
كل الخيارات ممنوعة
ال تزال كل القضايا السياسية واحملطات الدستورية مّعلقة بانتظار حسم قانون االنتخابات. 
ولعلها املرة األولى والوحيدة في العالم يجري فيها جتميد كل االس���تحقاقات بانتظار اختيار 
أّي قان���ون إلج���راء االنتخابات. وإذا كان لبن���ان بلدًا دميقراطيًا فعليه طرح املوضوع في مجلس 
ال���وزراء وإحالت���ه عل���ى املجلس النياب���ي ليجري التصوي���ت علي���ه باألكثري���ة. وإذا كان نظامنا 
عش���ائريًا فعلينا ان نلتزم برأي كبيرنا، أو أطولنا ش���اربًا واعالنًا صوتًا. أما الدوران في احللقة 
املفرغ���ة فليس له معنى س���وى الوصول ال���ى الفراغ. فالكل يلعنون التمديد ويش���تمون الفراغ، 
لكنهم ال يتقدمون خطوة نحو الوصول إلى حّل. وقد صرح نائب رئيس املجلس النيابي قائاًل: 
»إذا كان التمدي���د ممنوع���ًا فالفراغ جرمية، وعلين���ا أن نختار بني املّر واألمّر«. واملثير للعجب أن 
يب���ادر وزي���ر اخلارجية )صهر الرئيس( الى طرح مش���اريع لالنتخابات بني يوم وآخر، بينما وزير 
الداخلية ميسك عن مقاربة هذا املوضوع من قريب أو بعيد. هنا نذكر بأن لدينا منوذجًا مثاليًا 
في هذا املجال، فقد كان الوزير ملحم رياش���ي ناطقًا رس���ميًا باسم حزب القوات، وعندما أصبح 
وزيرًا قّدم استقالته من مهمته األولى. أفال يفعل وزير خارجيتنا ذلك كي ال يقع التداخل بني 

اخلارجية والداخلية، والقرابة مع القصر اجلمهوري، أو »قصر الشعب«.
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بعد الجولة الثانية من االنتخابات

هل هناك احتمال للتوصل 
إلى قانون انتخابات جديد؟

إسماعيل هنّية: المقاومة باتت أقوى
وحرية األسرى اقتربت

العدد 1260 - ال�س�نة اخلامسة والعشرون - اجل�م�ع�ة 3 ش���عبان 1438 ه�� - 28 نيسان 2017 م

القوات النظامّية تسيطر
على »طيبة اإلمام« في حماة 

وتقّدم للفصائل في درعا ولـ»سورية 
الديموقراطية« في الرقة

خطط لمواجهة الرئيسة لوبان
لو فازت في االنتخابات
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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(

عون: ال فراغ سيحصل
في المؤسسات

نّب��ه الرئي��س اللبنان��ي ميش��ال عون 
»اجلميع، شعباً ومسؤولني، من أن التمديد 
للمجلس النيابي يج��ب أال يحصل«. وقال: 
»ال يه��ّدد أح��د ب��ه، ألّن في��ه خراب��اً للبنان. 
س��نصل الى حدود زمني��ة معينة يعتقدون 
فيه��ا أّنه يجب فيها اتخاذ ق��رار، ال... فحتى 
مهلة 20 حزي��ران املقبل ميكن وضع قانون 
جدي��د لالنتخابات، وال يق��ول أحد إن املهلة 
انتهت ك��ي يتخذ قراراً يس��تبق به األمور«، 
وحتدي��داً  »الدس��تور،  ق��راءة  إل��ى  داعي��اً 

املادتني 25 و74 منه«.
وقال: »ه��ذا املجلس لن ميدد لنفس��ه، 
وم��ن غي��ر املقب��ول أن مي��دد لنفس��ه دقيقة 
واح��دة«. والح��ظ أن ثمة »م��ن يتحدث من 
ح��ني إل��ى آخ��ر أن لطائفت��ه خصوصي��ة«، 
س��ائالً: »مل��اذا ال يك��ون لآلخ��ر خصوصية 
أيض��اً؟«. وق��ال أم��ام نقي��ب احملام��ني ف��ي 
بيروت انطونيو الهاش��م م��ع وفد من جلنة 
الالمركزي��ة اإلدارية ف��ي النقاب��ة: »إذا كان 
لبنان كلّ��ه خصوصيات، فلكّل خصوصّيته 
وواحت��ه، إال أننا نعيش معاً. أما أن يس��عى 
أحد للس��يطرة على اآلخر وحرمانه حقوقه، 

فهذا لن يحصل نهائياً«.

باسيل: التمديد مسّدس 
في رأس اللبنانيين

 أك��د وزي��ر اخلارجي��ة جبران باس��يل 
»وجود خطر حقيقي يهدد البلد وهو التمديد 
الذي مينع إقرار قانون )انتخابي( جديد«. 
ووصف التمديد بأنه »مسدس موضوع في 
رأس اللبناني��ني وال ميكننا التحدث بعضنا 
م��ع بعض وه��و موّجه إل��ى رأس��نا«. وأكد 
أن قانون »الس��تني هو وجه آخر للتمديد«. 
وقال: »لس��نا متمس��كني بأي قان��ون أو أي 
صيغ��ة، ليس لدين��ا ه��دف انتخابي معني 
وهدفنا صحة التمثيل، ونحن أول من طالب 
بالنسبية، وكل القوانني التي طرحناها فيها 
النس��بية، ويجب األخذ بصوت املس��يحيني 
ف��ي لبن��ان ف��ي ع��ني االعتب��ار«. ورأى أن 
»عدال��ة التمثي��ل ه��ي في من مين��ع احلرب 
ب��ني اللبنانيني، ونحن نغش��هم حني نعتبر 
أن التأهيلي ال يوافق النس��بية، واليوم كلما 
وصلنا إلى قانون نصل إلى لغتني، لغة في 
غرفة املفاوضات ولغة ف��ي اإلعالم، واليوم 

الهجمة هي إلسقاط التأهيلي«.

»المستقبل«: »حزب الله« 
ال يحترم الـ1701

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  نوه��ت 
اللبناني��ة الت��ي اجتمعت برئاس��ة الرئيس 
ف��ؤاد الس��نيورة بزي��ارة رئي��س احلكوم��ة 
ف��ي  »يونيفي��ل«  لقي��ادة  احلري��ري  س��عد 
قوي��ة  »رس��الة  أنه��ا  معتب��رة  الناق��ورة، 
وواضحة إلى اللبناني��ني واملجتمع الدولي 
ب��أّن الدول��ة املرجعية السياس��ية واألمنية 
الوحيدة على األراضي اللبنانية، واجلنوب 
في قلبه��ا وأن الدولة ملتزم��ة القرار 1701 
الدولي��ة  الش��رعية  بق��رارات  ومتمس��كة 

احلامية للبنان«.
ولفت��ت الكتل��ة ال��ى أن أهمي��ة الزيارة 

تكمن ايض��اً في توجي��ه »رس��الة قوية من 
خالل مطالب��ة مجلس األمن باالنتقال ووفقاً 
العملي��ات  للق��رار 1701 م��ن ح��ال وق��ف 
الن��ار  إط��الق  وق��ف  ح��ال  إل��ى  احلربي��ة 
الدائم«. ورأت أن »العراضة االس��تعراضية 
واإلعالمي��ة املرفوض��ة التي ق��ام بها حزب 
الل��ه لم تك��ن خط��وة حكيم��ة، وه��ي عملياً 
تتجاه��ل الدول��ة، فض��الً ع��ن أن احل��زب ال 
يحت��رم الق��رار 1701، وه��و املش��ارك ف��ي 
احلكومة اللبنانية، ما يرتب نتائج س��لبية 

على لبنان هو بغنى عنها«.

وفد »تاسك فورس« يشيد 
بجهود مصرف لبنان

تاب��ع وف��د مجموع��ة »تاس��ك فورس 
فور ليبانون« برئاس��ة الس��فير إد غابرييل 
جوالت��ه على املس��ؤولني اللبنانيني والتقى 
رئيس »اللق��اء الدميوقراطي« النيابي وليد 
جنبالط ووزيري اخلارجية جبران باس��يل 
والداخلية نهاد املشنوق. وأوضح غابرييل 
أن البح��ث تركز على »قضي��ة الالجئني في 
املنطق��ة وإمكان املس��اعدة، وأهمية أن يفهم 
املش��ترعون األميركيون الصداقة والشراكة 
اللت��ني يقدمهم��ا لبنان في مختلف املس��ائل 
التي تواجه املنطقة، وتأكيد الشراكة لتجنب 
أي تش��ريعات قد تس��بب بعض املش��اكل. 
ونح��ن ندع��م اجلي��ش اللبناني وم��ا يقوم 
به وكذلك جه��ود البنك املرك��زي املمتازة«. 
وص��ّرح بع��د لق��اء املش��نوق: »عرضن��ا ما 
ميكن الدول املانح��ة ان تقدمه من دعم على 
صعيد مش��اريع البنى التحتي��ة. واقترحنا 
على الوزي��ر ان يترافق مع وزراء آخرين في 
زيارة للواليات املتح��دة للتحدث عن حجم 
الضغوط التي تش��كلها أزمة النازحني على 
لبن��ان. وتطرق البح��ث الى النق��اش حول 
قانون االنتخاب ومشروع العقوبات املالية 

األميركية اجلديد«.

شعبة المعلومات تقبض 
على خلية لداعش

كش��فت املديري��ة العام��ة لق��وى األمن 
الداخل��ي اللبناني التحقيق��ات التي أجرتها 
ش��عبة املعلوم��ات م��ع موقوف��ني لبنانيني 
املدعوي��ن ر.ص. )موالي��د ع��ام 1964( وأ. 
ك. )موالي��د ع��ام 1974(، عل��ى أث��ر توافر 
خلي��ة  تش��كيلهما  ع��ن  مؤك��دة  معلوم��ات 

مرتبطة بتنظيم »داعش« اإلرهابي.
وأوضحت املديرية - ش��عبة العالقات 
العام��ة أن »ر. ص. اعت��رف بأنه يحمل فكر 
»داعش« وعمل على نش��ره ومحاولة إقناع 
العدي��د م��ن الش��بان بااللتحاق ب��ه. ومنذ 
نحو الس��نتني، توجه الى الرقة في سورية 
والتح��ق بالتنظي��م وتابع دورات ش��رعية 
وعس��كرية، وعمل مع التنظي��م في مجاالت 
عدة، وحتديداً اللوجستي، وكان على عالقة 
متينة بالعديد م��ن أبرز قيادات التنظيم في 
س��ورية ولبنان واصطح��ب عائلة أحد أبرز 
قياديي التنظيم في لبنان املؤلفة من خمسة 

أشخاص الذي فر إلى الرقة عبر تركيا«.

الراعي: التمديد لمجرد 
التمديد اغتصاب للسلطة

أك��د البطري��رك املارون��ي م��ار بش��ارة 
بط��رس الراع��ي ان��ه »ض��د الف��راغ وض��د 
التمديد ملجرد التمديد، النه يصبح اغتصاباً 
للس��لطة«. وق��ال ام��ام زواره: »ان صالت��ه 
الن��واب  ان يتمك��ن مجل��س  اليومي��ة ه��ي 
م��ن اق��رار قانون جدي��د لالنتخ��اب. أصلّي 
عل��ى نية النواب كي يتطلع��وا الى مصلحة 
املواطن اللبناني والى خي��ر الوطن، فيقروا 
ف��ي املهل��ة املتبقية اي قب��ل 15 اي��ار املقبل 
قانون��اً جدي��داً على قي��اس الوط��ن ال على 

قياس االشخاص«. 
وأسف ل�ما يقال انه يريد قانون الستني 

»ف��ي الوقت الذي يناش��د في��ه اجلميع منذ 
أعوام ضرورة اقرار قانون جديد لالنتخاب، 
مينح صوت املواطن قيمة ومتثيالً صحيحاً 

لكل مكّونات املجتمع اللبناني«.

فنيش: كثرة االقتراحات 
تعكس اختالفًا ومراوحة

رأى وزي��ر الش��باب والرياض��ة محمد 
فنيش أن »كثرة اقتراحات قوانني االنتخاب 
تعك��س اختالفاً ومراوح��ة«، منتقداً »الذين 
ج��اؤوا متأخري��ن ليعلنوا انه��م ايجابيون 
»ه��ذه  أن  وأك��د  اقتراحه��م«،  ولديه��م 
اإلقتراحات ال تعكس مس��احة مشتركة بني 
الق��وى السياس��ية أو قرب االتف��اق، بل إنها 

دليل على تباينات«.
ولف��ت ف��ي حديث ال��ى وكال��ة »أخبار 
الي��وم«، ال��ى أن »إمكانية التواف��ق ما زالت 
حت��ى اآلن غي��ر واضح��ة«، معتب��راً أن »ما 
هو حاصل الي��وم ليس منهجي��ة صحيحة 
للنق��اش، حي��ث كل فري��ق يفّص��ل قانون��اً 
عل��ى قياس��ه، وال توج��د قواع��د ثابت��ة لها 
القائ��م  عالق��ة بالطائ��ف وإص��الح اخلل��ل 
به��دف االنتظام السياس��ي من خالل قانون 
انتخابات يحّس��ن التمثيل ويخفف األزمات 

واملشاكل عن الوطن«.

إرجاء محاكمة األسير 
إلى 16 أيار

جلس��ة  العس��كرية  احملكم��ة  أرج��أت 
محاكم��ة املوق��وف الش��يخ أحم��د االس��ير 
ومتهم��ني آخرين ف��ي احداث عب��را الى 16 
أيار املقبل الستكمال االستجواب واملرافعة، 
واعتبره��ا رئي��س احملكم��ة العميد حس��ني 
العبد الله »مهلة كافية اذا كان هناك طلبات 

أخرى«.
وفيم��ا قاطع محام��و االس��ير ومحامو 
متهمني من أتباعه اجللس��ة بذريعة جتاهل 
اإلخب��ارات الت��ي تقدم��وا به��ا للتحقيق في 
قي��ادة  أوف��دت  االول��ى،  الرصاص��ة  ش��أن 
اجلي��ش محام��ني ضباط��اً، إال أن املتهمني، 
ومنه��م األس��ير، رفض��وا توكي��ل أي مح��ام 
عس��كري ف��ي ظ��ل وج��ود وكالء أصلي��ني 
له��م، وأعلنوا متس��كهم مبحاميهم ورفضوا 

اإلجابة عن أي سؤال، والتزموا الصمت.

محاضرة إذاعة الفجر ألمين عام الجماعة اإلسالمية
اعتبر األمني العام للجماعة اإلسالمية 
ف��ي لبنان األس��تاذ عزام األيوب��ي أن معظم 
القوانني االنتخابي��ة املطروحة هي مفصلة 
معين��ة،  سياس��ية  ق��وى  مقايي��س  وف��ق 
وأن اجلماع��ة اإلس��المية ت��رى أن القانون 
االنتخاب��ي األفض��ل ال��ذي يحف��ظ صح��ة 
التمثيل هو القانون النس��بي واعتبار لبنان 
دائ��رة انتخابية واحدة، داعي��اً الى حتقيق 
العدال��ة واإلمن��اء جلميع مكونات الش��عب 

اللبناني.
واعتبر األيوبي أن اجلماعة اإلس��المية 

تب��ذل كل اجله��ود الهادفة إلى توحيد الس��احة اإلس��المية 
ووضع قواعد عمل مشترك.

كالم األيوبي جاء خالل محاضرة ألقاها بدوة من اذاعة 

الفجر ضمن فعاليات معرض الكتاب 43 في معرض رشيد 
كرام��ي الدول��ي بعنوان: »مس��تقبل لبنان في ظ��ل تصاعد 

اخلطاب الطائفي« حاوره اإلعالمي محمد العرب.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

ل���م يع���د ينطل���ي على أح���د م���ن اللبناني���ني ادعاء الساس���ة الكب���ار أنهم 
يسعون إلى إجراء االنتخابات النيابية في موعدها أو في غير موعدها. ذلك 
أن اجلمع الكبير من زعماء لبنان وقادته يلتزمون التمسك بكل التناقض في 
مصاحله���م السياس���ية والطائفية التي يختبئون خلفه���ا لتحقيق مراميهيم 
وأهدافه���م. وألنهم يعرفون مت���ام املعرفة أن كل مش���اريع القوانني االنتخابية 
الت���ي يطرحونه���ا س���تالقي كما م���ن االعتراضات من قبل اجلهات السياس���ية 
والطائفي���ة األخ���رى، والت���ي بات���ت اعتراض���ات مش���روعة باعت���راف اجلميع. 
ودعون���ا نتوقف عند منوذج من من���اذج تضييع الوقت التي اعتمدت في اآلونة 
األخي���رة وال���ذي حصل في اللجن���ة الرباعية املؤلفة من التي���ار الوطني احلر 

وتيار املستقبل وحركة أمل و»حزب الله«.
وه���ي جلن���ة غير رس���مية ش���كلت للتوص���ل إلى صيغ���ة توافقي���ة للقانون 
االنتخاب���ي املرجت���ى الوص���ول إلي���ه، وق���د وصل البح���ث في ه���ذه اللجنة إلى 
مس���توى اخلوض في االنتخاب التأهيلي الذي تعثر عند كثير من التفاصيل 
فضاًل عن طبيعته الطائفية أو غير الطائفية. وفي هذا اخلضم من الصعوبات 
اجلمة يطل رئيس التيار الوطني احلر على زمالئه الوزير علي حس���ن خليل 
واحلاج حس���ني اخلليل ونادر احلريري، بطرح موضوع انش���اء مجلس الشيوخ 
وف���ق ما نص علي���ه »اتفاق الطائف«. واملعروف أن البعض منذ بضعة أس���ابيع 
ط���رح هذا املوضوع من أج���ل طمأنة النائب وليد جنب���الط والطائفة الدرزية 
وعل���ى أن رئاس���ة هذا املجلس يج���ب أن تكون للدروز وفق م���ا ورد في مداوالت 
الطائ���ف. ولك���ن وزي���ر اخلارجية جبران باس���يل حم���ل الى اللجن���ة الرباعية 
موض���وع مجل���س الش���يوخ مفعمًا باالش���كاالت واالس���تفزازات املتش���عبة التي 
تط���ال أكثر من طرف سياس���ي وطائف���ي. وتتصدر تلك االس���تفزازات مطالبة 
جب���ران باس���يل بأن يترأس مجلس الش���يوخ مس���يحي غير مارون���ي، وأن مينح 
ه���ذا املجلس قرار الس���لم واحلرب واحلق في اصدار قان���ون االنتخاب... وكان 
هذا الطرح حول انشاء مجلس الشيوخ كمن يقلب الطاولة في وجه اجلميع. 
ويدفع اآلخرين إلى رفض التسوية املطروحة في حني يحافظ وزير اخلارجية 
جبران باسيل على موقع الذي يقدم اقتراحات واآلخرين يتكفلون بإسقاطها. 
وال يخف���ى على أح���د أن املطالبة بأن يكون رئيس مجلس الش���يوخ مس���يحيًا 
ي���ؤدي إلى اس���تفزاز حتى حلف���اء التيار الوطني احلر من ال���دروز مثل األمير 
ط���الل ارس���الن ووئ���ام وهاب وغيرهم���ا... أما طرح باس���يل ب���أن مينح مجلس 
الش���يوخ قرار احلرب والس���لم، واق���رار القوانني االنتخابية أمر يثير اس���تفزاز 
حرك���ة أمل و»حزب الله«. وهذا ما أدى بطبيعة احلال الى إعالن الرئيس نبيه 

بري أنه يعارض قانون التأهيل الطائفي من أساسه.
كم���ا أن احلدي���ث عن قرار الس���لم واحلرب الذي يش���تم منه »ح���زب الله« 
رائح���ة الق���وات اللبناني���ة ومعس���كر 14 أذار أدى الى اس���تفزاز اإلع���الم املوالى 
حلزب الله الذي وجه الى باس���يل تهم الس���عي إلى جر الرئيس ميش���ال عون 
نحو خيارات معقدة على املس���توى االنتخابي... ما ميكن أن يش���ير الى احياء 
توجسات »حزب الله« من التحالف العوني - القواتي الذي يرعاه حاليًا الوزير 
جب���ران باس���يل. ان أكثر ما يش���ير إل���ى أن ما جرى في اللجن���ة الرباعية حول 
انش���اء مجل���س الش���يوخ يعتبر مبثابة س���عي ج���دي نحو إحب���اط االنتخابات 
النيابي���ة برمته���ا ه���و اش���تراط الوزير باس���يل أن يصدر قانون انش���اء مجلس 
الش���يوخ بالت���الزم مع اصدار القانون االنتخابي املوع���ود، في عملية تعجيزية 
مش���هودة ومميزة في تاريخ السياسة اللبنانية، وهذا ما يقود البرملان اللبناني 
إل���ى مصي���ر س���لبي ج���دًا... ال أعرف ان كان س���يصل فيه احلال الى أس���وأ من 
التمدي���د ال���ذي قد يكون ش���كاًل من أش���كال التعطيل الكام���ل. فيصبح لدينا 

رئيسًا سابقًا للمجلس النيابي ليس إال... ونواب سابقون أيضًا.<

طرح مجلس الشيوخ قلب للطاولة
بقلم: أمين حجازي
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أواخر تس��عينات القرن العش��رين، وي��كاد يكون قد طويت صفحته ألنه فش��ل 
ف��ي اقامة دول��ة أو نظام.. بينما يس��يطر »تنظيم الدولة« عل��ى معظم األراضي 
السورية، وقطاعات واس��عة من األراضي العراقية. وهنا يطرح السؤال نفسه: 
ماذا عن عمليات االفراج عن مجموعات كبيرة من املعتقلني العراقيني املعروفني 
بتطرفهم من س��جون املوصل والرم��ادي وغيرهما، وهم م��ن بقايا نظام صدام 
حس��ني الذي جرى تصفيته عس��كرياً قبل س��نوات. وماذا عن عملي��ات االفراج 
عن معتقلي س��جون املزة العس��كري وصيدناي��ا وحلب املرك��زي، ليذهبوا الى 
الرق��ة وادلب ودير ال��زور، فيلتقوا باخوانهم القادمني م��ن العراق، الذين أعلنوا 
خالفة من نوع جديد، وليمارس��وا إرهاباً على مس��توى عامل��ي، بعد أن توفرت 

لهم مصادر متويل نفطية لتغطية موازناتهم.
ه��ذه املقدم��ات في س��احاتنا العربية واإلس��المية تقابلها ردود فعل أش��د 
وأقس��ى في الدوائر الغربية، في بريطانيا حيث جرى االس��تفتاء على خروجها 
م��ن االحت��اد األوروبي بعد أن كانت أح��د أهم أركانه، وفي فرنس��ا حيث حققت 
املرش��حة ماري��ن لوب��ن )زعيمة اجلبه��ة الوطنية املتطرف��ة( أرقام��اً عالية في 
املرحلة األولى من التصويت التي جرت يوم األحد املاضي، في مقابل مرش��حي 
األحزاب الفرنسية اليسارية واالشتراكية واملعتدلة. وعلى الرغم من محاولتها 
االبتع��اد ع��ن أف��كار »اجلبه��ة الوطني��ة« وع��ن الطرح السياس��ي ال��ذي كانت 
متارس��ه في حملتها االنتخابية، إال ان انتق��ال كل من اميانويل ماكرون ومارين 
لوبن الى املرحلة الثانية من االنتخابات يدل على أن الش��عب الفرنسي يعيش 
ظروفاً غير عادية، خاصة بعد األحداث اإلرهابية وآخرها الذي وقع في س��احة 
الش��انزيليزيه في باريس، ولو اس��تطاع جهاز مخابرات تفجير عبوة أو اطالق 
رص��اص ف��ي محطة مت��رو في باري��س أو لي��ون أو غيرهما، لش��د ذل��ك من أزر 

املرشحة اليمينية املتطرفة في املرحلة الثانية من االنتخابات.
أما في الواليات املتحدة األميركية فما حملته نتائج االنتخابات الرئاس��ية 
كان أكثر ايالماً للعرب واملس��لمني، واألمريكي��ني والعالم أجمع. وبالعودة قليالً 
لتقلي��ب صفحات احلملة االنتخابية والتصريحات العنصرية التي كان يطلقها 
ترامب، ال س��يما املتعل��ق منها بالكيان الصهيوني ونقل الس��فارة األميركية الى 
مدين��ة القدس، واس��قاط حتى حل الدولتني.. كل ذلك يؤش��ر ال��ى أن األوضاع 
السياس��ية ف��ي العالم، والعال��م العربي عل��ى وجه اخلصوص، س��وف تكون 
مش��حونة مبفاجآت كبي��رة، كلها تعود ال��ى أن العالم الغرب��ي والعالم أجمع، 
يداف��ع ع��ن نفس��ه في وج��ه موج��ات التط��رف واإلره��اب التي حتم��ل الطابع 

اإلسالمي.
صحي��ح أن الق��وى اإلس��المية الب��ارزة والعريق��ة ف��ي العامل��ني العرب��ي 
واإلس��المي، معروف��ة باعتداله��ا ووس��طّيتها، وأنها تتعرض حلم��الت إرهاب 
وعدوان شأن كل القوى املعادية للنصرة أو لداعش، لكن بعض األنظمة العربية 
له��ا مصلح��ة مبواجهة كل ما هو إس��المي، بل ه��ي ترّوج ألنه��ا تكافح اإلرهاب 
والتطرف، وكل ما هو إس��المي، سواء كان إس��الماً فكرياً أو سياسياً أو تربوياً.. 

فهل تواجه احلركة اإلسالمية هذه االشكالية التي برزت في ساحتها؟!{

لعله��ا املرة األول��ى في التاريخ يكون املس��لمون فيها محرج��ني في الدفاع 
عن أنفسهم ومسارهم الفكري والسياسي. ففي احلروب الصليبية أواخر القرن 
احلادي عشر كان العرب واملسلمون يدافعون عن بالدهم وعقيدتهم ومسجدهم 
األقص��ى، في وجه احلمالت التي ش��نتها املمالك واالمارات األوروبية فيما أطلق 
عليه حروب الفرجنة. وعلى الرغم من اس��تمرار هذه احلمالت عش��رات السنني 
ووق��وع املس��جد األقصى حت��ت االحتالل، فقد حت��ّررت كل ه��ذه األقطار ورجع 

الفرجنة إلى بالدهم خاسرين.
وبعد احلرب العاملية األولى وتوقيع اتفاقية سايكس-بيكو، ووقوع معظم 
أقط��ار العامل��ني العربي واإلس��المي حتت ربقة االس��تعمار الغربي، الفرنس��ي 
والبريطاني، فقد قامت ثورات شعبية ضد قوات االحتالل، التي حملت سالحها 

وعادت الى بالدها بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية بسنوات قليلة.
لكن االس��تعمار الغرب��ي لم يصبر عل��ى العالم العربي طوي��الً، خاصة أن 
جمهوريات وأنظمة دميقراطية قامت في هذه األقطار، فس��ارع الى اقامة أنظمة 
عس��كرية اس��تبدادية، ب��دءاً من س��وريا )حتى الي��وم( مروراً مبص��ر والعراق 
وغيرها من األقطار. وهنا بدأت مواجهات جديدة جلماهير الش��عب العربي مع 
ه��ذه األنظمة.. إلى ان انطلقت ثورات ما س��مي »الربي��ع العربي« بدءاً بتونس، 
فمصر وليبيا وس��وريا وغيرها... فانتصر بعضها وحت��ّول ربيع بعضها اآلخر 

الى خريف طويل األمد.
لم يكن في هذه الثورات واملواجهات، القدمية واحلديثة، ما يشعر اإلنسان 
العرب��ي واملس��لم باحل��رج.. الى أن ب��دأت موجات التط��رف، الت��ي قامت على 
ش��عارات إس��المية، بدأت مبا س��مي »تنظيم الدول��ة اإلس��المية« و»النصرة« 
وغيره��ا كثي��ر من املنظم��ات املتطرفة التي عشعش��ت في س��وريا والعراق، ثم 
انتقل��ت الى ليبي��ا ومصر واليمن وش��مال افريقي��ا، ومنها الى مختل��ف األقطار 
األوروبية، من فرنس��ا الى بريطانيا وتركيا ومصر وروس��يا، فبات اإلرهاب هو 
القضي��ة املركزية الت��ي تعنى وتهتم بها ه��ذه األقطار.. وهذا ما جعل اإلنس��ان 
املس��لم ال��ذي يعيش في ه��ذه األقط��ار يتوارى بدين��ه، ليس ألن س��لطات هذه 
األقط��ار متارس قمعاً ض��د اجلاليات اإلس��المية، بل ألن املمارس��ات االجرامية 
املتطرفة التي متارس��ها داعش و»القاعدة« وأخواتها حترج املسلمني وتضعهم 
ف��ي موقع االته��ام باإلرهاب واالجرام، دون أن يس��تطيعوا الدفاع عن أنفس��هم 

وعن دينهم.
لكن الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو: ملاذا انطلقت هذه التنظيمات واخلاليا 
ف��ي ه��ذا الوقت بال��ذات، بعد تعثر - أو فش��ل - معظم التجارب اإلس��المية في 
إقام��ة أنظمة مس��تقرة وعادلة، وأين كان��ت هذه اخلاليا قبل الثورة الس��ورية، 
وإس��قاط نظام القذافي ف��ي ليبيا، واالحتالل األمريكي للع��راق، وايداع الرئيس 

محمد مرسي وعشرات األلوف من اخوانه غياهب السجون في مصر؟!
اجلواب البديهي على هذه األسئلة هو أن اخماد االنتفاضات وقمع ثوراتها 
تس��بب بردود فعل حادة، قادت الى بروز تش��كيالت وأف��كار متطرفة. لكن ملاذا 
في س��وريا والعراق بالدرجة األولى؟ لقد نش��أ تنظيم القاعدة في أفغانس��تان 

االنتخابات في الغرب
وردود الفعل الشعبّية
على اإلرهاب والتطرف

األميركي��ة، أخي��راً، لقاع��دة عس��كرية س��ورية في ريف 
حمص لتزيد من حج��م املخاوف والقلق اإليراني من هذا 
اخلط��اب، وصوالً إل��ى تيّقن أن الوالي��ات املتحدة بصدد 
توجيه ضربة إلى إيران و»امليليش��يات« الداعمة لها في 
سورية، إذا لم تدرك إيران حجمها وسقف الدور املسموح 

لها به في املنطقة. 
أمام ه��ذا املش��هد، جاءت خط��وة »ح��زب الله« في 
لبن��ان لتحم��ل رس��الًة مفاده��ا أن��ه ف��ي لبنان مس��تعد 
إلس��قاط القرار األمم��ي 1701 إذا تغّيرت قواع��د اللعبة 
في املنطقة، ومن بينها سورية والعراق، أو إذا شعر بأنه 
سيكون عرضًة لضربة عسكرية في لبنان أو في سورية. 
وجتاهل احلزب في خطوته الدولة اللبنانية، باعتبار أن 
رس��م مصير املنطقة أهم -بحس��ب وجهة نظره- من أي 
ش��يء آخر، خصوصاً أن فلس��فته لألمور تقوم على مبدأ 
ع��دم االنتظار، حتى تلقي الضرب��ات، حتى ولو كان ذلك 
على حس��اب الس��يادات والق��رارات الدولية. فبالنس��بة 
إلي��ه، مقاومت��ه االحتالل اإلس��رائيلي ه��ي التي صنعت 
الس��يادة للدول��ة اللبناني��ة، ولع��ّل أبل��غ ما في رس��الة 
احلزب تأكيده لوجوده العس��كري في جنوب الليطاني، 
وامتالكه أسلحة مضادة للطائرات. وبالطبع فإن احلزب 
لم يذهب الي��وم في هذه اخلطوة إلس��قاط القرار الدولي 
1701، وال حتى نس��ف الدولة اللبنانية، ولكنها رس��الة 

في استعداده لذلك. 
أما موقف رئيس احلكومة اللبنانية، سعد احلريري، 
الذي ل��م ينتظر طويالً، وجاء عملياً ه��ذه املرة، فهو نابع 
من خ��وف وقل��ق حقيقي عل��ى لبن��ان، وعلى مس��تقبله 
ومس��تقبل االس��تقرار في��ه، وق��د ح��اول أن يس��توعب 
تداعيات رس��الة احلزب، ليؤك��د أن احلكومة غير معنية 
مبواقفه )احلزب(، بل وغي��ر راضية عنها، وهذا بالطبع 
ال يزعج احل��زب اليوم، على اعتبار أن رس��الته وصلت، 
لكنها س��تكون مزعجة كثيراً للح��زب، إذا فتحت اجلبهة 

مّرة جديدة على لبنان.{

املوق��ف مرافقة وزير الدف��اع الوطني يعق��وب الصراف، 
وقائ��د اجلي��ش ج��وزف ع��ون للرئي��س احلري��ري ف��ي 
جولت��ه، والوقوف إل��ى جانبه حني إطالق ه��ذا املوقف. 
فم��اذا أراد »ح��زب الل��ه« م��ن اجلول��ة؟ ومل��اذا ج��اء رّد 

