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االنفالت السياس ��ي في البلد س ��اقه الى انفالت أمني ،بات منتش ��ر ًا 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 مألوف ًا 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،
وأحيان ًا 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!

أين الدولة واألحزاب
من ظواهر الفلتان األمني
وتفشي المخدرات؟
الصراع على القانون االنتخابي
ورهان ربع الساعة األخير

هنية رئيس ًا للمكتب السياسي
ّ
لحركة «حماس» خلف ًا لمشعل

القض ّية الفلسطين ّية
بني وثيقتني

بدء إجالء ّحي برزة في أول عملية تهجير بدمشق
والنظام يرحب بالمصالحات
قتلى بغارات روسية بريف حلب
وقصف سوري بالبادية

حكمتيار ...العائد لدعم الحكومة
ضد «طالبان» وإيران

وزير دفاع إيران يهاجم حكام العرب
هدد السعودية
هكذا ّ
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لقطات لبنانية

«تكتّ ل التغيير»:
التأهيلي لم ُيسحب

اعتب��ر «تكت��ل التغيي��ر واإلص�لاح»
أن «كل القوان�ين االنتخابي��ة الت��ي بحثن��ا
فيها صاحل��ة ،وأكث��ر قانون يحظ��ى بقبول
وموافقات إلى اليوم ولم يسحب هو القانون
التأهيل��ي ،وقبل أن يأتينا تواف��ق وإيجابية
واضح��ة بالفعل على قانون جديد ،ال ميكننا
القول إن هن��اك قانونا ً أصبح وراءنا .وليس
لدينا علم مببادرات أخرى».
وق��ال أمني س��ر التكتل النائ��ب ابراهيم
كنعان بعد اجتم��اع التكتل برئاس��ة الوزير
جب��ران باس��يل ،إن «كل االقتراح��ات الت��ي
تقدمن��ا به��ا ب��دءا ً م��ن قان��ون االنتخاب��ات
مرورا ً بالعمل الطويل ف��ي مختلف الوزارات
ّ
وتعطلت ،حرب
ومنه��ا وزارة الطاقة ،أوقفت
ض��روس ،كن��ا نفهمه��ا ف��ي املاض��ي حينما
كان هناك صراع سياس��ي كبي��ر» .وأضاف:
«اعتبرنا أن بع��د انتخاب رئيس اجلمهورية
وااللتفاف الوطني على الرئيس ميشال عون،
عبرنا إل��ى مرحلة أخرى س��قفها التفاهمات
الوطني��ة ،لكنن��ا مررنا بفت��رة تعرضنا فيها
حلم�لات وكلما تق��دم رئيس التي��ار باقتراح
يصبح االقتراح طائفياً ،مشيطناً».

بري :صفقة البواخر
ّ
«معومة للجيوب»
ِّ

ادلى رئي��س مجلس الن��واب نبيه بري
باآلتي:
«البواخر املعوِّمة للجيوب .هذه الصفقة
ليس��ت تفصي�لاً ،وكل صفق��ة ال مت��ر بدائرة
املناقصات مش��بوهة حتماً .من وضع نفسه
موضع التهم ،فال تلومنّ من «أحس��ن» الظن
به خصوصا ً هذه املرة» .وكان بري اس��تقبل
في ع�ين التين��ة وف��دا ً م��ن الصلي��ب األحمر
اللبنان��ي برئاس��ة الدكتور انط��وان الزغبي
وعضوية األمني العام جورج كتانة والهيئة
التنفيذي��ة وممثل��ي الش��باب واإلس��عاف،
وأشاد بدور هذه املؤسسة االنسانية ،معلنا ً
تبرع��ه براتبه ع��ن أيار مس��اهمة في حملته
املالي��ة الس��نوية ،ووع��د بـالعم��ل ملضاعفة
مخصص��ات الصلي��ب األحم��ر م��ن خمس��ة
مليارات الى عشرة مليارات ليرة.

ريفي :صفقة بواخر
الكهرباء وصمة عار

رأى الل��واء أش��رف ريف��ي ان «صفق��ة
بواخ��ر الكهرب��اء ،باألس��عار امللغوم��ة،
وبتغييب دفتر شروط استئجارها عن هيئة
املناقص��اتُ ،تش�� ِّكل وصم َة ع��ار على جبني
العهد واحلكومة ،التي أعطت لنفسها عنوان
استعادة الثقة ،وهي من الثقة براء» ،مشيرا ً
ال��ى «أن هذه الصفقة التي يصر وزير الطاقة
عل��ى تنفيذه��ا ،والت��ي تخال��ف كل األصول
والقوان�ين ،والتي تعبِّر بوضوح عن جش��ع
الفس��اد وعن وقاح��ة الفاس��دين ،والتي ق َدّم
له��ا كب��ار املس��ؤولني التغطية عل��ى طاولة
مجلس الوزراء في جلسته األخيرة ،ستؤدي
ال��ى نهب مئات املاليني م��ن الدوالرات ،وهي
أم��وال الش��عب اللبناني ،ال��ذي يرزح حتت
الضائق��ة االقتصادية واالجتماعي��ة ،والذي
يس��تكتر عليه أهل الس��لطة إعطاءه حقوقه،

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات
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فيما هم يتس��ابقون عل��ى نهب امل��ال العام،
ضارب�ين الرقم القياس��ي في تاريخ الفس��اد
في لبنان».
وسأل في بيان« :من مينع تلزمي القطاع
اخلاص إنش��اء معامل إنتاج الكهرباء ،التي
ِّ
توفر على اخلزينة واملواطن على ح ٍّد س��واء
؟ كما نس��أل مل��اذا ال ُتش�� َّغل بع��ض املعامل
املتوقف��ة ع��ن اإلنت��اج ،ه��ل ألج��ل اس��تمرار
إغ��راق اللبناني�ين بالتقن�ين ،وف��رض خيار
البواخ��ر وعموالته��ا ،كح��ل وحي��د ،من أجل
زيادة ثروات املسؤولني؟».

وقعت املش��كلة ألننا نحاول أن نر ّد أكبر عدد
م��ن احلق��وق ال��ى أصحابها .ه��ذا املوضوع
أثرناه وقلنا انه لي��س مبوضوع طائفي ،بل
هدفه حتقي��ق العدال��ة واملس��اواة .يريدون
الي��وم قانونا ً على أس��اس النس��بية لكن من
دون ضوابط ،نح��ن نطالب بإيجادها ومنها
التأهي��ل لوص��ول األكف��اء الذي��ن ميثل��ون
طوائفه��م ،ومنفتح��ون عل��ى أي طرح يحقق
فعالً هذه األهداف».

العريضي :بلغنا المرحلة
النهائية قبل التفاهم

الصناعيون يطلقون صرخة
لوقف اإلغراق

أطلق��ت جمعي��ة الصناعي�ين برئاس��ة
الدكتور ف��ادي اجلميل صرخ��ة طالبت فيها
الدول��ة ب��ـ «التحرك الس��ريع إلنق��اذ القطاع
واحلد من مسلس��ل اقف��ال املصانع اللبنانية
ووقف املنافسة غير الشرعية للمصانع التي
ينش��ئها النازحون الس��وريون» .ودعم هذه
الصرخة وزير الصناعة حسني احلاج حسن
ووزير االقتصاد رائد خوري اللذان شاركا في
املؤمتر الصحافي الذي عقد في اجلمعية.
وطال��ب اجلميل أيضا ً بب��دء مفاوضات
جدي��ة مع ش��ركاء لبن��ان التجاري�ين الذين
يس��تورد منه��م بامللي��ارات وال يص��در اليهم
إال بعش��رات املالي�ين ،إلعط��اء املنتج��ات
اللبناني��ة األفضلي��ة ،واج��راء مفاوض��ات
م��ع ال��دول الش��قيقة الت��ي تربط لبن��ان بها
اتفاق��ات جتارية جلهة تنفي��ذ كل مقتضيات
ه��ذه االتفاق��ات وع��دم االستنس��ابية الت��ي
حت��رم لبن��ان الكثير م��ن املي��زات التجارية
التي تتضمنها ،مع املباش��رة فورا ً بإقفال كل
املصانع غير الشرعية التي انشأها الالجئون
السوريون في كل املناطق ،واملباشرة بخطة
لتحفي��ز الص��ادرات الصناعي��ة الس��تعادة
خس��ائر الص��ادرات الت��ي وصلت ال��ى نحو
 1.2مليار دوالر.

«جرائم الفايسبوك» تخضع
لقانون العقوبات وليس المطبوعات

اص��درت محكم��ة التميي��ز الناظ��رة في
قضاي��ا املطبوع��ات برئاس��ة القاض��ي جان
عي��د وعضوي��ة املستش��ارين م��ادي مطران
وج��ان م��ارك عويس اجته��ادا ً اعتب��رت فيه
ان «اجلرائ��م الواقع��ة على مواق��ع التواصل
م��ن
االجتماعي«الفايسبوك»ليس��ت
اختص��اص محكم��ة املطبوع��ات وال تخضع
لقان��ون املطبوع��ات ب��ل لقان��ون العقوبات
وللمحاك��م العادي��ة ألن النش��ر يت��م عل��ى
حس��اب خاص من دون ضوابط وال تخضع
لشروط قانون املطبوعات».
وج��اء االجتهاد ف��ي الق��رار الصادر عن
احملكم��ة ف��ي االس��تئناف املق��دم م��ن محمد
زبيب بواس��طة وكيله احملام��ي نزار صاغية
ف��ي وج��ه الوزي��ر الس��ابق محمد املش��نوق
طعنا ً بالقرار الصادر عن محكمة املطبوعات
بتاري��خ  2016/10/18ب��رد الدفع�ين
الشكليني املدعى بهما.

أعل��ن عض��و «اللق��اء الدميوقراط��ي»
النائب غ��ازي العريض��ي «أننا ف��ي املرحلة
النهائي��ة أو الش��وط األخي��ر للوص��ول إل��ى
تفاهم حول قان��ون االنتخاب ،على رغم دقة
املرحلة والتعقيدات والتهويل والكالم العالي
النبرة واملناورات والتكتيكات وكل محاوالت
الضغ��ط إلق��رار أف��كار ومش��اريع معين��ة».
وأش��ار في حديث الى إذاعة «الش��رق» ،الى
أن «كل الفرق��اء حس��موا بش��كل كام��ل أن ال
فراغ وال متديد .فهذا األخير فضيحة والفراغ
كارثة بكل م��ا للكلمة من معنى» ،معتبرا ً أنه
«إذا كانت النيات صادق��ة ،نذهب إلى اتفاق
عل��ى قان��ون جدي��د قائ��م على النس��بية في
الدوائر الوسطى».
ولفت إلى أن «جهات أساسية في البالد
وافق��ت عل��ى ه��ذا األم��ر س��ابقا ً ف��ي حكومة
الرئي��س جني��ب ميقات��ي ،لكن األم��ر يتعلق
لدى البعض مبس��ألة الدوائ��ر ،وتاليا ً ميكن
أن يتواف��ر إجماع حول هذه النقطة إذا ذهبنا
إلى تدوير الزوايا في كيفية تركيب الدوائر».

وزراء «القوات» يدعون إلى
احترام قرارات مجلس الوزراء

أعل��ن وزراء «الق��وات اللبناني��ة» انهم
«سيتخذون اخلطوات الالزمة داخل مجلس
ال��وزراء وخارج��ه لوض��ع االم��ور املتعلق��ة
بالقطاع الكهربائي في مس��ارها حفاظا ً على
امل��ال العام ولقيام دولة القانون» ،ومؤكدين
ان «التباي��ن الكهربائ��ي ال يفس��د ف��ي ال��ود
قضي��ة ،ألن هذه املالحظ��ات تصب في خانة
احلف��اظ عل��ى جناح العه��د واحلكوم��ة أوال ً
وأخيراً».

عون يطالب
للنسبية
بضوابط
ّ

أك��د رئي��س اجلمهورية العماد ميش��ال
عون أمام زواره ،أن «قانون االنتخاب املزمع
التوافق حول��ه ،هدفه أن يص��ل اجلميع الى
حقوقه��م ،ال الكس��ب عل��ى حس��اب اآلخر»،
معددا ً ثالثة أس��باب حال��ت دون اعتماد أحد
املشاريع االنتخابية املطروحة« ،وهي أن ك ّل
م��ن هيمن عل��ى طائفته ال يري��د لألقلية فيها
أن تتم ّث��ل وال أن تكون هن��اك كتلة معارضة
شعبية مكشوفة ،والبعض يخاف من تغيير
موازي��ن الق��وى ،وكل ط��رف يري��د تنات��ش
بضعة نواب من عند جاره».
وق��ال« :ألن املس��يحي ه��و ج��ار ال��ك ّل،

وجهة نظر
التيار والقوات بين الكارثة والمصيبة
بقلم :أمين حجازي
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 مرحلي ًا ،ريثما يتم بناء معامل على البر تكون قادرة
عل ��ى س ��د حاجة اللبنانيني ال ��ى الكهرباء .والقوات اللبناني ��ة تهدف من وراء
هذا اﻻصرار الى صيانة حتالفها مع العهد ومع التيار الوطني احلر بقيادته
احلالية ممثلة بوزير اخلارجية جبران باس ��يل .ولكن اﻻصرار املش ��ار اليه بات
مخدوش ًا 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 اﻻنتخابي الذي لم
يول ��د بع ��د ،وحتديد ًا في موض ��وع النس ��بية الكاملة التي أعلن ح ��زب القوات
قبوله بها بعد ،رفض طويل اﻷمد.
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
اﻻنتخابي.
وقد ظهرت بعض عالمات التنافر بني اجلانبني منذ بضعة أسابيع حينما
كان وزي ��ر اخلارجي ��ة ورئيس التيار الوطني احلر جبران باس ��يل يعقد مؤمتر ًا
صحافي� � ًا وجاه ��ر بانتقاد غياب وزير اإلعالم ملحم الرياش ��ي عن هذا املؤمتر
وكأن ��ه أح ��د االعالمي�ي�ن الواجب عليهم تغطي ��ة ذلك املؤمت ��ر الصحفي .فما
كان من الرياش ��ي اﻻ أن س ��ارع بالرد على باس ��يل مباشرة في خالل اللقاء مع
اﻻعالميني الذي أعقب اجتماع اللجنة االعالمية النيابية مؤكد ًا أن حضوره
ومشاركته في اجتماع اللجنة النيابية أوجب من أي أمر آخر.
ﻻ أري ��د أن أصط ��اد ف ��ي املي ��اه العك ��رة ،وهي تهم ��ة يعتبرن ��ي العديد من
اﻷصدقاء والزمالء مرشح ًا 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 اﻻنتخابات
الرئاس ��ية وق ��د وصل ��ت هذه احلص ��ة نظري ًا الى نص ��ف عدد املقاع ��د الوزارية
املسيحية .ثم برزت عدة وسائل جُلئ اليها لتحجيم حصة القوات كان منها:
 متثيل قوى مس ��يحية أخرى مثل تيار املردة ومس ��يحيي تيار املس ��تقبلوحزب الكتائب عندما كان وارد ًا متثيله...
 الفص ��ل ب�ي�ن حص ��ة التي ��ار الوطن ��ي احل ��ر الوزاري ��ة وحص ��ة رئي ��ساجلمهورية.
 الت ��ذرع باعتراض حلف ��اء التيار الوطني احلر من معس ��كر الثامن منآذار على حصة القوات.
 اﻻستناد الى التفاوت العددي بني كتلة التغيير واإلصالح وكتلة القواتاللبناني ��ة وهو م ��ا لم يكن حاضر ًا في التداول ب�ي�ن الطرفني قبل اﻻنتخابات
الرئاسية.
اذا ص ��ح وج ��ود ه ��ذه الثُّ غ ��ر في ج ��دار العالقة ب�ي�ن التي ��ار الوطني احلر
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 مبآﻻت املوضوع
اﻻنتخاب ��ي قانون� � ًا وحتالف ��ات .كذل ��ك إن رأب الصدع بني اجلانب�ي�ن أمر غير
مس ��تبعد ف ��ي ظل الطموح املش ��ترك باﻻمس ��اك بالس ��احة املس ��يحية والقاء
القبض عل التمثيل النيابي فيها.
بع ��ض اﻻوس ��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 اﻻ اﻻختي ��ار بني
الكارثة واملصيبة>.

النائب الحوت :األمور ما زالت عالقة
والجميع يمتهن مبدأ التعطيل للوصول إلى مصالحه الشخصية
ق��ال النائب الدكتور عم��اد احلوت في حدي��ث لـ إذاعة
الفجر إن «األمور ما زالت عالقة كما كانت في السابق ،بعيدا ً
عن أية بوادر اتفاق حول صيغة محددة لقانون االنتخابات،
واجلمي��ع ميارس لعبة العض على األصابع والرقص على
حاف��ة الهاوية ،ويحاول أن يضغ��ط عامل الوقت للحصول
على مكتسبات على حساب املكونات السياسية األخرى ،ما
يعرقل احتمال االتفاق على قانون لالنتخابات».
وأض��اف احل��وت أن «تف��اؤل رئي��س احلكومة س��عد
احلريري ح��ول التوافق على ملف القان��ون ،يهدف إلى بث
االيجابي��ة في أوس��اط اللبناني�ين ،لكن في الواق��ع ال تقدم
حاليا ً حول احتمال التوافق على القانون».
واعتبر احل��وت أن «جميع القوى السياس��ية امتهنت

مب��دأ التعطي��ل للوص��ول إل��ى مصاحل��ه الش��خصية ،أو
ملن��ع اآلخرين من حتقي��ق أهدافهم .في الس��ابق ّ
مت تعطيل
املجلس النيابي سنتني ونصف سنة للوصول إلى انتخاب
الرئيس ميشال عون ،واليوم يتم التلويح بتعطيل مجلس
الن��واب إلق��رار قان��ون انتخاب��ي ،أو مجلس ال��وزراء ملنع
التصوي��ت عل��ى قان��ون مع�ين .وبالتال��ي ،هذا األس��لوب
ال يبن��ي مؤسس��ات وال يؤم��ن انتظ��ام احلياة املؤسس��ية
السياسية العامة».
وأكد احلوت أن «طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري
متوائم مع اتفاق الطائف والدستور ،ألنه يتعلق بالنسبية
ف��ي مجلس النواب ،م��ا يتيح جلميع القوى السياس��ية أن
تتنافس بشكل متوازن ومعقول».

لبنان :ألف ل.ل ،سوريا  50ل.س ،السعودية  5رياالت ،االمارات  7دراهم ،قطر  5رياالت ،الكويت  300فلس ،األردن  700فلس ،البحرين  500فلس ،اليمن  200ريال ،مصر  6جنيه،
السودان  3جنيه ،املغرب  10دراهم ،فرنسا يورو واحد ،انكلترا جنيه واحد ،الواليات املتحدة وبقية األقطار  1،5دوالر أو ما يعادلها.
داخل لبنان 75 :ألف ليرة لألفراد  100/ألف ليرة للمؤسسات

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)
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حقق��ت الق��وى السياس��ية اللبناني��ة جناح��ات مم ّيزة خالل األش��هر
األخي��رة ،كان أبرزها إجراء االنتخابات الرئاس��ية وانتخ��اب رئيس جديد
للجمهوري��ة وتش��كيل حكوم��ة العه��د األول��ى برئاس��ة س��عد احلري��ري،
التي ش��كلت غطا ًء ملرحل��ة التعطيل التي امتدت قرابة ثالث س��نوات .لكن
مرحل��ة النجاح انتهت بالوقوف جامدة أمام االنتخابات النيابية التي كان
مفروض��ا ً بها أن جتري منذ أربع س��نوات ،بذريع��ة واهية ،هي أن املجلس
النيابي (املمدّدة واليته) لم يستطع التفاهم على قانون جديد لالنتخابات
وضد الفراغ .وتبعا ً لذلك فقد أعلن اجلميع (رئيسا ً وحكومة وكتالً نيابية)
أنه��م ضد اج��راء االنتخابات مبوجب قانون الس��تني ،وأنهم ض��د التمديد
للمجلس ،وبالتالي فإن اخلي��ار املتاح هو الوصول إلى تفاهم وطني حول
قانون جديد لالنتخابات ..وهذا يس��تدعي اجازته في الس��احة السياسية
أوالً ،ث��م في اللج��ان النيابية ،م��رورا ً مبجلس الوزراء ،وص��وال ً إلى الهيئة
العام��ة للمجل��س النيابي .وهذا املس��ار الطوي��ل لم يتحقق ،وي��كاد يكون
مستحيالً اجنازه خالل هذا العام.
ما هو البديل إذن؟! يتناوب الرؤس��اء الثالث��ة :عون وبري واحلريري
ضخ بعض األمل في الساحة السياسية ،لكنهم يسارعون الى استرجاعها
بعد ي��وم أو يومني ،ليعود البل��د الى حالة الفراغ والتعطي��ل والدوران في
احللقة املفرغة من جديد.
يتس��اءل كثي��رون عن س��بب ه��ذا اجلم��ود ،هل ه��و قصور ف��ي األداء
السياسي أم هو ايغال في دميقراطية لم يعرف التاريخ احلديث لها مثيالً.
إذ إن املتعارف عليه أن الدميقراطية هي حكم األغلبية ،س��واء كانت نيابية
أو ش��عبية ،أما في لبنان فإن الش��رط األساس��ي ألي أغلبية هو أن تضمن
مصالح زعامات الطوائف الكبرى ،اضافة الى املذاهب املتفرعة عنها ،فضالً
ع��ن املناط��ق واحملافظات .واملع��روف بالض��رورة أن العملي��ة االنتخابية
جت��ري مرة كل أربع أو خمس س��نوات ،مبوجب القان��ون املعمول به إذا لم
يتم تعديله .ولعل احلالة اللبنانية هي الفريدة في العالم التي ترفض فيها
الكت��ل النيابية قانون االنتخابات الذي أتى به��ا الى املجلس النيابي والى
احلكوم��ة القائمة ،بحجة أنه قانون متخلف وغير عادل وغير عصري ..مع
أن مجلس��هم النيابي احلالي هو الذي ميكنه اج��ازة أي قانون جديد ،وهو
مجلس مطعون في شرعيته بعد أن مدّد لنفسه م ّرتني.
لقد ب��ات اللبنانيون أمام خي��ارات متعدّدة ومتراكم��ة ،وال يكاد الرأي
العام يدرك دالالتها وأش��كالها .فالنظام النس��بي ل��ه دالالت كثيرة ،خاصة
أن املطلوب اعتماده ضمن نظام طائفي ومذهبي ،فكيف نوفق بني النس��بي
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
الطائفي��ة السياس��ية التي نص عليه��ا اتفاق (أو دس��تور) الطائف!! يقول
البع��ض ان اخليار الدس��توري الوحيد الذي ميكن اعتماده ،س��واء اآلن أو

خالل األش��هر املتبقية من العام احلالي ،هو الذي جرت مبوجبه انتخابات
عام  2009وما قبلها ،ألن عملية تس��ويق أي قانون جديد حتتاج إلى ستة
أش��هر عل��ى األقل بعد اجازته ف��ي املجلس النيابي ،وهذا م��ا ميكن أن ميتد
ليس الى أواخر العام احلالي ،ولكن الى العام القادم كذلك.
لك��ن الس��ؤال الذي يفرض نفس��ه هنا ،ه��و :من صاح��ب املصلحة في
التمديد والتعطيل واملراوحة في الفراغ؟ كان البعض يوجه أصابع االتهام
ال��ى ح��زب الله وحليفت��ه حركة أم��ل ،نظرا ً النش��غالهما باحل��رب الدائرة
ف��ي س��وريا .لكن األمور جت��اوزت هذه اخلي��ارات ،وباتت ف��ي لبنان قوى
سياس��ية أخرى ليس��ت ضالعة أو مشاركة في امللف الس��وري .فالتطرف
والغل��و باتا م��ن أهم املعطالت ،ليس في الس��احة اللبناني��ة وحدها وامنا
على مس��توى العالم ..بدءا ً بحصيلة االنتخابات الرئاسية األميركية التي
حملت دونالد ترامب الى البيت األبيض ،وصوال ً إلى تقدم أس��هم املرش��حة
الفرنس��ية اخلاسرة مارين لوبان .وإذا كانت رئيسة «اجلبهة الوطنية» قد
جنح��ت في جتاوز ع��دد كبير من األحزاب الفرنس��ية اليمينية واليس��ارية
وحتقي��ق جناح مم ّيز في االنتخابات الرئاس��ية ،ف��إن االنتخابات النيابية
القادم��ة ،املقرر اجراؤها في فرنس��ا بعد ثالثة أس��ابيع ،ق��د حتمل حقائق
صادم��ة جديدة ف��ي الس��احة الفرنس��ية ،وهنا يق��ع التصادم ب�ين التيار
املعت��دل ال��ذي دفع بالرئيس ماكرون الى س��دة الرئاس��ة ،وب�ين التيارات
األخرى التي ع ّبرت عن حجمها ،س��واء بالتصويت لصالح أحد املرش��حني
ملوقع الرئاس��ة ،أو باالمتناع عن التصويت في هذه الدورة مبا يقارب ثلث
حجم الناخبني الفرنسيني.
أم��ا عندنا ف��ي لبنان ،ف��إن االمتناع ع��ن التصويت ف��ي أي انتخابات
قادمة ،س��واء بالنس��بية أو غيرها ،فقد يكون االمتناع عن التصويت س�� ّيد
الساحة ،وقد حملت االنتخابات البلدية واالختيارية األخيرة دالالت توحي
ب��أن الناخب اللبناني لم يعد أس��ير «الزعيم» ،س��واء كان زعيم الطائفة أو
احلزب أو املنطقة .وعندها س��وف تنكشف كل اخليارات التي تعمل القوى
السياس��ية اللبناني��ة عل��ى حتقيقه��ا عبر ترجي��ح كفة قان��ون االنتخاب،
باجتاه النس��بي أو األكثري أو األرثوذكس��ي .وهنا سوف يكون لبنان أمام
اس��تحقاق جديد ،هو انقالب املوازين التي تدفع القوى السياس��ية باجتاه
قانون االنتخابات املالئم ملصاحلها.
وإذا وق��ع مثل ه��ذا اخليار وحت�� ّول والء اللبنانيني من ال��والء الطائفي
واحلزبي والزعامي الى الوالء الفكري والسياسي ،عندها سوف يكون البلد
أم��ام خيارات جدي��دة ،ورمبا مؤمتر تأسيس��ي يعيد ف��رز األوراق وتوزيع
احلصص واملواقع ،في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها ،وليس في املجلس
النياب��ي وحده .أما اآلن ،فإن أمام اللبنانيني خيار وحيد بإمكانهم اعتماده
واج��راء االنتخاب��ات النيابية مبوجبه في املس��تقبل املنظ��ور ،هو القانون
املعمول به دس��تورياً ،س��واء حمل اسم قانون الس��تني ،أو غازي كنعان أو
غير ذلك من التسميات ،وبعد ذلك لكل حادث حديث.

