
فلتان أمني.. بعد السياسي
االنفالت السياس���ي في البلد س���اقه الى انفالت أمني، بات منتش���رًا في مختلف املناطق 
اللبناني���ة. فه���ذا الول���د قتل أم���ه، وهذه األم قتلت زوجه���ا، وهذا األب يغتص���ب ابنتيه، مما لم 
يك���ن معروف���ًا وال مألوفًا في املجتمع اللبناني، بص���رف النظر عن املنطقة أو الدين أو املذهب. 
ذل���ك أن املواط���ن بات يرقب التجاوزات التي يرتكبها النائب أو الوزير على الدس���تور والقانون، 
وأحيانًا يفعل ذلك عبر شاش���ات التلفزي���ون، أو الهواتف الذكية ومواقع التواصل االجتماعي، 
دون حس���يب وال رقي���ب. بع���ض ذوي القتلى واملصابني ب���دأوا يخرجون الى الش���وارع مطالبني 
بتفعي���ل قانون إع���دام القاتل، أو يتظاهرون أمام مبنى احملكمة العس���كرية التي حتتجز مئات 
املوقوفني دون محاكمة، ملجرد أنهم ش���هود، يقبعون في الس���جون منذ س���نوات بانتظار حضور 
بقية املتهمني، في س���جن رومية أو الريحانية أو س���واهما، ليخرجوا منها مجرمني محترفني 
تربوا سنوات على أيدي عتاة املجرمني أو التكفيريني. وكما أن اجناز قانون االنتخابات يحتاج 
الى اس���تنفار واس���تعجال، فإن أزمة القضاء اللبناني إزاء قضايا املوقوفني حتتاج الى إجراءات 
ومراجعات، حتى ال تتحول الس���جون ومراكز التوقيف الى مصانع إلنتاج اإلجرام واملجرمني. 

فهل تفتح الدولة عندنا هذا امللف اخلطير، حتى ال يتحول البلد إلى مصنع لإلجرام!
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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(

»تكّتل التغيير«: 
التأهيلي لم ُيسحب

واإلصللاح«  التغييللر  »تكتللل  اعتبللر 
التللي بحثنللا  االنتخابيللة  القوانللن  أن »كل 
فيها صاحلللة، وأكثللر قانون يحظللى بقبول 
وموافقات إلى اليوم ولم يسحب هو القانون 
التأهيلللي، وقبل أن يأتينا توافللق وإيجابية 
واضحللة بالفعل على قانون جديد، ال ميكننا 
القول إن هنللاك قانوناً أصبح وراءنا. وليس 

لدينا علم مببادرات أخرى«. 
وقللال أمن سللر التكتل النائللب ابراهيم 
كنعان بعد اجتمللاع التكتل برئاسللة الوزير 
جبللران باسلليل، إن »كل االقتراحللات التللي 
تقدمنللا بهللا بللدءاً مللن قانللون االنتخابللات 
مروراً بالعمل الطويل فللي مختلف الوزارات 
ومنهللا وزارة الطاقة، أوقفت وتعّطلت، حرب 
ضللروس، كنللا نفهمهللا فللي املاضللي حينما 
كان هناك صراع سياسللي كبيللر«. وأضاف: 
»اعتبرنا أن بعللد انتخاب رئيس اجلمهورية 
وااللتفاف الوطني على الرئيس ميشال عون، 
عبرنا إلللى مرحلة أخرى سللقفها التفاهمات 
الوطنيللة، لكننللا مررنا بفتللرة تعرضنا فيها 
حلمللات وكلما تقللدم رئيس التيللار باقتراح 

يصبح االقتراح طائفياً، مشيطناً«.

بّري: صفقة البواخر 
مة للجيوب« »معوِّ

ادلى رئيللس مجلس النللواب نبيه بري 
باآلتي: 

»البواخر املعوِّمة للجيوب. هذه الصفقة 
ليسللت تفصيللاً، وكل صفقللة ال متللر بدائرة 
املناقصات مشللبوهة حتماً. من وضع نفسه 
موضع التهم، فا تلومّن من »أحسللن« الظن 
به خصوصاً هذه املرة«. وكان بري اسللتقبل 
في عللن التينللة وفللداً مللن الصليللب األحمر 
اللبنانللي برئاسللة الدكتور انطللوان الزغبي 
وعضوية األمن العام جورج كتانة والهيئة 
واإلسللعاف،  الشللباب  وممثلللي  التنفيذيللة 
وأشاد بدور هذه املؤسسة االنسانية، معلناً 
تبرعلله براتبه عللن أيار مسللاهمة في حملته 
املاليللة السللنوية، ووعللد بلالعمللل ملضاعفة 
مخصصللات الصليللب األحمللر مللن خمسللة 

مليارات الى عشرة مليارات ليرة.

ريفي: صفقة بواخر 
الكهرباء وصمة عار

رأى اللللواء أشللرف ريفللي ان »صفقللة 
امللغومللة،  باألسللعار  الكهربللاء،  بواخللر 
وبتغييب دفتر شروط استئجارها عن هيئة 
املناقصللات، ُتشللِكّل وصمَة عللار على جبن 
العهد واحلكومة، التي أعطت لنفسها عنوان 
استعادة الثقة، وهي من الثقة براء«، مشيراً 
الللى »أن هذه الصفقة التي يصر وزير الطاقة 
علللى تنفيذهللا، والتللي تخالللف كل األصول 
والقوانللن، والتي تعبِّر بوضوح عن جشللع 
الفسللاد وعن وقاحللة الفاسللدين، والتي قَدّم 
لهللا كبللار املسللؤولن التغطية علللى طاولة 
مجلس الوزراء في جلسته األخيرة، ستؤدي 
الللى نهب مئات املاين مللن الدوالرات، وهي 
أمللوال الشللعب اللبناني، الللذي يرزح حتت 
الضائقللة االقتصادية واالجتماعيللة، والذي 
يسللتكتر عليه أهل السلللطة إعطاءه حقوقه، 

فيما هم يتسللابقون علللى نهب املللال العام، 
ضاربللن الرقم القياسللي في تاريخ الفسللاد 

في لبنان«.
وسأل في بيان: »من مينع تلزمي القطاع 
اخلاص إنشللاء معامل إنتاج الكهرباء، التي 
توفِّر على اخلزينة واملواطن على حدٍّ سللواء 
ل بعللض املعامل  ؟ كما نسللأل ملللاذا ال ُتشللَغّ
املتوقفللة عللن اإلنتللاج، هللل ألجللل اسللتمرار 
إغللراق اللبنانيللن بالتقنللن، وفللرض خيار 
البواخللر وعموالتهللا، كحللل وحيللد، من أجل 

زيادة ثروات املسؤولن؟«.

الصناعيون يطلقون صرخة 
لوقف اإلغراق

أطلقللت جمعيللة الصناعيللن برئاسللة 
الدكتور فللادي اجلميل صرخللة طالبت فيها 
الدولللة بللل »التحرك السللريع إلنقللاذ القطاع 
واحلد من مسلسللل اقفللال املصانع اللبنانية 
ووقف املنافسة غير الشرعية للمصانع التي 
ينشللئها النازحون السللوريون«. ودعم هذه 
الصرخة وزير الصناعة حسن احلاج حسن 
ووزير االقتصاد رائد خوري اللذان شاركا في 

املؤمتر الصحافي الذي عقد في اجلمعية.  
وطالللب اجلميل أيضاً ببللدء مفاوضات 
جديللة مع شللركاء لبنللان التجاريللن الذين 
يسللتورد منهللم باملليللارات وال يصللدر اليهم 
املنتجللات  إلعطللاء  املايللن،  بعشللرات  إال 
مفاوضللات  واجللراء  األفضليللة،  اللبنانيللة 
مللع الللدول الشللقيقة التللي تربط لبنللان بها 
اتفاقللات جتارية جلهة تنفيللذ كل مقتضيات 
هللذه االتفاقللات وعللدم االستنسللابية التللي 
حتللرم لبنللان الكثير مللن امليللزات التجارية 
التي تتضمنها، مع املباشللرة فوراً بإقفال كل 
املصانع غير الشرعية التي انشأها الاجئون 
السوريون في كل املناطق، واملباشرة بخطة 
الصناعيللة السللتعادة  الصللادرات  لتحفيللز 
خسللائر الصللادرات التللي وصلت الللى نحو 

1.2 مليار دوالر.

 »جرائم الفايسبوك« تخضع 
لقانون العقوبات وليس المطبوعات

اصللدرت محكمللة التمييللز الناظللرة في 
قضايللا املطبوعللات برئاسللة القاضللي جان 
عيللد وعضويللة املستشللارين مللادي مطران 
وجللان مللارك عويس اجتهللاداً اعتبللرت فيه 
ان »اجلرائللم الواقعللة على مواقللع التواصل 
مللن  االجتماعي»الفايسبوك«ليسللت 
اختصللاص محكمللة املطبوعللات وال تخضع 
لقانللون املطبوعللات بللل لقانللون العقوبات 
علللى  يتللم  النشللر  ألن  العاديللة  وللمحاكللم 
حسللاب خاص من دون ضوابط وال تخضع 

لشروط قانون املطبوعات«. 
وجللاء االجتهاد فللي القللرار الصادر عن 
احملكمللة فللي االسللتئناف املقللدم مللن محمد 
زبيب بواسللطة وكيله احملامللي نزار صاغية 
فللي وجلله الوزيللر السللابق محمد املشللنوق 
طعناً بالقرار الصادر عن محكمة املطبوعات 
الدفعللن  بللرد   2016/10/18 بتاريللخ 

الشكلين املدعى بهما.

عون يطالب 
بضوابط للنسبّية

أكللد رئيللس اجلمهورية العماد ميشللال 
عون أمام زواره، أن »قانون االنتخاب املزمع 
التوافق حوللله، هدفه أن يصللل اجلميع الى 
حقوقهللم، ال الكسللب علللى حسللاب اآلخر«، 
معدداً ثاثة أسللباب حالللت دون اعتماد أحد 
املشاريع االنتخابية املطروحة، »وهي أن كّل 
مللن هيمن علللى طائفته ال يريللد لألقلية فيها 
أن تتمّثللل وال أن تكون هنللاك كتلة معارضة 
شعبية مكشوفة، والبعض يخاف من تغيير 
موازيللن القللوى، وكل طللرف يريللد تناتللش 

بضعة نواب من عند جاره«. 
وقللال: »ألن املسلليحي هللو جللار الللكّل، 

وقعت املشللكلة ألننا نحاول أن نرّد أكبر عدد 
مللن احلقللوق الللى أصحابها. هللذا املوضوع 
أثرناه وقلنا انه ليللس مبوضوع طائفي، بل 
هدفه حتقيللق العدالللة واملسللاواة. يريدون 
اليللوم قانوناً على أسللاس النسللبية لكن من 
دون ضوابط، نحللن نطالب بإيجادها ومنها 
ميثلللون  الذيللن  األكفللاء  لوصللول  التأهيللل 
طوائفهللم، ومنفتحللون علللى أي طرح يحقق 

فعاً هذه األهداف«.

العريضي: بلغنا المرحلة 
النهائية قبل التفاهم

الدميوقراطللي«  »اللقللاء  عضللو  أعلللن 
النائب غللازي العريضللي »أننا فللي املرحلة 
النهائيللة أو الشللوط األخيللر للوصللول إلللى 
تفاهم حول قانللون االنتخاب، على رغم دقة 
املرحلة والتعقيدات والتهويل والكام العالي 
النبرة واملناورات والتكتيكات وكل محاوالت 
الضغللط إلقللرار أفللكار ومشللاريع معينللة«. 
وأشللار في حديث الى إذاعة »الشللرق«، الى 
أن »كل الفرقللاء حسللموا بشللكل كامللل أن ال 
فراغ وال متديد. فهذا األخير فضيحة والفراغ 
كارثة بكل مللا للكلمة من معنى«، معتبراً أنه 
»إذا كانت النيات صادقللة، نذهب إلى اتفاق 
علللى قانللون جديللد قائللم على النسللبية في 

الدوائر الوسطى«.
ولفت إلى أن »جهات أساسية في الباد 
وافقللت علللى هللذا األمللر سللابقاً فللي حكومة 
الرئيللس جنيللب ميقاتللي، لكن األمللر يتعلق 
لدى البعض مبسللألة الدوائللر، وتالياً ميكن 
أن يتوافللر إجماع حول هذه النقطة إذا ذهبنا 
إلى تدوير الزوايا في كيفية تركيب الدوائر«.

وزراء »القوات« يدعون إلى 
احترام قرارات مجلس الوزراء

أعلللن وزراء »القللوات اللبنانيللة« انهم 
»سيتخذون اخلطوات الازمة داخل مجلس 
الللوزراء وخارجلله لوضللع االمللور املتعلقللة 
بالقطاع الكهربائي في مسللارها حفاظاً على 
املللال العام ولقيام دولة القانون«، ومؤكدين 
ان »التبايللن الكهربائللي ال يفسللد فللي الللود 
قضيللة، ألن هذه املاحظللات تصب في خانة 
احلفللاظ علللى جناح العهللد واحلكومللة أوالً 

وأخيراً«.

النائب الحوت: األمور ما زالت عالقة
والجميع يمتهن مبدأ التعطيل للوصول إلى مصالحه الشخصية

قللال النائب الدكتور عمللاد احلوت في حديللث لل إذاعة 
الفجر إن »األمور ما زالت عالقة كما كانت في السابق، بعيداً 
عن أية بوادر اتفاق حول صيغة محددة لقانون االنتخابات، 
واجلميللع ميارس لعبة العض على األصابع والرقص على 
حافللة الهاوية، ويحاول أن يضغللط عامل الوقت للحصول 
على مكتسبات على حساب املكونات السياسية األخرى، ما 

يعرقل احتمال االتفاق على قانون لانتخابات«.
وأضللاف احلللوت أن »تفللاؤل رئيللس احلكومة سللعد 
احلريري حللول التوافق على ملف القانللون، يهدف إلى بث 
االيجابيللة في أوسللاط اللبنانيللن، لكن في الواقللع ال تقدم 

حالياً حول احتمال التوافق على القانون«.
واعتبر احلللوت أن »جميع القوى السياسللية امتهنت 

مبللدأ التعطيللل للوصللول إلللى مصاحللله الشللخصية، أو 
ملنللع اآلخرين من حتقيللق أهدافهم. في السللابق مّت تعطيل 
املجلس النيابي سنتن ونصف سنة للوصول إلى انتخاب 
الرئيس ميشال عون، واليوم يتم التلويح بتعطيل مجلس 
النللواب إلقللرار قانللون انتخابللي، أو مجلس الللوزراء ملنع 
التصويللت علللى قانللون معللن. وبالتالللي، هذا األسلللوب 
ال يبنللي مؤسسللات وال يؤمللن انتظللام احلياة املؤسسللية 

السياسية العامة«.
وأكد احلوت أن »طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري 
متوائم مع اتفاق الطائف والدستور، ألنه يتعلق بالنسبية 
فللي مجلس النواب، مللا يتيح جلميع القوى السياسللية أن 

تتنافس بشكل متوازن ومعقول«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

يص���ر ح���زب الق���وات اللبناني���ة عل���ى نف���ي أي طاب���ع سياس���ي للحمل���ة 
الكهربائي���ة الت���ي يش���نها وزراؤه الثالث���ة وحليفه���م البيروتي النائب ميش���ال 
فرع���ون، على وزير الطاقة س���يزار أبو خليل ال���ذي مييل الى خيار البواخر في 
انتاج الطاقة الكهربائية مرحليًا، ريثما يتم بناء معامل على البر تكون قادرة 
عل���ى س���د حاجة اللبنانيني ال���ى الكهرباء. والقوات اللبناني���ة تهدف من وراء 
هذا االصرار الى صيانة حتالفها مع العهد ومع التيار الوطني احلر بقيادته 
احلالية ممثلة بوزير اخلارجية جبران باس���يل. ولكن االصرار املش���ار اليه بات 
مخدوشًا بالتناغم املزدوج بني القوات والرئيس نبيه بري في موضعني اثنني: 
أولهم���ا احلملة على بواخر وزير الطاقة املطعون في آليات تلزميها، وثانيهما 
الغ���زل اجلزئي بني الطرفني في بعض تفاصي���ل القانون االنتخابي الذي لم 
يول���د بع���د، وحتديدًا في موض���وع النس���بية الكاملة التي أعلن ح���زب القوات 

قبوله بها بعد، رفض طويل األمد.
وه���ذا م���ا ميك���ن أن يؤدي الى اس���تفزاز التي���ار الوطني احل���ّر الذي أعلن 
حرص���ه الدائ���م على التنس���يق الكامل مع الق���وات في كل طروح���ات القانون 

االنتخابي.
وقد ظهرت بعض عالمات التنافر بني اجلانبني منذ بضعة أسابيع حينما 
كان وزي���ر اخلارجي���ة ورئيس التيار الوطني احلر جبران باس���يل يعقد مؤمترًا 
صحافي���ًا وجاه���ر بانتقاد غياب وزير اإلعالم ملحم الرياش���ي عن هذا املؤمتر 
وكأن���ه أح���د االعالمي���ني الواجب عليهم تغطي���ة ذلك املؤمت���ر الصحفي. فما 
كان من الرياش���ي اال أن س���ارع بالرد على باس���يل مباشرة في خالل اللقاء مع 
االعالميني الذي أعقب اجتماع اللجنة االعالمية النيابية مؤكدًا أن حضوره 

ومشاركته في اجتماع اللجنة النيابية أوجب من أي أمر آخر.
ال أري���د أن أصط���اد ف���ي املي���اه العك���رة، وهي تهم���ة يعتبرن���ي العديد من 
األصدقاء والزمالء مرشحًا لها بجدارة وكفاءة ولكنني مضطر إلى استحضار 

الهمسات الثقيالت التي يتناقلها بعض املطلعني على أجواء حزب القوات.
فالق���وات عان���ت م���ن حتجيم حصته���ا التي وع���دت بها قب���ل االنتخابات 
الرئاس���ية وق���د وصل���ت هذه احلص���ة نظريًا الى نص���ف عدد املقاع���د الوزارية 
ئ اليها لتحجيم حصة القوات كان منها: املسيحية. ثم برزت عدة وسائل جلجُ

- متثيل قوى مس���يحية أخرى مثل تيار املردة ومس���يحيي تيار املس���تقبل 
وحزب الكتائب عندما كان واردًا متثيله...

- الفص���ل ب���ني حص���ة التي���ار الوطن���ي احل���ر الوزاري���ة وحص���ة رئي���س 
اجلمهورية.

- الت���ذرع باعتراض حلف���اء التيار الوطني احلر من معس���كر الثامن من 
آذار على حصة القوات. 

- االستناد الى التفاوت العددي بني كتلة التغيير واإلصالح وكتلة القوات 
اللبناني���ة وهو م���ا لم يكن حاضرًا في التداول ب���ني الطرفني قبل االنتخابات 

الرئاسية.
غ���ر في ج���دار العالقة ب���ني التي���ار الوطني احلر  اذا ص���ح وج���ود ه���ذه الثُّ
وحزب القوات اللبنانية فإن عوامل أخرى غير ظاهرة هي التي أدت الى خروج 
ه���ذه التباين���ات الى العلن وه���ي متصلة على وجه الترجي���ح مبآالت املوضوع 
االنتخاب���ي قانون���ًا وحتالف���ات. كذل���ك إن رأب الصدع بني اجلانب���ني أمر غير 
مس���تبعد ف���ي ظل الطموح املش���ترك باالمس���اك بالس���احة املس���يحية والقاء 

القبض عل التمثيل النيابي فيها. 
بع���ض االوس���اط املس���يحية يعتب���ر أن خالف اجلن���رال ميش���ال عون مع 
س���مير جعج���ع  كارث���ة  وأن اتفاقهم���ا مصيب���ة، وم���ا علي���ك اال االختي���ار بني 

الكارثة واملصيبة.<

التيار والقوات بين الكارثة والمصيبة
بقلم: أمين حجازي
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كلمة
األمان

خال األشللهر املتبقية من العام احلالي، هو الذي جرت مبوجبه انتخابات 
عام 2009 وما قبلها، ألن عملية تسللويق أي قانون جديد حتتاج إلى ستة 
أشللهر علللى األقل بعد اجازته فللي املجلس النيابي، وهذا مللا ميكن أن ميتد 

ليس الى أواخر العام احلالي، ولكن الى العام القادم كذلك.
لكللن السللؤال الذي يفرض نفسلله هنا، هللو: من صاحللب املصلحة في 
التمديد والتعطيل واملراوحة في الفراغ؟ كان البعض يوجه أصابع االتهام 
الللى حللزب الله وحليفتلله حركة أمللل، نظراً النشللغالهما باحلللرب الدائرة 
فللي سللوريا. لكن األمور جتللاوزت هذه اخليللارات، وباتت فللي لبنان قوى 
سياسللية أخرى ليسللت ضالعة أو مشاركة في امللف السللوري. فالتطرف 
والغلللو باتا مللن أهم املعطات، ليس في السللاحة اللبنانيللة وحدها وامنا 
على مسللتوى العالم.. بدءاً بحصيلة االنتخابات الرئاسية األميركية التي 
حملت دونالد ترامب الى البيت األبيض، وصوالً إلى تقدم أسللهم املرشللحة 
الفرنسللية اخلاسرة مارين لوبان. وإذا كانت رئيسة »اجلبهة الوطنية« قد 
جنحللت في جتاوز عللدد كبير من األحزاب الفرنسللية اليمينية واليسللارية 
وحتقيللق جناح ممّيز في االنتخابات الرئاسللية، فللإن االنتخابات النيابية 
القادمللة، املقرر اجراؤها في فرنسللا بعد ثاثة أسللابيع، قللد حتمل حقائق 
صادمللة جديدة فللي السللاحة الفرنسللية، وهنا يقللع التصادم بللن التيار 
املعتللدل الللذي دفع بالرئيس ماكرون الى سللدة الرئاسللة، وبللن التيارات 
األخرى التي عّبرت عن حجمها، سللواء بالتصويت لصالح أحد املرشللحن 
ملوقع الرئاسللة، أو باالمتناع عن التصويت في هذه الدورة مبا يقارب ثلث 

حجم الناخبن الفرنسين.
أمللا عندنا فللي لبنان، فللإن االمتناع عللن التصويت فللي أي انتخابات 
قادمة، سللواء بالنسللبية أو غيرها، فقد يكون االمتناع عن التصويت سللّيد 
الساحة، وقد حملت االنتخابات البلدية واالختيارية األخيرة دالالت توحي 
بللأن الناخب اللبناني لم يعد أسللير »الزعيم«، سللواء كان زعيم الطائفة أو 
احلزب أو املنطقة. وعندها سللوف تنكشف كل اخليارات التي تعمل القوى 
السياسللية اللبنانيللة علللى حتقيقهللا عبر ترجيللح كفة قانللون االنتخاب، 
باجتاه النسللبي أو األكثري أو األرثوذكسللي. وهنا سوف يكون لبنان أمام 
اسللتحقاق جديد، هو انقاب املوازين التي تدفع القوى السياسللية باجتاه 

قانون االنتخابات املائم ملصاحلها.
وإذا وقللع مثل هللذا اخليار وحتللّول والء اللبنانين من الللوالء الطائفي 
واحلزبي والزعامي الى الوالء الفكري والسياسي، عندها سوف يكون البلد 
أمللام خيارات جديللدة، ورمبا مؤمتر تأسيسللي يعيد فللرز األوراق وتوزيع 
احلصص واملواقع، في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها، وليس في املجلس 
النيابللي وحده. أما اآلن، فإن أمام اللبنانين خيار وحيد بإمكانهم اعتماده 
واجللراء االنتخابللات النيابية مبوجبه في املسللتقبل املنظللور، هو القانون 
املعمول به دسللتورياً، سللواء حمل اسم قانون السللتن، أو غازي كنعان أو 

غير ذلك من التسميات، وبعد ذلك لكل حادث حديث.

حققللت القللوى السياسللية اللبنانيللة جناحللات ممّيزة خال األشللهر 
األخيللرة، كان أبرزها إجراء االنتخابات الرئاسللية وانتخللاب رئيس جديد 
للجمهوريللة وتشللكيل حكومللة العهللد األولللى برئاسللة سللعد احلريللري، 
التي شللكلت غطاًء ملرحلللة التعطيل التي امتدت قرابة ثاث سللنوات. لكن 
مرحلللة النجاح انتهت بالوقوف جامدة أمام االنتخابات النيابية التي كان 
مفروضللاً بها أن جتري منذ أربع سللنوات، بذريعللة واهية، هي أن املجلس 
النيابي )املمّددة واليته( لم يستطع التفاهم على قانون جديد لانتخابات 
وضد الفراغ. وتبعاً لذلك فقد أعلن اجلميع )رئيساً وحكومة وكتاً نيابية( 
أنهللم ضد اجللراء االنتخابات مبوجب قانون السللتن، وأنهم ضللد التمديد 
للمجلس، وبالتالي فإن اخليللار املتاح هو الوصول إلى تفاهم وطني حول 
قانون جديد لانتخابات.. وهذا يسللتدعي اجازته في السللاحة السياسية 
أوالً، ثللم في اللجللان النيابية، مللروراً مبجلس الوزراء، وصللوالً إلى الهيئة 
العامللة للمجلللس النيابي. وهذا املسللار الطويللل لم يتحقق، ويللكاد يكون 

مستحياً اجنازه خال هذا العام.
ما هو البديل إذن؟! يتناوب الرؤسللاء الثاثللة: عون وبري واحلريري 
ضخ بعض األمل في الساحة السياسية، لكنهم يسارعون الى استرجاعها 
بعد يللوم أو يومن، ليعود البلللد الى حالة الفراغ والتعطيللل والدوران في 

احللقة املفرغة من جديد.
يتسللاءل كثيللرون عن سللبب هللذا اجلمللود، هل هللو قصور فللي األداء 
السياسي أم هو ايغال في دميقراطية لم يعرف التاريخ احلديث لها مثياً. 
إذ إن املتعارف عليه أن الدميقراطية هي حكم األغلبية، سللواء كانت نيابية 
أو شللعبية، أما في لبنان فإن الشللرط األساسللي ألي أغلبية هو أن تضمن 
مصالح زعامات الطوائف الكبرى، اضافة الى املذاهب املتفرعة عنها، فضاً 
عللن املناطللق واحملافظات. واملعللروف بالضللرورة أن العمليللة االنتخابية 
جتللري مرة كل أربع أو خمس سللنوات، مبوجب القانللون املعمول به إذا لم 
يتم تعديله. ولعل احلالة اللبنانية هي الفريدة في العالم التي ترفض فيها 
الكتللل النيابية قانون االنتخابات الذي أتى بهللا الى املجلس النيابي والى 
احلكومللة القائمة، بحجة أنه قانون متخلف وغير عادل وغير عصري.. مع 
أن مجلسللهم النيابي احلالي هو الذي ميكنه اجللازة أي قانون جديد، وهو 

مجلس مطعون في شرعيته بعد أن مّدد لنفسه مّرتن.
لقد بللات اللبنانيون أمام خيللارات متعّددة ومتراكمللة، وال يكاد الرأي 
العام يدرك دالالتها وأشللكالها. فالنظام النسللبي للله دالالت كثيرة، خاصة 
أن املطلوب اعتماده ضمن نظام طائفي ومذهبي، فكيف نوفق بن النسللبي 
والطائفي؟ وهل يجري اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، أم أن التقسيم 
سوف يجري حسب توزع احملافظات أم األقضية؟ وماذا عن التأهيلي الذي 
تطرقه بعض القوى املسيحية، وكيف ميكن أن يتكامل مع النسبية وإلغاء 
الطائفيللة السياسللية التي نص عليهللا اتفاق )أو دسللتور( الطائف!! يقول 
البعللض ان اخليار الدسللتوري الوحيد الذي ميكن اعتماده، سللواء اآلن أو 

الخيارات النيابية
المتاحة للبنانيين
ال تكاد تفي بالغرض

الظواهللر املرتبطة بالفلتللان األمني وجتللارة املخدرات 
انتقلت إلى باقي املناطق اللبنانية ولم تعد تقتصر على 

منطقة البقاع.
ففللي قلللب الضاحيللة اجلنوبيللة، في منطقللة برج 
البراجنللة، ارتفع صللوت الفاعليات والتجللار واألهالي 
بالشكوى من تفشللي الفلتان األمني، واالبتزاز وجتارة 
املخدرات »الذي يضرب أحياءهم، ويعرض ممتلكاتهم 
وأعراضهللم لاعتللداء والتحللرش، من قبللل مجموعات 
»مافيوية« مرتبطة باحلاالت الشاذة وجتارة املخدرات 
واملمنوعللات« كمللا جللاء على لسللان أحللد مخاتير برج 
البراجنللة فللي االعتصام الللذي أقاموه فللي منطقة عن 

السكة.
وفي منطقة النبطية تداعت الفاعليات السياسللية 
واحلزبية الى حترك إلطاق حملة للوقاية من املخدرات 
في 14 أيار اجلاري، وقال النائب علي فياض إن ظاهرة 
املخدرات »انتشللرت بن القرى ومن مدينة الى أخرى« 
وكأن هنللاك من يريد جتويللف انتصاراتنا علللى العدّو 

اإلسرائيلي فوجهوا لنا عدواً آخر«.
وهللذا الكام للنائللب فياض ال يبشللر باخلير، ألنه 
يعتبللر حالة الفلتان األمني وانتشللار تعاطي املخدرات 
وكأنلله مؤامرة موجهة من عدّو ما إلللى املقاومة وأهلها، 
والنائب علي فياض يعلم علم اليقن أن املخدرات تزرع 
فللي البقاع، واحلبللوب املخدرة تصنع هنللاك أيضاً، وال 
دخل ألي عدّو خارجي بزراعة املخدرات وال بتصنيعها، 

وال بيعها وانتشارها في مختلف املناطق اللبنانية.
في هللذا اإلطللار، يحضرني كام ألحد األشللخاص 
الذيللن عاصروا وجود منظمة التحرير الفلسللطينية في 
جنللوب لبنللان، فيقللول إن منظمة التحريللر كانت تدفع 
األمللوال الطائلة للفاعليللات والشللخصيات اجلنوبية، 
ومللع ذلك وبسللبب حالللة الفلتللان التي كان ميارسللها 
الفلسللطينيون واملرتبطون بهم، رحللب أهالي اجلنوب 
بالعللدّو اإلسللرائيلي عندما دخل إلى جنللوب لبنان في 

العام 1982.
فهل ينتظر لبنان مصيراً أسللود إذا استمرت الدولة 
فللي التغاضللي عللن ظواهللر الفلتللان األمنللي وجتللارة 

املخدرات؟{
بسام غنوم

الى اجتماع اسللتثنائي للتداول في األوضاع األمنية في 
محافظللة البقللاع، وتا النائللب علي املقداد بياناً باسللم 
املجتمعللن، وممللا جللاء فيلله: »إن تكتللل نللواب بعلبك 
الهرمللل وباسللم جميللع القللوى السياسللية والبلديات 
واملخاتير والفعاليللات، يتوجه الى املسللؤولن جميعاً 
وإلللى األجهللزة األمنية وملللرة جديدة بطلللب وضع حد 
نهائللي لللكل عمللل مخل باألمللن... ولللم يعد مقبللوالً وال 
مسموحاً أن يستمر الوضع على ما هو عليه مهما كانت 

املبررات«.
وهنللا نسللأل: إذا كان »حللزب الللله« وكل القللوى 
السياسللية والفاعليات ضد اسللتمرار حالة الفلتان في 

البقاع، فمن يغطي الزعران وجتار املخدرات؟
وهناك سؤال آخر: ملاذا فشلت أكثر من خطة أمنية 
أعلنتهللا احلكومللة فللي مكافحللة أو احلد من مثللل هذه 
الظواهللر؟ هل ألن الزعللران وجتار املخللدرات أقوى من 
الدولللة والقوى واألحللزاب الفاعلة علللى األرض، أم ألن 

هناك من يقدم احلماية والرعاية إلى هؤالء املجرمن؟
هذا الواقع جتب مواجهته بصراحة وشجاعة، ألن 

وأعراضهللم  ممتلكاتهللم 
لاعتللداء والتحرش« كما 
جللاء فللي بيللان لفاعليات 

برج البراجنة.
والسؤال الذي يطرح 
نفسه هو: َمن املسؤول عن 
حالة الفلتللان األمني التي 
تضرب املناطق اللبنانية، 
وملاذا تقللف الدولة عاجزة 
وجتللار  الزعللران  أمللام 

املخدرات؟
الفتللة،  ظاهللرة  فللي 
تبللدو حالة الفلتان األمني 
وجتللارة املخدرات وكأنها 

مرتبطللة ارتباطاً وثيقاً بالسللاح اخلارج عن سلليطرة 
الدولة في مناطق معينة.