احلريري سريعاً؟ 
كثرت، في اآلون��ة األخيرة، التهديدات اإلس��رائيلية 
ضد »ح��زب الله« بتوجيه ضربة قاضية، ورمبا قاصمة 
إلى احلزب في لبنان، أو في سورية أيضاً، وقد تعّرضت 
مواقع للحزب في سورية فعالً لغاراٍت لم ُيعرف مصدرها 
بدقة. كذلك درج اجليش اإلسرائيلي على إجراء مناورات 
متواصلة عند احلدود الش��مالية لفلس��طني احملتلة وفي 
منطق��ة اجل��والن، وال تكاد ه��ذه املن��اورات تتوقف حتى 
تنطلق م��ن جديد، ما ُيفّس��ر االس��تعدادات اإلس��رائيلية 
الفعلية لتوجيه ضربة للحزب، س��واء في سورية أو في 
لبنان. فضالً عن هذه وتل��ك، كثرت التهديدات األميركية 
إليران و»حزب الله« في س��ورية. ومنذ انتخاب الرئيس 
دونالد ترامب، ارتفع منسوب اخلطاب األميركي باعتبار 
إي��ران تهديداً لالس��تقرار ف��ي املنطقة، وج��اءت الضربة 

وفيما القت خط��وة احلزب قبوالً من بعض األطراف 
ف��ي الداخ��ل وم��ن جمه��وره، القت اخلط��وة ف��ي املقابل 
اس��تنكاراً من قي��ادات وق��وى لبنانية كثيرة، فق��د عّدها 
»تيار املس��تقبل« عراض��ة إعالمية في غي��ر محلّها، وفي 
غي��ر مصلح��ة لبن��ان، واعتبره��ا رئي��س ح��زب القوات 
اللبنانية، س��مير جعجع، خطأ استراتيجياً وتعّدياً على 
الس��يادة اللبناني��ة، ودع��ا احلكومة إلى القي��ام بدورها 
ومس��ؤوليتها في هذا اإلط��ار. وكذلك فع��ل رئيس حزب 
الكتائ��ب، النائب س��امي اجلمي��ل، الذي اعتب��ر ما جرى 
جت��اوزاً  للس��يادة اللبنانية، وتعّدياً عل��ى القرار األممي 
1701، وضرب��اً لالس��تقرار ف��ي الداخ��ل اللبناني. وقال 
وزير العدل الس��ابق، أش��رف ريفي، إن غ��رض اخلطوة 
خدم��ة املصال��ح االيراني��ة ف��ي املنطق��ة. وكان الفت��اً أن 
رئيس احلكومة، سعد احلريري، اختار منطقة اجلنوب، 
وهي معقل »حزب الله«، واملنطقة احلدودية حتديداً في 
الناق��ورة، وق��ال احلريري إن حكومته متمّس��كة ببيانها 
ال��وزاري ال��ذي يتضم��ن االلت��زام بالق��رار 1701، ودعا 
»إس��رائيل« إل��ى التزامه أيضاً. وكان الفت��اً أيضاً في هذا 

بقلم: وائل جنم 
ه��ي  امل��ّرة األول��ى الت��ي ينّظ��م فيه��ا »ح��زب الله« 
جول��ة لإلعالمي��ني على احل��دود اللبنانية الفلس��طينية 
في اجلن��وب، ويعترف فيها بوجود عس��كري له جنوب 
نه��ر الليطاني على تلك احلدود، منذ إصدار مجلس األمن 
الدول��ي القرار 1701 ف��ي 2006، وال��ذي أنهى مبوجبه 
العدوان اإلسرائيلي على لبنان آنذاك. يومها، قبل »حزب 
الله« ضمناً من خالل املوافقة على قرار احلكومة، بإخالء 
املنطقة من وجوده العس��كري، وتركها للجيش اللبناني 

وقوات األمم املتحدة )يونيفل(. 
نظ��م احل��زب، ي��وم 20 نيس��ان اجل��اري، جول��ة 
إلعالمي��ني لبناني��ني وغيرهم إل��ى احلدود مع فلس��طني 
احملتلة، وش��رح ضابط في احلزب اس��تعدادات دفاعية 
عل��ى  ذل��ك  وج��رى  اإلس��رائيلي.  اجلي��ش  اس��تحدثها 
الهواء مباش��رة، وعلى مس��افة أمت��ار قليلة م��ن املواقع 
اإلسرائيلية، وحتت مراقبة »كاميرات« االحتالل في أكثر 
من موقع. وقال الضابط في حزب الله، وكان يرتدي بّزة 
عس��كرية، إن وحدات القتال في احلزب جاهزة للرد على 
أي عدوان إس��رائيلي يستهدف املنطقة أو لبنان. وعرض 
عل��ى م��رأى م��ن كامي��رات اإلع��الم عناصر م��ن احلزب 
ببزاته��م العس��كرية، وقد حم��ل أحدهم بندقي��ة حربية، 
فيما كان اآلخر يحمل صاروخاً موجهاً مضاداً للطائرات. 

الجنوب وجهة اإلعالم والحكومة.. ومصير القرار 1701 واالستقرار على المحّك

كلمة األمان
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في ظل زحمة المشاريع االنتخابية

هل هناك احتمال للتوصل إلى قانون جديد؟
ي��دور احلديث حول قانون االنتخاب في حلقة مفرغة 
في ظ��ل عجقة مش��اريع لقوان��ني انتخابي��ة تطرحها هذه 

اجلهة أو تلك.
آخ��ر ه��ذه القوان��ني كان مش��روع قان��ون االنتخ��اب 
ال��ذي طرح��ه احل��زب التقدمي االش��تراكي رداً فيم��ا يبدو 
على مش��روع قانون االنتخاب ال��ذي طرحه الوزير جبران 
باس��يل والذي يعتم��د على النظام التأهيل��ي األكثري وفق 
املعي��ار الطائف��ي أوالً ومن ث��م النظام النس��بي في املرحلة 

الثانية من عملية االنتخاب.
ويق��وم مش��روع قانون احل��زب التقدمي االش��تراكي 
على أس��اس مب��دأ املناصفة بني األكثري والنس��بي أي 64 
نائب��اً يتم انتخابه��م وفق النظام األكث��ري و64 نائباً وفق 
النظام النسبي، ويتم تقسيم دوائر النظام األكثري إلى 26 
دائرة انتخابية، والدوائر النسبية الى 11 دائرة انتخابية، 
»مبا يراعي التوازن في توزع مقاعد املذاهب والطوائف بني 
األكثري والنس��بي« كما قال مس��ؤول ملف االنتخابات في 
احلزب التقدمي االش��تراكي هشام ناصر الدين في املؤمتر 

الصحفي الذي عقده في مقر احلزب التقدمي في بيروت.
ورغ��م ان ردود الفعل الرس��مية على مش��روع قانون 
االنتخ��اب ال��ذي طرح��ه احل��زب التقدم��ي االش��تراكي لم 
تكتمل بعد، إال ان الردود األولية لم تكن ايجابية خصوصاً 
من أوس��اط التي��ار الوطني احلر وحزب الق��وات اللبنانية 
على أس��اس ان مش��روع احل��زب التقدم��ي ال يؤم��ن إال ما 
يقارب ال���33 نائباً مس��يحياً بأص��وات املس��يحيني، فيما 
مشروع الوزير جبران باس��يل يؤمن ما يقارب ال�53 نائباً 
مس��يحي بأصوات املس��يحيني، وهو ما يدل بوضوح على 
ان الهاج��س الطائف��ي ه��و فقط احمل��رك ملش��اريع قوانني 
االنتخ��اب ل��دى التي��ار الوطن��ي احل��ر، وح��زب الق��وات 

اللبنانية.
وب��رز أيض��اً ف��ي ردود الفع��ل األولي��ة على مش��روع 
قان��ون االنتخ��اب ال��ذي طرح��ه احل��زب التقدم��ي موقفاً 
ل�»حزب الله« عبر عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
محم��د رعد حي��ث رأى ان هن��اك غياباً للمعايي��ر التي يتم 
على أساس��ها الترش��ح وفق النظ��ام النس��بي أو األكثري، 
وأضاف: »ال يستطيع أحد أن مينع مرشحاً ما من الترشح 
وف��ق النس��بي أو األكث��ري.. وبالتالي ه��ذا تضييع للوقت 

فضالً عن املماطلة.
في ظ��ل ه��ذه املعطي��ات التي تطغ��ى على الس��احة 
السياس��ية، ما هي احتماالت التوص��ل الى قانون انتخاب 

قبل 15 أيار القادم؟
تب��دو األجواء السياس��ية س��لبية جداً في ظ��ل كثرة 
املش��اريع االنتخابية التي تطرح على الساحة السياسية، 
وقد بدأت هذه األجواء تنعك��س على مجلس الوزراء الذي 
ل��م ينعق��د من��ذ أكثر من أس��بوعني بس��بب إص��رار بعض 
القوى ف��ي احلكومة على عدم مناقش��ة أي أم��ر قبل درس 
قانون االنتخاب، وفيما تش��ير بعض املصادر ان وراء عدم 
انعق��اد مجل��س الوزراء هو إص��رار الوزير جبران باس��يل 
على ممارس��ة سياس��ة »ع��ض األصابع« م��ن أجل فرض 
مش��روعه االنتخابي على احلكومة، ترى بعض األوس��اط 
ان كل مكون��ات احلكوم��ة غي��ر مس��تعجلة عل��ى م��ا يبدو 
للوصول إلى تس��وية سياسية تضمن التفاهم على قانون 
لالنتخ��اب، وت��دل عل��ى ذل��ك بحرك��ة االعتراض م��ن قبل 
مياومي ش��ركة الكهرباء والتي عادت مجدداً الى الش��ارع، 
وبني��ة الرئي��س نبيه ب��ري بطرح مش��روع قان��ون جديد 
لالنتخاب قائم على النس��بية على أس��اس تقس��يم لبنان 

الى 6 دوائر انتخابية.
وغي��ر بعي��د ع��ن ذل��ك يج��ري احلديث عن مش��روع 
قانون لالنتخاب للرئيس سعد احلريري سيتم طرحه قبل 
مهلة 15 أيار القادم، ويقوم أساس��اً على النس��بية الكاملة 
بالنس��بة للمجلس النيابي مع مراعاة املناصفة والتوزيع 
الطائفي والعيش املش��ترك، وانتخاب مجلس شيوخ وفق 

املعيار الطائفي تطبيقاً التفاق الطائف.
قوان��ني  مش��اريع  ع��ن  وذاك  ه��ذا  يتح��دث  وفيم��ا 

انتخابية، يعود »ح��زب الله« لتذكير اجلميع »أن القانون 
الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وش��مولية 
وفعالي��ة التمثي��ل في لبنان هو النس��بية الكامل��ة، وعليه 
ف��إذا وافق اجلميع معنا على هذا املب��دأ، فعندها ميكننا أن 
نناقش تقس��يم الدوائر س��واء لبنان دائإة واحدة أو خمس 

دوائر أو أكثر« كما قال النائب محمد رعد.
والالف��ت ف��ي ظل زحم��ة املش��اريع االنتخابي��ة التي 
يج��ري احلديث عليها هو اص��رار التيار الوطني احلر على 

القول ان النقاشات »أظهرت تأييد الرئيس سعد احلريري 
وكذلك حزب الله للمش��روع التأهيلي ال��ذي طرحه الوزير 
جب��ران باس��يل، مم��ا يعطي��ه حظوظ��اً مرتفع��ة كقانون 
توافق��ي م��ن ش��أنه ان يعطي أكثر م��ن 52 نائباً مس��يحياً 

بأصوات املسيحيني«.
ويتناق��ض ذل��ك مع تأكي��د »حزب الل��ه« على رفضه 
ملشروع جبران باسيل ألنه يعتمد على املعيار الطائفي في 
االنتخاب��ات، وه��ذه نقطة ال رجوع عنها كم��ا تقوم مصادر 
احل��زب، وكذلك تأكيد »تيار املس��تقبل« انن��ا »لم نعِط أي 
وق��ت موافقة على هكذا توجه، يعيدها الى الوراء كما قلت، 
ولكنن��ا ناقش��نا كل األفكار ولي��س صحيحاً أنن��ا أعطيناه 

موافقة« كما قال النائب عمار حوري.
باختص��ار احتم��االت التوص��ل الى قان��ون انتخاب 
تقبل به جميع القوى السياس��ية قبل 15 أيار القادم موعد 
اجللس��ة النيابية املقررة العتماد قانون انتخاب اجلديد أو 
التمدي��د للمجل��س احلالي ملدة س��نة جدي��دة أي حتى 21 
حزيران 2018 كما جاء في مش��روع القانون الذي تقدم به 
النائب نقوال فتوش تبدو ش��به منعدمة، فكثرة »املشاريع 
تدل على أننا ما زلنا في املربع األول« بحس��ب النائب جان 

أوغاسبيان.
ولذل��ك التمديد قادم وال قانون انتخاب جديد قبل 15 

أيار القادم.{
بسام غنوم

التيار الوطني الحر بين خطابي التطرف واالصالح:

معركة قانون االنتخابات مفتوحة على كل االحتماالت
مي��ر التيار الوطني احلر هذه األي��ام في منطق خطر 
ق��د يدفعه التخاذ خيارات حاس��مة ف��ي مواجهة احتمال 
ع��دم التوص��ل الى قانون جدي��د لالنتخاب��ات، والذهاب 
نحو التمدي��د للمجلس النيابي احلال��ي والعودة لقانون 

الستني.
وبعتبر املس��ؤولون في التيار أن األيام املقبلة )قبل 
15 أي��ار املقبل( س��تمدد طبيع��ة املوقف الذي س��يتخذه 
التيار، فإم��ا التوصل الى قانون انتخاب��ات جديد يحقق 
امليثاقي��ة والتمثي��ل الصحي��ح جلمي��ع اللبناني��ني )مبن 
فيهم املس��يحيني(، وإما الذهاب نحو التصعيد السياسي 

واإلعالمي والشعبي املفتوح على كل االحتماالت.
وقد لوحظ أن قادة التيار بدأوا في األسابيع األخيرة 
يركزون على »اخلطاب الطائفي« حتت عنوان »الدفاع عن 
حقوق املسيحيني«، وهذا يشكل قطيعة مع مواقف التيار 
طوال السنوات املاضية، والتي كانت تركز على »التغيير 

واالصالح« واعتماد خطاب وطني عابر للطوائف.
لك��ن املس��ؤولني ف��ي التي��ار ينف��ون ه��ذه التهم��ة، 
ويؤك��دون أنهم يعملون »تكريس امليثاقية بني املس��لمني 
واملس��حيني، وحتقي��ق املناصف��ة ف��ي املجل��س النياب��ي 
متهي��داً لقيام دول��ة املواطن��ة والعلماني��ة«، والتيار ميد 
ي��ده للجمي��ع للوص��ول إل��ى موقف مش��ترك م��ن قانون 
االنتخابات وحتقيق احلل لألزمة السياسية قبل 15 أيار 
وملن��ع الذهاب للتمدي��د للمجلس احلال��ي، أو البقاء على 
قانون الس��تني. فما ه��ي خلفيات مواقف التي��ار الوطني 
احل��ر ف��ي ه��ذه املرحلة؟ وم��ا هو س��ر تصاع��د اخلطاب 
الطائفي ف��ي أداء التيار بديالً عن اخلطاب الوطني العابر 
للطوائف؟ وما ه��ي اخليارات املتوقعة عل��ى صعيد أداء 

التيار في األيام املقبلة؟
خلفيات مواقف التيار

بداي��ة، ما ه��ي خلفيات مواقف التي��ار الوطني احلر 
جت��اه األوض��اع السياس��ية في لبن��ان، وبش��كل خاص 

قانون االنتخابات اجلديد؟
من يتابع مس��يرة التيار الوطني احلر منذ أن انطلق 
كحالة ش��عبية داعمة للعماد ميش��ال ع��ون عام 2989، 
حت��ى وص��ول األخي��ر لرئاس��ة اجلمهورية ع��ام 2016، 
يس��تطيع أن ي��درك حج��م النجاحات التي حققه��ا التيار 
على الصعد الش��عبية والسياسية واإلعالمية، والنيابية 
والبلدية واحلكومية، فالتيار حقق ما لم يحققه أي حزب 
سياسي عريق في لبنان، فقد شكل كتلة نيابية تصل الى 
حوال��ى 26 نائب��اً، ونال العدي��د من الوزارات الس��يادية 
الهام��ة، ووصل الى مئات املقاع��د البلدية، وأخيراً أوصل 
مرش��حه ال��ى رئاس��ة اجلمهوري��ة بعد صراع سياس��ي 

طويل دام 27 سنة.
ولق��د كان لتحال��ف التي��ار مع ح��زب الل��ه، ومن ثم 
توقيع��ه لوثيق��ة الني��ات م��ع الق��وات اللبناني��ة وتطور 
عالقاته مع تيار املستقبل ورئيسه سعد احلريري، تأثيراً 

مباشراً في حتقيق التيار هذه االجنازات.
لك��ن رغ��م ذلك ف��إن مس��ؤولي التيار يؤك��دون »انه 
إذا ل��م يت��م التوصل الى قان��ون انتخابات جديد يس��مح 
للمس��يحيني بانتخ��اب نوابه��م بش��كل كامل، ف��إن هذه 
االجن��ازات تبقى ناقص��ة«، مع أن التيار ه��و الذي طالب 
بقانون الس��تني )خ��الل مباحثات الدوح��ة عام 2008(، 
وذلك ألن��ه كان يعتبر أن هذا القانون يحقق أفضل متثيل 

للمسيحيني في لبنان.
وأما الي��وم، فإن التيار لم يعد يريد قانون الس��تني، 
وهو يطرح مشاريع قوانني تسمح للمسيحيني بانتخاب 
نوابهم مباشرة، وتقطع الطريق أمام القوى األخرى )تيار 
املس��تقبل، احلزب التقدمي االشتراكي، حركة أمل(، كي ال 

يكون لها تأثير قوي في الساحة املسيحية.
وتقول بعض األوساط السياسية املطلعة: إن رئيس 
التيار الوزير جبران باس��يل يس��تعد من��ذ اآلن للمعركلة 
الرئاس��ية املقبلة. ولذل��ك فهو يريد أن يك��ون للتيار )مع 
حليف��ه اجلدي��د رئي��س الهيئ��ة التنفيذي��ة ف��ي الق��وات 
اللبناني��ة الدكت��ور س��مير جعج��ع(، أكبر كتل��ة نيابية، 
م دور القوى املس��يحية األخرى أو الشخصيات  وان يحجِّ

املسيحية املستقلة.
وم��ع أن قادة التي��ار يؤك��دون أن م��ا يطرحونه من 
أفكار أو مشاريع ميهد الطريق أمام تطبيق اتفاق الطائف 
وتش��كيل مجلس للش��يوخ وصوالً لدول��ة املواطنة، فإن 
كل م��ن يراقب أداء التيار ومس��ؤوليه يلح��ظ ازدياد حدة 
اخلطاب الطائفي واحلس��ابات احلزبي��ة الطيفة من أجل 
تكوي��ن أكبر كتل��ة نيابي��ة داعم��ة للتي��ار وحليفه حزب 

القوات اللبنانية في املرحلة املقبلة.
اخليارات املطروحة

لكن ما هي اخلي��ارات املطروحة أمام التيار الوطني 

احلر في املرحلة املقبلة؟ وهل س��ينجح في الوصول إلى 
مش��روع قانون انتخابات يرضي جميع األطراف؟ أو أنه 
س��يتجه نحو التصعيد السياسي والش��عبي واإلعالمي 

بعد 15 أيار املقبل؟
يقول املس��ؤولون في التي��ار: إننا في ه��ذه املرحلة 
س��نواصل احلوار والتواصل مع بقية القوى السياس��ية 
من أج��ل التوص��ل إلى قان��ون جدي��د لالنتخاب��ات قبل 
15أي��ار، وأنن��ا ضد الع��ودة الى قانون الس��تني، وكذلك 

ضد التمديد للمجلس النيابي احلالي.
ويش��ير املس��ؤولون ف��ي التي��ار الى »وج��ود حالة 
اس��تنفار سياس��ية وش��عبية في أجواء التيار الداخلية، 
وأن��ه كان هن��اك ق��رار كبي��ر بالن��زول الى الش��ارع يوم 
13 نيس��ان احتجاج��اً عل��ى التمدي��د، لكن ق��رار رئيس 
اجللس��ة  بتأجي��ل  ع��ون  ميش��ال  العم��اد  اجلمهوري��ة 
مل��دة ش��هر، أدى ال��ى جتميد التح��ركات الش��عبية، لكن 

االستعدادات ال تزال متواصلة ملواجهة خيار التمديد«.
حاس��مني،  أس��بوعني  أم��ام  س��نكون  نح��ن  اذن، 
فإم��ا التوص��ل الى مش��روع قان��ون جدي��د لالنتخابات 
يرضي التي��ار الوطني احلر وتوافق علي��ه جميع القوى 
السياس��ية واحلزبية وأن لبنان س��يكون أم��ام خيارات 

صعبة، ومنها:
1- اخلي��ار األول: ه��و الع��ودة إلى قانون الس��تني 
املع��دَّل وهذا ما بدأ يتبن��اه صراحة البطري��رك املاروني 
مار بش��ارة الراع��ي، وقد ال متانع في ذل��ك بعض القوى 
األساس��ية كاحلزب التقدمي االش��تراكي وتيار املستقبل 

وتيار املردة.
2- اخلي��ار الثان��ي: ه��و التمديد للمجل��س النيابي 
احلالي ملدة سنة، وهذا ما يعارضه التيار وقوى مسيحية 
أخرى )الكتائب والقوات اللبنانية وقوى املجتمع املدني 
واحل��زب الش��يوعي(.. ولك��ن ه��ذا اخلي��ار يداف��ع عنه 
حزب الله وحركة أمل وتيار املس��تقبل واحلزب التقدمي 
االش��تراكي، النه يعتبر »خيار الض��رورة منعاً حلصول 
فراغ سياس��ي ونيابي، لكن اعتماد ه��ذا اخليار قد يؤدي 
الى صراع سياسي وشعبي يذكر بأجواء احلرب األهلية 
ع��ام 1975، ويعي��د الص��راع ال��ى طابع��ه الطائفي بني 

املسلمني واملسيحيني.
3- اخلي��ار الثال��ث: ع��دم حص��ول التمدي��د وعدم 
اج��راء االنتخابات، والذه��اب نحو فراغ تش��ريعي، مما 
يعني دخ��ول البلد ف��ي مرحلة خطرة، وهذا م��ا لن يقبل 
به الرئيس نبيه بري وحزب الله وتيار املس��تقبل وقوى 

أخرى.
إذن، نح��ن أمام أس��بوعني حاس��مني، وكل األجواء 
س��تكون مس��تنفرة، وم��ع أن هن��اك العديد م��ن املصادر 
تؤك��د »أن الوضع اللبناني حتت الس��يطرة ولن يس��مح 
ألح��د الذهاب نحو التصعيد املفت��وح«، فإن ذلك ال يلغي 
وج��ود مخاط��ر عدي��دة، واخلي��ار األفضل ه��و التوصل 
إل��ى قانون انتخابي دجيد يحق��ق التمثيل الصحيح لكل 

اللبنانيني ويفتح الباب أمام تغيير سياسي حقيقي.{
قاسم قصير

النائب الحوت: العدالة واجب الدولة
تجاه مواطنيها

 توق��ف النائ��ب عماد احلوت عن��د املنحى الذي تتخ��ذه محاكمات املوقوفني ف��ي أحداث عبرا 
باحملكم��ة العس��كرية، مش��دداً عل��ى أن املواطنة أساس��ها نش��ر العدال��ة في املجتم��ع بني جميع 

املواطنني دون متييز.
 وش��دد النائب احلوت على أن أبناءنا في اجليش اللبناني يس��تحقون جالء احلقيقة كاملة، 
وحتقي��ق العدال��ة في ه��ذا امللف من خ��الل التعامل اجل��دي مع سلس��لة اإلخبارات الت��ي ُقدمت، 
وآخرها اإلخبار الذي قدمه النائب احلوت علناً في جلس��ة مناقشة احلكومة في املجلس النيابي، 
وطال��ب بفتح حتقيق عادل وش��فاف في فيلم اجلزي��رة الوثائقي »ماخفي أعظ��م« حول من أطلق 
الرصاصة األول��ى، قبل إصدار األحكام على املوقوفني في هذه القضي��ة، اظهاراً للعدالة ومعاقبًة 
للمذنب احلقيقي، إذ ال ميكن أن يكون املدعي والقاضي والدفاع جهة واحدًة، فهذا ال يعطي للعدالة 
وصفها احلقيقي، بل يشير الى خلل يتوجب عالجه، وأول العالج يبدأ بفتح حتقيق عادل وشفاف 
في اإلخبارات املذكورة وتوقيف جميع املس��لحني املشاركني في املعركة، وتبيان احلقيقة ساطعة 

للرأي العام وتطبيق القانون بحذافيره على اجلميع دون متييز.
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ندوة عن كتاب »المفتي الشّعار.. رجل االعتدال والحوار«
أقيم��ت ندوة فكرية ع��ن كتاب »املفتي الش��يخ مالك 
الش��عار رج��ل االعت��دال واحل��وار« الذي أع��ده اإلعالمي 
عب��د الق��ادر األس��مر، بدعوة م��ن جمعية م��كارم األخالق 
اإلس��المية ومؤسس��ة س��ابا زري��ق، عل��ى مس��رح قاعة 
س��ميح مولوي ف��ي طرابل��س، بحضور الرئيس ميش��ال 
سليمان، الى ممثل رئيس احلكومة سعد احلريري الوزير 
معني املرعبي، الرئيس جنيب ميقاتي، وزير العمل محمد 
كبارة، والنواب: س��مير اجلس��ر، أحمد فتفت، قاس��م عبد 
العزي��ز وخض��ر حبي��ب، ممثل النائ��ب محم��د الصفدي، 
نائب رئيس املجلس اإلس��المي الش��رعي عمر مس��قاوي، 
الوزيرين السابقني اليس شبطيني وخالد قباني، النائب 
الس��ابق مصطفى عل��وش، ومطارن��ة وممثل��ني لقيادات 

عسكرية وأمنية.
الوزير درباس

بداي��ة تالوة م��ن القرآن الكرمي، وترحيب من وس��ام 
صيادي. وألقى الوزير السابق رشيد درباس كلمة تناول 

فيها قيم املفتي الشعار. 
وفي الش��أن السياس��ي، حتدث درباس عن »قانون 
لقي��ط ُيس��مى تأهيلي��اً، وه��و ال عالقة ل��ه بالتأهي��ل، بل 
بتس��هيل األعمال املنافية للحش��مة السياس��ية«. وتابع: 
»عبث��اً يحاولون جتزئة مف��ردات الدم، ألن ال��دم القبطي 
الذي سال في الكنيستني هو دم كل منا، كما هو دم السّني 
والعلوي والش��يعي. إنه الدم العربي الذي سفح لصالح 
إس��رائيل، وإنه��ا ال��دول الت��ي كان��ت قوية وق��د تناثرت 

شظاياها، متاماً كما متنى بن غوريون في مذكراته«.
زريق

وحتدث س��ابا قيصر زريق، فوصف املفتي الش��عار 
احل��وار  ورج��ل  واملمارس��ة،  بالعقي��دة  »املس��لم  بأن��ه 
واالعت��دال، فهو لم يت��وان يوماً عن صب امل��اء على النار 
الت��ي اتقد جمرها في مدينتن��ا، بينما كان آخرون يتلهون 

بصب الزيت عليها«.
اإلعالمي سالم

وقال رئيس حترير »اللواء« صالح سالم، إن الشعار 
»مفت��ي الوحدة الوطني��ة الذي لم يتردد ف��ي القيام بدور 
اإلطفائي أكثر من مرة إلخماد نار الفتنة التي أقلقت مدينة 

العلم والعلماء في تلك الفترة السوداء«.
املطران كرياكوس

اف��رام  للمط��ران  أوله��ا  ع��دة،  مداخ��الت  وس��جلت 
كرياك��وس ال��ذي ق��ال: »إنن��ي أرى في ش��خصية املفتي 
الش��عار ش��خصية وطنية، وفي نب��رة خطاباته محاولة 
وجه��اداً متواصالً ونزع��ة لصنع إنس��ان جديد، يتخطى 
النزع��ات السياس��ية للس��لطات واملصال��ح الش��خصية 
والعام��ة، وه��و يركز ف��ي كثير م��ن األحيان عل��ى أن بني 

الديانات اإللهية قيماً مشتركة يجب أن نعيشها«.
النائب اجلسر

وق��ال النائب اجلس��ر في مداخلته: »قل��ة هم الناس 

الع��ام، لك��ن صاح��ب  العم��ل  إذا انغمس��وا ف��ي  الذي��ن 
الس��ماحة ه��و م��ن خير الن��اس ألهل��ه تأس��ياً باحلديث 
الش��ريف: »خيرك��م خيركم ألهل��ه وأنا خيرك��م ألهلي«،  
واخلير في األه��ل مقدمة للخير في الناس والوطن، إذ من 
ال خير فيه ألهله ال ُيرجى اخلير منه لوطنه ولناسه. وهو 
رم��ز للك��رم، ومن كرمه في مس��عاه أنه س��عى دائماً لدى 
أهل اجلود والكرم في حله وترحاله.. يصدح باحلق دون 
خ��وف وال موارب��ة أو مزايدة ومبا يحق��ق الغاية من دون 

جتريح. وم��ن ِنعم الل��ه عليه ميزة 
الوف��اء، وه��و ال يت��رك مناس��بة إال 
ويجاهر بالثن��اء على ذوي الفضل، 
س��واء كان فضلهم في السياس��ة أو 
االجتم��اع أو في م��ال ينفقونه على 
مؤسس��ات أو معال��م يتركونها من 

بعدهم أو على علم أو حاجة«.
الرئيس سليمان

وف��ي مداخلت��ه، ن��وه الرئيس 
الت��ي  بالن��دوة  س��ليمان  ميش��ال 
»ُتعقد من أج��ل التفكير في االعتدال 
واحل��وار«، أضاف: »أعت��ز مبواقفه 
املتغنية بروابط الصداقة املتينة بينه وبني الطرابلسيني 
م��ع اجلي��ش.  وألن الدولة هي خي��اره أيد مفت��ي احلوار 
»ثوابت إعالن بعبدا« ثم��رة احلوار الوطني الذي صادق 
علي��ه اجلميع ليتنص��ل منه الحقاً الذين ل��م يقتنعوا بعد 
باعتم��اد خي��ار »الدولة فقط«، وهذا ظه��ر جلياً من خالل 
جول��ة اإلعالمي��ني على احل��دود اجلنوبي��ة، بعد جوالت 
س��بقتها مث��ل س��رايا العب��اس واس��تعراض القصي��ر«. 
وتاب��ع: »ال ب��ّد م��ن الع��ودة الى وثيق��ة الوف��اق الوطني 

)الطائف( صاحبة الفضل األساسي في إرساء االستقرار 
األمني«.

