمان، ب��ل واحلديث عن 
ترتيب��ات أميركي��ة لعق��د لقاء يض��م مصر والس��عودية 
والس��لطة الفلس��طينية، لتس��وية القضية الفلسطينية، 
وهو ما كش��فت عن��ه صحيفة نيويورك تامي��ز األميركية 
قب��ل أي��ام أن ترامب س��يطلب م��ن البلدي��ن التوصل إلى 
حلول تنهي الصراع »الفلسطيني- اإلسرائيلي«،ال سيما 
بع��د حتذي��راٍت وتوصياٍت عربي��ة له بأن ه��ذا التعاون 
مرهوٌن بتجنب إدارته القيام بتحّركات استفزازية لدعم 
إس��رائيل، كنقل س��فارته من ت��ل أبيب إلى الق��دس. وقد 
يأت��ي، ف��ي هذا الس��ياق، أيضاً ما كش��فت عن��ه صحيفة 
هآرت��س اإلس��رائيلية ع��ن لق��اء ف��ي العقب��ة جم��ع بني 
السيسي والعاهل األردني امللك عبدالله الثاني، ورئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي بنيام��ني ننت ياهو، الع��ام املاضي، 
وم��ا ت��رّدد من ط��رح السيس��ي والعاهل األردن��ي خالله 
مب��ادرة جتاه إس��رائيل في مقابل اس��تئناف املفاوضات 
الفلس��طينية اإلس��رائيلية، ما يفيد ب��أن ترتيبات جتري 
لعملي��ة تطبي��ع عربية مع إس��رائيل، في ح��ني أن مصر 
الق��ادرة على ترويج ما س��ماه السيس��ي الس��الم الدافئ 
مع إس��رائيل، الذي ال بّد أن يكون أكثر اتس��اعاً من وضع 

التطبيع الراهن. 
وعل��ى الرغم م��ن أن وجهات النظر الس��ابقة حتمل 
قدراً من الوجاهة، وتركز عل��ى »ترتيبات جتري لعملية 
تطبيع عربية مع إس��رائيل«، إال أن م��ا يراد التركيز عليه 
أم��ران: األول أن م��ا يجمع الرياض والقاه��رة أكبر بكثير 
مم��ا يفرقهم��ا، خصوصاً في ظ��ل وجود العدو املش��ترك 
)اإلس��الم السياس��ي(، ونظرة كال اجلانبني »الس��لبية« 
ملل��ف الدميقراطي��ة بصف��ة عامة، م��ا يعن��ي أن العالقة 
االس��تراتيجية ق��د يصع��ب التفري��ط بها بس��هولة. هذا 
اإلط��ار األوس��ع يقودن��ا إل��ى أن كال الطرف��ني ميل��ك من 
األدوات ما يستطيع به الضغط أو مساومة الطرف اآلخر، 
وفق منطق العصا واجلزرة، فالس��عودية 
تلعب ورقة »أرامكو«، والوديعة الدوالرية 
التي منحتها للقاهرة، فيما يلعب السيسي 
ورق��ة التصدي��ق عل��ى اتفاقي��ة جزيرت��ي 
تي��ران وصنافي��ر، وعضوي��ة ب��الده ف��ي 
مجلس األمن وغيرها. إذن، هي مناوشاٌت 
ق��د ال تؤث��ر على اإلط��ار الع��ام للعالقة، ال 
س��يما إذا كان��ت هن��اك أط��راف خارجي��ة 
تدفع ف��ي هذا االجت��اه لتحقيق مصاحلها 

اآلنية أو حتى املستقبلية.{
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األشهر الحُرم في كتاب الله
إن العمل الصالح ش��جرة طيبة حتتاج إلى س��قاية 
ورعاي��ة واهتم��ام، حت��ى تنمو وتنب��ت وتؤت��ي ثمارها، 
وإن م��ن عالمات قب��ول احلس��نة فعل احلس��نة بعدها، 
وه��ذا من رحمة الل��ه تبارك وتعالى وفضل��ه، فإنه يكّرم 
عبده إذا فعل حس��نة وأخل��ص فيها لله، فيفت��ح له باباً 
إلى حس��نة أخرى ليزيده من��ه قرباً، لذا يجب أن نتعاهد 
أعمالنا الصاحلة التي كنا نعملها فنحافظ عليها، ونزيد 

عليها شيئاً فش��يئاً للوصول إلى الثبات، ولنحافظ على 
االس��تقامة واملداومة عل��ى العمل الصالح، ف��إن من أراد 
أن ي��داوم عل��ى أعمال��ه الصاحل��ة بعد مواس��م الطاعة، 
فم��ن املفيد له أن يع��رف أهمّية املداوم��ة عليها وفوائدها 
وآثارها واألسباب املعينة عليها، وهدي الصحابة رضي 

الل��ه عنهم في ذلك، فعن أب��ي هريرة رضي الله عنه قال: 
ق��ال رس��ول الله | لب��الل عند ص��الة الفج��ر: )يا بالل 
حدثني بأرجى عمل عملته في اإلسالم، فإني سمعت دف 
نعلي��ك بني يدّي ف��ي اجلنة( قال: )ما عمل��ت عمالً أرجى 
عندي أني لم أتطهر طهوراً في س��اعة من ليل وال نهار إال 

صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي( متفق عليه.
فم��ن أهمّي��ة املداومة عل��ى األعم��ال الصاحلة دوام 
اتص��ال القل��ب بخالقه، م��ا يعطيه ق��وة وثبات��اً وتعلقاً 
بالل��ه عّز وجل وتوكالً عليه، ومن ثم يكفيه الله هّمه، ألن 
األعمال املداوم عليها أحب األعمال إلى الله وإلى رسوله، 
قال رس��ول الله |: )أحب األعمال إل��ى الله أدومها وإن 

قّل( متفق عليه.
 إن لألش��هر احلرم مكانًة عظيمة ومنها شهر رجب، 
ألن��ه أحد هذه األش��هر احلرم، وم��ن اختي��اره وتفضيله 
اختي��ار بعض األيام والش��هور وتفضيله��ا على بعض، 
وقد اختار الله من بني الش��هور أربعة حرماً، قال تعالى: 
< إن ع��ّدَة الش��هوِر عن��د الله اثنا عش��َر ش��هراً في كتاب 
الل��ه يوم خلَق الس��موات واألرَض منه��ا أربعٌة ُحرم ذلك 
الدين القّيم ف��ال تظلموا فيهن أنفس��كم> التوبة: 36، أي 
ال حُتل��وا محرماته التي أمركم الله بتعظيمها ونهاكم عن 
ارتكابه��ا، فالنه��ي يش��مل كل فعل القبيح م��ن املعاصي 
واملنكرات وما يبغض الله تعالى، فينبغي مراعاة حرمة 

هذه األش��هر ملا خصه��ا الله به من املنزل��ة والتحذير من 
الوقوع في املعاصي واآلثام، تقديراً ملا لها من حرمة.