ففي منطقة البقاع التي تعتبر السللاحة الرئيسللية 
التللي يسللتخدمها »حللزب الله« فللي قتاله الللى جانب 
النظام السللوري، وحيللث تتركز معسللكراته التدريبية 
ومخازن سللاحه، ويعبللر يومياً من البقاع الى سللوريا 
مئات املقاتلن من »حزب الله«، تنتشللر ظاهرة غريبة، 
هللي ظاهرة السللاح املتفلت بن املواطنللن الذي أودى 
بحيللاة العشللرات، وآخرهللم خليللل الصلح فللي بعلبك 
وسارة سللليمان في زحلة، إضافة إلى عمليات اخلطف 
واالبتللزاز وفللرض اخلللوة علللى النللاس فللي أرزاقهللم 
وجتارتهم. وتترافللق ظاهرة اخلطف والقتللل واالبتزاز 
مع تفشللي جتارة املخدرات وتعاطيها في املنطقة، وقد 
امتللدت الى كل املناطق اللبنانية، وفشلللت الدولة مراراً 
وتكللراراً فللي معاجلة هذه املشللكلة رغللم إعانها وضع 
أكثر من خطة أمنيللة في البقاع ملعاجلة ظواهر اخلطف 

والقتل وجتارة املخدرات.
وفي هذا السللياق تداعى تكتل نواب بعلبك الهرمل 

فيمللا تغللرق السللاحة السياسللية في جللدل عقيم 
حللول قانون االنتخللاب، حيث بللات احلديللث فيه مثل 
قصللة ابريللق الزيللت ال يعللرف أحد للله نهايللة، تعيش 
املدن والقرى اللبنانية فللي ظل حالة من الفلتان األمني 
ال سللابق لهللا، حيللث كل يللوم هنللاك خبللر عللن جرمية 
قتللل بطلها أحللد املجرمللن املطلوبن الذين يسللرحون 
وميرحون دون إلقللاء القبض عليهم. فبعد جرمية بلدة 
قللب الياس البقاعية التي ذهب ضحيتها طال العوض 
وخليللل قطان على يللد أحد املجرمللن املخمورين في ما 
عرف بجرمية »النسللكافيه«، سللقط خليللل الصلح في 
بعلبك برصاص بعض الزعران في املدينة، وهو ما أثار 
ردود فعل مسللتنكرة بن أهالللي وفعاليات املدينة التي 
تشللكو من حالة الفلتان األمني املستشللري في املنطقة. 
ومللا كاد أهالللي البقللاع يفيقللون من جرمية قتللل خليل 
الصلح حتى سللقطت سللارة سللليمان في زحلة على يد 

أحد املطلوبن بسبب خاف على أفضلية املرور.
الفلتللان  حالللة  إلللى  بالنسللبة  األمللر  يقتصللر  وال 
األمني املستشللري على منطقة البقللاع، فبعد إطاق نار 
وإلقاء قنبلة في أحد أسللواق منطقة بللرج البراجنة في 
الضاحيللة اجلنوبيللة من قبل جتللار مخللدرات، تداعى 
أهالللي وفعاليات بللرج البراجنة إلى اعتصللام »رفضاً 
ويعللّرض  أحياءهللم،  يضللرب  الللذي  الفلتللان  حلالللة 

أين الدولة واألحزاب من ظواهر الفلتان األمني وتفشي المخدرات؟ 

كلمة األمان
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الصراع على القانون االنتخابي.. ورهان ربع الساعة األخير
بقلم: وائل جنم

 ثاثللة أيام تفصل عن موعد اجللسللة التشللريعية 
املقررة يوم اخلامس عشر من أيار اجلاري، وهي اجللسة 
املؤّجلة من الثالث عشللر من نيسان املنصرم بطلب من 
الرئيللس نبيه بري بعد اسللتخدام رئيللس اجلمهورية، 
ميشللال عون، حقلله الدسللتوري بتعليق عمللل مجلس 
النواب ملدة شهر كامل تنتهي يوم الثالث عشر من أيار، 
وذلك على خلفية االنقسام حول قانون االنتخاب، وفي 
ضوء التصعيد الذي حصل يومها وهّدد بانفات األمور 
من عقالها وخروجها عن السلليطرة، خاصة أن اجللسة 
كانللت تشللريعية ومخصصللة ملناقشللة وإقللرار اقتراح 
قانللون تقللّدم بلله النائب نقللوال فتوش، يقضللي بتمديد 

والية املجلس النيابي احلالي مدة عام كامل.
لقد شللّكلت خطللوة تعليق عمللل املجلللس النيابي 
فرصة للقوى السياسللية واحلكومللة واملجلس النيابي 
للتوصللل إلى اتفاق على قانون انتخللاب جديد، أو أقله 
علللى مبادئ عامة لقانون انتخاب، إال أن شلليئاً من ذلك 
لللم يحصل حتى حلظللة كتابة هذه الكلمللات. كل طرف 
ال يللزال يتمسللك مبوقفلله وال يظهللر املرونللة الكاملة من 
أجللل إجناز هللذا االتفاق على القانللون، وكل طرف يقّدم 
مصاحله الفئوية واحلزبيللة والطائفية واخلاصة على 
مصالح البلد، وكل طرف يستنسللب القانون التي يوّفر 
له الفللوز والربح ولو على حسللاب الوطللن، ولذلك ظّل 
املشهد معّقداً وصعباً ولم يشهد التقّدم املرجو للخروج 
مللن النفللق املظلللم. هللل تستشللعر القللوى السياسللية 
املسللؤولية واخلطر فللي األيام الباقية؟ أم ترى تسللتمر 
فللي »غّيهللا« وفللي فئويتها ولللو كان ذلك سلليؤدي إلى 

انهيار الهيكل على رؤوس اجلميع؟
لألسللف كان البعض في لبنان وما زال يراهن على 
متغيرات في املشهد األقليمي، خاصة موضوع الصراع 
في سورية، ويربط أي حل في لبنان مبا ميكن أن يتغّير 
أو يتشللّكل في سورية. لقد حاول البعض في حلظة من 
اللحظللات أن يوّظف مللا اعتبره انتصار ثورة الشللعب 
السللوري إلحداث تغيير في مشللهد القوة واحلضور في 
لبنان، إال أن اسللتمرار حالة النزف في املشهد السوري، 
ومتللدد األزمللة زمانياً ومكانيللاً، وتداخللل املصالح فيها 
إقليمياً ودولياً، حّول سللورية إلىمجرد مسرح وملعب 
لألطللراف الدوليللة واألقليمية، وبالتالللي أجهض فكرة 
انتصللار الثورة بشللكل مبكر، مللع قناعتنا بللأن ثورات 
الشللعوب ال بللّد أن تنتصللر، وهو ما جعللل املراهنن في 
لبنللان على هذا اخليللار يتعاملون بشللكل أكثر عقانية 
وواقعيللة مع األحللداث والتطورات واالسللتحقاقات في 
لبنان، ولعّل مشهد انفراج األزمة الرئاسية أحد جتليات 

هذه الواقعية والعقانية.
فللي مقابللل ذلك ظللّن البعض اآلخللر في لبنللان أن 
موازين القوى في سورية بعد التدّخل االقليمي والدولي 
بدأت متيل إلى مصلحة محور آخر داعم للنظام السوري، 
فأراد أن يصرف فائض القوة »املوهومة« تلك في لبنان 
من خال احلديث املتكرر عن »مؤمتر تأسيسللي« تارة، 
وإحللداث تعديللات وتغييللرات فللي النظام السياسللي 
تللارة أخللرى، كان يراد لهللا أن تعكس، بحسللب وجهة 

نظللر أصحابهللا، موازيللن القللوة اجلديللدة املتوّلدة من 
فللوزه املتوهم للمحللور الداعم للنظام، ولذلك اسللتخدم 
أصحللاب هذا التوجه كل إمكانات التأزمي والتعطيل في 
فتللرة من الفترات بهدف جّر الطللرف اآلخر إلى مزيد من 

التنللازالت التي تكّرس الهيمنة احلالية من خال النص 
الدسللتوري، ولكن سللرعان ما اكتشللف هؤالء أيضاً أن 
املسألة ليست بهذه البسللاطة، وأن كل ما اعتقدوه كان 
مجللرد وهم وسللراب، وقد جعلهللم ذلك أيضللاً يعيدون 
التفكير في املسألة بطريقة 
وواقعيللة  عقانيللة  أكثللر 
بحيث يتم حفظ االستقرار 
ينزلللق  ال  حتللى  والنظللام 

البلد إلى املجهول.
اليوم هناك طرف ثالث 
يبللدو أنه يريللد أن ميارس 
اللعبللة ذاتهللا، والتجربللة 
نفسللها. يريللد أن يسللتغل 
ما يجري مللن تطورات في 
املشللهد العللام للمنطقة من 

أجل إحداث تغييرات أو تعديات في املشللهد السياسي 
اللبناني تعيد ما يعتبره صاحيات ومكاسللب كانت له 
فللي فترة من الفتللرات. أو رمبا كان يريللد أن يأخذ البلد 
إلللى صيغة جديدة يظللن أنها األكثر طمأنللة له وملكّونه 
مللن دون أن يللدرك أن ذلك قللد يحّول ما يريللده إلى غير 
النّيللة والقصد الللذي يتوخاه. هؤالء يدخلون أنفسللهم 
والبلللد فللي دّوامة مللن الصعوبللة أن توّفر لهللم أو للبلد  
االسللتقرار واحلقوق واملصالح. هللؤالء يجب أن يدركوا 
ضللرورة التعامل بواقعية وعقانية مع األمور كي نوّفر 

على البلد مزيداً من االنهيار والفوضى.
قانللون االنتخللاب بقدر ما يشللّكل عقبللة في طريق 
استقرار البلد ومنّوها وازدهارها، بقْدر ما يشّكل مدخاً 
للحل واالسللتقرار والشللعور بكل ما من شللأنه أن يبدد 
هواجللس اجلميللع. ولذلللك ينبغللي للقوى السياسللية 
والكتللل النيابيللة واحلكومللة واملجلس النيابللي العمل 
انطاقللاً من الشللعور باملسللؤولية ومن موقللع عقاني 
وواقعي إلقرار قانون في ربع الساعة األخير يضع حّداً 
لهذه األزمة دون مراهنات على أي شلليء سللوى وحدة 

اللبنانين وتعايشهم معاً.{

في ظّل تصاعد الخطاب الطائفي:

هل يمكن أن تبرز مبادرة إنقاذية جديدة في لبنان؟
تصاعللدت أخيراً فللي لبنان حدة اخلطللاب الطائفي 
بن األطراف والقوى السياسية واحلزبية، ولم تعد هذه 
القوى تخفي هواجسها الطائفية واملذهبية بالنسبة إلى 
وضللع قانون جديد لانتخابللات. فالتيار الوطني احلر، 
الللذي كان يقدِّم نفسلله تيللاراً عابراً للطوائللف واملناطق، 
أصبح يركز »على استعادة حقوق املسيحين ومواجهة 
هيمنللة الطوائللف األخرى«، والقللوات اللبنانيللة »تعتبر 
أن مللن األولويللات فللي هللذه املرحلللة تصحيللح التمثيل 
املسلليحي«، وهي تراهن على حتالفهللا مع التيار لتعزيز 
التقدمللي  أمللا احلللزب  النيابللي والشللعبي.  حضورهللا 
االشللتراكي، فهو يعطللي األولوية حلمايللة متثيل الدروز 
وكيفية االحتفاظ بدوره األساسي على الصعيد الدرزي، 
فللي حن أن حزب الللله وحركة أمل يعتبللران انهما ليس 
لديهمللا مشللكلة على صعيللد التمثيل الشلليعي، لذا فهما 
ميكللن أن يقبللا بللأي قانللون لانتخابللات تقبللل بلله كل 
األطراف األخرى. أما »تيار املسللتقبل« فهو غير قلق على 
حضوره السني في هذه املرحلة، رغم كل املشكات التي 

يواجهها.
وباسللتثناء احلللزب الشلليوعي اللبنانللي وبعللض 
مؤسسللات املجتمع املدني وقوى يسللارية أو دميقراطية 
محللدودة تتحللدث عللن التمثيل خللارج االطللار الطائفي، 
فإننا لم نعد نسللمع كثيراً عن التيارات الوطنية واملدنية 
العابللرة للطوائللف والداعيللة إلللى الدفللاع عللن حقللوق 
املواطنللن اللبنانيللن كلهللم، ال مجللرد أتبللاع للطوائللف 
واملذاهب. فهل ميكن ان تنشأ تيارات عابرة للطوائف في 

املرحلة احلالية؟ وماذا ميكن ان تقدم هذه التيارات؟
الدعوات إلنشاء أطر جديدة

لقد برزت أخيراً بعض الدعوات من أجل تشكيل أطر 
وطنية غير طائفية أو مذهبية، ومنها دعوة »لقاء سلليدة 
اجلبل« )املكوَّن أساسللًا من شللخصيات مسيحية كانت 
ضمن قوى 14 آذار ويشللرف عليه النائب السابق فارس 
سعيد(، »إلى انشللاء إطار سياسي وطني جديد لضمان 
الدسللتور والعمللل بعيللداً عللن االصطفافللات الطائفيللة 
واملذهبيللة«، كذلللك يحرص الرئيس حسللن احلسلليني 
دائماً على التأكيللد »أن لبنان دولة مدنية حتترم األديان 
وانه يجب العمل لتطبيق الدسللتور والطائف عبر وضع 
قانون انتخابات خارج القيد الطائفي مع تشكيل مجلس 
الشلليوخ«. ويللرأس الرئيللس احلسلليني »املركللز املدني 
للمبادرة الوطنية« وهو يضم شخصيات متنوعة ويركز 
على قيام الدولة املدنية وحماية الدسللتور. كذلك تنشط 
»حركة مواطنون ومواطنات« التي يشرف عليها الوزير 
السللابق شربل نحاس وشللخصيات متنوعة في الدعوة 
إلى قيللام حركة وطنيللة بعيداً عن احلسللابات الطائفية 
واملذهبية، وحتاول »حركللة التجدد الدميقراطي« )التي 
أسسللها النائللب الراحل نسلليب حلللود( تنشلليط دورها 
وحضورها السياسي من أجل مواجهة األجواء الطائفية. 
وتشللهد حركة اليسللار الدميقراطي )املنشقة عن احلزب 
الشلليوعي اللبنانللي( نقاشللات داخليللة إلعللادة تفعيل 
حضورها وعدم ربط موقعها ودورها بتيار املسللتقبل أو 
القوى السللابقة في »قوى 14 آذار«، كذلك ينشللط حزب 
جديد باسللم »حللزب السللبعة« لتقللدمي منللط جديد في 

العمل السياسي.
ويضاف إلى ذلك املجموعات الشبابية التي نشطت 
سللابقاً في اطار احلللراك املدنللي والتحركات الشللعبية، 
والتللي تتحللرك بللن فتللرة وأخللرى مللن خللال حمللات 
شعبية ملواجهة الفساد والدعوة إلى وضع قانون جديد 
لانتخابات ورفللض األجواء الطائفيللة واملذهبية، كذلك 
أطلق »ملتقللى األديان والثقافات« الذي أسسلله العامة 
السيد علي فضل الله عدة مبادرات لتعزيز السلم األهلي 

ومواجهة التحريض املذهبي.
مبادرة إنقاذية جديدة؟

فهل تسللتطيع هللذه القللوى التيللارات واملجموعات 
املدنيللة والاطائفيللة إطللاق مبللادرة انقاذيللة جديللدة 
ملواجهللة اخلطاب الطائفللي واملذهبي في هللذه املرحلة؟ 
أم أن هللذه السللجاالت الطائفيللة واملذهبية سللتزداد في 
ظل النقاشللات الدائللرة على صعيللد اقرار قانللون جديد 

لانتخابات واعادة تشكيل النظام السياسي اللبناني؟
املرحلللة  ان  مطلعللة  سياسللية  مصللادر  تعتبللر 
احلاليللة فللي لبنللان هللي مرحلللة انتقالية حتللاول فيها 
كل األطللراف اعللادة ترتيب دورهللا وموقعها فللي النظام 
السياسللي اللبناني، بعد ان شللهدنا سللنوات عديدة من 
الواقع السياسللي احملكوم إما بنتائج احلللرب األهلية أو 
بالطريقللة اخلاطئللة في تطبيق اتفللاق الطائف في خال 
مرحلللة الوجللود السللوري أو بسللبب تصاعللد األجللواء 

الطائفيللة واملذهبية منذ اغتيللال الرئيس رفيق احلريري 
وحتى اليوم.

وتضيللف املصادر: رغللم ان اتفللاق الطائف قد حلظ  
ابقاء التمثيل النيابي بن املسلمن واملسيحين مناصفة 
إلى حن قيام مجلس نيابي غير طائفي وتشكيل مجلس 
الشلليوخ ووضع آلية إللغللاء الطائفية السياسللية، فإن 
السللنوات املاضية وال سيما منذ عام 1992 وحتى اليوم 
لم تشللهد متثياً متوازناً بن املسلمن واملسيحين، ولقد 
سعت القوى املسيحية لتصحيح هذا التمثيل إما من خال 
حتالفاتها السياسية أو عبر بعض قوانن االنتخابات أو 
معركة رئاسللة اجلمهورية. وتعتبر هللذه القوى ان هذه 
املرحلللة هي األفضل إلعادة تصحيح التمثيل املسلليحي. 
فللي املقابللل، فإن احلللزب التقدمللي االشللتراكي والدروز 
يشللعرون بأن هناك محاولللة لتقزمي دورهم السياسللي 
والشعبي في ظل التحالفات السياسية اجلديدة وتراجع 

الدور احملوري لهم في املشهد الداخلي.
وتتابللع هذه املصللادر: وامللا على الصعيد السللني 
والشلليعي، فإن األطراف السياسللية في هللذه البيئات ال 
تشللعر بالقلق على دورها وموقعها، إن بسللبب اجلانب 
الدميغرافللي أو نظللراً إلى امتاك هذه األطللراف لعناصر 
متعللددة من القوة في السلللطة وخارجهللا، ولذلك فهي ال 
تنطلللق في مواقفها من ناحيللة تعزيز احلضور أو الدفاع 
عللن الوجود، بللل من خال احلفاظ على شللبكة املصالح 

املتعددة لها داخلياً وخارجياً.
وكل هللذه املعطيات تفسللر حدة اخلطللاب واملواقف 
الطائفيللة واملذهبية التي بللرزت أخيراً والتي كادت تعيد 
الوضع اللبناني الى أجواء احلرب األهلية، رغم ان معظم 

األطراف اللبنانية ال تريد العودة للحرب الداخلية.
لكللن هل ميكن اطاق مبادرة انقاذية جامعة تخفف 

من األجواء الطائفية واملذهبية؟
جتيب املصللادر السياسللية: رغللم كثللرة املبادرات 
واللقللاءات الهادفة إلى إطللاق مبللادرات انقاذية أو عقد 
لقللاءات وطنية عابرة للطوائف، فللإن األوضاع اللبنانية 
الداخلية في ظل ازدياد الصراعات في املنطقة، ال تسللمح 
حاليللاً بإطاق مبللادرات انقاذيللة غير تقليديللة، وكل ما 
ميكللن التوصل إليلله تخفيللف االحتقان والعمللل إلجناز 
تسللوية جديدة تسللاعد في اجراء االنتخابللات النيابية 
وحتقللق بعللض التقدم فللي تطويللر النظللام السياسللي 

اللبناني.
وتختللم املصللادر: إّن الوضللع اللبناني اليللوم غير 
مسللتعد لعمل انقللاذي كبيللر، وان كان املطلللوب تكثيف 
املبادرات واحملللاوالت للبحث عن حلول لألزمة احلالية، 
لكن املصالللح احلزبية والطائفيللة واملذهبية التي حتكم 
القللوى اللبنانية تتقللدم املصالح الوطنيللة العامة، ولذا 
لللن يحصللل جتللاوب حقيقللي مللع املبللادرات االنقاذية، 
واألهم اليوم حماية السلللم األهلي واالسللتقرار الداخلي، 
أما اإلصاح الشامل فهو يتطلب ظروفاً سياسية داخلية 

وخارجية غير مبلورة حالياً.{
قاسم قصير

هرموش لـ»إذاعة الفجر«: الطبقة السياسية فشلت
وهل نحن أمام محاصصة طوائفية أم دولة تحتكم إلى قانون ودستور؟
رأى رئيس املكتب السياسللي للجماعة االسللامية األستاذ أسعد هرموش أننا لن نصل الى قانون عتيد 
لانتخابات في هذه الفترة وفق املهلة التي أعطاها الرئيس بحسللب الدستور، واعتبر ان هناك أزمة بنيوية 
فللي النظام السياسللي في لبنان، وأن الطبقة السياسللية فشلللت ليس فقط في قانون االنتخللاب، بل في كل 
الصعد. فشلت في الوصول الى دولة العدالة واملساواة وفي االصاح االداري، فشلت في التخفيف من عبء 
الديللن العام املتعاظم يوماً بعد يوم، وفي حل ازمة النفايات، فشلللت في سلسلللة الرتللب والرواتب. أما في 
قانون االنتخاب، فإننا بتنا أمام خيارات صعبة. وتسللاءل: هل نحن امام محاصصة طوائفية أم نحن دولة 

حتتكم الى قانون ودستور؟
وأكللد هرمللوش أن النظام النسللبي هو أكثر األنظمللة االنتخابية عدالة ومسللاواة واشللراكاً للجميع في 
التمثيل، وأشار إلى أن اجللسة التشريعية يوم اخلامس عشر من الشهر اجلاري لن تنعقد لغياب التوافق.
وحول مؤمتر اجلماعة في قاعة البيال أشللار هرموش إلى أن في كل مرحلة من املراحل تتقدم اجلماعة 
للس لها، مللع كل قواعد اجلماعة في كل السللاحة اللبنانية.  خطللوة الللى االمام، ولذلك هذه املرحلة كان يؤَسّ
وأعدت اجلماعة مشروعاً سياسياً لوضع النقاط على احلروف في كل القضايا، حرصاً على البلد. ومحاولة 
التصدي لكل املخاطر التي حتيق بالبلد، وبالساحة اإلسامية، فاجلماعة ستخاطب أبناء الوطن والساحة 
اإلسللامية مبللا يتاءم معهللم جميعاً، وتقللدمي رؤية اصاحيللة للواقع الذي نعيشلله، وللقضايللا احلياتية 

واملطلبية اليومية، وعلى هذا مت صياغة النقاط حتت شعار املشاركة ال املغالبة.
ورأى أن فخللر احلركللة االسللامية املعاصرة أنهللا حتترم نفسللها، وخاصة في الدميقراطيللة والتداول 
في السلللطة، ليللس كباقي االحزاب التي تتم قيادتهللا بالتوريث، أو كباقي الدول العربية كذلك. واشللار إلى 
أن حركللة حمللاس باألمس كانت خير شللاهد، واجلماعللة في لبنان كذلك خير شللاهد، فنحللن دميقراطيون 

وشوريون ونحرص على ذلك.

الرئيسان عون واحلريري
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تقديرات إسرائيلّية بعد فوز هنّية برئاسة حركة حماس
تعتبر أوساط إسرائيلية أن انتخاب 
إسللماعيل هنّيللة رئيسللاً جديللداً للمكتب 
السياسللي حلركللة حماس الفلسللطينية 
لللن يفضي إلى إحداث تغيير جذري على 
مواقللف احلركة من إسللرائيل، إال أن هذه 
األوساط نفسللها أجمعت في املقابل على 
أن طابع القرارات التي سلليتخذها القائد 
اجلديد سلليؤثر على مسللتقبل املواجهة 

مع دولة االحتال. 
وقللال املعلّللق العسللكري لصحيفة 
»هآرتس«، عاموس هارئيل، إن أهم حتدٍّ 
سلليواجه هنّية وسلليؤثر على مسللتقبل 
العاقللة بن »حماس« وإسللرائيل يتمّثل 

فللي طابع قراراتلله بشللأن رد »حماس« علللى نّية جيش 
االحتللال البللدء أواخللر حزيللران املقبل بشللن حملة ضد 
األنفللاق الهجومية التللي حفرتها احلركللة، والهادفة إلى 
متكللن عناصللر »كتائللب عللز الديللن القسللام«، اجلنللاح 
العسللكري للحركللة، مللن التسلللل لتنفيذ عمليللات خلف 
خطوط جيش االحتال. وفي مقال نشرته الصحيفة، يوم 
األحد، ذكر هارئيل أنه على الرغم من أن معظم التقديرات 
االستخباراتية في إسللرائيل ترّجح عدم توجه »حماس« 
إلشللعال مواجهة جديدة مع إسرائيل بسللبب اإلجراءات 
الهادفللة لتدمير األنفاق الهجوميللة، إال أنه في ظل ظروف 
محددة ميكن أن جتد كل من »حماس« وإسرائيل نفسهما 

في أوج مواجهة عسكرية جديدة، وفق تقديره.
وتوقع هارئيل أن تسللاهم اإلجراءات العقابية التي 
اتخذها رئيس السلطة الفلسللطينية محمود عباس، ضد 
قطاع غزة، في مفاقمة التحديات أمام هنية. وكان عباس 
قد قّرر تقليللص الرواتب املخصصة ملوظفي القطاع العام 
في غزة، وتوقف السلللطة عن اإلسللهام في شللراء الوقود 
الازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. 
ولفت هارئيل إلى أن املسؤولن السياسين والعسكرين 
في تل أبيب يولون أهمية كبيرة لقرار هنية بشأن حتديد 
مللكان إقامته في منصبه اجلديد. وقللال إن بقاء هنّية في 
غللزة يقلّللص هامللش املنللاورة السياسللية أماملله. ووفقاً 
للمعلق الصحافي نفسلله فإن »نظام العسللكر« في مصر 
ميكن أن يحّد من قدرة هنية على احلركة في حال تفّجرت 

أزمة أخرى بن »حماس« والقاهرة.
مللن ناحيتلله، اعتبللر القيللادي فللي حللزب الليكللود، 
اجلنللرال جرشللون هكوهللن، أن حلللول هنّية فللي مكان 
مشللعل ال يحمللل في طياتلله أي حتول فللي مواقف حركة 
حمللاس جتللاه إسللرائيل، عازيللاً تقديللره هذا إلللى طابع 
»السلللوك السياسللي للعقائدين اإلسللامين«، على حّد 
تعبيره. وفي مقال نشللرته يوم األحد صحيفة »يسرائيل 
هيوم«، أوسللع الصحف اإلسرائيلية انتشاراً واملقربة من 
ديللوان رئيس احلكومللة بنيامن ننت ياهللو، قال هكوهن 
إنلله ال ميكللن وصللف أي قائللد إسللامي باالعتللدال، على 

اعتبار أن »االسللتعداد لتقدمي التنللازل لديهم مرتبط فقط 
بالوقت والواقع، لذا فهو مؤقت«، على حد وصفه. وتوقع 
أن تواصللل حركة حماس حتت قيادة هنيللة نفس النهج 
الذي سلللكته في عهد سلللفه مشللعل، محذراً من إبداء أية 

رهانات على تغيير في توجهات احلركة.
واتفللق معلّللق الشللؤون العربيللة في موقللع »ولا« 
اإلسللرائيلي، آفللي سلليخاروف، مللع هكوهللن فللي تقييم 
توجهات هنّية. وأشللار إلى أن األخير ميثل »التيار العام 
فللي حمللاس، الذي على الرغللم من أنه يؤيللد وقف إطاق 
النار حالياً مع إسرائيل، إال أنه يرفض بتصميم االعتراف 
بهللا أو التفاوض معها«، بحسللب رأي سلليخاروف. وفي 
مقال نشللره املوقللع يوم األحد، أوضللح املعلق الصحافي 
أنه على الرغم من أن هنية كان من بن أولئك الذين دفعوا 
نحو إصدار الوثيقة السياسللية اجلديللدة لل»حماس«، إال 
أن »أحللداً ال ميكنلله أن يتوقع أن يتجاوز املبللادئ العامة 

التي تنظم رؤية حركة حماس األساسية من إسرائيل«.
ولفللت سلليخاروف األنظللار إلللى مظاهللر الشللعبية 
الكبيللرة التي يحظللى بها هنية في الضفللة وغزة بوصفه 
»رجللل الشللعب«، مبينللاً أن اسللتطاعات الللرأي تنّبللأت 
بتغلبه بسللهولة على عباس في حللال أجريت انتخابات 
الختيار رئيس جديد للسلللطة الفلسطينية. ولم يستبعد 
سيخاروف »أن تلجأ إسللرائيل إلى اغتيال هنية في حال 
شللنت حرباً جديللدة علللى قطاع غللزة«. وأعللاد لألذهان 
حقيقة أن وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، سبق 
أن هللدد بتصفية هنيللة في حال لللم يقم بإعللادة اجلنود 
اإلسرائيلين األسرى لدى احلركة. لكن املعلق الصحافي 
اسللتدرك أن تل أبيب غير معنيللة مبواجهة مع »حماس« 
ميكن أن تفضي إلى سلليادة حالة من الفوضى سللتعاني 

منها إسرائيل بشكل خاص.
مللن جهتلله، رأى الكاتللب املتخصللص في الشللؤون 
الفلسللطينية، جاكي حوكي، أن أحد أهللم التحديات التي 
تواجه هنّيللة في موقعه اجلديد تتمثل في محاولة وضع 
حد لانقسللام الداخلي والصراع مللع حركة »فتح«. وفي 
مقللال نشللرته صحيفة »هآرتللس« أمس، قللال حوكي إن 
إنهاء االنقسللام ميثللل حتدياً أيضللاً لعباس، مشلليراً إلى 
أنلله على الرغللم من حصللول الرئيللس الفلسللطيني على 
»الشللرعية الدولية« مجدداً بعد لقائه الرئيس األميركي، 
دونالللد ترامللب، إال أنلله يللدرك متامللاً أنه ليس بوسللعه 
تقدمي نفسلله كممثل للفلسطينين »في الوقت الذي يسود 

االنقسام في البيت الفلسطيني«، وفق تعبير حوكي.{

سللوريا، العللراق، اليمللن( سللاهم في انحللراف بوصلللة املواجهة، وتسلللل 
خطللاب يتبنى تصنيللف إيران بأنها هي العدو األول الللذي ُيْحذر، وأن خطر 
ما ُيوصف مبشللروع إيران »الصفوي املجوسي الشلليعي« مقّدم على خطر 

املشروع الصهيوني.
وال شللك في أن هذا االنحراف ُيعّد جناحاً للفكر الصهيوني وللمصلحة 

»اإلسرائيلية«، خاصة بعد اعتماد بعض اإلسامين لهذا الطرح.
أخيللراً؛ هللل هذه املعطيللات هي التي دفعللت حركة حمللاس إلى تقدمي 

وثيقتها السياسية اجلديدة؟
مللع االحتللرام ألصحللاب التخوفات والتوجسللات من عمليللة االنقاب 
الفكري التي تبدأ من احلنجلة ثم تتحول إلى مسللارات الضال؛ فإن جتاهل 