أين الدولة واألحزاب من ظواهر الفلتان األمني وتفشي المخدرات؟

فيم��ا تغ��رق الس��احة السياس��ية في ج��دل عقيم
ح��ول قانون االنتخ��اب ،حيث ب��ات احلدي��ث فيه مثل
قص��ة ابري��ق الزي��ت ال يع��رف أحد ل��ه نهاي��ة ،تعيش
املدن والقرى اللبنانية ف��ي ظل حالة من الفلتان األمني
ال س��ابق له��ا ،حي��ث كل ي��وم هن��اك خب��ر ع��ن جرمية
قت��ل بطلها أح��د املجرم�ين املطلوبني الذين يس��رحون
وميرحون دون إلق��اء القبض عليهم .فبعد جرمية بلدة
ق��ب الياس البقاعية التي ذهب ضحيتها طالل العوض
وخلي��ل قطان على ي��د أحد املجرم�ين املخمورين في ما
عرف بجرمية «النس��كافيه» ،س��قط خلي��ل الصلح في
بعلبك برصاص بعض الزعران في املدينة ،وهو ما أثار
ردود فعل مس��تنكرة بني أهال��ي وفعاليات املدينة التي
تش��كو من حالة الفلتان األمني املستش��ري في املنطقة.
وم��ا كاد أهال��ي البق��اع يفيق��ون من جرمية قت��ل خليل
الصلح حتى س��قطت س��ارة س��ليمان في زحلة على يد
أحد املطلوبني بسبب خالف على أفضلية املرور.
وال يقتص��ر األم��ر بالنس��بة إل��ى حال��ة الفلت��ان
األمني املستش��ري على منطقة البق��اع ،فبعد إطالق نار
وإلقاء قنبلة في أحد أس��واق منطقة ب��رج البراجنة في
الضاحي��ة اجلنوبي��ة من قبل جت��ار مخ��درات ،تداعى
أهال��ي وفعاليات ب��رج البراجنة إلى اعتص��ام «رفضا ً
حلال��ة الفلت��ان ال��ذي يض��رب أحياءه��م ،ويع�� ّرض
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ممتلكاته��م وأعراضه��م
لالعت��داء والتحرش» كما
ج��اء ف��ي بي��ان لفاعليات
برج البراجنة.
والسؤال الذي يطرح
نفسه هو :مَن املسؤول عن
حالة الفلت��ان األمني التي
تضرب املناطق اللبنانية،
وملاذا تق��ف الدولة عاجزة
أم��ام الزع��ران وجت��ار
املخدرات؟
ف��ي ظاه��رة الفت��ة،
تب��دو حالة الفلتان األمني
وجت��ارة املخدرات وكأنها
مرتبط��ة ارتباطا ً وثيقا ً بالس�لاح اخلارج عن س��يطرة
الدولة في مناطق معينة.
ففي منطقة البقاع التي تعتبر الس��احة الرئيس��ية
الت��ي يس��تخدمها «ح��زب الله» ف��ي قتاله ال��ى جانب
النظام الس��وري ،وحي��ث تتركز معس��كراته التدريبية
ومخازن س�لاحه ،ويعب��ر يوميا ً من البقاع الى س��وريا
مئات املقاتلني من «حزب الله» ،تنتش��ر ظاهرة غريبة،
ه��ي ظاهرة الس�لاح املتفلت بني املواطن�ين الذي أودى
بحي��اة العش��رات ،وآخره��م خلي��ل الصلح ف��ي بعلبك
وسارة س��ليمان في زحلة ،إضافة إلى عمليات اخلطف
واالبت��زاز وف��رض اخل��وة عل��ى الن��اس ف��ي أرزاقه��م
وجتارتهم .وتتراف��ق ظاهرة اخلطف والقت��ل واالبتزاز
مع تفش��ي جتارة املخدرات وتعاطيها في املنطقة ،وقد
امت��دت الى كل املناطق اللبنانية ،وفش��لت الدولة مرارا ً
وتك��رارا ً ف��ي معاجلة هذه املش��كلة رغ��م إعالنها وضع
أكثر من خطة أمني��ة في البقاع ملعاجلة ظواهر اخلطف
والقتل وجتارة املخدرات.
وفي هذا الس��ياق تداعى تكتل نواب بعلبك الهرمل

الى اجتماع اس��تثنائي للتداول في األوضاع األمنية في
محافظ��ة البق��اع ،وتال النائ��ب علي املقداد بيانا ً باس��م
املجتمع�ين ،ومم��ا ج��اء في��ه« :إن تكت��ل ن��واب بعلبك
الهرم��ل وباس��م جمي��ع الق��وى السياس��ية والبلديات
واملخاتير والفعالي��ات ،يتوجه الى املس��ؤولني جميعا ً
وإل��ى األجه��زة األمنية ومل��رة جديدة بطل��ب وضع حد
نهائ��ي ل��كل عم��ل مخل باألم��ن ...ول��م يعد مقب��وال ً وال
مسموحا ً أن يستمر الوضع على ما هو عليه مهما كانت
املبررات».
وهن��ا نس��أل :إذا كان «ح��زب الل��ه» وكل الق��وى
السياس��ية والفاعليات ضد اس��تمرار حالة الفلتان في
البقاع ،فمن يغطي الزعران وجتار املخدرات؟
وهناك سؤال آخر :ملاذا فشلت أكثر من خطة أمنية
أعلنته��ا احلكوم��ة ف��ي مكافح��ة أو احلد من مث��ل هذه
الظواه��ر؟ هل ألن الزع��ران وجتار املخ��درات أقوى من
الدول��ة والقوى واألح��زاب الفاعلة عل��ى األرض ،أم ألن
هناك من يقدم احلماية والرعاية إلى هؤالء املجرمني؟
هذا الواقع جتب مواجهته بصراحة وشجاعة ،ألن

الظواه��ر املرتبطة بالفلت��ان األمني وجت��ارة املخدرات
انتقلت إلى باقي املناطق اللبنانية ولم تعد تقتصر على
منطقة البقاع.
فف��ي قل��ب الضاحي��ة اجلنوبي��ة ،في منطق��ة برج
البراجن��ة ،ارتفع ص��وت الفاعليات والتج��ار واألهالي
بالشكوى من تفش��ي الفلتان األمني ،واالبتزاز وجتارة
املخدرات «الذي يضرب أحياءهم ،ويعرض ممتلكاتهم
وأعراضه��م لالعت��داء والتح��رش ،من قب��ل مجموعات
«مافيوية» مرتبطة باحلاالت الشاذة وجتارة املخدرات
واملمنوع��ات» كم��ا ج��اء على لس��ان أح��د مخاتير برج
البراجن��ة ف��ي االعتصام ال��ذي أقاموه ف��ي منطقة عني
السكة.
وفي منطقة النبطية تداعت الفاعليات السياس��ية
واحلزبية الى حترك إلطالق حملة للوقاية من املخدرات
في  14أيار اجلاري ،وقال النائب علي فياض إن ظاهرة
املخدرات «انتش��رت بني القرى ومن مدينة الى أخرى»
وكأن هن��اك من يريد جتوي��ف انتصاراتنا عل��ى العد ّو
اإلسرائيلي فوجهوا لنا عدوا ً آخر».
وه��ذا الكالم للنائ��ب فياض ال يبش��ر باخلير ،ألنه
يعتب��ر حالة الفلتان األمني وانتش��ار تعاطي املخدرات
وكأن��ه مؤامرة موجهة من عد ّو ما إل��ى املقاومة وأهلها،
والنائب علي فياض يعلم علم اليقني أن املخدرات تزرع
ف��ي البقاع ،واحلب��وب املخدرة تصنع هن��اك أيضاً ،وال
دخل ألي عد ّو خارجي بزراعة املخدرات وال بتصنيعها،
وال بيعها وانتشارها في مختلف املناطق اللبنانية.
في ه��ذا اإلط��ار ،يحضرني كالم ألحد األش��خاص
الذي��ن عاصروا وجود منظمة التحرير الفلس��طينية في
جن��وب لبن��ان ،فيق��ول إن منظمة التحري��ر كانت تدفع
األم��وال الطائلة للفاعلي��ات والش��خصيات اجلنوبية،
وم��ع ذلك وبس��بب حال��ة الفلت��ان التي كان ميارس��ها
الفلس��طينيون واملرتبطون بهم ،رح��ب أهالي اجلنوب
بالع��د ّو اإلس��رائيلي عندما دخل إلى جن��وب لبنان في
العام .1982
فهل ينتظر لبنان مصيرا ً أس��ود إذا استمرت الدولة
ف��ي التغاض��ي ع��ن ظواه��ر الفلت��ان األمن��ي وجت��ارة
املخدرات؟}
بسام غنوم
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الصراع على القانون االنتخابي ..ورهان ربع الساعة األخير
بقلم :وائل جنم
ثالث��ة أيام تفصل عن موعد اجللس��ة التش��ريعية
املقررة يوم اخلامس عشر من أيار اجلاري ،وهي اجللسة
املؤجلة من الثالث عش��ر من نيسان املنصرم بطلب من
ّ
الرئي��س نبيه بري بعد اس��تخدام رئي��س اجلمهورية،
ميش��ال عون ،حق��ه الدس��توري بتعليق عم��ل مجلس
النواب ملدة شهر كامل تنتهي يوم الثالث عشر من أيار،
وذلك على خلفية االنقسام حول قانون االنتخاب ،وفي
ضوء التصعيد الذي حصل يومها وهدّد بانفالت األمور
من عقالها وخروجها عن الس��يطرة ،خاصة أن اجللسة
كان��ت تش��ريعية ومخصص��ة ملناقش��ة وإق��رار اقتراح
قان��ون تق��دّم ب��ه النائب نق��وال فتوش ،يقض��ي بتمديد
والية املجلس النيابي احلالي مدة عام كامل.
لقد ش�� ّكلت خط��وة تعليق عم��ل املجل��س النيابي
فرصة للقوى السياس��ية واحلكوم��ة واملجلس النيابي
للتوص��ل إلى اتفاق على قانون انتخ��اب جديد ،أو أقله
عل��ى مبادئ عامة لقانون انتخاب ،إال أن ش��يئا ً من ذلك
ل��م يحصل حتى حلظ��ة كتابة هذه الكلم��ات .كل طرف
ال ي��زال يتمس��ك مبوقف��ه وال يظه��ر املرون��ة الكاملة من
أج��ل إجناز ه��ذا االتفاق على القان��ون ،وكل طرف يقدّم
مصاحله الفئوية واحلزبي��ة والطائفية واخلاصة على
مصالح البلد ،وكل طرف يستنس��ب القانون التي يو ّفر
له الف��وز والربح ولو على حس��اب الوط��ن ،ولذلك ظ ّل
املشهد مع ّقدا ً وصعبا ً ولم يشهد التقدّم املرجو للخروج
م��ن النف��ق املظل��م .ه��ل تستش��عر الق��وى السياس��ية
املس��ؤولية واخلطر ف��ي األيام الباقية؟ أم ترى تس��تمر
ف��ي «غيّه��ا» وف��ي فئويتها ول��و كان ذلك س��يؤدي إلى
انهيار الهيكل على رؤوس اجلميع؟
لألس��ف 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 يتغيّر
أو يتش�� ّكل في سورية .لقد حاول البعض في حلظة من
اللحظ��ات أن ّ
يوظف م��ا اعتبره انتصار ثورة الش��عب
الس��وري إلحداث تغيير في مش��هد القوة واحلضور في
لبنان ،إال أن اس��تمرار حالة النزف في املشهد السوري،
ومت��دد األزم��ة زمانيا ً ومكاني��اً ،وتداخ��ل املصالح فيها
إقليميا ً ودولياً ،ح ّول س��ورية إلىمجرد مسرح وملعب
لألط��راف الدولي��ة واألقليمية ،وبالتال��ي أجهض فكرة
انتص��ار الثورة بش��كل مبكر ،م��ع قناعتنا ب��أن ثورات
الش��عوب ال ب�� ّد أن تنتص��ر ،وهو ما جع��ل املراهنني في
لبن��ان على هذا اخلي��ار يتعاملون بش��كل أكثر عقالنية
وواقعي��ة مع األح��داث والتطورات واالس��تحقاقات في
لبنان ،ولع ّل مشهد انفراج األزمة الرئاسية أحد جتليات
هذه الواقعية والعقالنية.
ف��ي مقاب��ل ذلك ظ��نّ البعض اآلخ��ر في لبن��ان أن
ّ
التدخل االقليمي والدولي
موازين القوى في سورية بعد
بدأت متيل إلى مصلحة محور آخر داعم للنظام السوري،
فأراد أن يصرف فائض القوة «املوهومة» تلك في لبنان
من خالل احلديث املتكرر عن «مؤمتر تأسيس��ي» تارة،
وإح��داث تعدي�لات وتغيي��رات ف��ي النظام السياس��ي
ت��ارة أخ��رى ،كان يراد له��ا أن تعكس ،بحس��ب وجهة

نظ��ر أصحابه��ا ،موازي��ن الق��وة اجلدي��دة املتو ّلدة من
ف��وزه املتوهم للمح��ور الداعم للنظام ،ولذلك اس��تخدم
أصح��اب هذا التوجه كل إمكانات التأزمي والتعطيل في
فت��رة من الفترات بهدف ج ّر الط��رف اآلخر إلى مزيد من

التن��ازالت التي تك ّرس الهيمنة احلالية من خالل النص
الدس��توري ،ولكن س��رعان ما اكتش��ف هؤالء أيضا ً أن
املسألة ليست بهذه البس��اطة ،وأن كل ما اعتقدوه كان
مج��رد وهم وس��راب ،وقد جعله��م ذلك أيض��ا ً يعيدون
التفكير في املسألة بطريقة
الرئيسان عون واحلريري أكث��ر عقالني��ة وواقعي��ة
بحيث يتم حفظ االستقرار
والنظ��ام حت��ى ال ينزل��ق
البلد إلى املجهول.
اليوم هناك طرف ثالث
يب��دو أنه يري��د أن ميارس
اللعب��ة ذاته��ا ،والتجرب��ة
نفس��ها .يري��د أن يس��تغل
ما يجري م��ن تطورات في
املش��هد الع��ام للمنطقة من

أجل إحداث تغييرات أو تعديالت في املش��هد السياسي
اللبناني تعيد ما يعتبره صالحيات ومكاس��ب كانت له
ف��ي فترة من الفت��رات .أو رمبا كان يري��د أن يأخذ البلد
إل��ى صيغة جديدة يظ��ن أنها األكثر طمأن��ة له وملك ّونه
م��ن دون أن ي��درك أن ذلك ق��د يح ّول ما يري��ده إلى غير
النيّ��ة والقصد ال��ذي يتوخاه .هؤالء يدخلون أنفس��هم
والبل��د ف��ي د ّوامة م��ن الصعوب��ة أن تو ّفر له��م أو للبلد
االس��تقرار واحلقوق واملصالح .ه��ؤالء يجب أن يدركوا
ض��رورة التعامل بواقعية وعقالنية مع األمور كي نو ّفر
على البلد مزيدا ً من االنهيار والفوضى.
قان��ون االنتخ��اب بقدر ما يش�� ّكل عقب��ة في طريق
استقرار البلد ومن ّوها وازدهارها ،بقدْر ما يش ّكل مدخالً
للحل واالس��تقرار والش��عور بكل ما من ش��أنه أن يبدد
هواج��س اجلمي��ع .ولذل��ك ينبغ��ي للقوى السياس��ية
والكت��ل النيابي��ة واحلكوم��ة واملجلس النياب��ي العمل
انطالق��ا ً من الش��عور باملس��ؤولية ومن موق��ع عقالني
وواقعي إلقرار قانون في ربع الساعة األخير يضع ح ّدا ً
لهذه األزمة دون مراهنات على أي ش��يء س��وى وحدة
اللبنانيني وتعايشهم معاً}.

في ّ
ظل تصاعد الخطاب الطائفي:

هل يمكن أن تبرز مبادرة إنقاذية جديدة في لبنان؟
تصاع��دت أخيرا ً ف��ي لبنان حدة اخلط��اب الطائفي
بني األطراف والقوى السياسية واحلزبية ،ولم تعد هذه
القوى تخفي هواجسها الطائفية واملذهبية بالنسبة إلى
وض��ع قانون جديد لالنتخاب��ات .فالتيار الوطني احلر،
ال��ذي كان يقدِّم نفس��ه تي��ارا ً عابرا ً للطوائ��ف واملناطق،
أصبح يركز «على استعادة حقوق املسيحيني ومواجهة
هيمن��ة الطوائ��ف األخرى» ،والق��وات اللبناني��ة «تعتبر
أن م��ن األولوي��ات ف��ي ه��ذه املرحل��ة تصحي��ح التمثيل
املس��يحي» ،وهي تراهن على حتالفه��ا مع التيار لتعزيز
حضوره��ا النياب��ي والش��عبي .أم��ا احل��زب التقدم��ي
االش��تراكي ،فهو يعط��ي األولوية حلماي��ة متثيل الدروز
وكيفية االحتفاظ بدوره األساسي على الصعيد الدرزي،
ف��ي حني أن حزب الل��ه وحركة أمل يعتب��ران انهما ليس
لديهم��ا مش��كلة على صعي��د التمثيل الش��يعي ،لذا فهما
ميك��ن أن يقب�لا ب��أي قان��ون لالنتخاب��ات تقب��ل ب��ه كل
األطراف األخرى .أما «تيار املس��تقبل» فهو غير قلق على
حضوره السني في هذه املرحلة ،رغم كل املشكالت التي
يواجهها.
وباس��تثناء احل��زب الش��يوعي اللبنان��ي وبع��ض
مؤسس��ات املجتمع املدني وقوى يس��ارية أو دميقراطية
مح��دودة تتح��دث ع��ن التمثيل خ��ارج االط��ار الطائفي،
فإننا لم نعد نس��مع كثيرا ً عن التيارات الوطنية واملدنية
العاب��رة للطوائ��ف والداعي��ة إل��ى الدف��اع ع��ن حق��وق
املواطن�ين اللبناني�ين كله��م ،ال مج��رد أتب��اع للطوائ��ف
واملذاهب .فهل ميكن ان تنشأ تيارات عابرة للطوائف في

هرموش لـ«إذاعة الفجر» :الطبقة السياسية فشلت
وهل نحن أمام محاصصة طوائفية أم دولة تحتكم إلى قانون ودستور؟
رأى رئيس املكتب السياس��ي للجماعة االس�لامية األستاذ أسعد هرموش أننا لن نصل الى قانون عتيد
لالنتخابات في هذه الفترة وفق املهلة التي أعطاها الرئيس بحس��ب الدستور ،واعتبر ان هناك أزمة بنيوية
ف��ي النظام السياس��ي في لبنان ،وأن الطبقة السياس��ية فش��لت ليس فقط في قانون االنتخ��اب ،بل في كل
الصعد .فشلت في الوصول الى دولة العدالة واملساواة وفي االصالح االداري ،فشلت في التخفيف من عبء
الدي��ن العام املتعاظم يوما ً بعد يوم ،وفي حل ازمة النفايات ،فش��لت في سلس��لة الرت��ب والرواتب .أما في
قانون االنتخاب ،فإننا بتنا أمام خيارات صعبة .وتس��اءل :هل نحن امام محاصصة طوائفية أم نحن دولة
حتتكم الى قانون ودستور؟
وأك��د هرم��وش أن النظام النس��بي هو أكثر األنظم��ة االنتخابية عدالة ومس��اواة واش��راكا ً للجميع في
التمثيل ،وأشار إلى أن اجللسة التشريعية يوم اخلامس عشر من الشهر اجلاري لن تنعقد لغياب التوافق.
وحول مؤمتر اجلماعة في قاعة البيال أش��ار هرموش إلى أن في كل مرحلة من املراحل تتقدم اجلماعة
يؤس��س لها ،م��ع كل قواعد اجلماعة في كل الس��احة اللبنانية.
خط��وة ال��ى االمام ،ولذلك هذه املرحلة كان َّ
وأعدت اجلماعة مشروعا ً سياسيا ً لوضع النقاط على احلروف في كل القضايا ،حرصا ً على البلد .ومحاولة
التصدي لكل املخاطر التي حتيق بالبلد ،وبالساحة اإلسالمية ،فاجلماعة ستخاطب أبناء الوطن والساحة
اإلس�لامية مب��ا يتالءم معه��م جميعاً ،وتق��دمي رؤية اصالحي��ة للواقع الذي نعيش��ه ،وللقضاي��ا احلياتية
واملطلبية اليومية ،وعلى هذا مت صياغة النقاط حتت شعار املشاركة ال املغالبة.
ورأى أن فخ��ر احلرك��ة االس�لامية املعاصرة أنه��ا حتترم نفس��ها ،وخاصة في الدميقراطي��ة والتداول
في الس��لطة ،لي��س كباقي االحزاب التي تتم قيادته��ا بالتوريث ،أو كباقي الدول العربية كذلك .واش��ار إلى
أن حرك��ة حم��اس باألمس كانت خير ش��اهد ،واجلماع��ة في لبنان كذلك خير ش��اهد ،فنح��ن دميقراطيون
وشوريون ونحرص على ذلك.

املرحلة احلالية؟ وماذا ميكن ان تقدم هذه التيارات؟

الدعوات إلنشاء أطر جديدة

لقد برزت أخيرا ً بعض الدعوات من أجل تشكيل أطر
وطنية غير طائفية أو مذهبية ،ومنها دعوة «لقاء س��يدة
ً
أساس��ا من ش��خصيات مسيحية كانت
اجلبل» (املك َّون
ضمن قوى  14آذار ويش��رف عليه النائب السابق فارس
سعيد)« ،إلى انش��اء إطار سياسي وطني جديد لضمان
الدس��تور والعم��ل بعي��دا ً ع��ن االصطفاف��ات الطائفي��ة
واملذهبي��ة» ،كذل��ك يحرص الرئيس حس�ين احلس��يني
دائما ً على التأكي��د «أن لبنان دولة مدنية حتترم األديان
وانه يجب العمل لتطبيق الدس��تور والطائف عبر وضع
قانون انتخابات خارج القيد الطائفي مع تشكيل مجلس
الش��يوخ» .وي��رأس الرئي��س احلس��يني «املرك��ز املدني
للمبادرة الوطنية» وهو يضم شخصيات متنوعة ويركز
على قيام الدولة املدنية وحماية الدس��تور .كذلك تنشط
«حركة مواطنون ومواطنات» التي يشرف عليها الوزير
الس��ابق شربل نحاس وش��خصيات متنوعة في الدعوة
إلى قي��ام حركة وطني��ة بعيدا ً عن احلس��ابات الطائفية
واملذهبية ،وحتاول «حرك��ة التجدد الدميقراطي» (التي
أسس��ها النائ��ب الراحل نس��يب حل��ود) تنش��يط دورها
وحضورها السياسي من أجل مواجهة األجواء الطائفية.
وتش��هد حركة اليس��ار الدميقراطي (املنشقة عن احلزب
الش��يوعي اللبنان��ي) نقاش��ات داخلي��ة إلع��ادة تفعيل
حضورها وعدم ربط موقعها ودورها بتيار املس��تقبل أو
القوى الس��ابقة في «قوى  14آذار» ،كذلك ينش��ط حزب
جديد باس��م «ح��زب الس��بعة» لتق��دمي من��ط جديد في
العمل السياسي.
ويضاف إلى ذلك املجموعات الشبابية التي نشطت
س��ابقا ً في اطار احل��راك املدن��ي والتحركات الش��عبية،
والت��ي تتح��رك ب�ين فت��رة وأخ��رى م��ن خ�لال حم�لات
شعبية ملواجهة الفساد والدعوة إلى وضع قانون جديد
لالنتخابات ورف��ض األجواء الطائفي��ة واملذهبية ،كذلك
أطلق «ملتق��ى األديان والثقافات» الذي أسس��ه العالمة
السيد علي فضل الله عدة مبادرات لتعزيز السلم األهلي
ومواجهة التحريض املذهبي.