وحيث إن املعاصي تعظم بسبب شرف الزمان الذي 
حّرمه الله، لذلك حّذرنا الله في اآلية من ظلم النفس فيها، 
مع أنه -أي ظلم للنفس- يش��مل املعاص��ي، فإنه يحُرم 
في جميع الش��هور، وال ش��ك أن لش��هر رج��ب مكانة عند 
الله تب��ارك وتعالى، فهو أحد األش��هر احلرم التي كرمها 
الل��ه جل ذك��ره في كتابه ونه��ى الناس ع��ن الظلم فيها، 
وال يعن��ي هذا أنه يجوز تخصيص��ه بعبادة معينة دون 
غيره من الش��هور، ألنه لم يثبت عن النبي | ش��يء من 
ذل��ك، فإن تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها 
الشرع ال يجوز ألنه ال فضل ألي وقت على وقت آخر إال ما 
فضله الشرع، فليس للطاعات موسم معني ثم إذا انقضى 
ه��ذا املوس��م عاد اإلنس��ان إل��ى املعاصي، بل إن موس��م 
الطاعات يس��تمر م��ع العبد في حياته كله��ا، وال ينقضي 
حتى يدخل العبد قبره، فمما ال شك فيه أن املسلم مطالب 
باملداوم��ة على الطاعات، واالس��تمرار ف��ي احلرص على 
تزكي��ة النفس، ومن أجل هذه التزكية ش��ّرعت العبادات 
والطاع��ات، وبق��در نصي��ب العب��د م��ن الطاع��ات تكون 
تزكيته لنفس��ه، وبقدر تفريطه يك��ون بعده عن التزكية؛ 
ل��ذا كان أهل الطاع��ات أرق الناس قلوب��اً وأكثر صالحاً، 
وأه��ل املعاصي أغل��ظ قلوباً وأش��د فس��اداً.. فلقد اختار 
الل��ه م��ن األزم��ان أياماً مب��اركات 
تكون وسيلة لإلكثار من الطاعات، 
وليال��ي  أيام��اً  فيه��ا  اصطف��ى 
وس��اعات فض��الً من��ه وإحس��اناً، 
ميس��حون فيها عن جبينهم وعثاء 
احلياة، ويستقبلها املسلمون ولها 
في نف��وس الصاحلني منهم بهجة، 
وف��ي قل��وب املتق��ني فرح��ة، فرّب 
ساعة قبول فيها أدركت عبداً فبلغ 

بها درجات الرضا والرضوان.{

بقلم: رمزي السعيد

تضاؤل في مصادر المياه في مصر
وهزل في موضع الجد

ال نس��تطيع أن نتجاه��ل حقيق��ة أن مصر دخل��ت مرحلة الفق��ر املائي، وهو م��ا أدى إلى تناقص 
نصيب الفرد من املياه بحيث وصل إلى 700 متر مكعب س��نوياً، في حني أن املعدالت العاملية تصل 
بذلك النصيب إلى ألف متر مكعب. هذا الكالم ليس لي، لكنه جاء على لس��ان وزير اإلس��كان الدكتور 
مصطفى مدبولي، في حديث له أمام مؤمتر ملناقش��ة توطني صناعة حتلية املياه في الوطن العربي، 
ال��ذي عق��د بالقاهرة في منتصف ش��هر آذار املاضي، إذ قال أمام الس��امعني إن التزايد املطرد في عدد 
الس��كان مبصر مع ثبات مواردنا التقليدية من مياه الش��رب، لم يترك أمامنا خياراً آخر، إذ ال مفّر من 
املضي قدماً وبس��رعة شديدة في مجال حتلية مياه البحر، وهو ما ينبغي أن يعد خياراً استراتيجياً 

وثيق الصلة باألمن القومي في املرحلة الراهنة.
هذه الرسالة تدق األجراس عالية منبهة إلى خطر موشك يهدد احلياة في مصر، التي يندر فيها 
املط��ر، وتظ��ل مياه النيل مصدر احلياة والنماء فيها منذ عص��ور الفراعنة وحتى الوقت الراهن، لذلك 
ل��م يبال��غ املؤرخ الرحالة اليوناني هي��رودوت حيث قال إن مصر هبة النيل، مب��ا يعني أن له فضله 

في وجودها.
حني قرأت تفاصيل املؤمتر التي نشرتها صحيفة »املصري اليوم« في 3/17، تذكرت أنني قرأت 
هذا الكالم قبل عدة أشهر. وحني راجعت أوراقي عثرت على قصاصة لتقرير إخباري نشرته صحيفة 
»الوط��ن« في اخلامس من ش��هر كان��ون األول املاضي، أي قب��ل أكثر من أربعة أش��هر، وكان عنوانه 
الرئيس��ي الذي ظهر باللون األحمر ه��و: وزير الري: انتهى عصر رفاهية اس��تخدام املياه. وفي نص 
التقرير املنش��ور أن الدكتور محمد عب��د العاطي وزير الري واملوارد املائية، ق��ال أمام املؤمتر الدولي 
للتطور العلمي والتكنولوجي في إدارة املوارد املائية إن عصر الرفاهية في االستخدام املفرط للموارد 
املائية قد انتهى، وإن الزيادة املس��تمرة في الس��كان تفرض إعادة النظر في كيفية ترش��يد اس��تهالك 

املياه إلى جانب التوجه إلى حتلية مياه البحر.
املالحظة األساس��ية على تصريحات الوزيرين أنها جاءت أمام مؤمترين علمّيني للخبراء تطرقا 
إلى موضوع أزمة املياه وتقنيات حتليتها. ثم أنهما وجها نفس التحذير. مع فارق زمني بينهما يصل 
إلى نحو أربعة أش��هر، في ح��ني أن أمراً بهذه اخلطورة ينبغي أن يوجه إل��ى الرأي العام وليس إلى 
اخلب��راء دون غيره��م، وأن إطالق الكالم كان ينبغي أن يكون مقدمة لش��ن حملة قومية تنبه وحتذر 

وترشد الناس إلى كيفية املشاركة في إنقاذ البلد من مجاعة مائية تهدد البشر والزرع والضرع.
ح��ني ل��م يحدث ش��يء من ذل��ك، في الوق��ت ال��ذي امتألت في��ه ش��وارع العاصم��ة باإلعالنات 
وامللصق��ات التي ترّوج للمسلس��الت اجلديدة وجن��وم البرامج التليفزيونية، ف��إن ذلك ال يدع مجاالً 
للش��ك ف��ي أن األمر ليس مأخوذاً عل��ى محمل اجلد، وأن ما قيل في حقيقته هو مجرد كالم مناس��بات 
لي��س أكث��ر. ورمبا أعط��ى ذلك انطباعاً ب��أن الوزيرين بالغا ف��ي األمر، حيث ال توجد مش��كلة وال من 
يحزنون. وأس��وأ م��ن ذلك بطبيعة احلال أن تكون هناك مش��كلة حقيقية، ولك��ن عقلية التركيز على 
اإلجنازات وإش��اعة الفرحة والتفاؤل بني الناس جتاهلتها وهّونت من ش��أنها، أمالً في أن يأتينا حل 

من السماء من حيث ال نحتسب.
ثمة مالحظة أخرى مهمة، تتمثل في أن كالم الوزيرين أشار إلى أن األزمة ناجتة من الزيادة في 
عدد الس��كان، ولم يتطرقا إلى موضوع س��د النهضة اإلثيوبي الذي من شأنه التأثير في حصة مصر 
من املياه، وهو ما يثير عدة أسئلة عن دوافع السكوت عن ذلك اجلانب، وغموض املوقف املصري إزاء 

الفاجعة املنتظرة بعد متام بناء السد.
صحيح أن الغموض يكتنف العديد من قضايا املصير السياسية، لكن حني يتعلق األمر بالقضايا 

املعيشية، فإن الغموض فيها يصبح استهانة باملآالت، ال يوصف بأقل من أنه لعب بالنار.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