هذه العوامل ُيعتبر من إنكار املعلوم الظرفي بالضرورة.
ليسللت هللذه العوامللل وحدها هللي التي قللادت حركة حمللاس إلنتاج 
وثيقتهللا السياسللية اجلديللدة، وال شللك فللي أنهللا -باإلضافة إلى أسللباب 
أخللرى- دفعت احلركة إلى إعادة تقدمي ذاتها، غيللر أن ذلك ال يعني تطويع 
احلركة إلكراهات اللحظة الراهنة، وال يعني انساخها من ثوابتها أو ردّتها 
عن أهدافها. وإذا بقيت احلركة متمسللكة بأهدافهللا املتمثلة في التحرير، فا 
مانللع من مراجعة وتطوير امليثاق الذي ُكتللب في ظروف مختلفة، وخاصة 
بعللد تراكم التجربة السياسللية، وتوسللع العاقات الدبلوماسللية، وتطور 

القدرات امليدانية.
وعلى أهمية الفكر السياسللي ألّي حركة أو النظرية االسللتراتيجية ألّي 
دولة؛ فإن ذلك وحده ال يكفي لتحقيق األهداف وإجناز الطموحات أو ترجمة 
األحام. ويبللدو أن مقولة إرنسللت همنغواي في رائعته »الشلليخ والبحر« 

صحيحة: »املوتى واحلمقى هم الذين ال يغيرون آراءهم أبداً«.
رمبللا تأخرت حركللة حماس في تقللدمي وثيقتها السياسللية اجلديدة.. 
ولكنهللا فعلتها، فهل سُيشللكل ذلك دافعاً لباقي احلركات اإلسللامية لتقدمي 

مقارباتها الفكرية السياسية؟
رغللم وجود حالللة رفض ومقاومللة داخل احلللركات اإلسللامية ألفكار 
املراجعة والتطوير والتغيير من الذيللن ُيصنفون بأنهم »حراس الثوابت«؛ 
فا شللك في أن احلركات اإلسللامية تعيش مخاضات صعبة، وأن مناخات 
الربيللع تقيللم فللي فضاءاتهللا، ودوافللع التقللومي واملراجعللة تنتعللش فللي 

محاضنها.
حركة املراجعات ليسللت عيباً وليست مطلوبة من احلركات اإلسامية 
فقللط، ولكنها مطلوبة من جميع األحزاب واملؤسسللات والللدول باعتبارهم 
كائنللات حية، حتكمهللم قوانن السللببية ونواميس الكون التللي هي قاهرة 

بالتأكيد ملن صادمها.
حتقيق األهداف ليس بالتمني والقعود، وإمنا بوضوح الرؤية والعمل 
اجلللاّد وليس انتظار املهللدي أو املخلص. قواعد احلركللة امليدانية هي التي 
حتكم مسللتقبل الصراع: <لْيَس ِبأََماِنِيُّكْم َواَل أََماِنِيّ أَْهللِل اْلِكَتاِب. َمن َيْعَمْل 

ُسوءاً ُيْجَز ِبِه َواَل َيِجْد َلُه ِمن ُدوِن اللِه َوِلياً َواَل َنِصيراً>.{

الرؤية »اإلسللرائيلية« للدولة اليهودية تسللتند إلى سللردية تاريخية 
مزعومللة بحللق اليهود فللي أرض فلسللطن، وال تخفي احلركللة الصهيونية 
منطلقاتهللا ومبرراتها األيديولوجية في تسللويغ فكرة إيجللاد دولة يهودية 

نقية يجتمع فيها يهود العالم كافة.
وكتللاب »الدولللة اليهودية« -الذي كتبه ثيودور هيرتسللل وُنشللر في 
فيينا واليبزيغ بتاريخ 14 شباط 1896، قبل ثمانية عشر شهراً من انعقاد 
املؤمتللر الصهيونللي األول حدد فيلله رؤيته لدولللة اليهود بأنهللا التي متثل 
»أرض التوراة املوعودة لبني إسللرائيل«، وميثل هذا الزعم أسللاس الرواية 

الصهيونية عن فلسطن.
ورغم أن هذه الرواية تبدو »أيديولوجية رومانسللية حاملة قافزة فوق 
حقائق التاريخ«، فإن الصهيونية األكادميية -ممثلة في كتابها ومؤرخيها 
التوراتيللن- متكنللت من جعللل هذا التصللور اخليالللي »حقيقللة علمية« ال 

تخضع للجدل. 
وفللي مقابللل هللذه األحللام، وملواجهللة املخاطللر الناشللئة عللن برامج 
ومشللاريع ووعللود دوليللة لترجمللة تلللك الروايللة؛ نشللأ النضللال الوطني 
الفلسللطيني متأخراً، وفي حلظة املتغيرات التاريخيللة العميقة، وما رافقها 
مللن اختال نوعللّي وكمّي في موازيللن القوى لصالح املشللروع الصهيوني، 
وبإمكانيللات متواضعللة علللى املسللتويات كافللة فللي النظر االسللتراتيجي 
والقدرات العسكرية والبيئة اإلقليمية الضعيفة، نتيجة التخلف أحياناً و/

أو االرتباط املشبوه بالتبعية واالرتهان والعمالة أحياناً أخرى.
في هذه البيئة؛ نشللأت حركات التحرر الفلسطينية رّد فعل على حالة 
جديللدة من االسللتعمار، تتميز بوصفها احتال »شللعب با أرض ألرض با 
شللعب«، أو كما قالت رئيسللة وزراء الكيان الصهيوني السابقة غولدا مائير 
»ال يوجد شلليء اسللمه شللعب فلسللطيني، حتللى إنه ليللس علينللا أن نأتي 

وُنخرجهم من الباد، فهم ليسوا موجودين«.
ثم نشللأت منظمللة التحرير الفلسللطينية عام 1964 بقللرار من جامعة 
الدول العربية، وقدمت رؤيتها للصراع الفلسطيني الصهيوني عبر الوثيقة 
املعروفللة بل»امليثللاق الوطنللي الفلسللطيني«، الذي جرى التخلللي عنه بعد 
توقيللع اتفاقية أوسلللو عام 1993، بحجة أن الظللروف املوضوعية احمللية 

واإلقليمية والدولية ال تسمح باالستمرار في النهج الثوري التحرري.
وفللي هللذه األثنللاء نشللأ التنافللس بللن حركللة التحريللر الفلسللطيني 
)فتح( التي تقود منظمة التحرير الفلسللطينية، وحركة املقاومة اإلسللامية 

)حماس( التي أعلنت نفسها وبرنامجها نهاية عام 1987.

بلللغ التنافس بللن احلركتن )فتح وحماس( أشللّده وصار في ذروته، 
بعللد أن قدمللت حماس قراءتهللا لطبيعة الصللراع، عبر ميثاقهللا ومن خال 

عمليات مقاومة مدنية وعسكرية متميزة ومؤملة للعدّو الصهيوني.
بعد هللذه املقدمللة؛ يأتي دور السللؤال عللن وثيقة حركة حمللاس التي 
أعلنتهللا فللي )1 أيار(، عللن ماهّية وأهمية هللذه الوثيقة، وهل تشللكل بدياً 

مليثاقها؟ أم تغييراً لبرنامجها؟ وقبل ذلك ال بّد من تأكيد اآلتي:
أوالً: إن النضللال الوطنللي الفلسللطيني لللم يبللدأ بحركة حمللاس، وإن 

الشعب الفلسطيني قّدم تضحيات كبيرة ومتراكمة وعلى كل األصعدة.
ثانياً: إن مسللار املفاوضات ومسلليرة التسللوية قد وصلللت إلى طريق 
مسللدود، وفشلللت فللي الوصللول إلللى نظرية إنهللاء الصللراع الفلسللطيني 
»اإلسرائيلي«، خاصة مع التوسع واالستمرار في حركة االستيطان، وتنكب 

وعود قيام الدولة الفلسطينية، والتراجع عن نظرية »حّل الدولتن«.
ثالثاً: من املؤسللف إن منظمة التحرير الفلسطينية حتولت من مشروع 
حترير إلى مشللروع إلقامة الدولة الفلسللطينية، كمللا جنحت عملية حتويل 
السلللطة الفلسللطينية مللن مشللروع إلقامللة الدولة الفلسللطينية إلللى كيان 
وظيفللي خلدمة األمن »اإلسللرائيلي«، عبر التعاون والتنسلليق األمني لقمع 
املقاومللة ومحاولة اجتثاثها، وفقاً ملشللروع املنسللق األمنللي األميركي كيث 

دايتون إلنتاج اإلنسان الفلسطيني اجلديد.
رابعاً: إن انتكاسللة الربيع العربي، وقيام الثورات املضادة، وانشغال 
الشللعوب العربيللة بألم القمللع الدموي الللذي وصل بالتأكيد إلى مسللتوى 
جرائم احلرب، وما يرافقه من معاناة القتل والتشريد والتعذيب والسجون؛ 
كل ذلك سللاهم -بشللكل تلقائي- في تراجع االهتمام بالقضية الفلسطينية 

ودعم املقاومة.
خامسللاً: نتيجللة لتباين املواقف من ثللورات الربيع العربي، وما نشللأ 
عللن ذلك من إعللادة الفرز في املواقف واالصطفاف، فقللد تراجع دعم القضية 

الفلسطينية على جميع املستويات.
سادسللاً: نشللوء نظرية العللدو البديل، حيللث جنحت »إسللرائيل« في 
تسللويق فكللرة أن اإلرهللاب هللو العللدو احلقيقي الللذي يهدد اجلميللع، وأن 
مواجهللة هذا العدو تتطلللب تعاوناً وتنسلليقاً معها لدرء مخاطللر التطرف، 

الذي اقترن باإلسام نتيجة ملمارسات حركات أصولية إسامية متطرفة.
 وإلللى ذلك؛ فإن متدد النفوذ اإليراني في بعض الدول العربية )لبنان، 

القضّية الفلسطينّية.. بين وثيقتين
بقلم: زكي بني ارشيد

»حماس« تنهي انتخاباتها وتعلن مكتبها السياسي
 قالت حركة املقاومة اإلسامية »حماس« إنها أنهت كل مراحل االنتخابات ملؤسساتها التنظيمية 

في الداخل واخلارج، وأعلنت تشكيل مكتبها السياسي اجلديد برئاسة إسماعيل هنية.
وأضافت احلركة في بيان أن مجلس الشللورى العام للحركة عقد دورته العادية على صعيَدي 
الداخللل واخلللارج، وانتخب خالها أعضاء املكتب السياسللي للحركة، وذكرت منهم: د. موسللى أبو 

مرزوق، يحيى السنوار، صالح العاروري، خليل احلّية، محمد نزال وعّزت الرشق.
وقال البيان إن قيم الشللورى والدميقراطية جتسللدت فللي جميع مراحل االنتخابللات الداخلية 
للحركة، وسللادت فيها روح التوافق بن أبناء احلركة بكل مكوناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة 

واخلارج، وفي سجون االحتال الصهيوني.
وأكللدت احلركللة متسللكها بالثوابللت الوطنية والدفللاع عن احلقوق واملقدسللات، مشللددة على 
اصطفاف كوادرها خلف القيادة اجلديدة »في حتّمل املسؤولية لتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير 

والعودة«.
وأعلنت اعتزازها باألسرى في سجون االحتال، الذين »يخوضون إضراب الكرامة ضد السجان 

الصهيوني النتزاع حقوقهم املشروعة، ونؤكد لهم أن حتريرهم من سجون العدو قادم«.
كمللا أشللادت احلركللة برئيس مكتبها السللابق خالد مشللعل، واعتبللرت أنه »كانت للله بصمته 
الواضحللة واإليجابيللة في قيللادة احلركة وحتقيللق أهدافهللا واالرتقاء بدورهللا فلسللطينياً وعربياً 

وإسامياً ودولياً«.{
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حرب إسرائيل ضد حزب الله في سوريا.. بيئة وتداعيات
لللم يعد باإلمللكان إحصاء العمليللات احلربية التي 
تنفذهللا إسللرائيل في عمق سللوريا وتسللتهدف أساسللاً 
حزب الله، لكن آخرها كان الهجوم الذي اسللتهدف فجر 
اخلميس املاضي )27 نيسللان( مخازن للسللاح جنوب 
غرب مطار دمشللق الدولي. فقد تبللن أن اجلهد احلربي 
اإلسللرائيلي في سللوريا لم يعللد محصوراً فللي الغارات 
اجلويللة والهجمللات الصاروخيللة، وعمليللات التصفية 

التي عادة ما تشير إليها وسائل اإلعام املختلفة.
بللل إن هناك الكثير مللن العمليات السللرية الهادفة 
إلى اسللتنزاف حزب الله هنللاك، تنفذها وحدات خاصة 
تندرج في إطار »لواء العمق« التابع لهيئة أركان اجليش 
اإلسللرائيلي، وتظل عللادة خارج تغطية وسللائل اإلعام 

اإلسرائيلية )موقع يسرائيل بالس، 23 نيسان(.
أهداف احلرب الصامتة 

تعكف إسرائيل منذ عقود على تطبيق استراتيجية 
»املواجهللة بللن احلللروب«، التللي تهدف إلى اسللتغال 
الفتللرة التللي تلي كل حرب تشللّنها ضد عدّو ما في شللّن 
عمليات سللرية ضد هللذا العدّو؛ دون أن تتللرك آثاراً تدل 
على مسللؤوليتها عن هذه العمليللات، وذلك لردع العدو 
عن القيام بأي عمل عسللكري ضدها، إلى جانب توظيف 
هللذه العمليات فللي املّس مللن القدرات التسللليحية لهذا 
العللدّو وقياداته املهمة، من أجل حتسللن مكانة اجليش 

اإلسرائيلي في أية حرب قادمة ميكن أن تندلع معه.
 وتعللّد حللرب االسللتنزاف الصامتللة التللي تشللنها 
إسرائيل ضد حزب الله في سللوريا مثاالً كاسيكياً على 
استراتيجية »املواجهة بن احلروب«، حيث إن إسرائيل 
شللرعت ُبعيد انتهاء حرب لبنان الثانيللة )عام 2006( 
في شّن سلسلة عمليات هادفة للمس من احلزب وكانت 
سللوريا ساحتها الرئيسللة، وبدأتها باغتيال قائد ذراعه 
العسللكرية عماد مغنية عام في محيط دمشللق يوم 12 

شباط 2008.
وقللد تعاظمللت دافعيللة إسللرائيل لتوسلليع حللرب 
االسللتنزاف ضللد حللزب الللله ُبعيللد تورطه فللي القتال 
إلللى جانب نظام بشللار األسللد إثر اندالع ثورة الشللعب 
السوري ضده، وسعت هذه احلرب إلى حتقيق األهداف 

التالية:

أوالً: منع اسللتغال احلزب وجوده في سوريا لنقل 
منظومات سللاح نوعي إلى ترسللانته فللي لبنان، حيث 
إن التقديللر االسللتراتيجي الللذي يحكم توجهللات دوائر 
صنللع القرار في تل أبيب يفترض أن ترسللانة صواريخ 
حللزب الللله متثللل »تهديللداً اسللتراتيجياً« علللى العمق 

اإلسرائيلي.
ثانياً: منع حزب الله من استغال وجوده بسوريا 
في تدشن بنى عسللكرية وتنظيمية بالقرب من احلدود 
وفي جنوب سللوريا، خشية أن يتم استخدامها في وقت 
من األوقات ضدها. ولتحقيق هذا الهدف قامت إسللرائيل 
مبهاجمة قواعد جليش نظام األسللد في منطقة القنيطرة 
وجنوب سللوريا، بزعللم أن حزب الله يخطللط التخاذها 

مقرات له.
ثالثاً: تعتبر إسرائيل أن النيل من قدرات حزب الله 
العسكرية والبشللرية يعد متطلباً من متطلبات جناحها 
في مواجهة النللووي اإليراني، حيث تنطلق من افتراض 
أن إيران ستعتمد على حزب الله في الرد على أي هجوم 

إسرائيلي قد يستهدف املنشآت النووية اإليرانية.
بيئة مثالية لاستهداف

هناك عوامل عدة شللجعت إسرائيل على استهداف 
حزب الله في سوريا، تتمثل في التالي:

1- إدراك إسللرائيل أن ضمان بقاء نظام األسللد يقع 
حالياً على رأس أولويات حزب الله، وأن االجنرار حلرب 
معهللا هو آخر ما يعنيه، على اعتبار أن احلزب غير قادر 

-مللن الناحيللة العسللكرية- علللى خللوض مواجهة مع 
إسللرائيل بالتزامن مع لعب دور رئيسي في احلرب التي 

يشنها نظام األسد على قوى الثورة السورية.
2- نظللراً إلللى أن الغارات اإلسللرائيلية تسللتهدف 
حزب الله في سللوريا، فإن قدرة احلزب على تبرير الرد 
عليها محدودة جداً، ال سلليما في ظللل التغير في املوقف 
األميركللي بعد وصللول دونالد ترامب إلى سللدة احلكم، 
حيللث إن اإلدارة اجلديللدة صّعدت خطابهللا ضد وجود 
كل مللن إيران وحللزب الله فللي سللوريا، تبّنيللاً للموقف 

اإلسرائيلي.
3- تعللي إسللرائيل أن تدخل حزب الله في سللوريا 
عّمق االسللتقطاب الداخلي في لبنان، ووّسعه لدرجة أن 
القوى واألطراف اللبنانية لن تغفر حلزب الله جّر لبنان 
ملواجهة مع إسللرائيل بسبب تورطه في سوريا. وعززت 
هذا تهديداٌت أطلقتها القيادات اإلسللرائيلية باسللتهداف 
مؤسسللات ومرافللق الدولللة اللبنانيللة في حللال اندالع 

مواجهة جديدة مع حزب الله.
4- تنطلق إسللرائيل مللن افتراٍض مفللاده أن اندالع 
مواجهة بينها وبن حزب الله ال يخدم األجندة اإليرانية 
حاليللاً، على اعتبللار أن طهران معنّية باسللتخدام حزب 
الله وإمكاناته لردع إسللرائيل عن التفكير في اسللتهداف 

منشآتها النووية.
ومللا دامللت إسللرائيل معنيللة حاليللاً مبنللح فرصة 
لتطبيق االتفاق الذي توصلت 
إليه إيللران مع الدول العظمى، 
فللإن طهللران غير معنيللة بأن 
تنشللب مواجهللة واسللعة بن 

احلزب وإسرائيل.
5- مللن الواضللح أن أحد 
أهللم العوامللل التللي سللاعدت 
إسللرائيل في شللّن حربها على 
حزب الللله داخل سللوريا، هو 
معلومللات  علللى  حصولهللا 
اسللتخبارية دقيقة متّكنها من 
جتديد بنك أهدافها باستمرار.

الغطاء الروسي
حّسن التدخل العسللكري الروسي في سوريا قدرة 
إسللرائيل على اسللتهداف حزب الله، إذ متّكنت إسرائيل 
مبكللراً من احلصول على تعهد روسللي باحترام خريطة 
مصاحلهللا األمنيللة فللي سللوريا، وضمللن ذلللك إحبللاط 

إرساليات الساح اإليراني إلى حزب الله.
ومما وّسع دائرة االستفادة اإلسرائيلية من التدخل 
الروسللي حقيقللُة ارتبللاط موسللكو وتللل أبيب بشللبكة 
مصالح مشللتركة تتجللاوز سللوريا، إذ ترتبطان بعاقة 
تعاون أمني واسللتخباري وثيق، إلى جانب أنها معنية 
باالستفادة من اإلمكانات اإلسرائيلية في مجال التقنيات 
املتقدمة وتوظيفاتها املشللتركة، فضاً عللن رهانها على 
دور إسللرائيلي محتمل في التوسللط بينهللا وبن اإلدارة 

األميركية.
 ورغللم اتفللاق كل مللن روسلليا وإيران وحللزب الله 
على التعاون إلنقاذ نظام األسللد، فإن تل أبيب تدرك في 
املقابل أن خريطة مصالح روسلليا وكل من إيران وحزب 
الله في سوريا متباينة، ما يعني أن موسكو غير معنية 
باالجنرار نحو مواجهة مع إسرائيل لوقف هجماتها ضد 

حزب الله.
ومن هنا، فليس من املسللتغرب أن يخرج فادميير 
بوتن عللن طللوره وهللو يهاجللم اإلدارة األميركيللة بعد 
قصللف مطار الشللعيرات التابللع لنظام األسللد، رداً على 
قصف بلدة خان شلليخون بالساح الكيميائي، في حن 
أنه ال يحرك سللاكناً إزاء العللدد الكبير من الهجمات التي 

تنفذها إسرائيل ضد منشآت حربية تابعة للنظام.
لذلك ومن أجل حتسللن قدرة إسللرائيل على العمل 
في سللوريا؛ توافقت تل أبيب وموسكو على تشكيل إطار 
تنسيق عسكري يشرف عليه نائبا رئيسْي هيئة األركان 

في اجلانبن، ويعمل هذا اإلطار على مدار الساعة.
وميكللن القللول إن حللرب االسللتنزاف التي تشللنها 
إسللرائيل ضد حللزب الله في سللوريا قد أدت إلللى النيل 
من قللدرة احلزب على تعزيز قوته العسللكرية، وقلصت 

إمكانية إفادته من الساح الذي تزوده به إيران.
ومما يللدل على عمق تأثيللر العمليات اإلسللرائيلية 
علللى احلللزب حقيقللُة أن بعللض وكاالت االسللتخبارات 
الغربية أشللارت إلللى أن إيران اضطرت أخيللراً إلى بناء 
مصانللع حتللت األرض فللي لبنللان إلنتللاج الصواريللخ 
حلللزب الللله، بسللبب املصاعب التللي يواجههللا احلزب 
في نقل السللاح من سللوريا إلى لبنان في ظل الهجمات 

اإلسرائيلية.{

بقلم: صالح النعامي

تصعيد إسرائيلي ضد األسرى المضربين 
لألسبوع الرابع

حللّذرت مصللادر حقوقيللة فلسللطينية، مللن تفاقللم 
األوضللاع الصحيللة واالعتقاليللة لألسللرى املضربن عن 
الطعام في سللجون االحتال اإلسللرائيلي، لليللوم الرابع 

والعشرين على التوالي.
الفلسللطيني«  األسللير  »نللادي  جمعيللة  وقالللت 
)حقوقية(، إن سلطات االحتال تقوم باحتجاز مجموعة 
مللن املضربللن داخل قسللم مهجللور فللي عزل »نيتسللان 
الرملللة«، موضحللة أن »الزنازيللن ال تتوفللر فيهللا أدنللى 

شروط احلياة اآلدمية، وتنعدم فيها النظافة«.
وأشللارت إلى أن إدارة السجون اإلسللرائيلية تتعمد 
حرمان األسللرى املضربللن من اخلللروج إلللى »الفورة«؛ 

ساحة السجن التي تعتبر املُتنفس الوحيد للمعتقلن.
مللن جانبهللا، لفتللت »اللجنللة اإلعاميللة« إلضراب 
األسللرى، املُنبثقللة عللن »نادي األسللير« و»هيئة شللؤون 
األسللرى« )رسمية(، إلى أن االحتال »سمح للمرة األولى 
منذ أكثر من ثاثة أسابيع حملاٍم فلسطيني بزيارة بعض 

األسرى املضربن في سجن النقب الصحراوي«.
وبّينللت اللجنللة فللي بيللان لهللا، أن إدارة سللجون 
االحتللال تتجاهللل حتللى اللحظة تقللدمي العللاج املائم 
لألسرى املضربن الذين تدهورت أوضاعهم الصحية في 

سللجن »النقب«، كما حاولت ابتزاز عللدد منهم بتحويلهم 
إلى املستشفيات مقابل إنهاء اإلضراب عن الطعام.

وأضافللت أن إدارة معتقللل »النقللب« فرضللت علللى 
األسللرى سلسلللة عقوبات، من بينها منع زيارات األهالي 
والشللراء مللن »الكنتينا«، فضللاً عن دفع غرامللات مالية 

بقيمة 450 شيكاً )ما يقارب 120 دوالراً أمريكياً(.
اإلضللراب،  إلسللناد  الوطنيللة«  »اللجنللة  وطالبللت 
املتضامنللن مع األسللرى التوجلله من مراكز املللدن وخيم 
اإلضللراب، لاعتصام أمام مقار اللجنللة الدولية للصليب 

األحمر.
بدورها، أوضحت هيئة شللؤون األسرى، أن األسرى 
مسللتمرون فللي إضرابهللم املفتللوح عللن الطعام، وسللط 
تصاعد حدة التصريحات العنصرية اإلسرائيلية بحقهم، 

واإلجراءات القمعية والتعسفية ضدهم.
وشللددت على أن »التصعيد اخلطيللر في اإلجراءات 
اإلسللرائيلية بحق املضربن وتدهور أوضاعهم الصحية، 
يجب أن يقابله تطوير في األداء التضامني، وتصعيد في 

أشكال الدعم واملساندة للمضربن«.
ويخوض قرابة الل 1500أسللير فلسللطيني؛ منذ 17 
نيسللان املاضللي، إضرابللاً مفتوحاً عللن الطعللام، يهدف 
إنهللاء  أبرزهللا  مطالللب،  جملللة  لتحقيللق 
سياسة العزل االنفرادي واالعتقال اإلداري، 
ومجموعللة مللن املطالب املتعلقة بتحسللن 

ظروفهم االعتقالية والعاج والزيارات.
6500معتقللل  إسللرائيل  وحتتجللز 
فلسللطيني موزعن علللى 22 سللجناً، ومن 
بينهللم 29 معتقاً منذ ما قبل توقيع اتفاقية 
»أوسلللو« بن االحتللال ومنظمللة التحرير 
نائبللاً،  و13   ،1993 عللام  الفلسللطينية 
و57 فلسللطينية، ومللن ضمنهللن 13 فتللاة 

قاصراً.{

هنّية رئيسًا للمكتب السياسي
لحركة »حماس« خلفًا لمشعل

إسللماعيل  فللاز 
هنّية، برئاسة املكتب 
حلركللة  السياسللي 
املقاومللة اإلسللامية 
خلفللاً  »حمللاس«، 
خال  مشعل،  خلالد 
التللي  االنتخابللات 
جللرت يللوم السللبت 

)6 أيار 2017(. 
إلللى  ويشللار 
 54( هنّيللة  أن 
كان  الللذي  عامللاً( 
سللابقتن  لدورتللن 
املكتب  رئيللس  نائب 

السياسي للحركة وقائدها في قطاع غزة، هو أبرز قادة احلركة في قطاع غزة.
وتقلد هنّية عدة مناصب في احلركة منذ االنضمام إليها في ثمانينات القرن املاضي كمسللؤول 
عللن الللذراع الطابي فيها عام 1983 ، وقد اعتقل في سللجون االحتال عدة مللرات، وابعد الى مرج 
الزهللور في لبنان، وتعرض لعدة محللاوالت اغتيال، ومت قصف منزله في احلرب األخيرة على غزة 

صيف عام 2014.
- قاد كتلة »حماس« البرملانية في االنتخابات التشللريعية عام 2006 التي فازت بها حماس 

باألغلبية، ومتكنت من تشكيل حكومة برئاسته.
- واسللتحدثت حركللة »حماس« مكتبها السياسللي وهو أعلى مؤسسللة تنظيميللة في احلركة 
مطلع تسللعينات القرن املاضي بعللد الضربات املتتالية التي تلقتها احلركة منذ تأسيسللها في 14 
كانللون أول من عللام 1987، حيث كان مقر هذا املكتللب في العاصمة األردنية عمان، وكان موسللى 
أبللو مرزوق أول رئيللس له منذ عام 1992، إلى أن مت اعتقاله من قبل السلللطات األمريكية في مطار 

نيويورك في متوز من عام 1995 حيث تولى خالد مشعل رئيس املكتب خلفاً له.
- واسللتقرت رئاسللة املكتب بعد ذلك في العاصمة السللورية دمشللق، إلللى أن اندلعت الثورة 
السورية عام 2011، حيث غادر أعضاء املكتب السياسي للحركة سوريا تباعاً بعد ذلك واستقروا 

في العاصمة القطرية الدوحة.{
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بدء إجالء حّي برزة في أول عملية تهجير بدمشق.. والنظام يرحب بالمصالحات
خرج مئللات املقاتلللن املعارضللن واملدنيللن، يوم 
االثنللن من حي برزة الواقع في شللمال دمشللق، في أول 
عملية إجاء للفصائل املعارضة من العاصمة السللورية 

منذ اندالع النزاع قبل أكثر من ستة أعوام.
وتزامنللت عمليللة بدء إجاء السللكان في بللرزة؛ مع 
إعان واشللنطن يوم االثنن، أنها تللدرس بعناية اقتراح 
إقامللة مناطللق »تخفيللف التصعيللد« الذي نصللت عليه 
مذكرة أستانا، وذلك قبل يومن من لقاء مرتقب بن وزير 
اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسللون ونظيره الروسللي 

سيرغي الفروف في واشنطن.
في دمشق، خرج 1022 شخصاً، بينهم 568 مقاتاً 
معارضللاً، باإلضافللة إلللى أفراد مللن عائاتهم فللي إطار 
الدفعللة األولى من عملية إجاء السللكان مللن حي برزة، 

وفللق مللا نقللل التلفزيللون السللوري 
الرسمي عن محافظ دمشق.