مبادرة إنقاذية جديدة؟

فهل تس��تطيع ه��ذه الق��وى التي��ارات واملجموعات
املدني��ة والالطائفي��ة إط�لاق مب��ادرة انقاذي��ة جدي��دة
ملواجه��ة اخلطاب الطائف��ي واملذهبي في ه��ذه املرحلة؟
أم أن ه��ذه الس��جاالت الطائفي��ة واملذهبية س��تزداد في
ظل النقاش��ات الدائ��رة على صعي��د اقرار قان��ون جديد
لالنتخابات واعادة تشكيل النظام السياسي اللبناني؟
تعتب��ر مص��ادر سياس��ية مطلع��ة ان املرحل��ة
احلالي��ة ف��ي لبن��ان ه��ي مرحل��ة انتقالية حت��اول فيها
كل األط��راف اع��ادة ترتيب دوره��ا وموقعها ف��ي النظام
السياس��ي اللبناني ،بعد ان ش��هدنا س��نوات عديدة من
الواقع السياس��ي احملكوم إما بنتائج احل��رب األهلية أو
بالطريق��ة اخلاطئ��ة في تطبيق اتف��اق الطائف في خالل
مرحل��ة الوج��ود الس��وري أو بس��بب تصاع��د األج��واء

الطائفي��ة واملذهبية منذ اغتي��ال الرئيس رفيق احلريري
وحتى اليوم.
وتضي��ف املصادر :رغ��م ان اتف��اق الطائف قد حلظ
ابقاء التمثيل النيابي بني املسلمني واملسيحيني مناصفة
إلى حني قيام مجلس نيابي غير طائفي وتشكيل مجلس
الش��يوخ ووضع آلية إللغ��اء الطائفية السياس��ية ،فإن
الس��نوات املاضية وال سيما منذ عام  1992وحتى اليوم
لم تش��هد متثيالً متوازنا ً بني املسلمني واملسيحيني ،ولقد
سعت القوى املسيحية لتصحيح هذا التمثيل إما من خالل
حتالفاتها السياسية أو عبر بعض قوانني االنتخابات أو
معركة رئاس��ة اجلمهورية .وتعتبر ه��ذه القوى ان هذه
املرحل��ة هي األفضل إلعادة تصحيح التمثيل املس��يحي.
ف��ي املقاب��ل ،فإن احل��زب التقدم��ي االش��تراكي والدروز
يش��عرون بأن هناك محاول��ة لتقزمي دورهم السياس��ي
والشعبي في ظل التحالفات السياسية اجلديدة وتراجع
الدور احملوري لهم في املشهد الداخلي.
وتتاب��ع هذه املص��ادر :وام��ا على الصعيد الس��ني
والش��يعي ،فإن األطراف السياس��ية في ه��ذه البيئات ال
تش��عر بالقلق على دورها وموقعها ،إن بس��بب اجلانب
الدميغراف��ي أو نظ��را ً إلى امتالك هذه األط��راف لعناصر
متع��ددة من القوة في الس��لطة وخارجه��ا ،ولذلك فهي ال
تنطل��ق في مواقفها من ناحي��ة تعزيز احلضور أو الدفاع
ع��ن الوجود ،ب��ل من خالل احلفاظ على ش��بكة املصالح
املتعددة لها داخليا ً وخارجياً.
وكل ه��ذه املعطيات تفس��ر حدة اخلط��اب واملواقف
الطائفي��ة واملذهبية التي ب��رزت أخيرا ً والتي كادت تعيد
الوضع اللبناني الى أجواء احلرب األهلية ،رغم ان معظم
األطراف اللبنانية ال تريد العودة للحرب الداخلية.
لك��ن هل ميكن اطالق مبادرة انقاذية جامعة تخفف
من األجواء الطائفية واملذهبية؟
جتيب املص��ادر السياس��ية :رغ��م كث��رة املبادرات
واللق��اءات الهادفة إلى إط�لاق مب��ادرات انقاذية أو عقد
لق��اءات وطنية عابرة للطوائف ،ف��إن األوضاع اللبنانية
الداخلية في ظل ازدياد الصراعات في املنطقة ،ال تس��مح
حالي��ا ً بإطالق مب��ادرات انقاذي��ة غير تقليدي��ة ،وكل ما
ميك��ن التوصل إلي��ه تخفي��ف االحتقان والعم��ل إلجناز
تس��وية جديدة تس��اعد في اجراء االنتخاب��ات النيابية
وحتق��ق بع��ض التقدم ف��ي تطوي��ر النظ��ام السياس��ي
اللبناني.
وتخت��م املص��ادر :إنّ الوض��ع اللبناني الي��وم غير
مس��تعد لعمل انق��اذي كبي��ر ،وان كان املطل��وب تكثيف
املبادرات واحمل��اوالت للبحث عن حلول لألزمة احلالية،
لكن املصال��ح احلزبية والطائفي��ة واملذهبية التي حتكم
الق��وى اللبنانية تتق��دم املصالح الوطني��ة العامة ،ولذا
ل��ن يحص��ل جت��اوب حقيق��ي م��ع املب��ادرات االنقاذية،
واألهم اليوم حماية الس��لم األهلي واالس��تقرار الداخلي،
أما اإلصالح الشامل فهو يتطلب ظروفا ً سياسية داخلية
وخارجية غير مبلورة حالياً}.
قاسم قصير
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األمان اإلقليمي

الفلسطينية ..بين وثيقتين
القضية
ّ
ّ
الرؤية «اإلس��رائيلية» للدولة اليهودية تس��تند إلى س��ردية تاريخية
مزعوم��ة بح��ق اليهود ف��ي أرض فلس��طني ،وال تخفي احلرك��ة الصهيونية
منطلقاته��ا ومبرراتها األيديولوجية في تس��ويغ فكرة إيج��اد دولة يهودية
نقية يجتمع فيها يهود العالم كافة.
وكت��اب «الدول��ة اليهودية» -الذي كتبه ثيودور هيرتس��ل و ُنش��ر في
فيينا واليبزيغ بتاريخ  14شباط  ،1896قبل ثمانية عشر شهرا ً من انعقاد
املؤمت��ر الصهيون��ي األول حدد في��ه رؤيته لدول��ة اليهود بأنه��ا التي متثل
«أرض التوراة املوعودة لبني إس��رائيل» ،وميثل هذا الزعم أس��اس الرواية
الصهيونية عن فلسطني.
ورغم أن هذه الرواية تبدو «أيديولوجية رومانس��ية حاملة قافزة فوق
حقائق التاريخ» ،فإن الصهيونية األكادميية -ممثلة في كتابها ومؤرخيها
التوراتي�ين -متكن��ت من جع��ل هذا التص��ور اخليال��ي «حقيق��ة علمية» ال
تخضع للجدل.
وف��ي مقاب��ل ه��ذه األح�لام ،وملواجه��ة املخاط��ر الناش��ئة ع��ن برامج
ومش��اريع ووع��ود دولي��ة لترجم��ة تل��ك الرواي��ة؛ نش��أ النض��ال الوطني
الفلس��طيني متأخراً ،وفي حلظة املتغيرات التاريخي��ة العميقة ،وما رافقها
وكمي في موازي��ن القوى لصالح املش��روع الصهيوني،
نوع��ي
م��ن اختالل
ّ
ّ
وبإمكاني��ات متواضع��ة عل��ى املس��تويات كاف��ة ف��ي النظر االس��تراتيجي
والقدرات العسكرية والبيئة اإلقليمية الضعيفة ،نتيجة التخلف أحيانا ً و/
أو االرتباط املشبوه بالتبعية واالرتهان والعمالة أحيانا ً أخرى.
في هذه البيئة؛ نش��أت حركات التحرر الفلسطينية ر ّد فعل على حالة
جدي��دة من االس��تعمار ،تتميز بوصفها احتالل «ش��عب بال أرض ألرض بال
ش��عب» ،أو كما قالت رئيس��ة وزراء الكيان الصهيوني السابقة غولدا مائير
«ال يوجد ش��يء اس��مه ش��عب فلس��طيني ،حت��ى إنه لي��س علين��ا أن نأتي
و ُنخرجهم من البالد ،فهم ليسوا موجودين».
ثم نش��أت منظم��ة التحرير الفلس��طينية عام  1964بق��رار من جامعة
الدول العربية ،وقدمت رؤيتها للصراع الفلسطيني الصهيوني عبر الوثيقة
املعروف��ة بـ«امليث��اق الوطن��ي الفلس��طيني» ،الذي جرى التخل��ي عنه بعد
توقي��ع اتفاقية أوس��لو عام  ،1993بحجة أن الظ��روف املوضوعية احمللية
واإلقليمية والدولية ال تسمح باالستمرار في النهج الثوري التحرري.
وف��ي ه��ذه األثن��اء نش��أ التناف��س ب�ين حرك��ة التحري��ر الفلس��طيني
(فتح) التي تقود منظمة التحرير الفلس��طينية ،وحركة املقاومة اإلس�لامية
(حماس) التي أعلنت نفسها وبرنامجها نهاية عام .1987

بقلم :زكي بني ارشيد
بل��غ التنافس ب�ين احلركتني (فتح وحماس) أش��دّه وصار في ذروته،
بع��د أن قدم��ت حماس قراءته��ا لطبيعة الص��راع ،عبر ميثاقه��ا ومن خالل
عمليات مقاومة مدنية وعسكرية متميزة ومؤملة للعد ّو الصهيوني.
بعد ه��ذه املقدم��ة؛ يأتي دور الس��ؤال ع��ن وثيقة حركة حم��اس التي
أعلنته��ا ف��ي ( 1أيار) ،ع��ن ماهيّة وأهمية ه��ذه الوثيقة ،وهل تش��كل بديالً
مليثاقها؟ أم تغييرا ً لبرنامجها؟ وقبل ذلك ال ب ّد من تأكيد اآلتي:
أوالً :إن النض��ال الوطن��ي الفلس��طيني ل��م يب��دأ بحركة حم��اس ،وإن
الشعب الفلسطيني قدّم تضحيات كبيرة ومتراكمة وعلى كل األصعدة.
ثانياً :إن مس��ار املفاوضات ومس��يرة التس��وية قد وصل��ت إلى طريق
مس��دود ،وفش��لت ف��ي الوص��ول إل��ى نظرية إنه��اء الص��راع الفلس��طيني
«اإلسرائيلي» ،خاصة مع التوسع واالستمرار في حركة االستيطان ،وتنكب
وعود قيام الدولة الفلسطينية ،والتراجع عن نظرية «ح ّل الدولتني».
ثالثاً :من املؤس��ف إن منظمة التحرير الفلسطينية حتولت من مشروع
حترير إلى مش��روع إلقامة الدولة الفلس��طينية ،كم��ا جنحت عملية حتويل
الس��لطة الفلس��طينية م��ن مش��روع إلقام��ة الدولة الفلس��طينية إل��ى كيان
وظيف��ي خلدمة األمن «اإلس��رائيلي» ،عبر التعاون والتنس��يق األمني لقمع
املقاوم��ة ومحاولة اجتثاثها ،وفقا ً ملش��روع املنس��ق األمن��ي األميركي كيث
دايتون إلنتاج اإلنسان الفلسطيني اجلديد.
رابعاً :إن انتكاس��ة الربيع العربي ،وقيام الثورات املضادة ،وانشغال
الش��عوب العربي��ة بألم القم��ع الدموي ال��ذي وصل بالتأكيد إلى مس��توى
جرائم احلرب ،وما يرافقه من معاناة القتل والتشريد والتعذيب والسجون؛
كل ذلك س��اهم -بش��كل تلقائي -في تراجع االهتمام بالقضية الفلسطينية
ودعم املقاومة.
خامس��اً :نتيج��ة لتباين املواقف من ث��ورات الربيع العربي ،وما نش��أ
ع��ن ذلك من إع��ادة الفرز في املواقف واالصطفاف ،فق��د تراجع دعم القضية
الفلسطينية على جميع املستويات.
سادس��اً :نش��وء نظرية الع��دو البديل ،حي��ث جنحت «إس��رائيل» في
تس��ويق فك��رة أن اإلره��اب ه��و الع��دو احلقيقي ال��ذي يهدد اجلمي��ع ،وأن
مواجه��ة هذا العدو تتطل��ب تعاونا ً وتنس��يقا ً معها لدرء مخاط��ر التطرف،
الذي اقترن باإلسالم نتيجة ملمارسات حركات أصولية إسالمية متطرفة.
وإل��ى ذلك؛ فإن متدد النفوذ اإليراني في بعض الدول العربية (لبنان،

س��وريا ،الع��راق ،اليم��ن) س��اهم في انح��راف بوصل��ة املواجهة ،وتس��لل
خط��اب يتبنى تصني��ف إيران بأنها هي العدو األول ال��ذي ُي ْحذر ،وأن خطر
ما ُيوصف مبش��روع إيران «الصفوي املجوسي الش��يعي» مقدّم على خطر
املشروع الصهيوني.
وال ش��ك في أن هذا االنحراف ُيع ّد جناحا ً للفكر الصهيوني وللمصلحة
«اإلسرائيلية» ،خاصة بعد اعتماد بعض اإلسالميني لهذا الطرح.
أخي��راً؛ ه��ل هذه املعطي��ات هي التي دفع��ت حركة حم��اس إلى تقدمي
وثيقتها السياسية اجلديدة؟
م��ع االحت��رام ألصح��اب التخوفات والتوجس��ات من عملي��ة االنقالب
الفكري التي تبدأ من احلنجلة ثم تتحول إلى مس��ارات الضالل؛ فإن جتاهل
هذه العوامل ُيعتبر من إنكار املعلوم الظرفي بالضرورة.
ليس��ت ه��ذه العوام��ل وحدها ه��ي التي ق��ادت حركة حم��اس إلنتاج
وثيقته��ا السياس��ية اجلدي��دة ،وال ش��ك ف��ي أنه��ا -باإلضافة إلى أس��باب
أخ��رى -دفعت احلركة إلى إعادة تقدمي ذاتها ،غي��ر أن ذلك ال يعني تطويع
احلركة إلكراهات اللحظة الراهنة ،وال يعني انسالخها من ثوابتها أو رد ّتها
عن أهدافها .وإذا بقيت احلركة متمس��كة بأهدافه��ا املتمثلة في التحرير ،فال
مان��ع من مراجعة وتطوير امليثاق الذي ُكت��ب في ظروف مختلفة ،وخاصة
بع��د تراكم التجربة السياس��ية ،وتوس��ع العالقات الدبلوماس��ية ،وتطور
القدرات امليدانية.
وعلى أهمية الفكر السياس��ي أليّ حركة أو النظرية االس��تراتيجية أليّ
دولة؛ فإن ذلك وحده ال يكفي لتحقيق األهداف وإجناز الطموحات أو ترجمة
األحالم .ويب��دو أن مقولة إرنس��ت همنغواي في رائعته «الش��يخ والبحر»
صحيحة« :املوتى واحلمقى هم الذين ال يغيرون آراءهم أبداً».
رمب��ا تأخرت حرك��ة حماس في تق��دمي وثيقتها السياس��ية اجلديدة..
ولكنه��ا فعلتها ،فهل س ُيش��كل ذلك دافعا ً لباقي احلركات اإلس�لامية لتقدمي
مقارباتها الفكرية السياسية؟
رغ��م وجود حال��ة رفض ومقاوم��ة داخل احل��ركات اإلس�لامية ألفكار
املراجعة والتطوير والتغيير من الذي��ن ُيصنفون بأنهم «حراس الثوابت»؛
فال ش��ك في أن احلركات اإلس�لامية تعيش مخاضات صعبة ،وأن مناخات
الربي��ع تقي��م ف��ي فضاءاته��ا ،ودواف��ع التق��ومي واملراجع��ة تنتع��ش ف��ي
محاضنها.
حركة املراجعات ليس��ت عيبا ً وليست مطلوبة من احلركات اإلسالمية
فق��ط ،ولكنها مطلوبة من جميع األحزاب واملؤسس��ات وال��دول باعتبارهم
كائن��ات حية ،حتكمه��م قوانني الس��ببية ونواميس الكون الت��ي هي قاهرة
بالتأكيد ملن صادمها.
حتقيق األهداف ليس بالتمني والقعود ،وإمنا بوضوح الرؤية والعمل
اجل��ا ّد وليس انتظار امله��دي أو املخلص .قواعد احلرك��ة امليدانية هي التي
اب .مَن يَعْ َم ْل
حتكم مس��تقبل الصراع> :ل ْي َ
س ِبأَمَا ِن ِّي ُك ْم َولاَ أَمَان ِِّي أَهْ �� ِل ا ْل ِك َت ِ
ُسوءا ً ُي ْج َز ِب ِه َولاَ ي َِج ْد َل ُه مِن دُونِ الل ِه َولِيا ً َولاَ َن ِ
صيراً<}.

تقديرات إسرائيل ّية بعد فوز هن ّية برئاسة حركة حماس
تعتبر أوساط إسرائيلية أن انتخاب
إس��ماعيل هنيّ��ة رئيس��ا ً جدي��دا ً للمكتب
السياس��ي حلرك��ة حماس الفلس��طينية
ل��ن يفضي إلى إحداث تغيير جذري على
مواق��ف احلركة من إس��رائيل ،إال أن هذه
األوساط نفس��ها أجمعت في املقابل على
أن طابع القرارات التي س��يتخذها القائد
اجلديد س��يؤثر على مس��تقبل املواجهة
مع دولة االحتالل.
وق��ال املعلّ��ق العس��كري لصحيفة
«هآرتس» ،عاموس هارئيل ،إن أهم حت ٍّد
س��يواجه هنيّة وس��يؤثر على مس��تقبل
العالق��ة بني «حماس» وإس��رائيل يتم ّثل

«حماس» تنهي انتخاباتها وتعلن مكتبها السياسي
قالت حركة املقاومة اإلسالمية «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 الش��ورى العام للحركة عقد دورته العادية على صعيدَي
الداخ��ل واخل��ارج ،وانتخب خاللها أعضاء املكتب السياس��ي للحركة ،وذكرت منهم :د .موس��ى أبو
مرزوق ،يحيى السنوار ،صالح العاروري ،خليل احليّة ،محمد نزال وع ّزت الرشق.
وقال البيان إن قيم الش��ورى والدميقراطية جتس��دت ف��ي جميع مراحل االنتخاب��ات الداخلية
للحركة ،وس��ادت فيها روح التوافق بني أبناء احلركة بكل مكوناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة
واخلارج ،وفي سجون االحتالل الصهيوني.
وأك��دت احلرك��ة متس��كها بالثواب��ت الوطنية والدف��اع عن احلقوق واملقدس��ات ،مش��ددة على
اصطفاف كوادرها خلف القيادة اجلديدة «في حت ّمل املسؤولية لتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير
والعودة».
وأعلنت اعتزازها باألسرى في سجون االحتالل ،الذين «يخوضون إضراب الكرامة ضد السجان
الصهيوني النتزاع حقوقهم املشروعة ،ونؤكد لهم أن حتريرهم من سجون العدو قادم».
كم��ا أش��ادت احلرك��ة برئيس مكتبها الس��ابق خالد مش��عل ،واعتب��رت أنه «كانت ل��ه بصمته
الواضح��ة واإليجابي��ة في قي��ادة احلركة وحتقي��ق أهدافه��ا واالرتقاء بدوره��ا فلس��طينيا ً وعربيا ً
وإسالميا ً ودولياً»}.

ف��ي طابع قرارات��ه بش��أن رد «حماس» عل��ى نيّة جيش
االحت�لال الب��دء أواخ��ر حزي��ران املقبل بش��ن حملة ضد
األنف��اق الهجومية الت��ي حفرتها احلرك��ة ،والهادفة إلى
متك�ين عناص��ر «كتائ��ب ع��ز الدي��ن القس��ام» ،اجلن��اح
العس��كري للحرك��ة ،م��ن التس��لل لتنفيذ عملي��ات خلف
خطوط جيش االحتالل .وفي مقال نشرته الصحيفة ،يوم
األحد ،ذكر هارئيل أنه على الرغم من أن معظم التقديرات
ترجح عدم توجه «حماس»
االستخباراتية في إس��رائيل ّ
إلش��عال مواجهة جديدة مع إسرائيل بس��بب اإلجراءات
الهادف��ة لتدمير األنفاق الهجومي��ة ،إال أنه في ظل ظروف
محددة ميكن أن جتد كل من «حماس» وإسرائيل نفسهما
في أوج مواجهة عسكرية جديدة ،وفق تقديره.
وتوقع هارئيل أن تس��اهم اإلجراءات العقابية التي
اتخذها رئيس السلطة الفلس��طينية محمود عباس ،ضد
قطاع غزة ،في مفاقمة التحديات أمام هنية .وكان عباس
قد ق ّرر تقلي��ص الرواتب املخصصة ملوظفي القطاع العام
في غزة ،وتوقف الس��لطة عن اإلس��هام في ش��راء الوقود
الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
ولفت هارئيل إلى أن املسؤولني السياسيني والعسكريني
في تل أبيب يولون أهمية كبيرة لقرار هنية بشأن حتديد
م��كان إقامته في منصبه اجلديد .وق��ال إن بقاء هنيّة في
غ��زة يقلّ��ص هام��ش املن��اورة السياس��ية أمام��ه .ووفقا ً
للمعلق الصحافي نفس��ه فإن «نظام العس��كر» في مصر
تفجرت
ميكن أن يح ّد من قدرة هنية على احلركة في حال ّ
أزمة أخرى بني «حماس» والقاهرة.
م��ن ناحيت��ه ،اعتب��ر القي��ادي ف��ي ح��زب الليك��ود،
اجلن��رال جرش��ون هكوه�ين ،أن حل��ول هنيّة ف��ي مكان
مش��عل ال يحم��ل في طيات��ه أي حتول ف��ي مواقف حركة
حم��اس جت��اه إس��رائيل ،عازي��ا ً تقدي��ره هذا إل��ى طابع
«الس��لوك السياس��ي للعقائديني اإلس�لاميني» ،على ح ّد
تعبيره .وفي مقال نش��رته يوم األحد صحيفة «يسرائيل
هيوم» ،أوس��ع الصحف اإلسرائيلية انتشارا ً واملقربة من
دي��وان رئيس احلكوم��ة بنيامني ننت ياه��و ،قال هكوهني
إن��ه ال ميك��ن وص��ف أي قائ��د إس�لامي باالعت��دال ،على

اعتبار أن «االس��تعداد لتقدمي التن��ازل لديهم مرتبط فقط
بالوقت والواقع ،لذا فهو مؤقت» ،على حد وصفه .وتوقع
أن تواص��ل حركة حماس حتت قيادة هني��ة نفس النهج
الذي س��لكته في عهد س��لفه مش��عل ،محذرا ً من إبداء أية
رهانات على تغيير في توجهات احلركة.
واتف��ق معلّ��ق الش��ؤون العربي��ة في موق��ع «ولال»
اإلس��رائيلي ،آف��ي س��يخاروف ،م��ع هكوه�ين ف��ي تقييم
توجهات هنيّة .وأش��ار إلى أن األخير ميثل «التيار العام
ف��ي حم��اس ،الذي على الرغ��م من أنه يؤي��د وقف إطالق
النار حاليا ً مع إسرائيل ،إال أنه يرفض بتصميم االعتراف
به��ا أو التفاوض معها» ،بحس��ب رأي س��يخاروف .وفي
مقال نش��ره املوق��ع يوم األحد ،أوض��ح املعلق الصحافي
أنه على الرغم من أن هنية كان من بني أولئك الذين دفعوا
نحو إصدار الوثيقة السياس��ية اجلدي��دة لـ«حماس» ،إال
أن «أح��دا ً ال ميكن��ه أن يتوقع أن يتجاوز املب��ادئ العامة
التي تنظم رؤية حركة حماس األساسية من إسرائيل».
ولف��ت س��يخاروف األنظ��ار إل��ى مظاه��ر الش��عبية
الكبي��رة التي يحظ��ى بها هنية في الضف��ة وغزة بوصفه
«رج��ل الش��عب» ،مبين��ا ً أن اس��تطالعات ال��رأي تنبّ��أت
بتغلبه بس��هولة على عباس في ح��ال أجريت انتخابات
الختيار رئيس جديد للس��لطة الفلسطينية .ولم يستبعد
سيخاروف «أن تلجأ إس��رائيل إلى اغتيال هنية في حال
ش��نت حربا ً جدي��دة عل��ى قطاع غ��زة» .وأع��اد لألذهان
حقيقة أن وزير األمن اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،سبق
أن ه��دد بتصفية هني��ة في حال ل��م يقم بإع��ادة اجلنود
اإلسرائيليني األسرى لدى احلركة .لكن املعلق الصحافي
اس��تدرك أن تل أبيب غير معني��ة مبواجهة مع «حماس»
ميكن أن تفضي إلى س��يادة حالة من الفوضى س��تعاني
منها إسرائيل بشكل خاص.
م��ن جهت��ه ،رأى الكات��ب املتخص��ص في الش��ؤون
الفلس��طينية ،جاكي حوكي ،أن أحد أه��م التحديات التي
تواجه هنيّ��ة في موقعه اجلديد تتمثل في محاولة وضع
حد لالنقس��ام الداخلي والصراع م��ع حركة «فتح» .وفي
مق��ال نش��رته صحيفة «هآرت��س» أمس ،ق��ال حوكي إن
إنهاء االنقس��ام ميث��ل حتديا ً أيض��ا ً لعباس ،مش��يرا ً إلى
أن��ه على الرغ��م من حص��ول الرئي��س الفلس��طيني على
«الش��رعية الدولية» مجددا ً بعد لقائه الرئيس األميركي،
دونال��د ترام��ب ،إال أن��ه ي��درك متام��ا ً أنه ليس بوس��عه
تقدمي نفس��ه كممثل للفلسطينيني «في الوقت الذي يسود
االنقسام في البيت الفلسطيني» ،وفق تعبير حوكي}.
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حرب إسرائيل ضد حزب الله في سوريا ..بيئة وتداعيات
ل��م يعد باإلم��كان إحصاء العملي��ات احلربية التي
تنفذه��ا إس��رائيل في عمق س��وريا وتس��تهدف أساس��ا ً
حزب الله ،لكن آخرها كان الهجوم الذي اس��تهدف فجر
اخلميس املاضي ( 27نيس��ان) مخازن للس�لاح جنوب
غرب مطار دمش��ق الدولي .فقد تب�ين أن اجلهد احلربي
اإلس��رائيلي في س��وريا لم يع��د محصورا ً ف��ي الغارات
اجلوي��ة والهجم��ات الصاروخي��ة ،وعملي��ات التصفية
التي عادة ما تشير إليها وسائل اإلعالم املختلفة.
ب��ل إن هناك الكثير م��ن العمليات الس��رية الهادفة
إلى اس��تنزاف حزب الله هن��اك ،تنفذها وحدات خاصة
تندرج في إطار «لواء العمق» التابع لهيئة أركان اجليش
اإلس��رائيلي ،وتظل ع��ادة خارج تغطية وس��ائل اإلعالم
اإلسرائيلية (موقع يسرائيل بالس 23 ،نيسان).