وع��ن قان��ون االنتخ��اب ق��ال س��ليمان: »القان��ون 
املرجت��ى لي��س أرثوذكس��ياً وال مختلط��اً ، وال ه��ذا الذي 
يعتم��د عل��ى التأهي��ل املذهب��ي أو الطائف��ي«، داعي��اً الى 
»إقرار مش��روع القانون النس��بي في دوائر صغيرة الذي 
أحلته الى مجلس النواب عام 2012، أو في احلد األقصى 
توس��يع الدوائر الى حدود احملافظات كما نص الدس��تور 

بعد إعادة ترسيمها«.
املفتي الشعار

وق��ال املك��رم املفت��ي الش��عار ف��ي املداخل��ة: »الذي 
حتق��ق في تس��ع س��نوات كان بدعم من أه��ل بلدي، وفي 
مقدمهم الرئيس العماد ميشال سليمان، هو الذي منحني 
لقب املفتي الش��جاع أم��ام حفل كبير في عش��اء في قصر 
بعب��دا«. وتاب��ع: »الفض��ل الكبي��ر أذكره للرئيس س��عد 
رفي��ق احلري��ري والرئي��س جني��ب ميقات��ي، وكل أبن��اء 
املدين��ة والنواب والوزراء الذي��ن كانوا في خدمة املدينة، 
عبر ما أولون��ي من ثقة ومحبة ودعم. ه��ذه املدينة غنية 
مبرجعياته��ا الديني��ة ث��م مبرجعياتها السياس��ية، ولم 
أحّم��ل ضميري قي��د أمنلة على اإلط��الق، كن��ت دائماً في 

اتصال وتعاون مع اجلميع«.
وفي اخلتام، قلدت جمعية مكارم األخالق اإلسالمية 
اإلعالم��ي عب��د القادر األس��مر درع��اً تذكارية. كم��ا قلدت 

مؤسسة سابا زريق درعاً مشابهة لألسمر.{

المفتي دريان: كل خالف جائز إال في العيش المشترك والمؤسسات الدستورية

بالع��ودة املمكنة لالضطراب إلى اجلن��وب احلبيب، وإلى هذين األمرين 
اخلطيري��ن هناك األزم��ة االقتصادية، وهناك األعب��اء املتضّخمة للّجوء 
الس��وري، وعدنا نسمع عن شلل النظام، فما هو هذا النظام الذي ال يحّل 
أي مش��كلة للبالد واملواطنني؟ وما هو النظام الذي يجلب املشكالت بدالً 

من مجابهتها؟«.
وخت��م: »أيه��ا املس��لمون، أيه��ا اللبناني��ون، أس��أل الله س��بحانه 
وتعال��ى لفلس��طني والق��دس ولس��ائر ديارن��ا العربية، األم��ن واألمان، 
واحلرية واالس��تقرار، والسلطات املس��ؤولة والعادلة والراعية«، مهنئاً 

»املسلمني واللبنانيني في ذكرى اإلسراء واملعراج«.{

أن ُيس��تأثر ببي��ت املق��دس، وأن تتهّدد قدس��ّيتها ويتهّدد س��المها، وقد 
أثبتن��ا ذل��ك أيام عمر بن اخلط��اب، وأيام صالح الدي��ن، ونريد أن يبقى 
ه��ذا املعنى على م��دى األيام والدهور، أن تبقى القدس وتبقى كنائس��ها 
وتبقى مس��اجدها، ويبقى بش��رها، في العهدة العمرية وعليها، وبدون 

هذه الطريقة وهذا املعنى الكبير سيضيع معناها اإلبراهيمي الكبير«.
وتاب��ع: »أيها الع��رب، أيها املس��لمون، أيها املس��يحّيون، لن نقبل 
أن تضّي��ع الصهيونية انتم��اء فلس��طني وهوّيتها ومعناه��ا، بالتهجير 
للع��رب، مس��لمني ومس��يحينّي، وبالتهويد القس��رّي، وقد تق��ّدم العرب 
من��ذ العام 2002 بخّطة للس��الم، هي احل��ّد األدنى ال��ذي ميكن قبوله، 
وما عاد الصبر ممكناً، على ما يصيب فلس��طني والفلس��طينيني، س��جناً 
وتهجيراً وتقتيالً، وم��ع كل إدارة أميركية جديدة، تتصاعد آمال ال تلبث 
أن تتض��اءل وت��زول، ويبقى االحت��الل واإلْحالل والّظل��م، فلنعتمد على 
أنفس��نا، ولنلحظ املعنى الكبير لفلس��طني، واخلط��ر الباقي واملتصاعد 

على البشر واحلجر واالنتماء واملستقبل«.
وأش��ار ال��ى »أننا م��ا تعلّمنا من مأس��اة فلس��طني، وال من مأس��اة 
سوريا، وال من مأس��اة العراق، فحيث ينقسم الداخل في الدول العربية 
يتصاعد اخلطر اخلارجي، وتزداد املش��كالت وتتعّقد. ولست أدري  ملاذا 
استغرق األمر س��نتني ونصفاً حتى انتخبنا رئيس��اً، وتشّكلت حكومة، 
ونق��ف من جدي��د أمام مش��كالت تبدأ وال تنته��ي«، موضح��اً أن »عندنا 
اآلن أمري��ن عاجلني: قان��ون االنتخابات، وهذه اإلن��ذارات والتحذيرات 

ملناس��بة ذكرى اإلسراء واملعراج، وجه س��ماحة مفتي اجلمهورية 
الش��يخ عبد اللطيف دريان الى املس��لمني واللبناني��ني كلمة متلفزة جاء 

فيها:
يقول املولى تعالى في ُمحكِم تنزيله: <سبحان الذي أسرى بعبده 
ليالً من املس��جد احلرام إلى املس��جد األقصى ال��ذي باركنا حوله، لنرَيه 
م��ن آياتنا إن��ه هو الس��ميع البصي��ر>، »نس��تعيد ذكرى ليلة اإلس��راء 
واملع��راج كل ع��ام هجري، ألنها ش��ّكلت حتّوالً في مس��ار النب��ّوة، وفي 
حتديد توجهات اإلسالم الرئيسية. ففي تلك الليلة والذكرى عرف النبي 
وعرفت أمته عظم ش��خصه، وعظم الّدعوة، واملعان��ي واآلمال املعقودة 
عليه��ا وعليه. وف��ي تلك الليلة، فرض��ت الصالة، وهي الركن الرئيس��ي 
ف��ي العب��ادة بعد التوحيد. فالص��الة عماد الدين، وما الدي��ن إال العقائد 
والعبادات واملعامالت واألخالق، فبع��د الصالة جاءت فريضة الصوم، 
ثم الزكاة، وليس بع��د العقيدة والعبادة واملعامالت والقيم اخللقية أمٌر 
َيح��ول دون اكتمال الدين«. وعندما نقول إن رحلة املصطفى الس��ماوية 
أظه��رت ِعَظ��م َق��ْدِره عند رّب��ه عّز وج��ّل، واآلي��ات اإللهية الكب��رى التي 
اخت��ّص الرس��ول برؤيتها، هي ما نقصده بإعزازه عن��د رّبه باالصطفاء 

وِعَظم املقام، ثم التبشير بانتصار الدين، وظهور األمة«.
أض��اف »ملاذا نقّرر ذلك كلّه في ذكرى اإلس��راء واملعراج؟ ألن هناك 
من يريد االس��تئثار واإلقصاء والتهويد لبي��ت املقدس، ونحن مبقتضى 
فهمن��ا لوح��دة الدين ووح��دة الدار، وح��ّق العبادة ل��كل املؤمنني، نأبى 

هيئة نصرة األقصى في الجماعة اإلسالمية ُتحيي ذكرى اإلسراء والمعراج في شحيم
نظم���ت »هيئة نصرة األقصى« في اجلماعة اإلس���امية 
احتف���االً حاش���داً بذكرى اإلس���راء واملعراج في قاع���ة النادي 
الثقاف���ي في بلدة ش���حيم، حض���ره ممثل وزي���ر البيئة طارق 
اخلطي���ب حمزة اجلعيد، رش���يد احلجار ممث���ًا النائب محمد 
احلج���ار، رئيس املكت���ب السياس���ي في اجلماعة اإلس���امية 
النائب الس���ابق أس���عد هرموش، رئيس احت���اد بلديات إقليم 
اخلروب الشمالي املهندس زياد احلجار، املدير العام السابق 
لق���وى األم���ن الداخل���ي الل���واء إبراهيم بصبوص، املس���ؤول 
السياس���ي في جبل لبنان املهندس عمر س���راج، ممثل حركة 
حماس في لبنان علي بركة، نائب رئيس بلدية ش���حيم أحمد 
ف���واز، جم���ال عبد الل���ه ممثاً احل���زب التقدمي االش���تراكي، 
حس���ام احلج���ار ممثاً ح���زب االحت���اد، ومخاتير ومش���ايخ 

وفاعليات وممثلون عن األحزاب والقوى الوطنية.
األقص���ى  ع���ن  إس���امية  بأناش���يد  االحتف���ال  اس���تهل 

والقدس، قدمها فريق الوعد للفن اإلسامي.
ثم حتدث أس���عد هرموش فتناول الذك���رى من الناحية 
اإلس���امية وقال: »القدس ليس���ت مجموعة أبنية وعقارات، 
الق���دس هي ع���روس مدائننا، وهي أولى قبلتين���ا، وهي ثالث 
حرمينا، وه���ي عقيدتنا، فلتفهم امي���ركا واوروبا وكل الذين 
يدعون الى احللول االستس���امية، اننا ال نراهن وال جنازف 
وال نستس���لم وال نتن���ازل ع���ن عقيدتن���ا. ح���ن ه���وت مدينة 

الق���دس، تراج���ع احل���ب 
احل���رب  واس���توطنت 
الدني���ا،  قل���وب  كل  ف���ي 
احل���رب  وس���تبقى 
تع���ود  حت���ى  مش���تعلة 
اهله���ا،  ال���ى  الق���دس 
وال  الق���دس  تع���ود  ل���ن 
التنازالت  بكل  فلسطن 
النظ���ام  قدمه���ا  الت���ي 
القرار  وأدعي���اء  العربي 

الفلس���طيني، لن تعود القدس اال وفق القرارين 64 و65 من 
س���ورة »األنفال« <يا أيها النبي حس���بك الل���ه ومن اتبعك من 

املؤمنن. يا أيها النبي حّرض املؤمنن..>«.
ث���م حتدث ممثل حرك���ة حماس علي برك���ة، فاعتبر »ان 
ذكرى اإلس���راء املع���راج ذكرى مجي���دة ومعج���زة فيها أكرم 
نبينا محمد |، هي رحلة تكرمي ألش���رف اخللق، هي رحلة 
فيه���ا تاريخ وحاضر ومس���تقبل، ه���ذه الرحلة اك���دت مكانة 
فلسطن وبيت املقدس واملسجد األقصى. وبالتالي اصبحت 

القدس بوابة السماء«.
وتوجه الى املس���لمن في العالم بالقول: »أنتم مطالبون 
الي���وم بتحري���ر األقص���ى ألن���ه آي���ة في كت���اب الله ومس���رى 

الرس���ول ومن���ه انطل���ق ال���ى الس���موات، األقص���ى ه���و قبل���ة 
املس���لمن األولى وثاني مس���جد في األرض وثالث احلرمن 

الذي يشد إليها الرحال«.
وش���دد على »ان طريق حتري���ر القدس لن يكون اال عبر 
اجلهاد واملقاومة، واملدفعية والبندقية. ولن نعود الى القدس 
عب���ر املب���ادرات الدولي���ة او العربية او املفاوضات املباش���رة، 
او غي���ر املباش���رة، امن���ا بطري���ق واح���د ه���و طري���ق اجله���اد 

واملقاومة«.
بع���د ذل���ك توجه احلض���ور ال���ى معرض لوح���ات حتت 
خل���ف  حكاي���ات  فعالي���ات  ضم���ن  أس���ر«  »حكاي���ة  عن���وان 

القضبان.
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القوات النظامّية تسيطر على »طيبة اإلمام« في حماة 
وتقّدم للفصائل في درعا ولـ»سورية الديموقراطية« في الرقة

ش��هد ريف حماة الش��مالي معارك ضارية، وس��ط 
تض��ارب املعلومات ف��ي ش��أن حصيلتها. ففيم��ا أعلنت 
مواقع إعالمية موالية للنظام السورية سيطرة قواته على 
بلدة طيبة اإلمام املجاورة لصوران، نفى معارضون ذلك 
وأكدوا اس��تقدامهم تعزيزات لص��د الهجوم. أما »املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان« )مقره بريطانيا( فتحدث عن 
»تق��دم« للقوات احلكومية في داخ��ل البلدة قبل ان يؤكد 
مساء سيطرتها الكاملة عليها. وتزامنت معارك حماة مع 
تقّدم جديد لفصائل املعارضة املس��لحة في حّي املنشية 
مبدينة درعا، فيما حققت »قوات سورية الدميوقراطية« 
املدعومة من األميركيني تقدماً ضد »داعش« في محافظة 

الرقة شمال شرقي البالد.
وكان��ت الق��وات النظامي��ة حت��اول من��ذ األس��بوع 
املاض��ي الس��يطرة عل��ى طيبة اإلم��ام بعدما اس��تعادت 

ص��وران القريب��ة منها، 
املعارضة  فصائ��ل  لكن 
أب��دت مقاومة ش��ديدة. 
وإذا م��ا ص��دق اإلعالن 
ع��ن خس��ارة الفصائ��ل 
للبلدة فإن ذلك سيشّكل 
له��ا،  جدي��دة  نكس��ة 
بعدما خسرت أخيراً كل 
املكاس��ب الت��ي حققتها 
الكبي��ر  هجومه��ا  ف��ي 

بريف حماة الشمالي.
ش��بكة  ونقل��ت 
الش��امية«  »ال��درر 

املعارض��ة ع��ن عمر خط��اب، الناطق العس��كري باس��م 
»حرك��ة أح��رار الش��ام اإلس��المية«، نفيه س��قوط طيبة 
وإن  فيه��ا«  دائ��رة  ت��زال  ال  املع��ارك  »إن  وق��ال  اإلم��ام، 
الفصائ��ل »أرس��لت تعزي��زات عس��كرية كبي��رة ملن��ع« 
سقوطها. وحتدث الناطق أيضاً عن مقتل وجرح عشرات 
من القوات التي حتاول »احتالل مدينة حلفايا« في ريف 
حماة الشمالي أيضاً، مشيراً إلى معارك عنيفة تدور على 

محاور سنسحر وبطيش وتلة الناصرية.
أم��ا »املرص��د الس��وري« فأش��ار، إل��ى أن الق��وات 
النظامية، مدعمة مبسلحني موالني من جنسيات سورية 
وأجنبي��ة، »متكن��ت م��ن التقدم والس��يطرة عل��ى أجزاء 
واس��عة من بلدة طيب��ة اإلمام... عقب اش��تباكات عنيفة 
م��ع الفصائ��ل املقاتل��ة واإلس��المية م��ن ضمنه��ا حركة 
أحرار الشام اإلس��المية والفرقة الوسطى وجيش العزة 

و)هيئ��ة( حتري��ر الش��ام وفصائ��ل أخ��رى«، مضيفاً أن 
»االش��تباكات العنيفة م��ا زالت متواصلة ف��ي البلدة في 
محاولة من قوات النظام الس��تكمال اس��تعادة السيطرة 
عل��ى كامل البل��دة التي خس��رتها ملصلح��ة الفصائل في 
النصف الثاني من الع��ام الفائت«. واكد »املرصد« الحقاً 
ان الق��وات النظامية س��يطرت فعالً عل��ى طيبة االميان. 
وزاد: »تس��ّببت االش��تباكات والقصف املتبادل ومعارك 
الكر والفر الدائرة في محوري حلفايا وطيبة اإلمام مبقتل 
م��ا ال يق��ل ع��ن 16 عنصراً من ق��وات النظام واملس��لحني 
املوالني من جنس��يات سورية وغير س��ورية، فيما قضى 

21 على األقل من الفصائل في هذه االشتباكات«.
وكانت القوات النظامية متكنت أخيراً من اس��تعادة 
الس��يطرة على ص��وران ومعردس وخط��اب ونقاط عدة 
أخ��رى بريف حماة الش��مالي ف��ي إطار هج��وم معاكس 
ضد الفصائل التي كانت قد تقّدمت إلى مسافة قريبة من 

مدينة حماة، مركز احملافظة.
وف��ي محافظة درع��ا، أف��اد »املرصد« ب��أن طائرات 
مروحية ألقت م��ا ال يقل عن 12 برميالً متفجراً على درعا 
البلد مبدينة درعا، بالتزامن مع تنفيذ الطائرات احلربية 
م��ا ال يقل عن أرب��ع غارات عل��ى املنطقة ذاته��ا. وجاءت 
الضرب��ات اجلوي��ة ف��ي وق��ت أعلن��ت »غرف��ة عملي��ات 
البني��ان املرص��وص« التي تضم مجموعة م��ن الفصائل 
أنها س��يطرت على »كتلة الصلخدي االس��تراتيجية« في 
حي املنشية بدرعا البلد ضمن معركة »املوت وال املذلة«، 
وحققت الفصائل في األس��ابيع املاضي��ة تقدماً كبيراً في 
حي املنش��ية الذي كان ُيعتبر أح��د أكثر املواقع حتصيناً 

للقوات النظامية مبدينة درعا.
وفي محافظة الرقة )ش��مال ش��رقي سورية(، أعلن 
املرصد أن اش��تباكات ت��دور »بوتيرة متفاوت��ة العنف« 
بني »ق��وات س��ورية الدميوقراطي��ة«، مدعم��ة بطائرات 
التحال��ف الدول��ي، وب��ني تنظي��م »داعش«، ف��ي الريف 
الش��مالي للرقة، مش��يراً إلى أن الطرف األول سيطر على 

قريتي كبش ش��رقي وري��ان، متحدثاً ف��ي معلومات عن 
س��يطرته أيضاً على قري��ة العبارة واملزرع��ة احلكومية 
القريب��ة منه��ا. وف��ي محافظ��ة حل��ب، أك��د املرص��د أن 
»طائ��رات حربية اس��تهدفت أماكن في املنطق��ة الواقعة 
ب��ني مناطق س��يطرة ق��وات عملي��ة درع الف��رات وقوات 
س��ورية الدميوقراطية بريف حلب الش��مالي الشرقي«، 
فيما أوردت »ش��بكة ش��ام« أن طيراناً مجه��والً تردد أنه 
تركي استهدف مقراً ل�»قوات سورية الدميوقراطية« في 
جبل برصايا غرب مدينة اعزاز في ريف حلب الش��مالي، 
مضيفة أن »الط��رق املؤدية إلى مدين��ة عفرين كفرجنة، 
كفرجنة زيارة حنان، شهدت حال استنفار كبيرة لقوات 
قس��د )ق��وات س��ورية الدميوقراطي��ة( حي��ث تتواص��ل 
عمليات نقل القتلى واجلرحى عبر س��يارات إسعاف من 

املنطقة املستهدفة إلى مدينة عفرين«.
 مقتل ضابط روسي

وفي موس��كو ق��ال ضابط س��ابق مبش��اة البحرية 
الروس��ية وش��خص على صلة باألس��طول الروس��ي في 
البحر األسود ل� »رويترز« أمس اخلميس، إن ضابطاً من 
مش��اة البحرية برتبة ميجر ُقتل في املع��ارك الدائرة في 
سورية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن حوالى 30 من 
أفراد اجليش الروس��ي قتلوا في سورية منذ بدء عمليات 

الكرملني هناك في أيلول 2015.
وأف��ادت أدلة جمعتها »رويترز« بأن عدد القتلى في 
صفوف أفراد اجليش الروس��ي واملتعاقدين العسكريني 
في س��ورية أعلى من ه��ذا الرقم، لك��ن وزارة الدفاع نفت 
أنها تعلن أع��داداً للقتلى أقل من احلقيقة. وقال مصدران 
إن أح��دث قتي��ل م��ن أف��راد اجليش ه��و امليجر س��يرغي 
بوردوف.وقال فياتشيس��الف بافليوتشينكو الذي خدم 
مع بوردوف ل�»رويترز«: »أصيبوا بقذيفة. قتل اثنان من 
أفراد جيش��نا وجنديان س��وريان«. وأضاف أن القصف 
وقع ي��وم الثالثاء وأنه ال يعلم أس��ماء القتل��ى اآلخرين. 
وق��ال بافليوتش��ينكو إن ب��وردوف أح��د أعل��ى الرت��ب 
الت��ي قتلت من بني الضب��اط الروس في س��ورية. وكان 
قائداً لفرقة اس��تطالع قبل عامني. ولم ت��رد وزارة الدفاع 
الروس��ية حتى اآلن على طلب التعلي��ق. وقال املصدران 
إن م��ن املتوقع أن يس��لم جثم��ان بوردوف إل��ى وحدته 
العس��كرية في بلدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم 
يوم اجلمعة ومن املتوقع أن يدفن في بلدته سيمفروبول 

يوم السبت.{ أولوية الحرب على اإلرهاب
في الساحة السورية

بقلم: سالمة كيلة

يعطي النظام السوري في محادثات جنيف 4 أو 5 األولوية القصوى حملاربة اإلرهاب، وما زال يناور 
منذ بدء املفاوضات بعد جنيف 1 على هذا األمر. ال أود مناقشة ماهية »داعش« وجبهة النصرة هنا، وهما 

التنظيمان املصنفان إرهابيني، بل سأوّصف وضع احلرب على اإلرهاب كما جتري في الواقع.
يخوض اجليش العراقي وميليش��يا احلش��د الش��عبي احلرب ضد »داعش« في العراق، مبس��اعدة 
الق��وات األميركي��ة التي ب��دأت بالتدخل اجل��وي، وبات��ت تقاتل عل��ى األرض )في أفضل متري��ن تدريبي 
لوحداتها اخلاصة، كما صرح قادة في اجليش األميركي(. والالفت هنا أن احلشد الشعبي املدعوم إيرانياً، 
ويعتمد أساساً على مليشيات طائفية دربتها وترعاها إيران، يقاتل حتت املظلة األميركية، على الرغم من 
كل الضجيج ح��ول معاداة أميركا، واحلرب الكالمية العالية النبرة ضدها، والزحف إلى س��ورية لهزمية 
مؤامراته��ا. وق��د ظهر واضح��اً أنه من دون التدخل األميرك��ي لم يكن في مقدور القوات العراقية واحلش��د 

الشعبي حتقيق أي انتصار، حيث نتجت كل االنتصارات من هذا التدخل األميركي.
في س��ورية التي يريد بش��ار اجلعفري أن تكون األولوية للحرب على اإلرهاب، جند أن من يقاتل في 
املنطقة الش��رقية ض��د »داعش« هي قوات »ب��ي يي دي« )قوات س��ورية الدميقراطية املش��كلة من حزب 
االحت��اد الدميقراط��ي الكردي وبع��ض الع��رب(، بدعم عس��كري ولوجس��تي، تدريبي وتس��ليحي، ومع 

مساندة جوية من أميركا. 
وإذا كان كل احلديث يجري عن دعم أميركا »املعارضة الس��ورية«، فقد ترّكز الدعم على هذه القوات، 
مبا في ذلك تقدمي أس��لحة متطورة لها. وأميركا تتهيأ ل�»حترير« الرقة، معتمدة على هذه القوات، تقدمت 
في ش��مالي حلب بعض مجموعات من الكتائب التي تندرج حتت مسمى اجليش احلر ل� »حترير« املنطقة 
الواصلة بني جرابلس وإعزاز، وصوالً إلى الباب، من تنظيم داعش، بدعم ومش��اركة تركية بعد أن أخذت 
تركيا موافقة روس��يا في مقابل قبولها »س��قوط ش��رقي حل��ب«، بعد أن كانت أمي��ركا ترفض هذا التدخل 

التركي، وترفض مطلب تركيا إيجاد »منطقة آمنة« في هذه الساحة. 
وتركيا هنا تريد منع »البي يي دي« من التوس��ع نحو عفرين، في س��ياق مش��روعه إلقامة فيدرالية، 
حيث س��يطرت على املنطقة الفاصلة بني عفرين و»ش��رق الفرات«، املنطقة التي بات احلزب يسيطر على 
ج��زء كبير منه��ا، بدعم أميرك��ي، حيث عملت »اجلبه��ة اجلنوبية«، ف��ي درعا، على طرد جبه��ة النصرة، 
وقاتلت أخيراً، املجموعة التي ترتبط ب�»داعش«. وفي الغوطة، قام »جيش اإلس��الم« بتصفية »داعش«. 
وأيض��اً تقوم الكتائب املنضوية حتت مس��مى اجلي��ش احلر بطرد »داعش« من القلمون الش��رقي. وكانت 

كتائب أخرى قد سيطرت على التنف وحاولت التقدم إلى البو كمال.
أما جبهة النصرة، أو جبهة فتح الش��ام، أو هيئة حترير الش��ام، فقد ج��رى الصدام معها في أكثر من 
موقع، وهي التي قضمت كتائب عديدة كانت تقاتل النظام، كما أس��همت في إجناح تكتيك النظام وروسيا 

في أكثر من مكان. 
وال تعدو مش��اركتها في بعض املعارك ضد النظام أن تكون تظهيراً لها، ولكي تس��تغل األمر من أجل 
إكمال قضم الكتائب األخرى، وأحياناً كثيرة تكون املبّرر لوحشيٍة ميارسها النظام أو روسيا. ليس ضدها، 

بل ضد الكتائب األخرى، وضد الشعب.
إذن، من يقاتل اإلرهاب؟ سوى في املعارك التي تظهر كتمثيلية، كما في تدمر، لم يظهر للنظام دور في 

احلرب على اإلرهاب. لكن هذا األمر هو املشجب الذي يريد به النظام إفشال املفاوضات.{

بقلم: بشير البكر

ثمن األسد.. هل روسيا مستعّدة لسداده؟
مداوالت مجل��س األمن الدولي ف��ي أعقاب الضربة 
وزي��ر  وزي��ارة  الش��عيرات،  قاع��دة  عل��ى  األميركي��ة 
اخلارجية األميركية ريكس تيلرس��ون ملوسكو األسبوع 
املاض��ي، تظه��ر أن عناص��ر احل��ل الس��وري بالنس��بة 
إل��ى موس��كو ل��م تصب��ح مكتملة بع��د، عل��ى الرغم من 
االستنزاف الكبير على املستوى االقتصادي، حيث تقّدر 
املصروفات الروس��ية في سورية بحوالى مليار ونصف 
مليار دوالر ش��هرياً، وتزيد ه��ذه الكلفة في حال حصول 
خس��ائر في طرف النظام، جتد روس��يا نفس��ها مضطرًة 
لتعويضه��ا، مثل الطائ��رات التي مت تدميره��ا أخيراً في 

مطار الشعيرات.
روس��يا الت��ي تعيش أوضاع��اً اقتصادي��ة صعبة، 
بس��بب تراجع أس��عار النفط والغ��از، وتواجه عقوبات 
اقتصادية غربية، تتكلف على املس��توى االقتصادي في 
سورية أكثر من إيران، واملبالغ التي تصرفها على إدامة 
نظام بشار األسد ليس��ت في وارد التعويض قريباً، فكل 
ما يجري احلديث عنه كمكاسب اقتصادية ولوجستية، 
س��وف جتنيها من وراء تدخلها العس��كري في سورية، 
مح��ض حس��ابات بعيدة ع��ن الواق��ع، فس��ورية دولة 
منهارة اقتصادياً، ونفطها وغازها ال يكفيان في الظروف 
العادي��ة لالس��تهالك احملل��ي، أم��ا مس��ألة بن��اء قاعدة 
روس��ية ف��ي طرط��وس فأش��به بنكت��ة، إذا عرفنا حجم 
الق��وة العس��كرية الروس��ية، ووضعه��ا على املس��توى 
التقني، وقدرتها على منافس��ة نظيرته��ا األميركية التي 

تنتشر في قواعد على امتداد الكرة األرضية.
كان ال��روس يودون ل��و أن تيلرس��ون وصل إليهم 
قب��ل حص��ول الضرب��ة، الت��ي غّي��رت ج��دول األعم��ال 
بالنس��بة إلى موسكو، فالعاصمة الروسية كانت تطمح 
إلى ابتزاز واشنطن، وعقد صفقٍة معها تتعلق باحلل في 
س��ورية، يق��وم على ش��روطها التي كان��ت تريد فرضها 
على اإلدارة األميركية الس��ابقة، وعلى رأس��ها االحتفاظ 
ببشار األسد، ولكن الوزير األميركي ذهب ببرنامج عمل 
مختلف، وروحّية غير التي كان يتحلى بها س��لفه جون 
كيري في زياراته ملوس��كو. وقد بات موقف روس��يا بعد 
الضرب��ة أضعف من��ه عما قبله��ا، ألن الوزي��ر األميركي 

أعل��ن من موس��كو بعد اجتماع��ني طويلني م��ع الرئيس 
فالدميير بوتني والوزير س��يرغي الف��روف، أن حقبة آل 
األسد في سورية ش��ارفت على االنتهاء، وهذا ليس رأي 
الوالي��ات املتحدة وحدها، بل تق��ف معها أوروبا والدول 

العربية املؤثرة وتركيا واليابان.
ل��م يكن م��ن املنتظ��ر أن توافق موس��كو على عرض 
املقايض��ة الذي حمل��ه الوزي��ر األميركي بهذه الس��رعة، 
وكان متوقع��اً أن يتس��م رده��ا وردود أفعاله��ا بنوٍع من 
املكاب��رة، كي ال تقلل من التس��عيرة الت��ي كانت تنتظرها 
من واشنطن، من أجل تسهيل سير قطار احلل الذي تعمل 

أن تكون حصتها فيه كبيرة.
ومهم��ا كانت طبيع��ة التكتيك الذي س��وف تعتمده 
موسكو من اآلن فصاعداً، من أجل إبقاء ورقة األسد عالية 
الثم��ن، فإنها ل��م تعد قادرًة على املن��اورة، كما كان عليه 
األمر قبل الضربة األميركي��ة التي وضعت قواعد جديدة 
للوضع السوري، وما يفسر ضعف روسيا هو تصعيدها 
العسكري ضّد املدنيني، واستخدامها أسلحة فوسفورية 
ع��دة أيام متوالي��ة، وذلك من أجل اس��تدراج تنازالت من 
اإلدارة األميركي��ة التي حّددت خطوطها احلمر بالس��الح 
الكيميائي. ولكن، ليس في وس��ع روس��يا أن تس��تمر في 
القت��ل إلى ما ال نهاي��ة، وإذا لم تكن ق��ادرًة على التوصل 
إلى أجندة للحل، س��واء السياس��ي أو العس��كري، فماذا 

ستفعل، هل سوف تستمر باخلسارة من دون أي أفق؟
روس��يا ف��ي معضلة، وه��ي تعرف طري��ق اخلروج 
منها، وصار واضحاً أنه ليس في وس��عها تغطية األس��د 
إلى ما ال نهاية، ورمبا تدخل املسألة السورية في مرحلٍة 
جدي��دٍة م��ن التصعيد، وتس��جيل النقاط. ولكن، س��وف 
ترضخ روس��يا ملنطق احلل الذي يشكل ثمن رأس األسد 

العقدة الرئيسية فيه. 
لم تتمّكن روس��يا من حتقيق أي إجناز عس��كري أو 
سياس��ي في سورية، بعد انخراطها املباشر منذ أكثر من 
ع��ام ونصف عام، وليس في وس��عها االس��تمرار في هذا 

الطريق من دون أفق.{
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حماس: وافقنا على المبادرة القطرية.. وعباس نسفها
املقاوم��ة  حلرك��ة  السياس��ي  املكت��ب  عض��و  ق��ال 
اإلس��المية )حم��اس( ص��الح البردوي��ل إن حركت��ه لن 
تنتظر طويالً النتهاء اجلمود الفلس��طيني واملؤامرة ضد 
قطاع غزة، مؤكداً أنهم س��يطرقون جميع األبواب لوضع 

حد لالستهتار بحقوق شعبنا.
وأكد البردويل خالل لقاء صحفي نظمه مبدينة غزة 
ي��وم الثالثاء أن حركت��ه التقت مع جمي��ع قوى وأطياف 
التط��ورات  بص��ورة  لوضعه��م  الفلس��طيني  الش��عب 
السياس��ية والضغوطات التي يفرضها الرئيس محمود 

عباس جتاه غزة.
وأضاف: »صبرنا ليس معناه العجز واالستسالم أو 
الضعف؛ فإن شعبنا لديه من أوراق القوة التي ميتلكها، 
ولن نستسلم لهذا اجلمود، وسنطرق باب مصر وجامعة 
الدول العربية، وس��نضع الكل إزاء مسؤولياته أمام هذا 

الفشل واالستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني«.
وح��ول توّجه الرئيس محمود عباس إلى واش��نطن 
للق��اء الرئيس دونالد ترامب، أكد البردويل أنه مش��غول 
بقضايا كبيرة أكبر من القضية الفلس��طينية، وأنها باتت 
طّي النسيان، في وقت يتوغل فيه االحتالل باالستيطان 

في الضفة احملتلة.
وتاب��ع حديثه: »القضية الفلس��طينية بات موقعها 
متأخراً عل��ى الصعيد الدولي، وترام��ب ليس لديه رؤية 
متكاملة وواضحة حلل القضية الفلس��طينية، سوى أنه 
س��يدعو ملؤمتر إقليمي تشارك فيه بعض الدول العربية 

واالحتالل والرئاسة الفلسطينية«.
وذك��ر أن��ه لن يك��ون هن��اك دول��ة فلس��طينية؛ ألن 
املطروح ل��دى أمريكا ه��و تصفية القضية الفلس��طينية، 
قائ��الً: »املف��روض للرئي��س أن يس��تجمع الق��وى احلّية 

للشعب الفلسطيني، واالستعداد ملا هو قادم علينا«.