الَعواريُّ ُمؤّداة
يها، فاملؤمنون يستبقون اخليرات، ويصَطِنعون املبّرات، وُيسارعون إلى  إَنّ لكل امرٍئ ُوجهة هو ُمَولِّ
ته املعروف،  جنة عرُضها األرض والس���ماوات. إن أعمال اخلير بحٌر عظيم غاِمر، س���اِحُله اجلود، وجُلَّ
قت حاَجُته، وَقُصَرت ُقدرته  وكنوزه الِبرُّ واإلحس���ان، وإن من َمحاِس���ن األعمال اإلحس���اَن إلى َمن حتقَّ
ة ذات اليد، وال اإلجارة بس���بب الفاقة، لذا كان  عل���ى امت���الك عنٍي ُتْعِوزه، فال ميكنه ش���راء الع���ني لقلَّ
مضطرًا إلى أن يستعيَر ما يفَتِقده سدًا حلاجته، وتفريجًا لُكْربِته، فمن ذا يرجو؟ وَمن ذا يستجيب؟ 
���ّح أن َيْنس���لخ  وَمن من الناس ُيجيب املضطرَّ إذا رجاه؟ وَمن ُتطاوعه نفس���ه إذا ُأحِضرت األنفس الشُّ

من عزيِز ما مَتلُكه مُيناه!
إن العارّي���ة متك���نٌي من ال�َمنفعة، وهي إحدى ُصور التكافل ال�ُمش���رقة، ب���ل هي من أعمال اخلير 
والِب���ّر الت���ي تقتضيه���ا اأُلُخ���وة الصادقة، والّرواب���ط الوثيقة. إن الن���اس ال غنى لهم عن االس���تعانة 
ببعِضه���م، فالعارّي���ة هي إحدى ُس���ُبل التعاون، والل���ه تعالى أمر بالتعاون فق���ال: }وتعاونوا على البّر 
ُس���ل  ي عارّيًة، فإن األنبياء والرُّ والتق���وى{ املائ���دة-2، وال أص���ل ملن يقول ال�ُمس���تعاُر ع���ار، ولهذا ُس���مِّ
اس���تعاروا األش���ياء ف���ي عامة أحوالهم، فإنه ق���لَّ عندهم ُملك األعيان، وقد ثب���ت في الصحيَحني أن 
النبي ] اس���تعاَر فرس���ًا من أبي طلحة، فركبها، واستعار ُدروعًا من َصفوان بن أمية يوم ُحَنني، فقال 

صفوان: أَغْصب يا محمد أم عارّية؟ فقال: بل عارّيٌة مضمونة« رواه أحمد.
، وُيْؤم���ل أن يبلغ ال�ُمعير في  إن العاري���ة ِفع���ٌل مندوب، فإن فيها متلي���كًا للمنفعة إلى زمٍن ُمعنَيّ

إحسانه أعلى األمَرين، وهو متليك الَعني.
ق���ون باألعم���ال فق���ال: }وال يحضُّ على طعام املس���كني{  وق���د ذَمّ الل���ه تعال���ى أقوام���ًا ال يتصَدّ
هم مَبْنع املنافع بطريق اإلعارة فقال: }الذين هم ُيراؤون ومْيَنعون املاُعون{ املاعون:  املاعون-2، ثم ذَمّ
6-7، واملاعون ما فيه َعوٌن ألخيه في حوائجه، وهو كلُّ ما ُينَتَفع به من ش���ؤون البيت وغيره، وكلُّ ما 
يستعيره الناس في ما بينهم كالِقدر والّدلو والفأس واملركب والكتاب والسالح.. والذين ال يتصدقون 
باملناف���ع، ومينعون العوارّي هم أش���دُّ الناس ُش���ّحًا، ترى أيديهم مغلولة إل���ى أعناقهم على الدوام، إذا 

ت ُحلوُقهم، وشَرقوا ِبِريقهم! ُدعوا إلى اإلحسان َغصَّ
إن ذلك اخُلُلق ليس من سجايا األمة وشَيمها، بل هو عادة املجوس واليهود كما يقول العارفون، 
قون باملنافع، ومينع���ون العوارّي،  رصه���م ال يتصدَّ فاملج���وس أْح���رص الناس على ُحط���ام الدنيا، وحِلِ
واليه���ود أَخ���سُّ  طين���ًة وطبيعًة، ف���ال متتدُّ أيديهم بالصدقات، ألن فيهم لؤمًا وخساس���ة، وأما س���ادُة 

املؤمنني فالقول فيهم: }وُيؤِثرون على أنُفِسهم ولو كاَن بهم َخصاَصة{ احلشر-9.
ر من  االنتفاع بها، فإن على  وإذا أح���بَّ اإلس���الم ملاِلك العني أن يجود بتمك���ني احملتاج وال�ُمضطَّ
ٌف بأدائها إلى  املس���تعير أن يفق���ه أن العارّي���ة أمانٌة وليس َعِطّي���ة وال هدّية، وأنه مؤمتٌن عليه���ا وُمكلَّ
ِق الله ربه{ البقرة-282، ويقول: }إن  صاحبه���ا، فالل���ه تعالى يقول: }فْلُيَؤدِّ الذي اْؤمُتَن أمانت���ه وْلَيتَّ
الل���ه يأُمُركم أن ُتؤّدوا األمانات إلى أهلها{ النس���اء-58، والرس���ول ] يق���ول: »العارّية ُمؤّداة« رواه أبو 

ب. يه« املهذَّ داود، ويقول: »على اليِد ما أخَذت حتى ُتؤدِّ
رمبا ُتبَتلون بأقواٍم يس���تهويهم اس���تعارُة املاعون، واالستمتاع مبا يضمُّ من املتاع، فَيجَحدون وال 
هوهم باملنافقني في بعض آياتهم كما  نون، ويسَتْملكون ما به ينتفعون، وإن شئتم ُحَقّ لكم أن تشِبّ ُيؤمَتَ
ن خان« متفق عليه، وإن شئتم فاْقِرنوهم باليهود أهل اجلحود  جاء في احلديث الشريف: »وإذا اؤمُتِ
ه إليك إال ما دمَت عليه قائمًا{ آل  الذي���ن ق���ال الله تعال���ى فيهم: }ومنهم َمن إن تأمنه بديناٍر ال ُيؤدِّ
كم التي استأمنتموهم عليها إال  عمران-75، فإنهم أشباه بعض اليهود، ال حتصلون منهم على عواِريِّ

مبا ُيضني اجلهود، باملطالبة واملالحقة واملالزمة! ثم تسليم األمر إلى الكرمي املعبود!
إنَّ َمن ال ُيؤمَتن على َحقير األعيان، ال ُيستأَمن على عظيم األثمان، وَمن يخوُن أمانَة احُلطام 
ف ِبَحْمل أمانات  ب على ِفراش اآلثام، ويبيت على إضاعة حقوِق األنام، ليس حقيقًا بأن يتشرَّ فيتقلَّ

اإلسالم!<

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ال ميكن حتقيق السالم مع من يحملون السالح، في إشارة إلى 
حزب العمال الكردس��تاني، داعياً األكراد إلى التصويت لصالح التعديالت الدس��تورية املقترحة في االس��تفتاء 

الشعبي املقبل.
وأكد أردوغان في خطاب ألقاه مبدينة ديار بكر يوم السبت أنه عازم على تخليص البالد واملواطنني األكراد 

من »إرهاب« حزب العمال، واصفاً احلزب بأنه »العدّو الرئيس لتركيا واستقرارها«.
وتعهد مبواصلة تنمية تلك املناطق في جنوب ش��رق البالد وضمان االس��تقرار واألم��ن فيها، داعياً األكراد 

إلى املوافقة على التعديالت الدستورية التي ستطرح في االستفتاء بعد نحو عشرة أيام.
وتابع قائالً: »نحن حماة السالم، نحن حماة احلرية«، مضيفاً: »نحن مستعدون للتحدث وأن نسير جنباً 
إلى جنب مع اجلميع ممن لديهم ش��يء يقولونه أو مش��روع، لكن لدينا ش��رط واحد، أال يكون هناك أس��لحة في 