أهداف احلرب الصامتة

تعكف إسرائيل منذ عقود على تطبيق استراتيجية
«املواجه��ة ب�ين احل��روب» ،الت��ي تهدف إلى اس��تغالل
الفت��رة الت��ي تلي كل حرب تش�� ّنها ضد عد ّو ما في ش��نّ
عمليات س��رية ضد ه��ذا العد ّو؛ دون أن تت��رك آثارا ً تدل
على مس��ؤوليتها عن هذه العملي��ات ،وذلك لردع العدو
عن القيام بأي عمل عس��كري ضدها ،إلى جانب توظيف
املس م��ن القدرات التس��ليحية لهذا
ه��ذه العمليات ف��ي ّ
الع��د ّو وقياداته املهمة ،من أجل حتس�ين مكانة اجليش
اإلسرائيلي في أية حرب قادمة ميكن أن تندلع معه.
وتع�� ّد ح��رب االس��تنزاف الصامت��ة الت��ي تش��نها
إسرائيل ضد حزب الله في س��وريا مثاال ً كالسيكيا ً على
استراتيجية «املواجهة بني احلروب» ،حيث إن إسرائيل
ش��رعت ُبعيد انتهاء حرب لبنان الثاني��ة (عام )2006
في شنّ سلسلة عمليات هادفة للمس من احلزب وكانت
س��وريا ساحتها الرئيس��ة ،وبدأتها باغتيال قائد ذراعه
العس��كرية عماد مغنية عام في محيط دمش��ق يوم 12
شباط .2008
وق��د تعاظم��ت دافعي��ة إس��رائيل لتوس��يع ح��رب
االس��تنزاف ض��د ح��زب الل��ه ُبعي��د تورطه ف��ي القتال
إل��ى جانب نظام بش��ار األس��د إثر اندالع ثورة الش��عب
السوري ضده ،وسعت هذه احلرب إلى حتقيق األهداف
التالية:

أوالً :منع اس��تغالل احلزب وجوده في سوريا لنقل
منظومات س�لاح نوعي إلى ترس��انته ف��ي لبنان ،حيث
إن التقدي��ر االس��تراتيجي ال��ذي يحكم توجه��ات دوائر
صن��ع القرار في تل أبيب يفترض أن ترس��انة صواريخ
ح��زب الل��ه متث��ل «تهدي��دا ً اس��تراتيجياً» عل��ى العمق
اإلسرائيلي.
ثانياً :منع حزب الله من استغالل وجوده بسوريا
في تدشني بنى عس��كرية وتنظيمية بالقرب من احلدود
وفي جنوب س��وريا ،خشية أن يتم استخدامها في وقت
من األوقات ضدها .ولتحقيق هذا الهدف قامت إس��رائيل
مبهاجمة قواعد جليش نظام األس��د في منطقة القنيطرة
وجنوب س��وريا ،بزع��م أن حزب الله يخط��ط التخاذها
مقرات له.
ثالثاً :تعتبر إسرائيل أن النيل من قدرات حزب الله
العسكرية والبش��رية يعد متطلبا ً من متطلبات جناحها
في مواجهة الن��ووي اإليراني ،حيث تنطلق من افتراض
أن إيران ستعتمد على حزب الله في الرد على أي هجوم
إسرائيلي قد يستهدف املنشآت النووية اإليرانية.

بيئة مثالية لالستهداف

هناك عوامل عدة ش��جعت إسرائيل على استهداف
حزب الله في سوريا ،تتمثل في التالي:
 -1إدراك إس��رائيل أن ضمان بقاء نظام األس��د يقع
حاليا ً على رأس أولويات حزب الله ،وأن االجنرار حلرب
معه��ا هو آخر ما يعنيه ،على اعتبار أن احلزب غير قادر

تصعيد إسرائيلي ضد األسرى المضربين
لألسبوع الرابع
ح�� ّذرت مص��ادر حقوقي��ة فلس��طينية ،م��ن تفاق��م
األوض��اع الصحي��ة واالعتقالي��ة لألس��رى املضربني عن
الطعام في س��جون االحتالل اإلس��رائيلي ،للي��وم الرابع
والعشرين على التوالي.
وقال��ت جمعي��ة «ن��ادي األس��ير الفلس��طيني»
(حقوقية) ،إن سلطات االحتالل تقوم باحتجاز مجموعة
م��ن املضرب�ين داخل قس��م مهج��ور ف��ي عزل «نيتس��ان
الرمل��ة» ،موضح��ة أن «الزنازي��ن ال تتوف��ر فيه��ا أدن��ى
شروط احلياة اآلدمية ،وتنعدم فيها النظافة».
وأش��ارت إلى أن إدارة السجون اإلس��رائيلية تتعمد
حرمان األس��رى املضرب�ين من اخل��روج إل��ى «الفورة»؛
ساحة السجن التي تعتبر املُتنفس الوحيد للمعتقلني.
م��ن جانبه��ا ،لفت��ت «اللجن��ة اإلعالمي��ة» إلضراب
األس��رى ،املُنبثق��ة ع��ن «نادي األس��ير» و«هيئة ش��ؤون
األس��رى» (رسمية) ،إلى أن االحتالل «سمح للمرة األولى
منذ أكثر من ثالثة أسابيع حملا ٍم فلسطيني بزيارة بعض
األسرى املضربني في سجن النقب الصحراوي».
وبيّن��ت اللجن��ة ف��ي بي��ان له��ا ،أن إدارة س��جون
االحت�لال تتجاه��ل حت��ى اللحظة تق��دمي الع�لاج املالئم
لألسرى املضربني الذين تدهورت أوضاعهم الصحية في

س��جن «النقب» ،كما حاولت ابتزاز ع��دد منهم بتحويلهم
إلى املستشفيات مقابل إنهاء اإلضراب عن الطعام.
وأضاف��ت أن إدارة معتق��ل «النق��ب» فرض��ت عل��ى
األس��رى سلس��لة عقوبات ،من بينها منع زيارات األهالي
والش��راء م��ن «الكنتينا» ،فض�لاً عن دفع غرام��ات مالية
بقيمة  450شيكالً (ما يقارب  120دوالرا ً أمريكياً).
وطالب��ت «اللجن��ة الوطني��ة» إلس��ناد اإلض��راب،
املتضامن�ين مع األس��رى التوج��ه من مراكز امل��دن وخيم
اإلض��راب ،لالعتصام أمام مقار اللجن��ة الدولية للصليب
األحمر.
بدورها ،أوضحت هيئة ش��ؤون األسرى ،أن األسرى
مس��تمرون ف��ي إضرابه��م املفت��وح ع��ن الطعام ،وس��ط
تصاعد حدة التصريحات العنصرية اإلسرائيلية بحقهم،
واإلجراءات القمعية والتعسفية ضدهم.
وش��ددت على أن «التصعيد اخلطي��ر في اإلجراءات
اإلس��رائيلية بحق املضربني وتدهور أوضاعهم الصحية،
يجب أن يقابله تطوير في األداء التضامني ،وتصعيد في
أشكال الدعم واملساندة للمضربني».
ويخوض قرابة الـ 1500أس��ير فلس��طيني؛ منذ 17
نيس��ان املاض��ي ،إضراب��ا ً مفتوحا ً ع��ن الطع��ام ،يهدف
لتحقي��ق جمل��ة مطال��ب ،أبرزه��ا إنه��اء
سياسة العزل االنفرادي واالعتقال اإلداري،
ومجموع��ة م��ن املطالب املتعلقة بتحس�ين
ظروفهم االعتقالية والعالج والزيارات.
وحتتج��ز إس��رائيل 6500معتق��ل
فلس��طيني موزعني عل��ى  22س��جناً ،ومن
بينه��م  29معتقالً منذ ما قبل توقيع اتفاقية
«أوس��لو» بني االحت�لال ومنظم��ة التحرير
الفلس��طينية ع��ام  ،1993و 13نائب��اً،
و 57فلس��طينية ،وم��ن ضمنه��ن  13فت��اة
قاصراً}.

بقلم :صالح النعامي
م��ن الناحي��ة العس��كرية -عل��ى خ��وض مواجهة معإس��رائيل بالتزامن مع لعب دور رئيسي في احلرب التي
يشنها نظام األسد على قوى الثورة السورية.
 -2نظ��را ً إل��ى أن الغارات اإلس��رائيلية تس��تهدف
حزب الله في س��وريا ،فإن قدرة احلزب على تبرير الرد
عليها محدودة جداً ،ال س��يما في ظ��ل التغير في املوقف
األميرك��ي بعد وص��ول دونالد ترامب إلى س��دة احلكم،
حي��ث إن اإلدارة اجلدي��دة صعّ دت خطابه��ا ضد وجود
كل م��ن إيران وح��زب الله ف��ي س��وريا ،تب ّني��ا ً للموقف
اإلسرائيلي.
 -3تع��ي إس��رائيل أن تدخل حزب الله في س��وريا
ووسعه لدرجة أن
ع ّمق االس��تقطاب الداخلي في لبنانّ ،
القوى واألطراف اللبنانية لن تغفر حلزب الله ج ّر لبنان
ملواجهة مع إس��رائيل بسبب تورطه في سوريا .وعززت
هذا تهديداتٌ أطلقتها القيادات اإلس��رائيلية باس��تهداف
مؤسس��ات ومراف��ق الدول��ة اللبناني��ة في ح��ال اندالع
مواجهة جديدة مع حزب الله.
افتراض مف��اده أن اندالع
 -4تنطلق إس��رائيل م��ن
ٍ
مواجهة بينها وبني حزب الله ال يخدم األجندة اإليرانية
حالي��اً ،على اعتب��ار أن طهران معنيّة باس��تخدام حزب
الله وإمكاناته لردع إس��رائيل عن التفكير في اس��تهداف
منشآتها النووية.
ً
وم��ا دام��ت إس��رائيل معني��ة حالي��ا مبن��ح فرصة
لتطبيق االتفاق الذي توصلت
إليه إي��ران مع الدول العظمى،
ف��إن طه��ران غير معني��ة بأن
تنش��ب مواجه��ة واس��عة بني
احلزب وإسرائيل.
 -5م��ن الواض��ح أن أحد
أه��م العوام��ل الت��ي س��اعدت
إس��رائيل في ش��نّ حربها على
حزب الل��ه داخل س��وريا ،هو
حصوله��ا عل��ى معلوم��ات
اس��تخبارية دقيقة مت ّكنها من
جتديد بنك أهدافها باستمرار.

الغطاء الروسي

حسن التدخل العس��كري الروسي في سوريا قدرة
ّ
ّ
إس��رائيل على اس��تهداف حزب الله ،إذ متكنت إسرائيل
مبك��را ً من احلصول على تعهد روس��ي باحترام خريطة
مصاحله��ا األمني��ة ف��ي س��وريا ،وضم��ن ذل��ك إحب��اط
إرساليات السالح اإليراني إلى حزب الله.
وسع دائرة االستفادة اإلسرائيلية من التدخل
ومما ّ
ُ
الروس��ي حقيق��ة ارتب��اط موس��كو وت��ل أبيب بش��بكة
مصالح مش��تركة تتج��اوز س��وريا ،إذ ترتبطان بعالقة
تعاون أمني واس��تخباري وثيق ،إلى جانب أنها معنية
باالستفادة من اإلمكانات اإلسرائيلية في مجال التقنيات
املتقدمة وتوظيفاتها املش��تركة ،فضالً ع��ن رهانها على
دور إس��رائيلي محتمل في التوس��ط بينه��ا وبني اإلدارة
األميركية.
ورغ��م اتف��اق كل م��ن روس��يا وإيران وح��زب الله
على التعاون إلنقاذ نظام األس��د ،فإن تل أبيب تدرك في
املقابل أن خريطة مصالح روس��يا 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 املس��تغرب أن يخرج فالدميير
بوتني ع��ن ط��وره وه��و يهاج��م اإلدارة األميركي��ة بعد
قص��ف مطار الش��عيرات التاب��ع لنظام األس��د ،ردا ً على
قصف بلدة خان ش��يخون بالسالح الكيميائي ،في حني
أنه ال يحرك س��اكنا ً إزاء الع��دد الكبير من الهجمات التي
تنفذها إسرائيل ضد منشآت حربية تابعة للنظام.
لذلك ومن أجل حتس�ين قدرة إس��رائيل على العمل
في س��وريا؛ توافقت تل أبيب وموسكو على تشكيل إطار
رئيسي هيئة األركان
تنسيق عسكري يشرف عليه نائبا
ْ
في اجلانبني ،ويعمل هذا اإلطار على مدار الساعة.
وميك��ن الق��ول إن ح��رب االس��تنزاف التي تش��نها
إس��رائيل ضد ح��زب الله في س��وريا قد أدت إل��ى النيل
من ق��درة احلزب على تعزيز قوته العس��كرية ،وقلصت
إمكانية إفادته من السالح الذي تزوده به إيران.
ومما ي��دل على عمق تأثي��ر العمليات اإلس��رائيلية
عل��ى احل��زب حقيق�� ُة أن بع��ض وكاالت االس��تخبارات
الغربية أش��ارت إل��ى أن إيران اضطرت أخي��را ً إلى بناء
مصان��ع حت��ت األرض ف��ي لبن��ان إلنت��اج الصواري��خ
حل��زب الل��ه ،بس��بب املصاعب الت��ي يواجهه��ا احلزب
في نقل الس�لاح من س��وريا إلى لبنان في ظل الهجمات
اإلسرائيلية}.

هنية رئيس ًا للمكتب السياسي
ّ
لحركة «حماس» خلف ًا لمشعل
ف��از إس��ماعيل
هنيّة ،برئاسة املكتب
السياس��ي حلرك��ة
املقاوم��ة اإلس�لامية
«حم��اس» ،خلف��ا ً
خلالد مشعل ،خالل
االنتخاب��ات الت��ي
ج��رت ي��وم الس��بت
( 6أيار .)2017
ويش��ار إل��ى
أن هنيّ��ة (54
عام��اً) ال��ذي كان
لدورت�ين س��ابقتني
نائب رئي��س املكتب
السياسي للحركة وقائدها في قطاع غزة ،هو أبرز قادة احلركة في قطاع غزة.
وتقلد هنيّة عدة مناصب في احلركة منذ االنضمام إليها في ثمانينات القرن املاضي كمس��ؤول
ع��ن ال��ذراع الطالبي فيها عام  ، 1983وقد اعتقل في س��جون االحتالل عدة م��رات ،وابعد الى مرج
الزه��ور في لبنان ،وتعرض لعدة مح��اوالت اغتيال ،ومت قصف منزله في احلرب األخيرة على غزة
صيف عام .2014
 قاد كتلة «حماس» البرملانية في االنتخابات التش��ريعية عام  2006التي فازت بها حماسباألغلبية ،ومتكنت من تشكيل حكومة برئاسته.
 واس��تحدثت حرك��ة «حماس» مكتبها السياس��ي وهو أعلى مؤسس��ة تنظيمي��ة في احلركةمطلع تس��عينات القرن املاضي بع��د الضربات املتتالية التي تلقتها احلركة منذ تأسيس��ها في 14
كان��ون أول من ع��ام  ،1987حيث كان مقر هذا املكت��ب في العاصمة األردنية عمان ،وكان موس��ى
أب��و مرزوق أول رئي��س له منذ عام  ،1992إلى أن مت اعتقاله من قبل الس��لطات األمريكية في مطار
نيويورك في متوز من عام  1995حيث تولى خالد مشعل رئيس املكتب خلفا ً له.
 واس��تقرت رئاس��ة املكتب بعد ذلك في العاصمة الس��ورية دمش��ق ،إل��ى أن اندلعت الثورةالسورية عام  ،2011حيث غادر أعضاء املكتب السياسي للحركة سوريا تباعا ً بعد ذلك واستقروا
في العاصمة القطرية الدوحة}.
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بدء إجالء ّحي برزة في أول عملية تهجير بدمشق ..والنظام يرحب بالمصالحات
خرج مئ��ات املقاتل�ين املعارض�ين واملدني�ين ،يوم
االثن�ين من حي برزة الواقع في ش��مال دمش��ق ،في أول
عملية إجالء للفصائل املعارضة من العاصمة الس��ورية
منذ اندالع النزاع قبل أكثر من ستة أعوام.
وتزامن��ت عملي��ة بدء إجالء الس��كان في ب��رزة؛ مع
إعالن واش��نطن يوم االثنني ،أنها ت��درس بعناية اقتراح
إقام��ة مناط��ق «تخفي��ف التصعي��د» الذي نص��ت عليه
مذكرة أستانا ،وذلك قبل يومني من لقاء مرتقب بني وزير
اخلارجية األمريكي ريكس تيلرس��ون ونظيره الروس��ي
سيرغي الفروف في واشنطن.
في دمشق ،خرج  1022شخصاً ،بينهم  568مقاتالً
معارض��اً ،باإلضاف��ة إل��ى أفراد م��ن عائالتهم ف��ي إطار
الدفع��ة األولى من عملية إجالء الس��كان م��ن حي برزة،
وف��ق م��ا نق��ل التلفزي��ون الس��وري
الرسمي عن محافظ دمشق.
وأك��د املرصد الس��وري حلقوق
اإلنس��ان أن حاف�لات أقل��ت املقاتلني
وعائالته��م ومدني�ين راغب�ين ف��ي
اخل��روج ف��ي طريقه��ا إل��ى محافظة
إدل��ب ،التي يس��يطر عليه��ا حتالف
فصائل مسلحة .ومن املقرر استكمال
عملي��ة اإلج�لاء «عل��ى مدى خمس��ة
أي��ام» على أن «تبدأ تس��وية أوضاع

احلي» ،بحسب اإلعالم الرسمي.
الراغبني في البقاء في
ّ
وقالت مصادر إنه -حس��ب االتفاق -سيخرج نحو
عش��رة آالف مدني وعس��كري من احلي الذي يسكنه 40
ألف ش��خص ،موضحني أن عملية التهجير ستتم على 8
مراحل خالل األيام واألسابيع القليلة القادمة.
وتأت��ي عملي��ة اإلجالء ف��ي إطار اتف��اق مت التوصل
إلي��ه ب�ين احلكوم��ة الس��ورية وأعي��ان ف��ي ح��ي برزة،
يقضي بخروج الراغبني م��ن مقاتلي الفصائل املعارضة
احلي ،وفق ما ذكر مصدر عسكري.
واملدنيني من
ّ
ح��ي برزة مقاتل��ون يحملون س�لاحهم
وخ��رج من ّ
اخلفي��ف ونس��اء وأطف��ال يقف��ون بالقرب م��ن حقائبهم
وأكياسهم بانتظار الصعود على منت احلافالت.
وتق��ول مص��ادر مطلع��ة :إنّ االتف��اق ب�ين النظ��ام

تركيا ..والورقة السورية األخيرة
بقلم :بشير البكر
اعتم��د التكتيك التركي في س��ورية على سياس��ة خطوة إل��ى الوراء خطوتني إل��ى األمام ،وذلك
من منطلق حساس��ية الوضع الس��وري الذي تداخل بقوة مع نظيره التركي منذ اليوم األول للثورة،
وكان على تركيا كدولة أن تتص ّرف بتوازنٍ محس��وب ،كي ال يرمتي ثقل احلمل السوري على ظهرها
وحدها.
امتصت الصدم��ات القوية ،ولم تنكس��ر أم��ام املوج��ات الكبيرة،
وتب��دو تركي��ا حت��ى اآلن وق��د
ّ
وخصوص��ا ً قضي��ة الالجئني ،ولكن في أكثر م��ن محطة ،في العامني األخيري��ن ،كانت النهايات ذات
أثر س��لبي .ومن هنا ،يبدو التوجه التركي اجلديد جتاه معركة ال ّرقة 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 إطالق يده في توجيه
ضرب ٍة قاصمة ملليش��يات حزب االحت��اد الدميقراطي (الكردي) التي س��بقته ميدانياً ،وباتت تتح ّكم
مبفت��اح معركة الرقة من خالل التقدّم الكبير الذي أحرزته في انتزاع القس��م األكبر من مدينة الطبقة
من يد «داعش».
زيارتا أردوغان لروس��يا ،ومن ثم الواليات املتحدة ،على جدول أعمالهما هذه النقطة على وجه
التحديد ،وته ّمه موس��كو كما واشنطن ،على الرغم من تباعد املسافة بني العاصمتني حيال ما يجري
ميداني��ا ً عل��ى صعيد حترير ال ّرق��ة ،ذلك أن الروس ليس��وا منخرطني في هذه العملي��ة التي يتوالها
األميركيون مباش��رة ،وتفيد املؤش��رات كافة إلى أن أردوغان متش ّو ٌق إلى خوض املعركة بقوة ،آخذا ً
في حسابه أنها ستسجل له إجنازا ً في اخلارج والداخل في بداية عهده اجلديد ،بعد االستفتاء على
تعديل الدستور وإقرار النظام الرئاسي.
مش��كلة أردوغان األساس��ية هي مليش��يات ح��زب االحت��اد الدميقراطي ،وهو يع�� ّول حتى اآلن
عل��ى تفه��م أميركي ملوقف تركيا منها ،لكن املؤش��رات ال توحي بذلك ،فواش��نطن س��بق أن اختارتها
يفس��ر س��بب مس��ارعتها في
حليفا ً موثوقا ً ميكن االعتماد عليه في احلرب ضد «داعش» ،األمر الذي ّ
وجه��ت تركيا ضربات لها في املناط��ق احلدودية القريبة
األي��ام األخي��رة للعب دور قوة فصل ،حني ّ
أنّ
م��ن القامش��لي ،ولكن نتيجة هذه املواجهة الس��ريعة جاءت لتؤكد التعاط��ي التركي طوال العام
األخير مع مليش��يات حزب االحتاد الدميقراطي لم ُيضعفها ،بل هي استثمرته لصاحلها ،وبدت بعد
كل ضرب ٍة أقوى مما كانت عليه.
مؤ ّكد أن أنقرة ال تتصرف على نحو عشوائي ،وتعمل وفق خطة مدروسة ،ولكن النتائج صبّت،
حتى اآلن ،لصالح هذه املليشيات التي اكتسبت شرعي ًة أميركية من خالل التدخل األميركي حلمايتها
منذ منبج وحتى اآلن في الش��ريط احلدودي من القامش��لي وحتى عفرين .وإذا بقي ر ّد الفعل التركي
عند هذا املس��توى ،فس��وف تتغي��ر املعادلة كليا ً في الوق��ت القريب ،ولن يكون في وس��ع تركيا منع
إقامة الكانتون الكردي السوري حتت راية حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاني
الذي بات ميتلك جيشا ً متم ّرسا ً في القتال.
ً
ً
تتحمل فصائل املعارضة الس��ورية املسلحة مسؤولية كبيرة عن حت ّول االهتمام األميركي نحو
متسكها باملليشيات الكردية
حزب االحتاد الدميقراطي ،وال ميكن أن يلوم املرء الواليات املتحدة على ّ
ٍ
سوري مسلح ومعارض ،تستطيع العمل معه ،وهناك
طرف
حليفاً ،ألنها لم توفر وسيل ًة للبحث عن
ٍّ
أمثلة كثيرة .وفضالً عن أن بعض هذه الفصائل معادية ألميركا مثل جبهة النصرة ،فإنها بال خريطة
ح��رب يقتلون بعضهم في مع��ارك عبثية ،وتركوا
طري��ق واضحة ،وحتولت ،ف��ي أغلبها ،إلى أمراء
ٍ
اجلزيرة السورية حلزب االحتاد الدميقراطي.
يستطيع األتراك تصحيح املعادلة عن طريق لعب أوراق أخرى من داخل سورية ،من خالل بناء
حتالف قوي ومدروس في اجلزيرة الس��ورية مع املتض ّررين من مشروع حزب االحتاد الدميقراطي،
ٍ
ألطراف عربي ٍة وكردي ٍة في ذلك}.
وهناك مصلح ٌة

بقلم :منار عبد الرزاق
احلي
والفصائل في حي برزة مت من خالل تواصل مختار
ّ
وعدد من وجهاء احلي ،إضافة إلى ممثلني عن الفصائل،
مع رئي��س ميليش��يا الدف��اع الوطني في دمش��ق ،فادي
صق��ر ،والقي��ادي في احل��رس اجلمه��وري العميد قيس
الف��روة ،نافية في الوقت ذاته األنب��اء التي تناقلتها عدد
من وسائل اإلعالم ،حول وجود يد للروس في االتفاق.
وبحس��ب املص��ادر ،ف��إنّ االتف��اق يقض��ي بتهجير
املقاتلني والس��كان الراغبني؛ إلى الش��مال الس��وري ،في
إدل��ب وجرابل��س بري��ف حلب ،م��ع إمكانية ذه��اب عدد
من الش��بان املطلوب�ين للخدمة العس��كرية أو املطلوبني
أمنيا ً إلى الغوطة الش��رقية ،إضافة إلى تس��وية أوضاع
املنش��قني واملطلوب�ين أمني��ا ً خالل م��دة ال تتجاوز س��تة
أش��هر ،نافية في الوق��ت ذاته االنتهاء من وضع ملس��ات
االتفاق ب�ين اجلانبني ح ّتى اآلن ،بالرغ��م من بدء خروج
أل��ف مقاتل م��ن أهالي احل��ي اخلروج إلى الش��مال ،يوم
االثنني.
ح��ي ب��رزة للحص��ار م��ن قب��ل النظ��ام
ويتع��رض ّ
السوري وامليليشيات املوالية له منذ ما يزيد عن سبعني
يوم��اً ،حيث أعلنت قوات النظام احلي منطقة عس��كرية،
يمُ ن��ع الدخ��ول إلي��ه أو اخل��روج من��ه ،بحج��ة تك��رار
عملي��ات اخلط��ف لعناصر في ق��وات النظام الس��وري،
واالشتباكات املتقطعة بني احلني واآلخر ،إضافة إلحكام
حصار الغوطة الشرقية.
وف��ي م��ا يتعل��ق باألس��باب الت��ي دفع��ت فصائ��ل
املعارضة في احلي للقب��ول باتفاق التهجير ،يقول مدير
املكتب اإلعالمي في احلي« :خمسة آالف عائلة محاصرة
بالكامل منذ  70يوما ً داخل احلي ،حيث بدأت خالل األيام
املاضية مالمح أزمة إنس��انية ،طبية وغذائية بالظهور،
ولم جتد االلتماس��ات التي مت رفعها إلى اجلهات الدولية
لرفع احلصار أي استجابة».
ويغلب عل��ى املقاتلني في حي ب��رزة؛ انتماؤهم إلى
فصيل��ي حركة أح��رار ّ
الش��ام والل��واء األول ،فيما تغيب
الفصائل األخرى ،حيث هادن احلي النظام ألشهر طويلة؛
من أجل مترير املس��اعدات الغذائية ،مقابل تشكيل جلان
حماية للحي.
و ُيعتب��ر ح��ي ب��رزة م��ن أوائل األحي��اء الدمش��قية
التي ثارت ضد النظام الس��وري ع��ام  ،2011ومن أولى
املناطق التي خرجت عن س��يطرته العسكرية ،وذلك في
أواخر العام ذاته ،من خ�لال تأمني عناصر اجليش احلر
احلماي��ة للمتظاهرين الس��لميني ضد نظام نظام األس��د
فيه .وفي س��ياق متصل ،قال مص��در اعالمي «إن فصائل
حي القابون القريب من برزة في العاصمة
املعارضة في ّ
دمش��ق ،توص��ل إلى اتف��اق م��ع النظام من أج��ل تهجير
مقاتل��ي املعارضة إلى إدلب ،حي��ث إنّ االتفاق بدأ بهدنة
إلثب��ات حس��ن النوايا ،ملدة  24س��اعة ،ومن ثم س��تقدم
املعارضة أسماء الراغبني باخلروج إلى إدلب».