وتس��اءل: »مل��اذا االس��تهتار بأوراق القوة لش��عبنا 
الفلس��طيني، واالنطالق إلى مش��روع غامض يهدف إلى 

تصفية القضية الفلسطينية؟«.
وح��ول اش��تراط الرئي��س محمود عب��اس للتراجع 
ع��ن قراراته متك��ني حكوم��ة الوف��اق الوطني ف��ي غزة، 
جدد البردويل تأكيد حركت��ه جهوزيتها لتولي احلكومة 

ملهامها في القطاع وأن حتل اللجنة اإلدارية فوراً.
واس��تغرب البردويل لغة الرئي��س عباس ضد غزة 
أنها ل��م توافق على املبادرة القطرية، موضحاً أن حركته 
قدمت موافقتها على املبادرة، مضيفاً: »األصل أن نس��مع 
م��ن القطريني من وافق على املب��ادرة ومن ال يوافق، علماً 

أن أبو مازن نسف املبادرة«.
وع��ن نتائج دع��وة حركته لقي��ادات حركة فتح في 
غزة، ب��نّي البردويل أن نتائج لق��اء القائدين أحمد حلس 
وروح��ي فت��وح كان��ت إيجابي��ة، مؤك��داً أن اللجنة هي 
عملية إدارية لترتيب العمل بني الوزارات فقط، وفي حال 

تولي احلكومة مهامها في غزة فإنها ستكون منتهية«.
ولف��ت إلى أن حلّ��س وفتوح أكدا أن قضية احلس��م 
م��ن روات��ب موظفي الس��لطة مؤقت��ة، ولن يك��ون عليهم 
حس��ومات مطلع الش��هر القادم.  وأض��اف: »قلنا لهم من 
يأتي لتنفي��ذ ذلك، أجابوا أن جلن��ة حكومية في رام الله 
س��تلتقي جلنة ف��ي غ��زة لتس��ليم احلكومة ل��كل املهام؛ 
لك��ن لم تأت أي جلن��ة، وكذلك قال��و التفاصيل عند عزام 

األحمد، لكننا لم نر أي رد منه«.
وأك��د البردوي��ل أن��ه من��ذ فت��رة طويل��ة للنض��ال 
وثيق��ة  عل��ى  الفلس��طينيون  يجتم��ع  ل��م  الفلس��طيني 
سياس��ية كوثيقة الوف��اق الوطني التي نادين��ا دائماً أن 

تظل حاضرة في أي نقاش أو برنامج.
وذكر أن حركة حماس اس��تقبلت احلكومة باحترام 
ووصلت إلى غزة؛ لكن ظلت هناك أيد خفية تقدم وتؤخر 

في احلكومة فما هو الهدف؟
وعل��ى صعيد إج��راءات عب��اس ضد غ��زة، أوضح 
البردوي��ل أن��ه ذه��ب إلى خطوت��ني: األول��ى إم��ا انتزاع 
الش��رعية من القطاع بالقوة بالضغ��ط عليه بالكثير من 
افتع��ال االزمات، وإما أن نعطي��ه كل ما يريد من تفويض 

بدون ضجة.
ويتاب��ع حديثه: »هو يعلم أنن��ا ال ميكن أن نفوضه 
بهذا ش��كل، هل م��ن املعقول أن تعاقب ش��عبك مبن فيهم 

أبن��اء فت��ح ال��ذي قطع��ت رواتبه��م؛ ه��ل سيش��كل ذلك 
شرعية؟«.

وح��ول اغتي��ال األس��ير احمل��رر م��ازن فقه��اء، أك��د 
القضي��ة،  أوراق  م��ن  الكثي��ر  كش��ف  مت  أن��ه  البردوي��ل 

وسيكون هناك ما يثلج قلوب شعبنا، وفق قوله.
وش��دد البردويل أن حركت��ه ماضية بدعم انتفاضة 
القدس في الضف��ة احملتلة، محذراً االحتالل من مغبة أي 
اعتداء ضد قطاع غزة، قائالً: »من يعتدي علينا س��نلقنه 

درساً ولن يعود بعد ذلك إلى غزة«.{

فلسطيني يطعن أربعة إسرائيليين
في تل أبيب

وقفة في غزة
تنديدًا باستمرار أزمة الكهرباء

اعتقلت ش��رطة االحتالل شاباً 
أربع��ة  طعن��ه  بزع��م  فلس��طينياً 
إسرائيليني مبفك في منطقة اليركون 

في تل أبيب.
وأفادت الناطقة باسم الشرطة 
اإلسرائيلية بأن الشاب -الذي يبلغ 
من العمر 18 عاماً من مدينة نابلس 
)ش��مالي الضف��ة الغربي��ة(- ق��ام 
مبهاجمة وطعن أربعة إس��رائيليني 
بآلة حادة قبل أن تتمكن عناصر من 

الشرطة اإلسرائيلية من اعتقاله.
ومت نقل الش��اب للتحقيق، واملصابني إلى إحدى 

املستشفيات لعالجهم من جراح طفيفة.
وتش��هد األراضي الفلس��طينية منذ تشرين األول 
عملي��ات  تخللته��ا  فلس��طينية  احتجاج��ات   2015
مقاوم��ة، متثل��ت ف��ي الطع��ن والده��س عل��ى خلفية 
سياس��ات االحتالل في التهويد واالستيطان وحماية 
اقتحام��ات املس��توطنني لتدني��س املس��جد األقص��ى 

املبارك.

.. وتوقيف ستة إسرائيليني بتهم 
»إرهابية« ضد عرب

أوقفت ش��رطة االحتالل ستة إسرائيليني متهمني 
بتنفي��ذ هجم��ات ضد فلس��طينيني ترقى إل��ى »أعمال 
إرهابي��ة وعنصري��ة«. وقال��ت الش��رطة ف��ي بيان إن 
املوقوف��ني يش��تبه في اس��تخدامهم س��كاكني وعصياً 
وقضبان��اً حديدية لتنفيذ ما ال يقل عن خمس هجمات 
خ��الل األش��هر املاضي��ة ض��د فلس��طينيني، وأعم��ال 
تخري��ب لس��يارات فلس��طينيني وأن املش��تبه فيه��م 
تصرف��وا »بدواف��ع قومي��ة وعنصري��ة من أج��ل منع 

 ش��ارك العش��رات ف��ي قط��اع غ��زة ف��ي وقف��ة 
احتجاجية يوم األحد تنديداً باستمرار أزمة الكهرباء. 
ورفع املش��اركون أمام محطة توليد الكهرباء املتوقفة 
ع��ن العمل وس��ط القطاع لوحات كت��ب عليها »نغرق 
ف��ي الظالم«، و»مئ��ات املرضى يحتاج��ون لكهرباء«، 

و»الكهرباء شريان احلياة«.
وقال��ت إحدى املش��اركات ف��ي الوقف��ة إنها تقف 
وآخري��ن ف��ي االحتج��اج للمطالب��ة بإنه��اء مش��كلة 
الكهرباء، مضيفة أن األوضاع من دون كهرباء صعبة 
جداً. وناش��دت املنظمات الدولي��ة واحلقوقية وأحرار 

العالم التدخل العاجل إلنهاء أزمة الكهرباء.
وأعلن��ت س��لطة الطاقة ف��ي غزة بداية األس��بوع 
املاض��ي عن توّقف محطة تولي��د الكهرباء عن العمل، 
وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها احلكومة 

الفلسطينية برام الله على الوقود اخلاص باحملطة.

يهوديات من االرتباط بعالقات مع عرب«.
وينش��ط املتهم��ون بتأثير من فيدي��و بثته حركة 
»الهاف��ا« )الش��علة( العنصرية من اليم��ني املتطرف، 
ال��ذي تدع��و في��ه إل��ى »إنق��اذ يهودي��ات متزوج��ات 
م��ن عرب«. ووجه��ت إليه��م التهمة بارت��كاب »أعمال 
إرهابية«، وفق ما أوردت الش��رطة التي لم حتدد عدد 

األشخاص الذين استهدفتهم هذه االعتداءات.
وكان أعض��اء في حركة الهافا قد تظاهروا في آب 
2014 احتجاج��اً على زواج مس��لم م��ن يهودية قرب 
ت��ل أبي��ب، ورددوا ش��عارات عنصرية بينه��ا »املوت 
للعرب«. كما يش��ن زعيم احلركة بنتس��ي غوبشتاين 

بانتظام حمالت على املسيحّيني أيضاً.
وتنش��ط »الهاف��ا« ف��ي من��ع »اخت��الط اليه��ود 
والزيج��ات املختلط��ة«، وتس��تمد أفكارها م��ن حركة 
»كاخ« العنصرية املعادية للعرب التي أسس��ها مئير 
كاهان��ا ع��ام 1971، وُحظرت ع��ام 1994بعدما قتل 
باروخ غولدش��تاين -وه��و من اتباعه��ا- 29 مصلياً 
فلس��طينياً ف��ي احل��رم اإلبراهيم��ي مبدين��ة اخللي��ل 

جنوب الضفة الغربية احملتلة.{

وتنف��ي احلكومة اتهامات س��لطة الطاقة، وتقول 
اإلس��المية  املقاوم��ة  حرك��ة  س��يطرة  اس��تمرار  إن 
)حم��اس( على ش��ركة توزيع الكهرباء وعلى س��لطة 
الطاقة هو الذي يحول دون متكني احلكومة من القيام 
بواجباته��ا وحتم��ل مس��ؤولياتها جت��اه إنه��اء أزمة 

الكهرباء املتفاقمة.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو مليوني 
نسمة، منذ عشر سنوات من أزمة كهرباء حادة، بحيث 
يحتاج إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء على مدار 

الساعة، بينما ال يتوفر حالياً إال 212 ميغاواتاً.
وف��ي س��ياق ذي صل��ة حذرت س��لطة املي��اه في 
غزة م��ن تأثير أزمة الكهرباء على عمل منش��آت املياه 
والصرف الصحي في القطاع، األمر الذي ستنجم عنه 

آثار سلبية على احلياة والصحة العامة في القطاع.
وطالب��ت س��لطة املياه في بي��ان صحفي حكومة 
الفلس��طينية  التواف��ق 
مس��ؤولياتها  بتحم��ل 
جت��اه قط��اع غ��زة، كما 
دعت املنظم��ات الدولية 
للعمل على رفع احلصار 
القطاع  املف��روض عل��ى 
والضغط على الس��لطة 
لتنفي��ذ  الفلس��طينية 
قطاع  تطوي��ر  مش��اريع 

الطاقة في غزة.{

إسماعيل هنّية: المقاومة باتت أقوى
وحرية األسرى اقتربت

خ��الل كلم��ًة له في حف��ل افتتاح مس��جد 
التق��وى في حّي التفاح إلى الش��رق من مدينة 
غزة، قال إس��ماعيل هنية نائ��ب رئيس املكتب 
السياس��ي حلركة حم��اس، ي��وم اجلمعة، إن 
املقاوم��ة الفلس��طينية وعل��ى رأس��ها كتائ��ب 
القس��ام )اجلن��اح العس��كري للحرك��ة( باتت 
أق��وى أضعاف��اً مضاعف��ة عما كان��ت عليه في 

احلرب األخيرة على القطاع.
وأكد هنّي��ة وقوف الش��عب الفلس��طيني 
املفت��وح ع��ن  خل��ف األس��رى ف��ي إضرابه��م 
الطعام، قائالً لألس��رى: »هذه ليست معركتكم 
وحدك��م ب��ل معركتن��ا جميع��اً«. مش��يراً إل��ى 

اجل��دل الدائر في إس��رائيل باأليام األخي��رة حول اجلنود 
املفقودين في غزة.

وأش��ار إلى الفيديو الذي نش��رته كتائب القسام عن 
اجلنود اإلسرائيليني قائالً: »نقول ألسرانا إن موعدكم مع 
احلرية اقت��رب، هذا وعد الل��ه ثم وعد الرج��ال واملقاومة 

املباركة الصامدة«.
وتط��رق هنّية للوض��ع الفلس��طيني احلالي في ظل 
م��ا متر به غ��زة قائ��الً: »ف��ي كل يوم تق��دم غزة الش��اهد 
والدلي��ل عل��ى صح��ة اخل��ط وس��المة املنه��ج ووضوح 
الرؤي��ة«، مش��يراً إلى ما مرت به غزة عب��ر التاريخ مروراً 
ب�»االنتصارات في احلروب الثالثة األخيرة للمقاومة ضد 
االحتالل«. وأضاف: »غزة صنعت مع شعبها ومقاومتها 
معادل��ة الردع وبن��اء نظرية الردع مع الع��ّد. غزة حققت 
النص��ر ف��ي صفق��ة وف��اء األح��رار وصم��دت ف��ي وج��ه 
احلصار«. مش��يراً إلى أن اجلهات الت��ي تخطط لإلضرار 
بالقط��اع تعيش في مأزق وأنه��ا تعيش في حالة ضعف 

فيما تعيش غزة بأقوى حاالتها.
وأضاف: »نحن أقوى ألننا متوكلون على الله وألننا 
ملتحم��ون مع ش��عبنا، وألننا متمس��كون بثوابتنا وألننا 
نراكم قوتنا، ونقول بكل طمأنينة لشعبنا إن قوة املقاومة 
اليوم وعلى رأس��ها كتائب القس��ام هي أضعاف ما كانت 
علي��ه ف��ي ح��رب 2014.. إننا الي��وم أقوى ال نخش��ى إال 

الله.. وال نركع إال لله.. بل منضي بقوة وبحكمة«.
وتاب��ع: »نح��ن نتعام��ل مع م��ا يطفو على الس��طح 
بجدي��ة ومس��ؤولية، وبحكمة واقتدار وبحال��ة وطنية«. 
مش��يراً إل��ى اللق��اءات الت��ي عقدته��ا قي��ادة حم��اس مع 
الفصائ��ل ومنظم��ات املجتم��ع املدني واألون��روا وممثلني 
دبلوماس��يني لعدد م��ن ال��دول لبحث األوض��اع األخيرة 

بغزة.
وأش��ار هنّية إلى قضية اغتيال األس��ير احملرر مازن 
فقه��اء، الفت��اً إل��ى أن األجه��زة األمني��ة ما زال��ت تواصل 
التحقي��ق في احلادث��ة، وأنه على ثقة بأنها س��تنجح في 
كشف اللثام عن هذه اجلرمية كما جنحت بذلك في الكثير 

من اجلرائم السياسية واألمنية واجلنائية.
وأض��اف: »نتاب��ع كل م��ا يتعلق باغتي��ال فقهاء وال 
ش��ك ف��ي أن أبن��اء غزة وأه��ل الضف��ة وكل أبناء ش��عبنا 
وأمتن��ا املعتصم��ني بخط املقاوم��ة يتابع��ون ويترقبون 
تداعيات ه��ذا االغتيال والى أين وصل��ت اجلهود في هذا 

املوضوع«.
وتابع: »املعارك العسكرية فوق األرض معروفة في 
طبيعته��ا وفي طرائقه��ا وأدواتها، ولك��ن املعركة األمنية 
دائم��اً حتت الطاول��ة وجتري بس��رية تام��ة، ولكن نحن 
عل��ى ثقة أن األجهزة األمنية س��تصل يوماً م��ا إلى أولئك 

املجرمني القتلة«.{
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 دع��ا املعتق��ل م��روان البرغوث��ي، عض��و اللجن��ة 
املركزي��ة حلركة التحري��ر الوطني الفلس��طيني )فتح(، 
البرملاني��ني ف��ي مختلف أنح��اء العالم إلى دع��م مطالب 

املعتقلني الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية. 
ويطالب نحو 1500 معتقل فلسطيني مضربني عن 
الطعام بأن توقف إسرائيل احتجاز نحو 500 فلسطيني 
ب��دون محاكم��ة، وإنه��اء احلب��س االنفرادي، وحتس��ني 
الرعاي��ة الطبي��ة، إضاف��ة إل��ى إط��الق س��راح املعتقلني 

املعّوقني أو الذين يعانون أمراضاً مزمنة. 
وفي رس��الة بعثها من س��جنه، قال البرغوثي )58 
عام��اً(، املعتقل الذي يقود اإلض��راب املفتوح عن الطعام 
منذ الس��ابع عشر من نيس��ان اجلاري، إن من الضروري 
مس��اندة إض��راب املعتقل��ني، وضم��ان احت��رام القانون 

الدولي الذي يحفظ حقوقهم. 
وش��دد على أن »إض��راب األس��رى ع��ن الطعام هو 
وس��يلة ش��رعية وس��لمية ملواجهة انتهاك حقوقهم التي 

يكفلها القانون الدولي«. 
وتابع البرغوث��ي: »لقد قررنا خوض هذا اإلضراب؛ 

ألن إسرائيل لم تترك لنا أي خيار آخر«. 
وأوض��ح إن إس��رائيل تس��تمر ف��ي اعتق��ال النواب 
الفلس��طينيني دون محاكم��ات ش��رعية، وأن 13 منهم ال 

يزالون داخل سجونها. 

إس��رائيليون  برملاني��ون  »ق��ام  قائ��الً:  ومض��ى 
بالتحري��ض عل��ى اعتقالن��ا ودعم��وه، ها هم يجلس��ون 
بينك��م في احملاف��ل البرملاني��ة الدولية ويحّرم��ون علينا 

ذلك«. 
واعتقل البرغوثي، وهو نائب في املجلس التشريعي 
الفلس��طيني، ع��ام 2002، وه��و محكوم عليه بالس��جن 
م��دى احلياة خمس م��رات؛ إلدانته بقتل إس��رائيليني في 

انتفاضة 2000. 
املعتقل��ني  إلض��راب  اإلعالمي��ة  اللجن��ة  وقال��ت 
الفلس��طينيني إن الوضع الصح��ي للبرغوثي في تدهور 

خطير، جّراء إضرابه عن الطعام. {

بغيابه��م، بل نه��ض رجاٌل غيره��م باملهم��ات، وبأيديهم رفع��وا الرايات، 
وبقي��ت أعالمها خفاقة، فصانوا املقاومة وحفظوا األمانة، وكانوا بصدقهم 

خير خلٍف أوجع العدّو بعد خيِر سلٍف أضناهم وأعياهم.
يجه��ل العدو كثيراً إذا ظن أنه يس��تطيع أن يطوع الفلس��طينيني وأن 
ييئس��هم، وأن يقتل فيهم األمل ومييت عندهم الرجاء، أو أنه يس��تطيع أن 
يخلق فيهم جيالً يتعاون معه ويقبله، أو أنه سيتمكن بسياسة القتل التي 
يتبعه��ا، واالعتق��ال التي ميضي به��ا، وعمليات االجتي��اح واالعتداء التي 
ميارس��ها يومًيّا ضدهم وفي مناطقهم من قتل روح هذا الشعب وإحباطه، 

ودفعه إلى قبول احللول التي يطرحها، واملخارج التي يقترحها.
ويخط��ئ العدو إذا ظ��ن أنه بتزايده الع��ددي بال��والدة الطبيعية، أو 
باس��تقدامه مهاجرين جدداً ومس��توطنني آخرين من كل أصقاع الدنيا أن 
عدد س��كانه س��يفوق عدد الفلس��طينيني املرابطني في أرضه��م، واملقيمني 
مع القهر وقس��وة الظ��روف في بالدهم، فالفلس��طينيون أبقى في أرضهم، 
وأكثر عدداً في بالدهم، وس��يعمرونها بأبنائهم، وس��يحررونها برجالهم، 

فاملستقبل في هذه األرض املقدسة سيكون لهم.
م��ا ال يعرف��ه الع��دّو اإلس��رائيلي أن جنود املقاوم��ة في ازدي��اد، وأن 
كل  ف��ي  وينتش��رون  ع��دداً،  يتضاعف��ون  الفلس��طيني  للح��ق  املؤيدي��ن 
الس��احات، ومن كل اجلنس��يات، ويش��اركون بكل الطاق��ات واإلمكانات، 
وأنه��م طاقاٌت علمي��ٌة وكف��اءاٌت مهنية، يبتك��رون في كل يوم س��الحاً به 
يواجهون، ووس��يلًة فتاك��ًة بها يقاتلون ويقاومون، وه��م ال يتأخرون عن 
العط��اء، وال يجبن��ون أمام الواجب، فهم أكثر متس��كاً باحل��ق العربي في 
فلس��طني من الفلس��طينيني أنفس��هم، وأكثر حرصاً على القدس واألقصى 
واملس��رى، الذي يفدون��ه باألرواح وامله��ج، ويتطلع��ون بقلوبهم ويرنون 

بعيونهم إلى اليوم الذي فيه يزورونها ويصلون في رحباها املقدس.
ه��ذا العدّو جاهٌل ال يفهم، أو أنه أحمق ال يعي، فاحلقيقة أمامه ماثلة، 
واضحة وس��اطعة، وما علي��ه إال أن يلتقطها ويفهمه��ا ويعمل مبقتضاها، 
فاملعلوم��ات التي يبحث عنه��ا قريبة منه، وفي متن��اول يديه، وال حتتاج 
إلى كل هذه اجلهود والطاقات، وما عليه إال أن يعود من حيث أتى ويرحل، 
فهذا الشعب الفلسطيني شعٌب أبٌيّ حٌرّ عزيٌز كرمٌي، ال يقبل الضيم، وال يقيم 

على الذل، وال يستكني على الضعف.
لكن يبدو أن هذا العدو ال عقل لديه وال حكمة عنده، وأن الغباء يحكمه، 
واحلمق يسّيره، والغباء يحركه، فهو ال يعي وال يدرك، وال يفكر وال يتدبر، 
ويعتقد أنه بقوته قادٌر على أن يحقق أمنه وأن يبقي على وجوده، وما علم 
أن الشعوب دوماً أقوى من محتليها، واملعتقلني أكثر بصيرًة من جالديهم، 

وهذا الشعب أبقى منهم وأقوى، وأقدر على البقاء منهم وأجدر.{

ينف��ق العدّو اإلس��رائيلي أم��واالً ضخمة، ويس��تغرق جه��وداً كبيرًة، 
ويس��تنفد طاق��اٍت غي��ر قليلٍة وه��و يجم��ع املعلوم��ات والبيان��ات وأدق 
التفاصي��ل وأخطرها ع��ن املقاوم��ة الفلس��طينية، فينظم العم��الء ويدّس 
املتعاونني، ويبني الشبكات ويزرع األجهزة، ويراقب ويتجسس ويسجل 
ويصّور، ويس��تخدم أحدث التقنيات العلمية، وأدق األجهزة اإللكترونية، 
ويستخدم إلى جانب العمالء الذين يدّونون ويراقبون الطائرات واملناطيد 
وأجه��زة البصم��ات الصوتي��ة واملجس��ات احلراري��ة، وغيرها م��ن ألوان 
وأش��كال املعدات واآلالت، التي تعمل كلها خلدمته، وتصب عنده مختلف 
املعلوم��ات والكثير من البيانات، معتقداً أنه مب��ا ميتلك من معلوماٍت عن 
الش��عب واملقاومة الفلس��طينية س��ينتصر عليه��م، وس��يطوي قضيتهم، 

وسيشطب من التاريخ هويتهم.
يرهق العدّو اإلسرائيلي نفسه في جمع هذه املعلومات، وفي توظيف 
ه��ؤالء املتعاون��ني والعم��الء، واملتطوعني من مس��توطنيه وم��ن مختلف 
اجلنس��يات، وفي النهاية يفش��ل ف��ي حتقيق أهداف��ه، ويعجز عن حتقيق 
رغباته، ويصاب باإلحباط إذ ال يصل إلى غاياته وأحالمه، وتبوء جهوده 
بالفشل، وتبور أمواله باخلس��ارة، ويبدأ من جديد معتقداً أنه سيستدرك 
م��ا فاته، وس��يعّوض ما فقده، وس��يتعلم من دروس��ه الفائتة، وس��تتكلل 
محاوالته بالنجاح، ولكنه يقع في الفش��ل نفس��ه، فهو أضعف وأوهى من 

أن يخترق هذا الشعب، أو يوهن قوته، وينهي مقاومته، ويسكت صوته.
الع��دّو اإلس��رائيلي ال يع��رف مع مضّي كل هذه الس��نوات ش��يئاً عن 
هذا الش��عب املكاف��ح املكابد، العميق اجلذور والواس��ع االنتش��ار، مع أنه 
فّرغ أجهزة مخابراته ومؤسس��اته العلمية ومدارس��ه النفس��ية ومعاهده 
االجتماعية وأس��اتذة عل��م االجتماع والفلس��فة، وكرس أوقاته، لدراس��ة 
طبيعة وس��يكولوجية هذا الشعب، لكنه يكتشف في كل مرٍة أنه أجهل من 
أن يس��بر غور هذا الش��عب، أو أن يعرف كنه مقاومت��ه، وعوامل صموده، 
وقدرت��ه على التحدي والصمود والثبات واملواجهة، مع صعوبة الظروف 
وقس��وة األوض��اع، واحلص��ار وقل��ة الس��الح، والقم��ع والبط��ش والقتل 
واالعتقال، وتخلي األقارب وانقالب اإلخوة واألشقاء، فقد بقي في مواجهة 
كل هذه التحدي��ات صامداً حاضراً ال يغيب، ومقاوماً ال ينكس��ر، وعنيداً ال 

يتراجع.
ال يعرف العدّو اإلس��رائيلي أن األم الفلس��طينية تضحي بأوالدها من 
أجل الوطن، وتقدم الغالي والنفيس كرامًة لهذا الشعب ومقدساته، وتقدم 
الول��د إث��ر الولد ش��هيداً، وترس��لهم إلى س��وح املقاومة وميادي��ن القتال، 
وحتزن عليهم وتبكي إن استش��هدوا أو اعتقل��وا، وتصبر معهم إن جرحوا 
وأصيبوا، لكنها ال جت��زع وال تنكفئ، بل متضي بيقني نحو النصر، وتأمله 
م��ن الل��ه )عز وجل(، س��واء أطال الزم��ن أم قصر، وتقاتل بنفس��ها إن لزم 

األمر، وحتمل السكني بيدها، إن عَزّ عليها الفقد وأحبت الثأر.
وال يع��رف العدّو أن األجيال الفلس��طينية املتتالية تس��لم الراية جداً 
حلفيد، ويورثها الوالُد للوليِد، وتتابع املس��يرة بأمٍل، ومتضي على الدرب 
بيق��نٍي، حتمل األمانة وتصون العه��د، وحتافظ على الوعد، بل إن األجيال 
الطالعة أش��د قوًة وأعظم بأس��اً وأصلب إرادًة وش��كيمة م��ن األجيال التي 
س��بقت، وإن حمل��ة الراي��ة اجلدد يبّزون س��ابقيهم ق��وًة ومض��اًء، وعزماً 
وإرادة، وخب��رًة ودراي��ًة وكف��اءًة، وقد اغت��ال العدّو عش��رات القادة وقتل 
مئ��ات الك��وادر، فما عقر الش��عب الفلس��طيني بعدهم، وما ش��كا من عجٍز 

ما ال يعرفه العدّو اإلسرائيلي عن الشعب والمقاومة
بقلم: د. مصطفى اللداوي

مواجهات وفعاليات تضامنية مع األسرى المضربين 
بسجون االحتالل

البرغوثي يدعو برلمانيي العالم
إلى دعم إضراب المعتقلين في سجون إسرائيل

 أصيب عدد من الفلس��طينيني برصاص االحتالل 
خالل مواجهات اندلعت ش��مال ش��رق رام الله، وسط 
استمرار الفعاليات التضامنية في مناطق مختلفة مع 

األسرى املضربني بسجون االحتالل.
وقال مراسلون إن عدداً من الفلسطينيني أصيبوا 
بالرصاص احل��ّي واملطاط وبح��االت اختناق بالغاز 
املدم��ع في مواجهات اندلعت مس��اء األحد عند مدخل 

قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.
وذكرت مصادر فلس��طينية أن سيارات اإلسعاف 
التابعة للهالل األحمر الفلسطيني نقلت ثالث إصابات 
إل��ى مستش��فى رام الل��ه احلكوم��ي، وصف��ت إحداها 

باحلرجة.
يش��ار إلى أن قوات االحت��الل تغلق مدخل القرية 
ومتن��ع الفلس��طينيني م��ن اخل��روج أو الدخ��ول إليها 

وتقوم بعمليات تفتيش وتدقيق في بطاقاتهم.
فعاليات تضامنية

في هذه األثناء، انطلقت في عدد من القرى واملدن 
الفلسطينية فعاليات تضامنية مع 1500 أسير بدأوا 
إضرابهم عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
االثنني املاضي للمطالبة بتحسني ظروف احتجازهم.
ففي رام الله نظم الفلس��طينيون مس��يرة انطلقت 
م��ن خيمة االعتص��ام املقام��ة للتضامن مع األس��رى، 
وتوجهت نحو احلاجز العس��كري اإلسرائيلي القريب 
من مس��توطنة بيت إيل ش��مالي املدين��ة، لالحتجاج 

على ما يتعرض له األس��رى في السجون واملعتقالت 
اإلس��رائيلية، كما طافت مس��يرة أخرى شوارع مدينة 

نابلس منددة مبمارسات االحتالل جتاه األسرى.
وكان��ت مدينة رام الله ش��هدت الس��بت مس��يرة 
جابت ش��وارعها، وش��ارك فيها عش��رات األش��خاص 
ع��ن  تعبي��راً  الفارغ��ة  واألوان��ي  الالفت��ات  حامل��ني 
تضامنه��م مع األس��رى املضرب��ني عن الطع��ام، ودعا 
املش��اركون إلى تعزيز صمود األس��رى والوقوف إلى 

جانبهم حتى حتقيق مطالبهم.
كما نظمت حركة التحرير الوطني )فتح( مسيرة 
في مدينة غزة لدعم األسرى املضربني عن الطعام، رفع 
املش��اركون فيها صوراً لقادة األس��رى الفلس��طينيني، 
وانطلقوا من س��احة الكتيبة مبدين��ة غزة وصوالً إلى 
خيمة االعتصام التضامنية في س��احة السرايا وسط 
املدين��ة، داعني إلى تفعيل احلراك الش��عبي للتضامن 

مع األسرى حتى حتقيق مطالبهم.
وفي وق��ت س��ابق، قالت هيئة ش��ؤون األس��رى 
واحملرري��ن إن مصلحة الس��جون اإلس��رائيلية تش��ن 
حمل��ة مداهم��ات وتفتي��ش واس��عة بح��ق األس��رى 
املضربني عن الطعام من��ذ االثنني املاضي، بينما حذر 
مسؤول رفيع باالستخبارات الفلسطينية في تصريح 
لوكال��ة الصحاف��ة الفرنس��ية م��ن خ��روج األمور عن 
الس��يطرة، خصوصاً في حال استمرار اإلضراب وبدء 

نقل املضربني إلى املستشفيات.{

كوريا الشمالية تهدد بضرب حاملة طائرات أميركية
ه��ددت صحيفة رس��مية ف��ي كوريا الش��مالية يوم 
األحد بإغراق حاملة طائرات أميركية، وأرس��لت اليابان 
سفينتني للمشاركة في تدريبات أميركية قبالة السواحل 
الكورية، فيما احتجزت كوريا الش��مالية مواطناً أميركياً 

من أثناء زيارته للبالد.
وقال��ت رودوجن س��ينمون -وه��ي صحيف��ة حزب 
العم��ال احلاك��م في كوريا الش��مالية- »قواتن��ا الثورية 
مس��تعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات األميركية التي 
تعمل بالطاق��ة النووية بضربة واحدة«، معتبرة أن ذلك 
س��يعطي »مث��االً عملي��اً« على إظه��ار قوة جي��ش كوريا 

الشمالية.
وج��اء التهدي��د ف��ي وق��ت انضم��ت فيه س��فينتان 

تابعت��ان للبحري��ة اليابانية إلى تدريب��ات تضم حاملة 
الطائ��رات األميركي��ة كارل فينس��ون ف��ي غ��رب احمليط 

الهادي.
ترام��ب حامل��ة  األميرك��ي دونال��د  الرئي��س  وأم��ر 
الطائرات باإلبحار إلى املياه الواقعة قبالة شبه اجلزيرة 
الكوري��ة رداً عل��ى االختب��ارات النووي��ة والصاروخي��ة 
الكورية الشمالية وتهديداتها مبهاجمة الواليات املتحدة 

وحلفائها.
م��ن جهته��ا، قالت مصادر ف��ي كوري��ا اجلنوبية إن 
أس��تاذاً جامعي��اً أميركي��ا م��ن أص��ل ك��وري جنوبي زار 
بيون��غ يان��غ فاحتج��ز ي��وم اجلمع��ة املاض��ي م��ن قبل 

السلطات الكورية الشمالية.{
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مصر: إحالة أوراق عشرين معتقاًل إلى المفتي بأحداث كرداسة
ق��ررت محكم��ة جناي��ات القاه��رة املصري��ة، ي��وم 
االثنني، برئاس��ة املستش��ار محمد ش��يرين فهمي، إحالة 
عش��رين معتق��الً م��ن رافض��ي االنق��الب العس��كري إلى 
مفتي اجلمهورية ألخذ رأيه الش��رعي ف��ي إعدامهم، على 
خلفي��ة اتهامهم في القضية الش��هيرة إعالمياً ب�»اقتحام 
قس��م كرداس��ة«، التي وقعت بالتزامن م��ع مذبحة فض 

اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وحددت احملكمة جلسة 2 متوز املقبل للنطق باحلكم 
في القضية التي تض��م 149 معتقالً من رافضي االنقالب 
العس��كري، ف��ي إع��ادة محاكمته��م عقب قب��ول طعنهم 
وإلغ��اء أحكام اإلعدامات والس��جن الصادرة بحقهم، من 

محكمة أول درجة.
واملعتقلون احملالون للمفتي هم: سعيد يوسف عبد 
الس��الم، وعبد الرحيم عبد احلليم، وأحم��د محمد محمد 
الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد 

عل��ي، ومحمد رزق أبو الس��عود، وأش��رف الس��يد رزق، 
وأحمد عويس حمودة، وعصام عبد املعطي، وأحمد عبد 
النبي فض��ل، وبدر عبد النبي زقزوق، وقطب س��يد قطب 
أحم��د، وعم��رو محمد الس��يد عم��ر، وعزت س��عيد محمد 
العط��ار، وعلي الس��يد علي القن��اوي، وعبد الله س��عيد 
عبد القوي، ومحمد عامر يوس��ف الصعيدي، وأحمد عبد 
الس��الم أحمد، وعرفات عبد اللطي��ف إبراهيم، ومصطفى 

السيد القرفش.
وعلّ��ق املتهم��ون احملال��ون للمفت��ي عل��ى احلك��م: 
»حس��بنا الل��ه ونع��م الوكي��ل في��ك ي��ا ظال��م«، مرّددين 

التكبيرات.
ومنع��ت احملكمة، خ��الل جلس��ات احملاكم��ة، التي 
ُعقدت أغلبها بشكل مس��ائي، حضور أي من الصحافيني 
أو وس��ائل اإلع��الم للجلس��ة لتغطية وقائعه��ا، واقتصر 

احلضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن املعتقلني.