أيديهم«.{

أردوغان في ديار بكر سعيًا لكسب دعم األكراد
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المحامي محمد صبلوح حول محاكمة الشيخ أحمد األسير
انس��حب وكالء الدفاع عن الشيخ أحمد األسير، من 
جلسة محاكمته في قضية أحداث عبرا التي كانت مقررة 
يوم االثن��ني املاضي أمام احملكمة العس��كرية، وتضامن 
معه��م عدد من محامي الدفاع عن متهمني آخرين، بعدما 
أص��ّرت احملكم��ة عل��ى املض��ّي باحملاكم��ة، دون األخ��ذ 
بالطل��ب ال��ذي تقدموا به، وهو االس��تمهال ال��ى أن تبّت 
النيابة العامة التمييزي��ة باإلخبار اجلديد الذي تقدموا 
به، وال��ذي تضّمن وثائق بالصوت والصورة، مس��تقاة 
من تقرير نش��رته قناة »اجلزيرة« مطلع الشهر املاضي، 
بعنوان »م��ا خفي أعظم.. من أطل��ق الرصاصة األولى« 
)في أحداث عبرا(، وفيه تظهر صور لعناصر من »حزب 
الله« بادرت إلى فتح النار على حاجز اجليش وأدت الى 

اندالع املعارك.
وكان��ت »العس��كرّية« ق��د عق��دت جلس��ة صاخبة 
حملاكمة األسير وأنصاره ظهراً، حضرها محاميا الشيخ 
املوق��وف، أنطوان نعمة ومحمد صبل��وح، بعد تغيبهما 
م��ع زميلهما عبد البدي��ع عاكوم عن عدد من اجللس��ات 
الس��ابقة. ول��دى افتت��اح اجللس��ة ومحاول��ة الش��روع 
باالس��تجواب، أدل��ى احملامي نعمة مبطالع��ة قانونية، 
ب��رر فيها أس��باب حضوره م��ع زميله، وأوض��ح أنه في 
اخلام��س م��ن آذار املاض��ي عرض��ت قن��اة »اجلزي��رة« 

برنامج��اً حت��ت عن��وان »م��ا خف��ي أعظ��م.. م��ن أطلق 
الرصاص��ة األولى«، وقال إن »ه��ذا البرنامج يعد وثيقة 
حّية تدعم اإلخبار الذي تقدمنا به سابقاً«. وعليه وعمالً 
مبقتض��ى القانون، واس��تناداً ال��ى الوثيق��ة التي تظهر 
من أطل��ق الرصاصة األولى، نطلب االس��تمهال وتأجيل 

اجللسة«.
رئيس احملكمة لم يس��تجب لهذا الطلب، وأشار الى 

أن السير باحملاكمة، ال يلغي التحقيق في اإلخبار، وأصّر 
عل��ى متابعة القضي��ة والب��دء باالس��تجواب، الفتاً الى 
أنه »خ��الل احملاكمة ميكن معرفة م��ن أطلق الرصاصة 
األولى«، لكن وكيلي األس��ير متنيا أن »تس��اوي العدالة 
ب��ني اجلميع«، واعتب��را أن »صاحب النّي��ة اجلرمية هو 
م��ن أطل��ق الرصاص��ة األول��ى، والطاب��ور اخلامس هو 
املجرم احلقيقي في هذا امللف«. ثم أعلنا االس��تنكاف عن 

احلضور.
وبع��د اجللس��ة كان لن��ا لق��اء م��ع احملام��ي محمد 
صبل��وح ال��ذي اكد أن طلب��ات الدفاع قانوني��ة ومحقة، 
وم��ن ش��أنها اظه��ار احلقائق وتبي��ان املج��رم احلقيقي 
الذي اش��عل فتيل الفتن��ة، وأن فيلم اجلزي��رة الوثائقي 

والتس��جيالت  والفيدي��و  بالص��ورة  بعضه��م  أظه��ر 
الصوتي��ة، وعل��ى الرغم من تواف��ر األدل��ة الكافية، لكن 
احملكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية ال تعيرها 

اهتماماً. 
ان متهم��ي مل��ف عبرا ق��د حوكم معظمه��م، وحتى 
الي��وم لم يس��تدع أحد م��ن املس��لحني احلزبي��ني الذين 
ش��اركوا باملعرك��ة، ومن هن��ا فاننا نطرح التس��اؤل من 
هو ال��ذي مّيز بني املس��لحني في معركة واح��دة واعتبر 
مس��لحاً من فئة معينة إرهابي ويت��م اعتقاله وتعذيبه، 
ومسلح حزبي آخر بشريطة صفراء ذنبه مغفور وال يتم 
التحقي��ق معه؟! ان معظ��م وكالء الدفاع ف��ي ملف عبرا 
ق��د وقعوا عل��ى إخبار جديد مس��تند الى فيل��م اجلزيرة 
الوثائق��ي واس��تنكفوا ع��ن املثول بع��د ان اقتنع��وا بأن 
العدال��ة غائب��ة ويج��ب تصحيحه��ا.. ون��ادى صبلوح 
أهالي ش��هداء اجليش طالب��اً: تعالوا معن��ا نتكاتف يداً 
بي��د لكش��ف حقيقة من قت��ل أبناءكم وفضح��ه ونطالب 

مبحاكمته.{

لـــبـــنـــان
في مواجهة التحّديات االقتصادية

بلد مثل لبنان عدد س��كانه ال يزيد على أربعة ماليني نس��مة، تتهدده أخطار إقتصادية كبيرة. 
الدين العام فاق السبعني مليار دوالر.

املؤسسات الصناعية التي أغلقت أبوابها ناهزت األربعمائة. وجيش العاطلني من العمل يزداد 
يوم��اً بعد يوم. املافيات املتس��لطة على رقاب الن��اس. حيتان املال الذين يحتك��رون لقمة العيش، 
إضافة الى الهدر في املشاريع و التشبيح على حقوق الدولة في املطار واملرافئ و األمالك البحرية.. 
كله��ا عوامل قد تدفع الناس الى الغضب والعنف، وهن��اك متربصون ينتظرون الفرصة  ألخذ البلد 
الى املجهول. لذلك ال بّد من خطة على مستوى الوطن يشارك فيها كل املخلصني الذين يرفضون كل 

أنواع الهيمنة، كمايرفضون االنتفاضات العشوائية التي تخرب وال تعمر.
ويكفين��ا ما حّل مبحيطنا العرب��ي من أهوال ومصائب. هذه اخلطة تبدأ بالقضاء على الفس��اد 
واله��در واحملس��وبية، انطالقاً م��ن رأس الهرم حت��ى يأخذ الفقير حق��ه قبل الغني. وعندها تس��ود 

العدالة وينعم الناس باألمن و السالم.
ه��ذه اخلط��ة نفذها اخلليفة عمر ب��ن عبد العزيز الذي حك��م أكبر دولة في العال��م، كانت متتد 
من الصني ش��رقاً الى فرنس��ا غرباً. ه��ذه الدولة التي تش��مل أجزاء كبيرة من قارات آس��يا وأفريقيا 
وأوروب��ة، لم يك��ن فيها فقير واحد. لقد أرس��ل عم��ر اجلباة الى جب��ال افريقيا ليجمع��وا الزكاة من 
األغني��اء ث��م يعطوها للفق��راء، فلم يجدوا فق��راء!! عندها أمره��م اخلليفة أن يفتش��وا عن املديونني 
ويوفوا عنهم ديونهم، وعن الشباب كي يزّوجوهم من بيت مال املسلمني. هل  يعلم حكام لبنان ملاذا 
انتهى الفقر في زمن عمر بن عبد العزيز؟ألن عمر كان الفقير األول في هذه الدولة العظيمة. لقد ترك 
عم��ر ألوالده بضع��ة دنانير، وعندما قيل له: أن تترك أوالدك أغنياء خي��ر من أن تتركهم فقراء، قال: 