املعلم :البديل في املصاحلات

وخ�لال مؤمت��ر صحاف��ي في دمش��ق ،اعتب��ر وزير

خارجي��ة النظام ولي��د املعلم أن املصاحل��ات هي البديل
عن العملية السياس��ية التي لم تفض إلى أي تقدم خالل
ست سنوات من النزاع.
وقال املعلم «البديل الذي نس��ير به هو املصاحلات
الوطنية وس��وريا مت��د يديها لكل من يرغب في تس��وية
وضعه��م مبن فيهم حملة الس�لاح» .وأض��اف «قد جرت
مصاحلات في مناطق عدة والي��وم بدأت مصاحلة برزة
ونأمل القابون تليه��ا وهناك مخيم اليرموك الذي جتري
حوارات بشأن حتقيق إخالئه من املسلحني».
وتس��يطر ق��وات نظ��ام األس��د عل��ى كام��ل دمش��ق
باس��تثناء س��ت مناطق ،تس��يطر فصائ��ل معارضة مع
جبه��ة فتح الش��ام (النصرة س��ابقا) على خم��س منها،
فيما تسيطر األخيرة وكذلك تنظيم الدولة على أجزاء من
مخيم اليرموك لالجئني الفلسطينيني في جنوب دمشق.
وش��هدت دمش��ق خ�لال األش��هر املاضي��ة تصعيدا ً
عس��كريا ً في محيط األحياء التي تسيطر عليها الفصائل
املعارضة ،ومتكن اجليش السوري في بداية نيسان من
محاصرة حي برزة وعزله عن باقي األحياء الشرقية.
ويق��ول محلل��ون إن الفصائ��ل املعارض��ة خس��رت
فعليا ً دمش��ق ،ولم يعد أمامها س��وى خيار التس��وية أو
الذه��اب إل��ى إدل��ب ،التي حتول��ت إلى وجهة لعش��رات
اآلالف من املدنيني واملقاتلني الذين مت إجالؤهم من بلدات
كانت تسيطر عليها الفصائل املعارضة.
وانتقدت األمم املتحدة عمليات اإلجالء التي تعتبرها
املعارضة الس��ورية «تهجيرا ً قس��رياً» ،وتتهم احلكومة
الس��ورية بالس��عي إلى أحداث «تغيير دميوغرافي» في
البالد.

مشروع قرار روسي

وتأت��ي عملي��ة إج�لاء الب��رزة بع��د يومني م��ن بدء
آلي��ة تنفيذ اتفاق أس��تانا حول إنش��اء «مناطق تخفيف
التصعي��د» ف��ي ثماني محافظ��ات س��ورية تتواجد فيها
الفصائل املعارضة.
وقدمت روس��يا مش��روع قرار حول إنش��اء «مناطق
لتخفي��ف التصعي��د» إلى مجل��س األمن لدول��ي لتعزيز
االتفاق الذي وقعته في أستانا مع طهران وأنقرة ،بحسب
ما نقل��ت الوكاالت الروس��ية عن املتحدث باس��م البعثة
الروس��ية في األمم املتح��دة فيودور سترجيجوفس��كي.
وم��ن املق��رر أن يلتقي وزي��ر اخلارجي��ة األمريكي ريكس
تيلرسون نظيره الروسي سيرغي الفروف ،األربعاء ،في
واشنطن .ويعتزم تيلرسون وفق وزارة الدفاع األمريكية
«بح��ث جه��ود تخفي��ف التصعي��د ،وتقدمي املس��اعدات
اإلنسانية للشعب السوري ،وحتديد مسار للتوصل إلى
تسوية سياسية للنزاع».
وق��ال وزي��ر الدف��اع األمريك��ي جيم��س ماتي��س،
للصحافي�ين لدى وصوله إل��ى كوبنهاغن ي��وم االثنني:
«س��ننظر إذن في االقت��راح (مناطق تخفي��ف التصعيد)
لنرى ما إذا كان قابالً للتنفي��ذ» ،مضيفاً« :هل يعطي هذا
االقت��راح أمالً بوضع ح��د للحرب؟ علين��ا أن ندرس هذا
األمر».
وأك��د النظ��ام الس��وري على لس��ان املعل��م االثنني
رفض أي «دور لألمم املتحدة وال لقوات دولية في مراقبة
حسن تنفيذ املذكرة».وبحس��ب االتفاق ،تؤمن قوات من
الدول الضامنة احلواجز ومراكز املراقبة وإدارة «املناطق
األمني��ة» .كما م��ن املمكن «نش��ر أطراف أخ��رى في حال
الضرورة» ،وفق املذكرة}.

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

قال��ت «مجموع��ة
العمل من أجل فلسطينيي
سوريا» ،إن املياه منقطعة
ع��ن س��كان مخي��م درع��ا
لالجئ�ين الفلس��طينيني
بس��وريا من��ذ م��ا يزيد عن
ألف ومائة يوم.
وأضاف��ت املجموع��ة
(غي��ر حكومي��ة مقره��ا
لندن) ،في بي��ان أصدرته
مس��اء الثالثاء ،أن املياه منقطع��ة عن مخيم درعا الواقع
في احملافظة التي حتمل االس��م نفسه جنوبي البالد منذ
أكثر من  1122يوماً.
ولفتت في نفس السياق إلى أن املياه منقطعة أيضا ً
عن مخيم اليرموك بدمشق منذ ثالث سنوات.
وأش��ارت املجموع��ة إل��ى أنه��ا وثق��ت وف��اة 195
فلس��طينيا ً وفلس��طينية نتيج��ة نقص الرعاي��ة الطبية،
بس��بب احلص��ار غالبيته��م ف��ي مخي��م اليرم��وك ،دون
تفاصي��ل .ولفت��ت إلى أن حصار جيش النظام الس��وري

ملخيم اليرموك يدخل يومه الـ 1391على التوالي.
وبحس��ب تقدي��رات أممي��ة ،ف��إن  450أل��ف الج��ئ
فلس��طيني من أصل  550ألف ال يزالون مقيمني بسوريا،
 %95منهم بحاجة إلى مساعدة طبية.
ومجموع��ة العم��ل م��ن أج��ل فلس��طينيي س��وريا،
انطلق��ت ع��ام  ،2012مبب��ادرة جماعية من ش��خصيات
فلسطينية وعربية ملتابعة االنتهاكات التي يتعرض لها
فلس��طينيو س��وريا وتوثيقها ،بحس��ب موقعها الرسمي
على شبكة اإلنترنت}.
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قتلى بغارات روسية بريف حلب ..وقصف سوري بالبادية
أفادت مصادر مبقتل  16شخصا ً في غارات روسية
بري��ف حلب ،فيما اس��تهدفت طائرات النظ��ام املعارضة
املس��لحة ف��ي البادي��ة على احل��دود األردني��ة ،وقصفت
باملدفعي��ة بل��دات ف��ي ري��ف حم��اة .وقالت املص��ادر إن
الغارات الروس��ية استهدفت بلدة رس��م الفالح في ريف
حلب ،وأسفرت عن سقوط القتلى.
وف��ي تط��ور آخر ،قال مص��در عس��كري للجزيرة إن
طائرات النظام الس��وري أغارت على مواقع فصيل أسود
الشرقية التابع للمعارضة املسلحة في البادية السورية
على احلدود السورية األردنية.
وذك��ر املصدر أن املعارضة ش��نت هجوما ً معاكس��ا ً

عل��ى مواق��ع النظام الس��وري
وامليليش��يا املوالي��ة ل��ه ف��ي
منطقت��ي الس��بع بي��ار وظاظا
بالبادي��ة الس��ورية ف��ي ريف
دمشق.
وبحس��ب املصدر ،متكنت
املعارض��ة م��ن تدمي��ر ث�لاث
دبابات وأسرت جنديني خالل
االش��تباكات ،كم��ا اس��تهدفت
مط��ار خلخل��ة العس��كري في
ري��ف الس��ويداء ،واحملط��ة

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�ي�ن ،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�ي�ن 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� �ا ً صاروخي� �ا ً 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 عددا 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 قصفا ً بقذائ ��ف الهاون
واملدفعية من قبل النظام على أحياء درعا البلد دون تس ��جيل
إصابات بني املدنيني}.

هنية :قضية األسرى
ّ
على رأس أولويات قيادة حماس

أكد الرئي��س اجلدي��د للمكتب السياس��ي حلركة
املقاومة اإلسالمية (حماس) إسماعيل هنيّة أن قضية
األس��رى س��تظل عل��ى رأس أولوي��ات قي��ادة احلركة
واملقاومة الفلسطينية على كافة املستويات.
وقال هنية في أول ظهور إعالمي له بعد انتخابه
رئيس��ا ً للمكتب السياس��ي حلماس خالل زيارة خيمة
التضامن مع األس��رى إن حرية األسرى واجب وطني،
وإن محاوالت االحتالل لكسر إرادتهم ستفشل.
ودعا هنيّة إلى االستمرار في حمالت التضامن مع
األس��رى حتى تستجيب س��لطات االحتالل ملطالبهم.
وأض��اف أن��ه يتش��رف بحم��ل املس��ؤولية واألمان��ة
لرئاسة املكتب السياسي حلماس.
وأص��درت حركة املقاوم��ة اإلس�لامية (حماس)
بيانا ً صحفيا ً بالنتائ��ج الكاملة لالنتخابات الداخلية
للحرك��ة التي متت جرت يوم الس��بت ،وأس��فرت عن
اختيار هنيّة رئيسا ً للمكتب السياسي للحركة.
وأش��اد بي��ان حرك��ة حم��اس بإض��راب الكرامة
الذي يخوضه األسرى الفلسطينيون النتزاع حقوقهم
املش��روعة ،متعه��دا ً بأن حتريرهم من س��جون العد ّو

قادم ال محالة ،حسب البيان.
وقال البي��ان إن احلركة انتخب��ت أعضاء املكتب
السياس��ي ،ومن أبرزهم موس��ى أبو مرزوق ،ويحيى
الس��نوار ،وصالح العاروري ،وخلي��ل احليّة ،ومحمد
نزال ،وماهر عبيد ،وعزت الرشق ،وفتحي حماد.
وأعرب البيان عن تقدير احلركة للرئيس السابق
للمكت��ب السياس��ي خال��د مش��عل ال��ذي قاد س��فينة
احلركة ألكثر من عشرين عاماً.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ،نقل��ت وكالة األناض��ول عن
الناطق باس��م احلركة حازم قاس��م قوله إن «منصب
إس��ماعيل هنيّ��ة اجلديد ق��د يتطلب من��ه اخلروج في
جوالت خارج قطاع غزة».
وأض��اف قاس��م أن «أم��ر خ��روج رئي��س املكتب
السياس��ي تقدره قي��ادة احلركة ،وس��يكون ذلك وفق
تقديرات الحقة وإذا اقتضت املصلحة».
ويخوض األسرى الفلس��طينيون منذ  17نيسان
املاضي إضرابا ً جماعيا ً عن الطعام بدعوة من القيادي
ف��ي حركة فتح م��روان البرغوثي ،احملكوم بالس��جن
املؤبد للمطالبة بتحسني ظروف سجنهم}.

احلراري��ة بريف دمش��ق بعدد من القذائ��ف الصاروخية
ردا ً على الغارات التي استهدفت مواقعها.
يش��ار إل��ى أن ملنطقتي الس��بع بيار وظاظ��ا أهمية
اس��تراتيجية لقربهم��ا م��ن مط��ار الس�ين العس��كري،
ووقوعهما على الطريق الدولي الواصل إلى معبر التنف
احلدودي بني سوريا والعراق.
م��ن جه��ة ثانية ،ق��ال مراس��لون إن قصف��ا ً مدفعيا ً

من هو
المستشار
العسكري
الروسي
الذي قتله
قناص
بسوريا؟

وصاروخيا ً للنظام الس��وري اس��تهدف بلدت��ي كفرزيتا
واللطامن��ة بريف حم��اة ،وذلك في الي��وم الرابع من بدء
تنفي��ذ اتف��اق «مناط��ق تخفي��ف التصعيد» في س��وريا
املنبثق عن مفاوضات أستانا.
وكانت تقارير إعالمية أكدت يوم االثنني أن طائرات
النظ��ام ومدفعيته واصل��ت خرق اتف��اق مناطق خفض
التصعي��د ،حي��ث قصف��ت مناطق ف��ي محافظت��ي حماة
وحمص وكذلك مواقع للمعارضة في ريف دمشق.
وف��ي حم��ص ،ق��ال املراس��ل إن ع��ددا ً م��ن املدنيني
أصيب��وا بج��روح -بينهم أطفال ونس��اء -ج��راء غارات
ش��نتها طائرات النظام على منطقتي تلدو واحلولة على
الرغ��م من دخول ري��ف حمص في اتف��اق مناطق خفض
التصعيد املوقع في أستانا.
من جه��ة أخرى ،ق��ال مراس��لون إن مع��ارك عنيفة
دارت ب�ين ق��وات النظ��ام واملعارضة املس��لحة في بلدة
بيت نامي بالغوطة الش��رقية احملاصرة ،في محاولة من
املعارض��ة الس��تعادة البل��دة ،وذلك بعد أن تس��لل إليها
عناصر من قوات النظام.
وحتاول قوات النظام إحكام س��يطرتها على البلدة
بغي��ة التقدم باجت��اه منطقة ت��ل فرزات االس��تراتيجية
التي تتيح لها اإلشراف على مساحات واسعة من منطقة
املرج ،وهو ما قد يؤدي إلى ش��طر الغوطة الش��رقية إلى
جزأين وعزل املناطق وتش��ديد حصارها ،ومن ثم فرض
اتفاقيات التهجير فيها}.

أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية ،يوم الثالثاء ،مقتل مستش��ار عس��كري روس��ي
برصاص قناص تابع للمعارضة في س��وريا .ونقلت قناة روس��يا اليوم عن الوزارة
أن املستش��ار العس��كري قتل بني��ران قناص من املس��لحني الذين اس��تهدفوا موقعا ً
جليش النظام السوري ،دون ذكر املكان بالتحديد.
وأضافت وزارة الدفاع ان العسكري يدعى «أليكسي بوتشيلنيكوف» ،وكان في
سوريا ضمن مجموعة املستشارين العسكريني 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 مستشارا ً عسكريا ً لدى قوات النظام السوري.
وقالت الوزارة وف ًقا لوكالة سبوتنيك إن «الضابط لقي مصرعه إثر مواجهة مع
بعض املس��لحني حني حاول منعهم من الوصول إلى منطقة تدريب عدد من عناصر
القوات احلكومية السورية» ،دون مزيد من التفاصيل}.

أردوغان يدعو المسلمين
لإلكثار من زيارة القدس و«األقصى»

ق��ال الرئيس الترك��ي رجب طي��ب أردوغان ،يوم
اإلثنني ،إنّ «القدس هي أولى القبلتني ومدينة األنبياء،
وهي شرف وع ّز كل املسلمني».
وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خالل مشاركته
في امللتقى الدولي ألوقاف القدس الذي ينعقد مبدينة
إسطنبول ،أنّ «األرقام اخلاصة بشأن زيارة املسلمني
إلى القدس واملس��جد األقصى ،تظهر تقاعسا ً كبيرا ً في
هذا اخلصوص».
وتابع أنه «انطالقا ً من معتقداتنا ومس��ؤولياتنا
التاريخية املتوارثة ،فإننا نولي اهتماما ً كبيرا ً للقدس
وقضيتها ولكفاح إخوتنا الفلسطينيني من أجل العدل
واحلق ،ونبذل جه��ودا ً مضاعفة جلعل القدس مدينة
األمن واالستقرار والسالم مجدداً».
وأش��ار الرئي��س التركي إل��ى «اس��تحالة ضمان
حتقي��ق الس�لام واالس��تقرار ف��ي املنطق��ة دون ح��ل
ع��ادل للقضي��ة الفلس��طينية» ،مش��يرا ً إل��ى «وجوب
احترام القوانني وعدم الس��ماح ألي بلد أن يكون فوق
القان��ون» .واس��تطرد أن «الطري��ق الوحي��د للحل هو
إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ،عاصمتها
الق��دس الش��رقية ،ضم��ن ح��دود  ،1967ولهذا يجب
ممارسة ضغوط على إسرائيل».
ولفت إلى أنّ «اإلفالت من العقاب يزيد من عدوانية
اجلناة ،وأن هذا هو السبب الذي يزيد من عدد اجلرائم
التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيني».
وأوض��ح أنّ «جمي��ع مح��اوالت حتقيق الس�لام
واالس��تقرار ف��ي املنطقة محكوم عليها بالفش��ل ،ما لم
تتم احملاسبة عن اجلرائم واملجازر املرتكبة».
وف��ي تعليقه على مش��روع القانون اإلس��رائيلي
الداع��ي حلظ��ر رفع األذان ف��ي القدس ،ق��ال أردوغان
«إن كنتم واثقني م��ن معتقداتكم ،عليكم أال تخافوا من
حرية معتقدات اآلخرين ،فنحن واثقون من معتقداتنا
،لذلك ال نخش��ى حري��ة املعتقدات» .وش��دد أن تركيا
«لن تسمح بحظر األذان في القدس».
وف��ي ما يخص مس��ألة نق��ل الس��فارة األمريكية
في إس��رائيل إلى القدس ،أ ّك��د أردوغان أن «من اخلطأ
الكبير مجرد مناقش��ة هذه املس��ألة ،وأنّ أنقرة حذرت
واش��نطن م��ن اإلق��دام على ه��ذه اخلطوة عل��ى أعلى

املستويات».
وف��ي ه��ذا الس��ياق ق��ال أردوغ��ان إن «البع��ض
يعتق��د أن هذه املس��ألة تش��به تغيير لوح��ة تعريف،
لكن القضية ليست بهذه البساطة».
كما تط��رق أردوغ��ان إل��ى وثيقة حرك��ة حماس
السياس��ية اجلدي��دة الت��ي ّ
مت اإلع�لان عنه��ا مؤخراً،
قائ�لاً« :أعتب��ر وثيق��ة حم��اس السياس��ية اجلدي��دة
خط��وة هامة ،س��واء من أجل القضية الفلس��طينية أو
التوافق بني حركتي حماس وفتح».
وف��ي تش��رين الثان��ي املاض��ي صادق��ت اللجنة
الوزارية اإلس��رائيلية لشؤون التشريع ،على مشروع
قانون يف��رض قيودا ً على اس��تخدام مكبرات الصوت
في رفع األذان ،في املساجد داخل مدينة القدس ،ولقي
القرار إدانات عربية وإسالمية واسعة.
وتأج��ل التصوي��ت عل��ى مش��روع القان��ون ،في
ّ
الكنيس��ت اإلس��رائيلي ،بع��د تدخل عدد م��ن النواب،
خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية ،التي
تتطلب استخدام مكبرات الصوت.
وكان الرئي��س األمريك��ي دونالد ترام��ب ،قد وعد
في وقت س��ابق بنقل الس��فارة إلى القدس ،في خطوة
مخالفة لسياسة الرؤساء السابقني الذين رفضوا تلك
اخلطوة منذ إقرارها في الكونغرس عام }.1995
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سراب واشنطن السياسي ..في قضايا الشرق األوسط
مستبقا ً لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
قال مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب لشؤون
األمن القوم��ي هربرت رميون��د ماكماس��تر« :ال يوجد
وقت لدى ترامب ملناقش��ة وجهات النظر مع عباس»،
مستدركا ً بأن اللقاء «لن يستثمر في سياسات ال تقدم
املصال��ح األمريكي��ة وحليفته��ا» ،ويقص��د باحلليف��ة
الكيان اإلسرائيلي ،بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت
احرنوت.
تصريح��ات مكماس��تر التي تبعها لق��اء عباس-
ترام��ب كش��فت ع��ن حقيق��ة الس��عي وراء الس��راب
السياس��ي في أمريكا؛ ف��اإلدارة ليس لديه��ا ما تقدمه
للرئي��س عباس ،إمن��ا لديها ما تطلب��ه وتفرضه على
رئيس الس��لطة الفلس��طينية برعاية مصال��ح الكيان
اإلس��رائيلي والواليات املتح��دة ،دون النظ��ر أو حتى
االستعداد ملناقشة املصالح الفلسطينية.
فالرئي��س األمريك��ي مش��غول بش��كل كبي��ر ف��ي
معارك��ه الداخلية مع اإلع�لام والكونغرس األمريكي،
ويناقش مؤخرا ً امكاني��ة منع الرئيس من حمل هاتف
«ايفون» اخلاص به للس��يطرة على تغريداته املنفلتة
م��ن عقاله��ا ،خصوص��ا ً انه مقب��ل على لق��اءات مهمة
االس��بوع املقبل ف��ي القارة األوروبية تض��م قادة دول
النات��و ،واأله��م م��ن ذلك لق��اؤه بوتني ف��ي هامبورغ،
ما يعن��ي ان الرئيس مطالب برس��م معالم سياس��ته
وااللت��زام بها حتى ال تتش��عب النقاش��ات وتتش��تت
احلوارت لتتحول الى مجرد س��راب جدي��د وثرثرة ال
معنى لها.
حال��ة التذبذب الش��ديد الت��ي يبديه��ا ترمب في

التعام��ل م��ع امللفات الكب��رى تلق��ي عبئا ً كبي��را ً على
بنية السياس��ة اخلارجية األمريكي��ة واألمن القومي،
مه��ددة بتف��كك مقوالتها وانهيار أسس��ها؛ ما يخش��اه
املشرعون واملسؤولون في إدارة ترامب ويدفعهم إلى
مزيد من التحفظ في رس��م معالم وتوقعات السياسة
األمريكي��ة اجلديدة لتصاغ في عب��ارات عامة ال نهاية
له��ا ،محولة بذلك احلماس��ة الكبيرة جتاه واش��نطن
واإلدارة األمريكي��ة م��ن قب��ل الس��لطة الفلس��طينية
والدول العربية الى مجرد س��عي محموم وراء سراب
واشنطن السياسي.
س��راب السياس��ة االمريكي��ة س��رعان م��ا تب��دد
مؤخراً؛ فعملية االس��تنفار في ش��بة اجلزيرة الكورية
واالندفاعة احلماس��ية في س��وريا قابلها تصريحات
ودودة وخجولة ال تساعد على بناء سياسة متماسكة
ومستقرة أمريكياً ،ولعل آخر مشهد يعزز هذا التصور

قتلى مسلحون ومدنيون في معارك
وقصف بالموصل
تتواص��ل املع��ارك ب�ين الق��وات العراقي��ة وتنظيم
الدول��ة اإلس�لامية غرب��ي مدينة املوصل ،مما أس��فر عن
سقوط قتلى وجرحى من الطرفني ،كما قتل مدنيون جراء
القصف ش��مال غرب��ي املدينة ،وس��ط أوضاع إنس��انية
تزداد سوءا ً بني املدنيني.
وقال��ت مصادر أمنية إن الش��رطة االحتادية صدت
هجوم��ا ً لتنظيم الدولة ف��ي أطراف املدين��ة القدمية قتل
خالله ثمانية من مسلحيه ،كما قتل عنصر وجرح أربعة
من الشرطة.
وتواص��ل الق��وات العراقي��ة قص��ف أحياء س��كنية
تخض��ع لتنظي��م الدولة ف��ي اجلهة الش��مالية من غربي
املوصل ،وقال ناش��ط لوكالة األناضول إن ستة مدنيني
قتلوا بقصف ج��وي ومدفعي على حي  17متوز ،مضيفا ً
أنه ل��م يتمكن م��ن حتديد م��ا إذا كانت الطائ��رات تابعة
لسالح اجلو العراقي أو للتحالف الدولي.
وس��يطرت القوات احلكومية عل��ى منطقة الصناعة
الش��مالية بع��د ي��وم من س��يطرتها عل��ى ح��ي الهرمات
األول��ى ،في ح�ين قالت وكال��ة أعم��اق التابع��ة لتنظيم
الدولة إن خمسة من أفراد الشرطة االحتادية قتلوا قنصا ً
ح��ي الهرمات ،وإن خمس��ة جن��ود قتلوا ف��ي هجوم
ف��ي ّ

بسيارة ملغمة في منطقة مشيرفة غربي املوصل.
وف��ي غ��رب محافظ��ة نينوى أف��اد مصدر عس��كري
مبقتل ثالثة من احلشد الشعبي وإصابة ستة آخرين في
هجوم شنه تنظيم الدولة جنوب قضاء تلعفر مستخدما ً
جرافة وسيارتني ملغمتني.
وعل��ى الصعي��د اإلنس��اني ،قالت مصادر وش��هود
عيان إن س��كان حي باب لكش غربي املوصل يعيش��ون
أوضاعا ً إنس��انية بالغة الس��وء جراء النقص احلاد في
الطع��ام وانع��دام اخلدمات الطبي��ة منذ ش��هرين ،بينما
تش��تد العملي��ات العس��كرية ف��ي املناط��ق الغربي��ة من
املدينة.
احل��ي
وأضاف��ت املص��ادر أن كثيري��ن م��ن س��كان
ّ
مصاب��ون بح��االت إس��هال دم��وي بس��بب ش��رب املياه
امللوث��ة ،واقتص��ار غذائهم عل��ى الطحني املم��زوج بهذه
املياه.
وأعل��ن س��تيفان دوجاري��ك املتحدث باس��م األمني
العام ملنظمة األمم املتحدة ي��وم االثنني أن عدد النازحني
من غ��رب مدينة املوص��ل بلغ  435ألف ش��خص ،وذلك
منذ بدء العمليات العس��كرية الس��تعادة الشطر الغربي
من املدينة في  19شباط املاضي}.