وأكللد املرصد السللوري حلقوق 
اإلنسللان أن حافللات أقلللت املقاتلن 
فللي  راغبللن  ومدنيللن  وعائاتهللم 
اخلللروج فللي طريقهللا إلللى محافظة 
إدلللب، التي يسلليطر عليهللا حتالف 
فصائل مسلحة. ومن املقرر استكمال 
عمليللة اإلجللاء »علللى مدى خمسللة 
أيللام« على أن »تبدأ تسللوية أوضاع 

الراغبن في البقاء في احلّي«، بحسب اإلعام الرسمي.
وقالت مصادر إنه -حسللب االتفاق- سيخرج نحو 
عشللرة آالف مدني وعسللكري من احلي الذي يسكنه 40 
ألف شللخص، موضحن أن عملية التهجير ستتم على 8 

مراحل خال األيام واألسابيع القليلة القادمة.
وتأتللي عمليللة اإلجاء فللي إطار اتفللاق مت التوصل 
إليلله بللن احلكومللة السللورية وأعيللان فللي حللي برزة، 
يقضي بخروج الراغبن مللن مقاتلي الفصائل املعارضة 

واملدنين من احلّي، وفق ما ذكر مصدر عسكري.
وخللرج من حللّي برزة مقاتلللون يحملون سللاحهم 
اخلفيللف ونسللاء وأطفللال يقفللون بالقرب مللن حقائبهم 

وأكياسهم بانتظار الصعود على منت احلافات.
وتقللول مصللادر مطلعللة: إّن االتفللاق بللن النظللام 

والفصائل في حي برزة مت من خال تواصل مختار احلّي 
وعدد من وجهاء احلي، إضافة إلى ممثلن عن الفصائل، 
مع رئيللس ميليشلليا الدفللاع الوطني في دمشللق، فادي 
صقللر، والقيللادي في احلللرس اجلمهللوري العميد قيس 
الفللروة، نافية في الوقت ذاته األنبللاء التي تناقلتها عدد 

من وسائل اإلعام، حول وجود يد للروس في االتفاق.
وبحسللب املصللادر، فللإّن االتفللاق يقضللي بتهجير 
املقاتلن والسللكان الراغبن؛ إلى الشللمال السللوري، في 
إدلللب وجرابلللس بريللف حلب، مللع إمكانية ذهللاب عدد 
من الشللبان املطلوبللن للخدمة العسللكرية أو املطلوبن 
أمنياً إلى الغوطة الشللرقية، إضافة إلى تسللوية أوضاع 
املنشللقن واملطلوبللن أمنيللاً خال مللدة ال تتجاوز سللتة 
أشللهر، نافية في الوقللت ذاته االنتهاء من وضع ملسللات 
االتفاق بللن اجلانبن حّتى اآلن، بالرغللم من بدء خروج 
ألللف مقاتل مللن أهالي احلللي اخلروج إلى الشللمال، يوم 

االثنن.
ويتعللرض حللّي بللرزة للحصللار مللن قبللل النظللام 
السوري وامليليشيات املوالية له منذ ما يزيد عن سبعن 
يومللاً، حيث أعلنت قوات النظام احلي منطقة عسللكرية، 
مُينللع الدخللول إليلله أو اخلللروج منلله، بحجللة تكللرار 
عمليللات اخلطللف لعناصر في قللوات النظام السللوري، 
واالشتباكات املتقطعة بن احلن واآلخر، إضافة إلحكام 

حصار الغوطة الشرقية.
وفللي مللا يتعلللق باألسللباب التللي دفعللت فصائللل 
املعارضة في احلي للقبللول باتفاق التهجير، يقول مدير 
املكتب اإلعامي في احلي: »خمسة آالف عائلة محاصرة 
بالكامل منذ 70 يوماً داخل احلي، حيث بدأت خال األيام 
املاضية مامح أزمة إنسللانية، طبية وغذائية بالظهور، 
ولم جتد االلتماسللات التي مت رفعها إلى اجلهات الدولية 

لرفع احلصار أي استجابة«.
ويغلب علللى املقاتلن في حي بللرزة؛ انتماؤهم إلى 
فصيلللي حركة أحللرار الّشللام واللللواء األول، فيما تغيب 
الفصائل األخرى، حيث هادن احلي النظام ألشهر طويلة؛ 
من أجل مترير املسللاعدات الغذائية، مقابل تشكيل جلان 

حماية للحي.
وُيعتبللر حللي بللرزة مللن أوائل األحيللاء الدمشللقية 
التي ثارت ضد النظام السللوري عللام 2011، ومن أولى 
املناطق التي خرجت عن سلليطرته العسكرية، وذلك في 
أواخر العام ذاته، من خللال تأمن عناصر اجليش احلر 
احلمايللة للمتظاهرين السلللمين ضد نظام نظام األسللد 
فيه. وفي سللياق متصل، قال مصللدر اعامي »إن فصائل 
املعارضة في حّي القابون القريب من برزة في العاصمة 
دمشللق، توصللل إلى اتفللاق مللع النظام من أجللل تهجير 
مقاتلللي املعارضة إلى إدلب، حيللث إّن االتفاق بدأ بهدنة 
إلثبللات حسللن النوايا، ملدة 24 سللاعة، ومن ثم سللتقدم 

املعارضة أسماء الراغبن باخلروج إلى إدلب«.
املعلم: البديل في املصاحلات

وخللال مؤمتللر صحافللي في دمشللق، اعتبللر وزير 

خارجيللة النظام وليللد املعلم أن املصاحلللات هي البديل 
عن العملية السياسللية التي لم تفض إلى أي تقدم خال 

ست سنوات من النزاع.
وقال املعلم »البديل الذي نسللير به هو املصاحلات 
الوطنية وسللوريا متللد يديها لكل من يرغب في تسللوية 
وضعهللم مبن فيهم حملة السللاح«. وأضللاف »قد جرت 
مصاحلات في مناطق عدة واليللوم بدأت مصاحلة برزة 
ونأمل القابون تليهللا وهناك مخيم اليرموك الذي جتري 

حوارات بشأن حتقيق إخائه من املسلحن«.
وتسلليطر قللوات نظللام األسللد علللى كامللل دمشللق 
باسللتثناء سللت مناطق، تسلليطر فصائللل معارضة مع 
جبهللة فتح الشللام )النصرة سللابقا( على خمللس منها، 
فيما تسيطر األخيرة وكذلك تنظيم الدولة على أجزاء من 
مخيم اليرموك لاجئن الفلسطينين في جنوب دمشق.

وشللهدت دمشللق خللال األشللهر املاضيللة تصعيداً 
عسللكرياً في محيط األحياء التي تسيطر عليها الفصائل 
املعارضة، ومتكن اجليش السوري في بداية نيسان من 

محاصرة حي برزة وعزله عن باقي األحياء الشرقية.
ويقللول محللللون إن الفصائللل املعارضللة خسللرت 
فعلياً دمشللق، ولم يعد أمامها سللوى خيار التسللوية أو 
الذهللاب إلللى إدلللب، التي حتولللت إلى وجهة لعشللرات 
اآلالف من املدنين واملقاتلن الذين مت إجاؤهم من بلدات 

كانت تسيطر عليها الفصائل املعارضة.
وانتقدت األمم املتحدة عمليات اإلجاء التي تعتبرها 
املعارضة السللورية »تهجيراً قسللرياً«، وتتهم احلكومة 
السللورية بالسللعي إلى أحداث »تغيير دميوغرافي« في 

الباد.
مشروع قرار روسي 

وتأتللي عمليللة إجللاء البللرزة بعللد يومن مللن بدء 
آليللة تنفيذ اتفاق أسللتانا حول إنشللاء »مناطق تخفيف 
التصعيللد« فللي ثماني محافظللات سللورية تتواجد فيها 

الفصائل املعارضة.
وقدمت روسلليا مشللروع قرار حول إنشللاء »مناطق 
لتخفيللف التصعيللد« إلى مجلللس األمن لدولللي لتعزيز 
االتفاق الذي وقعته في أستانا مع طهران وأنقرة، بحسب 
ما نقلللت الوكاالت الروسللية عن املتحدث باسللم البعثة 
الروسللية في األمم املتحللدة فيودور سترجيجوفسللكي. 
ومللن املقللرر أن يلتقي وزيللر اخلارجيللة األمريكي ريكس 
تيلرسون نظيره الروسي سيرغي الفروف، األربعاء، في 
واشنطن. ويعتزم تيلرسون وفق وزارة الدفاع األمريكية 
»بحللث جهللود تخفيللف التصعيللد، وتقدمي املسللاعدات 
اإلنسانية للشعب السوري، وحتديد مسار للتوصل إلى 

تسوية سياسية للنزاع«.
ماتيللس،   جيمللس  األمريكللي  الدفللاع  وزيللر  وقللال 
للصحافيللن لدى وصوله إلللى كوبنهاغن يللوم االثنن: 
»سللننظر إذن في االقتللراح )مناطق تخفيللف التصعيد( 
لنرى ما إذا كان قاباً للتنفيللذ«، مضيفاً: »هل يعطي هذا 
االقتللراح أماً بوضع حللد للحرب؟ علينللا أن ندرس هذا 

األمر«.
وأكللد النظللام السللوري على لسللان املعلللم االثنن 
رفض أي »دور لألمم املتحدة وال لقوات دولية في مراقبة 
حسن تنفيذ املذكرة«.وبحسللب االتفاق، تؤمن قوات من 
الدول الضامنة احلواجز ومراكز املراقبة وإدارة »املناطق 
األمنيللة«. كما مللن املمكن »نشللر أطراف أخللرى في حال 

الضرورة«، وفق املذكرة.{

بقلم: منار عبد الرزاق 

تركيا.. والورقة السورية األخيرة
بقلم: بشير البكر

اعتمللد التكتيك التركي في سللورية على سياسللة خطوة إلللى الوراء خطوتن إلللى األمام، وذلك 
من منطلق حساسللية الوضع السللوري الذي تداخل بقوة مع نظيره التركي منذ اليوم األول للثورة، 
وكان على تركيا كدولة أن تتصّرف بتوازٍن محسللوب، كي ال يرمتي ثقل احلمل السوري على ظهرها 

وحدها. 
وتبللدو تركيللا حتللى اآلن وقللد امتّصت الصدمللات القوية، ولم تنكسللر أمللام املوجللات الكبيرة، 
وخصوصللاً قضيللة الاجئن، ولكن في أكثر مللن محطة، في العامن األخيريللن، كانت النهايات ذات 
أثر سلللبي. ومن هنا، يبدو التوجه التركي اجلديد جتاه معركة الّرقة مبثابة الورقة الثمينة األخيرة 
التي يلعبها الرئيس رجب طيب أردوغان على األرض السورية، وقد أعلن صراحة أن تركيا مستعدة 
ألن ترسل جيشها إلى الرقة للقضاء على »داعش«، ولكنه في الوقت ذاته يريد إطاق يده في توجيه 
ضربٍة قاصمة ملليشلليات حزب االحتللاد الدميقراطي )الكردي( التي سللبقته ميدانياً، وباتت تتحّكم 
مبفتللاح معركة الرقة من خال التقّدم الكبير الذي أحرزته في انتزاع القسللم األكبر من مدينة الطبقة 

من يد »داعش«. 
زيارتا أردوغان لروسلليا، ومن ثم الواليات املتحدة، على جدول أعمالهما هذه النقطة على وجه 
التحديد، وتهّمه موسللكو كما واشنطن، على الرغم من تباعد املسافة بن العاصمتن حيال ما يجري 
ميدانيللاً علللى صعيد حترير الّرقللة، ذلك أن الروس ليسللوا منخرطن في هذه العمليللة التي يتوالها 
األميركيون مباشللرة، وتفيد املؤشللرات كافة إلى أن أردوغان متشّوٌق إلى خوض املعركة بقوة، آخذاً 
في حسابه أنها ستسجل له إجنازاً في اخلارج والداخل في بداية عهده اجلديد، بعد االستفتاء على 

تعديل الدستور وإقرار النظام الرئاسي. 
مشللكلة أردوغان األساسللية هي مليشلليات حللزب االحتللاد الدميقراطي، وهو يعللّول حتى اآلن 
علللى تفهللم أميركي ملوقف تركيا منها، لكن املؤشللرات ال توحي بذلك، فواشللنطن سللبق أن اختارتها 
حليفاً موثوقاً ميكن االعتماد عليه في احلرب ضد »داعش«، األمر الذي يفّسللر سللبب مسللارعتها في 
األيللام األخيللرة للعب دور قوة فصل، حن وّجهللت تركيا ضربات لها في املناطللق احلدودية القريبة 
مللن القامشلللي، ولكن نتيجة هذه املواجهة السللريعة جاءت لتؤكد أّن التعاطللي التركي طوال العام 
األخير مع مليشلليات حزب االحتاد الدميقراطي لم ُيضعفها، بل هي استثمرته لصاحلها، وبدت بعد 

كل ضربٍة أقوى مما كانت عليه. 
مؤّكد أن أنقرة ال تتصرف على نحو عشوائي، وتعمل وفق خطة مدروسة، ولكن النتائج صّبت، 
حتى اآلن، لصالح هذه املليشيات التي اكتسبت شرعيًة أميركية من خال التدخل األميركي حلمايتها 
منذ منبج وحتى اآلن في الشللريط احلدودي من القامشلللي وحتى عفرين. وإذا بقي رّد الفعل التركي 
عند هذا املسللتوى، فسللوف تتغيللر املعادلة كلياً في الوقللت القريب، ولن يكون في وسللع تركيا منع 
إقامة الكانتون الكردي السوري حتت راية حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاني 

الذي بات ميتلك جيشاً متمّرساً في القتال. 
تتحمل فصائل املعارضة السللورية املسلحة مسؤوليًة كبيرًة عن حتّول االهتمام األميركي نحو 
حزب االحتاد الدميقراطي، وال ميكن أن يلوم املرء الواليات املتحدة على متّسكها باملليشيات الكردية 
حليفاً، ألنها لم توفر وسيلًة للبحث عن طرٍف سورٍيّ مسلح ومعارض، تستطيع العمل معه، وهناك 
أمثلة كثيرة. وفضاً عن أن بعض هذه الفصائل معادية ألميركا مثل جبهة النصرة، فإنها با خريطة 
طريللق واضحة، وحتولت، فللي أغلبها، إلى أمراء حللرٍب يقتلون بعضهم في معللارك عبثية، وتركوا 

اجلزيرة السورية حلزب االحتاد الدميقراطي. 
يستطيع األتراك تصحيح املعادلة عن طريق لعب أوراق أخرى من داخل سورية، من خال بناء 
حتالف قوي ومدروس في اجلزيرة السللورية مع املتضّررين من مشروع حزب االحتاد الدميقراطي، 

وهناك مصلحٌة ألطراٍف عربيٍة وكرديٍة في ذلك.{

سوريا.. انقطاع المياه عن مخيم درعا
 لالجئين الفلسطينّيين منذ سنوات

»مجموعللة  قالللت 
العمل من أجل فلسطينيي 
سوريا«، إن املياه منقطعة 
عللن سللكان مخيللم درعللا 
الفلسللطينين  لاجئللن 
بسللوريا منللذ مللا يزيد عن 

ألف ومائة يوم.
املجموعللة  وأضافللت 
مقرهللا  حكوميللة  )غيللر 
لندن(، في بيللان أصدرته 

مسللاء الثاثاء، أن املياه منقطعللة عن مخيم درعا الواقع 
في احملافظة التي حتمل االسللم نفسه جنوبي الباد منذ 

أكثر من 1122 يوماً.
ولفتت في نفس السياق إلى أن املياه منقطعة أيضاً 

عن مخيم اليرموك بدمشق منذ ثاث سنوات.
وأشللارت املجموعللة إلللى أنهللا وثقللت وفللاة 195 
فلسللطينياً وفلسللطينية نتيجللة نقص الرعايللة الطبية، 
بسللبب احلصللار غالبيتهللم فللي مخيللم اليرمللوك، دون 
تفاصيللل. ولفتللت إلى أن حصار جيش النظام السللوري 

ملخيم اليرموك يدخل يومه الل1391 على التوالي.
وبحسللب تقديللرات أمميللة، فللإن 450 ألللف الجللئ 
فلسللطيني من أصل 550 ألف ال يزالون مقيمن بسوريا، 

95% منهم بحاجة إلى مساعدة طبية.
ومجموعللة العمللل مللن أجللل فلسللطينيي سللوريا،  
انطلقللت عللام 2012، مببللادرة جماعية من شللخصيات 
فلسطينية وعربية ملتابعة االنتهاكات التي يتعرض لها 
فلسللطينيو سللوريا وتوثيقها، بحسللب موقعها الرسمي 

على شبكة اإلنترنت.{
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قتلى بغارات روسية بريف حلب.. وقصف سوري بالبادية
 أفادت مصادر مبقتل 16 شخصاً في غارات روسية 
بريللف حلب، فيما اسللتهدفت طائرات النظللام املعارضة 
املسلللحة فللي الباديللة على احلللدود األردنيللة، وقصفت 
باملدفعيللة بلللدات فللي ريللف حمللاة. وقالت املصللادر إن 
الغارات الروسللية استهدفت بلدة رسللم الفالح في ريف 

حلب، وأسفرت عن سقوط القتلى.
وفللي تطللور آخر، قال مصللدر عسللكري للجزيرة إن 
طائرات النظام السللوري أغارت على مواقع فصيل أسود 
الشرقية التابع للمعارضة املسلحة في البادية السورية 

على احلدود السورية األردنية.
وذكللر املصدر أن املعارضة شللنت هجوماً معاكسللاً 

علللى مواقللع النظام السللوري 
فللي  للله  املواليللة  وامليليشلليا 
منطقتللي السللبع بيللار وظاظا 
بالباديللة السللورية فللي ريف 

دمشق.
وبحسللب املصدر، متكنت 
ثللاث  تدميللر  مللن  املعارضللة 
دبابات وأسرت جندين خال 
االشللتباكات، كمللا اسللتهدفت 
مطللار خلخلللة العسللكري في 
واحملطللة  السللويداء،  ريللف 

احلراريللة بريف دمشللق بعدد من القذائللف الصاروخية 
رداً على الغارات التي استهدفت مواقعها.

يشللار إلللى أن ملنطقتي السللبع بيار وظاظللا أهمية 
العسللكري،  السللن  مطللار  مللن  لقربهمللا  اسللتراتيجية 
ووقوعهما على الطريق الدولي الواصل إلى معبر التنف 

احلدودي بن سوريا والعراق.
مللن جهللة ثانية، قللال مراسلللون إن قصفللاً مدفعياً 

وصاروخياً للنظام السللوري اسللتهدف بلدتللي كفرزيتا 
واللطامنللة بريف حمللاة، وذلك في اليللوم الرابع من بدء 
تنفيللذ اتفللاق »مناطللق تخفيللف التصعيد« في سللوريا 

املنبثق عن مفاوضات أستانا.
وكانت تقارير إعامية أكدت يوم االثنن أن طائرات 
النظللام ومدفعيته واصلللت خرق اتفللاق مناطق خفض 
التصعيللد، حيللث قصفللت مناطق فللي محافظتللي حماة 

وحمص وكذلك مواقع للمعارضة في ريف دمشق.
وفللي حمللص، قللال املراسللل إن عللدداً مللن املدنين 
أصيبللوا بجللروح -بينهم أطفال ونسللاء- جللراء غارات 
شللنتها طائرات النظام على منطقتي تلدو واحلولة على 
الرغللم من دخول ريللف حمص في اتفللاق مناطق خفض 

التصعيد املوقع في أستانا.
من جهللة أخرى، قللال مراسلللون إن معللارك عنيفة 
دارت بللن قللوات النظللام واملعارضة املسلللحة في بلدة 
بيت نامي بالغوطة الشللرقية احملاصرة، في محاولة من 
املعارضللة السللتعادة البلللدة، وذلك بعد أن تسلللل إليها 

عناصر من قوات النظام.
وحتاول قوات النظام إحكام سلليطرتها على البلدة 
بغيللة التقدم باجتللاه منطقة تللل فرزات االسللتراتيجية 
التي تتيح لها اإلشراف على مساحات واسعة من منطقة 
املرج، وهو ما قد يؤدي إلى شللطر الغوطة الشللرقية إلى 
جزأين وعزل املناطق وتشللديد حصارها، ومن ثم فرض 

اتفاقيات التهجير فيها.{

أردوغان يدعو المسلمين
هنّية: قضية األسرى لإلكثار من زيارة القدس و»األقصى«

على رأس أولويات قيادة حماس
قللال الرئيس التركللي رجب طيللب أردوغان، يوم 
اإلثنن، إّن »القدس هي أولى القبلتن ومدينة األنبياء، 

وهي شرف وعّز كل املسلمن«.
وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خال مشاركته 
في امللتقى الدولي ألوقاف القدس الذي ينعقد مبدينة 
إسطنبول، أّن »األرقام اخلاصة بشأن زيارة املسلمن 
إلى القدس واملسللجد األقصى، تظهر تقاعساً كبيراً في 

هذا اخلصوص«.
وتابع أنه »انطاقاً من معتقداتنا ومسللؤولياتنا 
التاريخية املتوارثة، فإننا نولي اهتماماً كبيراً للقدس 
وقضيتها ولكفاح إخوتنا الفلسطينين من أجل العدل 
واحلق، ونبذل جهللوداً مضاعفة جلعل القدس مدينة 

األمن واالستقرار والسام مجدداً«.
وأشللار الرئيللس التركي إلللى »اسللتحالة ضمان 
حتقيللق السللام واالسللتقرار فللي املنطقللة دون حللل 
عللادل للقضيللة الفلسللطينية«، مشلليراً إلللى »وجوب 
احترام القوانن وعدم السللماح ألي بلد أن يكون فوق 
القانللون«. واسللتطرد أن »الطريللق الوحيللد للحل هو 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها 
القللدس الشللرقية، ضمللن حللدود 1967، ولهذا يجب 

ممارسة ضغوط على إسرائيل«.
ولفت إلى أّن »اإلفات من العقاب يزيد من عدوانية 
اجلناة، وأن هذا هو السبب الذي يزيد من عدد اجلرائم 

التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينين«.
وأوضللح أّن »جميللع محللاوالت حتقيق السللام 
واالسللتقرار فللي املنطقة محكوم عليها بالفشللل، ما لم 

تتم احملاسبة عن اجلرائم واملجازر املرتكبة«.
وفللي تعليقه على مشللروع القانون اإلسللرائيلي 
الداعللي حلظللر رفع األذان فللي القدس، قللال أردوغان 
»إن كنتم واثقن مللن معتقداتكم، عليكم أال تخافوا من 
حرية معتقدات اآلخرين، فنحن واثقون من معتقداتنا 
،لذلك ال نخشللى حريللة املعتقدات«. وشللدد أن تركيا 

»لن تسمح بحظر األذان في القدس«.
وفللي ما يخص مسللألة نقللل السللفارة األمريكية 
في إسللرائيل إلى القدس، أّكللد أردوغان أن »من اخلطأ 
الكبير مجرد مناقشللة هذه املسللألة، وأّن أنقرة حذرت 
واشللنطن مللن اإلقللدام على هللذه اخلطوة علللى أعلى 

أكد الرئيللس اجلديللد للمكتب السياسللي حلركة 
املقاومة اإلسامية )حماس( إسماعيل هنّية أن قضية 
األسللرى سللتظل علللى رأس أولويللات قيللادة احلركة 

واملقاومة الفلسطينية على كافة املستويات.
وقال هنية في أول ظهور إعامي له بعد انتخابه 
رئيسللاً للمكتب السياسللي حلماس خال زيارة خيمة 
التضامن مع األسللرى إن حرية األسرى واجب وطني، 

وإن محاوالت االحتال لكسر إرادتهم ستفشل.
ودعا هنّية إلى االستمرار في حمات التضامن مع 
األسللرى حتى تستجيب سلللطات االحتال ملطالبهم. 
وأضللاف أنلله يتشللرف بحمللل املسللؤولية واألمانللة 

لرئاسة املكتب السياسي حلماس.
وأصللدرت حركة املقاومللة اإلسللامية )حماس( 
بياناً صحفياً بالنتائللج الكاملة لانتخابات الداخلية 
للحركللة التي متت جرت يوم السللبت، وأسللفرت عن 

اختيار هنّية رئيساً للمكتب السياسي للحركة.
وأشللاد بيللان حركللة حمللاس بإضللراب الكرامة 
الذي يخوضه األسرى الفلسطينيون النتزاع حقوقهم 
املشللروعة، متعهللداً بأن حتريرهم من سللجون العدّو 

املستويات«.
وفللي هللذا السللياق قللال أردوغللان إن »البعللض 
يعتقللد أن هذه املسللألة تشللبه تغيير لوحللة تعريف، 

لكن القضية ليست بهذه البساطة«.
كما تطللرق أردوغللان إلللى وثيقة حركللة حماس 
السياسللية اجلديللدة التللي مّت اإلعللان عنهللا مؤخراً، 
قائللاً: »أعتبللر وثيقللة حمللاس السياسللية اجلديللدة 
خطللوة هامة، سللواء من أجل القضية الفلسللطينية أو 

التوافق بن حركتي حماس وفتح«.
وفللي تشللرين الثانللي املاضللي صادقللت اللجنة 
الوزارية اإلسللرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع 
قانون يفللرض قيوداً على اسللتخدام مكبرات الصوت 
في رفع األذان، في املساجد داخل مدينة القدس، ولقي 

القرار إدانات عربية وإسامية واسعة.
وتأّجللل التصويللت علللى مشللروع القانللون، في 
الكنيسللت اإلسللرائيلي، بعللد تدخل عدد مللن النواب، 
خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، التي 

تتطلب استخدام مكبرات الصوت.
وكان الرئيللس األمريكللي دونالد ترامللب، قد وعد 
في وقت سللابق بنقل السللفارة إلى القدس، في خطوة 
مخالفة لسياسة الرؤساء السابقن الذين رفضوا تلك 

اخلطوة منذ إقرارها في الكونغرس عام 1995.{

قادم ال محالة، حسب البيان.
وقال البيللان إن احلركة انتخبللت أعضاء املكتب 
السياسللي، ومن أبرزهم موسللى أبو مرزوق، ويحيى 
السللنوار، وصالح العاروري، وخليللل احلّية، ومحمد 

نزال، وماهر عبيد، وعزت الرشق، وفتحي حماد.
وأعرب البيان عن تقدير احلركة للرئيس السابق 
للمكتللب السياسللي خالللد مشللعل الللذي قاد سللفينة 

احلركة ألكثر من عشرين عاماً.
وفللي هللذا السللياق، نقلللت وكالة األناضللول عن 
الناطق باسللم احلركة حازم قاسللم قوله إن »منصب 
إسللماعيل هنّيللة اجلديد قللد يتطلب منلله اخلروج في 

جوالت خارج قطاع غزة«.
وأضللاف قاسللم أن »أمللر خللروج رئيللس املكتب 
السياسللي تقدره قيللادة احلركة، وسلليكون ذلك وفق 

تقديرات الحقة وإذا اقتضت املصلحة«.
ويخوض األسرى الفلسللطينيون منذ 17 نيسان 
املاضي إضراباً جماعياً عن الطعام بدعوة من القيادي 
فللي حركة فتح مللروان البرغوثي، احملكوم بالسللجن 

املؤبد للمطالبة بتحسن ظروف سجنهم.{

تقدم للمعارضة بالغوطة الشرقية
وغارات بحمص وحماة

 اندلع���ت مع���ارك عنيف���ة بني ق���وات النظ���ام واملعارضة 
املسلحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما أكد مراسلو 
اجلزي���رة في س���وريا أن طائ���رات ومدفعية النظ���ام واصلت 
خ���رق اتف���اق مناطق خف���ض التصعي���د اليوم االثن���ني، حيث 
قصفت مناطق في محافظات حماة وحمص وريف دمشق.

وأفاد مراس���ل اجلزي���رة، نقالً عن مص���ادر ميدانية، أن 
قوات املعارضة الس���ورية املس���لحة اس���تعادت أغلب املواقع 
التي خس���رتها ف���ي بلدة بيت نامي االس���تراتيجية في الغوطة 

الشرقية بريف دمشق.
وق���ال مراس���ل اجلزي���رة إن مع���ارك عنيف���ة ب���ني قوات 
النظ���ام واملعارض���ة املس���لحة اندلع���ت ف���ي بل���دة بي���ت ن���امي 
بالغوط���ة الش���رقية احملاص���رة، ف���ي محاولة م���ن املعارضة 
الستعادة البلدة، وذلك بعد أن تسلل إليها مقاتلون من قوات 

النظام في وقت سابق اليوم.
وحت���اول ق���وات النظ���ام إح���كام س���يطرتها عل���ى البلدة 
بغي���ة التقدم باجتاه ت���ل فرزات االس���تراتيجية التي تتيح لها 
اإلشراف على مساحات واسعة من منطقة املرج، وهو ما قد 
يؤدي إلى ش���طر الغوطة الشرقية إلى جزءين وعزل املناطق 

وتشديد حصارها، ومن ثم فرض اتفاقيات التهجير فيها. 

وذك���ر املراس���ل أن بلدة جس���رين في الغوطة الش���رقية 
ش���هدت قصف���اً صاروخي���اً م���ن جان���ب ق���وات النظ���ام، وأن 
األضرار اقتص���رت على اجلانب املادي، وذل���ك للمرة الثالثة 
من نوعها منذ س���ريان اتفاق تخفيض التصعيد الذي يشمل 

الغوطة الشرقية.
وفي حمص، قال مراس���ل اجلزيرة إن عدداً من املدنيني 
أصيبوا بجروح -بينهم أطفال ونس���اء- جراء غارات جوية 
شنتها طائرات النظام على منطقتي تلدو واحلولة، على الرغم 
من دخ���ول ريف حمص ف���ي اتفاق مناطق خف���ض التصعيد 
املوق���ع في أس���تانا. كما أكد مراس���ل اجلزيرة وناش���طون أن 
طائ���رات حربية اس���تهدفت بلدتي اللطامنة وال���زكاة وطريق 
الرقة-عقيرب���ات ف���ي ري���ف حماة بغ���ارات جوي���ة، مما أدى 

لسقوط قتلى وجرحى مدنيني.
وفي املقابل، دمرت فصائ���ل املعارضة دبابة بصاروخ 
على حاجز الزالقيات ش���مالي حماة، حيث تدور اش���تباكات 

عنيفة في املنطقة منذ أمس.
وقالت ش���بكة ش���ام إنها وثق���ت قصفاً بقذائ���ف الهاون 
واملدفعية من قبل النظام على أحياء درعا البلد دون تس���جيل 

إصابات بني املدنيني.{

من هو 
المستشار 
العسكري 
الروسي 

الذي قتله 
قناص 

بسوريا؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسللية، يوم الثاثاء، مقتل مستشللار عسللكري روسللي 
برصاص قناص تابع للمعارضة في سللوريا. ونقلت قناة روسلليا اليوم عن الوزارة 
أن املستشللار العسللكري قتل بنيللران قناص من املسلللحن الذين اسللتهدفوا موقعاً 

جليش النظام السوري، دون ذكر املكان بالتحديد.
وأضافت وزارة الدفاع ان العسكري يدعى »أليكسي بوتشيلنيكوف«، وكان في 
سوريا ضمن مجموعة املستشارين العسكرين الروس التي يقع على عاتقها تدريب 

وحدات املدفعية التابعة للنظام السوري.
وفي وقت سابق من الشهر املاضي، أعلنت الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي 

في سوريا، يعمل مستشاراً عسكرياً لدى قوات النظام السوري.
وقالت الوزارة وفًقا لوكالة سبوتنيك إن »الضابط لقي مصرعه إثر مواجهة مع 
بعض املسلللحن حن حاول منعهم من الوصول إلى منطقة تدريب عدد من عناصر 

القوات احلكومية السورية«، دون مزيد من التفاصيل.{
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سراب واشنطن السياسي.. في قضايا الشرق األوسط
مستبقاً لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
قال مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب لشؤون 
األمن القومللي هربرت رميونللد ماكماسللتر: »ال يوجد 
وقت لدى ترامب ملناقشللة وجهات النظر مع عباس«، 
مستدركاً بأن اللقاء »لن يستثمر في سياسات ال تقدم 
املصالللح األمريكيللة وحليفتهللا«، ويقصللد باحلليفللة 
الكيان اإلسرائيلي، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت 

احرنوت.
تصريحللات مكماسللتر التي تبعها لقللاء عباس- 
ترامللب كشللفت عللن حقيقللة السللعي وراء السللراب 
السياسللي في أمريكا؛ فللاإلدارة ليس لديهللا ما تقدمه 
للرئيللس عباس، إمنللا لديها ما تطلبلله وتفرضه على 
رئيس السلللطة الفلسللطينية برعاية مصالللح الكيان 
اإلسللرائيلي والواليات املتحللدة، دون النظللر أو حتى 

االستعداد ملناقشة املصالح الفلسطينية. 
فالرئيللس األمريكللي مشللغول بشللكل كبيللر فللي 
معاركلله الداخلية مع اإلعللام والكونغرس األمريكي، 
ويناقش مؤخراً امكانيللة منع الرئيس من حمل هاتف 
»ايفون« اخلاص به للسلليطرة على تغريداته املنفلتة 
مللن عقالهللا، خصوصللاً انه مقبللل على لقللاءات مهمة 
االسللبوع املقبل فللي القارة األوروبية تضللم قادة دول 
الناتللو، واألهللم مللن ذلك لقللاؤه بوتن فللي هامبورغ، 
ما يعنللي ان الرئيس مطالب برسللم معالم سياسللته 
وااللتللزام بها حتى ال تتشللعب النقاشللات وتتشللتت 
احلوارت لتتحول الى مجرد سللراب جديللد وثرثرة ال 

معنى لها.
حالللة التذبذب الشللديد التللي يبديهللا ترمب في 

التعامللل مللع امللفات الكبللرى تلقللي عبئاً كبيللراً على 
بنية السياسللة اخلارجية األمريكيللة واألمن القومي، 
مهللددة بتفللكك مقوالتها وانهيار أسسللها؛ ما يخشللاه 
املشرعون واملسؤولون في إدارة ترامب ويدفعهم إلى 
مزيد من التحفظ في رسللم معالم وتوقعات السياسة 
األمريكيللة اجلديدة لتصاغ في عبللارات عامة ال نهاية 
لهللا، محولة بذلك احلماسللة الكبيرة جتاه واشللنطن 
الفلسللطينية  السلللطة  قبللل  مللن  األمريكيللة  واإلدارة 
والدول العربية الى مجرد سللعي محموم وراء سراب 

واشنطن السياسي.
سللراب السياسللة االمريكيللة سللرعان مللا تبللدد 
مؤخراً؛ فعملية االسللتنفار في شللبة اجلزيرة الكورية 
واالندفاعة احلماسللية في سللوريا قابلها تصريحات 
ودودة وخجولة ال تساعد على بناء سياسة متماسكة 
ومستقرة أمريكياً، ولعل آخر مشهد يعزز هذا التصور 

املكاملة التي جمعت بن الرئيس األمريكي والروسللي، 
مستبقة استئناف مفاوضات استانة في كازخستان؛ 
اذ ستناقش األوراق الروسية إلنشاء أربع مناطق آمنة 
في سللورية، متجاوزة وملتفة ومحتويللة الطروحات 

األمريكية في أعقاب ضرب مطار الشعيرات.
احملادثللات الهاتفيللة الروسللية األمريكيللة التللي 
جمعللت ترامب وبوتن وصفت من قبل الناطق باسللم 
البيت األبيض سبينسللر بااليجابيللة اذا كان محورها 
مفاوضات االسللتانة وسللبل اجناحهللا؛ فوقف اطاق 
النار سلليكون مقدمة للبللدء باملرحلللة االنتقالية التي 
سللتعيد االسللد الى املربع االول، مبناقشللة مسللتقبله 
السياسللي في املرحلة املقبلة، ولكن ضمن احتياطات 
روسللية كاملللة، علمللاً ان التسللريبات واألنبللاء باتت 
تتحدث عن قبول واشللنطن بأي 
بديل تطرحه موسكو ليحل محل 
األسللد إلدارة املرحلة املقبلة؛ أمر 
دفع بوتن في مؤمتره الصحفي 
مللع املستشللارة األملانيللة ميركل 
الى القول بأن الشللعب السوري 
صاحللب القرار في هذه املسللألة، 
غير انه مختلللف ولديه تباينات 
كبيرة؛ فروسلليا تريد ان تستثمر 
الراهنة وتسللتغلها  في اللحظللة 
ألقصللى احلللدود لتبقللى الطرف 
املسلليطر في السللاحة السورية، 

مبللددة اوهام اسللتعادة الواليللات املتحدة للسلليطرة 
والتوازن السياسي والعسكري في سوريا.