أوالدي واحد من اثنني..
إم��ا رج��ل تقي والله يتواله. وإما أن يكون غير ذلك، فأن��ا لن أعني العاصي مبالي على معصية 

الله.
طبع��اً س��وف يس��تغرب الكثيرون ه��ذا الطرح في زم��ن الهجوم على اإلس��الم من قب��ل أركان 
العلمانية  الطاغية وأرباب الدميقراطية املزّيفة، لكن املريض الذي يطلب الش��فاء يذهب الى الصني 
س��عياً وراء العالج، فلم��اذا ال يتجّرأ رجال اإلصالح ف��ي لبنان على أن يطبقوا خط��ة عمر في الزهد 
والتقش��ف والتجرد لله رب العاملني، حتى ننقذ البلد من خطر اإلفالس والفشل والسقوط في براثن 

اجلوع، واجلوع كافر ال يرحم؟{

بقلم: د. محمد شندب

ثم كانت احملاض��رة األولى للدكت��ور عبد الرحمن 
ذاك��ر بعن��وان »أس��س التعام��ل مع ال��ذات« أك��د فيها 
ضرورة فقه النفس والصدق معها واالنش��غال بها قبل 
االنش��غال باآلخري��ن وإعطائه��ا حقها م��ن التخلية ثم 

التحلية.
بعد ذلك كان عرض، لتجارب ناجحة في توظيف 
الطاق��ات الدعوي��ة، قدمت��ه األختان أميرة ش��اتيال عن 

بيروت وفاتن فواز عن اإلقليم.
البعلبك��ي  م��رمي  األخ��ت  تل��ت  اخلت��ام  وف��ي 
التوصيات، لتتعاهد القلوب بعدها على االجتماع على 
طاعة الله ف��ي مواعيد قادمة، كم��ا تفرقت على طاعته 

لتتابع مسيرتها الدعوية كٌلّ في منطقتها ومحيطها.

حت��ت عنوان »بن��اء النفس في زم��ن الفنت«، وفي 
ج��و مفعم باألخوة، أقامت جمعي��ة النجاة االجتماعية 
مؤمترها التربوي الس��نوي في مرك��ز الدعوة -بيروت 

وذلك نهار األحد 2 نيسان 2017.
ورحب��ت  اللق��اء  م��راد  هب��ة  اإلعالمي��ة  افتتح��ت 
باحلض��ور من كاف��ة املناطق اللبناني��ة، وكانت الكلمة 
بعده��ا لرئيس��ة اجلمعي��ة الصيدل��ي خت��ام احل��اج 
شحادة، أكدت فيها أهمية العمل الدعوي وإعطائه حقه 
من اجلهد والوقت. بعدها مت عرض ساليد عن اللقاءات 
املركزية الس��ابقة من مؤمترات ومخيمات ومحاضرات 
الس��تحضار أجم��ل حلظ��ات جتم��ع ب��ني القل��وب قبل 

األجساد. 

المؤتمر السنوي الرابع لألخوات في جمعية النجاة

ص��در حديثاً عن مؤسس��ة الدراس��ات الفلس��طينية 
كتاب »النكبة الفلس��طينية في احليز العام اإلس��رائيلي: 
ج��ذور اإلن��كار وذرائ��ع املس��ؤولية«، تأليف: أم��ل جمال 
وس��ماح بصول، وه��و التاس��ع ضمن سلس��لة »القضية 

الفلسطينية: آفاق املستقبل«.
يرك��ز هذا الكتاب على مناهج هيكلة العقائد واملدارك 
اخلاص��ة بالنكب��ة الفلس��طينية ف��ي الوع��ي اجلماع��ي 

اإلسرائيلي كما تتكشف في اخلطاب اإلعالمي في إسرائيل. ويهدف إلى الوقوف على مدى االعتراف 
اإلس��رائيلي بالنكبة الفلس��طينية أو التنكر لها، ومدى قبول املسؤولية عن وقوعها. وحتمل أمناط 
االعتراف بالنكبة، والتنكر ملجرد حدوثها أو املس��ؤولية عنها، ما قد ميّكننا من اإلطالل على الش��كل 
ال��ذي ُينظر فيه إليها داخ��ل احليز العام اإلس��رائيلي، وعلى مدى كون النكب��ة وذاكرتها عنصرين 

مهمني في بلورة األمناط السلوكية لدى اجلمهور اإلسرائيلي في السنني األخيرة.
وُيبنّي الكتاب أن املعتقد األبرز في اخلطاب العام اإلسرائيلي جتاه النكبة يكمن في الربط بني 
ثالثة ادعاءات تراكمية هي: إنكار مجرد وقوعها؛ النظر إليها كبدعة مهددة هدفها نزع الشرعية عن 
إس��رائيل؛ التنكر للمس��ؤولية عنها. ويطابق هذا املعتقد املوقف الرس��مي اإلسرائيلي الذي ال يبدي 

استعداداً للتوصل إلى تسوية مع ذاكرة النكبة الفلسطينية، ال بل يرفض تأريخها.{

النكبة الفلسطينية
في الحيز العام اإلسرائيلي

جذور اإلنكار وذرائع المسؤولية

دعوة من األمم المتحدة للتحقيق
في انتهاكات قوات حفتر في ليبيا

دعا املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة إلى 
إجراء حتقي��ق في قيام مقاتلي الل��واء املتقاعد خليفة 
حفت��ر بنبش القبور في بنغ��ازي، في وقت تتدفق فيه 
صور ومقاطع تظهر املمارس��ات البش��عة مل��ا يقع في 

منطقة قنفودة ببنغازي شرق ليبيا.
وعب�ّ��ر »فرحان حق« ع��ن إدانة املنظم��ة ألعمال 
التش��ويه والتمثي��ل بجث��ث املوت��ى الت��ي مت اإلب��الغ 
عنه��ا، وق��ال إن »بعث��ة األمم املتح��دة ف��ي ليبيا على 
اط��الع بالتقارير املذكورة. ومن الواضح أننا ندين أي 
تش��ويه للجثث من النوع الذي مت اإلب��الغ عنه، ونود 

أن يتم التحقيق في هذا األمر«.
يأتي ذل��ك في وقت تداولت في��ه مواقع التواصل 
االجتماعي مقطع فيديو يظه��ر أحد املقاتلني التابعني 
لق��وات اللواء املتقاعد خليفة حفت��ر في بنغازي، وهو 
يسخر من جثة القائد العسكري مبجلس شورى ثوار 
بنغ��ازي )جالل املخ��زوم( وهي معلقة أمام معس��كر 
كتيب��ة الق��وات اخلاص��ة بع��د التنكي��ل به��ا، ويظهر 

اجلندي ساخراً كأنه يجري مقابلة مع جثة القتيل.

وكانت قوات حفتر أقدمت على نبش قبر املخزوم 
الذي دفن بعد وفاته متأثرا بجراحه، ووضعت اجلثة 
عل��ى س��يارة وجتّول بها مس��لحو حفتر ف��ي بنغازي 
وس��ط حالة من هس��تيريا الفرح وإط��الق الرصاص 
والصراخ والس��ب والش��تم والبصاق عليه��ا، وقاموا 
عق��ب التج��ول باجلثة بش��نقها أم��ام معس��كر قوات 

الصاعقة.