واس��تمعت احملكم��ة إلى مرافع��ة هيئ��ة الدفاع عن 
املعتقل��ني، التي دفع��ت بب��راءة موكليهم تأسيس��اً على 
بط��الن إج��راءات احملاكمة لوض��ع املعتقل��ني في قفص 
زجاج��ي ع��ازل للص��وت يح��ول دون اتص��ال الدف��اع 

مبوكليه.
كما دفعت ببطالن حتقيقات النيابة العامة وبطالن 
الدليل املس��تمد منها ملخالفتها نصوص املواد 206 مكرر 
و69 و70 م��ن قان��ون اإلج��راءات اجلنائي��ة، واجلرائ��م 
ال��واردة ف��ي الب��اب األول والرابع، واملتعلق��ة بإجراءات 

الضبط والتحقيق.
ودفعت ببطالن حتقيق��ات النيابة العامة ملخالفتها 
ن��ص املادة 124 من قانون اإلج��راءات اجلنائية، فاملادة 
124 أوجب��ت على النيابة العامة إحضار محاٍم حلضور 

التحقيق مع املعتقلني، وهو ما لم يحدث.
كم��ا دفع��ت بانتف��اء أركان جرمي��ة التجمه��ر ف��ي 
حق املعتقل��ني، وانقطاع صلة املعتقل��ني بالواقعة محل 
االتهام، مش��ددة على أنه ال يوجد ش��اهد واحد أكد رؤية 
املعتقلني في م��كان الواقعة، وال يوج��د دليل واحد يؤكد 
تواجده��م على مس��رح األح��داث غي��ر التحري��ات التي 

اتهمته��م بالتحري��ض على األح��داث، وتواج��د بعضهم 
فيها.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن املعتقلني 
عل��ى أحكام اإلع��دام الص��ادرة بحقهم، وق��ررت احملكمة 
إلغ��اء األحكام الص��ادرة وإعادة محاكم��ة املعتقلني أمام 

دائرة مغايرة للتي أصدرت األحكام.
واس��تند الدفاع إلى الفساد في االستدالل واالستناد 
إل��ى أق��وال الش��هود القولي��ة ف��ي احلك��م والقص��ور في 
حق��وق  ف��ي  اجلرمي��ة  أركان  تواف��ر  وع��دم  التس��بيب 

املتهمني.
ونف��ى الدفاع صل��ة املعتقلني بالواقع��ة وانتماءهم 
جلماعة االخوان املس��لمني، مش��يراً إلى أنهم دفعوا أمام 
محكم��ة اجلنايات -أول درجة- بع��دم جدية التحريات 
األمنية التي اعُتبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد 

احملكمة على هذا الدفع.
وكان��ت محكمة جنايات اجلي��زة املصرية، املنعقدة 
مبعه��د أمناء الش��رطة بطره، برئاس��ة املستش��ار محمد 
ناجي ش��حاتة امللقب بقاضي اإلعدامات، قضت في  آذار 
املاضي مبعاقبة املعتقلني باإلعدام ش��نقاً، بعد أخذ رأي 

املفتي.
ونس��بت النيابة العام��ة للمعتقلني ارت��كاب جرائم 
التجمه��ر، والقت��ل العم��د مع س��بق اإلص��رار والترصد، 
والش��روع فيه، وحيازة أس��لحة نارية وبيضاء وثقيلة، 
وقت��ل 11 ضابطاً من قس��م ش��رطة كرداس��ة، والتمثيل 
بجثثه��م، وقت��ل اثنني م��ن املدنيني، تص��ادف وجودهما 

داخل القسم أثناء الواقعة.{

بقلم: طارق جنم الدين

بقلم: فهمي هويدي

الحق الفلسطيني في األمم المتحدة 
ريما خلف نموذجًا

بقلم: رأفت مرة

ف��ي مراجعة بس��يطة، وقف��ت األمم املتحدة تاريخياً إل��ى جانب الكي��ان الصهيوني في محطات 
كثيرة، وأعطت أحياناً الفلسطينيني بعض احلقوق التي بقيت دون تنفيذ.

ف��األمم املتحدة قّررت تقس��يم فلس��طني واعترف��ت بالكيان، ول��م تطبق حق الع��ودة، ولم ترغم 
االحت��الل على االنس��حاب من األراضي احملتلة ع��ام 1967م، وصمتت عن املجازر اإلس��رائيلية ضّد 
الفلس��طينيني، ووقفت متفرجة على مش��اريع االس��تيطان، ولم تقم بتحقيقات عادلة في االنتهاكات 

اإلسرائيلية، ولم حتاكم قادة االحتالل الذين ارتكبوا جرائم حرب وإبادة جماعية.
ونذكر _على سبيل املثال_ مجازر دير ياسني وكفر قاسم وقبية وصبرا وشاتيال، واالعتقاالت 
اجلماعي��ة والتعذي��ب في الس��جون، وحصار قطاع غزة، وبناء اجلدار العازل، واس��تخدام أس��لحة 

محرمة.
وف��وق ذل��ك صمت��ت األمم املتح��دة ع��ن جمي��ع ممارس��ات االحت��الل، ووف��رت غطاء سياس��ياً 
ودبلوماسياً لكل اجلرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية، ما جعل االحتالل يتمادى في ممارساته اإلرهابية 

ضد الفلسطينّيني والعرب.
وملا كانت األمم املتحدة مسؤولة عن تطبيق القوانني والقرارات الدولية؛ فإنها سكتت عن جتاوز 
االحت��الل ه��ذه القوانني والق��رارات، ومنها حماية املقدس��ات في القدس، واملس��ؤولية الش��املة عن 

املواطنني في مناطق سلطات االحتالل، وااللتزام مبعاهدات احلرب.
شكلت األمم املتحدة غطاء سياسياً وقانونياً لنظام االحتالل اإلسرائيلي، وأمنت له البيئة الالزمة 
المتالك عناصر القوة ولتجاهل رد الفعل العاملي وحلمايته من املساءلة واحملاكمة. وهي بذلك كانت 

في موقف معاٍد للفلسطينيني، ويكفي أن قرارات األمم املتحدة جتاه فلسطني بقيت حبراً على ورق.
قضية »رميا خلف« ليست جديدة؛ فقد سبقتها تقارير كثيرة جتوهلت أو أدخلت النسيان قسراً. 

فاحملاكم الدولية عدت اجلدار العازل مخالفاً للقانون، فأين دور األمم املتحدة؟!
وأي��ن نتائج االعتداءات اإلس��رائيلية على قطاع غزة؟! وأين نتائ��ج مخالفة االحتالل في قضايا 

االستيطان وعدم تنفيذ حق العودة؟!
رميا خلف كشفت كل ما هو معروف، وإنها من موقعها وباستقالتها أعطت القضية بعداً سياسياً 

وإعالمياً ودبلوماسياً؛ فهي تعرف ماذا يجري، وهي مطلعة على التحركات داخل األمم املتحدة.
املش��كلة أن هناك م��ن ال يزال يراهن على تدخل دول��ي، وعلى عدالة دولي��ة، وعلى قرارات األمم 

املتحدة.
اس��تقالة رميا خلف أعطت دروساً وعبراً للفلسطينيني أن البقاء لألقوى، وأن الرهان على تدخل 

دولي رهان خاسر، وأن احلل يكون بالقوة، وأن احلقوق تنتزع انتزاعاً.{

المصالحة الوطنّية المنسّية في مصر
 ح��ني دع��ا الرئي��س عب��د الفت��اح السيس��ي إل��ى 
مصاحلة وطنية في العراق، أثناء لقائه مع الس��يد عمار 
احلكي��م، قل��ت إن الفكرة جي��دة، ليتنا نطبقه��ا في مصر. 
الدع��وة حتدث��ت عنه��ا صحف ي��وم األربع��اء )4/19( 
وأبرزته��ا جريدة »األهرام« عل��ى رأس صفحتها األولى، 
مع ص��ورة اس��تقبال الرئيس للس��يد احلكي��م الذي قدم 
باعتباره رئيس التحالف الوطني العراقي، ولم يشر إلى 
صفاته األخرى باعتباره أحد رموز »اإلسالم السياسي« 
ورئيس املجلس اإلس��المي األعلى في بالده. وهو املوقع 
الذي ورثه عن أبيه وجده آية الله العظمى السيد محسن 

احلكيم.
فهمت مما نشرته بعض الصحف املصرية أن أفكاراً 
أخ��رى مهمة أثيرت في لق��اء الرئيس مع الس��يد احلكيم 
)مث��ل اقتراح عق��د مؤمتر إقليمي تش��ارك في��ه مصر مع 
إي��ران وتركيا والس��عودية والعراق(، إال أني لس��ت في 
موقف يس��مح لى بالتعرف على ص��دى تلك األفكار لدى 
اجلان��ب املصري. مع ذلك فإنني أرح��ب وأحيي كل جهد 
إيجابي يبذل للتواصل مع األشقاء العرب بوجه أخص، 

بغض النظر عن موضوعه.
استوقفتني فكرة املصاحلة لعدة أسباب، أهمها أنها 
لم تعد هم��اً قومياً وعربياً فحس��ب، ولكنه��ا صارت هماً 
وطنياً وقطري��اً أيضاً، ذلك أن انفراط العقد أصبح إحدى 
سمات املرحلة في منطقتنا، حتى بات محزناً ومفجعاً أن 
ينقلب املش��هد في عاملنا العربي، بحيث يس��تمر التباعد 
بني العواصم العربية في حني تتزايد مؤش��رات التقارب 

بني بعض تلك العواصم وبني الكيان الصهيوني.
ع��ن  السيس��ي  الرئي��س  حدي��ث  أن  أخف��ي  لس��ت 
املصاحل��ة الوطنية في العراق، هو ما أثار لدّي الس��ؤال 
ع��ن مصيرها ف��ي مصر. ذلك أنه��ا أصبحت ملفاً منس��ياً 
م��ن جانب عامة الناس، أو مس��تهجناً م��ن جانب بعض 
عناص��ر النخبة. حدث ذلك في ح��ني أن خريطة الطريق 
الت��ي أعلنها الفري��ق )آنذاك( عب��د الفتاح السيس��ي في 

الثال��ث م��ن يولي��و ع��ام 2013 نّص��ت عل��ى »تش��كيل 
جلن��ة عليا للمصاحل��ة الوطنية، من ش��خصيات تتمتع 
مبصداقي��ة وقبول لدى النخب الوطني��ة ومتثل مختلف 
االجتاه��ات«، وهي الدعوة التي لم يعد يأتي على ذكرها 
أحد. حتى يبدو كأنها س��قطت من الذاك��رة املصرية، في 
حني أنه��ا باتت اآلن -في ع��ام 2017- أكثر إحلاحاً عما 
كانت عليه األوضاع في عام 2013، وإذا س��ألتني ملاذا؟ 

فردي كالتالي:
في ع��ام 2013 كان قطبا الصراع آنذاك هما جماعة 
اإلخ��وان وحلفاؤها م��ن ناحي��ة، وفي الناحي��ة األخرى 
ائت��الف 30 يوني��و ال��ذي ضم طيفاً واس��عاً م��ن النخب 
والق��وى السياس��ية إلى جان��ب القوات املس��لحة، وهي 
التي أعلن الفريق السيس��ي باس��مها خريطة الطريق في 
3 متوز آن��ذاك. أما اآلن فإن موقع جماعة اإلخوان ال يزال 
كما هو، أم��ا ائتالف 30 يونيو فقد انف��رط عقده ولم يعد 
ل��ه وج��ود، إذ توزع��ت مكّونات��ه على مواق��ع املعارضة 
واالس��تقالل وامل��واالة، وأصب��ح األخي��رون يس��يطرون 
عل��ى مجلس النواب ف��ي حتالف غير معلن مع الس��لطة 

التنفيذية املؤيدة بالقوات املسلحة.
إزاء ذل��ك، ف��إن مفهوم املصاحل��ة الوطني��ة لم يعد 
مقص��وراً عل��ى التصالح م��ع اإلخوان، ولك��ن املصاحلة 
صارت مطلوبة مع الشريحة األوسع من القوى الوطنية 
ف��ي مص��ر. ولي��س خافي��اً عل��ى أح��د أن تلك الش��ريحة 
األخي��رة يزداد حجمها حيناً بع��د حني، خصوصاً بعدما 
أثي��رت قضية مصري��ة جزيرتي تي��ران وصنافي��ر، إلى 
جانب موقف الس��لطة من اجلمعيات األهلية وانتهاكات 
حقوق اإلنسان، فضالً عن االعتداء على استقالل القضاء، 
وش��كل تعومي اجلنيه والغالء الفاحش الذي قصم ظهور 
اجلمي��ع، طفرة مهم��ة في مؤش��رات الس��خط والغضب 
الش��عبي. هذه اخللفي��ة مبؤش��راتها وتداعياتها املؤّرقة 
ت��دق األج��راس بق��وة منبه��ة إلى ض��رورة 
ويظ��ل  الوطني��ة،  املصاحل��ة  مل��ف  فت��ح 
مدهش��اً ومستغرباً أال تس��مع تلك األجراس 
رغم ال��دوي الذي حتدثه، بحي��ث ال تخطئه 
عني مفتوح��ة، وال يف��وت س��ماعه على أذن 
مفتوحة. وهو ما يوج��ب ليس فقط التنويه 

والتذكير، وإمنا التحذير أيضاً.{

األمم المتحدة: الطوارئ في مصر يجب أال تهدر حقوق اإلنسان
 أدان األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات التي اس��تهدفت كنيس��تني قبطيتني مبصر، 
خالل مكاملة هاتفية مع املندوب املصري لدى املنظمة الدولية، بينما أكد املتحدث باس��مه س��تيفان دوجاريك 

أن جهود مكافحة اإلرهاب ال ينبغي أن تعرقل احترام قوانني حقوق اإلنسان.
وقال دوجاريك في مؤمتر صحفي بنيويورك يوم االثنني: »من حيث املبدأ نؤمن بأن احلرب على اإلرهاب 
ال ينبغي أن تكون على حساب حقوق اإلنسان«. وكان دوجاريك يرد على سؤال بشأن إعالن الرئيس املصري 

عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البالد لثالثة أشهر، ضمن إجراءات أخرى لتشديد إجراءات األمن.
يشار إلى أن مجلس الوزراء املصري وافق على قرار السيسي فرض الطوارئ، ومن املقرر أن يوافق عليها 
البرملان خالل أس��بوع، وكان السيس��ي أمر بنش��ر وحدات خاصة من اجليش ملس��اعدة الش��رطة على تأمني 

املنشآت احليوية في البالد.
ويخش��ى معارضون استغالل الس��لطات حالة الطوارئ لتش��ديد قبضتها األمنية، في وقت تتحدث فيه 

منظمات دولية عن تدهور شديد ألوضاع حقوق اإلنسان واحلريات في مصر.{
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ليبيا: مراكز احتجاز 
المهاجرين سوق لـ»السخرة«

وصف��ت منظم��ة »أطب��اء ب��ال ح��دود« 
ليبي��ا  ف��ي  احملتجزي��ن  املهاجري��ن  وض��ع 
بأنه »ال يطاق«، مش��يرة إل��ى مراكز احتجاز 
حتول��ت س��وقاً للس��خرة، يتم فيه��ا اإلجتار 
بالبشر. وأكدت ممثلة املنظمة آن ماري لوف 
ف��ي ش��هادة أم��ام جلن��ة الش��ؤون الداخلية 
واحلريات في البرمل��ان األوروبي، أن »احلل 
ال يكم��ن ف��ي ليبي��ا ألن األخي��رة ج��زء م��ن 

املشكلة«.
وعرض��ت مش��اهد الحتج��از مهاجرين 
في زنزان��ات مكتظة في مراك��ز في طرابلس 
ومصرات��ة. وقالت إنها »لم تش��اهد أوضاعاً 
ش��بيهة مب��ا يح��دث ف��ي ليبي��ا ف��ي مناطق 
النزاعات األخ��رى«. وذك��رت آن ماري لوف 
أن »نش��اطات تهريب املهاجرين تدر عائدات 
مالية كبيرة بالنسبة إلى املهربني، ما يشكل 
مص��در قل��ق كبي��ر، ألن األم��ر يتعل��ق ببي��ع 
بش��ر«. وقال��ت ف��ي ش��هادتها أم��ام النواب 
إن »النس��اء يجبرن عل��ى الدع��ارة والذكور 
��ق أطباء املنظمة  يجبرون على العمل«. ووَثّ
ش��ديد  وعن��ف  ض��رب  ضحاي��ا  ش��هادات 
وتعذي��ب. وقال��ت آن م��اري ل��وف: »عثرن��ا 
ف��ي كل زنزانة عل��ى عصي ملقاة ف��ي الركن 
تس��تخدم لض��رب املهاجرين ف��ي الليل وفق 
رواياته��م«. وأضافت: »رأينا جروحاً ناجمة 
ع��ن التعذي��ب والعن��ف ال��ذي يتع��رض له 

املهاجرون، سواء كانوا قصراً أو كهوالً«.

تركيا: المحكمة اإلدارية 
ترفض الطعن باالستفتاء

رفض��ت محكم��ة إدارية عليا ف��ي تركيا 
أم��س طعن��اً قانوني��اً قّدمت��ه املعارضة في 
توس��يع  عل��ى  االخي��ر  االس��تفتاء  نتيج��ة 

صالحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. 
اجلمه��وري  الش��عب  ح��زب  وانتق��د 
االعل��ى  املجل��س  ق��رار  م��راراً  املع��ارض 
لالنتخابات الذي اتخذ ف��ي اللحظة األخيرة 
قب��ل الف��رز، بقب��ول أوراق االقت��راع الت��ي ال 

حتمل اخلتم الرسمي.
وق��ّدم احلزب رس��مياً اجلمع��ة املاضي 
طلباً الى مجلس الدولة، أعلى محكمة ادارية 
تركي��ة، بع��د ف��وز معس��كر »نع��م« بنس��بة 
51،4 ف��ي املئة م��ن األصوات في االس��تفتاء 
ال��ذي أجري في 16 نيس��ان، اللغ��اء نتيجة 
ه��ذا االس��تفتاء، إال ان طلب��ه رف��ض. وق��ال 
احل��زب إن قرار املجل��س االعلى لالنتخابات 
كان »إداري��اً«. لك��ن احملكمة رفض��ت الطعن 
بالغالبي��ة وقال��ت إنه��ا ال تس��تطيع اصدار 
قرار في شأن قرار املجلس األعلى النه »ليس 

قراراً ادارياً«.

غارات تركية من القامشلي 
إلى سنجار

ش��ّنت تركي��ا عش��رات الغ��ارات عل��ى 
مواق��ع ل�»وحدات حماية الش��عب« الكردية 
الت��ي تدعمه��ا الوالي��ات املتحدة في ش��مال 
ش��رق س��وريا، موقعة 18 قتي��الً على االقل، 
في تصعي��د تزامن مع خوض فصائل كردية 
وعربي��ة بدع��م م��ن واش��نطن مع��ارك لطرد 
اجلهادي��ني م��ن الرق��ة، أب��رز معاقله��م ف��ي 

البالد. 
الش��عب«  حماي��ة  »وح��دات  وأف��ادت 
الكردي��ة ف��ي بي��ان ب��أن »طائ��رات حربي��ة 
تركية شّنت هجوماً واس��ع النطاق على مقر 
القيادة العامة لوحدات حماية الشعب حيث 
مرك��ز االع��الم واالذاع��ة ومرك��ز االتص��االت 
وبعض املؤسسات العسكرية« في محافظة 

احلسكة.

بوتين ألردوغان:
 لست محاميًا عن األسد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
م��راراً في مقابلة مع »رويت��رز« ، أنه ال ميكن 
التوص��ل إلى ح��ل للصراع الس��وري في ظل 

بقاء بشار األسد في السلطة.
وق��ال أردوغ��ان ف��ي القص��ر الرئاس��ي 
بالعاصمة التركية: »األسد ليس عنواناً حلل 

ُمنتظر في س��وريا. ينبغي حترير سوريا من 
األسد حتى يظهر احلل«.

وملّ��ح الرئي��س الترك��ي أيض��اً إل��ى أن 
موس��كو خففت م��ن دعمها لألس��د، معلناً أن 
الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوتني ق��ال له: 
»أردوغ��ان ال تفهمني خطأ. لس��ت أدافع عن 
األس��د ولس��ت محامياً عنه«، وأضاف: »هذا 

ما قاله. بوتني أبلغني بذلك«.

بريطانيا ترفض طلبًا 
باالعتذار عن وعد بلفور

أعل��ن ق��ادة فلس��طينيون أن بريطاني��ا 
رفضت طلبه��م تقدمي اعتذار ع��ن وعد بلفور 
الطري��ق  مه��د  ال��ذي   ،1917 ع��ام  الص��ادر 
أمام قي��ام »دول��ة إس��رائيل«، مؤكدين أنهم 
س��يتابعون األمر أمام احملاكم الدولية، إال إذا 

تراجعت لندن عن موقفها.
وطال��ب الرئي��س الفلس��طيني محم��ود 
عب��اس باعت��ذار ف��ي كلم��ة أم��ام اجلمعي��ة 
العامة ل��ألمم املتحدة في أيل��ول املاضي، إال 
أن بريطاني��ا تعت��زم تنظي��م احتف��االت م��ع 
مس��ؤولني إس��رائيليني مبناس��بة مرور مئة 
ع��ام على وع��د بلفور في الثاني من تش��رين 

الثاني املقبل.
وقال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا 
مانويل حساسيان إلذاعة »صوت فلسطني«: 
»طلبن��ا من احلكوم��ة البريطانية أن تعطينا 
أن  اس��تطعنا  املوض��وع.  ه��ذا  ع��ن  إجاب��ة 
نحص��ل عل��ى إجابة في رس��الة قدم��ت إلى 
وزارة اخلارجية. أتى اجلواب بعد ثالثة أيام 
أن االعت��ذار مرفوض«. وأضاف: »مبعني أن 
جاللة امللك��ة وحكومة بريطاني��ا، لن تعتذر 
للش��عب الفلس��طيني، وأن احتفالي��ة مئوية 

وعد بلفور ستجري في موعدها«.

قراصنة روس استهدفوا 
حملة ماكرون

تعرض��ت احلمل��ة السياس��ية ملرش��ح 
الرئاس��ة الفرنسي اميانويل ماكرون لهجوم 
الش��هر  ال��روس  القراصن��ة  م��ن  ع��دد  م��ن 
املاض��ي، بحس��ب تقرير ملجموع��ة بحث في 

امن املعلوماتية. 
»ترين��د  مجموع��ة  تقري��ر  ف��ي  وج��اء 
مايكرو« ومقره��ا الياب��ان، أن جماعة »بون 
الهجم��ات  م��ن  بع��دد  املرتبط��ة  س��تورم« 
املعلوماتي��ة في الغ��رب، اس��تخدمت تقنية 
»فيش��نغ« حملاولة س��رقة بيانات شخصية 

من ماكرون وأعضاء حملته »إلى األمام«. 
ويعتق��د أن »ب��ون س��تورم« املعروف��ة 
كذل��ك باس��م »اي��ه بي ت��ي 28« كان��ت وراء 
هجمات الصيف املاضي على اللجنة الوطنية 
الدميوقراطية االميركية بهدف افشال احلملة 
االنتخابية للمرشحة الدميوقراطية هيالري 

كلينتون إلى البيت االبيض. 
ويشتبه بعالقة هذه املجموعة بأجهزة 
االمن الروسية، واعتبرت موسكو مؤيداً قوياً 
ملنافس��ة ماك��رون املرش��حة اليمينية مارين 
لوبن التي التقت الرئيس الروس��ي فالدميير 
بوت��ني ف��ي زيارة مفاجئ��ة إلى موس��كو قبل 

االنتخابات. 

جان ماري لوبن
 ينتقد حملة ابنته

رأى اليميني املتطرف جان ماري لوبن، 
الت��ي تواج��ه إميانوي��ل  ابنت��ه ماري��ن،  أن 
ماك��رون في اجلول��ة الثانية م��ن انتخابات 
الرئاسة الفرنسية في السابع من أيار املقبل، 
كان عليه��ا أن تك��ون أكثر شراس��ة في خالل 

اجلول��ة األول��ى األح��د املاض��ي، وأن تقتدي 
بالرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب. ويأتي 
تدخ��ل والده��ا بعد إعالنه��ا، وقب��ل اجلولة 
الثانية من االنتخابات، اعتزامها التخلي عن 
اإلدارة اليومية للحزب الذي أسس��ه والدها. 
وميثل هذا أح��دث خالف بني االثنني بش��أن 

توجه احلزب مستقبالً.
وق��ال ج��ان م��اري لوب��ن )88 عام��اً( 
إلذاعة )ار.ت��ي.ال(: »أعتقد أن حملتها كانت 
متراخي��ة للغاية. لو أنني ف��ي مكانها، لكنت 
ق��دت حملة، عل��ى غ��رار حملة ترام��ب، أكثر 
انفتاحاً وقوية للغاية ضد هؤالء املس��ؤولني 
عن تدهور بالدنا س��واء كانوا منتمني لليمني 

أو اليسار«.

مسؤول روسي يهّدد بمحو 
بريطانيا عن الخريطة

تش��هد العالق��ات بني روس��يا والغرب 
مزي��داً م��ن التوت��ر والتصعي��د عل��ى م��دار 
ف��ي  الكالم��ي  التصعي��د  وبل��غ  الس��اعة. 
اعل��ن  ال��ذروة بعدم��ا  املاضي��ة  الس��اعات 
سيناتور روسي مقرب من الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني انه ف��ي حال حصول حرب 
نووي��ة، ف��إن ب��الده ل��ن تت��ردد ف��ي مح��و 
بريطاني��ا عن اخلريط��ة، وذلك بعدما أكدت 
لن��دن اس��تعدادها لتوجي��ه ضرب��ة نووية 

استباقية كآخر دواء دفاعي.
واس��اس اندالع هذا الكالم النووي، ان 
زعي��م حزب »العم��ال« البريطاني جيرميي 
كورب��ن، أكد في بدء حملة حزبه االنتخابية 
املقب��ل،  حزي��ران  بانتخاب��ات  اخلاص��ة 
ان »موض��وع حتدي��ث برنام��ج ترايدن��ت 
)الغواص��ات النووي��ة البريطاني��ة( لي��س 
مطروح��اً عل��ى اجندت��ه«. ف��رد علي��ه وزير 
الدفاع البريطاني احلالي مايكل فالون )وهو 
من حزب احملافظني( ب��أن تصريحاته هذه 
تش��كل »خطراً على امن بريطانيا القومي«، 
وش��دد عل��ى ان��ه »إذا وصلت الظ��روف الى 
أش��د حاالتها يج��ب على اجلمي��ع ان يوقن 
ان بريطانيا ال تس��تبعد اس��تخدام سالحها 

النووي كضربة أولى«.

ترامب: مجازر األرمن
 إحدى أسوأ الفظائع

أثارت الواليات املتحدة غضب حليفتها 
تركيا عب��ر انتقادها ملجازر ع��ام 1915 ضد 
الفظائ��ع  أس��وأ  »إح��دى  بوصفه��ا  األرم��ن، 
اجلماعية التي ارتكبت في القرن العشرين«، 

لكن دون االشارة اليها بانها إبادة جماعية.
وكان الرئي��س الس��ابق ب��اراك اوبام��ا 
ق��د وعد باالعتراف بعملي��ات القتل على أنها 
إب��ادة جماعي��ة. إال أن��ه ل��م يف بوع��ده بعد 
ثمانية أعوام في احلكم حيث إنه احتاج إلى 
تعاون تركيا مع��ه خصوصاً ملكافحة تنظيم 

»داعش«.
وأص��در الرئي��س دونال��د ترام��ب بياناً 
ق��ال في��ه بوض��وح: »نتذك��ر الي��وم، ونكرم 
ذكرى ه��ؤالء الذي��ن عان��وا من مي��دز يغرن 
)املصطلح األرمن��ي للمجازر(، إحدى أس��وأ 
الفظائ��ع اجلماعي��ة التي ارتكبت ف��ي القرن 
املجتم��ع  »أش��ارك  وتاب��ع:  العش��رين«. 
األرمني في أميركا وح��ول العالم في احلداد 
عل��ى مقت��ل األبري��اء والعذاب ال��ذي حتمله 
كثي��رون. علين��ا تذكر الفظائع ملن��ع حدوثها 
مج��دداً«، مرحب��اً »بجه��ود األت��راك واألرمن 
في االعتراف بالتاريخ املؤلم، والذي يش��كل 
خطوة حاسمة نحو بناء أسس مستقبل أكثر 

عدالة وتسامحاً«.