املقترحللات االمريكيللة والروسللية حللول األزمللة 
السللورية ستجد صدى لها في لقاء ترامب وبوتن في 
هامبللورغ قريباً على هامش اجتماع قادة حلف الناتو 
في املانيا؛ ما يجعل االسللتانة فرصة مناسللبة إلعادة 
ترتيب األوراق في امللف السوري. ورغم االستعدادات 
اال انلله يصعللب التنبللؤ بنتائللج هللذا اللقللاء املرتقللب 
واملترافللق مللع توتر كبير في شللبه اجلزيللرة الكورية 
وتللأّزم العاقة مللع طهران، ومتلمللل اإلدارة األمريكية 
مللن االتفاق النللووي، دون وجود صيللغ بديلة ممكنة 

للتعامل مع طهران مستقباً.
روسلليا بدورها تسعى لتحضير أوراقها وجتهيز 
فروضهللا فللي املنطقة عبللر االسللتانة، اال ان الواليات 
املتحدة ممثلة بللإدارة ترمب لم تتمكن بعد من ترتيب 
أوراقها التي بدأت أكثللر تبعثراً وتضارباً بن حلفائها 
املتلهفللن الندفاعتها، والقلقن من سللراب سياسللتها 
فللي آن واحد، سللواء في امللللف السللوري والعراقي أو 
شللبه اجلزيرة الكورية أو اليمن وفلسللطن؛ فالنتائج 
املتحققللة مللن التحللركات األمريكللة الواسللعة أعطت 
ردود فعل متناقضة وسلللبية زادت مللن أعباء اإلدارة 
احلاليللة التي تواجلله العديد من امللفللات املتازمة؛ إذ 
وظفللت لتحقيق طموحات إما ذاتية ومصلحية ضيقة 

أو استثمرت لتعظيم مكاسب اخلصوم واملنافسن.
اإلدارة االمريكية لم تتمكن بعد من بناء سياسللة 
حقيقية ميكن التعويللل عليها، واالندفاع بقوة وراءها 
أشللبه بالبحللث عللن السللراب؛ فالسياسللة األمريكية 
مرتبكللة ومظاهللر ارتباكهللا وتذبذبهللا واضحللة ملللن 
يقتربللون مللن البيللت األبيض، ورئيسلله الغللارق في 
فهللم  محاولللة  فللي  واملسللتنزف  الداخليللة  األزمللات 
تداعيات قراراته وتصريحاته على املشللهد السياسي 

العام إقليمياً ودولياً.{

بقلم: حازم عياد 

قتلى مسلحون ومدنيون في معارك
وقصف بالموصل

قمة عربية إسالمية أميركية بالرياض بعد أسبوعين

بوادر خالف عميق بين صالح والحوثّيين

وزير دفاع إيران يهاجم حكام العرب
هكذا هّدد السعودية 

 تتواصللل املعللارك بللن القللوات العراقيللة وتنظيم 
الدولللة اإلسللامية غربللي مدينة املوصل، مما أسللفر عن 
سقوط قتلى وجرحى من الطرفن، كما قتل مدنيون جراء 
القصف شللمال غربللي املدينة، وسللط أوضاع إنسللانية 

تزداد سوءاً بن املدنين.
وقالللت مصادر أمنية إن الشللرطة االحتادية صدت 
هجومللاً لتنظيم الدولة فللي أطراف املدينللة القدمية قتل 
خاله ثمانية من مسلحيه، كما قتل عنصر وجرح أربعة 

من الشرطة.
وتواصللل القللوات العراقيللة قصللف أحياء سللكنية 
تخضللع لتنظيللم الدولة فللي اجلهة الشللمالية من غربي 
املوصل، وقال ناشللط لوكالة األناضول إن ستة مدنين 
قتلوا بقصف جللوي ومدفعي على حي 17 متوز، مضيفاً 
أنه لللم يتمكن مللن حتديد مللا إذا كانت الطائللرات تابعة 

لساح اجلو العراقي أو للتحالف الدولي.
وسلليطرت القوات احلكومية علللى منطقة الصناعة 
الشللمالية بعللد يللوم من سلليطرتها علللى حللي الهرمات 
األولللى، في حللن قالت وكالللة أعمللاق التابعللة لتنظيم 
الدولة إن خمسة من أفراد الشرطة االحتادية قتلوا قنصاً 
فللي حللّي الهرمات، وإن خمسللة جنللود قتلوا فللي هجوم 

 أعلنللت السللعودية يللوم االثنن أنها ستسللتضيف 
في 21 من الشللهر اجلاري قمة عربية إسللامية أميركية 
بحضللور الرئيللس األميركللي دونالللد ترامللب، ومللن بن 
الزعمللاء الذيللن تلقللوا دعللوات للحضور رئيسللا تونس 

والعراق.
وقللال وزير اخلارجية السللعودي عللادل اجلبير إن 
السعودية ستحتضن في 21 من أيار اجلاري قمة عربية 

إسامية أميركية على مستوى القادة، بحضور ترامب.
وأكللد اجلبير عقب لقائه الرئيس التونسللي الباجي 
قايد السبسللي في العاصمة تونس، أن القمة تهدف إلى 
بناء شللراكة جديدة بللن العالم العربي واإلسللامي من 
جهة، والواليات املتحدة من جهة أخرى؛ ملواجهة مخاطر 
التطللرف واإلرهللاب، ونشللر قيللم التسللامح والتعايللش 

املشترك بن الشعوب.
وذكرت وكالة األنباء السعودية أن امللك السعودي 
سلللمان بن عبد العزيز وّجه رسللالة للرئيس التونسللي 

 قالللت وكالة األنبللاء السللعودية إن الرئيس اليمني 
املخلللوع علللي عبللد الله صالللح أوعللز مؤخللراً ألنصاره 
بالتحرك إعامياً ضد احلوثين وفضحهم أمام املواطنن 

بعدما أشارت تقارير إلى نيتهم اغتياله.
وذكللرت الوكالللة أن صالللح التقللى بأعضللاء حزب 
املؤمتر الشللعبي العام، وهدد ببيع احلوثي للتحالف إذا 

لم يرضخ ملطالبه، ووصف جماعته باملتطرفة.
وأوضحت الوكالللة أن صالح أعطى الضوء األخضر 
لوسللائل اإلعللام التابعة له ومنهللا قناة »اليمللن اليوم« 
السللتضافة املناوئللن للحوثللي وفضحلله أمللام املواطللن 
اليمنللي، »وحتديداً في ما يتعلق بالعاقة مع إيران وبيع 

هاجم وزير الدفاع اإليراني، العميد حسللن دهقان، 
احلكام العرب، دون تسللميتهم، واصفاً إياهم بل»اجلهلة، 

وغير الناضجن«.
ونقلللت وكالة »فللارس« عن دقهان، خللال كلمة له 
بل»املهرجان التاسع لعلي األكبر )اجلندي الشاب(«، أن 

»عهد الكاوبوي األمريكي وّلى«.
وتابع بأن »قواتنا املسلحة اليوم ليست مثل القوات 
املسلحة في سللائر الدول مسللؤولة عن صيانة استقال 
ووحدة التللراب، بل تعمللل بإميان، وليعلم املسللؤولون 
أنهم مكلفون بأاّل يغفلوا حلظة واحدة عن رقي اجلنود«.

وأضللاف: »منر مبرحلة هامللة للغاية، وهي مرحلة 
تكوين النظام األمني السللائد على العالم، وهزمية نظام 
االسللتكبار، وحتقللق ثمللار مجاهللدة كل الشللعوب التي 

تعرضت لظلم االستكبار«.
وفللي تهديللده خلصللوم إيللران، قللال دهقللان: »أال 
يريد أولئللك أن يتعظوا من التاريخ؟ ألم يسللتخدموا كل 
قدراتهللم ضدنا خال الثاثن وبضع سللنوات املاضية؟ 
ألم يشن صدام حرباً ضدنا مبساعدة كل العالم والعالم 
العربي؟ هل توقف االسللتكبار والرجعية العربية حلظة 

واحدة عن التآمر ضدنا بعد حرب صدام؟«.
وعللن تصريحللات محمد بن سلللمان األخيللرة التي 
هاجم فيها إيللران، قال دهقان: »يقوم اليوم شللاب عدمي 
التجربة أسللكرته السلللطة واجلاه الذي جاءه باملجان، 
بالتحدث بغطرسللة ويهدد شللعبنا، ويقللول بكل صافة 

إنه سيجر احلرب إلى إيران«.

بسيارة ملغمة في منطقة مشيرفة غربي املوصل.
وفللي غللرب محافظللة نينوى أفللاد مصدر عسللكري 
مبقتل ثاثة من احلشد الشعبي وإصابة ستة آخرين في 
هجوم شنه تنظيم الدولة جنوب قضاء تلعفر مستخدماً 

جرافة وسيارتن ملغمتن.
وعلللى الصعيللد اإلنسللاني، قالت مصادر وشللهود 
عيان إن سللكان حي باب لكش غربي املوصل يعيشللون 
أوضاعاً إنسللانية بالغة السللوء جراء النقص احلاد في 
الطعللام وانعللدام اخلدمات الطبيللة منذ شللهرين، بينما 
تشللتد العمليللات العسللكرية فللي املناطللق الغربيللة من 

املدينة.
وأضافللت املصللادر أن كثيريللن مللن سللكان احلللّي 
مصابللون بحللاالت إسللهال دمللوي بسللبب شللرب املياه 
امللوثللة، واقتصللار غذائهم علللى الطحن اململلزوج بهذه 

املياه.
وأعلللن سللتيفان دوجاريللك املتحدث باسللم األمن 
العام ملنظمة األمم املتحدة يللوم االثنن أن عدد النازحن 
من غللرب مدينة املوصللل بلغ 435 ألف شللخص، وذلك 
منذ بدء العمليات العسللكرية السللتعادة الشطر الغربي 

من املدينة في 19 شباط املاضي.{

حلضور القمة.
وأضافت الوكالة أن امللك وّجه رسالة أيضاً للرئيس 
العراقللي محمد فؤاد معصللوم تتضمللن دعوته حلضور 
القمللة، حيث تسلللم الرسللالة وزيللر اخلارجيللة العراقي 
إبراهيللم اجلعفري أثناء اسللتقباله اليللوم القائم بأعمال 

السفارة السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري.
وقال اجلبير إن زيارة ترامب املقبلة للمملكة ستكون 
تاريخية بكل املقاييس، موضحاً أن الزيارة ستشمل قمة 
ثنائيللة وقمة مللع مجلس التعللاون اخلليجللي ولقاء مع 

زعماء عرب ومسلمن.
وكان الرئيس األميركي أعلن اخلميس أن أول زيارة 
خارجية له بصفته رئيساً ستكون إلى السعودية، حيث 
قللال للصحفيللن: »رحلتللي األولى إلى اخلللارج بصفتي 
رئيسللاً للواليللات املتحدة سللتكون إلى اململكللة العربية 
السعودية وإسللرائيل، وإلى مكان يحبه الكرادلة ببلدي 

كثيراً.. روما«، في إشارة إلى الفاتيكان.{

اليمن لها«.
وبحسللب الوكالللة، فإن صالللح يعكف حاليللاً على 
دراسة خطة الستعادة سلليطرته على صنعاء من قبضة 

جماعة احلوثي.
ووصللف عاقللة اجلانبن بأنهللا حتالف بللن أعداء 
األمللس أملته الضللرورة و»لكن صالح اقتنللع بأنه ال مفر 
من االستسللام« وسللط تقدم قوات الشللرعية وتشديدها 

احلصار على صنعاء.
لكن الشهري يرى أن سيطرة احلوثين على صنعاء 
متنللع صالح مللن االستسللام رغللم أنه يريللد »اخلاص 

والهروب«.{

وأضاف: »أال تاحظون أنكم لم تنفكوا حلظة واحدة 
حتللى اآلن عن التآمللر ضدنللا؟ إنكم حتاربون اإلسللام، 
وتسلليرون وفق الفكر اجلاهلي، لقد عقدمت ميثاق األخوة 
مع العدّو التاريخي لإلسللام واملسلللمن. فهل عدمت إلى 

عصر اجلاهلية؟«.
وفي سياق متصل، قال حسن دهقان في تصريحات 
لقنللاة »املنار« إنلله »إذا ارتكبت الريللاض أي حماقة فلن 
يبقى من السعودية مكان آمن غير مكة واملدينة املنورة«. 
واتهم دهقان احلكومة السللعودية بعدم إدراك ما تقوله، 
مطالبللاً إياها باالنسللحاب من اليمن، وعللدم التدخل في 

شؤون املنطقة.{
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ضًا البتزاز  فلين كان معرَّ
موسكو

كشفت وزيرة العدل االميركية السابقة 
بالوكالة سالي ييتس أمام اللجنة القضائية 
في مجلس الشلليوخ خال جلسللة اسللتماع 
االثنللن املاضللي عللن التدخللل الروسللي في 
االنتخابللات الرئاسللية انها حللذرت الرئيس 
دونالد ترامللب من مخاطر تعرض مسللؤول 
االمللن القومللي الذي عينلله في حينلله مايكل 
فلللن »البتزاز« مللن موسللكو. وقالللت: »كنا 
نعتقللد ان اجلنللرال في موقللع ضعيف« ازاء 

الروس.
وكان فلن اضطر الى االسللتقالة في 13 
شللباط بعد كشللف اتصللاالت متكللررة بينه 
وبن السفير الروسللي في واشنطن سيرغي 
كيسلللياك قبل االنتخابات وبعدهللا وأنه لم 
يكن دقيقاً في تصريحاته عن املوضوع أمام 

نائب الرئيس مايك بنس.

عباس: مستعد للقاء
 نتن ياهو برعاية ترامب

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ان الرئيس االميركي دونالد ترامب سيتوجه 
»قريبللاً« الى االراضي الفلسللطينية احملتلة، 
معرباً عللن اسللتعداده للقاء رئيللس الوزراء 
االسللرائيلي بنيامللن ننت ياهللو حتت رعاية 

ترامب.
لزيللارة  االميركللي  الرئيللس  ويسللتعد 
اسللرائيل في أولللى رحاته الللى اخلارج في 
وقللت الحق من الشللهر احلالللي، وقبل دعوة 
الفلسطينين لزيارة الضفة الغربية احملتلة. 
وقللال عباس فللي مؤمتر صحافللي عقده مع 
نظيللره االملاني فرانللك فالتر شللتاينماير في 
رام الله: »اطلعت فخامة الرئيس على مجمل 
التحركات التي نقوم بها من أجل نيل شعبنا 
الفلسللطيني حريته واسللتقاله، وخصوصاً 
لقاءنا األسللبوع املاضي مللع فخامة الرئيس 
ترامللب الذي لبللى دعوتنللا، ونتطلللع للقائه 
قريباً في بيت حلم« جنللوب الضفة الغربية 
احملتلللة. وأضللاف عبللاس: »وقللد أكدنللا له 
رئيللس  ولقللاء  معلله  للتعللاون  اسللتعدادنا 
الللوزراء اإلسللرائيلي حتت رعايتلله من أجل 

صنع السام«.

توقيف جندي ألماني 
بشبهة التحضير لهجوم

ألقللت السلللطات األملانيللة القبض على 
جندي ثان يعتنق معتقدات ميينية متطرفة، 
يشللتبه مبشللاركته فللي التخطيللط لهجللوم 

يستهدف شخصيات سياسية أملانية.
ويدعى املشتبه به اجلديد ماكسيميليان 
بللل  ومتهللم  العمللر 27 عامللاً  مللن  يبلللغ  ت، 
»التحضير لهجوم خطيللر« مع اثنن آخرين 
من املشللتبه بهم اعتقا أواخر أبريل املاضي، 
همللا الطالللب األملانللي ماتيللاس )24 عاماً(، 
والضابط فللي اجليش فرانكو ألبريخت )28 

عاماً(.
وذكرت النيابة العامة ملكافحة اإلرهاب 
فللي أملانيللا، أن الثاثللة أرادوا شللن هجللوم 
على شللخصيات يعتبرونها، حسللب قولهم، 
مسللؤولة عللن »فشللل سياسللة الهجللرة« أو 

»تعهدت استقبال الاجئن«.

مناورات )األسد المتأهب( 
تثير حفيظة النظام السوري

مع دخللول منللاورات )األسللد املتأهب( 
التي جتري في األراضي األردنية مبشللاركة 

عامليللة يومهللا الثالللث، قالت دمشللق إنه مت 
رصد حتللركات لقللوات أميركيللة، بريطانية 

وأردنية باجتاه األراضي السورية.
ووزعت خلية اإلعللام احلربي املركزي 
السللورية،  بيانللاً علقللت فيه علللى مناورات 
)األسللد املتأهللب 2017( التللي يسللتضيفها 
األردن منللذ سللنوات، قالت فيه إن »سللوريا 
وجميع حلفائها يتابعون عن كثب ما تسعى 
إليه أميركا من تواجدها عند احلدود األردنية 

السورية«.
ويأتللي بيللان خليللة اإلعللام احلربللي 
السللورية، غداة رد سللوريا على لسان وزير 
خارجيتهللا على تصريللح للناطق الرسللمي 
األردنللي، قائلللة إنهللا ليسللت فللي وارد أيللة 
مواجهة مع األردن »لكن إذا دخلت قواته دون 

تنسيق مع دمشق سنعتبرها معادية«.
وقللال وزيللر اخلارجيللة السللوري وليد 
املعلللم إن تصريللح الناطق باسللم احلكومة 
األردنية، بخصوص الدفاع عن حدودهم من 
العمق السللوري بعيد عن الواقللع وإذا فعلوا 

فسيجدون اجلواب املناسب.

»إسرائيل« تعرب عن استيائها 
عقب تصريحات أردوغان

أعلنت مصادر دبلوماسللية ان مسللؤوالً 
اسللرائيلياً رفيللع املسللتوى اتصل بالسللفير 
التركي لاعراب عن استيائه من تصريحات 
للرئيللس التركللي رجب طيللب اردوغان اتهم 
فيهللا الدولللة العبريللة بالفصللل العنصللري 

والتمييز بحق املسلمن.
وقالت املصللادر ان املدير العللام لوزارة 
اخلارجية االسللرائيلية يوفللال روتيم اتصل 
بالسفير كمال اوكم بناء على أوامر من رئيس 

الوزراء بنيامن ننت ياهو.
أردوغللان  بشللدة  اسللرائيل  وهاجمللت 
واصفللة ايللاه بأنلله »ينتهك حقوق االنسللان 
باجلملة« بعد ان شبه املمارسات اإلسرائيلية 
مبمارسللات الفصل العنصري بحق السللود 

في أميركا وفي جنوب أفريقيا سابقاً.
وأضاف فللي بيان ان »اسللرائيل تراعي 
باسللتمرار حريللة العبللادة الكاملللة لليهللود 
واملسلمن واملسلليحين وستسللتمر في ذلك 

رغم محاوالت تلطيخ سمعتها«.

انهيار نفق قرب موقع
 نووي أمريكي

أعلللن مسللؤولون أمريكيللون فدراليون 
إن مئللات العمللال في موقع نللووي في والية 
واشللنطن تلقللوا تعليمللات الثاثللاء املاضي 
باالحتمللاء، بعللد انهيللار نفللق قللرب املوقللع 
املللليء مبللواد ملوثللة، لكللن ال أدلللة على أي 

تسرب إشعاعي في هذه املرحلة.
وتلقللى موظفللون فللي موقللع هانفورد، 
الواقللع على مسللافة 275 كلم جنوب شللرق 
مدينللة سللياتل، إنللذاراً مللن اإلدارة صباحاً، 
يطلب منهم ضمان »تهوية آمنة«، واالمتناع 

عن »تناول الطعام أو الشراب«.
والحقللاً، أعلنللت وزارة الطاقللة أنلله »ال 
توجد أي إشللارة إلى وجود تسللرب في هذه 
املرحلة«، مشلليرة إلى أن »اخلبراء يقتربون 
من املنطقة التي انخسللفت فيها التربة؛ ملزيد 

من املعاينة«.

نصف مليون عراقي
 نزحوا من غرب الموصل

أن  العراقيللة  الهجللرة  وزارة  أعلنللت 
حوالللى نصللف مليون شللخص نزحللوا من 
غللرب املوصل بسللبب العمليات العسللكرية 
اجلاريللة لتحريره، فيمللا أعلنت منظمة األمم 
املتحللدة عودة نحو 32 ألفاً إلى املناطق التي 

متت استعادتها من سيطرة »داعش«.
محمللد  جاسللم  الهجللرة  وزيللر  وقللال 
اجلاف في بيللان إن »عدد النازحن من غرب 
املوصللل جتاوز 434 ألفاً منللذ بدء العمليات 
لتحريللره«، مؤكداً أن »معدل النزوح اليومي 
وصللل في بعض األيام إلى 6 أو 7 آالف، وفي 
أيام أخللرى إلى 14 ألفللاً«. وأضاف أن »عدد 
املدنيللن الذين ما زالللوا داخل مناطق داعش 

في حدود الل300 ألف«.

تونس: استقالة رئيس
الهيئة المستقلة لالنتخابات

قللدم رئيللس الهيئللة العليللا املسللتقلة 
لانتخابللات فللي تونللس شللفيق صرصللار 
اسللتقالته مللن منصبه، وسللط تخوفات من 
تأثيللر ذلك على املسللار االنتقالللي في الباد 
بخاصللة فللي ظللل االسللتعداد إلجللراء أول 
انتخابللات محليللة بعللد الثللورة فللي نهاية 
العللام اجلللاري. وأعلن صرصللار في مؤمتر 
الهيئللة  رئاسللة  مللن  اسللتقالته  صحافللي، 
مللع  مسللتقلة(  عامللة  )هيئللة  االنتخابيللة 
عضوين فيها هما مراد مولى )نائب الرئيس( 
وملياء الزرقوني، داعياً البرملان إلى انتخاب 
أعضاء جدد لتعويض املستقيلن قبل نهاية 
الشللهر. وقال: »اضطررنا التخللاذ هذا القرار 
بعللد أن تأكدنللا أن اخلللاف داخللل مجلللس 
الهيئللة لللم يعللد مجللرد خللاف حللول طرق 
العمل بل أصبح ميس بالقيم واملبادئ التي 
تأسسللت عليهللا الدميوقراطيللة«، مللن دون 
أن يقللدم مزيداً مللن التفاصيللل. ولم يوضح 
صرصللار مللا إذا كانللت أسللباب االسللتقالة 
داخلية نتيجة خلافللات عميقة بن أعضاء 
الهيئللة، أو خارجيللة ناجتللة مللن ضغللوط 
سياسللية علللى الهيئة االنتخابيللة بخاصة 

مع اقتراب االستحقاق احمللي.

سنتان سجنًا لحاكم جاكرتا 
الزدرائه األديان 

بسللجن  إندونيسللية  محكمللة  قضللت 
احلاكم السللابق جلاكرتا باسوكي جتاهاجا 
بورناما، وهو مسلليحي، عامن بتهمة ازدراء 
األديان، في حكم اعتبر أقسى من املتوقع في 
قضية شللكلت اختباراً للتسللامح الديني في 
البللاد. وأبلغ بورناما احملكمة أنه سلليطعن 
في احلكم، علماً أن آالفاً من عناصر الشللرطة 
حتسللباً  جاكرتللا  العاصمللة  فللي  انتشللروا 
حلصول اشللتباكات، لكللن لم تللرد أنباء عن 

أعمال عنف.
وصدر احلكم وسللط مخاوف من تنامي 
نظمللت  التللي  اإلسللامية  اجلماعللات  نفللوذ 
تظاهللرات حاشللدة خللال حملللة انتخابيللة 
عاصفة ملنصب حاكم جاكرتا انتهت بفشللل 
محاولللة بورناما الفوز بواليللة ثانية حاكماً 

جلاكرتا.

بوتين يدعو إلى االتحاد 
ضد اإلرهاب

 دعللا الرئيس الروسللي فادميير بوتن  
العالللم الى االحتاد في محاربللة »االرهاب«، 
مؤكللداً ان روسلليا ميكنهللا صللد أي عللدوان 
محتمللل وذلك فللي مناسللبة احيللاء الذكرى 
الثانيللة والسللبعن النتهاء احلللرب العاملية 
الثانية. واحتفلت روسيا بل»يوم النصر« في 
ذكرى هزمية املانيا النازية في 8 أيار 1945 
وخصوصللاً بعللرض عسللكري في السللاحة 

احلمراء. 
وقللال بوتن الللذي حضر العللرض، إن 
»دروس احلرب ترغمنللا على البقاء في حال 
تيقللظ والقللوات املسلللحة الروسللية قللادرة 
على صللد أي عللدوان محتمللل«. وأضاف ان 
»الوضع احلالي يضطرنا الى زيادة قدراتنا 
الدفاعيللة ولكللن أيضللاً الللى خللوض معركة 
فعالللة ضللد االرهللاب والتطللرف والنازيللة 
اجلديللدة وتهديللدات أخرى، مللن الضروري 
تقويللة املجموعة الدوليللة بكاملها«. وأكد ان 
»روسلليا منفتحة علللى مثل هللذا التعاون«، 
وأنها »سللتكون على الدوام الى جانب قوات 

السام«.