قمة عربية إسالمية أميركية بالرياض بعد أسبوعين
أعلن��ت الس��عودية ي��وم االثنني أنها ستس��تضيف
في  21من الش��هر اجلاري قمة عربية إس�لامية أميركية
بحض��ور الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب ،وم��ن بني
الزعم��اء الذي��ن تلق��وا دع��وات للحضور رئيس��ا تونس
والعراق.
وق��ال وزير اخلارجية الس��عودي ع��ادل اجلبير إن
السعودية ستحتضن في  21من أيار اجلاري قمة عربية
إسالمية أميركية على مستوى القادة ،بحضور ترامب.
وأك��د اجلبير عقب لقائه الرئيس التونس��ي الباجي
قايد السبس��ي في العاصمة تونس ،أن القمة تهدف إلى
بناء ش��راكة جديدة ب�ين العالم العربي واإلس�لامي من
جهة ،والواليات املتحدة من جهة أخرى؛ ملواجهة مخاطر
التط��رف واإلره��اب ،ونش��ر قي��م التس��امح والتعاي��ش
املشترك بني الشعوب.
وذكرت وكالة األنباء السعودية أن امللك السعودي
وجه رس��الة للرئيس التونس��ي
س��لمان بن عبد العزيز ّ

حلضور القمة.
وجه رسالة أيضا ً للرئيس
وأضافت الوكالة أن امللك ّ
العراق��ي محمد فؤاد معص��وم تتضم��ن دعوته حلضور
القم��ة ،حيث تس��لم الرس��الة وزي��ر اخلارجي��ة العراقي
إبراهي��م اجلعفري أثناء اس��تقباله الي��وم القائم بأعمال
السفارة السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري.
وقال اجلبير إن زيارة ترامب املقبلة للمملكة ستكون
تاريخية بكل املقاييس ،موضحا ً أن الزيارة ستشمل قمة
ثنائي��ة وقمة م��ع مجلس التع��اون اخلليج��ي ولقاء مع
زعماء عرب ومسلمني.
وكان الرئيس األميركي أعلن اخلميس أن أول زيارة
خارجية له بصفته رئيسا ً ستكون إلى السعودية ،حيث
ق��ال للصحفي�ين« :رحلت��ي األولى إلى اخل��ارج بصفتي
رئيس��ا ً للوالي��ات املتحدة س��تكون إلى اململك��ة العربية
السعودية وإس��رائيل ،وإلى مكان يحبه الكرادلة ببلدي
كثيراً ..روما» ،في إشارة إلى الفاتيكان}.

بقلم :حازم عياد
املكاملة التي جمعت بني الرئيس األمريكي والروس��ي،
مستبقة استئناف مفاوضات استانة في كازخستان؛
اذ ستناقش األوراق الروسية إلنشاء أربع مناطق آمنة
في س��ورية ،متجاوزة وملتفة ومحتوي��ة الطروحات
األمريكية في أعقاب ضرب مطار الشعيرات.
احملادث��ات الهاتفي��ة الروس��ية األمريكي��ة الت��ي
جمع��ت ترامب وبوتني وصفت من قبل الناطق باس��م
البيت األبيض سبينس��ر بااليجابي��ة اذا كان محورها
مفاوضات االس��تانة وس��بل اجناحه��ا؛ فوقف اطالق
النار س��يكون مقدمة للب��دء باملرحل��ة االنتقالية التي
س��تعيد االس��د الى املربع االول ،مبناقش��ة مس��تقبله
السياس��ي في املرحلة املقبلة ،ولكن ضمن احتياطات
روس��ية كامل��ة ،علم��ا ً ان التس��ريبات واألنب��اء باتت
تتحدث عن قبول واش��نطن بأي
بديل تطرحه موسكو ليحل محل
األس��د إلدارة املرحلة املقبلة؛ أمر
دفع بوتني في مؤمتره الصحفي
م��ع املستش��ارة األملاني��ة ميركل
الى القول بأن الش��عب السوري
صاح��ب القرار في هذه املس��ألة،
غير انه مختل��ف ولديه تباينات
كبيرة؛ فروس��يا تريد ان تستثمر
في اللحظ��ة الراهنة وتس��تغلها
ألقص��ى احل��دود لتبق��ى الطرف
املس��يطر في الس��احة السورية،

مب��ددة اوهام اس��تعادة الوالي��ات املتحدة للس��يطرة
والتوازن السياسي والعسكري في سوريا.
املقترح��ات االمريكي��ة والروس��ية ح��ول األزم��ة
الس��ورية ستجد صدى لها في لقاء ترامب وبوتني في
هامب��ورغ قريبا ً على هامش اجتماع قادة حلف الناتو
في املانيا؛ ما يجعل االس��تانة فرصة مناس��بة إلعادة
ترتيب األوراق في امللف السوري .ورغم االستعدادات
اال ان��ه يصع��ب التنب��ؤ بنتائ��ج ه��ذا اللق��اء املرتق��ب
واملتراف��ق م��ع توتر كبير في ش��به اجلزي��رة الكورية
وت��أ ّزم العالقة م��ع طهران ،ومتلم��ل اإلدارة األمريكية
م��ن االتفاق الن��ووي ،دون وجود صي��غ بديلة ممكنة
للتعامل مع طهران مستقبالً.
روس��يا بدورها تسعى لتحضير أوراقها وجتهيز
فروضه��ا ف��ي املنطقة عب��ر االس��تانة ،اال ان الواليات
املتحدة ممثلة ب��إدارة ترمب لم تتمكن بعد من ترتيب
أوراقها التي بدأت أكث��ر تبعثرا ً وتضاربا ً بني حلفائها
املتلهف�ين الندفاعتها ،والقلقني من س��راب سياس��تها
ف��ي آن واحد ،س��واء في املل��ف الس��وري والعراقي أو
ش��به اجلزيرة الكورية أو اليمن وفلس��طني؛ فالنتائج
املتحقق��ة م��ن التح��ركات األمريك��ة الواس��عة أعطت
ردود فعل متناقضة وس��لبية زادت م��ن أعباء اإلدارة
احلالي��ة التي تواج��ه العديد من امللف��ات املتازمة؛ إذ
وظف��ت لتحقيق طموحات إما ذاتية ومصلحية ضيقة
أو استثمرت لتعظيم مكاسب اخلصوم واملنافسني.
اإلدارة االمريكية لم تتمكن بعد من بناء سياس��ة
حقيقية ميكن التعوي��ل عليها ،واالندفاع بقوة وراءها
أش��به بالبح��ث ع��ن الس��راب؛ فالسياس��ة األمريكية
مرتبك��ة ومظاه��ر ارتباكه��ا وتذبذبه��ا واضح��ة مل��ن
يقترب��ون م��ن البي��ت األبيض ،ورئيس��ه الغ��ارق في
األزم��ات الداخلي��ة واملس��تنزف ف��ي محاول��ة فه��م
تداعيات قراراته وتصريحاته على املش��هد السياسي
العام إقليميا ً ودولياً}.

وزير دفاع إيران يهاجم حكام العرب
هدد السعودية
هكذا ّ

هاجم وزير الدفاع اإليراني ،العميد حس�ين دهقان،
احلكام العرب ،دون تس��ميتهم ،واصفا ً إياهم بـ«اجلهلة،
وغير الناضجني».
ونقل��ت وكالة «ف��ارس» عن دقهان ،خ�لال كلمة له
بـ«املهرجان التاسع لعلي األكبر (اجلندي الشاب)» ،أن
«عهد الكاوبوي األمريكي و ّلى».
وتابع بأن «قواتنا املسلحة اليوم ليست مثل القوات
املسلحة في س��ائر الدول مس��ؤولة عن صيانة استقالل
ووحدة الت��راب ،بل تعم��ل بإميان ،وليعلم املس��ؤولون
أنهم مكلفون بألاّ يغفلوا حلظة واحدة عن رقي اجلنود».
وأض��اف« :منر مبرحلة هام��ة للغاية ،وهي مرحلة
تكوين النظام األمني الس��ائد على العالم ،وهزمية نظام
االس��تكبار ،وحتق��ق ثم��ار مجاه��دة كل الش��عوب التي
تعرضت لظلم االستكبار».
وف��ي تهدي��ده خلص��وم إي��ران ،ق��ال دهق��ان« :أال
يريد أولئ��ك أن يتعظوا من التاريخ؟ ألم يس��تخدموا كل
قدراته��م ضدنا خالل الثالثني وبضع س��نوات املاضية؟
ألم يشن صدام حربا ً ضدنا مبساعدة كل العالم والعالم
العربي؟ هل توقف االس��تكبار والرجعية العربية حلظة
واحدة عن التآمر ضدنا بعد حرب صدام؟».
وع��ن تصريح��ات محمد بن س��لمان األخي��رة التي
هاجم فيها إي��ران ،قال دهقان« :يقوم اليوم ش��اب عدمي
التجربة أس��كرته الس��لطة واجلاه الذي جاءه باملجان،
بالتحدث بغطرس��ة ويهدد ش��عبنا ،ويق��ول بكل صالفة
إنه سيجر احلرب إلى إيران».

وأضاف« :أال تالحظون أنكم لم تنفكوا حلظة واحدة
حت��ى اآلن عن التآم��ر ضدن��ا؟ إنكم حتاربون اإلس�لام،
وتس��يرون وفق الفكر اجلاهلي ،لقد عقدمت ميثاق األخوة
مع العد ّو التاريخي لإلس�لام واملس��لمني .فهل عدمت إلى
عصر اجلاهلية؟».
وفي سياق متصل ،قال حسني دهقان في تصريحات
لقن��اة «املنار» إن��ه «إذا ارتكبت الري��اض أي حماقة فلن
يبقى من السعودية مكان آمن غير مكة واملدينة املنورة».
واتهم دهقان احلكومة الس��عودية بعدم إدراك ما تقوله،
مطالب��ا ً إياها باالنس��حاب من اليمن ،وع��دم التدخل في
شؤون املنطقة}.

والحوثيين
بوادر خالف عميق بين صالح
ّ

قال��ت وكالة األنب��اء الس��عودية إن الرئيس اليمني
املخل��وع عل��ي عب��د الله صال��ح أوع��ز مؤخ��را ً ألنصاره
بالتحرك إعالميا ً ضد احلوثيني وفضحهم أمام املواطنني
بعدما أشارت تقارير إلى نيتهم اغتياله.
وذك��رت الوكال��ة أن صال��ح التق��ى بأعض��اء حزب
املؤمتر الش��عبي العام ،وهدد ببيع احلوثي للتحالف إذا
لم يرضخ ملطالبه ،ووصف جماعته باملتطرفة.
وأوضحت الوكال��ة أن صالح أعطى الضوء األخضر
لوس��ائل اإلع�لام التابعة له ومنه��ا قناة «اليم��ن اليوم»
الس��تضافة املناوئ�ين للحوث��ي وفضح��ه أم��ام املواط��ن
اليمن��ي« ،وحتديدا ً في ما يتعلق بالعالقة مع إيران وبيع

اليمن لها».
وبحس��ب الوكال��ة ،فإن صال��ح يعكف حالي��ا ً على
دراسة خطة الستعادة س��يطرته على صنعاء من قبضة
جماعة احلوثي.
ووص��ف عالق��ة اجلانبني بأنه��ا حتالف ب�ين أعداء
األم��س أملته الض��رورة و«لكن صالح اقتن��ع بأنه ال مفر
من االستس�لام» وس��ط تقدم قوات الش��رعية وتشديدها
احلصار على صنعاء.
لكن الشهري يرى أن سيطرة احلوثيني على صنعاء
متن��ع صالح م��ن االستس�لام رغ��م أنه يري��د «اخلالص
والهروب»}.
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معرض ًا البتزاز
فلين كان َّ
موسكو

كشفت وزيرة العدل االميركية السابقة
بالوكالة سالي ييتس أمام اللجنة القضائية
في مجلس الش��يوخ خالل جلس��ة اس��تماع
االثن�ين املاض��ي ع��ن التدخ��ل الروس��ي في
االنتخاب��ات الرئاس��ية انها ح��ذرت الرئيس
دونالد ترام��ب من مخاطر تعرض مس��ؤول
االم��ن القوم��ي الذي عين��ه في حين��ه مايكل
فل�ين «البتزاز» م��ن موس��كو .وقال��ت« :كنا
نعتق��د ان اجلن��رال في موق��ع ضعيف» ازاء
الروس.
وكان فلني اضطر الى االس��تقالة في 13
ش��باط بعد كش��ف اتص��االت متك��ررة بينه
وبني السفير الروس��ي في واشنطن سيرغي
كيس��لياك قبل االنتخابات وبعده��ا وأنه لم
يكن دقيقا ً 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
«قريب��اً» الى االراضي الفلس��طينية احملتلة،
معربا ً ع��ن اس��تعداده للقاء رئي��س الوزراء
االس��رائيلي بنيام�ين ننت ياه��و حتت رعاية
ترامب.
ويس��تعد الرئي��س االميرك��ي لزي��ارة
اس��رائيل في أول��ى رحالته ال��ى اخلارج في
وق��ت الحق من الش��هر احلال��ي ،وقبل دعوة
الفلسطينيني لزيارة الضفة الغربية احملتلة.
وق��ال عباس ف��ي مؤمتر صحاف��ي عقده مع
نظي��ره االملاني فران��ك فالتر ش��تاينماير في
رام الله« :اطلعت فخامة الرئيس على مجمل
التحركات التي نقوم بها من أجل نيل شعبنا
الفلس��طيني حريته واس��تقالله ،وخصوصا ً
لقاءنا األس��بوع املاضي م��ع فخامة الرئيس
ترام��ب الذي لب��ى دعوتن��ا ،ونتطل��ع للقائه
قريبا ً في بيت حلم» جن��وب الضفة الغربية
احملتل��ة .وأض��اف عب��اس« :وق��د أكدن��ا له
اس��تعدادنا للتع��اون مع��ه ولق��اء رئي��س
ال��وزراء اإلس��رائيلي حتت رعايت��ه من أجل
صنع السالم».

توقيف جندي ألماني
بشبهة التحضير لهجوم

ألق��ت الس��لطات األملاني��ة القبض على
جندي ثان يعتنق معتقدات ميينية متطرفة،
يش��تبه مبش��اركته ف��ي التخطي��ط لهج��وم
يستهدف شخصيات سياسية أملانية.
ويدعى املشتبه به اجلديد ماكسيميليان
ت ،يبل��غ م��ن العم��ر  27عام��ا ً ومته��م ب��ـ
«التحضير لهجوم خطي��ر» مع اثنني آخرين
من املش��تبه بهم اعتقال أواخر أبريل املاضي،
هم��ا الطال��ب األملان��ي ماتي��اس ( 24عاماً)،
والضابط ف��ي اجليش فرانكو ألبريخت (28
عاماً).
وذكرت النيابة العامة ملكافحة اإلرهاب
ف��ي أملاني��ا ،أن الثالث��ة أرادوا ش��ن هج��وم
على ش��خصيات يعتبرونها ،حس��ب قولهم،
مس��ؤولة ع��ن «فش��ل سياس��ة الهج��رة» أو
«تعهدت استقبال الالجئني».

مناورات (األسد المتأهب)
تثير حفيظة النظام السوري

مع دخ��ول من��اورات (األس��د املتأهب)
التي جتري في األراضي األردنية مبش��اركة

األمـان  -العــدد  12 - 1262أيـ ــار 2017م
عاملي��ة يومه��ا الثال��ث ،قالت دمش��ق إنه مت
رصد حت��ركات لق��وات أميركي��ة ،بريطانية
وأردنية باجتاه األراضي السورية.
ووزعت خلية اإلع�لام احلربي املركزي
الس��ورية ،بيان��ا ً علق��ت فيه عل��ى مناورات
(األس��د املتأه��ب  )2017الت��ي يس��تضيفها
األردن من��ذ س��نوات ،قالت فيه إن «س��وريا
وجميع حلفائها يتابعون عن كثب ما تسعى
إليه أميركا من تواجدها عند احلدود األردنية
السورية».
ويأت��ي بي��ان خلي��ة اإلع�لام احلرب��ي
الس��ورية ،غداة رد س��وريا على لسان وزير
خارجيته��ا على تصري��ح للناطق الرس��مي
األردن��ي ،قائل��ة إنه��ا ليس��ت ف��ي وارد أي��ة
مواجهة مع األردن «لكن إذا دخلت قواته دون
تنسيق مع دمشق سنعتبرها معادية».
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الس��وري وليد
املعل��م إن تصري��ح الناطق باس��م احلكومة
األردنية ،بخصوص الدفاع عن حدودهم من
العمق الس��وري بعيد عن الواق��ع وإذا فعلوا
فسيجدون اجلواب املناسب.

«إسرائيل» تعرب عن استيائها
عقب تصريحات أردوغان

أعلنت مصادر دبلوماس��ية ان مس��ؤوال ً
اس��رائيليا ً رفي��ع املس��توى اتصل بالس��فير
التركي لالعراب عن استيائه من تصريحات
للرئي��س الترك��ي رجب طي��ب اردوغان اتهم
فيه��ا الدول��ة العبري��ة بالفص��ل العنص��ري
والتمييز بحق املسلمني.
وقالت املص��ادر ان املدير الع��ام لوزارة
اخلارجية االس��رائيلية يوف��ال روتيم اتصل
بالسفير كمال اوكم بناء على أوامر من رئيس
الوزراء بنيامني ننت ياهو.
وهاجم��ت اس��رائيل بش��دة أردوغ��ان
واصف��ة اي��اه بأن��ه «ينتهك حقوق االنس��ان
باجلملة» بعد ان شبه املمارسات اإلسرائيلية
مبمارس��ات الفصل العنصري بحق الس��ود
في أميركا وفي جنوب أفريقيا سابقاً.
وأضاف ف��ي بيان ان «اس��رائيل تراعي
باس��تمرار حري��ة العب��ادة الكامل��ة لليه��ود
واملسلمني واملس��يحيني وستس��تمر في ذلك
رغم محاوالت تلطيخ سمعتها».

انهيار نفق قرب موقع
نووي أمريكي

أعل��ن مس��ؤولون أمريكي��ون فدراليون
إن مئ��ات العم��ال في موقع ن��ووي في والية
واش��نطن تلق��وا تعليم��ات الثالث��اء املاضي
باالحتم��اء ،بع��د انهي��ار نف��ق ق��رب املوق��ع
املل��يء مب��واد ملوث��ة ،لك��ن ال أدل��ة على أي
تسرب إشعاعي في هذه املرحلة.
وتلق��ى موظف��ون ف��ي موق��ع هانفورد،
الواق��ع على مس��افة  275كلم جنوب ش��رق
مدين��ة س��ياتل ،إن��ذارا ً م��ن اإلدارة صباحاً،
يطلب منهم ضمان «تهوية آمنة» ،واالمتناع
عن «تناول الطعام أو الشراب».
والحق��اً ،أعلن��ت وزارة الطاق��ة أن��ه «ال
توجد أي إش��ارة إلى وجود تس��رب في هذه
املرحلة» ،مش��يرة إلى أن «اخلبراء يقتربون
من املنطقة التي انخس��فت فيها التربة؛ ملزيد
من املعاينة».

نصف مليون عراقي
نزحوا من غرب الموصل

أعلن��ت وزارة الهج��رة العراقي��ة أن
حوال��ى نص��ف مليون ش��خص نزح��وا من
غ��رب املوصل بس��بب العمليات العس��كرية
اجلاري��ة لتحريره ،فيم��ا أعلنت منظمة األمم
املتح��دة عودة نحو  32ألفا ً إلى املناطق التي
متت استعادتها من سيطرة «داعش».
وق��ال وزي��ر الهج��رة جاس��م محم��د
اجلاف في بي��ان إن «عدد النازحني من غرب
املوص��ل جتاوز  434ألفا ً من��ذ بدء العمليات
لتحري��ره» ،مؤكدا ً أن «معدل النزوح اليومي
وص��ل في بعض األيام إلى  6أو  7آالف ،وفي
أيام أخ��رى إلى  14ألف��اً» .وأضاف أن «عدد
املدني�ين الذين ما زال��وا داخل مناطق داعش
في حدود الـ 300ألف».

تونس :استقالة رئيس
الهيئة المستقلة لالنتخابات

ق��دم رئي��س الهيئ��ة العلي��ا املس��تقلة
لالنتخاب��ات ف��ي تون��س ش��فيق صرص��ار
اس��تقالته م��ن منصبه ،وس��ط تخوفات من
تأثي��ر ذلك على املس��ار االنتقال��ي في البالد
بخاص��ة ف��ي ظ��ل االس��تعداد إلج��راء أول
انتخاب��ات محلي��ة بع��د الث��ورة ف��ي نهاية
الع��ام اجل��اري .وأعلن صرص��ار في مؤمتر
صحاف��ي ،اس��تقالته م��ن رئاس��ة الهيئ��ة
االنتخابي��ة (هيئ��ة عام��ة مس��تقلة) م��ع
عضوين فيها هما مراد مولى (نائب الرئيس)
وملياء الزرقوني ،داعيا ً البرملان إلى انتخاب
أعضاء جدد لتعويض املستقيلني قبل نهاية
الش��هر .وقال« :اضطررنا التخ��اذ هذا القرار
بع��د أن تأكدن��ا أن اخل�لاف داخ��ل مجل��س
الهيئ��ة ل��م يع��د مج��رد خ�لاف ح��ول طرق
العمل بل أصبح ميس بالقيم واملبادئ التي
تأسس��ت عليه��ا الدميوقراطي��ة» ،م��ن دون
أن يق��دم مزيدا ً م��ن التفاصي��ل .ولم يوضح
صرص��ار م��ا إذا كان��ت أس��باب االس��تقالة
داخلية نتيجة خلالف��ات عميقة بني أعضاء
الهيئ��ة ،أو خارجي��ة ناجت��ة م��ن ضغ��وط
سياس��ية عل��ى الهيئة االنتخابي��ة بخاصة
مع اقتراب االستحقاق احمللي.

سنتان سجن ًا لحاكم جاكرتا
الزدرائه األديان

قض��ت محكم��ة إندونيس��ية بس��جن
احلاكم الس��ابق جلاكرتا باسوكي جتاهاجا
بورناما ،وهو مس��يحي ،عامني بتهمة ازدراء
األديان ،في حكم اعتبر أقسى من املتوقع في
قضية ش��كلت اختبارا ً للتس��امح الديني في
الب�لاد .وأبلغ بورناما احملكمة أنه س��يطعن
في احلكم ،علما ً أن آالفا ً من عناصر الش��رطة
انتش��روا ف��ي العاصم��ة جاكرت��ا حتس��با ً
حلصول اش��تباكات ،لك��ن لم ت��رد أنباء عن
أعمال عنف.
وصدر احلكم وس��ط مخاوف من تنامي
نف��وذ اجلماع��ات اإلس�لامية الت��ي نظم��ت
تظاه��رات حاش��دة خ�لال حمل��ة انتخابي��ة
عاصفة ملنصب حاكم جاكرتا انتهت بفش��ل
محاول��ة بورناما الفوز بوالي��ة ثانية حاكما ً
جلاكرتا.