لقطات سريعة

البرلمان السوداني يجيز
 تعديالت دستورية حول الحريات

رف��ض البرمل��ان الس��وداني ي��وم اإلثن��ني متري��ر تعدي��ل دس��توري يحّجم 
صالحي��ات جهاز األم��ن واملخابرات املتهم من املعارضة ب�»قمع« أنش��طتها، لكن 

ألزمه ألول مرة ب�»تقدمي تقارير« أمام جلنة خاصة من نوابه.
وكان حتجيم صالحيات جهاز األمن واملخابرات التابع لرئاس��ة اجلمهورية 
واح��داً من توصيات احل��وار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البش��ير وقاطعته 

بعض فصائل املعارضة الرئيسية.
وأق��رت توصيات احل��وار التي مت��ت املصادق��ة عليها ف��ي األول املاضي أن 
يقتص��ر دور اجلهاز على »جمع املعلومات وحتليلها وتقدمي املش��ورة للس��لطات 
املعني��ة«، لكن نواب البرملان الذي يهيمن عليه حزب »املؤمتر الوطنيى« احلاكم، 

أضافوا نصاً يوسع صالحياته.
وبعد مداوالت استمرت أسابيع، صادق نواب البرملان البالغني 426 عضواً 
باس��تثناء نائب��ني فق��ط، على حتديد مه��ام اجلهاز ف��ي أنه »ق��وة نظامية قومية 

مهمتها رعاية األمن الوطني الداخلي واخلارجي«.
وباملقاب��ل أق��ر النواب للم��رة األولى تعدي��الً يلزم اجله��از ب�»تق��دمي تقارير 
وبيان��ات اس��تماع أمام جلان خاص��ة باملجل��س الوطني )البرمل��ان(«. وصادق 
الن��واب أيض��اً عل��ى أن »ينظ��م القانون إنش��اء محاكم جه��از األم��ن واملخابرات 
وتشكيالتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية، حملاكمة 

منسوبيه عن مخالفة قانونه«.
وكذل��ك ش��ملت التعديالت الت��ي مررها البرمل��ان »حرية االعتق��اد والعبادة 

واملذهب« و»حرية التعبير واإلعالم والتجمع والتنظيم«.
وجرت مراس��م التصويت بحضور أعضاء غرفتي البرملان، األولى )املجلس 
الوطن��ي(، والثانية )مجلس الواليات(، ومن الناحية الفنية س��تكون التعديالت 
س��ارية بعد أن يعتمدها في وقت الحق كل مجل��س على حدة، كإجراء إداري لعّد 

األصوات.
وفي كانون األول املاضي صادق البرملان على تعديالت دستورية منصوص 
عليها أيضاً في توصيات احلوار، وش��ملت اس��تحداث منص��ب رئيس وزراء ألول 

مرة منذ وصول الرئيس البشير الى السلطة في عام 1989.
والتعدي��الت التي أجيزت مؤخراً أودعت البرمل��ان   بعدما هدد حزب املؤمتر 
الش��عبي – الوحي��د ال��ذي قبل احل��وار من ب��ني فصائ��ل املعارضة الت��ي تتمتع 

بشعبية – باالنسحاب من العملية.
وتتركز مطالبة املؤمتر الشعبي باألساس على تعديالت دستورية »تصون« 
احلري��ات العامة، و»حُتج��م« صالحيات جهاز األم��ن واملخاب��رات، الذي تتهمه 
املعارضة ب�»قمع« أنش��طتها. ومن أبرز توصيات احلوار تش��كيل حكومة »وفاق 
وطن��ي«، في غضون ثالثة أش��هر، وه��ي مهلة انقض��ت فعليا في كان��ون الثاني 
دون إعالنها، بس��بب خالفات حزب املؤمتر الوطني احلاكم مع املؤمتر الش��عبي، 
الذي رهن مش��اركته في الس��لطة بإجازة التعديالت الدس��تورية. كانت وسائل 
إعالم محلية قد أش��ارت خالل األيام املاضية إلى قبول املؤمتر الشعبي املشاركة 
بع��د  احلكوم��ة،  ف��ي 
م��ع  تفاهم��ات 
احلاك��م  احل��زب 
التعدي��الت  بش��أن 
الدستورية. وستتولى 
املرتقب��ة  احلكوم��ة 
صياغ��ة دس��تور دائم 
للبالد، طبقاً لتوصيات 

احلوار الوطني.{

احملكم��ة  ق��ررت 
العليا في روس��يا يوم 
حظر   4/20 اخلميس 
طائفة »ش��هود يهوه« 
ممتل��كات  ومص��ادرة 
ان  بع��د  افراده��ا، 
اعتبرت انهم يشكلون 
وقال  متطرفة.  منظمة 
الرس��مي  املس��ؤول 

الروس��ي في »شهود يهوه«، ياروسالف سيفولس��كي، إنه »مصدوم«، مضيفاً: 
»لم أكن أعتقد أن مثل هذا األمر سيكون ممكناً في روسيا احلديثة، حيث يضمن 

الدستور حرية األديان«.
وأش��ارت وزارة العدل الروسية الى وجود »مؤشرات الى نشاط متطرف« 
لدى ش��هود يه��وه، معتبرة انهم يش��كلون »تهديداً حلق��وق املواطنني والنظام 
العام وس��المة املجتمع«. وأم��رت احملكمة العليا التي تنظر ف��ي القضية منذ 5 
نيس��ان بتصفية 395 فرع��اً محلياً للطائف��ة في األراضي الروس��ية ومصادرة 
ممتلكاته��ا. وأض��اف سيفولس��كي أن »املؤمنني باتوا في موق��ف حرج للغاية، 
لكونه��م معّرض��ني ملالحق��ات قانونية«، مؤك��داً أن أتباع طائفته س��يواصلون 

االجتماع في اخلفاء.
وتعتبر الكنيس��ة األرثوذكس��ية الروس��ية القوية »ش��هود يه��وه« طائفة 

خطرة، وخصوصاً بسبب احلظر املفروض على نقل الدم ألعضائها.{

المحكمة العليا في روسيا
تحظر طائفة »شهود يهوه«
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الثورة الفرنسّية القادمة.. بعد الجولة الثانية من االنتخابات
في غض��ون أيام قليلة س��تنتخب فرنس��ا رئيس��ها 
املقب��ل. ونظ��راً إلى الس��لطات الكبي��رة الت��ي يتمتع بها 
الرئي��س الفرنس��ي -مب��ا في ذلك س��لطة ح��ل اجلمعية 
الوطنية )البرملان الفرنسي(، فإن االنتخابات الرئاسية 
التي ُتعَقد كل خمس سنوات ُتَعد األكثر أهمية في فرنسا، 

ولكن املخاطر أعلى من أي وقت مضى هذه املرة.
فاملرش��حان األوفران حظاً ق��د يكونان مارين لوبان 
زعيم��ة اجلبهة الوطني��ة اليمينية املتطرف��ة، وإميانويل 
ماك��رون الذي ش��غل منصب وزير االقتص��اد في حكومة 
الرئي��س االش��تراكي فرانس��وا هوالن��د، ولكن��ه يخوض 

االنتخابات مستقالً.
وإذا انتهت احلال إلى املواجهة بني لوبان وماكرون 
ف��ي اجلولة الثانية من االنتخابات ف��ي 7 أيار القادم كما 
ه��و متوقع، فس��يكون هذا احلدث نقطة حتّول بالنس��بة 
َثّل  إل��ى فرنس��ا: املرة األول��ى منذ س��تني عاماً الت��ي ال مُيَ
فيها احلزبان الرئيس��يان من اليسار واليمني في اجلولة 

الثانية.
لم تتحمل فرنس��ا مثل هذه الفوضى السياسية منذ 
ع��ام 1958، عندم��ا وص��ل اجلنرال ش��ارل ديغ��ول إلى 
الس��لطة وبدأ في صياغة دس��تور اجلمهورية اخلامسة 

في خضم احل��رب اجلزائري��ة. كان ذلك التح��ول -مثله 
كمث��ل أي زل��زال سياس��ي كبي��ر- مدفوع��اً مبزي��ج م��ن 
الدينامي��ات األساس��ية العميقة والظ��روف اخلاصة في 

ذلك الوقت.
وقد أس��همت هذه املشاعر، جنباً إلى جنب مع الدور 
التاريخي الذي تلعبه الدولة الفرنسية في تعزيز الهوية 
الوطني��ة والنم��و االقتص��ادي، ف��ي ارتف��اع دع��م حزب 
اجلبهة الوطنية. وتش��به رسالُة لوبان القومية الكارهة 
لألجانب وسياس��اتها االقتصادية الشعبوية سياساِت 

مرشح اليسار املتطرف جان لوك ميلينشون.
واآلن، يغتن��م ماك��رون فرص��ة الظ��روف احلالي��ة 
لنس��ف النظ��ام الثالثي. وكان��ت رؤية ماك��رون الكبرى 
-الت��ي ل��م يدركه��ا إال ِقلة ف��ي البداية- تتلخ��ص في أن 
االنقس��ام بني اليمني واليس��ار يعمل على عرقلة التقدم، 
وأن االنتخابات الرئاسية ُتَعد فرصة ذهبية لتجاوز هذا 

االنقسام، من دون مساعدة من حركة سياسية منظمة.
وفي وقت يرفض فيه الش��عب الفرنسي -على نحو 
متزايد- نظام احلزب التقليدي، سرعان ما حتول ضعف 
ماكرون في مستهل األمر إلى قوة. وقد ساعد تفتت اليمني 
واليس��ار ف��ي الس��نوات األخيرة ف��ي الوص��ول إلى هذه 

النتيجة، ويصدق هذا بش��كل خاص على اليس��ار، حيث 
نشأ انقس��ام واضح بني التيار اإلصالحي بقيادة رئيس 
الوزراء الس��ابق مانويل فالس والتقليديني الذين مثلهم 
مرش��ح احلزب االش��تراكي بينوا هامون. وتزداد مشكلة 
االش��تراكيني تعقيداً بِفعل وجود اليس��ار املتطرف الذي 
يس��عى جاهداً إلى القضاء عليهم، متاماً كما سعى حزب 
بودميوس اليس��اري في إسبانيا إلى التخلص من حزب 

العمال االشتراكي هناك.
بيد أن مص��در عناء التيار اليميني الس��ائد كان أقل 
وضوحاً، ف��ال تزال قواه موح��دة عموماً بش��أن القضايا 
االقتصادية واالجتماعية. والواقع أن مرش��حه الرئيسي 
ملنصب الرئاس��ة -وهو اجلمهوري فرانسوا فيون- كان 
م��ن املتوق��ع قب��ل بضع��ة أش��هر أن يق��ود املجموعة في 

اجلولة األولى بفارق كبير.
ولك��ن الفضيحة التي أحاطت بس��لوكه الش��خصي 
)املزاعم بش��أن حص��ول زوجت��ه وأبنائه عل��ى أجر عن 
وظائ��ف ال وج��ود لها عندم��ا كان عض��واً ف��ي البرملان( 

أضرت بترشحه، ورمبا أصابته في مقتل.
وأي��اً كان س��بب تراج��ع اليم��ني؛ فق��د اس��تفاد منه 
ماكرون بش��كل كبير، كما اس��تفاد من االنقس��امات التي 
ابتلي بها اليس��ار. واآلن هناك فرص��ة حقيقية النتخاب 
املرش��ح املس��تقل الش��اب رئيس��اً في 7 أيار، وهو ما من 
ش��أنه أن يقلب النظام السياس��ي للجمهورية اخلامسة 

رأساً على عقب.
لكن الفوز االنتخابي ليس سوى خطوة أولى. فحتى 
يتس��نى له أن يحكم في ظ��ل النظام الرئاس��ي البرملاني 

الهج��ني في فرنس��ا، يحتاج ماكرون إل��ى احلصول على 
األغلبي��ة ف��ي اجلمعي��ة الوطني��ة، ويجعلن��ا ه��ذا أم��ام 

سيناريوهني محتملني.
ف��ي الس��يناريو األول يحصل ماكرون س��ريعاً على 
أغلبي��ة برملاني��ة، مع س��عي الناخب��ني الفرنس��يني إلى 
حزيران، وهو أمر ميكن تصوره، ولكنه ليس مؤكداً: فهنا 
يظل االفتق��ار إلى التحرك السياس��ي املنظم على األرض 

نقطة الضعف التي تعيب ماكرون.
وله��ذا الس��بب ق��د تقودن��ا انتخابات حزي��ران إلى 
الس��يناريو الثان��ي: التعايش مع ائت��الف برملاني يضم 
فصيالً ميينياً صغيراً، وفصيالً وس��طياً كبي��راً، وفصيالً 
يس��ارياً منقس��ماً إلى حد باعث على الي��أس. وقد يكون 

مثل هذا التطور مألوفاً في العديد من الدول األوروبية.
أم��ا في فرنس��ا، حيث س��محت النزع��ة اجلمهورية 
بصع��ود الطيف اإليديولوج��ي اليس��اري اليميني الذي 
يش��كل السياس��ة ف��ي مختل��ف أنح��اء الغ��رب الي��وم، 
فق��د يعتب��ر هذا ث��ورة حقيقية، ق��د تعن��ي نهاية احلزب 

االشتراكي.
والواق��ع أن عامة الناس وساس��تهم ليس��ت لديهم 
خب��رة كبيرة في التعامل مع حكوم��ة تقوم على اتفاقات 
ائتالفية عريضة. ويفس��ر هذا جزئياً ملاذا يتمكن اجلمود 
من النظام السياسي على النحو الذي يجعل من الصعب 
أحيان��اً تنفي��ذ اإلصالحات، ومل��اذا ُتَعّد رس��الة ماكرون 
-الت��ي تتضمن خططاً إصالحي��ة واضحة- غير معتادة 

في فرنسا.
إذا متكن��ت لوب��ان م��ن الف��وز عل��ى نح��و أو آخ��ر، 
فس��تنقلب السياس��ة الفرنس��ية -فض��الً ع��ن االحت��اد 
األوروبي- رأس��اً على عقب. ولكن حتى ماكرون املعتدل 
ظاهري��اً ميثل -على طريقته اخلاص��ة- موقفاً راديكالياً 
حق��اً. وف��ي ظ��ل احتمال وص��ول هذْي��ن املرش��حنْي إلى 
اجلول��ة الثانية، فقد يكون بوس��عنا أن نقول إن فرنس��ا 
أصبحت على مشارف ثورة سياسية، بصرف النظر عن 

هوية الفائز.{

بقلم: زكي العايدي

خطط لمواجهة الرئيسة لوبان
لو فازت في االنتخابات

هوالند يدعو الفرنسّيين
لعدم انتخاب لوبان

بعد تصويت اململكة املتحدة الفجائي 
لترك االحتاد األوروبي وفوز دونالد ترامب 
غي��ر املتوق��ع ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية 
األميركي��ة الع��ام املاض��ي؛ ق��د يظ��ن املرء 
أن املس��ؤولني األوروبي��ني وضع��وا خطط 
ط��وارئ مفصلة ف��ي حالة انتصار رئيس��ة 
اجلبهة الوطنية اليمينية املتطرفة )مارين 
لوبان( في االنتخابات الرئاسية الفرنسية 

املقبلة. لكن ال شيء حدث من هذا القبيل.
وما من ش��ك في أنها بصفتها رئيس��ة 
لفرنس��ا، ميك��ن أن تلح��ق لوب��ان أض��راراً 

جس��يمة باملش��روع األوروب��ي. فق��د قالت إنه��ا وضعت 
نفس��ها على نقيض املستش��ارة األملانية أجني��ال ميركل، 

وتعهدت مبغادرة منطقة شنغن ومنطقة اليورو.
أما بالنس��بة إلى االحتاد األوروبي نفسه، فإنها تعد 
بأن تس��ير على خط��ى اململكة املتحدة وإع��ادة التفاوض 
على ش��روط عضوية بلدها، ومن ثم اس��تدعاء استفتاء. 
وإذا رف��ض االحت��اد األوروب��ي اإلصالحات الت��ي تطلبها 
لوب��ان فس��تقوم بحمل��ة خل��روج فرنس��ا م��ن االحت��اد 
)فريكس��ت(، ولكن س��تكون هن��اك اختالف��ات هامة بني 
األوروبي)البريكس��ت(  االحت��اد  م��ن  بريطاني��ا  خ��روج 

و»فريكست«.
وفيم��ا يتص��ور العدي��د م��ن البريطانيني املش��ككني 
في ج��دوى االحت��اد األوروب��ي بإقامة جت��ارة دولية مع 
العالم، تريد لوب��ان إدخال سياس��ات حمائية. وبدالً من 
االنفت��اح، تريد لوب��ان -التي تّدعي أنه��ا اآلن ديغولية- 
تعميق عالقات فرنس��ا م��ع »القوى العظمى«، وال س��يما 
مع روس��يا والواليات املتحدة، ألنها تركز على الدفاع عن 
القيم املسيحية »التقليدية« ومحاربة اإلرهاب في سياق 

النظام العاملي املتعدد األقطاب.
وبه��ذا املعنى، ف��إن انتصار لوبان سيش��كل قطيعة 
ليس فق��ط مع التي��ار األوروبي، ولكن أيض��اً مع التوجه 
القليل��ة  العق��ود  م��دى  عل��ى  الفرنس��ي  االس��تراتيجي 

املاضية.
ومم��ا ال ش��ك في��ه أن اس��تطالعات ال��رأي تصب في 
صال��ح الوس��ط املس��تقل بزعام��ة إمانويل ماك��رون في 
اجلول��ة الثاني��ة. لكن الكثيرين يخش��ون م��ن أن مؤيدي 
ماك��رون رمبا ل��ن يج��دوا أي حتفيز للخ��روج للتصويت 

ضد لوبان.
وقد سببت هذه العاصفة السياسية الكاملة انقسام 
نظام احلزب الثنائي بفرنس��ا إلى أربعة أحزاب، ولم يؤّد 
لني عن الترش��ح، بينما  ذلك إلى عدول األش��خاص املفَضّ

تركوا لوبان ساملة إلى حد كبير.
وتكمن األسباب وراء ارتفاع شعبية لوبان بقدر كبير 
في مراجع��ة اس��تراتيجية اجلبهة الوطني��ة والتغيرات 
التي عرفها املش��هد السياس��ي اخلارجي. فقد متكنت من 
اله��روب م��ن غيتو اليمني املتط��رف باتباع اس��تراتيجية 

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند مواطنيه إلى 
عدم التصويت لصالح مرش��حة اليم��ني املتطرف مارين 

لوبان في اجلولة الثانية لالنتخابات الرئاسية.
وقال هوالند في خطاب تلفزيوني »إن بنية فرنس��ا 
توج��د على احمل��ك عالوة عل��ى وحدته��ا وعضويتها في 
االحتاد األوروبي وصورتها في العالم، وستضر مرشحة 
حزب اجلبه��ة الوطنية املتطرف مبصالح فرنس��ا«. كما 
دعا رئيس الوزراء برنارد كازينوف جميع الدميقراطيني 

إلى التصويت لصالح ماكرون في اجلولة الثانية.
ويقول مراس��لون إن أغل��ب األح��زاب التي خاضت 
االنتخاب��ات ف��ي اجلولة االول��ى بدأت في إع��الن دعمها 
ملاكرون في مواجهة لوبان، إذ ترغب أغلب هذه األحزاب 
في منع ح��زب اجلبه��ة الوطنية من الوصول إلى س��دة 

الرئاسة.
وكان وزير الداخلية الفرنس��ي قد أعلن أن ماكرون، 
حصل عل��ى 23.82 في املئة من األص��وات، كما حصلت 
ه��ذه  س��جلت  بينم��ا  املئ��ة،  ف��ي   21.58 عل��ى  لوب��ان 
االنتخابات نس��بة مش��اركة متثلت في 79 في املائة من 

إجمالي عدد الناخبني املسجلني في البالد.
وتشير استطالعات الرأي في فرنسا إلى أن ماكرون 
متق��دم عل��ى لوب��ان ويتجه للف��وز باجلول��ة الثانية من 

االنتخابات.
وتعد هذه أول مرة منذ س��تني عاماً ال يترش��ح فيها 
للجولة الثانية في االنتخابات الرئاس��ية أي مرشح عن 

أكبر حزبني لليسار أو اليمني في البالد.
االنتخابات الفرنسية باألرقام

وكان��ت كل اس��تطالعات ال��رأي عن��د اخل��روج من 
مكات��ب االقت��راع ق��د أش��ارت إل��ى أن ماك��رون ولوب��ان 

يتقدمان بقية املرشحني، لكن الفارق بينهما ضئيل.
وبتجاوزه��ا عتب��ة 6.8 ملي��ون ص��وت، وه��و م��ا 
حصل��ت عليه قوائم حزبها في االنتخابات احمللية س��نة 
2015، تك��ون ماري��ن لوب��ان ق��د حطم��ت رقماً قياس��ياً 

تاريخياً لألصوات املساندة حلزبها، اجلبهة الوطنية.
وج��اء في املرتبة الثالثة، حس��ب النتائج اجلزئية، 
مرش��ح اليم��ني، فرانس��وا فيون، وف��ي املرتب��ة الرابعة، 
مرشح أقصى اليسار، جون لوك ميلونشون، لكن الفارق 
بينهما ضئيل ج��داً، إذ حصل األول على 19.96 في املئة 
والثان��ي عل��ى 19.49 في املئ��ة من األص��وات. وأياً كان 
الفائ��ز ف��ي ه��ذه االنتخاب��ات، فإنها س��جلت قطيعة مع 

ضخمة ش��كلها حليفه��ا فلوريان فيليبو، بهدف توس��يع 
ن��داء اجلبهة إل��ى املجموع��ات الرئيس��ية الت��ي جتنبها 
ف��ي الس��ابق، وخاص��ة موظفي القط��اع العام والنس��اء 

والكاثوليك.
وم��ع تق��دم فيليبو بهذه اخلط��ة، مدعي��اً أن اجلبهة 
الوطنية »ليس��ت م��ن اليمني وال م��ن اليس��ار« فإنه عمل 
أيضاً على التحضير حلكومة بقيادة لوبان. ولهذه الغاية 
يسعى إلى بناء نخبة سياسية جديدة للعمل في حكومة 
اجلبهة الوطني��ة، ومحاولة التغلب عل��ى مقاومة أجندة 
احل��زب م��ن »الدولة العميقة« في فرنس��ا، مستكش��فاً ما 
يستطيع وما ال يس��تطيع الرئيس القيام به -مبا في ذلك 

الدعوة إلى االستفتاءات- دون إذن من البرملان.
 وباملقارنة مع لوب��ان وفريقها؛ يبدو أن قادة أوروبا 
غي��ر مس��تعدين. وبطبيع��ة احل��ال -وم��ع الكثي��ر م��ن 
املجهول- هن��اك خطط قليلة ميكن أن يتقاس��موها علناً؛ 
والواق��ع أن أي تصريح��ات في ه��ذه املرحل��ة الدقيقة قد 
تعطي نتائج عكس��ية. ولكن هذا ال يعني أن قادة االحتاد 
األوروب��ي يجب أن يكتفوا بالقول إن فوز لوبان س��يؤدي 

إلى نهاية االحتاد األوروبي.
وب��دالً م��ن ذل��ك، عل��ى ق��ادة االحت��اد األوروب��ي أن 
يفكروا جيدا لتحديد إلى أي مدى س��يكونون قادرين على 
التصدي لرئاس��ة لوبان؟ فحتى لو فازت فإنها س��تكافح 

للحصول على األغلبية البرملانية.
ويتعني على قادة أوروب��ا أيضاً أن يفكروا في كيفية 
االس��تجابة لطل��ب لوبان إع��ادة التفاوض على ش��روط 
عضوية فرنسا في االحتاد األوروبي، وإلى أي حد ينبغي 
أن يقاوم��وا جهوده��ا الرامية إلى إخراج فرنس��ا من بقية 
أوروب��ا؟ وه��ل يجب عل��ى املفوضية األوروبي��ة أن تضع 
خططه��ا اخلاص��ة للخروج الفرنس��ي من منطق��ة اليورو 

وشنغن؟
وإذا تعلمن��ا ش��يئاً واحداً م��ن ع��ام 2016 الرهيب، 
فإن اس��تطالعات ال��رأي منقوصة. وبدالً م��ن التغاضي، 
نأمل هذه املرة أن يبدأ االحتاد األوروبي في اإلعداد ألسوأ 
الس��يناريوهات، وق��د ال ُتنفذ هذه اخلطط مس��تقبالً، لكن 
عل��ى زعماء أوروبا إيجادها اآلن بدالً م��ن الندم عليها في 

وقت الحق.{

املش��هد االنتخاب��ي ال��ذي كانت تس��يطر علي��ه األحزاب 
االشتراكية وأحزاب ميني الوسط .

وتتزع��م لوب��ان املتش��ككني في ج��دوى البق��اء في 
االحتاد األوروبي بالصيغة احلالية، ومناهضة الهجرة، 
لكنه��ا حاول��ت التخفي��ف م��ن لهج��ة حزبه��ا، اجلبه��ة 

الوطنية، جتاه بعض القضايا املطروحة.
أم��ا ماكرون، فقد تقلد منص��ب وزير االقتصاد حتت 
رئاس��ة فرانس��وا هوالن��د، لكن��ه ل��م يكن أب��داً نائب��اً في 

البرملان.
الفرنسيون.. والرغبة في التجديد

ورغ��م أن ماك��رون يعد املرش��ح األوفر حظ��اً للفوز 
بالرئاسة، إال أنه س��يواجه في الغالب مشاكل كبيرة في 

الدفع بعدد كاف من أعضاء حزبه إلى البرملان.
ماك��رون  يتف��اوض  ان  ينتظ��ر  األوض��اع  وبه��ذه 
مع أح��زاب أخ��رى للحص��ول عل��ى دعمها ف��ي البرملان 
لتمري��ر قوانينه وإصالحاته التي أعل��ن عنها في حملته 

االنتخابية.
وواجه املرش��حان منافس��ة قوية من مرش��ح ميني 
الوس��ط فرانس��وا فيون )احل��زب اجلمهوري( ومرش��ح 

اليسار املتطرف، جان لوك ميلينشون.
وف��ي أول ردود الفع��ل األوروبي��ة، أع��رب املتحدث 
باس��م املستش��ارة األملانية، أنغيال ميركل، عن متنياتها 

بالفوز ملاكرون وأشاد مبوقفه املؤيد لالحتاد األوروبي.
املفوضي��ة  التهان��ي م��ن رئي��س  وتلق��ى ماك��رون 
األوروبي��ة، ج��ون كلود يونكر، ومن مس��ؤولة الش��ؤون 

اخلارجية في االحتاد األوروبي، فيديريكا موغريني.
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فلسطينّيو الخارج طاقة هائلة.. تشيلي نموذجًا!

تركيا والتحول الديمقراطي الثاني بعد االستفتاء

قادتن��ي رحلة عم��ل إلى تش��يلي لتغطية أنش��طة 
ثقافي��ة وتراثية فلس��طينية، وملواكب��ة حتضيرات عقد 
مؤمتر فلسطينيي دول قارة أمريكا الالتينية في تشرين 

القادم.
رحلة عمل جديدة ومثيرة اس��توقفتني فيها العديد 
من احملطات اخلاصة بالفلس��طيني املغترب في مناطق 
بعي��دة، أهمه��ا وجود ه��ذه الطاقة الفلس��طينية الهائلة 
املغيب��ة عن احلضور والتأثير، م��ع ما متلك من إمكانات 
وق��درات دومن��ا اس��تثمار أو اس��تفادة، م��ع جاهزيته��ا 
واس��تعدادها لتقدمي ما ينف��ع القضية الفلس��طينية في 
اخلارج، بأدوات ووسائل ال يجيدها فلسطينيو الداخل، 
مع انتظار طال ملسؤول يبحث ويهتم ويجيد االستثمار، 
ففلس��طينيو أمري��كا الالتيني��ة ق��وة ال يس��تهان بها، لم 
يذوبوا أو ينس��وا قضيتهم، وحقهم بالعودة ومتس��كهم 
بثوابتهم، ولم يقبلوا أن يكونوا عالة على أحد، وس��عوا 
حلظة وصولهم إلى هذه الب��الد إلثبات ذاتهم، والنجاح 
والتمي��ز واإلصرار عل��ى أن يكونوا رقم��اً صعباً دون أن 
يفرط��وا بهويتهم وتراثهم وثقافتهم، ودون أن تنس��يهم 
حي��اة الغرب��ة االضطرارية العودة والتمس��ك بحقوقهم 

الوطنية.
في تشيلي يوجد نحو 350 - 400 ألف فلسطيني، 
حس��ب إحصائيات غير رس��مية يتناقلها الفلسطينيون 
هن��اك، دون أن يتمك��ن أح��د م��ن إثبات ه��ذه األرقام مع 
تش��كيك البعض به��ا والقول إنها أرق��ام مبالغ فيها، في 
تش��يلي بوج��ه خ��اص وفلس��طينيي أمري��كا الالتينية 
بوج��ه ع��ام من��ذ وصولهم إل��ى ه��ذه الب��الد، وعلى أي 
ح��ال إن اجلالية الفلس��طينية في تش��يلي أكب��ر جالية 
فلس��طينية في أمريكا الالتينية، التي يت��وزع في دولها 
أكثر من 900 ألف فلس��طيني قدموا إليها منتصف القرن 

العشرين بعد نكبة فلسطني.
وملجيء الفلس��طينيني إلى ه��ذه املنطقة في أقصى 
العال��م قص��ص وحكاي��ات يرويه��ا األبن��اء ع��ن آبائهم 
وأجداده��م، تنبئنا باإلصرار والتحدي اللذين يس��كنان 
الفلس��طيني في كل مكان وزم��ان، وحيثما ارحتل وحل، 

يش��ّكل االس��تفتاء التركي على التعديل الدستوري 
تطوراً هاماً في س��ياق التجربة الدميقراطية التركية من 
ناحيتني: قناعة الشعب التركي مبصداقية االنتخابات، 
ما جعله يحتك��م إلى صناديق االقت��راع حلل اخلالفات، 
وأن االنتق��ال من نظ��ام برملاني إلى رئاس��ي يعتبر نقلة 
ف��ي تط��ور التجرب��ة الدميقراطية، ل��ن تع��رف نتائجها 
ح��ال تطبي��ق التعدي��ل بعد س��نتني. ونتح��دث هنا عن 
دميقراطية ناش��ئة، اس��تطاعت بها تركيا احملافظة على 
العملي��ة الدميقراطية، مع وجود دولة عميقة ومؤسس��ة 
عس��كرية، طاملا اخترقت املجال السياس��ي املؤسس��اتي 

التداولي.
لكن الدميقراطية ليس��ت مجرد صنادي��ق االقتراع، 
كم��ا هو احل��ال زمن احلداث��ة ف��ي القرنني الثامن عش��ر 
والتاس��ع عش��ر في أوروبا، فيمكن للصنادي��ق أن تنتج 
نظام��اً غي��ر علمان��ي، كم��ا ف��ي باكس��تان، أو ذا صبغة 
شمولية في مزاولة احلكم، كما في مصر، أو عنصرياً كما 

مع إسرائيل.
هن��اك قضاي��ا كثيرة مرتبط��ة بتط��ور الدميقراطية 
ومؤش��رة على رس��وخها، مثل احلريات العامة وحقوق 
اإلنس��ان واملجتمع املدني واملواطنة، وهي املس��ائل التي 
ظل��ت متوترًة ف��ي تركيا، وأث��رت على قضاي��ا كثيرة، ال 

سيما القضية الكردية.