لقطات سريعة

الرئيس روحاني يهاجم المتشددين: 
زمنكم وّلى

شللن الرئيس االيراني حسللن روحاني يوم االثنن، هجوماً عنيفاً 
على املرشللحن احملافظن، مؤكداً أن الشللعب سلليقول في االنتخابات 
الرئاسللية في 19 أيار اجلاري، إنه ال يريد الذين لم يسللتخدموا طوال 
38 عامللاً إال الوسللائل القمعيللة. ووجه حديثه للمرشللحن احملافظن 

يسللمهم  لللم  الذيللن 
مباشللرة: »منطقكللم هو 
وليللس  املنللع،  منطللق 
آخللر  شلليء  لديكللم 
ألنصار  أقول  تقدمونه.. 
أن  واملتطرفللن  العنللف 

زمنهم قد ولى«.
وأوضح روحاني أن 
الشعب اإليراني قال في 
الرئاسللية  االنتخابللات 

عللام 2013 التي فاز بهللا »إنه اختللار طريق احلرية«، وسلليعلن مرة 
أخرى في االنتخابات الرئاسللية املقبلللة رفضه ألولئك الذين لم يتقنوا 
سللوى االعدامات والسللجون طللوال 38 عامللاً، ملمحاً بذلك إلى سللنة 

اندالع الثورة االسامية عام 1979.
وحللذر روحاني الناخبن الذين ينوون االمتناع عن التصويت في 
19 أيار، مؤكداً ان احملافظن اتخذوا القرار ببناء جدران في الشللوارع. 
وقللال أنتللم ال تعرفونهم أنللا أعرفهم جيداً هللؤالء اتخذوا القللرار ببناء 
جدران في شللوارع طهران لفصل النسللاء عن الرجال، وطبقوا ذلك في 
محللل عملهم ايضاً، رغم أن أي مسللؤول لم يتحدث حتللى اآلن عن هذا 

الفصل.
وسللارع املسللؤول احملافظ علي رضا زكاني إلى الرد في تغريدة، 
قائللاً إن »هللذا االتهام السللخيف واملتكرر ال يخدع أحللداً. وفي املقابل، 
فإن اجلدار االقتصادي بن حكومة التجار والصحون الفارغة للناس، 

واضح للعيان«.
ويتنافس سللتة مرشللحن الى االنتخابللات الرئاسللية: ثاثة من 
التيللار املعتدل، هم روحاني ونائب الرئيس األول اسللحق جهانغيري 
ومصطفى هاشللمي طبللا، وثاثة من التيار احملافظ، هللم عمدة طهران 
احلالللي محمد باقللر قاليباف ورجل الدين ابراهيم رئيسللي ومصطفى 

ميرسليم.
وفيمللا يشللدد احملافظللون على الوضللع االقتصللادي، وخصوصاً 
مسللاعدة الفقراء وتأمللن فرص العمل، يشللدد روحاني واملرشللحون 
اآلخللرون على احلريللات السياسللية واالجتماعيللة والثقافية ورفض 

عزلة ايران على الساحة الدولية.
وتسللتهدف انتقاداتلله خصوصللاً عمدة طهللران قاليبللاف، القائد 
العسكري السابق واملسللؤول عن الشرطة الوطنية، وإبراهيم رئيسي 
الذي خدم طوال أكثر من عشرين عاماً في السلك القضائي حيث شغل 

مناصب رفيعة.
وروحانللي شللخصياً هللو أيضاً من نتللاج النظام اإلسللامي حيث 

شغل عدداً من املناصب فيه.{

قالت وزارة الداخلية املصريللة إن قوات األمن التابعة لها قتلت ثمانية من 
كوادر جماعة اإلخوان املسلمن جنوبي الباد، قالت إنهم كانوا يعدون لهجمات 

مسلحة ضد مؤسسات ومنشآت عامة.
وأشللارت الوزارة إلى أن عمليللة التصفية متت خال »تبادل إلطاق النار« 
فللي إحدى الطللرق الصحراوية، وأنها عثللرت على »ثاث بنادق آلية ووسللائل 
إعاشللة في موقع االشتباك«، مشيرة إلى أن اثنن من القتلى »قاموا باعتداءات 

ضد رجال الشرطة ومؤسات الدولة«.
وأشللار بيللان الداخلية إلى أنهللا »حددت موقللع أحد هللذه التنظيمات في 
أحد الدروب الصحراوية جنوب الباد« بقيادة شللخص يدعى »حلمي سللعد«، 
مضيفة أن »سللعد سبق أن أحيلت أوراقه على مفتي الباد كخطوة أولى للحكم 
بإعدامه كما أنه مطلوب في عدد من القضايا املتعلقة بهجمات والتي تنظر فيها 

احملاكم العسكرية«.
وفيما وصف ناشللطون مصريون على وسائل التواصل االجتماعي عملية 
التصفيللة بأنهللا عمليللة اغتيللال ملعارضن سياسللين، لللم يصدر عللن جماعة 
اإلخوان املسلمن أي تعليق على احلادثة، بينما تّوجه اتهامات من قبل منظمات 
حقوقية دولية ومحلية لسلللطات االنقاب بتنفيذ حاالت قتل ملعارضن خارج 

إطار القانون.
وكانت قناة مكملن املصرية بثت الشهر املاضي تسجياً مصوراً يظهر قيام 
عناصللر من اجليش املصري بتصفية عدد من املعتقلن العّزل بعد اعتقالهم في 
سيناء، ووضع أسلحة بجانبهم إلظهار أن ما حصل كان نتيجة اشتباك مسلح 

مع »إرهابين«.{

األمن المصري يصّفي ثمانية من 
اإلخوان المسلمين جنوبي البالد
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حكمتيار... العائد لدعم الحكومة ضد »طالبان« وإيران
بعللد عشللرين عاماً مللن الغياب، عاد قلللب الدين 
حكمتيار، زعيم احلزب اإلسللامي، أكبر األحزاب التي 
قاتلت ضللد الغزو السللوفياتي ألفغانسللتان )1979 
- 1989( بحكللم اتفاقيللة املصاحلللة مللع احلكومللة 
األفغانيللة. ومللع عودتلله، مللن املفتللرض أن تتغّيللر 
تطورات الوضللع الداخلي، وعلى الرغللم من أن حزب 
حكمتيار كان أحد أطللراف احلرب األهلية قبل وصول 
حركة »طالبان« إلى احلكم، غير أنه لم يفقد شعبيته، 
بالتالللي رأى البعللض أن اهتمام احلكومللة األفغانية 
باحلزب وبزعيملله يهدف للوصول إلللى مواجهة بن 
احلللزب و»طالبان« من جهللة، وبن احلزب واألحزاب 

الدائرة في فلك النظام من جهة ثانية. 
خللرج حكمتيار من أفغانسللتان عللام 1995 بعد 
سيطرة »طالبان« على السلطة، الجئاً إلى إيران، التي 
عادت وأخرجتلله عنوة بعد دخول القللوات األميركية 
إلى أفغانسللتان عللام 2001. ومنذ ذلللك احلن عاش 
حكمتيللار خفية فللي مناطق مختلفة من أفغانسللتان،  
بينمللا ذكر معارضللوه أنه أمضللى تلك السللنوات في 
باكسللتان. مع ذلللك، كان احلزب اإلسللامي في حرب 
مللع القوات األميركيللة واألفغانية حتللى إبرام الصلح 

بينهما في أيار من العام املاضي.
ومع انشغال أنصار حكمتيار باالحتفال بعودته، 
اعتبر مراقبون أن »السللاحة األفغانية ستشهد الكثير 
مللن التطللورات خال الفتللرة املقبلة، سلليكون احلزب 

فيها العباً رئيسللياً إلى جانب احلكومة، وهو ما يشبه 
دّق ناقللوس اخلطللر حللفللاء حكمتيللار أيللام اجلهللاد 
األفغانللي ضللد السللوفيات، حتديللداً جبهة الشللمال، 
وكذلللك بعض األحزاب السياسللية«. كمللا رأى بعض 
هؤالء أن »اإلتيان بحكمتيار هو ألجل القضاء على دور 
تلك األحزاب والشللخصيات اجلهادية، الذين سللئمت 
احلكومللة األفغانية واألميركيون مللن تلبية مطالبهم، 

أو ألن دورهم بات غير مجد«.
في هذا السياق، لفت زعيم »حزب الدعوة« حالياً 
و»االحتاد اإلسللامي« أيللام اجلهاد ضد السللوفيات، 
عبللد رب الرسللول سللياف، إلى أنلله »علللى الرغم من 
ترحيبنا باجلهود التي تبذل ألجل املصاحلة وحلحلة 
األزمللة التللي دامت عقللوداً طويلللة، ولكن مللا يحصل 
ليللس في صالح الشللعب األفغاني«. كما دعا سللياف 
كافة األحزاب اجلهادية السللابقة إلى »العمل املشترك 
والوقللوف إلى جانللب القللوات املسلللحة األفغانية«، 
لللذا ندعللو احلكومة إلللى عللدم تهميللش دور األحزاب 
اجلهاديللة«. ورأى أن »األمللور تسللير نحللو األسللوأ، 
وأخشللى أن يحصللل ألفغانسللتان مللا يحصللل فللي 

سورية«. 
وكان حكمتيللار قللد انتقللد املقّربللن مللن طهللران 
قائللاً إنه »فللي دولة مجاورة ال تسللمح ببناء مسللجد 
للمسلللمن السللّنة في معظم األحيان، ولكن في بادنا 
وسللائل إعام وشللخصيات عملها الوحيد الدفاع عن 

سياسللات تلك الدولة. بالتالي رأى البعض في عودة 
حكمتيار دوراً أساسللياً للسللعودية، لللذا فإن األحزاب 
الشلليعية في الباد قلقة بسللبب مجلليء الرجل. وبدا 
كأن احلكومللة األفغانيللة كان هدفها تهميش أصحاب 
النفللوذ والقللوة وأمراء احلللرب و»اجلهاديللن« الذين 
يتربعون على املناصب األساسللية في الباد منذ عام 
2001 حتللى اآلن، رغم ضعللف قّوتهم نسللبياً، وذلك 
بسللبب سياسللات الرئيللس األفغانللي أشللرف غنللي. 
كمللا بللدا كأن الرئيللس األفغانللي الذي أضحللى وجهاً 
لوجه مللع هؤالء، ينللوي وضع احلزب اإلسللامي في 
مواجهتهللم. وكان نائللب الرئيللس األفغانللي اجلنرال 
عبد الرشلليد دوسللتم، الذي همِّش دوره بسبب نزاعه 
مللع الرئيس، أكبر دليللل على نّية األخيللر العمل ألجل 
التخلّص منهم. كما عزل أشللرف غني مستشللاره في 
شللؤون احلكومة أحمد ضياء مسللعود، الذي كان من 
الوجللوه البارزة فللي اجلمعية اإلسللامية، املناهضة 
للحزب اإلسللامي إبللان احلرب األهليللة. وثمة اعتقاد 
سائد بأنه مّت تأجيل االنتخابات البرملانية ألجل عودة 
احلزب إلى املنظومة السياسللية، وليكون في معسكر 

واحد مع الرئيس األفغاني في االنتخابات.
بدوره، رأى أحللد املقّربن مللن »طالبان«، احمللل 
نظر محمد مطمللن، أن »تصريحللات حكمتيار مخّيبة 

لألمللل، إذ إن األفغللان كانللوا يأملللون أن تكللون عودة 
حكمتيللار نتيجللة املصاحلللة، وأن يكللون ذلللك لبنللة 
أساسية للمصاحلة الشللاملة، ويكون منوذجاً لغيره 
لكللن  للحكومللة.  املناهضللة  املسلللحة  األحللزاب  مللن 
حكمتيللار جعل نفسلله في وجلله طالبان. كمللا أثارت 
تصريحاته األخيرة استياء أنصار طالبان، من جهته، 
رّحب الزعيللم القبلي وسلليم خان، بعللودة حكمتيار، 
واعتبر ذلك »جناحاً كبيراً للرئيس األفغاني، غير أننا 
في الوقت نفسه نأمل أن يكون ذلك منوذج خير لباقي 
اجلماعات املسلللحة، حتديداً طالبللان. كما نطمح إلى 
أن يقوم حكمتيار بدور يؤدي إلى املصاحلة الشللاملة 

لتخرج الباد من ويات احلرب«.{

بقلم: صبغة الله صابر

نائب الرئيس ترامب يزور أكبر مسجد في إندونيسيا

ارتياح عربي لهوية الرئيس الفرنسي الجديد

مايللك  االميركللي  الرئيللس  نائللب  زار 
بنللس جامللع »االسللتقال«، أكبر مسللاجد 
اندونيسلليا التي تعد أكبر دولة مسلمة من 
حيث عدد السكان، في بادرة رمزية لادارة 

األميركية املتهمة بإذكاء االساموفوبيا.
واسللتهل بنللس زيارتلله إلندونيسلليا 
باإلشللادة باالسللام املعتللدل فيهللا ودوره 
»امللهللم«، ثللم زار جامللع االسللتقال الللذي 
تشرف قبته البيضاء على وسط العاصمة 

جاكرتا.
وخلللع بنس حللذاءه قبللل التجول في 

املسللجد الذي يعللد كذلك األكبر في جنوب شللرق آسلليا، 
برفقة زوجته وابنتيه اللواتي غطن رؤوسللهن مبناديل 

وإمام اجلامع.
ومتثل زيللارة بنس أول مبادرة رفيعة إلدارة ترامب 
للتقللرب من املسلللمن منللذ توليلله احلكم، وهو مللا فعله 
قبله الرئيس السللابق باراك اوباما وزوجته ميشيل عام 

.2010
ومنذ توليه السلللطة قبل مئة يوم، اسللتقبل ترامب 
قللادة األردن والعللراق والسللعودية ومصللر، لكنه حاول 
كذلللك منع دخللول رعايا سللت دول ذات غالبية مسلللمة 
الى الواليات املتحدة بسللبب مخاوف متعلقة باالرهاب، 

أجمعللت املواقللف العربيللة علللى الترحيللب بفللوز 
إميانويل ماكرون برئاسللة فرنسا مقابل مرشحة اليمن 
املتطللرف، خصوصللاً فللي دول املغللرب العربللي، التللي 

يتواجد عدد كبير من مواطنيها في فرنسا.
فقللد هنللأ رئيللس اجلمهوريللة العماد ميشللال عون 
الرئيللس الفرنسللي املنتخللب اميانويللل ماكللرون بثقللة 
الشللعب الفرنسي، معتبراً أن انتخابه »تأكيد على إرادة 
التغييللر واالنفتللاح واألمللل«، مؤكللداً أن لبنان وفرنسللا 
اللذيللن يرتبطللان بروابللط التاريللخ والصداقللة والقيم 
سلليواصان العمل معاً من أجل السللام واالستقرار في 
الشللرق األوسللط واملتوسللط والعالم. وقال فللي برقية 
بعللث بها إلللى الرئيس ماكللرون: ان فوزكللم يظهر مدى 
تعلُّق الشعب الفرنسي بقيم احلرية واملساواة واألخوة، 
كما انه تتويج حلملة انتخابية اسللتثنائية، أظهرمت في 
خالهللا لشللعوب األرض كللم ان الشللجاعة والتصميللم 

يشكان حيوية الدميقراطية الفرنسية.
ووّجلله رئيللس احلكومللة سللعد احلريللري برقيللة 
فيهللا  حيللا  املنتخللب  الفرنسللي  الرئيللس  إلللى  تهنئللة 
انتصار الدميقراطية الواسللع هذا الذي يشللرف فرنسللا 
والفرنسللين، والللذي هللو جللزء من »رسللالة إنسللانية 

عظيمة للعالم«، رسالة األخوة والسام والتسامح.
وقال: إن العاقات بن لبنان وفرنسللا اسللتثنائية. 
انها قصة الصداقة واألخوة املشتركة بن شعبينا وهي 
تعللود لعدة قللرون خلللت، وحري بنللا احملافظللة عليها 
واغنائهللا. وأنللا مقتنللع بأننللا سللوف نحافظ علللى هذا 

التراث الثمن الذي أنا شديد التعلق به.
وفي هذا السللياق، عّبرت الرباط في برقية العاهل 
املغربي، امللك محمد السادس، املوجهة إلى ماكرون، عن 
احلرص على دعم العاقات بن البلدين، ال سيما بعد أن 
عرفللت نوعاً من الفتللور خال فترات مللن والية الرئيس 

ن بهذا  وتنظر احملاكللم األميركية اآلن في قرارين رئاسلليّ
الصللدد. وهاجللم ترامب مللراراً خللال حملتلله »االرهاب 

اإلسامي املتطرف«.
لكن بنس اعتمد لهجة مختلفة متاماً في اندونيسيا، 
التي اعتبرت على الدوام دولة دميوقراطية مسلمة يتبع 
السللواد األعظم من سللكانها إسللاماً معتدالً. وقال بنس 
اثللر مباحثاتلله مع الرئيللس جوكللو ويدودو فللي القصر 
الرئاسللي ان »التقاليد اإلسامية املعتدلة في اندونيسيا 
هللي بصراحة مصللدر الهللام للعالللم، ونحن نشلليد بكم 
وبشللعبكم«.واضاف: »فللي بلدكم كما في بلللدي، الدين 

يوحد وال يفّرق«.{

فرانسوا هوالند.
واعتبللر العاهللل املغربي أن الشللراكة بن فرنسللا 
واملغرب »سللوف تتسللم، خال الوالية الرئاسية للسيد 
إميانويللل ماكللرون، بنفللس الدينامية، وسللتزداد عمقاً 

ومتانة«.
بللدوره، اعتبللر الرئيللس اجلزائللري عبللد العزيللز 
بوتفليقللة، فللوز إميانويللل ماكرون سللبياً نحللو تعبيد 
الطريق في مصاحلة تاريخية بن اجلزائر وفرنسا، الفتاً 
إلى تصريحللات ماكرون لدى زيارتلله للجزائر منتصف 
شللهر شللباط املاضي، التي تطّرق فيها إلى »االستعمار 
الفرنسي للجزائر« ووصفه بأنه جرمية ضد اإلنسانية، 

فضاً عن دعوته إلى االعتذار عن هذه اجلرمية. 
من جهتلله، اعتبر الرئيللس التونسللي الباجي قائد 
السبسللي، أن انتصللار »ماكللرون يعكللس وفاء فرنسللا 
لقيمها التقليدية املتمثلة باحلرية واملسللاواة واإلخاء«. 
كمللا أكد حرصلله علللى تطوير الشللراكة االسللتراتيجية 

التونسية الفرنسية.
في غضون ذلك، هنأ أمير قطر، الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني، الرئيس الفرنسي »متنياً له التوفيق في مهامه، 
وللعاقات بن البلدين الصديقن مزيداً من التطور«. أما 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، فأكد »عمق وقّوة 
العاقات املصرية الفرنسية وتطلعه للعمل مع الرئيس 
الفرنسللي املُنتخب في سللبيل تعزيز وتطويللر التعاون 

الوثيق القائم بن البلدين في مختلف املجاالت«.
من جهته، أشللاد الرئيس اليمني عبللد ربه منصور 
هادي »بالعاقات الثنائية املتميزة« بن اليمن وفرنسللا 
»متطلعللاً إلللى تعزيزها وتطويرها«، وأشللار إلى موقف 
باريللس »الداعللم لليمن وأمنه واسللتقراره فللي مختلف 
املواقف والظروف ودعم وحدته وشرعيته الدستورية« 

بهدف إحال السام.{

سياسّيون تونسّيون: ارتياح لفوز ماكرون وانتصار التيار الوسطي
أكد أغلب السياسللين التونسللين أن فوز إميانويل 
ماكللرون بانتخابللات الرئاسللة الفرنسللية، يللوم األحد، 
»انتصار للتيارات الوسللطية وللسياسللة املعتدلة، التي 
ال تقللوم علللى اخلطابللات املتطرفللة«، مشللّددين على أن 
»انتخللاب ماكرون سللتكون للله تداعيللات إيجابية على 
أن  الفرنسللية، خاصللة  التونسللية  الثنائيللة  العاقللات 

تونس تربطها عاقات شراكة مع باريس«. 
وجتلّى الترحيب التونسللي بفوز ماكرون من خال 
تهنئة الرئيس التونسي الباجى قائد السبسي، للرئيس 
الفرنسللي املنتخللب، مبينللاً أن انتصللاره يعكللس »وفاء 

فرنسللا لقيمها التقليديللة املتمثلة في احلرية واملسللاواة 
واإلخاء«.

»التيللار  فللي  القيللادي  أكللّد  السللياق،  هللذا  وفللي 
الدميقراطللي التونسللي«، محمللد عبللو، أّنلله بالنظر إلى 
االرتباطللات الكثيللرة التي جتمع فرنسللا بتونللس، فإن 
»نتائللج االنتخابات الفرنسللية لها تأثيللر على العاقات 
الثنائيللة بن البلديللن، خاصة أنها انحصللرت بن مين 
متطرف وتيار وسللطي«، مبرزاً أّن »الكثير من التونسين 
والعللرب لن يكونوا سللعداء لو فازت لوبللان، ألنها متثل 

اليمن املتطرف، وهي رمز للعنصرية«.

وقال النائللب عن »حركة النهضللة« ووزير التكوين 
املهني والتشللغيل سللابقاً، نوفل اجلمالللي، إّن »انتخاب 
ماكرون سلليكون فاحتة خيللر على العاقات التونسللية 
الفرنسللية، فقد زار الرئيللس املنتخب تونللس، ويبدو أن 
لديه رؤية إيجابية للعاقات الثنائية، وسللبق له أن عّبر 

عن ذلك من خال العديد من التصريحات«.
تونللس«  »مشللروع  حركللة  عللن  النائللب  واعتبللر 
الصحبي بن فرج، أّننا »اليللوم أكثر طمأنينة وأماناً بعد 
فوز ماكللرون، الذي ينتمي للعائلة السياسللية املعتدلة، 
وفاحتللة خيللر علللى اسللتمرارية العاقللات التونسللية 
الفرنسللية«، معتبللراً أن »مللا لوحظ هو نهايللة األحزاب 
التقليدية والشللخصيات، وبداية جتديد الفكر السياسي 

وطريقة الوصول إلى السلطة«.
وأوضللح الشللابي أنلله »لللو فللازت لوبللان كانللت 
سللتحصل ثورة في اخليللارات الفرنسللية«، معتبللراً أن 
»املفاجللأة ليسللت في نتائللج االنتخابات الفرنسللية، بل 
في حصللول ماري لوبللان على حوالي 34 فللي املائة من 
األصللوات، وهي ضعللف النتائج التللي كان حصل عليها 

والدها سللابقاً في مواجهة جاك شلليراك، ما يدل على أن 
اليمن الفرنسي تقدم وأصبحت له شعبية«. 

وأضللاف األمن العللام لل»حركة الشللعب« أّن »فوز 
لوبان كان سيشكل صدمة وكارثة على العديد من الدول 
وعلللى املهاجريللن، ومنهللم التونسلليون، ألن سياسللتها 
قائمللة علللى العنصريللة«، معتبللراً أن »التعهللدات التي 
قدمهللا ماكرون جتللاه محاربللة اإلرهاب يجللب أن تكون 
واضحة، وأن تتجلى سياسللة فرنسللا في إعان محاربة 

»داعش««.{
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متى تنتهي نكبة فلسطين ؟
في 15 أيللار 1948 م أعلنت بريطانيا نهاية انتدابها 
علللى فلسللطن، وفي نفس اليللوم أعلن املجلللس اليهودي 
الصهيونللي قيللام دولللة اسللرائيل.. وفللي نفللس اللحظة 
اعترفللت الواليات املتحللدة األمريكية بهللذه الدولة، وبعد 

ثاثة أيام اعترف بها االحتاد السوفياتي؟
هكللذا أقللام االسللتعمار الكيللان الصهيونللي  في قلب 
العالللم العربللي واالسللامي، ليكللون األخطبللوط اجلاثم 
على صدر األمللة ليمتص دماءها ويسللتولي على ثرواتها 
ومينعها من ممارسة حقها في حياة كرمية كبقية شعوب 
األرض. و السؤال الذي يطرحه شبابنا اليوم: كيف قامت 
دولللة الصهاينة علللى أنقاض شللعب فلسللطن املظلوم؟ 
نحن جميعاً نؤمن بأن فلسطن والقدس هي أرض مقدسة 
ومباركللة في شللرعنا وديننا، قال الله تعالى على لسللان 
موسى عليه السام. <يا قوم ادخلوا األرض املقدسة التي 
كتب الله لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين> 
املائللدة 21. وقال تعالللى  عن إبراهيم عليه السللام الذي 
هاجللر الى فلسللطن: <وجنيناه و لوطاً إلللى األرض التي 

باركنا فيها للعاملن> األنبياء 71.
وتأكيداً ملكانة فلسللطن في احلياة اإلسللامية، جعل 

تصللدر محكمة جنايات القاهرة يللوم االثنن حكمها 
في القضية املعروفة إعامياً بغرفة عمليات رابعة، التي 
تضم 51 شللخصاً بينهم 16 إعامياً غالبيتهم من شبكة 
رصللد أو قناتي اجلزيرة ومصر-25 )سللابقاً( أو جريدة 
احلريللة والعدالللة أو غيرها مللن املنابللر اإلعامية، وهو 
أكبر عدد من اإلعامين فللي قضية واحدة، لو حدثت من 
قبل الهتزت لها نقابة الصحفيللن وكل املنظمات املعنية 

بحرية الصحافة داخل مصر وخارجها.
هللم مجموعللة مللن الصحفيللن األنقيللاء، يجمعهللم 
شللرف املهنة وعظم الرسللالة، وتقديس احلقيقة، أصروا 
على أن يكونوا صوتاً للحللق واحلقيقة، دفاعاً عن كرامة 
الشللعب املصري وعن ثورته وعن إرادته، ينقلون أخبار 
هذا االعتصام املليوني الذي أرادت سلطة انقاب الثالث 
مللن متوز 2013 أن تعزله متاماً عن العالم مبنع وصول 
الكاميللرات إليلله، ومنع نقللل البث منه، حتللى ميوت من 
تلقللاء نفسلله، فللكان هللؤالء الصحفيللون الشللجعان هم 
صوت األحرار في امليدان، ورئتهم التي يتنفسللون منها، 
ونافذتهم إلى الشللعب املصري خارج امليللدان، وكذا إلى 

العالم أجمع.
كان اعتصللام رابعة يعللج بالصحفين واإلعامين 
الذين حرصوا على القيام بواجبهم املهني في نقل األخبار 
حملطاتهم وصحفهم العاملية، أو حتى املؤمنن بالقضية 
ذاتها التي اعتصم من أجلها املعتصمون، وقد دفع بعض 
هللؤالء الصحفيللن ثمناً فادحللاً لنقللل احلقيقة، إمللا قتاً 
أو إصابللة أو اعتقللاالً أو مطاردة، ال ميكللن تصنيف هؤالء 
الصحفين واملصوريللن تصنيفاً سياسللياً وأيديولوجياً 
واحللداً، فقللد كان منهم الصحفللي البريطانللي مايك دين 
مصور قناة سللكاي نيوز الذي قتل في فض رابعة )وهو 
بريطانللي مسلليحي(، وكان منهم الشللهيد املخرج محمد 
الديب أحللد فناني الثورة، وكان منهللم الصحفي محمود 
شللوكان )الذي ال ينتمللي ألي تيار أو تنظيم سياسللي أو 
ديني( وهللو اول معتقل من الصحفيللن يوم فض رابعة 

أيضاً وال يزال معتقاً حتى اآلن.
كسللر احلصللار اإلعامللي لسلللطة االنقللاب، ونقل 
فعاليللات امليدان إلى العالم أجمللع هو أكبر إجناز لهؤالء 

البللاري تبللارك وتعالللى قبلة املسلللمن األولللى الى بيت 
املقدس، ثم كان اإلسراء برسول الله | من املسجد احلرام 
إلى املسجد األقصى املبارك، لذلك كانت استراتيجية النبي 
| تركز على حترير الشام عامة و فلسطن خاصة، ألنها 
كانت قبل االسام منطلقاً لألنبياء واملرسلن الذين حملوا 
دعللوة الله إلللى البشللرية. وفي هللذا اإلطار تأتللي معركة 
مؤتللة وغزوة تبوك ضللد الدولللة الرومانيللة كتمهيد أمام 
املّد اإلسللامي نحو فلسللطن. وملا تسلللم أبو بكر الصديق 
قيللادة األمللة تابللع املسللير على خطللى النبللي |، فوجه 
اجليوش االسللامية الى العللراق و باد الشللام، ثم كانت 
معركة اليرموك التي أسللقط فيها املسلمون االمبراطورية 
الرومانيللة. وأثنللاء تلللك املعركللة الفاصلة رحللل أبو بكر 
الصديللق الى ربلله راضياً مرضيللاً، وحمل الرايللة عمر بن 
اخلطللاب الذي دخللل إلللى القللدس وتسلللم مفاتيحها من 
البطريللرك صفرنيوس. وهكذا صارت الشللام وفلسللطن 

أرض اإلسام و املسلمن الى يوم القيامة.
لقللد بقيت الشللام و فلسللطن تنعم باألمن و السللام 

الصحفيللن واإلعامين في تلك الظللروف العصيبة، فقد 
جنللح بعض الفنين في تشللغيل سلليارة البللث التابعة 
للتلفزيللون املصري، التي لم يسللتطع طاقمهللا إخراجها 
مللن امليدان بسللبب اكتظاظلله باملعتصمن، وقللد مت نقل 
أحللداث االعتصللام على الهللواء مباشللرة على مللدار 24 
سللاعة، وتوفيللر البللث لعشللرات القنوات حللول العالم، 
وبالتالي فسللدت خطة التعتيم على االعتصام وتيئيس 
املعتصمللن حتى ينفضوا مللن تلقاء أنفسللهم، كما جنح 
العديد مللن املراسلللن امليدانين في نقل وإنتللاج تقارير 
إعاميللة خاصة من داخللل امليدان قدمللت اجلانب األخر 

للصورة التي أراد النظام أن يصدرها للشعب وللعالم.
حن تأسسللت حركللة »صحفيللون ضللد االنقاب« 
حرصنا على تسللهيل مهمة الفرق اإلعامية واملراسلللن 
الراغبن في دخول امليدان وتصوير الفعاليات واخليام، 
والتأكد من عدم وجود مظاهر للتسليح داخل االعتصام، 
ووجهنا نداء للصحفين للحضللور إلى امليدان والتحرك 
بحريللة في أروقتلله ورصد ما يشللاؤون، وطمأنتهم على 
سللامتهم الشللخصية وسللامة أجهزتهم، وقد استجاب 
ملبادرتنللا كثيرون وغّيروا انطباعاتهم السلللبية الناجتة 
من املعلومات اخلاطئة، وكانت خيمة حركة )صحفيون 
ضد االنقاب( في رابعة مبثابة بيت للصحفين الوافدين 
للميدان سواء كانوا من أصحاب املواقف املهنية الرافضة 
لإلنقللاب، أو مللن الذيللن يريللدون فقط ممارسللة عملهم 
املهنللي، أو حتللى من يرغبون فللي املبيت داخلهللا، وكان 
لطلللة اإلعامين علللى منصة رابعة اثللر كبير في نفوس 
املعتصمللن الذين كانوا يحملون مللرارات كبيرة لإلعام 
بحسللبانه الذي حرض قطاعات من الشعب على التمرد 
على الشللرعية، وعلى ثورة 25 يناير، فكان ظهور هؤالء 
الصحفيللن واإلعامين على املنصة عامللة على وجود 
نللوع آخر من اإلعامين أصحللاب القضية، املدافعن عن 
الشللرعية، وعللن احلريللة، والرافضن لانقللاب وحلكم 
العسللكر، وكان جمهور املعتصمن يسللتقبلونهم في كل 

ظهور بهتافات ترحيب مدوية.
أياً كان احلكم، فاملؤكد أن القضية ال تقوم على 
أي أسللاس قانوني، فهؤالء صحفيون ومراسلون 
كانوا يؤدون عملهم سللواء كانللوا مقتنعن بفكرة 
اإلعتصام أو غير مقتنعن بها، وأياً كان احلكم فلن 
ينسى أنصار احلرية لهؤالء الصحفين واملراسلن 
واملصوريللن دورهم فللي تغطية االعتصللام ونقله 
للشللعب املصللري وللعالللم، ودحللض محللاوالت 
تشللويهه ورميه بللكل نقيصه، واالدعاء بتكدسلله 
بالسللاح، واياً كان احلكم فسيذكر التاريخ هوالء 
الصحفيللن واملصورين مبا يسللتحقون من تقدير 
وتبجيللل على دورهللم دفاعاً عن احلرية ومتسللكاً 

باملهنية، وحماية لإلرادة الشعبية.{

خمسللة قللرون متواصلللة، حتللى انقسللم املسلللمون على 
أنفسللهم، فكانت اخلافة العباسللية في العللراق والدولة 
الفاطمية اإلسللماعيلية في مصر. فلما غرقوا في مسللتنقع 
الفرصللة  مللن  الصليبيللون  اسللتفاد  والعللداوة  الصللراع 
السللانحة وسلليطروا علللى أجللزاء واسللعة مللن الشللرق 
اإلسللامي. وفي سنة 492هل احتلوا مدينة القدس بعد ان 

ارتكبوا فيها كل أنواع الفظائع والهمجية. 
بقي الصليبيون قرابة قرن من الزمن يعيثون فسللاداً 
و دماراً في باد الشللام وخاصة في فلسطن، حتى ظهرت 
قيادة إسامية جديدة استطاعت أن توحد الصف و جتمع 
الكلمة. لقللد متكن صاح الدين األيوبللي ان ينهض باألمة 

ويقضي على عوامل التفرقة والشرذمة. 
لقد جمع باد الشللام و باد النيل  حتللت قيادته،  ثم 
وجلله الضربة للصليبين في حطن سللنة 583هل، وهكذا 
عاد االقصى وعادت القدس مركزاً للهداية والنور والتاقي 
بن كل احلضارات اإلنسللانية. لكن الصراع بن املسلللمن 
وقللوى العللدوان اخلارجيللة لللم يتوقللف خللال عصللور 
التفللوق االسللامي و خاصة في زمن اخلافللة العثمانية، 
التي سلليطرت على معظم أوروبة الشرقية، وبلغ نفوذها 

مشارف كييف وفيينا وروما.
لقد بقي املسلللمون في العالم ينعمون بالقوة والعزة 
حتى القرن التاسللع عشر، حيث بدأت املوازين العسكرية 
والسياسية متيل لصالح القوى الغربية. في هذه املرحلة 
بللدأ اليهللود فللي الشللرق والغللرب يخططللون الغتصللاب 
فلسللطن وإقامللة دولتهللم عليهللا بالتعاون مللع كل أعداء 

األمة اإلسامية.