بوتين يدعو إلى االتحاد
ضد اإلرهاب

الرئيس روحاني يهاجم المتشددين:
زمنكم و ّلى

ش��ن الرئيس االيراني حس��ن روحاني يوم االثنني ،هجوما ً عنيفا ً
على املرش��حني احملافظني ،مؤكدا ً أن الش��عب س��يقول في االنتخابات
الرئاس��ية في  19أيار اجلاري ،إنه ال يريد الذين لم يس��تخدموا طوال
 38عام��ا ً إال الوس��ائل القمعي��ة .ووجه حديثه للمرش��حني احملافظني
الذي��ن ل��م يس��مهم
مباش��رة« :منطقك��م هو
منط��ق املن��ع ،ولي��س
لديك��م ش��يء آخ��ر
تقدمونه ..أقول ألنصار
العن��ف واملتطرف�ين أن
زمنهم قد ولى».
وأوضح روحاني أن
الشعب اإليراني قال في
االنتخاب��ات الرئاس��ية
ع��ام  2013التي فاز به��ا «إنه اخت��ار طريق احلرية» ،وس��یعلن مرة
أخرى في االنتخابات الرئاس��یة املقبل��ة رفضه ألولئك الذین لم یتقنوا
س��وى االعدامات والس��جون ط��وال  38عام��اً ،ملمحا ً بذلك إلى س��نة
اندالع الثورة االسالمية عام .1979
وح��ذر روحاني الناخبني الذين ينوون االمتناع عن التصويت في
 19أيار ،مؤكدا ً ان احملافظني اتخذوا القرار ببناء جدران في الش��وارع.
وق��ال أنت��م ال تعرفونهم أن��ا أعرفهم جیدا ً ه��ؤالء اتخذوا الق��رار ببناء
جدران في ش��وارع طهران لفصل النس��اء عن الرجال ،وطبقوا ذلك في
مح��ل عملهم ایضاً ،رغم أن أي مس��ؤول لم يتحدث حت��ى اآلن عن هذا
الفصل.
وس��ارع املس��ؤول احملافظ علي رضا زكاني إلى الرد في تغريدة،
قائ�لاً إن «ه��ذا االتهام الس��خيف واملتكرر ال يخدع أح��داً .وفي املقابل،
فإن اجلدار االقتصادي بني حكومة التجار والصحون الفارغة للناس،
واضح للعيان».
ويتنافس س��تة مرش��حني الى االنتخاب��ات الرئاس��ية :ثالثة من
التي��ار املعتدل ،هم روحاني ونائب الرئيس األول اس��حق جهانغيري
ومصطفى هاش��مي طب��ا ،وثالثة من التيار احملافظ ،ه��م عمدة طهران
احلال��ي محمد باق��ر قاليباف ورجل الدين ابراهيم رئيس��ي ومصطفى
ميرسليم.
وفيم��ا يش��دد احملافظ��ون على الوض��ع االقتص��ادي ،وخصوصا ً
مس��اعدة الفقراء وتأم�ين فرص العمل ،يش��دد روحاني واملرش��حون
اآلخ��رون على احلري��ات السياس��ية واالجتماعي��ة والثقافية ورفض
عزلة ايران على الساحة الدولية.
وتس��تهدف انتقادات��ه خصوص��ا ً عمدة طه��ران قاليب��اف ،القائد
العسكري السابق واملس��ؤول عن الشرطة الوطنية ،وإبراهيم رئيسي
الذي خدم طوال أكثر من عشرين عاما ً في السلك القضائي حيث شغل
مناصب رفيعة.
وروحان��ي ش��خصيا ً ه��و أيضا ً من نت��اج النظام اإلس�لامي حيث
شغل عددا ً من املناصب فيه}.

األمن المصري يصفّ ي ثمانية من
اإلخوان المسلمين جنوبي البالد
دع��ا الرئيس الروس��ي فالدميير بوتني
العال��م الى االحتاد في محارب��ة «االرهاب»،
مؤك��دا ً ان روس��يا ميكنه��ا ص��د أي ع��دوان
محتم��ل وذلك ف��ي مناس��بة احي��اء الذكرى
الثاني��ة والس��بعني النتهاء احل��رب العاملية
الثانية .واحتفلت روسيا بـ«يوم النصر» في
ذكرى هزمية املانيا النازية في  8أيار 1945
وخصوص��ا ً بع��رض عس��كري في الس��احة
احلمراء.
وق��ال بوتني ال��ذي حضر الع��رض ،إن
«دروس احلرب ترغمن��ا على البقاء في حال
تيق��ظ والق��وات املس��لحة الروس��ية ق��ادرة
على ص��د أي ع��دوان محتم��ل» .وأضاف ان
«الوضع احلالي يضطرنا الى زيادة قدراتنا
الدفاعي��ة ولك��ن أيض��ا ً ال��ى خ��وض معركة
فعال��ة ض��د االره��اب والتط��رف والنازي��ة
اجلدي��دة وتهدي��دات أخرى ،م��ن الضروري
تقوي��ة املجموعة الدولي��ة بكاملها» .وأكد ان
«روس��يا منفتحة عل��ى مثل ه��ذا التعاون»،
وأنها «س��تكون على الدوام الى جانب قوات
السالم».

قالت وزارة الداخلية املصري��ة إن قوات األمن التابعة لها قتلت ثمانية من
كوادر جماعة اإلخوان املسلمني جنوبي البالد ،قالت إنهم كانوا يعدون لهجمات
مسلحة ضد مؤسسات ومنشآت عامة.
وأش��ارت الوزارة إلى أن عملي��ة التصفية متت خالل «تبادل إلطالق النار»
ف��ي إحدى الط��رق الصحراوية ،وأنها عث��رت على «ثالث بنادق آلية ووس��ائل
إعاش��ة في موقع االشتباك» ،مشيرة إلى أن اثنني من القتلى «قاموا باعتداءات
ضد رجال الشرطة ومؤسات الدولة».
وأش��ار بي��ان الداخلية إلى أنه��ا «حددت موق��ع أحد ه��ذه التنظيمات في
أحد الدروب الصحراوية جنوب البالد» بقيادة ش��خص يدعى «حلمي س��عد»،
مضيفة أن «س��عد سبق أن أحيلت أوراقه على مفتي البالد كخطوة أولى للحكم
بإعدامه كما أنه مطلوب في عدد من القضايا املتعلقة بهجمات والتي تنظر فيها
احملاكم العسكرية».
وفيما وصف ناش��طون مصريون على وسائل التواصل االجتماعي عملية
التصفي��ة بأنه��ا عملي��ة اغتي��ال ملعارضني سياس��يني ،ل��م يصدر ع��ن جماعة
اإلخوان املسلمني أي تعليق على احلادثة ،بينما ت ّوجه اتهامات من قبل منظمات
حقوقية دولية ومحلية لس��لطات االنقالب بتنفيذ حاالت قتل ملعارضني خارج
إطار القانون.
وكانت قناة مكملني املصرية بثت الشهر املاضي تسجيالً مصورا ً يظهر قيام
عناص��ر من اجليش املصري بتصفية عدد من املعتقلني الع ّزل بعد اعتقالهم في
سيناء ،ووضع أسلحة بجانبهم إلظهار أن ما حصل كان نتيجة اشتباك مسلح
مع «إرهابيني»}.
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حكمتيار ...العائد لدعم الحكومة ضد «طالبان» وإيران
بع��د عش��رين عاما ً م��ن الغياب ،عاد قل��ب الدين
حكمتيار ،زعيم احلزب اإلس�لامي ،أكبر األحزاب التي
قاتلت ض��د الغزو الس��وفياتي ألفغانس��تان (1979
  )1989بحك��م اتفاقي��ة املصاحل��ة م��ع احلكوم��ةاألفغاني��ة .وم��ع عودت��ه ،م��ن املفت��رض أن تتغيّ��ر
تطورات الوض��ع الداخلي ،وعلى الرغ��م من أن حزب
حكمتيار كان أحد أط��راف احلرب األهلية قبل وصول
حركة «طالبان» إلى احلكم ،غير أنه لم يفقد شعبيته،
بالتال��ي رأى البع��ض أن اهتمام احلكوم��ة األفغانية
باحلزب وبزعيم��ه يهدف للوصول إل��ى مواجهة بني
احل��زب و«طالبان» من جه��ة ،وبني احلزب واألحزاب
الدائرة في فلك النظام من جهة ثانية.
خ��رج حكمتيار من أفغانس��تان ع��ام  1995بعد
سيطرة «طالبان» على السلطة ،الجئا ً إلى إيران ،التي
عادت وأخرجت��ه عنوة بعد دخول الق��وات األميركية
إلى أفغانس��تان ع��ام  .2001ومنذ ذل��ك احلني عاش
حكمتي��ار خفية ف��ي مناطق مختلفة من أفغانس��تان،
بينم��ا ذكر معارض��وه أنه أمض��ى تلك الس��نوات في
باكس��تان .مع ذل��ك ،كان احلزب اإلس�لامي في حرب
م��ع القوات األميركي��ة واألفغانية حت��ى إبرام الصلح
بينهما في أيار من العام املاضي.
ومع انشغال أنصار حكمتيار باالحتفال بعودته،
اعتبر مراقبون أن «الس��احة األفغانية ستشهد الكثير
م��ن التط��ورات خالل الفت��رة املقبلة ،س��يكون احلزب

فيها العبا ً رئيس��يا ً إلى جانب احلكومة ،وهو ما يشبه
ّ
دق ناق��وس اخلط��ر حللف��اء حكمتي��ار أي��ام اجله��اد
األفغان��ي ض��د الس��وفيات ،حتدي��دا ً جبهة الش��مال،
وكذل��ك بعض األحزاب السياس��ية» .كم��ا رأى بعض
هؤالء أن «اإلتيان بحكمتيار هو ألجل القضاء على دور
تلك األحزاب والش��خصيات اجلهادية ،الذين س��ئمت
احلكوم��ة األفغانية واألميركيون م��ن تلبية مطالبهم،
أو ألن دورهم بات غير مجد».
في هذا السياق ،لفت زعيم «حزب الدعوة» حاليا ً
و«االحتاد اإلس�لامي» أي��ام اجلهاد ضد الس��وفيات،
عب��د رب الرس��ول س��ياف ،إلى أن��ه «عل��ى الرغم من
ترحيبنا باجلهود التي تبذل ألجل املصاحلة وحلحلة
األزم��ة الت��ي دامت عق��ودا ً طويل��ة ،ولكن م��ا يحصل
لي��س في صالح الش��عب األفغاني» .كما دعا س��ياف
كافة األحزاب اجلهادية الس��ابقة إلى «العمل املشترك
والوق��وف إلى جان��ب الق��وات املس��لحة األفغانية»،
ل��ذا ندع��و احلكومة إل��ى ع��دم تهمي��ش دور األحزاب
اجلهادي��ة» .ورأى أن «األم��ور تس��ير نح��و األس��وأ،
وأخش��ى أن يحص��ل ألفغانس��تان م��ا يحص��ل ف��ي
سورية».
وكان حكمتي��ار ق��د انتق��د املق ّرب�ين م��ن طه��ران
قائ�لاً إنه «ف��ي دولة مجاورة ال تس��مح ببناء مس��جد
للمس��لمني الس�� ّنة في معظم األحيان ،ولكن في بالدنا
وس��ائل إعالم وش��خصيات عملها الوحيد الدفاع عن

بقلم :صبغة الله صابر
سياس��ات تلك الدولة .بالتالي رأى البعض في عودة
حكمتيار دورا ً أساس��يا ً للس��عودية ،ل��ذا فإن األحزاب
الش��يعية في البالد قلقة بس��بب مج��يء الرجل .وبدا
كأن احلكوم��ة األفغاني��ة كان هدفها تهميش أصحاب
النف��وذ والق��وة وأمراء احل��رب و«اجلهادي�ين» الذين
يتربعون على املناصب األساس��ية في البالد منذ عام
 2001حت��ى اآلن ،رغم ضع��ف ق ّوتهم نس��بياً ،وذلك
بس��بب سياس��ات الرئي��س األفغان��ي أش��رف غن��ي.
كم��ا ب��دا كأن الرئي��س األفغان��ي الذي أضح��ى وجها ً
لوجه م��ع هؤالء ،ين��وي وضع احلزب اإلس�لامي في
مواجهته��م .وكان نائ��ب الرئي��س األفغان��ي اجلنرال
عبد الرش��يد دوس��تم ،الذي همِّش دوره بسبب نزاعه
م��ع الرئيس ،أكبر دلي��ل على نيّة األخي��ر العمل ألجل
التخلّص منهم .كما عزل أش��رف غني مستش��اره في
ش��ؤون احلكومة أحمد ضياء مس��عود ،الذي كان من
الوج��وه البارزة ف��ي اجلمعية اإلس�لامية ،املناهضة
للحزب اإلس�لامي إب��ان احلرب األهلي��ة .وثمة اعتقاد
سائد بأنه ّ
مت تأجيل االنتخابات البرملانية ألجل عودة
احلزب إلى املنظومة السياس��ية ،وليكون في معسكر
واحد مع الرئيس األفغاني في االنتخابات.
بدوره ،رأى أح��د املق ّربني م��ن «طالبان» ،احمللل
نظر محمد مطم�ين ،أن «تصريح��ات حكمتيار مخيّبة

لألم��ل ،إذ إن األفغ��ان كان��وا يأمل��ون أن تك��ون عودة
حكمتي��ار نتيج��ة املصاحل��ة ،وأن يك��ون ذل��ك لبن��ة
أساسية للمصاحلة الش��املة ،ويكون منوذجا ً لغيره
م��ن األح��زاب املس��لحة املناهض��ة للحكوم��ة .لك��ن
حكمتي��ار جعل نفس��ه في وج��ه طالبان .كم��ا أثارت
تصريحاته األخيرة استياء أنصار طالبان ،من جهته،
رحب الزعي��م القبلي وس��يم خان ،بع��ودة حكمتيار،
ّ
واعتبر ذلك «جناحا ً كبيرا ً للرئيس األفغاني ،غير أننا
في الوقت نفسه نأمل أن يكون ذلك منوذج خير لباقي
اجلماعات املس��لحة ،حتديدا ً طالب��ان .كما نطمح إلى
أن يقوم حكمتيار بدور يؤدي إلى املصاحلة الش��املة
لتخرج البالد من ويالت احلرب»}.

تونسيون :ارتياح لفوز ماكرون وانتصار التيار الوسطي
سياسيون ّ
ّ
أكد أغلب السياس��يني التونس��يني أن فوز إميانويل
ماك��رون بانتخاب��ات الرئاس��ة الفرنس��ية ،ي��وم األحد،
«انتصار للتيارات الوس��طية وللسياس��ة املعتدلة ،التي
ال تق��وم عل��ى اخلطاب��ات املتطرف��ة» ،مش��دّدين على أن
«انتخ��اب ماكرون س��تكون ل��ه تداعي��ات إيجابية على
العالق��ات الثنائي��ة التونس��ية الفرنس��ية ،خاص��ة أن
تونس تربطها عالقات شراكة مع باريس».
وجتلّى الترحيب التونس��ي بفوز ماكرون من خالل
تهنئة الرئيس التونسي الباجى قائد السبسي ،للرئيس
الفرنس��ي املنتخ��ب ،مبين��ا ً أن انتص��اره يعك��س «وفاء

فرنس��ا لقيمها التقليدي��ة املتمثلة في احلرية واملس��اواة
واإلخاء».
وف��ي ه��ذا الس��ياق ،أك�� ّد القي��ادي ف��ي «التي��ار
الدميقراط��ي التونس��ي» ،محم��د عب��و ،أ ّن��ه بالنظر إلى
االرتباط��ات الكثي��رة التي جتمع فرنس��ا بتون��س ،فإن
«نتائ��ج االنتخابات الفرنس��ية لها تأثي��ر على العالقات
الثنائي��ة بني البلدي��ن ،خاصة أنها انحص��رت بني ميني
متطرف وتيار وس��طي» ،مبرزا ً أنّ «الكثير من التونسيني
والع��رب لن يكونوا س��عداء لو فازت لوب��ان ،ألنها متثل
اليمني املتطرف ،وهي رمز للعنصرية».

ارتياح عربي لهوية الرئيس الفرنسي الجديد
أجمع��ت املواق��ف العربي��ة عل��ى الترحي��ب بف��وز
إميانويل ماكرون برئاس��ة فرنسا مقابل مرشحة اليمني
املتط��رف ،خصوص��ا ً ف��ي دول املغ��رب العرب��ي ،الت��ي
يتواجد عدد كبير من مواطنيها في فرنسا.
فق��د هن��أ رئي��س اجلمهوري��ة العماد ميش��ال عون
الرئي��س الفرنس��ي املنتخ��ب اميانوي��ل ماك��رون بثق��ة
الش��عب الفرنسي ،معتبرا ً أن انتخابه «تأكيد على إرادة
التغيي��ر واالنفت��اح واألم��ل» ،مؤك��دا ً أن لبنان وفرنس��ا
اللذي��ن يرتبط��ان برواب��ط التاري��خ والصداق��ة والقيم
س��يواصالن العمل معا ً من أجل الس�لام واالستقرار في
الش��رق األوس��ط واملتوس��ط والعالم .وقال ف��ي برقية
بع��ث بها إل��ى الرئيس ماك��رون :ان فوزك��م يظهر مدى
تع ُّلق الشعب الفرنسي بقيم احلرية واملساواة واألخوة،
كما انه تتويج حلملة انتخابية اس��تثنائية ،أظهرمت في
خالله��ا لش��عوب األرض ك��م ان الش��جاعة والتصمي��م
يشكالن حيوية الدميقراطية الفرنسية.
ووج��ه رئي��س احلكوم��ة س��عد احلري��ري برقي��ة
ّ
تهنئ��ة إل��ى الرئي��س الفرنس��ي املنتخ��ب حي��ا فيه��ا
انتصار الدميقراطية الواس��ع هذا الذي يش��رف فرنس��ا
والفرنس��يني ،وال��ذي ه��و ج��زء من «رس��الة إنس��انية
عظيمة للعالم» ،رسالة األخوة والسالم والتسامح.
وقال :إن العالقات بني لبنان وفرنس��ا اس��تثنائية.
انها قصة الصداقة واألخوة املشتركة بني شعبينا وهي
تع��ود لعدة ق��رون خل��ت ،وحري بن��ا احملافظ��ة عليها
واغنائه��ا .وأن��ا مقتن��ع بأنن��ا س��وف نحافظ عل��ى هذا
التراث الثمني الذي أنا شديد التعلق به.
وفي هذا الس��ياق ،عبّرت الرباط في برقية العاهل
املغربي ،امللك محمد السادس ،املوجهة إلى ماكرون ،عن
احلرص على دعم العالقات بني البلدين ،ال سيما بعد أن
عرف��ت نوعا ً من الفت��ور خالل فترات م��ن والية الرئيس

فرانسوا هوالند.
واعتب��ر العاه��ل املغربي أن الش��راكة بني فرنس��ا
واملغرب «س��وف تتس��م ،خالل الوالية الرئاسية للسيد
إميانوي��ل ماك��رون ،بنف��س الدينامية ،وس��تزداد عمقا ً
ومتانة».
ب��دوره ،اعتب��ر الرئي��س اجلزائ��ري عب��د العزي��ز
بوتفليق��ة ،ف��وز إميانوي��ل ماكرون س��بيالً نح��و تعبيد
الطريق في مصاحلة تاريخية بني اجلزائر وفرنسا ،الفتا ً
إلى تصريح��ات ماكرون لدى زيارت��ه للجزائر منتصف
ش��هر ش��باط املاضي ،التي تط ّرق فيها إلى «االستعمار
الفرنسي للجزائر» ووصفه بأنه جرمية ضد اإلنسانية،
فضالً عن دعوته إلى االعتذار عن هذه اجلرمية.
من جهت��ه ،اعتبر الرئي��س التونس��ي الباجي قائد
السبس��ي ،أن انتص��ار «ماك��رون يعك��س وفاء فرنس��ا
لقيمها التقليدية املتمثلة باحلرية واملس��اواة واإلخاء».
كم��ا أكد حرص��ه عل��ى تطوير الش��راكة االس��تراتيجية
التونسية الفرنسية.
في غضون ذلك ،هنأ أمير قطر ،الشيخ متيم بن حمد
آل ثاني ،الرئيس الفرنسي «متنيا ً له التوفيق في مهامه،
وللعالقات بني البلدين الصديقني مزيدا ً من التطور» .أما
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ،فأكد «عمق وق ّوة
العالقات املصرية الفرنسية وتطلعه للعمل مع الرئيس
الفرنس��ي املُنتخب في س��بيل تعزيز وتطوي��ر التعاون
الوثيق القائم بني البلدين في مختلف املجاالت».
من جهته ،أش��اد الرئيس اليمني عب��د ربه منصور
هادي «بالعالقات الثنائية املتميزة» بني اليمن وفرنس��ا
«متطلع��ا ً إل��ى تعزيزها وتطويرها» ،وأش��ار إلى موقف
باري��س «الداع��م لليمن وأمنه واس��تقراره ف��ي مختلف
املواقف والظروف ودعم وحدته وشرعيته الدستورية»
بهدف إحالل السالم}.

وقال النائ��ب عن «حركة النهض��ة» ووزير التكوين
املهني والتش��غيل س��ابقاً ،نوفل اجلمال��ي ،إنّ «انتخاب
ماكرون س��يكون فاحتة خي��ر على العالقات التونس��ية
الفرنس��ية ،فقد زار الرئي��س املنتخب تون��س ،ويبدو أن
لديه رؤية إيجابية للعالقات الثنائية ،وس��بق له أن عبّر
عن ذلك من خالل العديد من التصريحات».
واعتب��ر النائ��ب ع��ن حرك��ة «مش��روع تون��س»
الصحبي بن فرج ،أ ّننا «الي��وم أكثر طمأنينة وأمانا ً بعد
فوز ماك��رون ،الذي ينتمي للعائلة السياس��ية املعتدلة،
وفاحت��ة خي��ر عل��ى اس��تمرارية العالق��ات التونس��ية
الفرنس��ية» ،معتب��را ً أن «م��ا لوحظ هو نهاي��ة األحزاب
التقليدية والش��خصيات ،وبداية جتديد الفكر السياسي
وطريقة الوصول إلى السلطة».
وأوض��ح الش��ابي أن��ه «ل��و ف��ازت لوب��ان كان��ت
س��تحصل ثورة في اخلي��ارات الفرنس��ية» ،معتب��را ً أن
«املفاج��أة ليس��ت في نتائ��ج االنتخابات الفرنس��ية ،بل
في حص��ول ماري لوب��ان على حوالي  34ف��ي املائة من
األص��وات ،وهي ضع��ف النتائج الت��ي كان حصل عليها

والدها س��ابقا ً في مواجهة جاك ش��يراك ،ما يدل على أن
اليمني الفرنسي تقدم وأصبحت له شعبية».
وأض��اف األمني الع��ام لـ«حركة الش��عب» أنّ «فوز
لوبان كان سيشكل صدمة وكارثة على العديد من الدول
وعل��ى املهاجري��ن ،ومنه��م التونس��يون ،ألن سياس��تها
قائم��ة عل��ى العنصري��ة» ،معتب��را ً أن «التعه��دات التي
قدمه��ا ماكرون جت��اه محارب��ة اإلرهاب يج��ب أن تكون
واضحة ،وأن تتجلى سياس��ة فرنس��ا في إعالن محاربة
«داعش»»}.

نائب الرئيس ترامب يزور أكبر مسجد في إندونيسيا
زار نائ��ب الرئي��س االميرك��ي ماي��ك
بن��س جام��ع «االس��تقالل» ،أكبر مس��اجد
اندونيس��يا التي تعد أكبر دولة مسلمة من
حيث عدد السكان ،في بادرة رمزية لالدارة
األميركية املتهمة بإذكاء االسالموفوبيا.
واس��تهل بن��س زيارت��ه إلندونيس��يا
باإلش��ادة باالس�لام املعت��دل فيه��ا ودوره
«املله��م» ،ث��م زار جام��ع االس��تقالل ال��ذي
تشرف قبته البيضاء على وسط العاصمة
جاكرتا.
وخل��ع بنس ح��ذاءه قب��ل التجول في
املس��جد الذي يع��د كذلك األكبر في جنوب ش��رق آس��يا،
برفقة زوجته وابنتيه اللواتي غطني رؤوس��هن مبناديل
وإمام اجلامع.
ومتثل زي��ارة بنس أول مبادرة رفيعة إلدارة ترامب
للتق��رب من املس��لمني من��ذ تولي��ه احلكم ،وهو م��ا فعله
قبله الرئيس الس��ابق باراك اوباما وزوجته ميشيل عام
.2010
ومنذ توليه الس��لطة قبل مئة يوم ،اس��تقبل ترامب
ق��ادة األردن والع��راق والس��عودية ومص��ر ،لكنه حاول
كذل��ك منع دخ��ول رعايا س��ت دول ذات غالبية مس��لمة
الى الواليات املتحدة بس��بب مخاوف متعلقة باالرهاب،

رئاس��يني بهذا
وتنظر احملاك��م األميركية اآلن في قرارين
ّ
الص��دد .وهاج��م ترامب م��رارا ً خ�لال حملت��ه «االرهاب
اإلسالمي املتطرف».
لكن بنس اعتمد لهجة مختلفة متاما ً في اندونيسيا،
التي اعتبرت على الدوام دولة دميوقراطية مسلمة يتبع
الس��واد األعظم من س��كانها إس�لاما ً معتدالً .وقال بنس
اث��ر مباحثات��ه مع الرئي��س جوك��و ويدودو ف��ي القصر
الرئاس��ي ان «التقاليد اإلسالمية املعتدلة في اندونيسيا
ه��ي بصراحة مص��در اله��ام للعال��م ،ونحن نش��يد بكم
وبش��عبكم».واضاف« :ف��ي بلدكم كما في بل��دي ،الدين
يوحد وال يف ّرق»}.
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متى تنتهي نكبة فلسطين ؟
في  15أي��ار  1948م أعلنت بريطانيا نهاية انتدابها
عل��ى فلس��طني ،وفي نفس الي��وم أعلن املجل��س اليهودي
الصهيون��ي قي��ام دول��ة اس��رائيل ..وف��ي نف��س اللحظة
اعترف��ت الواليات املتح��دة األمريكية به��ذه الدولة ،وبعد
ثالثة أيام اعترف بها االحتاد السوفياتي؟
هك��ذا أق��ام االس��تعمار الكي��ان الصهيون��ي في قلب
العال��م العرب��ي واالس�لامي ،ليك��ون األخطب��وط اجلاثم
على صدر األم��ة ليمتص دماءها ويس��تولي على ثرواتها
ومينعها من ممارسة حقها في حياة كرمية كبقية شعوب
األرض .و السؤال الذي يطرحه شبابنا اليوم :كيف قامت
دول��ة الصهاينة عل��ى أنقاض ش��عب فلس��طني املظلوم؟
نحن جميعا ً نؤمن بأن فلسطني والقدس هي أرض مقدسة
ومبارك��ة في ش��رعنا وديننا ،قال الله تعالى على لس��ان
موسى عليه السالم> .يا قوم ادخلوا األرض املقدسة التي
كتب الله لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين<
املائ��دة  .21وقال تعال��ى عن إبراهيم عليه الس�لام الذي
هاج��ر الى فلس��طني> :وجنيناه و لوطا ً إل��ى األرض التي
باركنا فيها للعاملني< األنبياء .71
وتأكيدا ً ملكانة فلس��طني في احلياة اإلس�لامية ،جعل