 إعدامات ميدانية
كما أظهر مقطع مصّور نش��ر على موقع التواصل 
القائ��د  الورفل��ي  النقي��ب محم��ود  قي��ام  االجتماع��ي 
العس��كري الب��ارز في الق��وات التابعة لل��واء املتقاعد 
خليفة حفت��ر، بإعدام ثالثة أش��خاص مقيدي األيدي 

في بنغازي.
وس��مع في الفيدي��و صوت أحد األش��خاص وهو 
يوج��ه أم��ر تنفيذ اإلع��دام باملعتقلني الثالث��ة، وأطلق 
الورفل��ي بعد ذل��ك وابالً م��ن الرصاص عل��ى رؤوس 

الضحايا.{



15األمان األمـان - العــدد 1257 - 7 نيسان 2017م

بالعمل اخليري النسائي حول العالم.
ويهدف هذا املؤمتر الذي مت بالشراكة مع املجلس 
اإلس��المي العاملي »مس��اع« إل��ى إب��راز دور املرأة في 
العمل اإلنس��اني، وتنمية العمل النسائي في املجاالت 

اإلنسانية املختلفة.
وقد ش��كل املؤمتر الذي عقد في استامبول فرصة 
لتب��ادل األفكار واخلبرات التي من ش��أنها أن تس��اهم 
في ترس��يخ التجارب الناجحة وتعميمها واالستفادة 
منها، وتش��جيع التش��بيك بني اجلمعيات العاملة في 

هذا املجال، وتوثيق اخلبرات.

اجلامعيني والطالب.
حتدث النائ��ب احلوت عن مجموع��ة املفاهيم 
الت��ي تق��وم عليه��ا الدول��ة املدني��ة احلديث��ة ذات 
املرجعية القيمية اإلس��المية، وع��ن رؤية اجلماعة 

اإلسالمية للدولة في لبنان.
وفي نهاي��ة الندوة قدمت الدكت��ورة يكن درعاً 

تكرميية للنائب احلوت باسم جامعة اجلنان.

بحض��ور: نائبة الرئيس د. عائش��ة يكن – حبيب عبد 
الغن��ي عضو مجلس األمن��اء - د. زكريا بيتية – مدير 
مكتب اإلعالم الزميل محمد العرب.. وعن إذاعة الفجر: 
املس��ؤول التقن��ي والفن��ي ع��زت األيوبي، ومس��ؤول 
املونتاج أس��امة جوهر، ومراس��ل اإلذاع��ة بطرابلس 

ربيع مغربي.

بني اخلصوصية واملراقبة من قبل األهل، كذلك تضمن 
احلفل أنشطة ترفيهية متنوعة شاركت فيها األمهات، 

وكانت عريفة النشاط اآلنسة مرمي شاتيال.
كب��ارة  أم��ان  ثانوي��ة  م��ن  تلمي��ذات  وش��اركت 
ش��عراني بتقدمي قوال��ب من الكيك عل��ى احلاضرات، 

كنوع من الدعم املعنوي لألمهات.
واختتم احلفل بتوزيع الهدايا على اجلميع.

ش��رح عبر ش��ريط فيدي��و يتحدث ع��ن معالم املس��جد 
األقص��ى املب��ارك، وعن االنته��اكات واالقتحام��ات التي 

يتعرض لها، وكيفية الدفاع عنه. 
كم��ا كانت محاضرة للش��يخ أحم��د عياش، حتدث 
فيها عن أهمية املسجد األقصى الدينية والتارخية . وقد 

ضم النشاط حوالي ألف طالب/ة من مختلف األعمار.

واحلياتية، والتحّديات التي تواجه لبنان في املرحلة 
املقبلة. 

كما جرى نقاش تداعيات ومآالت األزمة السورية 
الن��زوح  مس��ألة  س��يما  ال  اللبنان��ي،  الداخ��ل  عل��ى 
واملعان��اة التي يعيش��ها النازح��ون. وكانت وجهات 

نظر املجتمعني متفقة على النقاط التي مّت بحثها. 

ممثل��ة  االجتماعي��ة  النج��اة  جمعي��ة  ش��اركت 
بالسيدة س��ميرة املصري، رئيس��ة اجلمعية السابقة 
وعض��و املنتدى العاملي لألس��رة والطف��ل، والدكتورة 
فاطمة شعبان مسؤولة قسم حقوق اإلنسان واملواثيق 
الدولية، في املؤمتر الدولي للعمل اإلنس��اني النسائي 
الذي نظمه »مركز عيد النسائي القطري« حتت عنوان 
»واق��ع املرأة في العمل اإلنس��اني.. حتّدي��ات وآمال« 
الذي اس��تمرت فعالياته يومي 1 و2 نيس��ان 2017، 
وذل��ك بحضور م��ا يزيد على س��تني جمعي��ة خيرية، 
باإلضافة إلى عش��رات الشخصيات النسائية املهتمة 

أقام��ت رابطة الطالب املس��لمني ف��ي طرابلس 
ن��دوة حواري��ة ح��ول مفه��وم الدولة في اإلس��الم 
للنائ��ب الدكت��ور عم��اد احل��وت، وذل��ك ف��ي قاعة 
املؤمت��رات ف��ي جامع��ة اجلن��ان، بحض��ور نائب 
الرئيس للش��ؤون اإلدارية الدكتورة عائش��ة يكن، 
مس��ؤول رابط��ة الط��الب املس��لمني ف��ي طرابل��س 
احملام��ي زاه��ر مطرج��ي، وحش��د م��ن األس��اتذة 

وّقع��ت إذاعة الفج��ر اتفاقية تع��اون مع جامعة 
اجلن��ان، حيث زار وفد إدارّي من اإلذاعة مقّر اجلامعة 
بطرابل��س، ومت التباح��ث م��ع إدارتها في مس��احات 
التنسيق والتعاون بني املؤسستني. وفي ختام اللقاء 
قام رئيس جامعة اجلنان د. بسام بركة واملدير العام 
إلذاعة الفج��ر  أمين املصري بتوقي��ع االتفاقية، وذلك 

نظم القسم اخليري في جمعية النجاة االجتماعية 
- بيروت، حفل تك��رمي أمهات األيت��ام املكفولني لديها 
وذل��ك ي��وم األربع��اء ف��ي 29 آذار 2017، وقد تضمن 
احلفل جلس��ة حوارية أدارتها املرش��دة األسرية رانيا 
اخلطيب حول الس��لوك الس��يئ عند األطف��ال وكيفية 
التعام��ل مع��ه، وتطرقت إلى ظاهرة انتش��ار وس��ائل 
التواصل االجتماعي لدى األوالد، فركزت على التوازن 

نظمت هيئة نصرة األقصى في اجلماعة االس��المية 
بالتع��اون م��ع رابط��ة ش��باب ألج��ل القدس ف��ي عكار، 
يوماً مقدس��ياً تثقيفي��اً لطالب مدرس��ة اق��رأ االبتدائية، 
وثانوية العل��م واالميان في بلدة عكار العتيقة، الثالثاء 

 .)2017/3/28(
قدم فري��ق الهيئة عرضاً مس��رحياً للدم��ى، يرافقه 

عق��د اللق��اء اإلس��المي التش��اوري ال��ذي يض��ّم 
احل��ركات واجلمعيات والش��خصيات اإلس��المية في 
لبنان اجتماعه الدوري في مركز اجلماعة اإلس��المية 
ف��ي بي��روت بحض��ور أعضائه، وج��رى النق��اش في 
امللف��ات الت��ي تعني وته��م املس��لمني في لبن��ان على 
واإلنس��انية  واالجتماعي��ة  السياس��ية  املس��تويات 