في عللام 1897م عقللدت املنظمللات اليهودية مؤمتراً 
فللي بال في سويسللرا، وقررت فيه إقامة هللذه الدولة بعد 
خمسللن عاماً. لقللد مارسللت بريطانيللا والللدول الغربية 
أقصى ما عندها من ضغوط سياسية واقتصادية ومالية 
على السلللطان عبد احلميد الثاني كي مينح اليهود قطعة 
مللن أرض فلسللطن يعيشللون فيهللا حتللت حكللم الدولللة 
العثمانيللة، فرد عليهللم قائاً: انللي ال اسللتطيع ان أتنازل 
عن شللبر واحد من األراضي املقدسة النها ليست ملكي بل 
هي ملك شللعبي، وقد قاتل اسللافي من أجللل هذه األرض 
ورووها بدمائهم، فليحتفظ اليهللود مبايينهم.. إذا مزقت 
دولتللي مللن املمكن احلصول على فلسللطن بللدون مقابل، 

ولكن ال أوافق على تشريح جثتي وأنا على قيد احلياة.
عندئللذ وضللع هرتللزل زعيللم احلركللة الصهيونيللة 
خطللة تقول إن طريللق القدس متّر باسللتانبول. وفي زمن 
التراجع العثماني نشللطت احلركات القومية والعلمانية، 
واسللتطاعت جمعيللة االحتللاد والترقي بزعامللة مصطفى 
كمللال ان تسللتولي علللى السلللطة وتقضي علللى اخلافة 
اإلسللامية التي كانت تشللكل مظلة واقية لفلسطن وبقية 

أنحاء العالم اإلسامي.
لقللد سللقط العالم اإلسللامي عندما سللقطت اخلافة 
العثمانية. وبعد احلرب العاملية األولى استولت بريطانيا 
على فلسطن واخلليج والعراق، كما استولت فرنسا على 
لبنان وسوريا واملغرب والعربي. وهكذا أصبحت الفرصة 
ذهبية لليهود الذين أخذوا يتقاطرون إلى فلسطن من كل 

بلدان العالم.{
وللبحث صلة

بقلم: د. محمد شندب                    

بقلم: قطب العربي

ُهزمنا في مصر بمعركة الدواء
بقلم: فهمي هويدي 

هللل يعقللل أن تنجح مصر ذات يللوم في توفير 85% مللن احتياجاتها الدوائية محليللاً، بعد أن كانت 
النسللبة 5% فقط، ثم بعد مضللّي نصف قرن تنتكس بحيث تعود مرة أخرى إلى حدود اخلمسللة باملائة، 
ويصبح اعتمادها شللبه الكلي على الشركات األجنبية؟ هذا السؤال تثيره الشهادة املثيرة التي سجلتها 
خبيللرة صناعللة األدوية التي عاصللرت تلك املرحلة، األسللتاذة ناهد يوسللف في مقالة نشللرتها جريدة 
»الشللروق« يوم 30 نيسللان. وما أدهشللني ليس فقط كّم املعلومات الصادمة التللي ذكرتها، وإمنا أيضاً 
أن ما قالته لم يحرك شلليئاً في دوائر املسللؤولن والغيورين على هذا البلد، فللإن أحداً لم يحاول التحقق 
من صحة تلك املعلومات، حتى أزعم أن االهتمام باملوضوع لم يحظ بعشر معشار صدى هزمية الفريق 
القومللي لكللرة القدم في أية مبللاراة إفريقيللة أو عربية، رغم أن ما جللرى في موضوع الللدواء يعّد هزمية 

منكرة.
حتللت عنوان »صناعة الللدواء.. مفارقة صادمة..   كيف كنا وكيف أصبحنا؟«، ذكرت ناهد يوسللف 

ما يلي:
 نهضللة صناعللة الدواء انطلقت على أيللدي الدكتور النبوي املهندس الذي تولللى وزارة الصحة بن 
عامي 61 حتى 1968، إذ قادت مؤسسللة األدوية التي أنشللئت في عهده عللام 1962 حملة توفير الدواء 
لللل500 وحللدة صحية منتشللرة بالقرى، واسللتعانت في ذلك باملصانللع الصغيرة التللي كانت موجودة 
آنللذاك، إلى جانب تأسلليس شللبكة من ثمانيللة مصانع جديللدة، وكان الهدف املوضوع هللو زيادة إنتاج 

املستحضرات الدوائية من 5% إلى %85.
في تلك املرحلة أيضاً أنشئت أكبر شركة لصناعة الدواء في الشرق األوسط »شركة النيل لألدوية«، 
التي بني مصنعها العماق خال عامن، وتولى اخلبراء املصريون تصميم وتصنيع كافة املستحضرات 
الدوائيللة الازمة ملختلللف التخصصات، ووفرت مؤسسللة األدويللة احلماية الازمة لتلللك الصناعة في 
مواجهللة شللركات األدويللة العماقة التي عملللت جاهدة إلفشللالها، ألن مصر كانت تسللتورد منها معظم 

احتياجاتها من األدوية واخلامات.
اهتمت مؤسسة األدوية بصناعة الكيماويات الدوائية، وحن لم تنجح محاوالت احلصول على حق 
املعرفة من املصانع الغربية، فإن مصر اجتهت إلى التعاون مع روسيا واستطاعت إنشاء مصنع إلنتاج 

املضادات احليوية والسلفا ومشتقاتها واالسبرين.
خال أقل من عشر سنوات كانت تلك اجلهود قد حققت الهدف املنشود. وأصبحت املصانع املصرية 
تغطي 85% من األدوية وبعض خاماتها، إذ صارت تنتج نحو خمسللة آالف صنف من احلقن واألقراص 
والسللوائل واملراهم واحملاليل. وكان لكبار أساتذة الطب والصيدلة دورهم في تصميم وتعديل الكثير من 

تركيبات املستحضرات مبا يناسب أمراض املصرين وخصوصياتهم.
بعدمللا أصبللح فللي مصللر 120 مصنعللاً للللدواء، تعرضللت الصناعللة حلملللة تفكيللك ممنهللج منذ 
السللبعينيات، إذ في ظل سياسللة االنفتاح واخلضوع لتعليمات البنك الدولي حتللول االقتصاد املصري 
بصورة تدريجية من االستقال إلى التبعية. وشّنت شركات األدوية العماقة هجوماً ضارياً ضد صناعة 
الدواء املصرية، حتى صارت نسللبة املنتج احمللي من الداوء 5% مرة أخرى، وأصبحت نسللبة ال تقل عن 
40% من األدوية تصنع في املصانع املصرية حلسللاب الشللركات األجنبية والباقي يستورد من اخلارج، 
وصارت تلك الشللركات حتّول أرباحها للخارج بالعمات الصعبة، دون أن تبني مصنعاً أو تعن عاماً، 

ودون أن تضيف مستحضراً محلياً لعاج أمراض كالسرطان بدالً من االعتماد في ذلك علي االستيراد.
إذا صح ما سللبق فمعناه أننا منينا بهزمية سللاحقة فللي معركة تصنيع الدواء. لذلللك فإن التدقيق 
فللي املعلومللات وتقّصي حقائق تلك املرحلة يصبح من األهمية مبللكان، إذ الهزمية هذه املرة لم تكن ثمرة 
مؤامرة دبرها اخلصوم، ألنها كانت صناعة محلية متت على أيدي »أهل الشللر« في الداخل، من املهملن 

والفاسدين واملستوردين الذين ارتكبوا جرميتهم ثم أفلتوا من احلساب والعقاب.
إننللا إذا وسللعنا الدائرة فسللوف ناحظ أن ما جرى في نكسللة الدواء له نظيره فللي مجاالت أخرى، 

تشمل الزراعة والصناعة والتعليم واإلعام، وغير ذلك مما ال أستطيع ذكره.
إن مسللاحة الامعقللول أكبللر بكثير ممللا نتصور و»نكسللة« عام 1967 لللم تكن الوحيللدة في مصر 
املعاصرة، ألننا ال منلك شللجاعة نقد الذات ونسللتعذب تضخيمها والدفاع عللن الوطن بحناجرنا وليس 

بسواعدنا.{

صحفيو »رابعة«
سّر االنتقام وواجب التكريم
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بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

الِخصال الُموِجبة ِلْلَجّنة
ع  ِيّ ستعاد، وإْن ضجُ ِلكه ابن آدم، إْن فاَت ال يجُ َعم، وكْنٌز من أَنَفس ما مَيْ إّن الزمن ِنعمٌة من أجِلّ الِنّ
غن���ي، فإن أَلَمّ  ج���دي، والتاِفه الذي ال يجُ مر في الفارغ الذي ال يجُ س���تعاض. يقض���ي اإلنس���انجُ العجُ ال يجُ
ره، وال ينوح على فائت َدْه���ِره، ولكن يبكي على َوَهن ِقواه،  مجُ ص���اٌب فإنه ال َيح���َزنجُ على فارِط عجُ ب���ه مجُ

ن اجلباه، واْنِتكاس العافية! وتغضُّ
س���أل ع���ن إنفاقك منه، وَتفريطك ف���ي إهداِره، يقول  إن الوق���َت َرْأسجُ ماِلك الّثمني، ولس���وف تجُ
ره فيم أْفناه، وعن شبابه  مجُ سأَل عن أربع: عن عجُ الرسول ]: »ال تزولجُ قَدما عبٍد يوم القيامة حتى يجُ

م فيه«. رواه الترمذي. ِفيَم أَْباله، وعن ماله من أيَن اكتسَبه وفيَم أنفقه، وعن عمِله ماذا قَدّ
ًا ال  رَّ بنًا ال يحول، وضجُ ط فيه قد أحََلق ِبَنْفِسه غجُ عمة فإن املفِرّ وملا كان الوقت بهذا القدر من الِنّ

ة والفراغ« متفق عليه. حَّ يزول، والنبي ] يقول: »ِنعمتان مغبوٌن فيهما كثيٌر من الناس، الصِّ
حاِي���دًا كم���ا يقولون، فهو إما صدي���ق ودود أو عدٌوّ َل���دود، وورد من كلمات  إن الزم���ن ال يق���ف مجُ
نادي فيه مناٍد من قبل احلق قائاًل: »يا ابَن آدم،  ه إاّل يجُ احلسن البصري قوله: ما من يوٍم َينشقُّ َفْجرجُ

أنا خْلٌق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزّود مني بعمٍل صالح، فإني ال أعود إلى يوم القيامة!«.
من حق َقدره، ونزع من َجْوفه ِغش���اوة قلبه َلَس���اَرع إلى استباق اخليرات  ر املؤمن قيمة الَزّ لو َقَدّ

ّر. واصطناع الصاحلات، واختار أن يكون مفتاحًا خلزائن اخلير، وِمغالقًا ملنافذ الشَّ
م آلخرته، وَيصطفي من فضائل األعمال ما يكون له أنوارًا وبش���ائر  قدِّ ما أس���عَد العبَد الذي يجُ
يح، فيقول:  بجُ الِرّ في َبرزخه بعد موته، فيأتيه وهو في قبره رجٌل حس���نجُ الوجه، َحَس���نجُ الثياب، طِيّ
���ك الوجهجُ الذي يأتي  ك الذي كنت توع���د! فيقول له من أنت فَوْجهجُ ك، هذا يومجُ أبِش���ر بال���ذي يس���رُّ
ن  ول الس���فر، وَه���ول اخلطر، فليكجُ ر وطجُ مجُ ل ِقَصر العجُ باخلي���ر فيق���ول: أن���ا عملك الصالح! فمن تأمَّ
ه بع���د موته، وَيْصَحب���ه في قبره،  ضنين���ًا بالدقائ���ق والس���اعات، وْلي���أِت م���ن األعمال ما ي���دوم ثوابجُ
تصديق���ًا لق���ول النب���ي املصطفى ]: »إذا مات ابنجُ آدم ْانَقَطع عمل���ه إاّل من ثالث: صدقة جارية أو 

نَتَفع به أو ولد صالح يدعو له« رواه مسلم. ِعلٍم يجُ
ة النب���ِيّ األك���رم ] بالَكِلم اجلامع،  ���َنّ اءة في سجُ ب���ات جندها مبثوثة وضَّ رجُ وه���ذه األعم���ال والقجُ
نسأ له في أثره )أي ميدُّ له في  ْبَسط له في ِرزقه ويجُ ه أن يجُ : »َمن سرَّ هجُ شرق، ومن ذلك قولجُ والبيان ال�مجُ

ره( فْلَيِصل َرِحَمه« متفٌق عليه. مجُ عجُ
م ِعلمًا،  هنَّ وهو في قبره بعد موته: َمن علَّ وِمن ذلك قول النبي ]: »س���بٌع َيجري للعبد أْجرجُ
صحفًا، أو ترك ولدًا يس���تغفر  أو أجرى نهرًا، أو حفر ِبئرًا أو غرس نخاًل، أو بنى مس���جدًا، أو وَرّث مجُ

له بعد موته« أخرجه ابن ماجه.
وال يفوتن���ا حدي���ث »َمنيحة الَعْنز« ال���ذي جمَع فأوعى، وهدى القل���وَب إلى أربعني خصلة من 
اخلي���ر، ون���َدب الِهمم إلى التش���مير للبحث عنها، واملس���ارعة إل���ى العمل بها رج���اء ثوابها وابتغاء 
َمْوعوده���ا ال���ذي لي���س دونه إاّل جّنات النعي���م، فقد ورد في الس���نة قول النبي األك���رم ]: »أربعون 
خصلًة من اخلير أعالها َمنيحة الَعْنز، ما من عامل بعمل بها بخصلٍة منها رجاء ثوابها، وابتغاء 

موعودها إاّل  أدخله الله بها اجلنة« رواه البخاري.
ل���ت ف���ي ه���ذه األربع���ني املوجبة للجن���ة، وفي الفضائ���ل األخرى التي مت���دُّ في األجل  وإذا تأَمّ
ها يتعلق بصنائع املعروف، التي تروم اإلحس���ان  لَّ أْدَرْك���َت ِس���ّر قيمتها، وس���بب َفْضلها، وذل���ك ألن ججُ
���ْير في حاجاتهم، وْالتماس اخلي���ر والنفع لهم، فمن مقاصد  عاملتهم، والسَّ س���َن مجُ إل���ى العباد، وحجُ
عها وإحصائها وإرش���اد املؤمنني إليها: إماطة األذى عن  هذا احلديث الذي اجتهد العلماء في تتبُّ
ْهيجُ  الطري���ق، عيادة املريض، اإلمس���اك ع���ن أذى الناس، إعانةجُ املغلوب املظلوم، األم���رجُ باملعروف والنَّ
اّل، هداية األعمى، إسماع األصّم، التعبير عن األَرتِّ )الذي ال  صيحة، إرشاد الضَّ عن املنكر، َبْذلجُ النَّ
عِسر، الّسماحة في البيع والشراء، وفي  فِصح في الكالم(، َسْقيجُ املاء، إيناس الَوْحشان، إنظار ال�مجُ يجُ
القضاء واالقتضاء.. فهذه اخِلصال املوجبة للجنة صنائع ال يخوض بها املؤمن حربًا، وال يقصد 
م���ًا بيتًا حرامًا،  َتَيمِّ حال مجُ م على نفس���ه بها طعامًا وال ش���رابًا، وال يش���دُّ به���ا الِرّ ح���رِّ ِمحراب���ًا، وال يجُ
بات َتغشى  رجُ وروضة ومقامًا، راجيًا عفوًا وَمتابًا، وال يعتزل بها البشر شاكيًا أمَلًا واضطرابًا، ولكنها قجُ
فِلحون{ احلج-77، وش���عارها: »َمن كان في  خاِلطه���م، عنوانها: }وافعلوا اخلير لعلكم تجُ الن���اس، وتجُ

حاجة أخيه كان الله في حاجته« متفق عليه.<

الصوم.. حصن المؤمن
عن أبي أمامة -رضي الله عنه، قال |: »الصيام 
جنللة، وهللو حصللن مللن حصللون املؤمللن، وكل عمللل 
لصاحبه، إال الصيام، يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي 

به«.
الصيام ُجنة

اجُلنللة بضم اجليللم: كل ما سللتر، ومنلله )املجّن( 
وهللو الترس، وإمنللا كان الصوم جنة ألنه إمسللاك عن 
الشللهوات، والنار محفوفة بالشللهوات. قللال ابن األثير 
فللي النهاية: معنللى كونه جنللة، أي: يقللي صاحبه ما 

يؤذيه من الشهوات.
وقال املناوي: )الصياُم جّنة( أي سترة بن الصائم 
وبن النللار، أو حجاب بن الصائم وبن شللهوته، ألنه 

يكسر الشهوة ويضعف القوة.
وقللال أيضللاً: )الصيللام جنللة( أي تللرس يدفللع 

املعاصي عن الصائم، كما يدفع الترس السهم.
وقللال أيضللاً: )الصللوم جنللة( وقايللة في 
الدنيا مللن املعاصي، ألنه يقمللع الهوى ويردع 
الشللهوات، ولهذا قللال عليه الصاة والسللام: 
»مللا مأل آدمي وعاء شللراً مللن بطنلله«)4( فإذا 
مأل بطنه انتكسللت بصيرته وتشوشللت فكرته 
وغلللب عليلله الكسللل والنعللاس فيوقعلله ذلك 
في احملللارم، قال بعض األعللام: صوم العوام 
عن املفطللرات، وصوم اخلللواص عن الغفات، 
وصللوم العللوام جنللة عللن اإلحللراق، وصللوم 
اخلواص جنة لقلوبهم عن احلجب واالفتراق.

وعللن جابللر -رضي الللله عنه، قللال |: 
قللال الله تعالللى: <الصيام جّنة يسللتجّن بها 
العبللد من النار، وهو لي، وأنللا أجزي به>  قال 

املنللاوي: »... وأنا أجزي بلله« صاحَبه بأن أضاعف له 
اجلزاء با حسللاب، ألن فيه اإلعراض عللن لذات الدنيا 
والنفللس وحظوظهللا، ومن أعللرض عنهللا ابتغاء وجه 
اللّلله لم يجعللل بينه وبينلله حجاب. واعلللم أن الصوم 
مللن أخللص أوصللاف الربوبيللة، إذ ال يتصف بلله على 
الكمللال إال اللّه تعالى، فإنلله يطعم وال يطعم، فإضافته 
إلى نفسلله بقوله »..وأنللا أجزي به« لكونلله ال يتصف 
بلله أحد على احلقيقللة إال هو، ألنه الغني عللن األكل أبد 
اآلبديللن، ومن سللواه ال بّد له منه، وقد دعللا الباري إلى 
االتصاف بأوصافه وتعّبدهم بها بعد الطاقة، والصوم 

من أخصها، وأصعب األشياء على النفوس.
الصيام حصن املؤمن

فالصوم رقة للقلب، وصيانة للجوارح، وهو قطع 

ألسللباب التعبد لغيللر الله تعالى، وهو شللعار األبرار 
كما صح عن رسولنا | أنه كان يدعو ويقول: »جعل 
الله عليكم صاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون 

النهار، ليسوا بأثمة وال فّجار«.
قللال ابللن القيم رحمة الللله تعالى عليلله: الطاعة 
حصن الللرب تبللارك وتعالى الذي من دخللله كان من 
اآلمنن، فإذا فارق احلصن اجترئ عليه قطاع الطريق 
وغيرهللم، وعلى حسللب اجترائلله على معاصللي الله 
يكون اجتراء هذه اآلفات والنفوس عليه، وليس شيء 
يللرد عنلله، فإن ذكللر الله وطاعتلله والصدقة وإرشللاد 
اجلاهللل واألمر باملعروف والنهى عن املنكر وقاية ترد 
عن العبللد، مبنزلة القللوة التي ترد املللرض وتقاومه، 
فإذا سللقطت القوة غلب وارد املللرض وكان الهاك، وال 
بللّد للعبد من شلليء يرد عنلله، فإن موجب السللّيئات 
واحلسنات يتدافع ويكون احلكم للغالب، وكلما قوي 

جانب احلسنات كان الرد أقوي.
الصيام لي

وفي رواية: »يترك طعامه وشللرابه وشهوته من 
أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به … «، فإضافة الصوم 
لله تعالى تشللريفاً لقدره وتعريفاً بعظيم فخره، مع 
أن األعمللال كلها له وهو الللذي يجزي بها، ألن الصوم 
ال يقع فيه الرياء كما يقع في غيرها، فإن حال املمسك 

شبعاً مثل حال املمسك تقرباً في الصورة الظاهرة.

وقال ابن اجلوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها، 
وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخاف الصوم.

ومعنى: )ال رياء في الصوم( أنه ال يدخله الرياء 
بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء بالقول، كمن يصوم 
ثللم يخبللر بأنه صائللم، فقللد يدخللله الرياء مللن هذه 
احليثيللة، فدخللول الريللاء فللي الصوم يقللع من جهة 
اإلخبار بخللاف بقية األعمال، فللإن الرياء قد يدخلها 

مبجرد فعلها.
و أنا أجزي به

قللال ابن حجللر في الفتللح:  »... وأنللا أجزي به« 
أي أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسللناته، 
وأمللا غيللره مللن العبللادات فقللد اطلللع عليهللا بعض 
النللاس. وقللال القرطبللي: معنللاه أن األعمال كشللفت 
مقاديللر ثوابهللا للنللاس، وأنهللا تضاعف من عشللرة 
إلى سللبعمائة إلى ما شللاء الله، إال الصيللام فإن الله 
يثيب عليه بغير تقدير. ويشللهد لهذا السياق الرواية 
األخللرى، أي رواية املوطأ، وكذلللك رواية األعمش عن 
أبللى صالللح حيث قللال: »كل عمللل ابللن آدم يضاعف 
احلسنة بعشللر أمثالها إلى سللبعمائة ضعف إلى ما 
شللاء الللله، قال الللله تعالللى إال الصوم فإنلله لي وأنا 
أجزي به« أي أجازي عليه جزاء كثيراً من غير تعين 
للا ُيَوّفى الّصاِبُروَن  ملقللداره، وهذا كقوله تعالى: <إمِّنَ

أَْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب> الزمر: 10.{

بقلم : د. خالد سعد النجار

رمضان.. الشهر الفضيل
شللهر مقدس لدى املسلمن هو التاسللع في التقومي 
الهجري، ُفرض صيامه في السنة الثانية للهجرة، حيث 
ميتنع املسلم عن املفطرات من الفجر إلى غروب الشمس. 
يتميز بفضائل عدة في مقدمتها ليلة القدر التي يسللاوي 

العمل فيها عمل ألف شهر.
الصيام لغة

هو اإلمسللاك والصمت، واإلمسللاك عن الكام يسمى 
صومللاً، وقال ابن منظور في لسللان العللرب: الصوم هو 
»اإلمسللاك عن الشلليء والترك له، وقيل للصائم: صائم، 
إلمساكه عن املطعم واملشللرب، واملنكح، وقيل للصامت: 

صائم إلمساكه عن الكام«.
الصيام شرعاً

هو االمتناع عن املفطرات من أكل وشللرب ومعاشرة 
زوجيللة مللن طلللوع الفجر إلى غروب الشللمس. وتشللدد 
التعاليم اإلسللامية على أن الصيام كذلك يجب أن يطال 
السلللوك، فيتجنب اإلنسللان املسلللم أنواع سللوء اخللق 
)كذب، منيمة، سللباب، شللتم...إلخ(، حيث يعّد رمضان 

فرصة يتدرب عليها اإلنسان لتحسن أخاقه.
مراحل فرض الصوم

الللذي كانللت  كان الرسللول | يصللوم عاشللوراء 
تصومه قريش في اجلاهلية، وملا هاجر إلى املدينة صامه 
وأمر بصيامه، لكن عندما فرض صيام شهر رمضان قال 
»من شاء صامه ومن شاء تركه«، فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت »َكاَنْت ُقَرْيٌش َتُصوُم َعاُشوَراَء ِفي اجَلاِهلَِيِّة، 
َوَكاَن َرُسللوُل الله | َيُصوُمللُه، َفلَّما َهاَجَر إَِلللى املَِديَنِة، 
َصاَمُه َوأَمَر ِبِصَياِمِه، َفلَّما ُفِرَض َشللْهُر َرَمَضاَن قال: »َمْن 

َشاَء َصاَمُه َوَمْن َشاَء َتَرَكُه«. متفق عليه.
َسنة فرض الصيام

ُفرض الصيام في شهر شللعبان من السنة الثانية 

للهجرة، وقد صام رسول الله | تسعة رمضانات.
ويلخص العلماء شللروط صحة الصوم في أسس 
محددة هي اإلسللام والنّية، ويضاف إلى املرأة الطهارة 
من احليض والنفللاس. وذلك إلى جانب البلوغ والقدرة 

على الصوم.
فضائل رمضان

جاء فللي الصحيحن من حديث أبللي هريرة رضي 
الللله عنلله، أن رسللول الله | قللال »من صللام رمضان 

إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه«.
وفي احلديث الللذي رواه الترمذي عللن أبي هريرة 
قال، قال الرسول | »إَِذا َكاَن أَّوُل َلْيلٍَة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن 
، َوُغلَِّقْت أَْبَواُب الّناِر َفلَْم  نِّ ُصفَِّدْت الّشَياِطُن َوَمَرَدُة اجْلِ
نَِّة َفلَللْم ُيْغلَْق ِمْنَها  ُيْفَتللْح ِمْنَها َبللاٌب، َوُفتَِّحْت أَْبَواُب اجْلَ
للرِّ  ْيِر أَْقِبْل، َوَيا َباِغَي الَشّ َباٌب، َوُيَناِدي ُمَناٍد َيا َباِغَي اخْلَ

أَْقِصْر، َوِللَِّه ُعَتَقاُء ِمْن الّناِر َوَذلَك ُكلُّ َلْيلٍَة«.
كما أنه شللهر الدعاء حيث إن اآلية 186 من سورة 
البقرة <َوإَِذا َسأََلَك ِعَبادي َعنِّي َفإِنِّي َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة 
الللدَّاِع إَِذا َدَعاِن َفلَْيْسللَتِجيُبوا ِلللي َوْلُيْؤِمُنوا ِبللي َلَعلَُّهْم 
َيْرُشللُدوَن> وردت عقب آيات الصيللام. وقد روى اإلمام 
أحمللد عن الرسللول | أنه قال: »ثاثللة ال ترّد دعوتهم: 
الصائللم حتى يفطللر، واإلمللام العادل، ودعللوة املظلوم 
يرفعهللا الله فللوق الغمللام وتفتح لهللا أبواب السللماء، 
ويقللول الللرب: وعزتي ألنصرنللك ولو بعد حللن« رواه 

الترمذي.
وممللا يتميللز به شللهر رمضان عللن باقي الشللهور 
ليلة القدر، وهي الليلللة التي قّدر الله العمل فيها بكونه 
أفضل من عمل ألف شهر <إِّنا أَنَزْلَناُه ِفي َلْيلَِة اْلَقْدِر، َوَما 
ْن أَْلِف َشللْهٍر، َتَنزَُّل  أَْدَراَك َما َلْيلَُة اْلَقْدِر، َلْيلَُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمّ
ٌم ِهَي  ن ُكلِّ أَْمٍر، َسللاَ وُح ِفيَها ِبإِْذِن َرِبِِّهم مِّ امْلََاِئَكُة َوالللرُّ

َحَتّى َمْطلَِع اْلَفْجِر>.
وقللد روى ابن ماجه عن أنللس رضي الله عنه قال: 
دخللل رمضان، فقال رسللول الله | »إن هذا الشللهر قد 
حضركللم، وفيه ليلة خير من ألف شللهر، من حرمها فقد 

حرم اخلير كله، وال يحرم خيرها إال محروم«.
وقد شهد شهر رمضان أهم االنتصارات التي عرفها 
املسلللمون فللي سللنوات الدعللوة األولى، وفللي مقدمتها 
معركللة بللدر الكبرى التي وقعت في السللابع عشللر من 
رمضان في السللنة الثانيللة للهجرة، وكانللت أول نصر 

للمسلمن على املشركن.{
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كلينتون: هؤالء هم من وقفوا
وراء خسارتي في االنتخابات

االنتخابللات  فللي  للمرشللحة  مثيللر  خللروج  فللي 
الرئاسللية األمريكية السابقة، حددت هياري كلينتون 

اجلهات التي تقف خلف خسارتها في االنتخابات.
واتهمت كلينتون »روسيا« و»ويكيليكس« ومدير 
»أف بي آي« جيمس كومي بأنهم كانوا وراء خسارتها 

رئاسة أمريكا.
وقالللت كلينتللون رداً علللى سللؤال صحافي خال 
مشللاركتها في فعالية للدفاع عن حقللوق املرأة: »كنت 
على طريق الفوز عندما صدرت رسللالة جيم كومي في 
28 تشللرين األول، ثم ويكيليكس الروسللي لزرع الشك 
في قناعللات الناس الذيللن كانوا مييلللون لتأييدي، إال 

أنهم في النهاية أذعنوا للخوف«.
وتابعللت: »لللو أن االنتخابللات جرت فللي 27 من 
تشللرين األول لكنت اليوم رئيستكم«. وفي السابع من 
تشللرين األول قبل شللهر من موعللد االنتخابات، نشللر 
موقع ويكيليكس رسائل جلون بودستا رئيس حملتها 
االنتخابية، بعد أقل من ساعة من قيام الصحافة بنشر 
شريط فيديو يعود إلى العام 2005 ويظهر فيه دونالد 

ترامب وهو يدلي بتعابير مسيئة جداً للنساء.
وتابعت كلينتون ساخرة »يا للصدف!« في إشارة 
إلى أن األمر مت بتنسيق بن موسكو وموقع ويكيليكس 
للتخفيف من التأثيرات السلللبية لشللريط الفيديو عن 

ترامب.
وأعلن مدير »اف بي اي« جيمس كومي في 28 من 
تشللرين األول أمام الكونغللرس أن محققيه عثروا على 
رسللائل جديدة تبّرر إعادة فتللح التحقيقات التي كانت 
أغلقت في متوز حول رسللائل إلكترونيللة لكلينتون، ما 

أدى إلى إعادة حتريك هذه القضية.
وقللام كومي في الثامن من تشللرين الثاني أي قبل 
يومللن من موعللد االنتخابللات، بإغاق امللللف مجدداً، 

معتبراً أنه لم يجد شيئاً يدين كلينتون.

وتابعت كلينتون: »هللل ارتكبت أخطاء«؟، واعدة 
بل»االعتللراف وطلب املغفرة« في كتاب جديد لها يصدر 

في اخلريف املقبل.
إلللى  يعللود  هزميتنللا  سللبب  أن  »إال  وأضافللت: 
أحداث األيام العشللرة األخيرة« مللن احلملة، مؤكدة أن 

استطاعات الرأي كانت تؤكد فوزها.
واتهمللت الرئيس الروسللي فادمييللر بوتن بأنه 
»لللم يغفر لها قيامها بانتقللاد طريقة إجراء االنتخابات 
الروسللية عللام 2011«. وقالللت دون أن تذكللر بوتللن 
باالسللم: »إذا تابعتللم منافسللي وتصريحاتلله خللال 
احلملة االنتخابية فهي تتاقى مع أهداف الزعيم الذي 

لن أذكر اسمه«.
وتابعللت كلينتون: »لقد نلللت ثاثة ماين صوت 

أكثر من خصمي«.
وختمللت: »أنا مجللدداً مواطنة ناشللطة عضو في 
املقاومللة«، في إشللارة إلللى انضمامها إلللى املعارضن 

لسياسة ترامب.{

في تقليٍد سنوي بعيد الطفولة
أردوغان يترك موقعه الرئاسي لطالب تركي

في تقليٍد سنوي احتفاالً بعيد 
الطفولللة ويوم السلليادة الوطنية 
فللي تركيللا، تللرك الرئيللس رجب 
طيللب أردوغللان منصبلله للطالب 
»ييللت تللورك )عشللرة أعللوام(«، 
أحد طاب مدرسللة محمللد عاكف 
أرصوي االبتدائيللة في العاصمة 

أنقرة.
وفللي وقت سللابق، اسللتقبل 
أردوغللان، مجموعللة مللن الطاب 
التربيللة  وزيللر  برفقللة  األتللراك 

عصمللت يلمللاز، وذلك مبناسللبة عيد الطفولللة وذكرى 
السيادة الوطنية املوافق 23 نيسان من كل عام.

وخللال اللقللاء بقاعللة اجتماعللات مجلللس األمن 
القومي التركي باملجمع الرئاسللي في العاصمة أنقرة، 
صافللح الرئيللس التركللي الطللاب الضيللوف، كل على 

حدة.
وقدم الطالب تورك شللكره للرئيللس التركي نيابة 
عللن جميع أطفللال العالم، قائللاً: »نحن أطفللال اليوم، 
ندرك مسللؤولياتنا جتاه الوطن، وأننا مستقبله، وأننا 
سللنكون غداً رؤسللاء ومعلمن وأطبللاء وأصحاب مهن 
أخرى نعمل بإخاص وقلوبنا مفعمٌة بعشق الوطن«.

مللن جهته، أثنللى أردوغان، علللى فصاحة الطالب 
ييت تورك وقدراتلله اخلطابية، واإلعداد اجليد لكلمته، 

معرباً عن افتخاره بالطالب تورك وزمائه.

وشدد الرئيس التركي على أن األطفال هم مستقبل 
الباد، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الدراسية.