فمجرد وصوله إلى هذه الب��الد عابراً آالف الكيلومترات 
ومخترق��اً البح��ار والق��ارات معجزة لم يج��رؤ أو يقوى 
عليها ش��عب من قبل، بل ل��م يخطر ببال أحد أن يجازف 
ليص��ل إلى هذه البالد البعي��دة بقوارب ضعيفة تخترق 
أمواج البحار واحمليطات، وترس��و في نهاية سفر طويل 

في موانئ األرجنتني.
يجري على ألس��ن التش��يليني مثٌل يلخ��ص مكانة 
وقيم��ة وتأثي��ر الفلس��طيني عنده��م، »ثالث��ة أش��ياء ال 
غن��ى عنها في تش��يلي: الس��مك والكرة والفلس��طيني«، 
مثل س��معته من أكثر من مس��ؤول وفي أكث��ر من مدينة 
تش��يلية، واجلميل شعور الفلس��طينيني وهم يتداولون 
ه��ذا املث��ل بالفخ��ر دون أن ميل��وا م��ن تك��راره وانتهاز 
الف��رص لتردي��ده، فهو يعني م��دى تأثيره��م الكبير في 
حياة التش��يليني، والس��يطرة والنفوذ اللذي��ن يتمتعان 
بهم��ا، وانتش��ارهم ووجوده��م ف��ي كل مناح��ي احلياة 
انتش��اراً ليس عددي��اً فقط بل كيفي��اً ونوعياً، ومعظمهم 
فلس��طينيون مس��يحيون ج��اؤوا م��ن بيت ج��اال وبيت 
حل��م ورام الله، وم��ع ذلك بع��د وصولهم واس��تقرارهم 
هناك ش��قوا حياتهم، وبنوا ألنفسهم مجداً ال ينكره أحد. 
كانت بداي��ة العمل بالتج��ارة والزراعة وف��ي أي مجال 
أتي��ح له��م، وكعادة الفلس��طينيني لم يرتض��وا أن يبقوا 
عماالً عند غيرهم، فغدوا بعد س��نوات من رجال األعمال 

من��ذ تأس��يس اجلمهوري��ة احلديث��ة ع��ام 1923، 
تش��كلت ف��ي تركي��ا نح��و 65 حكومة، وه��ذا رق��م كبير 
وس��لبي باملعايي��ر الدميقراطية، ويعكس حال��ة التوتر 
وع��دم االس��تقرار السياس��ي الت��ي تش��هدها الب��الد منذ 
عقود. ومت االنقالب على بعض هذه احلكومات عس��كرياً 
)1960، 1971، 1980، االنق��الب األبيض عام 1997(، 
ووص��ل بعضه��ا اآلخ��ر إل��ى طري��ق مس��دود، بس��بب 
االئتالف��ات احلكومي��ة الهجين��ة ألح��زاٍب ذات أجن��داٍت 

سياسيٍة وأيديولوجيٍة متباينة. 
أّث��ر ه��ذا الواقع بالس��لب عل��ى تط��ور الدميقراطية 
التركية التي ظلت تعاني من أوجه قصور كبيرة، ما حال 
دون نش��وء ثقافة سياس��ية تخترق النس��يج السياسي 
واالجتماع��ي، وإذا كان املجتمع التركي قد حقق نوعاً من 
الثقافة السياس��ية جتاه تدخل املؤسس��ة العسكرية في 
الش��أن السياسي، إال أن الثقافة السياسية التركية حول 
جدلية األكثرية واألقلية واحلري��ات العامة ظلت تعاني 

من أوجه قصور كبيرة.
في كل األحوال، م��ع وصول حزب العدالة والتنمية 
إلى احلكم عام 2002، جرى اس��تقرار حكومي مس��تدام 
ومنو اقتصادي مستدام ساهما في االستقرار السياسي. 
لكن، دون أن يس��اهما في تطور الدميقراطية التركية مبا 
يلبي املعايي��ر املعاصرة للدميقراطي��ة. وتركيبة النظام 

وأصحاب املال والنفوذ السياسي واالقتصادي.
)باترونات��و(  ح��ّي  التش��يلية  العاصم��ة  وس��ط 
يع��ج بالتجار الفلس��طينيني ومحاله��م، وأينما توجهت 
ببصرك جتد صورة الكوفية الفلس��طينية تلف األقصى 
والقدس واملدن التاريخية كحيفا ويافا، مزينة بعبارات 
كتب��ت باللغة العربي��ة تؤكد احلق الفلس��طيني وتدعو 
لع��دم التفري��ط حت��ى الع��ودة، وال تس��تغرب انتش��ار 
العل��م الفلس��طيني يزي��ن واجه��ات املطاعم املوس��ومة 
بأس��ماء املدن التاريخية وتقدم مأك��والت تقليدية تلقى 
قب��ول املرتادين إليها من العرب واألجانب، كالش��اورما 
والفالفل واخلبز الس��اخن، وفي أماكن أخرى ستدهشك 
الئح��ة الطعام املقدم��ة إليك، إذ تتيح ل��ك اختيار أطعمة 
بيتية بالنكهة الش��عبية، كامللفوف واحملاشي بأنواعها 
وورق العن��ب واملقلوب��ة، وغيرها من األطعم��ة التراثية 

الفلسطينية التي تشعرك بأنك في فلسطني.
كنت أتابع ش��أن الفلس��طينيني في تش��يلي بحالة 
من الفخر واالعتزاز، ممزوجة بالدهشة واالستغراب من 
ل النكب��ة وظروف احلياة  هذا الفلس��طيني، ال��ذي لم حَتُ
القاس��ية في الغربة، والبعد عن األه��ل والوطن دون أن 
ينجح ويتفوق ويثب��ت ذاته في كل ميدان، ولذلك برزت 

السياس��ي وطبيعة التش��كيلة البرملانية أّثرا على صنع 
الق��رار، وس��اهما ف��ي تداف��ع الس��لطات والصالحي��ات، 
وعل��ى مس��ائل تتطلب حل��والً س��ريعة، كما أّثرا نس��بياً 
عل��ى التط��ور االقتص��ادي. وم��ن هن��ا، يعتق��د الرئيس 
أردوغان، ومن ورائه ح��زب العدالة والتنمية، أن النظام 
الرئاسي سيعّزز االستقرار السياسي، األمر الذي سيعّزز 
ب��دوره املس��ار الدميقراطي، ويس��اعد على حل املس��ائل 
الوطني��ة العالق��ة. وهن��ا التقط أك��راد كثي��رون النتائج 
التي ق��د تترتب على االنتقال إلى النظام الرئاس��ي، وهو 
تعزي��ز س��لطة الرئيس، بعي��داً عن األحزاب واملؤسس��ة 
العسكرية، من أجل دفع املسألة الكردية إلى األمام. وإذا 
كان املعقل الكردي في ديار بكر صّوت ضد التعديل، فإن 

معظم األكراد في املدن صوتوا لصاحله.
إن��ه إذا كان تأس��يس اجلمهوري��ة  الق��ول  وميك��ن 
قب��ل نحو مئ��ة عام ق��د ش��ّكل التح��ّول األول والكبير في 

أس��ماء الفلس��طينيني املؤثري��ن واملوهوب��ني وامللهم��ني 
في تش��يلي ف��ي السياس��ة وكرة الق��دم والتن��س والفن 
والش��عر وامل��ال واألعمال وف��ي كل امليادين. ويس��تذكر 
الفلس��طينيون هن��اك -مثالً- »س��لفادور س��عيد« الذي 
يعد واح��داً من أثرى أثرياء تش��يلي والق��ارة الالتينية، 
حي��ث تتنوع اس��تثماراته في مجاالت مختلف��ة، والحقاً 
اشترى نادي )بالستينو( أحد أشهر النوادي الرياضية 
والثقافية واالجتماعية في العاصمة التش��يلية، يرتاده 
عاصمته��م  ويتوس��ط  والتش��يليون  الفلس��طينيون 

سانتياغو.
ويب��رز الن��واب التش��يليون من أصول فلس��طينية 
أش��هر ق��وة ف��ي البرمل��ان، جتته��د إل��ى جان��ب مهامها 
الداخلي��ة م��ن أجل فلس��طني، وتس��خر إمكاناته��ا لدعم 
القضية الفلس��طينية في احملافل الدولي��ة، وتعمل على 
مالحقة مجرم��ي احلرب الصهاين��ة ومحاكمتهم، وظهر 
دوره��ا باملش��اركة ف��ي صياغ��ة مش��روع ق��رار مجلس 
األم��ن )2334( ال��ذي أدان االس��تيطان، يتق��دم ه��ؤالء 
النواب النائب »فؤاد شاهني« رئيس أكبر كتلة برملانية، 
والنائب »فرانسيس��كو شهوان« مرشح الرئاسة القادم، 
وقد تول��ى العديد من املناصب السياس��ية، أهمها نائب 

رئيس اجلمهورية وعضو مجلس الشيوخ التشيلي.
ومع وجود الس��فارات الفلس��طينية في دول أمريكا 
الالتيني��ة، والدعم غي��ر احملدود من حكومات ورؤس��اء 
هذه الدول للقضية الفلسطينية في احملافل الدولية، مع 
كل ذلك إن اس��تمرار عمل هذه الدول لفلسطني لم يتوقف 
ب��ل يس��تمر بإبداع��ات تس��تحق الثن��اء، فقبل أس��ابيع 
أطلقت مجموعة فلس��طني ف��ي البرملان التش��يلي حملة 
دولي��ة ملطالب��ة بريطانيا باالعت��ذار عن وع��د بلفور في 
ذكراه املئوي��ة، ووافقت على إطالق جتمع برملانيي دول 
أمريكا الالتينية من أجل فلس��طني، ودعت إلى العمل من 

أجل رفع احلصار املفروض على قطاع غزة.
ومع ه��ذا اإلهم��ال الفلس��طيني إعالمياً وسياس��ياً 
أخذ فلسطينيو تش��يلي زمام املبادرة في التعريف بهم، 
وبأدواره��م، وقيم��ة حضوره��م ووجودهم، ومتس��كهم 
وانتمائه��م  بفلس��طينيتهم،  واعتزازه��م  أرضه��م،  إل��ى 
ألرضهم املقدس��ة بالعمل على إطالق أول مؤمتر شعبي 
لفلس��طينيي أمريكا الالتينية، سيعقد قريباً في تشيلي، 
سيشكل عنواناً لهم، ومنبراً وطنياً مهماً سيلفت االنتباه 

إلى هذه اجلالية الكبيرة املغيبة واملهمشة.{

التاري��خ السياس��ي احلدي��ث لتركي��ا، فإن االنتق��ال إلى 
النظ��ام الرئاس��ي يعتبر التحول السياس��ي الثاني، غير 
أن مفاعيل هذا التحول سترتبط باملمارسة الدميقراطية 
واملؤسساتية، فالنظام الرئاس��ي قد يكون أفضل لتركيا 
م��واٍز  أن يك��ون هن��اك  بس��بب خصوصيته��ا، بش��رط 
مؤسساتي للرئاسة، وهو البرملان، وإن كانت التعديالت 
التي متت إجازتها على الدستور التركي ال متنح البرملان 
الق��وة الكافية لضب��ط إيقاع عمل املؤسس��ة الرئاس��ية، 
كما احل��ال ف��ي الواليات املتح��دة. وستكش��ف التجربة 
ُبعي��د تطبيق النظ��ام اجلديد م��دى التحول ف��ي الثقافة 
السياس��ية، وسيكون أمام احلزب احلاكم جتربة دقيقة، 
فإم��ا أن يؤس��س ملرحلة جديدة في تاري��خ الدميقراطية 
التركي��ة، أو يض��ع نفس��ه ف��ي مأزق سياس��ي س��تظهر 

نتائجه مستقبالً.
وقد كش��ف االس��تفتاء ح��ّدة االنقس��ام ف��ي الثقافة 
السياسية للشعب التركي، فمعظم الريف صّوت لصالح 
تأيي��د التعديل الدس��توري، فيما صّوتت امل��دن الكبيرة 
ضده، حيث تعتبر املدن الكبي��رة أكثر مدنيًة من الريف، 
الثقاف��ة  وأكث��ر حساس��يًة جت��اه الدميقراطي��ة، أي أن 
السياس��ية لديه��ا أعمق من الثقافة السياس��ية لس��كان 
الري��ف. ومن هن��ا، كانت خش��يتها من أن ي��ؤّدي متركز 
السلطة بيد رجل واحد إلى إعاقة السيرورة الدميقراطية 

في البالد.{

بقلم: تامر الشريف

بقلم: حسني عبد العزيز

القضاء التركي يرفض النظر في طعن المعارضة باالستفتاء
 رفض مجلس الدولة التركي النظر في طعن تقدم به حزب الش��عب اجلمهوري في قبول بطاقات اقتراع 

غير مختومة في االستفتاء على التعديالت الدستورية التي أقرت مؤخراً في البالد.
وقال املجلس -وهو أعلى هيئة قضائية تنظر في الش��كاوى والطعون ضد مؤسس��ات الدولة والهيئات 
العام��ة- إنه ال ميل��ك صالحية النظر في ه��ذه القضية ألنه ليس ق��راراً إدارياً، مؤكداً أن ق��راره اتخذ بأغلبية 
األصوات. واتهم زعيم الكتلة البرملانية حلزب الش��عب اجلمهوري -وهو حزب املعارضة الرئيسي- بصدور 
ما س��ماها توجيهات للقض��اة قبل اتخاذهم القرار، بينما س��بق لوزي��ر العدل التركي بكير ب��وزداغ أن صرح 

السبت املاضي بأن قرارات املجلس االنتخابي ال ميكن الطعن بها في احملكمة الدستورية أو مجلس الدولة.
وكان ح��زب الش��عب قد تقدم بالطعن أمام احملكمة األس��بوع املاضي بعدما طل��ب تأجيل إعالن النتائج 
الرس��مية لالس��تفتاء ال��ذي أجري يوم 16 نيس��ان اجل��اري، وحصل��ت فيه »نع��م« على نس��بة 51.4% من 

األصوات.
ومن املقرر إعالن النتائج الرسمية خالل أيام.{

مؤمتر استامبول
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رسول الله
هو من يستحق قيادة البشرية

في رحلة اإلسراء و املعراج، انطلق جبريل عليه 
السالم ومعه رسول الله | من املسجد احلرام الى 
املس��جد األقصى، حي��ث كان في اس��تقبالهم كوكبة 
من األنبياء م��ن أهل العزم، وف��ي طليعتهم إبراهيم 

وموسى وعيسى عليهم السالم.
وبعد احلف��اوة والتكرمي طل��ب احلاضرون من 
النب��ي عليه الصالة والس��الم أن يتق��دم كي يصلي 
بهم إعالناً منهم بتس��ليم أمانة الدعوة لرس��ول الله 
وألمته من بع��ده، وإقراراً بوالئهم خل��امت األنبياء و 

املرسلني.
ه��ذا احل��دث الرباني )وق��وف النب��ي إماماً في 
األنبي��اء( ل��ه دالالت��ه العميق��ة الضاربة ف��ي أغوار 
الزم��ان و املكان. في البداية نحن نؤمن بأن األنبياء 
و املرس��لني من ل��دن آدم، مروراً بإبراهيم و موس��ى 

وعيس��ى حتى خامته��م محمد |، مش��وا في درب 
واح��دة وحمل��وا عقي��دة واحدة: ه��ي عب��ادة الله و 
توحيده. قال تعالى < آمن الرس��ول مب��ا أنزل إليه 
من ربه واملؤمن��ون، كل آمن بالل��ه ومالئكته وكتبه 
ورس��له ال نفّرق بني أحد من رس��له و قالوا س��معنا 
وأطعنا غفران��ك ربنا وإليك املصي��ر> البقرة 285. 
ونؤمن أيضاً بأن كل نبي كان يبش��ر بالذي سيأتي 
م��ن بعده. ق��ال رس��ول الل��ه: »أن��ا دع��وة إبراهيم 
وبش��ارة عيس��ى..«. ق��ال إبراهي��م علي��ه الس��الم: 
<ربنا وابعث فيهم رس��والً منهم يتل��و عليهم آياتك 
ويعلمه��م الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
احلكيم> البقرة 129.  و قال عيس��ى عليه الس��الم: 

<وإذ ق��ال عيس��ى اب��ن مرمي ي��ا بني إس��رائيل إني 
رس��ول الله إليك��م مصدقامًلا ب��ني يدّي م��ن التوراة 
ومبش��راً برس��ول يأتي من بعدي اس��مه أحمد، فلما 
جاءه��م بالبينات قالوا هذا س��حر مبني> الصف 6. 
لقد تس��لم رس��ول الله | قيادة الدعوة اإلسالمية، 
وبرس��الته طوى الباري س��جل األنبي��اء، وبالتالي 
ص��ارت الدع��وة أمان��ة في عن��ق األمة االس��المية، 
ق��ال  تعالى: <وكذلك جعلناكم أمة وس��طا لتكونوا 
ش��هداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا > 

البقرة 142.
لقد أنش��أ رس��ول الله أمة جديدة حتمل رسالة 
الله الى العاملني، تنش��ر الهداية  والعدالة والرحمة 
واحملبة واألمن والسالم، وتنقذ املعذبني في األرض 
من براثن الوثنية واجلاهلية، وتقضي على الفوارق 
العصبي��ة والقبلية والعرقية، لينع��م الناس بروح 
األخ��وة وليتنافس��وا ف��ي ميادي��ن اخلي��ر والعم��ل 

الصالح.
إن أمة اإلسالم استطاعت في خالل أربعة عشر 
قرن��اً أن تنه��ض بالبش��رية إلى مس��توى التعارف 
والتع��اون  على البّر والتقوى،  اس��تطاعت أن تقدم 
مناذج م��ن العلماء الذي��ن برعوا في ش��تى ميادين 

املعرفة والثقافة الدينية والدنيوية.
ان نهض��ة أوروبة احلديثة رش��فت من ينابيع 
البح��ث  مس��يرة  تابع��ت  ث��م  اإلس��المية،  العل��وم 

واالكتشاف فوصلت الى ما هي عليه اآلن.
في مطلع القرن العشرين عندما سقطت اخلالفة 
اإلس��المية كانت األمة قد وصلت الى الدرك األس��فل 
م��ن االنحط��اط والتراج��ع، فانقض عليه��ا أعداؤها 
ثم مزقوها إرباً إرباً، وعندما س��قط املسلمون تاهت 
اإلنس��انية ف��ي دياجير الض��الل والظل��م والوثنية، 
فنش��بت احل��روب الت��ي ت��أكل األخض��ر والياب��س 

وتقضي على احلجر والبشر.
اإلنس��انية الي��وم حتت��اج إل��ى م��ن ينقذها من 
جبابرة الظلم والطغيان، ويحررها من قيود االحلاد 
واملادية، وهذا لن يتحقق حتى يس��تيقظ املسلمون 

ويأخذوا دورهم في تخليص البشرية املعذبة.
ان اللي��ل املظل��م ال��ذي يغط��ي س��ماء العال��م 
اإلسالمي لن يستمر، بل ان أنوار الفجر بدأت ترسل 
أش��عتها مع تق��دم التيارات اإلس��المية ال��ى مواقع 
القرار في عديد من بالد املسلمني، قال تعالى: <كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنَهْون 

عن املنكر وتؤمنون بالله..> آل عمران 110.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

آفاُت اللِّسان
إّن أَعَظِم اأَلْخطاِر على اإلنسان آفاُت الّلسان، وما أََشدَّ َخَطَرها وما أَْشَرس َعْسَكَرها الذي 
َينَق���ضُّ عل���ى املَْرء من داخِل ِحْصِنه، ُويحِدُث فيه إيالم���ًا وَتْعذيبًا، وَهْدمًا وَتْخريبًا! وهل َيكُب 

الّناَس في الّنار على َمناِخِرهم إال َحصاِئُد أَّلِسَنِتهم.
م���ا م���ن س���بيٍل للّنجاِة من ذلك اخّلطر الّداه���م إال ُطوُل الّصْمِت، وَت���ْرُك الَهَذر، لذا َمَدح 
ُه من أََحَس���ِن الَفضائل، ودعا إليه، وقال في ذلك نّبُينا األكرم ] الذي  ْمت وَعَدّ اإلس���الُم الَصّ
أوتي جواِهَر احِلَكم، وجواِمَع الَكِلم: »َمن َصَمَت جَنا« رواه الّترِمذّي، وإّن أَْيَسر الِعبادة وّأْهَوَنها 

على الَبَدن، الّصْمُت وُحْسُن اخُلُلق.
َورد في الكتب القدمية كما ذكر صاحُب »كليلة وِدْمنة« أن أربعة من امللوك اجتمعوا، وهم: 
ن عنه  َم كُلّ واحٍد مّن���ا بكلمة تدَوّ مل���ك الهن���د والص���ني وفارس والروم، وقالوا: ينبغ���ي أن َيتَكَلّ
ْه���ر، فقال َمِلك الصني: »أنا على َرِدّ ما لم أَُق���ْل أَْقَدُر مّني على َرِدّ ما قلت«، وقال  عل���ى غاِبِرالدَّ
ن يتكّلم بالكلمة إن كانت له لم َتْنَفْعُه، وإن كانت عليه أَْوَهَنْتُه«، وقال  مِلُك الهند: »َعِجبُت مَمّ
ْم بها َمَلْكُته���ا«، وقال ملك الروم: »لم  َمل���ك ف���ارس: »إذا تكّلْمُت بالكلمة َمَلَكْتن���ي، وإذا لم أََتكَلّ

أَْنَدْم َقّط على ما لم أَُقْل، ولقد َنِدْمُت على ما ُقْلُت كثيرًا!«
ْمت عند ُحَكماِء امُللوك، وِإّن أفضَل ما اْس���َتَظَلّ به اإلنس���اُن  وه���ذا َي���دُل على َفضيل���ة الَصّ

ِلساُنه.
ْعن، وإخراُج اإلنس���ان من َرحمة الله  مة اس���تباَحُة اللَّ س���ان ال�َمْذمومة واحملرَّ ومن آفاِت اللِّ

وُغْفراِنه!
لعن؛ جاء في احلديث  ْعن واَلّ كير على الذين ُيْطِلقوَن اأَلْلِسَنَة بالَطّ د اإلسالُم الَنّ لقد َشدَّ

الصحيح: »ليس املؤمُن ِبالطّعان وال اّللعان وال الفاِحش وال الَبذيء« رواه الترمذي.
ُروي أن الرس���وَل ] َس���ِمَع أبا بكٍر وهو َيْلَعُن َبْعَض َرقيقِه، َفاْلَتَفت إليه وقال: »يا أبا بكر 
ان���ني؟ َكاّل َوَربِّ الَكعب���ة!« فأعت���َق أبو بكر يومئذ رقيَقه وأت���ى النبيَّ ] وقال: ال  أِصّديق���ني وَلَعّ

أَعود! رواه ابن أبي الدنيا.
ْع���َن ف���ي حقيقتِه هو ُحْكٌم إله���ّي بِإْبعاِد املْلعون وطرِده من َرْحَم���ِة الله وَعْفِوه، وهذا  إّن اللَّ
عاٌء مبعرفِة الْغيب الذي أَْخفاُه اللُه على  َتأٍَلّ على الله ال ينبغي أن يكوَن ألحد، كما أن هذا ادِّ
الِعباد، واللُه تعالى ال ُيْطِلُع على غيبه أحدًا إال من اْرَتضى من َرسول... وقد جاء في احلديث 
الصحي���ح: »َم���ن الذي َيتأّل���ى أن ال أغفَر ِلُفالن، فإني قد غفرُت ِلُف���الن وأَْحَبطُت َعَمَلك« رواه 
د َمْوُته على الُكْفر أو َثَبَتْت َلْعَنُته َش���ْرعًا كقولك:  ْعُن إال ملن تأَكَّ مس���لم. وال َيِصّح أن يكوَن اللَّ
ِفرعون وهامان َلَعَنُهما الله، وأَبو جهٍل وأَبو َلَهب َلَعَنُهما الله... وال َيصُحّ أَن ُيْلَعَن أََحٌد بذاِته 
ولو كان فاِسقًا أو ُمْبتِدعًا، ألنه رمبا تاب وَصلح ديُنه، وَلِقَي َرَبه راضيًا َمْرضيًا، وكان عند الله 
ُه  ّنة أن الصحابّي »ُنَعْيمان« شِرَب اخلمر َفَحدَّ تعالى في َمقاٍم أَعلى من الِعِنِه! وقد ورد في السُّ
النبيُّ ] عدة مرات، فقال الصحابُة: َلَعَنُه الله! ما أَْكَثر ما َيْؤَتى به! فقال النبيُّ ]: »ال َتُقْل 
���يطان على أخيك!«  هذا فإنه ُيِحبُّ الله ورس���وَله«، وفي روايٍة قال النبي ]: »ال َتُكن َعْونًا للشَّ

رواه ابن عبد البر.
رُع أن يكون إطالُق الّلْعِن على اأَلوصاف أو على اأَلْجناس املعروفني  ُص به الشَّ والذي ُيَرخِّ
ِبأوصاف كقولك: َلْعَنُة الله على الظاملني أو على ُمْسَتِحِلّي احلَرام أو على أهل الُفجور وأََكلِة 

با... الرِّ
َة بغير َنْفس ال ُيْسَتباُح َلْعُنه فلعله يتوب  إن املجرم القاتل في اإلسالم الذي َقَتَل نفسًا زكَيّ
قبل أن ميوت فُيْعَصم من الّنار، فهذا َوْحِش���ّي قاتل أََس���ِد الله َحْمزة رضي الله عنه الذي ُفِجَع 
���ا َفجيعة، هذا الَعْبُد القاَتل قد تاب وَحُس���َنت توبُت���ه، ودخل ُمجاهدًا في  النب���يُّ ] مبوت���ه أمَيّ
جي���ش أب���ي َبكر رضي الله عنه بقيادة َس���يف الله خالد لقتاِل ال�ُمْرتّدين، َفاَْبلى َبالًء َحَس���نًا، 
وًرم���ى ِبَحْربِت���ِه َعُدَوّ اللَه ُمَس���ْيلمة الك���ّذاب فوضعها بني َثْدَيْيِه حتى َخَرج���ت من بني َكِتَفْيه! 

د الُشهداء غدا قاِتَل أََلّد األْعداء! لت األياُم واأَلحكاُم، َفَبْعَد أن كان قاِتَل َسِيّ وهكذا َتبَدّ
إّن ُعم���وم الّن���اس قد اْبُتلوا بالتالُعن َيْلَعُن أََحُدهم إذا اْس���ُتغِضب، ويلعُن إذا ُأهني، ويْلعن 
ة إذا جمَحت والّريح إذا َعَصفت واألْس���قام  إذا اس���ُتثيَر من َمغاِمِز َعَناِدِه وِكْبرياِئه، ويلعُن الداَبّ
دم،  ت وأَثقلت، واألياَم والَساعات إذا أْفقرت... فوا أسفًا ملن َوردوا عند املوت ِحياَض الَنّ إذا اشتدَّ

ظ!< لفُّ ظ وَحْسرَة على ما َفَرَط ِمنهم من الَتّ طوا فيه من التحفُّ ُحْزنًا على ما َفرَّ

هذا رسول الله
بقلم: حمزة منصور
ليس الكافرون واملش��ركون وحدهم هم الذين ال يعرفون رس��ول الله، فما أكثر املس��لمني الذين ال 
يعرفونه حق املعرفة، وال أعني باملعرفة هنا املعرفة النظرية املجّردة التي ال تترجم إلى سلوك، وإمّنا 
أعني املعرفة املنش��ئة للعمل، واملوجهة للس��لوك، فتعالوا بنا نتعرف إلى رسول الله، معرفة تقّربنا 

من الله، وتؤهلنا ملرضاته، وجتعلنا جديرين بجّنته، والورود على حوض نبّيه |.
يق��ول الله تعالى: <قد س��مع الله قول التي جتادلك في زوجها وتش��تكي إلى الله والله يس��مع 
حتاوركم��ا إن الله س��ميع بصير>. إنها خولة أو خويل��ة بنت ثعلبة، امرأة تتحدث عن نفس��ها وعن 
زوجه��ا فتقول: )يا رس��ول الله، أبلى ش��بابي، ونثرت ل��ه بطني، حتى إذا كبر س��ني، وانقطع ولدي، 
ظاهر مني، اللهم إني أش��كو اليك(. وأما املشتكى منه فهو زوجها أوس بن الصامت، حتّدث عن نفسه 
فقال: إّنه ليس له يدان في أن ُيعتق رقبة كفارة عن ظهاره لزوجه، وال يقوى على الصيام، فهو إن لم 
يأكل في نهاره كلَّ بصره، وال يقدر على إطعام س��تني مس��كيناً خمس��ة عشر صاعاً من متر، هذه حال 

املشتكي واملشتكى عليه.
أما وقد عرفنا املرأة املجاِدلة وزوجها املغلوب على أمره، فلنتعرف إلى احملاَور واملجاَدل وأجواء 
احل��وار. إنه رس��ول الله، عليه صل��وات الله، نب��ّي الله، وقائد األّم��ة، والقائم على ش��ؤونها جميعاً، 
إماماً في الصالة، ومعلماً ومربياً وموجهاً، وراعياً مش��فقاً على رعيته، يحنو على ضعيفها، ويواس��ي 
محرومه��ا، ويصل��ح ذات بينه��ا، ويعّدها للجه��اد، ويقودها في الغ��زوات، ويتحمل ف��وق ما يتحّمل 
البش��ر. هذا النبي يّتسع وقته وصدره المرأة علمنا حالها، ولرجل هّدته السنون، دون أن يتبّرم بهما 
أو يتس��خط، إنه يحاورهما وجهاً لوجه، دون أن يكل املهمة ألحد من معاونيه، فال س��كرتير، وال مدير 
مكت��ب، وال رئي��س ديوان، وال حاجباً عل��ى الباب. وأي��ن كان احلوار؟ في حجرة عائش��ة، والله أعلم 

بحال هذه احلجرة مساحة وارتفاعاً وأثاثاً!
وحتدثنا الصّديقة بنت الصّديق عن هذه الواقعة فتقول: »احلمدلله الذي توّسع لسمع األصوات 
كله��ا، لقد جاءت املجاِدلة، فكلّمت رس��ول الله | وأنا في جانب البي��ت، ال أدري ما يقول، فأنزل الله 
تعال��ى <قد س��مع اللَه قوَل الت��ي جتادلك في زوجها>. هذا طرف من جوانب عظمة رس��ول الله |، 
فأي��ن الذي��ن يّدعون حّبه، ويطمع��ون في مرافقته ف��ي اجلّنة من هذا الس��مّو؟ وهل اتس��عت قلوبهم 
وأوقاتهم وبيوتهم لس��ماع ش��كاة الش��اكني، وظالمات املتظلمني؟ وهل س��عوا في قض��اء حوائجهم، 
وحّل مشكالتهم، أم صّموا آذانهم عن سماع آهات املعذَّبني في األرض وتركوهم نهباً للضياع واجلوع 

واحلرمان؟
الله��م أّدبن��ا بأدب املصطف��ى، وخلّقن��ا بخلقه، وانزع م��ن قلوبنا ح��ّب الّدنيا، واالس��تعالء على 

اخللق.{

بقلم: د. محمد شندب 
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الشباب في الكيان الصهيوني من العلمانية إلى التدّين
حترص األح��زاب الدينية اليهودية على توظيف 
ثقله��ا املتعاظم عل��ى دائرة صنع القرار في إس��رائيل، 
في مراكمة أكبر قدر من التأثير على اجتاهات املجتمع 
إل��ى  الديني��ة  األح��زاب  انضم��ام  وألّن  اإلس��رائيلي. 
االئت��الف احلاكم الذي يقوده رئي��س الوزراء بنيامني 
ننت ياهو هو الذي منح ه��ذا االئتالف األغلبية املطلقة 
ف��ي البرملان، فإّن ننت ياه��و ووزراء الليكود يحاولون 
استرضاء األحزاب الدينية وعدم إغضاب ممثليها في 
احلكوم��ة والبرملان  م��ن خالل عدم إب��داء أّي ممانعة 
للقرارات التي يتخذها الوزراء املتدينون والهادفة إلى 
التأثير على اجتاه��ات األغلبية العلمانية مبا يتوافق 

مع املنطلقات األيديولوجية واالجتماعية لهؤالء.
وُيع��ّد ال��دور ال��ذي س��بق وأّداه وزي��ر التعلي��م 
السابق احلاخام ش��اي بيرون الذي ينتمي إلى حزب 
»ييش عتي��د« وكذلك ال��دور الذي يؤّدي��ه اليوم وزير 
التعلي��م احلال��ي نفتال��ي بين��ت ال��ذي ي��رأس حزب 

»البيت اليه��ودي« املتدين، مثاالً كالس��يكياً على دور 
ال��وزراء املتدينني في االئت��الف احلاكم. فقد أحدث كل 
من بي��رون وبن��ات »ثورة« ف��ي ما يتعل��ق مبضامني 
املناه��ج التعليمي��ة ف��ي م��دارس التي��ار الع��ام ف��ي 
التعليم اإلس��رائيلي التي يرتاده��ا تالميذ علمانيون، 
إذ هدف��ت املضامني إلى التأثير عل��ى قناعات التالميذ 
واجتاهاتهم وأفكارهم حول الدين واملنطلقات الدينية 
املتعلقة بالصراع مع الفلس��طينيني. وبحسب دراسة 
أعّده��ا »املنت��دى العلمان��ي« وه��و إطار ميّث��ل أولياء 
أم��ور التالمي��ذ العلمانيني في إس��رائيل، فق��د ألزم كل 
م��ن بيرون وبنات تالميذ املدارس االبتدائية بدراس��ة 
80 كتاباً تهدف بطريقة غير مباش��رة إلى التأثير على 

القناعات الدينية للتالميذ العلمانيني.
صحيف��ة  عرضته��ا  الت��ي  الدراس��ة  وبحس��ب 
»هآرت��س« اإلس��رائيلية، ف��إّن القاس��م املش��ترك بني 
ه��ذه الكت��ب هو االس��تناد بص��ورة كبيرة وبإس��هاب 
إلى املص��ادر الدينية اليهودية، 
توّجه��ات  تكري��س  به��دف 
وقناعات متطّرفة لدى التالميذ. 
وتشير الدراسة إلى أّنه ال يوجد 
ما يس��وغ فرض هذه الكتب، إذ 
إّنها ال متّث��ل بحد ذاتها مس��اقاً 
أّن��ه  الدراس��ة  وتب��نّي  جدي��داً. 
على الرغم م��ن أّن معظم الكتب 
عل��ى  فرض��ت  الت��ي  اجلدي��دة 
التالمي��ذ تتعلق بتدريس اللغة 

واألدب العب��ري، إال أّن النص��وص األدبي��ة واألمثل��ة 
التي زخرت بها تعود إلى مصادر دينية، ال س��يما إلى 
الت��وراة واألدب اليهودي الق��دمي ذي النزعة الدينية. 
وال يساور معّدو الدراسة أّي شّك في أّن وزارة التعليم 
هدف��ت من خ��الل دمج هذه الكت��ب في املق��ررات، إلى 
التأثير بطريقة منهجية ومدروسة على وعي التالميذ 
العلماني��ني والتأثير عل��ى قناعاتهم، مب��ا يتوافق مع 
التوجه��ات الديني��ة األكث��ر تطرف��اً التي تتش��ّبث بها 
األحزاب الدينية. وبحس��ب خالصات الدراس��ة، فإّن 
ال��وزارة ته��دف من خ��الل تعمي��م املضام��ني الدينية 

املتطرفة إلى دفع التالميذ العلمانيني إلى التدين.
م��ن  االس��تنتاج  ه��ذا  إل��ى  الدراس��ة  وتخل��ص 
خ��الل حتلي��ل مضام��ني مس��اق »التربي��ة اليهودي��ة 
اإلسرائيلية«، إذ تشير إلى أّن هذه املادة تعّظم من قيمة 
قيام املرأة بوضع غطاء على رأس��ها، إلى جانب إبراز 
إيجابي��ات الفصل بني اجلنَس��ني. وتوضح الدراس��ة 

كذل��ك أّن النص��وص التي تزخ��ر بها الكت��ب املتعلقة 
مبس��اق القراءة، تكّبر من ش��أن وقيم��ة احترام حرمة 
يوم الس��بت، إل��ى جانب نص��وص تعّظم م��ن أهمية 
وقيمة األعياد الدينية اليهودية. وتش��ير الدراسة إلى 
أّن األشعار والنصوص األدبية التي تتضّمنها الكتب، 
اختي��رت بعناية لتع��زز القناع��ات الدينية، من خالل 
امتداحه��ا القي��م الدينية مع اإلش��ارة إل��ى دورها في 

احلفاظ على اليهود. 
لك��ّن األمور ال تتوقف عند اجله��ود التي تقوم بها 
وزارة التعلي��م اإلس��رائيلية للتأثي��ر عل��ى اجتاه��ات 
املجتم��ع، بل إّن الوزارات األخرى التي يس��يطر عليها 
املتدين��ون حت��اول إل��زام اجلمهور العلمان��ي بأمناط 
حي��اة تتواف��ق م��ع القناع��ات الديني��ة. على س��بيل 
املث��ال، ال يتردد وزير الداخلي��ة احلاخام أرييه درعي 
في معاقب��ة البلديات واملجالس احمللية التي تس��مح 
للمحال التجارية بفتح أبوابها أيام السبت، حتى وإن 
تعل��ق األمر مبناطق يقطنها فقط العلمانيون. وعندما 
تدخلت احملكمة العليا األس��بوع املاض��ي لتغيير قرار 
درعي بعدم السماح بفتح احملال التجارية في مدينة 
تل أبيب الت��ي ُتعّد قلعة العلمانية اإلس��رائيلية، هدد 
درع��ي وال��وزراء املتدين��ون اآلخ��رون بتج��اوز ق��رار 
احملكم��ة من خالل س��ّن قان��ون جديد يل��زم املجالس 
احمللي��ة بعدم الس��ماح بفتح أبواب احمل��ال التجارية 

واملرافق األخرى أيام السبت.{

استثناء، ألن هناك مؤامرة حيكت لهؤالء الشّباب وظروفاً 
دفعت بهم إلى ما حصل في الفترات الّسابقة.