مؤتمر »واقع المرأة في العمل اإلنساني
تحديات وآمال« في إستامبول

ندوة حوارية حول مفهوم الدولة في اإلسالم

إذاعة الفجر توّقع اتفاقية تعاون مع جامعة الجنان

عمل اجتماعي في يوم الطفل 2017

محاضرة
لجمعية النجاة

في بعلبك

هيئة نصرة األقصى في لبنان
»سلسلة التثقيف المقدسي للطالب«

اللقاء اإلسالمي التشاوري يعقد اجتماعه الدوري

أنشطة

الجماعة اإلسالمية تتابع قضية
معمل فرز النفايات في صيدا

عقدت قيادة اجلماعة اإلس��المية في صيدا اجتماعاً م��ع رئيس بلدية صيدا املهندس محمد 
الس��عودي، تناول عدداً من القضايا البلدية واإلمنائية والبيئية، وبش��كل خاص مس��ألة تراكم 
النفايات خلف معمل الفرز في صيدا، والروائح الكريهة املنتشرة في محيطه بشكل ينذر بتفاقم 
املش��كلة يوماً بع��د يوم. وناقش الطرفان هذه القضية م��ن كل جوانبها، مؤكدين ضرورة إيجاد 

احللول الواقعية واملنطقية والعمالنية التي تضمن سالمة العمل وانعكاسه على املدينة.
وأك��دت اجلماعة أن مصلحة صيدا مقدمة على ما س��واها.. وصحة أبنائها ال تقبل احملاباة 
وال املجاملة.. وإننا إذ نش��دّ على يدي رئيس البلدية الذي ال يألو جهداً في املتابعة لكل صغيرة 
وكبي��رة به��ذا اخلصوص، نعتب��ر أن اإلجن��از الكبير الذي حتقق ف��ي صيدا بإنش��اء معمل فرز 
النفايات لن نقبل أن تشّوهه سوء اإلدارة أو طمع اإلداريني.. وإال فإننا سنقف بوجه عقد استيراد 
النفايات من بيروت، ألننا وإن كنا حريصني على مساعدة غيرنا في التخلص من مشاكلهم ولكن 

ليس على حسب صيدا ونقل املشكلة إليها.

أقامت جمعية النج��اة االجتماعية 
في بعلبك محاضرة ألقاها الش��يخ بكر 
الرفاع��ي بعنوان »األم وامل��رأة مقامهما 
ومهامهم��ا« مبركز اجلماعة اإلس��المية 
ف��ي بعلبك، تط��رق فيها إلى الش��بهات 
وخط��ورة  امل��رأة،  ح��ول  اإلس��الم  ف��ي 
الزواج املدني، وأهمية تفقه املرأة بأمور 
دينها، لتصبح قادرة على حل املش��اكل 
التربي��ة  مه��ارات  ولتمتل��ك  العائلي��ة، 

والتوجيه والرعاية.
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تصدرها
شركة »بـالغ«
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ُأضيفت مجزرة جديدة إلى س���جل املآس���ي الطويل الذي تعاني منه أمتنا العربية واإلس���المية، 
وتن���زف من���ه ف���ي كل مرة دم���ًا وكرامة. صور أطفال مجزرة خان ش���يخون لن تبقى كثي���رًا في ذاكرتنا، 
فسرعان ما سنقلب صفحتها كما قلبنا قبلها صفحات كثيرة ملجازر وجرائم ارتكبها النظام السوري. 
أيام قليلة ستكون كافية كي ننسى صور عيون أطفال انطفأت احلياة فيها يشهقون ويستجدون َنَفَسًا 

يعيدون من خالله احلياة لقلوبهم.
وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي كما في كل مأس���اة، امتألت بصور الش���هداء مترافق���ة مع عبارات 
غض���ب واس���تنكار، وكادت هواتفن���ا الذكية حتترق من كثرة ما أنزلنا ص���ورًا ومقاطع فيديو وتعليقات 
حول ما شهدته خان شيخون. هي أيام استثنائية في حياة هواتفنا وصفحاتنا االفتراضية، وسرعان 
ما سنعود لسيرتنا األولى في نشر صور الطعام الذي أكلناه، واملطارات التي مررنا بها، وتبادل رسائل 
العش���ق والغ���رام والهيام ب���ني الزوج وزوجه، وبني احلبي���ب وحبيبته، وبني العبد ورب���ه، وكأن مخاطبة 

اخلالق التصح إال من خالل الشبكة العنكبوتية.
في ما مضى كنا نشعر بالعجز واالنكسار بسبب عدم قدرتنا على مساعدة ومساندة من يتعرضون 
للظلم والقهر، وعدم استطاعتنا التخفيف من مآسي ومعاناة أقوام آخرين. فكان ِفْعلنا يقتصر على 
تظاه���رة غاضب���ة أو اعتص���ام اس���تنكاري أو مؤمت���ر صحفي يعقده ح���زب أو جماعة أو هيئ���ة، يكتبون 
كلمات للتعبير عن أقصى درجات الغضب واالس���تنكار، مطالبني مبحاس���بة الظاملني. صحيح أن هذه 
الكلم���ات كان���ت تذهب أدراج الرياح، وفي بعض األحيان لم تكن جتد وس���يلة إعالمية لتنش���رها، لكن 
ذلك كان أقصى ما نس���تطيع. أما اليوم، فمن الواضح أن التطور الكبير الذي بات يحيط بنا أصاب 
بشظاياه طريقة غضبنا واستنكارنا. فالتظاهر واالعتصامات وبيانات االستنكار باتت موضة قدمية 
عفى عليها الزمن، وصار غضبنا اليتم االعتراف به إال إذا أذعناه في العالم االفتراضي، وحصلنا من 

ورائه على تعليقات وإعجابات األصدقاء، لكنه المينح َنَفَسًا لطفل يختنق من غاز السيرين.
حال العجز الذي يش���عر به كثيرون منا إزاء ما يتعرض له الس���وريون من قتل وخنق يعّد إجنازًا 
كبي���رًا إذا م���ا ق���ورن باألداء ال���ذي تقدمه الدول���ة اللبنانية التي اس���تفاقت فجأة عل���ى حقيقة وجود 
ملي���ون ونص���ف مليون نازح س���وري على أراضيها، وتنّبهت ملا يش���كله هؤالء من ع���بء على االقتصاد 
واألمن، فبدأ رئيس احلكومة جولة مكوكّية حول العالم يتوس���ل أموااًل لن ُتس���تخدم لتحسني أوضاع 
ش في إدارات الدولة. هذا األداء  النازحني، بل لتمويل موازنة تتجنب املس���اس ببؤر الفس���اد التي تعشِّ
االستغاللي يستكمله وزير اخلارجية بجولة يقوم بها على دول االنتشار، ويطلق من هناك تصريحات 
تنضح عنصرية وفوقية جتاه النازحني السوريني وكذلك الفلسطينيني. األجهزة األمنية تقارب أزمة 
الش���عب السوري من زاوية التقل س���وءًا، فدأبت على تنفيذ حمالت دهم واعتقال ملخيمات النازحني، 
فالنازحون بالنس���بة إلى هذه األجهزة هم مش���اريع خاليا إرهابية نائم���ة يجب رصدهم ومالحقتهم 