كمللا أوصللى أردوغللان الطللاب بطاعللة الوالدين 
واملدّرسللن، وتقبيللل أياديهللم، وإبللداء االحتللرام لهم، 

والتزام تعليماتهم.
وحتتفل تركيا، بعيد الطفولة، إضافة إلى الذكرى 
السابعة والتسللعن النعقاد أول جلسللة ملجلس األمة 
التركللي )البرملللان(، وهللو مللا يعللرف بعيد السلليادة 
الوطنيللة وسللط فعاليللات مختلفللة فللي كافللة أرجللاء 

الباد.
ويوافللق »عيللد الطفولللة والسلليادة الوطنية« في 
تركيللا، 23 نيسللان مللن كل عللام، وهللو التاريللخ الذي 
ُوضع فيه احلجر األساس للجمهورية التركية، وافتتح 

مجلس األمة الكبير عام 1920.{

وشللامل، وال بللّد أن تتللم النظرة إليلله مللن كل اجلوانب: 
األسللرة، التعليم، اإلعام، املجتمع« ومسؤوليتنا كأفراد 
وكمؤسسللات تربويللة وكآبللاء وأمهللات الغللد أن جنري 
دراسللات علمية دقيقة تشللمل جميع املسللتويات لتقييم 

سلوك وقيم الشباب عبر املدرسة واألسرة واملجتمع.
كمللا وتطللرق الدكتللور القضاة إلللى اآلثار السلللبية 
لتعاطللي املخدرات وارتللكاب الفواحش فللي انهيار األمم 
واحلضللارات.. وأكد على أهمية التحصيل العلمي بهدف 

تقدمي جيل ممّيز في علمه وأخاقه.
ثم فتللح املجال ألسللئلة احلضللور فكانللت متنوعة 

تستفسر عن قضايا تهم الشباب وتطاردهم..{

املهنللدس محمللد السللعودي، واملسللؤول السياسللي 
للجماعة اإلسامية في صيدا واجلنوب الدكتور بسام 
حمللود، ورئيللس جمعية  جتار صيدا علي الشللريف، 
وأعضللاء املجلللس البلللدي احلاج حسللن الشللماس 
واألسللتاذ كامل كزبر وجمع من األهالللي، حيث أبدوا 
اعجابهللم باملسللرحية واملفاهيللم التللي تزرعهللا فللي 

نفوس الشباب والشابات جتاه فلسطن والقدس.

أما األسللبوع الثاني فتحدثللت الداعية عن: زينة 
النساء، واحلجاب، وعن عمليات التجميل التحسينية 

والضرورية.

االجتماعيللة نشللاطاً لألطفللال حتت عنللوان »الصدق 
من اإلميان« في ببنن - عكار، بقاعة مسللجد احلبيب 
املصطفى، االثنن 2017/5/1، وقد ضم هذا النشاط 
حوالي املئتللي طفل. وقد تضمن  عرضاً مسللرحياً في 

شرح أهمية الصدق.
ثللم  مت عرض سللايد لألطفال بعنوان »ما أسللوأ 
الكذب« يشللرح مسللاوئ الكذب وفوائد الصللدق. كما 
تخلل النشللاط أناشيد من وحي املناسبة. إضافة إلى 

فقرات متنوعة من الرسم على الوجه والتلوين.
وفللي اخلتام مت تقييم األطفال عبر  كتابة عبارات 

بعنوان »الصدق عنواني«.

بدعللوة مللن جلنللة العاقللات العامللة فللي ثانويللة 
اإلميان اإلسللامية -فللرع طرابلللس، ألقللى الدكتور عبد 
احلميد القضاة، املدير التنفيذي ملشروع »وقاية الشباب 
من األمللراض املنقولة جنسللياً« التابع لاحتللاد العاملي 
للجمعيللات الطبيللة اإلسللامية، محاضللرة فللي مسللرح 
الثانويللة بعنللوان: »انهيللار األخاق وأمراض الشللباب 
املعاصللرة«، وتقللدم احلضللور رئيللس جمعيللة التربية 
اإلسللامية الدكتللور ناهد الغللزال، املدير العللام ملدارس 
اإلميان األسللتاذ زياد غمراوي، نائب املدير العام األستاذ 
جمللال عبيد؛ وأعضاء من الهيئتللن اإلدارية والتعليمية، 
وحضرها طاب القسللم الثانوي وطالبات معهد اإلميان 

للعلوم التطبيقية.
اسللتهل اللقاء بكلمة ترحيبية من مسؤول العاقات 
العامة للثانوية الدكتور خالد طنبوزه احلسيني، مقدماً 

نبذة عن سيرة احملاضر وأبرز نشاطاته وانتاجه.
ثللم ألقى الدكتللور عبد احلميللد القضللاة محاضرته 
عللن األخللاق و التحديللات التللي يواجهها الشللباب في 
زمللن املتغيرات املجتمعية وعالم القرية الكونية، فاعتبر 
»أن سلليادة اجلانللب املللادي في احليللاة البشللرية على 
مجتمعاتنللا املعاصرة يعد من أبرز أسللباب تدهور القيم 

األخاقية«. 
وخلص الدكتور عبد احلميد القضاة الى أن »البحث 
في األسباب الكامنة وراء تدني القيم األخاقية هو متعدد 

نظمت هيئللة نصرة األقصى 
في اجلماعة اإلسامية وجمعية 
النجللاة االجتماعيللة فللي صيدا، 
واملعللراج  اإلسللراء  بذكللرى 
الحتللال  اخلمسللن  والذكللرى 
مسللرحية  األقصللى،  املسللجد 
ثقافيللة للناشللئة حتللت عنللوان 
»اجلللد صاح وحبيبة السللماء« 
على مسللرح بلدية صيللدا وذلك 

صباح األحد 7 أيار2017م.
عروضاً  املسللرحية  تناولت 

مبّسللطة عن املسللجد األقصللى ومعامله وعللن أحقية 
املسلللمن فيلله، وفقللرات عللن املمارسللات اإلجرامية 
لاحتال اإلسللرائيلي بحق أطفال القدس وفلسطن، 
باإلضافللة إلللى باقة مميزة من األناشلليد املقدسللية، 
مللع توزيللع خريطة مبّسللطة عللن املسللجد األقصى 

لألطفال.
وتفقللد العللرض املسللرحي رئيس بلديللة صيدا 

الدعللوة  قسللم  أقللام 
قسللم  مللع  بالتعللاون 
التربية فللي جمعية النجاة 
اإلقليللم  فللي  االجتماعيللة 
بعنللوان  دورة  شللحيم،   -
»أضواء معاصرة على فقه 
النسللاء« مع الداعية غزالة 
احلجللار، في مركللز الدعوة 
اإلسللامية يومللي 14 و21 

نيسان 2017.
تخلل الدورة في األسبوع األول: 

فقلله النسللاء فللي الصللاة والصللوم واحليللض، 
ونواقض الوضوء، والطهارة.

قسللم  أقللام 
التأهيللل في جمعية 
االجتماعية  النجللاة 
دورتلله  بيللروت   -
األولللى مللن برنامج 
تأهيل املربن »نحو 
متألقللة«  تربيللة 
»إدارة  بعنللوان 
وتنميللة  العقللل 
للدكتللور  التفكيللر« 
الطللراس  بسللام 
االثنن  وذلللك نهللار 

الواقع فيه 1 أيار 2017 في قاعة مركز الدعوة - املا. 
وسللط تفاعل املشللاركات حتدث احملاضللر الكرمي عن 
مصطلللح الذكاء ونظريللة الذكاءات املتعللددة والعمل 
على تطوير قدراتنا العقلية وحسن إدارتها وتوظيفها 
في املجاالت املناسللبة لكل نوع من الذكاء. كما شللرح 
الدكتللور اسللتراتيجية القبعللات السللت فللي التفكير، 
وألوان التفكير املختلفة وكيفية اسللتخدامها لتحسن 

أداء العمل وحصد أفضل النتائج.
العمل االجتماعي-عكار 

النجللاة  جمعيللة  فللي  التربللوي  القسللم  نظللم 

الدكتور عبد الحميد القضاة يحاضر حول: 
»انهيار األخالق وأمراض الشباب المعاصرة«

عرض مسرحي لهيئة نصرة األقصى

»أضواء معاصرة على فقه النساء« دورة في شحيم 

نحو تربية متألقة 
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لنقللدم لكم الشللكر على ما قدمتللم للمنطقللة وللوطن، 
ونطلب مللن الله تعالللى ان يطيل من عمركللم لتقدموا 
املزيللد وكل ما تسللتطيعون مللن خدمة جلميللع اهلنا، 

وأملنا بكم كبير، وجزاكم الله كل خير«.
بالوفللد،  مرحبللاً  بكلمللة  بصبللوص  اللللواء  ورّد 
شللاكراً لهم هذه احملبة واملودة التي تكنها له اجلماعة 
اإلسللامية. وقال: »أنا لم أنل من املركز الذي استلمته 
ملللدة أربع سللنوات فللي املديريللة العامة لقللوى األمن 
الداخلللي إال محبللة الناس، وهللذا وسللام أضعه على 

صدري«.
وأضللاف أن احملبة التي غمرتلله كانت مطلقة من 
جميللع املناطق اللبنانيللة، مؤكداً »انهللا نعمة من رب 

العاملن«. 
بعدهللا قدم الوفللد للواء بصبوص درعللاً عربون 

شكر وتقدير جلهوده في خدمة الوطن واملواطن.

وجتدد العهد مع املسجد األقصى«.
ثللم حتدث الشلليخ أحمد العمري عللن معاني ذكرى 
اإلسراء »وأهمية املسللجد األقصى، وأهمية هذه احلادثة 
في حتول بناء األمة اإلسللامية والفتوحات التي نشرت 
العالللم نور السللام، وهنللاك في القللدس كانللت العهدة 
العمريللة، و كانت اللوحة األسللمى بن املسللجد األقصى 
وكنيسة القيامة ورسللالة العيش املشترك بن املسلمن 

واملسيحين، ورسخت مبادئ العفو والتسامح«.
عبر السللكايب وجه رئيس املكتب السياسي حلركة 
املقاومة االسامية حماس اسماعيل هنّية،  كلمة اثنى في 
خالها على أهللل لبنان وأبناء اجلماعة اإلسللامية على 
حملهم للقضيللة الفلسللطينية، داعياً إلى نبللذ اخلافات 
الفلسللطينية واحلفاظ على ثوابت الشللعب الفلسطيني 
في املقاومة والتحرير، شللاكراً لبنان قيادة وشللعباً على 

احتضانه لاجئن في املخيمات.
وتخلللل املهرجان وصات إنشللادية لفريللق الوعد 

للفن اإلسامي.

ودخللول موكللب اخلريجللن واخلريجات. كلمللة جمعية 
التربيللة اإلسللامية ألقاهللا املديللر العللام األسللتاذ زياد 
بشللمرا  قبللة  فللي  املدرسللة  إدارة  حيللا  الللذي  غمللراوي 
للجهود التي بذلت في سللبيل اجناح هذا احلفل، شللاكراً 
أهالللي اخلريجن على ثقتهللم مبدارس اإلميللان، منّوهاً 

باخلريجن واخلريجات.
مدير مدرسة قبة بشمرا األستاذ غسان املرعبي قال: 
»بفضل الله وكرمه، اسللتطعنا كهيئللة تعليمية وإدارية 
وبالتعللاون مللع األهللل الكللرام أن منضللي فللي خطوات 
التفللوق والنجللاح، وأن نخللرج عبللر السللنوات املاضية 
مجموعللات رائعة مللن الطاب والطالبللات الذين أحرزوا 

املراتب األولى على صعيد محافظة الشمال ولبنان«.
تخلل احلفل فقرات مشللاركات للخريجن وعروض 
الللدروع  بتوزيللع  احلفللل  ومسللرحية.واختتم  سللايد 

والشهادات على اخلريجن واخلريجات.

املسللجد األقصللى وقدسلليته، »فعلينا أن جنعللل قضية 
األقصى القضية احملورية كما أوصانا الله ورسوله، وأن 

الدفاع عنه وعن مقدساته واجب على كل مسلم«.
واختتم احلفل بتكرمي املربيات املتقاعدات.

للحملة، وأشللارت إلللى منوذج التسللويق االجتماعي 
وبيان الفرق بينه وبن التسويق التجاري.

شللارك رئيللس اجلمعيللة الطبيللة فللي العديد من 
املداخللات حول أزمللات اللجللوء والواقع الطبللي، كما 
كان للوفللد لقللاءات علللى هامللش املؤمتر مع عللدد من 

الشخصيات ووفود املنظمات املشاركة.

كرمت اجلماعة اإلسللامية في جبل لبنان، املدير 
العام السللابق لقللوى األمللن الداخلي اللللواء إبراهيم 
بصبوص، خال زيارة وفللد كبير منها لبصبوص في 
دارتلله في بلللدة داريا في اقليم اخلللروب. وضم الوفد 
الشيخ أحمد عثمان، رئيس مجلس محافظة اجلماعة 
فللي جبللل لبنللان املهنللدس محمد قللداح، واملسللؤول 
السياسللي املهنللدس عمر سللراج، وأعضاء فللي قيادة 
إقليللم اخلروب واملكاتللب اإلدارية على مسللتوى جبل 

لبنان، وسيدات من جمعية النجاة االجتماعية.  
بدايللة حتدث عثمللان فأثنى علللى »اجلهود التي 
قللام بهللا اللللواء بصبللوص في سللبيل احلفللاظ على 
وحللدة لبنللان وأمنه في أحلللك الظللروف وأصعبها«، 
ونوه باملناقبية والسلليرة الطيبة التي متيز بها اللواء 
بصبوص على رأس مؤسسللة قوى األمللن الداخلي«. 
وأضللاف: »جئنا اليوم كوفد من اجلماعة اإلسللامية، 

نظمللت هيئللة نصرة 
اجلماعللة  فللي  األقصللى 
اإلسامية في عكار احتفاالً 
اإلسللراء  ملناسللبة ذكللرى 
امللعللب  فللي  واملعللراج  
وذلللك  البلدي-ببنللن، 
جلنللة  رئيللس  بحضللور 
القدس في االحتاد العاملي 
الشيخ  للمسلللمن  لعلماء 
أحمد العمري، عضو هيئة 
اإلشراف والرقابة في تيار 

املسللتقبل احملامي محمد املراد، ممثل مفتي عكار الشلليخ 
زيد زكريا، الشلليخ عماد السبسبي، ممثل مكتب الرئيس 
جنيللب ميقاتي محمد حسللن، ممثل حركللة حماس عبد 
الرحيم الشللريف، مسللؤول اجلماعة اإلسامية في عكار 
محمد هوشللر، مسللؤول العاقللات العامللة لهيئة نصرة 
األقصللى فللي لبنللان  غسللان السبسللبي، منسللق تيللار 
املسللتقبل فللي عللكار خالد طه، شلليخ قراء عكار الشلليخ 
خالللد بللركات، األمن العللام للجامعللة املرعبية احملامي 
وهيللب املرعبي، رئيس احتاد روابللط مخاتير عكار زاهر 
الكسللار، مخاتير بلدة ببنن، فعاليات اجتماعية وحشد 

من أبناء املنطقة.
بعللد تاوة من الذكللر احلكيم للشلليخ خالد بركات، 
حتدث املسللؤول السياسللي للجماعة اإلسللامية بعكار 
رئيس بلديللة ببنن د. كفاح الكسللار، مرحباً باحلضور، 
معتبللراً أن »ببنللن وعللكار حاضنللة ومازالت وسللتبقى 
التللي متثللل لنللا عقيللدة وقبلللة  للقضيللة الفلسللطينية 
للمسلمن، وسنعمل على أحياء هذه املناسبة التي تعيد 

نظمللت إدارة مدرسللة اإلميان اإلسللامية -فرع قبة 
بشللمرا، احتفللال تخريللج الدفعة السادسللة مللن طاب 
بطرابلللس،  الفيحللاء  مطعللم  فللي  املدرسللة  وطالبللات 
مبشاركة رئيس جمعية التربية اإلسامية املشرفة على 
معاهد ومدارس اإلميان اإلسللامية في الشللمال الدكتور 
ناهللد الغللزال، املدير العام ملدارس اإلميان األسللتاذ زياد 
غمراوي، نائب املدير العام ملدارس اإلميان األستاذ جمال 
عبيد، املديللر التربوي في مدارس اإلميان األسللتاذ مازن 
رعللد، مديللر مدرسللة اإلميان - فرع قبة بشللمرا األسللتاذ 
غسان املرعبي، إضافة إلى فعاليات تربوية واجتماعية 
من محافظللة عللكار والهيئتللن اإلداريللة والتعليمية في 

املدرسة وذوي الطاب.
كلمللة ترحيبية مللن عريف االحتفال االسللتاذ خضر 
جنيللب، ومقدمللي فقللرات احلفللل الطالب راتللب نعوس 
والطالبللة خديجللة جللواد. النشلليد الوطنللي اللبنانللي 

نظم القسم الدعوي في جمعية 
النجللاة االجتماعية ببنللن - عكار 
محاضللرة بعنوان »رحلة اإلسللراء 
واملعراج تغّير حياتي«، وذلك يوم 
السللبت 15/4/2017 فللي قاعللة 
مسجد القسللام، وقد حضر عدد من 
فعاليات املنطقة وحشللد من نساء 

أهالي البلدة واجلوار.
محاضللرة  للمربيللة أ. نضللال 

سللعد الدين عن رحلة اإلسللراء واملعراج التللي أكرم الله 
تعالللى بها نبيه الكرمي محمللد | بعد احملن التي مر بها 

واألحزان التي عاناها، فكانت هذه الرحلة العظيمة. 
وأكللدت سللعد الدين عظمللة هللذه الرحلللة  وأهمية 

النجاة  أقامت جمعيللة 
االجتماعية في لبنان ضمن 
»مهللارات  دورات  سلسلللة 
بعنللوان  دورة  إعاميللة« 
احلمات  وإدارة  »تخطيللط 
اإلعاميللة واإلعانيللة« مع 
املدربللة اإلعاميللة هنللادي 
الشلليخ جنيللب، وذلللك في 
مركللز  فللي   29/4/2017

الدعوة اإلسامية .
اإلعاميللة  اسللتهلت 

الدورة باحلديث عن أنواع احلمات اإلعامية وأركانها 
وأساليبها وشرحت مراحل التخطيط واالستراتيجية 

فللي  الدعللوة  قسللم  أقللام 
االجتماعيللة  النجللاة  جمعيللة 
فللي اإلقليللم - برجللا، محاضرة 
واملعللراج  اإلسللراء  مبناسللبة 
 2017/4/25 الثاثللاء  يللوم 
علللي  الشلليخ  الدكتللور  ألقاهللا 
عللن  فيهللا  حتللدث  اليوسللف، 
وأهميللة  واملعللراج  اإلسللراء 
الصللاة فللي املسللجد األقصى، 
وعن ضرورة تربية األبناء على 
طاعة الله وحفظ القرآن الكرمي، 

وتوجيههم لتحرير بيت املقدس، ومتابعة أخبار بيت املقدس ألن أهميته تأتي من بعد أهمية الكعبة املشرفة. 

اجلمعيللة  مللن  وفللد  شللارك 
رئيللس  ضللم  اإلسللامية  الطبيللة 
اجلمعية الدكتور محمود السلليد، 
زيللاد  األسللتاذ  العللام  واملديللر 
معصراني، ومدير جهاز الطوارئ 
واإلغاثللة األسللتاذ محيللي الديللن 
قرحانللي، للسللنة اخلامسللة على 
التوالي، في فعاليات مؤمتر »أزمة 
اللجوء العاملية... إلى أين؟« الذي 
نظملله احتاد اجلمعيللات االغاثية 
مللدى  علللى   urda والتنمويللة 

يومن في فندق البريستول في بيروت، برعاية جمعية 
قطر اخليرية، بحضور منظمات إغاثية محلية وعربية 
ودولية وشللخصيات سياسللية واعاميللة واكادميية، 

وعاملن في املجال االغاثي.

وفد من الجماعة اإلسالمية في جبل لبنان
يزور اللواء بصبوص

احتفال هيئة نصرة األقصى في عكار بذكرى اإلسراء

تخريج طالب الشهادة الثانوية لمدرسة اإليمان النجاة عكار/اإلسراء والمعراج 

تخطيط وإدارة الحمالت اإلعالمية واإلعالنية 

محاضرة في برجا في ذكرى »اإلسراء والمعراج«  

الجمعية الطبية اإلسالمية شاركت في مؤتمر 
حول أزمة اللجوء العالمي وتداعياته

أنشطة
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تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+

Web page :www.al-aman.com :صفحة اإلنترنت
E.mail: info@al-aman.com :البريد اإللكتروني

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

مرت الذكرى التاس����عة ألحداث 7 أيار هذا العام بأهدأ ما يكون. ولوال موقع الفايس����بوك 
ال����ذي يتمي����ز بتذكي����ر املتاب����ع باألمور التي ش����هدها اليوم نفس����ه في األعوام الس����ابقة لغابت 
املناسبة عن كثيرين، فاقتصر األمر على تعليقات وتوزيع إعجابات. أما سياسيًا، فلم يتطرق 
أح����د لهذه املناس����بة، ومن املرج����ح أن جتاهلها كان متعمدًا، رمبا ك����ي ال ينزعج خاطر حلفاء 
الوط����ن الذي����ن ارتكب����وا خطيئ����ة 7 أيار، وه����م اليوم بات����وا حلفاء وش����ركاء ف����ي احلكومة وفي 
جلس����ات احلوار. وحده الوزير الس����ابق أش����رف ريفي أصدر بيانًا يتيمًا حول املناسبة، دعا فيه 
»إل����ى االس����تمرار ف����ي النضال لتحرير الدولة ومؤسس����اتها م����ن قبضة نفوذ النظ����ام اإليراني 
واس����تعادة قرارها«، علمًا أن ريفي كان مديرًا عامًا لقوى األمن الداخلي حني حصلت أحداث 
7 أي����ار 2008، وكان يومه����ا »بيدبح بضفره«، لكنه رغم ذلك لم يحّرك س����اكنًا ملواجهة الهجمة 
امليليش����ياوية التي تعرضت لها بيروت وبعض املناطق، ولم يعاقب أيًا من عناصر قوى األمن 
الداخل����ي الذين تداولت وس����ائل اإلعالم صورهم خالل مش����اركتهم امليليش����يات املس����لحة في 

السيطرة على بيروت.
حرص����ًا عل����ى ع����دم ظلم أحد، رمبا يكون الس����بب وراء إهمال أحداث 7 أي����ار 2008 ال يعود 
فق����ط إلى عدم اس����تفزاز من وصف هذا اليوم باملجيد، بل رمب����ا يعود كذلك إلى أن اخلطيئة 
التي ارتكبها حزب الله في ذلك اليوم، لم تعد تقاس باخلطايا التي ارتكبها - ويرتكبها - كل 
يوم من خالل مش����اركته في مس����اندة النظام الس����وري في قتل ش����عبه، ومساندة احلوثيني في 
اليمن، ودعم احلشد الشعبي في العراق، وتدخله في البحرين والسعودية و... كل ذلك جعل 
مم����ا حص����ل ي����وم 7 أيار نقط����ة في بحر األخط����اء والزاّلت وق����ع ويقع فيها احل����زب منذ ذلك 
احل����ني. لك����ن  ما ميّيز أح����داث 7 أيار عما تبعها، هو أنها ش����كلت مفاج����أة للبنانيني والعالم. 
فل����م يك����ن أحد يتوق����ع أن يقوم احلزب مبا قام ب����ه يومها. وإذا عدنا إلى املرحلة التي س����بقت 
أحداث 7 أيار، فقد كان حزب الله يكرر في كل مناس����بة حتى س����ئمنا تكراره، أن كل ما يس����عى 
إليه هو حماية لبنان واللبنانيني من املخاطر التي حتدق به، كان املقصود باملخاطر حينذاك 
ه����و العدّو اإلس����رائيلي فقط، فل����م تكن معزوفة مخاط����ر اجلماعات التكفيري����ة رائجة، وكان 
األمني العام للحزب يشدد في كل مناسبة على أن بوصلة بندقية حزبه لن حتيد ولن تتغير، 
وس����تبقى موجهة جنوبًا إلى العدّو اإلس����رائيلي، وأن احلزب ليس معني����ًا باملناصب الداخلية 
وغير طامع بأي مركز، وأن على جميع اللبنانيني مساندة حزب الله في معركته مع االحتالل. 
ثم في ليلة »ليس بها ضوء قمر« انقض احلزب ومن معه من مليشيات مسلحة على بيروت، 
واس����تخدم س����الحه في قتل واعتقال وإحراق ونهب مؤسس����ات إعالمية ومراكز حزبية. وكانت 
ه����ذه الواقع����ة محط����ة مفصلّية في رؤية اللبنانيني والعرب واملس����لمني حل����زب الله الذي كان 

يحظى بتأييد وحب شريحة واسعة منهم، لم ولن يسترجعها حتى يومنا هذا.
استراتيجية احلزب يوم 7 أيار اختلفت في احملطات الالحقة، لعّل أبرزها غرقه في األزمة 
السورية. فاحلزب كان مضطرًا للتدرج في إعالن مشاركته، ليس حرصًا على مشاعر السوريني 
أو العالم، بل لتحضير صفه الداخلي واس����تنهاضهم، وهم الذين طاملا فهموا وتعلموا وتربوا 
على أن املعركة هي فقط في اجلنوب اللبناني وفي مواجهة العدّو اإلسرائيلي، فإذا بنصر الله 
يدعوهم مليدان آخر بعيدًا عن اجلنوب. وفي سبيل حتقيق ذلك اضطر احلزب للتدرج لتهيئة 
صف����ه الداخل����ي. ف����ي البداية كانت الرواي����ة أن الهدف وطني وهو التدخل في س����وريا مرتبط 

بحماية اللبنانيني الذين يعيشون في القرى السورية املتاخمة للحدود اللبنانية. 
ث����م ف����ي مرحل����ة الحقة بات الهدف دينيًا، وهو حماية العتبات املقدس����ة في حّي الس����يدة 
زين����ب، إل����ى أن انكش����فت الرواية وأعلن الهدف مبس����اندة النظام الس����وري حت����ت راية محاربة 

اجلماعات التكفيرية التي لم نكن سمعنا بها حني بدأ احلزب تدخله في سوريا.
اليوم وبعد تسع سنوات على خطيئة 7 أيار، ال فائدة من مطالبة احلزب مبراجعة ما قام 

به أو االعتذار عنه، فما ارتكبه بعدها أولى باملراجعة واالعتذار.<

بقلم: أواب إبراهيم

7 أيار وأخواتها

كلمة طيبة

تتهللدد لبنللان فللي السللنوات القليلة 
املقبلة أزمللات اجتماعية خطيللرة ال يدرك 
املسللؤولون عواقبها الوخيمللة على البلد 
وهللذه األزمللات بعضهللا أو معظمهللا مللن 
صنع أيدينا افتعلناها واسللتعصى علينا 
ايجللاد احللللول لها لتجّذرها فللي املجتمع 
وألنها تتخذ عدة أبعاد من أكثرها خطورة 
لبنللان  ينقللص  ولكأنلله  الطائفللي  البعللد 
مؤثللرات ومؤشللرات طائفيللة تعصف به 

عند كل أول أزمة.
تشير الدراسات التي تنبري للتعرف 
الى هذه االزمات أن نحو 30% من الشباب 
اللبناني عاطل عن العمل، وأن نسبة %40 
من خريجللي اجلامعات ال يجللدون أعماالً 
توافللق شللهاداتهم فيقبلللون بللأي فرصة 

عمل وهذا أفضل من التسكع والهجرة.
علللى  الدراسللات  نتائللج  تؤشللر  وال 
العمللل  عللن  العاطلللن  هللؤالء  »هويللة« 
االجتماعللي  مسللتواهم  وال  مناطقهللم  وال 
مسلسللل  يراقللب  ومللن  واالقتصللادي. 
التظاهللرات التللي تقللوم بها فئللات كبرى 
تثبيللت  مللن  أحامهللم  بتحقيللق  تطالللب 
نعلللم  مياومللن  وإنصللاف  متعاقديللن 
هويتهللم االجتماعية والطائفيللة ونقولها 
بصراحللة وإن كانت مؤملة وحساسللة إن 
غالبيتهللم العظمللى مللن املسلللمن الذين 
ُحرمللوا من حقهللم فللي التثبيللت، واّلذين 
يخلّللون املناصفللة حسللب شللركائنا فللي 
الوطن وزعمهم بأن وثيقة الطائف تتحدث 
عللن املناصفة في الوظائف بن املسلللمن 
واملسلليحين، وفات هؤالء بللأن املناصفة 
التي تشللير اليها الوثيقللة هي في وظائف 
الفئة األولى واملدراء العامن فقط. إال أنهم 
وسللعوا دائللرة املناصفللة لتشللمل الفئات 
أن  ويبللدو  والرابعللة  والثالثللة  الثانيللة 
التظاهللرات احملقة لهللؤالء املصروفن من 
العمللل أو املمنوعن مللن التثبيت لن تثني 
املسللؤولن وأصحاب القرار عن التصدي 
التللي يقللوم بهللا مياومللو  لاعتصامللات 
شللركة كهرباء لبنللان، وال املتعاقدين في 
التعليللم الثانوي والتعليم األساسللي وال 
املطالبن بتعيينهم مدرسن ثانوين بعد 

فوزهم فللي مباراة في هذا الشللأن، وكذلك 
الفائزيللن في مباراة خفيللر جمركي وال في 
وظيفة أمن دولة ألن نسللبة املسلمن فيها 
كبيرة وكذلك األمر مع العاملن في الدفاع 

املدني.
وآخللر مظاهللر املمارسللات الطائفيللة 
مللا أقدم عليلله وزير الشللؤون االجتماعية 
القواتللي بيللار أبللو عاصي بصللرف مئات 
املتعاقدين الذين يعملون منذ سنوات في 
مشللروع احصللاء الفقراء ومشللروع رصد 
التحركات السللكانية لاجئن السللورين 
بحجللة وقف الهللدر املالي، وهللذا مخالف 
أّن معظمهللم  للحقيقللة ألن حقيقللة األمللر 
باملناصفللة  وأّن هنللاك تذرعللاً  مسلللمون 
يعّممونه على سائر الفئات الوظيفية وهذا 
مناٍف للحقيقة والواقع إذ كيف نعثر على 
عللدد مماثل من املسلليحين إذا اسللتنكفوا 
عن االشللتراك فللي وظيفللة فئللة رابعة أو 
جندي في اجليللش اللبناني أو قوى األمن 
الداخلللي أو معلم فللي املدارس الرسللمية 
التوزيللع  نسللبة  أن  بالهللم  عللن  وغللاب 
الطائفللي في لبنان هي 35% للمسلليحين 
و65% للمسلللمن. ولللو طبقنللا هللذا املبدأ 
علللى الوظائف العامللة لتغّيللرت أوضاع 
املسلللمن ومستقبل شللبابهم. وهل ذنبهم 
أنهم ال يجدون نسبة كافية من املسيحين 
الذيللن يرفضللون وظائللف الفئللة الرابعة 
والثالثة وحتى الثانيللة ويحرصون على 

العمل في القطاع اخلاص.
إننللا مللن منطلللق املواطنللة وإنصاف 
اجلميللع ولكللي يستشللعر اللبنانيون كل 
اللبنانيللن أنهللم علللى قللدر من املسللاواة 
فللي احلقللوق والواجبللات، ندعو إمللا الى 
املثالثة بدالً من املناصفة والتي تعطي كّل 
طائفللة حقها بدالً مللن املناصفة التي تظلم 
املسلمن، أو ندعو الى »مؤمتر تأسيسي« 
لهللم  ويحقللق  الطائفتللن  أعللداد  يراعللي 
العدالة واملساواة في املناصب والوظائف 
العامللة، وهذا ما نرى تباشلليره تلوح في 

األيام املقبلة.{

حتى ال نطالب بالمثالثة

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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بقلم: عبد القادر األسمر