وأّك��د للوفد أّنه مس��تمٌر ف��ي دعمه ملطال��ب األهالي 
احملّق��ة حّت��ى إط��الق س��راح أبنائه��م، وقي��ام اجلماعة 
باتص��االت دائم��ة ومس��تمّرة م��ع األط��راف السياس��ّية 
املعنية من أجل الوصول إلى عفو عام يش��مل الّس��جناء 

اإلسالمّيني.

ضم��ن سلس��لة الزي��ارات الت��ي يق��وم به��ا أهال��ي 
املعتقل��ني اإلس��المّيني، التق��ى ع��دٌد م��ن ممثلّ��ي أهال��ي 
املعتقلني م��ن كّل املناطق الّنائب الدكت��ور عماد احلوت، 

وذلك في مركز اجلماعة اإلسالمّية في بيروت.
اطل��ع النائب احلوت على حتّركات األهالي املطالبة 
بالعف��و العام عن أبنائهم، مؤكداً أّن اجلماعة اإلس��المّية 
مع إصدار عفو عام يش��مل كّل املعتقلني اإلسالمّيني دون 

نائب  ج���ال 
رئ��ي��س امل��ك��ت��ب 
ال����س����ي����اس����ي 
ل����ل����ج����م����اع����ة 
في  اإلس���الم���ي���ة 
بسام  د.  لبنان 
قادة  على  حمود 
األمنية  األجهزة 
صيدا  سراي  في 
يرافقه  احلكومي 
ع���ض���و ب��ل��دي��ة 

اللجنة  وأع��ض��اء  الشماس  حسن  صيدا 
السياسية الشيخ علي السبع أعني ومحمد 
الزعتري، حيث التقى قائد منطقة اجلنوب 
العميد  الداخلي  األمن  قوى  في  اإلقليمية 
مخابرات  مكتب  وم��دي��ر  ش��ح��ادة،  سمير 
ممدوح  العميد  صيدا  في  اللبناني  اجليش 
الدولة  صعب، واملدير اإلقليمي جلهاز أمن 
في اجلنوب العقيد نواف احلسن، ورئيس 
األم��ن  ق��وى  ف��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ف��رع  مكتب 
عاصي،  زاهر  املقدم  اجلنوب  في  الداخلي 
العام  األمن  في  املعلومات  فرع  ومسؤول 
واملدير  حطيط،  علي  املقدم  اجلنوب  في 
الرائد  اجلنوب  في  العام  لألمن  اإلقليمي 

علي قطيش.
األمنية  القوى  دور  على  الوفد  وأثنى 
وما تقوم به من أجل حفظ األمن واالستقرار 
في صيدا ومخيماتها واجلوار، ومت التوقف 
باألمن  تتعلق  التي  القضايا  بعض  أم��ام 
االجتماعي في ظل انتشار ظاهرة املخدرات 
بني املراهقني والشباب، إضافة إلى بعض 
التجاوزات االخالقية التي ال متت إلى ثقافة 

املدينة وأهلها.

لقاٌء بين أهالي المعتقلين اإلسالمّيين والّنائب عماد الحوت

الجماعة تجول على قادة األجهزة األمنية في صيدا
واإلغاثية، التي تس��تفيد منها ش��ريحة كبي��رة من أبناء 
الش��مال وعرس��ال، واعداً باملس��اعدة على تق��دمي كل ما 
يل��زم وتذلي��ل أّي عقب��ات قد تواج��ه عم��ل اجلمعية في 

تنفيذ نشاطاتها

اجلمعي��ة  م��ن  وف��د  زار 
الطبية اإلسالمية، ضّم رئيس 
محم��ود  الدكت��ور  اجلمعي��ة 
السيد، نائب الرئيس الدكتور 
الهيئ��ة  الول��ي، عض��و  ولي��د 
اإلدارية الدكتور ناهد الغزال، 
ومدير اجلمعية األس��تاذ عمر 
خض��ر، معال��ي وزي��ر العم��ل 
كب��ارة  اللطي��ف  عب��د  محم��د 
ف��ي مكتب��ه بطرابل��س، حيث 
أطلع��ه الوف��د عل��ى األعم��ال 
التي تنّفذه��ا اجلمعية الطبية 

اإلس��المية ومرافقه��ا كاف��ة في ش��مال لبنان وعرس��ال، 
ووضعه في صورة بعض التحديات التي تواجهها.

م��ن جهته أثن��ى الوزير كب��ارة على عم��ل اجلمعية 
واخلدمات التي تقدمها في املجاالت الطبية واإلس��عافية 

الجماعة في طرابلس تزور وزير العمل محمد عبد اللطيف كبارة

بقلم: صالح النعامي

املشترك.
حت��دث عثم��ان فق��ال: »جئنا ال��ى دار مطراني��ة صيدا 
املارونية لتهنئة املدبر الرسولي املطران العمار على ابرشية 
صيدا ودير القمر ، وفي نف��س الوقت لتهنئته بعيد الفصح، 
فنأم��ل ان تأخ��ذوا موقعك��م الطبيعي في رعاية األبرش��ية، 
مش��يراً الى »ان منطقة الش��وف تتميز بأنها منوذج للتنوع 

اللبناني مبختلف طوائفه«.
م��ن جهته رحب املطران العمار بوفد اجلماعة، ش��اكراً 
لفتتهم الكرمي��ة ومودتهم القلبية، وأكد »انه مطران التالقي 
واألخوة واحملبة«، واعرب عن ارتياحه لروح األلفة واحملبة 
املتبادلة ب��ني أبناء املنطقة في جميع املناس��بات، »ش��اكراً 
جميع أهالي الشوف واجلبل حرصهم الشديد على التمسك 
بالعيش الواحد بني العائالت الروحية، تاريخاً وحاضراً«.

زار وفد من اجلماعة اإلس��المية ف��ي جبل لبنان، راعي 
أبرش��ية صيدا ودير القمر املارونية املدبر الرسولي املطران 
م��ارون العم��ار ف��ي دار املطرانية ف��ي صيدا، حي��ث قدم له 
التهنئ��ة بتعيينه مدبراً رس��ولياً، ومبناس��بة عي��د الفصح 

املجيد.
ضم الوفد الش��يخ احمد عثمان، املس��ؤول السياس��ي 
في جب��ل لبنان املهندس عمر س��راج، رئيس هيئ��ة العلماء 
املس��لمني في جبل لبنان الشيخ الدكتور احمد سيف الدين، 
واألعض��اء: دح��ام قم��وع، واملهن��دس مال��ك فواز، ووس��ام 
احلج��ار، بحضور رئي��س بلدية جدرا األب ج��وزف القزي. 
وكان��ت مناس��بة مت خاللها التداول ف��ي القضايا واألوضاع 
العام��ة، ومت التش��ديد على اهمي��ة التالق��ي والتواصل بني 
جميع الطوائف اللبنانية لتعزيز الوحدة الوطنية والعيش 

الجماعة اإلسالمية في جبل لبنان
تزور المطران العمار في مطرانية صيدا
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اخليري واإلنساني، ومتخصصني في مجال الطفولة من 
لبنان والعديد من الدول العربية واإلسالمية. 

بعد اجللس��ة اإلفتتاحية للمؤمتر انطلقت اجللس��ة 
أوراق  أرب��ع  وتخللته��ا  اس��تثنائية«،  »أل��وان  األول��ى 
عم��ل ح��ول رعاي��ة املواه��ب واإلب��داع في ظ��ل الظروف 
الصعب��ة التي تعانيها الطفولة م��ن االحتالل والنزاعات 
واالضطراب��ات، أو الط��الق والفق��ر والتفكك األس��ري، أو 

العمالة واليتم وما سوى ذلك.
أما اجللس��ة الثاني��ة »ألوان مدهش��ة«، فق��د كانت 
عب��ارة عن دردش��ات تفاعلية مع أربع��ة أطفال مبدعني، 
حتدثوا فيها ع��ن إبداعاتهم وكيف كانت العناية بها، ثم 
تناول احلديث دور مركز بناء القدرات – لبنان في تنمية 

املواهب.

الن��ور في الس��ماء قب��ل ان تن��زل إل��ى األرض، فجاءت 
املكافأة في رحلة اإلسراء واملعراج«.

واختتم الرفاعي: »إن املسجد األقصى هوية، وهو 
عقيدة وليس سياس��ة، وهو قبلتن��ا األولى. إنه يعاني 
يومي��اً م��ن اقتحام��ات وعرب��دة وتدني��س م��ن اليهود 
املغتصبني، الذي��ن يزرعون في أبنائه��م عقيدة الهيكل 
و يهتم��ون مب��ادة الدي��ن حت��ى انها تعط��ى 16 حصة 
في األس��بوع الواح��د، فأين نح��ن من هذا وأي��ن ديننا 
وعقيدتنا وغرس��ها ف��ي أبنائنا لُننش��ئ جيالً على حب 

األقصى والدفاع عن مقدساتنا وعقيدتنا«.
وح��ي  م��ن  انش��ادية  وص��الت  احلف��ل  وتخل��ل 

املناسبة.

احلديثة وكافة التقنيات الستخدامها وتسخيرها ملا فيه 
مصلحة ابنائنا ودعوتنا. كم��ا وتوجه الطراس بالتحية 
جلمعية التربية اإلسالمية املشرفة على معاهد ومدارس 
اإلمي��ان ف��ي الش��مال، ملا لها م��ن فضل كبير يس��اهم في 
رعاي��ة األبناء وخدم��ة املجتمع ورفع املنس��وب الثقافي 
في��ه، وارس��اء مبادئ وقي��م تربوية تس��اهم في تخريج 

أجيال مؤمنة بربها مخلصة لوطنها.
وف��ي اخلت��ام توج��ه الدكتور بس��ام الط��راس إلى 
مستمعيه قائالً: »يا أبنائي األعزاء، نفهمكم ونشعر بكم، 
نا لم  وأنتم أملنا الكبير. ونقرُّ أمامكم باعتراف صريح، أنَّ
رنا كثيراً بحقِّ أنفسنا  نا قصَّ نكن على قدر املسؤولية، وأنَّ
نا نأم��ل أن تكونوا أفضل  تنا والبش��رَيِة جمع��اء، وأنَّ وأمَّ
مّنا إن ش��اء الله، لتتربَّعوا على قمم النجاح والس��عادة، 

وتدخلوا األقصى فاحتني، وتغيِّروا واقع املسلمني«.

فهناك اختالف وعدم مساواة بني ضمان الرجل وضمان 
املرأة في احلقوق«.

وأشارت شعبان إلى اقحام مصطلحات في األجندة 
األممي��ة للم��رأة والطف��ل حت��ت مظل��ة العمل اإلنس��اني 
واحلروب والصراعات لتمرير منظومة )اجلندر والعنف 

والتمييز(.
وج��ود  أهمي��ة  إل��ى  باإلش��ارة  كالمه��ا  واختتم��ت 
جمعي��ات في التي��ارات املعتدلة واإلس��المية تلجأ  إليها 

املرأة بهدف املساعدة للمطالبة بحقوقها.

االجتماعي��ة - فنيدق/ ع��كار إفطاراً صباحياً مبناس��بة 
يوم��ي األم  واملعل��م  بعن��وان »أمي معلمت��ي« وذلك يوم 

.2017/4/9
األم  للداعي��ة »من��ال عل��ي« تناول��ت: »دور  كلم��ة 
واملعلمة في عصرنا احلالي، وأهمية هذا الدور في نشأة 
جيل جدي��د مثقف يحم��ل قضايا أمته، كما ش��ددت على 
أهمية قضية فلسطني واملسجد األقصى، ودور املرابطات 

في الدفاع عنه.
وكانت مناسبة للتعارف بني املعلمات.

عق��دت جمعي��ة التكافل لرعاي��ة الطفول��ة، برعاية 
منظم��ة التع��اون اإلس��المي واملجل��س األعل��ى للطفولة 
في وزارة الش��ؤون االجتماعية، ووزارة األس��رة التركية 
ومؤسس��ة IHH وبيت الزكاة الكويت��ي، ومجموعة من 
مؤسسات العمل اخليري، مؤمتر الطفولة الرابع: »ألوان 

بال لون« في اسطنبول – تركيا.
مت االفتتاح بحضور ممثل الراعي الرس��مي )منظمة 
التعاون اإلس��المي الدكتور رامي إنشاصي( نائب املدير 
الع��ام لبيت ال��زكاة الكويت��ي كوثر املس��لّم، ممثلة وزير 
الش��ؤون االجتماعي��ة بي��ار بو عاص��ي، األمين��ة العامة 
للمجل��س األعل��ى للطفولة ف��ي لبنان الس��يدة ريتا كرم، 
رئيسة املنظمة العاملية لألسرة الدكتورة ديزي كوزسترا 
ونحو خمس��مائة ش��خصية بارزة ونش��طاء ف��ي العمل 

أقام��ت هيئ��ة نص��رة األقص��ى احتف��االً انش��ادياً 
مبناس��بة ذكرى اإلس��راء واملعراج والذكرى اخلمسني 
الحت��الل الق��دس ، في قاعة املربي عبد الفتاح ش��ديد-

بزبينا، مساء السبت )2017/4/22(.
اس��تهل احلفل بتالوة من الق��رآن الكرمي ، ثم كانت 
كلمة املناس��بة للش��يخ »هيث��م الرفاع��ي« عضو هيئة 
العلماء املسلمني في لبنان، حتدث فيها عن سبب رحلة 
اإلس��راء واملعراج، »فقد كان الرسول في أصعب أيامه 
التي مّر بها حتى ُس��مِّي ع��اَم احلزن، فقد فارقته زوجه 
الس��يدة خديج��ة، وعم��ه أبو طال��ب، وقد كان��ا الداعم 
األكبر له في طريق دعوته، فتلمس فيها ارهاصات تلك 
املعجزة العظيمة التي سطرها التاريخ وكتبت بأحرف 

الثقاف��ي  املوس��م  اط��ار  ف��ي 
القرآني��ة  املس��ابقة  وفعالي��ات 
الس��نوية املنظم��ة م��ن قب��ل جلنة 
االس��المي  والتوجي��ه  الثقاف��ة 
ف��ي جمعي��ة التربي��ة اإلس��المية، 
وم��دارس  معاه��د  عل��ى  املش��رفة 
اإلمي��ان اإلس��المية ف��ي الش��مال، 
أقي��م ف��ي مس��رح مجم��ع اإلمي��ان 
محاض��رة  بطرابل��س  الترب��وي 
بعن��وان »أبناؤنا بني توجيه األهل 
االجتماع��ي«  التواص��ل  ووس��ائل 

قّدمه��ا املستش��ار الترب��وي الدكت��ور بس��ام الط��راس، 
بحض��ور رئي��س اللجن��ة الثقافية ف��ي جمعي��ة التربية 
اإلس��المية الدكت��ور أحمد عل��وش، أعضاء م��ن املجلس 
اإلداري والعلمي وم��ن الهيئة العامة في جمعية التربية 
اإلس��المية، املدي��ر الع��ام مل��دارس اإلمي��ان في الش��مال 
األس��تاذ زي��اد غم��راوي، الهيئت��ني اإلداري��ة والتعليمية 
في م��دارس اإلميان، أهالي وط��الب، إضافة الى عدد من 

املهتمني.
اس��تهل اللق��اء بت��الوة م��ن الق��رآن الك��رمي، فكلم��ة 
ترحيبية من املش��رف الديني في مدارس اإلميان الشيخ 
مصطفى علوش، الذي رحب بالضيف الكرمي املستش��ار 

التربوي بسام الطراس وباحلضور.
أك��د الدكت��ور بس��ام الطراس ف��ي محاضرت��ه على 
ض��رورة مواكب��ة األه��ل والتربوي��ني لوس��ائل التواصل 

نظم قسم حقوق االنسان 
واملواثيق الدولية في جمعية 
النجاة االجتماعية في حلبا/
عكار، محاضرة  حتت عنوان 
»حق��وق امل��رأة ف��ي الضمان 

االجتماعي«.
احملاض��رة  اس��تهلت 
العالق��ات  مس��ؤولة  بكلم��ة 
العام��ة »ناهد س��عد الدين« 
حتدث��ت فيه��ا: »ع��ن أهمي��ة 
تضم��ن  جمعي��ات  وج��ود 

حقوق اإلنسان وبشكل خاص املرأة، ولذلك كانت املبادر 
باس��تحداث قس��م حقوق اإلنس��ان، واملش��اركة في رفع 

الصوت وصنع القرار«.
ثم كانت كلمة الدكتورة »فاطمة ش��عبان« مسؤولة 
قس��م حق��وق اإلنس��ان واملواثي��ق الدولي��ة ف��ي جمعية 
النج��اة االجتماعي��ة ف��ي لبن��ان، حي��ث  حتدث��ت ع��ن 
»تعري��ف حقوق امل��رأة والقوانني التي تضم��ن حقوقها، 
وأن هناك تعديالت يج��ب العمل على تعديلها، وخاصة 
في الضمان االجتماعي، مبا يخص ضمان املرأة لزوجها، 

نظ��م القس��م الدعوي ف��ي جمعية 
النجاة االجتماعية في اجلومة عكار يوم 
االحد )2017/4/16(، احلفل السنوي 
السادس لتكرمي احملجبات على مسرح 

مدرسة اجلوهرة اإلسالمية.
كلمة املناسبة كانت للداعية رضوة 
الراع��ي، حتدث��ت فيه��ا عن قيم��ة املرأة 
في اإلس��الم وق��د أعزها ورف��ع منزلتها 
وقدرها، وأضاف��ت: »املرأة عندما تربت 
عل��ى يدي رس��ول الل��ه قدم��ت أغلى ما 
عندها، وه��ذه النماذج جندها اليوم في 
غزة العزة كأم نض��ال التي نتعلم منها 

الدروس والعبر«.
- كلمة املكرمات ألقتها الطالبة هبة جنيب: »شكرت 
فيه��ا جمعي��ة النج��اة عل��ى ه��ذا التك��رمي الذي يش��جع 

الفتيات على االلتزام بتعاليم دينهن«.
كما تخلل احلفل فقرات إنش��ادية وعرض مس��رحي 
للدمى قدم��ت فيها طفلت��ان حواراً مع دميت��ني من وحي 

املناسبة.
واختتم بتكرمي احملجبات وتقدمي الهدايا لهن.

قسم العمل االجتماعي عكار 
أق��ام قس��م العم��ل االجتماعي ف��ي  جمعي��ة النجاة 

العم��ل  قس��م  أق��ام 
جمعي��ة  ف��ي  االجتماع��ي 
االجتماعي��ة/ النج��اة 
طرابل��س نش��اطاً ترفيهياً 
لأليت��ام وأمهاتهم، تضمن 
وثقافية  رياضي��ة  ألعاب��اً 
وتوزيع احللوى والورود.. 
 31 اجلمع��ة  ي��وم  وذل��ك 
آذار في مدرس��ة اإلميان/ 

مرك��ز  وأق��ام  س��مراء.  أب��ي 
النج��اة لتحفيظ القرآن التابع 
االجتماعية  النج��اة  جلمعي��ة 
- طرابل��س، وضمن أنش��طته 
دورة  الفق��ه:  ف��ي  املس��تمرة 
أح��كام  ع��ن  للنس��اء  فقهي��ة 
ي��وم  وذل��ك  املي��ت،  تغس��يل 
ونشاطاً   2017/4/3 االثنني 
التابع��ني  لألطف��ال  فقهي��اً 
حللق��ات حتفي��ظ الق��رآن ف��ي 
املركز عن أداء وكيفية الصالة، 
أس��ئلة  النش��اط  تخل��ل  وق��د 

ومسابقات وهدايا للفائزين.

أنشطة

»تكافل« اختتمت مؤتمر الطفولة الرابع
 بإطالق نداء إغاثة

في ذكرى اإلسراء والمعراج »األقصى عقيدة«

د. بسام الطراس محاضرًا في مجمع اإليمان التربوي

جمعية النجاة تناقش حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية 

نشاط ترفيهي لأليتام وأمهاتهم  لجمعية النجاة بطرابلستكريم المحجبات بمدرسة الجوهرة: تمّيزي بحجابك

دورة في رحاب اإليمان 
نظمت إدارة مدرس��ة اإلميان اإلسالمية -فرع مشتى حمود، بالتعاون 
م��ع أكادميي��ة األمني الدولي��ة، دورة تدربية وورش��ة عمل بعن��وان: »كيف 
أراف��ق ابن��ي دراس��ياً« قدمها امل��درب املعتمد م��ن أكادميية األمني األس��تاذ 
»أحمد عباس«، وذلك في مس��رح املدرسة مبشاركة مديرة املدرسة السيدة 

سامية عساف، والهيئتني اإلدارية والتربوية في املدرسة و األهل.
 وق��د تناول��ت ال��دورة عناوين ع��دة منها: كي��ف تفهم نفس��ية الطفل؟ 
التع��رف إلى ن��وع الذكاء ل��دى الطفل وكيفي��ة التعامل مع��ه، كيف يتفوق 

الطفل في دراسته. وقد متيزت الدورة بأجواء تفاعلية مميزة.
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ح���ّل لبن���ان في املرتبة 125 في مؤش���ر األم���ان العاملي وفًقا لتقرير املنت���دى االقتصادي العاملي 
لعام 2017، الذي يش���مل 136 دولة. وهذا يعني أن عش���ر دول فقط تقّدمت على لبنان في فس���ادها، 
بينها دولة عربية واحدة هي مصر. في املقابل تفاخر أجهزتنا األمنية بأنها جنحت في منع تسلل 
اجلماع���ات اإلرهابي���ة إل���ى لبنان وتقود حربًا اس���تباقية عليها. لم يكن منتظ���رًا أن يحل لبنان في 
املرات���ب العش���رة األول���ى للنزاهة والش���فافية، لكن اس���تقراره ف���ي قعر الالئحة إل���ى جانب دول هي 
األش���د فقرًا وبؤس���ًا في العالم، كنيجيريا وكولومبيا وكينيا والهندوراس، يدفع كل لبناني للخجل 

من الهوية التي يحملها.
جرت العادة أن معظم اخلالفات بني اللبنانيني )الفردية( تتم بالهوبرة والبهورة والصراخ ورمبا 
تبادل الشتائم، يترافق كل ذلك مع حركات تهديدية باأليدي واألصابع. أما إذا تطورت األمور دون 
أن يتدخ���ل أح���د املتفّرجني الذي يصور ما يحص���ل بهاتفه الذكي، فرمبا يحصل تدافع يتطور إلى 
ع���راك.. إل���ى أن يتطوع أحده���م للتدخل فينهي اخلالف بني املتخاصم���ني بتبويس اللحى وعبارة 
»ازرعها بذقني«. هذا الوضع كان هو السائد واملعتاد، بل إنه كان محل تنّدر وطرفة بني اللبنانيني. 
لكن من الواضح أن األمر لم يعد كذلك. ففي كل يوم تطالعنا نشرات األخبار عن حصيلة ضحايا 

اليوم من قتلى وجرحى، واخلسائر املادية التي مني بها املواطنون جراء املشاحنات الفردية. 
رمب���ا يظ���ن البع���ض أن تقرير املنت���دى االقتصادي العاملي ظل���م لبنان في املرتب���ة التي وضعه 
فيه���ا، لك���ن الوقائع تدعم ه���ذه املرتبة وتعّززها، فاخلالف على كوب »نس���كافيه« يتس���بب بس���قوط 
قتيل���ني، ون���زاع ب���ني طالب مدارس في اجلنوب يس���تدعي أن تدخل ش���ّلة من الزعران إلى املدرس���ة 
حاملني السكاكني، فيطعنون من يصادفون وجوده من طالب، والتنافس بني مراهقني على اهتمام 
فتاة يس���تحق إعالن حرب ش���وارع بني املتنافس���ني، واخلالف على أفضلية مرور يس���تدعي حتطيم 
س���يارات وإطالق نار... آخر حلقات هذا املسلس���ل كان املش���هد الذي اس���تيقظ عليه اللبنانيون قبل 
يومني، حني قطع سائقو الشاحنات مجهولي الهوية والهوى، الطرق الدولية الواصلة بني اجلنوب 
وبيروت، وأعمال البلطجة التي مارسوها بحق املعترضني من اللبنانيني الذين ال يريدون أكثر من 

الوصول إلى أعمالهم.
تكمن اخلطورة إزاء ما يحصل في أن الدولة ليست عاجزة عن فعل شيء، بل ال تريد فعل شيء 
وهي غائبة عن الس���مع. وقد ثبت للبنانيني أن الس���لطة حني ترغب مبمارسة صالحياتها القمعية 
حتت راية حفظ األمن تضرب بيد من حديد، وقد شهدنا ذلك في محطات كثيرة، كقمع حتركات 
املجتمع املدني التي نظمت تظاهرات احتجاجية وس���ط بيروت صيف عام 2015 حني مت االعتداء 
على املتظاهرين وسحلهم واعتقالهم، أو احلرب االستباقية التي تقول األجهزة األمنية إنها باتت 

حتترفها في مواجهة اجلماعات اإلرهابية.
شهد لبنان في مراحل كثيرة انفالتًا أمنيًا، لكن دائمًا كان االنفالت نابعًا من خالفات سياسية 
أو مش���احنات طائفي���ة، أو صراع���ات عقائدي���ة. لكن ما نش���هده الي���وم هو انفالت أمن���ي مبني على 
تفس���خ اجتماعي، يساهم فيه غرق الش���باب بتعاطي املخدرات واحلبوب املهلوسة، وبطالة حقيقية 
ومقّنعة وفراغ يس���ود السواد األعظم من اللبنانيني، السيما الشباب الذين يتم استخدامهم وقودًا 
لصراعات القوى السياس���ية، وأيضًا الضحالة واالنحدار الذي تقدمه وس���ائل اإلعالم ملش���اهديها. 
يبقى املس���اهم الرئيس���ي في التهتك احلاصل هو تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها في تطبيق 
القانون ومحاسبة املخلني، أو فلنقل االستنسابية في تطبيق القانون ومحاسبة املخلني. فتجدها 
تصب كل سطوتها وفائض القوة الذي تشعر به على مواطنني بعينهم وقضايا بعينها، بينما تغض 
الط���رف ع���ن م���ا يقوم به آخ���رون. أال تدرك دولتن���ا العلّية الغارق���ة بخالفات أطرافه���ا حول قانون 
االنتخ���اب أن من أمن العقوبة أس���اء األدب؟ ملاذا ينش���ط وزير الداخلي���ة القبضاي حملاربة اإلرهاب 
واليتح���رك ملواجه���ة املخدرات التي تنهش مجتمعنا؟ ملاذا ال أحد يهتم بش���بان األحياء املتجمعني 

في كل زاوية حول محل النسكافيه، يقضون يومهم في اجلدال حول مباريات كرة قدم؟
حّتدي���ات كثي���رة تواجه لبنان، معظم ه���ذه التحديات جتد من يهتم بها ويواجهها، باس���تثناء 
الوض���ع االجتماع���ي املت���ردي الذي وصل إلي���ه اللبنانيون، والذي بات قنبل���ة موقوتة ال أحد ميلك 

ساعة تفجيرها.<

بقلم: أواب إبراهيم

التفسخ االجتماعي يفتك باللبنانيين

كلمة طيبة

طي��ب  رج��ب  الترك��ي،  الرئي��س  أك��د 
أردوغان، أن سالمة وأمن وسعادة املواطنني 
األرم��ن في تركيا، حتظى بأهمية خاصة في 

بالده.
ج��اء ذلك في رس��الة بعثه��ا أردوغان، 
ي��وم االثن��ني املاضي، إل��ى بطري��رك األرمن 
ف��ي تركيا آرام أتش��يان في ذك��رى »أحداث 
1915«، وأك��د الرئي��س الترك��ي عل��ى دور 
األرم��ن ومس��اهمتهم باملجتم��ع التركي في 
زمن الدولة العثمانية واجلمهورية التركية. 
وش��ّدد عل��ى أن حري��ة األرم��ن وحقوقه��م 
والتجاري��ة  واالجتماعي��ة  السياس��ية 

متساوية مع كافة املواطنني في تركيا.
وأعرب أردوغ��ان للبطريرك واملواطنني 
األرم��ن، ع��ن تعازي��ه بس��قوط ضحايا من 
أرمن الدولة العثمانية إبان احلرب العاملية 
األولى، في ظل الظروف القاسية التي كانت 
حتكم تلك الفترة. وق��ال أردوغان إّن األرمن 
واألتراك ش��عبان عريقان في املنطقة، عاشا 
جنب��اً إلى جنب منذ ألف ع��ام، ولهما تاريخ 
وثقاف��ة مش��تركة. وأك��د أن تضمي��د جراح 
املاض��ي وتعزي��ز الروابط اإلنس��انية هدف 
مش��ترك للش��عبني اللذين تش��اركا األفراح 
واألتراح ملئات الس��نني. وأض��اف أردوغان 
أن بالده س��تواصل مس��اعيها جتاه حماية 

امليراث الثقافي األرمني.

ما الذي حدث في 1915؟
وقد س��بق أن تعاون القوميون األرمن، 
م��ع الق��وات الروس��ية بغي��ة إنش��اء دول��ة 
األناض��ول،  منطق��ة  ف��ي  مس��تقلة  أرمني��ة 
وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان احلرب 

العاملية األولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل اجليش الروس��ي، شرقي 
األناض��ول، لقي دعم��اً كبيراً م��ن املتطوعني 
األرمن العثمانيني، كما انش��ق بعض األرمن 
الذي��ن كانوا يخدم��ون في صف��وف القوات 
العثمانية، وانضموا إلى اجليش الروس��ي. 
وبينما كانت الوحدات العس��كرية األرمنية 
تعط��ل ط��رق ام��دادات اجلي��ش العثمان��ي 
عم��دت  تقدم��ه،  وتعي��ق  اللوجس��تية، 
املجموعات األرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد 
املدنيني في املناطق التي احتلتها، ومارست 

شتى أنواع الظلم بحق األهالي. وسعياً منها 
لوضع حد لتلك التطورات، حاولت احلكومة 
العثمانية، إقناع ممثلي األرمن وقادة الرأي 
لديه��م، إال أنه��ا ل��م تنج��ح ف��ي ذل��ك، ومع 
اس��تمرار هجم��ات املتطرفني األرم��ن، قررت 
احلكوم��ة ف��ي 24 نيس��ان م��ن ع��ام 1915 
إغالق ما يعرف باللج��ان الثورية األرمنية، 
ونفي بعض الش��خصيات األرمنية البارزة. 
واتخذ األرمن من ذلك التاريخ ذكرى إلحياء 

»اإلبادة األرمنية« في كل عام.
وفي ظل تواص��ل االعت��داءات األرمنية 
رغ��م التدابي��ر املتخ��ذة، ق��ررت الس��لطات 
العثمانية، في 27 آيار 1915، تهجير األرمن 
القاطنني في مناطق احلرب، واملتواطئني مع 
جيش االحتالل الروسي، ونقلهم إلى مناطق 
أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية. ومع 
لتوفي��ر  خطط��ت  العثماني��ة  احلكوم��ة  أن 
االحتياج��ات االنس��انية للمهّجري��ن، إال أن 
عدداً كبيراً من األرمن فقد حياته خالل رحلة 
التهجي��ر بس��بب ظ��روف احل��رب والقت��ال 
الداخل��ي، واملجموع��ات احمللي��ة الس��اعية 
لالنتقام، وقطاع الطرق، واجلوع، واألوبئة.

وتؤك��د الوثائق التاريخي��ة، عدم تعمد 
احلكومة وقوع تلك األحداث املأس��اوية، بل 
على العكس، جلأت إل��ى معاقبة املتورطني 
ف��ي انتهاكات ض��د األرمن أثن��اء تهجيرهم، 
وجرت محاكم��ة وإعدام املدان��ني بالضلوع 
في تلك املأس��اة اإلنس��انية، رغم عدم وضع 

احلرب أوزارها.{

أردوغان: أمن وسعادة المواطنين األرمن 
يحظيان بأهمية خاصة عندنا
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