وإحصاء أنفاسهم واإلطباق عليهم.
هذا األداء الس���لبي ال يش���مل النازحني فقط، فهو يطاول كل من تس���ّول له نفس���ه تقدمي العون 
واملس���اعدة للشعب الس���وري. وأنا هنا ال أحتدث عن املشاركة العسكرية كما يفعل البعض، ألن مصير 
هذه املش���اركة س���يكون ال���زّج بأصحابها في الس���جون بتهمة االنتماء لعصاب���ات إرهابية، إمنا أحتدث 
عن تنظيم فعاليات مس���اندة للش���عب الس���وري كجمع تبرعات مالية وعينية، والسعي لتأمني أوضاع 
إنس���انية الئق���ة للنازحني. فمن التجرب���ة تبنّي أن الدولة اللبنانية ُتقابل بع���ني الريبة والتضييق كل 
م���ن يش���ارك في هذه الفعالي���ات، في حني أنها تقابل بعني التجاهل آخرين يش���اركون بقتل الش���عب 

السوري.
ما تقدم ال يبّرر الركون واجللوس على مقاعد املتفرجني، فهناك الكثير لفعله. ووسائل التواصل 
االجتماعي التي باتت متتص غضبنا كاإلسفنجة ميكن استغاللها ليس فقط الستعراض عضالتنا 
البالغية في صوغ عبارات احلزن واالستنكار، بل للتواصل والتنسيق لتنظيم حتركات شعبية مساندة 
للش���عب الس���وري ومنددة مبا يتعرض ل���ه. رمبا لن يصل صدى هذه التح���ركات ملن يتعرضون للقتل 
واالختناق والتهجير، لكنها س���تكون مناس���بة لتذكير من يعنيهم األمر أن مشاركتهم في قتل الشعب 
الس���وري إلى جانب النظام مرفوضة ومس���تنكرة. كما أن فعاليات التضامن ستش���كل رس���الة للدولة 

اللبنانية أن النازحني السوريني ليسوا وحدهم.<

بقلم: أواب إبراهيم

حتى الننسى أطفال خان شيخون

كلمة طيبة

أعلن��ت محكم��ة فرنس��ية مص��ادرة أمالك 
لرفعت األسد )عم الرئيس السوري بشار األسد 
والنائب الس��ابق للرئيس الراحل حافظ األس��د 
في فرنس��ا( حيث يش��تبه بأنه صن��ع ثروة في 
العق��ارات عب��ر اختالس أموال عام��ة وتبييض 
أموال بش��كل منظم، حيث يش��تبه بأنه اقتناها 
بع��د اختالس أم��وال من بالده، حس��بما أفادت 

مصادر قريبة من امللف لوكالة فرانس برس.
ورفض��ت محكمة االس��تئناف ف��ي باريس 
الطع��ون الت��ي تق��دم به��ا رفع��ت األس��د، الذي 
أبع��د م��ن احلكم ف��ي ثمانينات الق��رن املاضي. 
كم��ا أكدت عملي��ات املصادرة التي ش��ملت عدة 
ش��ركات لها أمالك عقارية ف��ي أحياء فاخرة في 

العاصمة الفرنسية.
ومن بني ه��ذه األمالك، من��زالن فخمان في 
الدائرة 16 مس��احة األول س��تة آالف متر مربع 
ف��ي جادة فوش الراقية، كما تش��مل تعويضات 
دفعته��ا بلدية باريس بقيم��ة 9،5 ماليني يورو 
ملص��ادرة قطعة أرض ف��ي الدائرة ال���16 لبناء 

مساكن عامة.
وقدر احملققون أمالك رفعت األسد وأسرته 
في فرنس��ا بنحو 90 مليون ي��ورو، موزعة بني 
أمالك عقارية في باريس، واس��طبل في املنطقة 
الباريسية بقيمة سبعة ماليني يورو، ومجموعة 

مكاتب في ليون بقيمة 12،3 مليون يورو.
وق��ال مص��در قريب م��ن املل��ف إن القضاء 
س��ينظر الحق��اً في طع��ون أخرى ض��د عمليات 
مص��ادرة. ووج��ه القضاء إلى رفعت األس��د في 
9 حزي��ران 2016 ته��م اخت��الس أم��وال عامة 
وتبيي��ض أموال بش��كل منظ��م في إط��ار تهرب 

ضريبي خطير.
وف��ي الوق��ت ال��ذي يش��تبه في��ه قاض��ي 
التحقي��ق بأن رفعت األس��د اختلس أمواالً عامة 
قب��ل انتقال��ه لإلقامة ف��ي املنفى ف��ي أوروبا مع 
أس��رته، ب��ّرر األس��د األم��وال بأنه��ا هب��ات من 
األس��رة امللكي��ة الس��عودية التي كان��ت تدعمه 

سياسياً منذ ثمانينات القرن املاضي.
وأش��ار رفعت األس��د خالل جلسة استماع 
ف��ي أواخر تش��رين األول املاضي ال��ى أنه رجل 
سياسي ال يهتم بأمالكه وليس على إطالع على 
الوثائ��ق التي يوقعها، بحس��ب املصدر نفس��ه. 
لكن محكمة االس��تئناف شككت في هذه احلجة 
بعد االستناد إلى تس��جيالت هاتفية تكشف أن 
محاسباً كان يطلع رفعت األسد »بانتظام« على 

وضع أمالكه العقارية.

وأمالك ألسرة األسد في إسبانيا
مداهم��ات  االس��بانية  الس��لطات  أج��رت 
اس��تهدفت ام��الكاً لرفع��ت األس��د وعائلت��ه في 

منتجع ماربيا، وقامت مبصادرتها.
وأوضح مص��در قضائي ان املداهمات التي 
يق��وم بها احل��رس الوطني، تت��م خصوصاً في 
ميناء بويرتو بانوس الفخم لليخوت في منطقة 
األندلس، مش��يراً إلى أنها على ارتباط بتحقيق 
في فرنس��ا ح��ول ش��بهات بقيام رفعت األس��د 

باختالس أموال عامة وتبييض أموال.
وتق��در أم��الك رفع��ت األس��د وعائلت��ه في 
إس��بانيا ب�691 ملي��ون يورو، بحس��ب املصدر 

الذي أشار إلى مصادرة كل هذه األمالك.
وتاب��ع أن القاض��ي خوس��يه دي ال مات��ا 
ينس��ق عملي��ة قضائية ض��د رفعت األس��د، في 
قضية تبييض رس��اميل ضم��ن عصابة منظمة 

في بويرتو بانوس وماربيا.
وبحس��ب القض��اء اإلس��باني، ف��إن حافظ 
األس��د س��لم ش��قيقه في الثمانين��ات نحو 300 
الدول��ة،  خزائ��ن  م��ن  س��حبها  دوالر،  ملي��ون 

واستخدمت لشراء أمالك في فرنسا.
وُيعتقد أن رفعت األسد البالغ من العمر 79 
عاماً، اكتس��ب أمالكاً عقارية طائلة في فرنس��ا، 
إمن��ا كذل��ك ف��ي ليشتنش��تاين ولوكس��مبورغ 
وكوراس��او. وأدى التحقيق الفرنسي والتعاون 
القضائ��ي عل��ى املس��توى األوروب��ي إل��ى فتح 

حتقيق في إسبانيا.
وأثبت التحقيق أن لرفعت األس��د وعائلته 
أم��الكاً في إس��بانيا، بني منازل صيفية وش��قق 
فخم��ة ومواقف س��يارات وحتى أم��الك ريفية، 
وف��ق القض��اء اإلس��باني. وجميع ه��ذه األمالك 
تقريب��اً ف��ي منطق��ة ماربيا وخصوص��اً بويرتو 

بانوس.{

مصادرة أمالك عقارّية لرفعت األسد
في فرنسا وإسبانيا
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