بقلم :د .محمد شندب
الب��اري تب��ارك وتعال��ى قبلة املس��لمني األول��ى 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 فلسطني خاصة ،ألنها
كانت قبل االسالم منطلقا ً لألنبياء واملرسلني الذين حملوا
دع��وة الله إل��ى البش��رية .وفي ه��ذا اإلطار تأت��ي معركة
مؤت��ة وغزوة تبوك ض��د الدول��ة الروماني��ة كتمهيد أمام
امل ّد اإلس�لامي نحو فلس��طني .وملا تس��لم أبو بكر الصديق
قي��ادة األم��ة تاب��ع املس��ير على خط��ى النب��ي | ،فوجه
اجليوش االس�لامية الى الع��راق و بالد الش��ام ،ثم كانت
معركة اليرموك التي أس��قط فيها املسلمون االمبراطورية
الروماني��ة .وأثن��اء تل��ك املعرك��ة الفاصلة رح��ل أبو بكر
الصدي��ق الى رب��ه راضيا ً مرضي��اً ،وحمل الراي��ة عمر بن
اخلط��اب الذي دخ��ل إل��ى الق��دس وتس��لم مفاتيحها من
البطري��رك صفرنيوس .وهكذا صارت الش��ام وفلس��طني
أرض اإلسالم و املسلمني الى يوم القيامة.
لق��د بقيت الش��ام و فلس��طني تنعم باألمن و الس�لام

صحفيو «رابعة»
سر االنتقام وواجب التكريم
ّ

تص��در محكمة جنايات القاهرة ي��وم االثنني حكمها
في القضية املعروفة إعالميا ً بغرفة عمليات رابعة ،التي
تضم  51ش��خصا ً بينهم  16إعالميا ً غالبيتهم من شبكة
رص��د أو قناتي اجلزيرة ومصر( 25-س��ابقاً) أو جريدة
احلري��ة والعدال��ة أو غيرها م��ن املناب��ر اإلعالمية ،وهو
أكبر عدد من اإلعالميني ف��ي قضية واحدة ،لو حدثت من
قبل الهتزت لها نقابة الصحفي�ين وكل املنظمات املعنية
بحرية الصحافة داخل مصر وخارجها.
ه��م مجموع��ة م��ن الصحفي�ين األنقي��اء ،يجمعه��م
ش��رف املهنة وعظم الرس��الة ،وتقديس احلقيقة ،أصروا
على أن يكونوا صوتا ً للح��ق واحلقيقة ،دفاعا ً عن كرامة
الش��عب املصري وعن ثورته وعن إرادته ،ينقلون أخبار
هذا االعتصام املليوني الذي أرادت سلطة انقالب الثالث
م��ن متوز  2013أن تعزله متاما ً عن العالم مبنع وصول
الكامي��رات إلي��ه ،ومنع نق��ل البث منه ،حت��ى ميوت من
تلق��اء نفس��ه ،ف��كان ه��ؤالء الصحفي��ون الش��جعان هم
صوت األحرار في امليدان ،ورئتهم التي يتنفس��ون منها،
ونافذتهم إلى الش��عب املصري خارج املي��دان ،وكذا إلى
العالم أجمع.
كان اعتص��ام رابعة يع��ج بالصحفيني واإلعالميني
الذين حرصوا على القيام بواجبهم املهني في نقل األخبار
حملطاتهم وصحفهم العاملية ،أو حتى املؤمنني بالقضية
ذاتها التي اعتصم من أجلها املعتصمون ،وقد دفع بعض
ه��ؤالء الصحفي�ين ثمنا ً فادح��ا ً لنق��ل احلقيقة ،إم��ا قتالً
أو إصاب��ة أو اعتق��اال ً أو مطاردة ،ال ميك��ن تصنيف هؤالء
الصحفيني واملصوري��ن تصنيفا ً سياس��يا ً وأيديولوجيا ً
واح��داً ،فق��د كان منهم الصحف��ي البريطان��ي مايك دين
مصور قناة س��كاي نيوز الذي قتل في فض رابعة (وهو
بريطان��ي مس��يحي) ،وكان منهم الش��هيد املخرج محمد
الديب أح��د فناني الثورة ،وكان منه��م الصحفي محمود
ش��وكان (الذي ال ينتم��ي ألي تيار أو تنظيم سياس��ي أو
ديني) وه��و اول معتقل من الصحفي�ين يوم فض رابعة
أيضا ً وال يزال معتقالً حتى اآلن.
كس��ر احلص��ار اإلعالم��ي لس��لطة االنق�لاب ،ونقل
فعالي��ات امليدان إلى العالم أجم��ع هو أكبر إجناز لهؤالء

بقلم :قطب العربي

الصحفي�ين واإلعالميني في تلك الظ��روف العصيبة ،فقد
جن��ح بعض الفنيني في تش��غيل س��يارة الب��ث التابعة
للتلفزي��ون املصري ،التي لم يس��تطع طاقمه��ا إخراجها
م��ن امليدان بس��بب اكتظاظ��ه باملعتصمني ،وق��د مت نقل
أح��داث االعتص��ام على اله��واء مباش��رة على م��دار 24
س��اعة ،وتوفي��ر الب��ث لعش��رات القنوات ح��ول العالم،
وبالتالي فس��دت خطة التعتيم على االعتصام وتيئيس
املعتصم�ين حتى ينفضوا م��ن تلقاء أنفس��هم ،كما جنح
العديد م��ن املراس��لني امليدانيني في نقل وإنت��اج تقارير
إعالمي��ة خاصة من داخ��ل امليدان قدم��ت اجلانب األخر
للصورة التي أراد النظام أن يصدرها للشعب وللعالم.
حني تأسس��ت حرك��ة «صحفي��ون ض��د االنقالب»
حرصنا على تس��هيل مهمة الفرق اإلعالمية واملراس��لني
الراغبني في دخول امليدان وتصوير الفعاليات واخليام،
والتأكد من عدم وجود مظاهر للتسليح داخل االعتصام،
ووجهنا نداء للصحفيني للحض��ور إلى امليدان والتحرك
بحري��ة في أروقت��ه ورصد ما يش��اؤون ،وطمأنتهم على
س�لامتهم الش��خصية وس�لامة أجهزتهم ،وقد استجاب
ملبادرتن��ا كثيرون وغيّروا انطباعاتهم الس��لبية الناجتة
من املعلومات اخلاطئة ،وكانت خيمة حركة (صحفيون
ضد االنقالب) في رابعة مبثابة بيت للصحفيني الوافدين
للميدان سواء كانوا من أصحاب املواقف املهنية الرافضة
لإلنق�لاب ،أو م��ن الذي��ن يري��دون فقط ممارس��ة عملهم
املهن��ي ،أو حت��ى من يرغبون ف��ي املبيت داخله��ا ،وكان
لطل��ة اإلعالميني عل��ى منصة رابعة اث��ر كبير في نفوس
املعتصم�ين الذين كانوا يحملون م��رارات كبيرة لإلعالم
بحس��بانه الذي حرض قطاعات من الشعب على التمرد
على الش��رعية ،وعلى ثورة  25يناير ،فكان ظهور هؤالء
الصحفي�ين واإلعالميني على املنصة عالم��ة على وجود
ن��وع آخر من اإلعالميني أصح��اب القضية ،املدافعني عن
الش��رعية ،وع��ن احلري��ة ،والرافضني لالنق�لاب وحلكم
العس��كر ،وكان جمهور املعتصمني يس��تقبلونهم في كل
ظهور بهتافات ترحيب مدوية.
أيا ً كان احلكم ،فاملؤكد أن القضية ال تقوم على
أي أس��اس قانوني ،فهؤالء صحفيون ومراسلون
كانوا يؤدون عملهم س��واء كان��وا مقتنعني بفكرة
اإلعتصام أو غير مقتنعني بها ،وأيا ً كان احلكم فلن
ينسى أنصار احلرية لهؤالء الصحفيني واملراسلني
واملصوري��ن دورهم ف��ي تغطية االعتص��ام ونقله
للش��عب املص��ري وللعال��م ،ودح��ض مح��اوالت
تش��ويهه ورميه ب��كل نقيصه ،واالدعاء بتكدس��ه
بالس�لاح ،وايا ً كان احلكم فسيذكر التاريخ هوالء
الصحفي�ين واملصورين مبا يس��تحقون من تقدير
وتبجي��ل على دوره��م دفاعا ً عن احلرية ومتس��كا ً
باملهنية ،وحماية لإلرادة الشعبية}.

خمس��ة ق��رون متواصل��ة ،حت��ى انقس��م املس��لمون على
أنفس��هم ،فكانت اخلالفة العباس��ية في الع��راق والدولة
الفاطمية اإلس��ماعيلية في مصر .فلما غرقوا في مس��تنقع
الص��راع والع��داوة اس��تفاد الصليبي��ون م��ن الفرص��ة
الس��انحة وس��يطروا عل��ى أج��زاء واس��عة م��ن الش��رق
اإلس�لامي .وفي سنة 492هـ احتلوا مدينة القدس بعد ان
ارتكبوا فيها كل أنواع الفظائع والهمجية.
بقي الصليبيون قرابة قرن من الزمن يعيثون فس��ادا ً
و دمارا ً في بالد الش��ام وخاصة في فلسطني ،حتى ظهرت
قيادة إسالمية جديدة استطاعت أن توحد الصف و جتمع
الكلمة .لق��د متكن صالح الدين األيوب��ي ان ينهض باألمة
ويقضي على عوامل التفرقة والشرذمة.
لقد جمع بالد الش��ام و بالد النيل حت��ت قيادته ،ثم
وج��ه الضربة للصليبيني في حطني س��نة 583هـ ،وهكذا
عاد االقصى وعادت القدس مركزا ً للهداية والنور والتالقي
بني كل احلضارات اإلنس��انية .لكن الصراع بني املس��لمني
وق��وى الع��دوان اخلارجي��ة ل��م يتوق��ف خ�لال عص��ور
التف��وق االس�لامي و خاصة في زمن اخلالف��ة العثمانية،
التي س��يطرت على معظم أوروبة الشرقية ،وبلغ نفوذها
مشارف كييف وفيينا وروما.
لقد بقي املس��لمون في العالم ينعمون بالقوة والعزة
حتى القرن التاس��ع عشر ،حيث بدأت املوازين العسكرية
والسياسية متيل لصالح القوى الغربية .في هذه املرحلة
ب��دأ اليه��ود ف��ي الش��رق والغ��رب يخطط��ون الغتص��اب
فلس��طني وإقام��ة دولته��م عليه��ا بالتعاون م��ع كل أعداء
األمة اإلسالمية.

في ع��ام 1897م عق��دت املنظم��ات اليهودية مؤمترا ً
ف��ي بال في سويس��را ،وقررت فيه إقامة ه��ذه الدولة بعد
خمس�ين عاماً .لق��د مارس��ت بريطاني��ا وال��دول الغربية
أقصى ما عندها من ضغوط سياسية واقتصادية ومالية
على الس��لطان عبد احلميد الثاني كي مينح اليهود قطعة
م��ن أرض فلس��طني يعيش��ون فيه��ا حت��ت حك��م الدول��ة
العثماني��ة ،فرد عليه��م قائالً :ان��ي ال اس��تطيع ان أتنازل
عن ش��بر واحد من األراضي املقدسة النها ليست ملكي بل
هي ملك ش��عبي ،وقد قاتل اس�لافي من أج��ل هذه األرض
ورووها بدمائهم ،فليحتفظ اليه��ود مباليينهم ..إذا مزقت
دولت��ي م��ن املمكن احلصول على فلس��طني ب��دون مقابل،
ولكن ال أوافق على تشريح جثتي وأنا على قيد احلياة.
عندئ��ذ وض��ع هرت��زل زعي��م احلرك��ة الصهيوني��ة
خط��ة تقول إن طري��ق القدس مت ّر باس��تانبول .وفي زمن
التراجع العثماني نش��طت احلركات القومية والعلمانية،
واس��تطاعت جمعي��ة االحت��اد والترقي بزعام��ة مصطفى
كم��ال ان تس��تولي عل��ى الس��لطة وتقضي عل��ى اخلالفة
اإلس�لامية التي كانت تش��كل مظلة واقية لفلسطني وبقية
أنحاء العالم اإلسالمي.
لق��د س��قط العالم اإلس�لامي عندما س��قطت اخلالفة
العثمانية .وبعد احلرب العاملية األولى استولت بريطانيا
على فلسطني واخلليج والعراق ،كما استولت فرنسا على
لبنان وسوريا واملغرب والعربي .وهكذا أصبحت الفرصة
ذهبية لليهود الذين أخذوا يتقاطرون إلى فلسطني من كل
بلدان العالم}.
وللبحث صلة

ُهزمنا في مصر بمعركة الدواء
بقلم :فهمي هويدي
ه��ل يعق��ل أن تنجح مصر ذات ي��وم في توفير  ٪٨٥م��ن احتياجاتها الدوائية محلي��اً ،بعد أن كانت
مض��ي نصف قرن تنتكس بحيث تعود مرة أخرى إلى حدود اخلمس��ة باملائة،
النس��بة  ٪٥فقط ،ثم بعد
ّ
ويصبح اعتمادها ش��به الكلي على الشركات األجنبية؟ هذا السؤال تثيره الشهادة املثيرة التي سجلتها
خبي��رة صناع��ة األدوية التي عاص��رت تلك املرحلة ،األس��تاذة ناهد يوس��ف في مقالة نش��رتها جريدة
«الش��روق» يوم  ٣٠نيس��ان .وما أدهش��ني ليس فقط ك ّم املعلومات الصادمة الت��ي ذكرتها ،وإمنا أيضا ً
أن ما قالته لم يحرك ش��يئا ً في دوائر املس��ؤولني والغيورين على هذا البلد ،ف��إن أحدا ً لم يحاول التحقق
من صحة تلك املعلومات ،حتى أزعم أن االهتمام باملوضوع لم يحظ بعشر معشار صدى هزمية الفريق
القوم��ي لك��رة القدم في أية مب��اراة إفريقي��ة أو عربية ،رغم أن ما ج��رى في موضوع ال��دواء يع ّد هزمية
منكرة.
حت��ت عنوان «صناعة ال��دواء ..مفارقة صادمة ..كيف كنا وكيف أصبحنا؟» ،ذكرت ناهد يوس��ف
ما يلي:
نهض��ة صناع��ة الدواء انطلقت على أي��دي الدكتور النبوي املهندس الذي تول��ى وزارة الصحة بني
عامي  ٦١حتى  ،١٩٦٨إذ قادت مؤسس��ة األدوية التي أنش��ئت في عهده ع��ام  ١٩٦٢حملة توفير الدواء
ل��ـ ٥٠٠وح��دة صحية منتش��رة بالقرى ،واس��تعانت في ذلك باملصان��ع الصغيرة الت��ي كانت موجودة
آن��ذاك ،إلى جانب تأس��يس ش��بكة من ثماني��ة مصانع جدي��دة ،وكان الهدف املوضوع ه��و زيادة إنتاج
املستحضرات الدوائية من  ٪٥إلى .٪٨٥
في تلك املرحلة أيضا ً أنشئت أكبر شركة لصناعة الدواء في الشرق األوسط «شركة النيل لألدوية»،
التي بني مصنعها العمالق خالل عامني ،وتولى اخلبراء املصريون تصميم وتصنيع كافة املستحضرات
الدوائي��ة الالزمة ملختل��ف التخصصات ،ووفرت مؤسس��ة األدوي��ة احلماية الالزمة لتل��ك الصناعة في
مواجه��ة ش��ركات األدوي��ة العمالقة التي عمل��ت جاهدة إلفش��الها ،ألن مصر كانت تس��تورد منها معظم
احتياجاتها من األدوية واخلامات.
اهتمت مؤسسة األدوية بصناعة الكيماويات الدوائية ،وحني 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.
خالل أقل من عشر سنوات كانت تلك اجلهود قد حققت الهدف املنشود .وأصبحت املصانع املصرية
تغطي  ٪٨٥من األدوية وبعض خاماتها ،إذ صارت تنتج نحو خمس��ة آالف صنف من احلقن واألقراص
والس��وائل واملراهم واحملاليل .وكان لكبار أساتذة الطب والصيدلة دورهم في تصميم وتعديل الكثير من
تركيبات املستحضرات مبا يناسب أمراض املصريني وخصوصياتهم.
بعدم��ا أصب��ح ف��ي مص��ر  ١٢٠مصنع��ا ً لل��دواء ،تعرض��ت الصناع��ة حلمل��ة تفكي��ك ممنه��ج منذ
الس��بعينيات ،إذ في ظل سياس��ة االنفتاح واخلضوع لتعليمات البنك الدولي حت��ول االقتصاد املصري
بصورة تدريجية من االستقالل إلى التبعية .وش ّنت شركات األدوية العمالقة هجوما ً ضاريا ً ضد صناعة
الدواء املصرية ،حتى صارت نس��بة املنتج احمللي من الداوء  ٪٥مرة أخرى ،وأصبحت نس��بة ال تقل عن
 ٪٤٠من األدوية تصنع في املصانع املصرية حلس��اب الش��ركات األجنبية والباقي يستورد من اخلارج،
وصارت تلك الش��ركات حت ّول أرباحها للخارج بالعمالت الصعبة ،دون أن تبني مصنعا ً أو تعني عامالً،
ودون أن تضيف مستحضرا ً محليا ً لعالج أمراض كالسرطان بدال ً من االعتماد في ذلك علي االستيراد.
إذا صح ما س��بق فمعناه أننا منينا بهزمية س��احقة ف��ي معركة تصنيع الدواء .لذل��ك فإن التدقيق
وتقصي حقائق تلك املرحلة يصبح من األهمية مب��كان ،إذ الهزمية هذه املرة لم تكن ثمرة
ف��ي املعلوم��ات
ّ
مؤامرة دبرها اخلصوم ،ألنها كانت صناعة محلية متت على أيدي «أهل الش��ر» في الداخل ،من املهملني
والفاسدين واملستوردين الذين ارتكبوا جرميتهم ثم أفلتوا من احلساب والعقاب.
إنن��ا إذا وس��عنا الدائرة فس��وف نالحظ أن ما جرى في نكس��ة الدواء له نظيره ف��ي مجاالت أخرى،
تشمل الزراعة والصناعة والتعليم واإلعالم ،وغير ذلك مما ال أستطيع ذكره.
إن مس��احة الالمعق��ول أكب��ر بكثير مم��ا نتصور و«نكس��ة» عام  ١٩٦٧ل��م تكن الوحي��دة في مصر
املعاصرة ،ألننا ال منلك ش��جاعة نقد الذات ونس��تعذب تضخيمها والدفاع ع��ن الوطن بحناجرنا وليس
بسواعدنا}.
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األمان الدعوي

الصوم ..حصن المؤمن
عن أبي أمامة -رضي الله عنه ،قال |« :الصيام
جن��ة ،وه��و حص��ن م��ن حص��ون املؤم��ن ،وكل عم��ل
لصاحبه ،إال الصيام ،يقول الله :الصيام لي وأنا أجزي
به».

الصيام ُجنة

ا ُ
جلن��ة بضم اجلي��م :كل ما س��تر ،ومن��ه (املجنّ )
وه��و الترس ،وإمن��ا كان الصوم جنة ألنه إمس��اك عن
الش��هوات ،والنار محفوفة بالش��هوات .ق��ال ابن األثير
ف��ي النهاية :معن��ى كونه جن��ة ،أي :يق��ي صاحبه ما
يؤذيه من الشهوات.
وقال املناوي( :الصيا ُم ج ّنة) أي سترة بني الصائم
وبني الن��ار ،أو حجاب بني الصائم وبني ش��هوته ،ألنه
يكسر الشهوة ويضعف القوة.
وق��ال أيض��اً( :الصي��ام جن��ة) أي ت��رس يدف��ع
املعاصي عن الصائم ،كما يدفع الترس السهم.
وق��ال أيض��اً( :الص��وم جن��ة) وقاي��ة في
الدنيا م��ن املعاصي ،ألنه يقم��ع الهوى ويردع
الش��هوات ،ولهذا ق��ال عليه الصالة والس�لام:
«م��ا مأل آدمي وعاء ش��را ً م��ن بطن��ه»( )4فإذا
مأل بطنه انتكس��ت بصيرته وتشوش��ت فكرته
وغل��ب علي��ه الكس��ل والنع��اس فيوقع��ه ذلك
في احمل��ارم ،قال بعض األع�لام :صوم العوام
عن املفط��رات ،وصوم اخل��واص عن الغفالت،
وص��وم الع��وام جن��ة ع��ن اإلح��راق ،وص��وم
اخلواص جنة لقلوبهم عن احلجب واالفتراق.
وع��ن جاب��ر -رضي الل��ه عنه ،ق��ال |:
ق��ال الله تعال��ى> :الصيام ج ّنة يس��تجنّ بها
العب��د من النار ،وهو لي ،وأن��ا أجزي به<قال

بقلم  :د .خالد سعد النجار
املن��اوي ...« :وأنا أجزي ب��ه» صاحبَه بأن أضاعف له
اجلزاء بال حس��اب ،ألن فيه اإلعراض ع��ن لذات الدنيا
والنف��س وحظوظه��ا ،ومن أع��رض عنه��ا ابتغاء وجه
اللّ��ه لم يجع��ل بينه وبين��ه حجاب .واعل��م أن الصوم
م��ن أخ��ص أوص��اف الربوبي��ة ،إذ ال يتصف ب��ه على
الكم��ال إال اللّه تعالى ،فإن��ه يطعم وال يطعم ،فإضافته
إلى نفس��ه بقوله «..وأن��ا أجزي به» لكون��ه ال يتصف
ب��ه أحد على احلقيق��ة إال هو ،ألنه الغني ع��ن األكل أبد
اآلبدي��ن ،ومن س��واه ال ب ّد له منه ،وقد دع��ا الباري إلى
االتصاف بأوصافه وتعبّدهم بها بعد الطاقة ،والصوم
من أخصها ،وأصعب األشياء على النفوس.

الصيام حصن املؤمن

فالصوم رقة للقلب ،وصيانة للجوارح ،وهو قطع

ش��هر مقدس لدى املسلمني هو التاس��ع في التقومي
الهجريُ ،فرض صيامه في السنة الثانية للهجرة ،حيث
ميتنع املسلم عن املفطرات من الفجر إلى غروب الشمس.
يتميز بفضائل عدة في مقدمتها ليلة القدر التي يس��اوي
العمل فيها عمل ألف شهر.
هو اإلمس��اك والصمت ،واإلمس��اك عن الكالم يسمى
صوم��اً ،وقال ابن منظور في لس��ان الع��رب :الصوم هو
«اإلمس��اك عن الش��يء والترك له ،وقيل للصائم :صائم،
إلمساكه عن املطعم واملش��رب ،واملنكح ،وقيل للصامت:
صائم إلمساكه عن الكالم».

جاء ف��ي الصحيحني من حديث أب��ي هريرة رضي
الل��ه عن��ه ،أن رس��ول الله | ق��ال «من ص��ام رمضان
إميانا ً واحتسابا ً غفر له ما تقدم من ذنبه».
وفي احلديث ال��ذي رواه الترمذي ع��ن أبي هريرة
ان أ َ ّو ُل َل ْيلَ ٍة مِنْ َش ْه ِر َرم َ
َض َ
قال ،قال الرسول | «إ ِ َذا َك َ
ان
َ
َ
ص ِّفدَتْ ّ
الش َياطِ ُ
َاب ال ّنا ِر فلَ ْم
ُ
ني َو َم َر َد ُة الجْ ِ ِّن ،و َُغلِّ َقتْ أ ْبو ُ
َاب الجْ َ َّن ِة َفلَ�� ْم ُي ْغلَ ْق ِم ْنهَا
َ��ابَ ،و ُف ِّتحَ تْ أ َ ْبو ُ
��ح ِم ْنهَا ب ٌ
ُي ْف َت ْ
َابَ ،و ُي َنادِي ُم َنا ٍد يَا َباغِ َي الخْ َ ْي ِر أ َ ْق ِب ْلَ ،ويَا َباغِ َي َّ
الش�� ِّر
ب ٌ
أ َ ْق ِ
ص ْرَ ،و ِللَّ ِه عُ َت َقا ُء مِنْ ال ّنا ِر َو َذل َك ُك ُّل َل ْيلَ ٍة».
كما أنه ش��هر الدعاء حيث إن اآلية  186من سورة
يب دَعْ َو َة
يب أ ُ ِج ُ
البقرة > َوإ ِ َذا َسأ َ َل َك عِ بَادي عَ ِّني َفإ ِ ِّني َق ِر ٌ
َ
َّ
َّاع إ ِ َذا دَعَ انِ َفلْي َْس�� َت ِجي ُبوا لِ��ي َو ْل ُي ْؤ ِم ُنوا ِب��ي ل َعل ُه ْم
ال��د ِ
َي ْر ُش��د َ
ُون< وردت عقب آيات الصي��ام .وقد روى اإلمام
أحم��د عن الرس��ول | أنه قال« :ثالث��ة ال تر ّد دعوتهم:
الصائ��م حتى يفط��ر ،واإلم��ام العادل ،ودع��وة املظلوم
يرفعه��ا الله ف��وق الغم��ام وتفتح له��ا أبواب الس��ماء،
ويق��ول ال��رب :وعزتي ألنصرن��ك ولو بعد ح�ين» رواه
الترمذي.
ومم��ا يتمي��ز به ش��هر رمضان ع��ن باقي الش��هور
ليلة القدر ،وهي الليل��ة التي قدّر الله العمل فيها بكونه
أفضل من عمل ألف شهر >إ ِ ّنا أَن َز ْل َنا ُه فِي َل ْيلَ ِة ا ْل َق ْد ِرَ ،ومَا
أ َ ْد َر َ
اك مَا َل ْيلَ ُة ا ْل َق ْد ِرَ ،ل ْيلَ ُة ا ْل َق ْد ِر َخ ْي ٌر ِّمنْ أ َ ْل ِف َش�� ْه ٍرَ ،ت َن َّز ُل
َال��روحُ فِيهَا ِبإ ِ ْذنِ َر ِِّبهِم مِّن ُك ِّل أ َ ْم ٍرَ ،س�َل�اَ ٌم هِ َي
المْ َلاَ ِئ َك ُة و ُّ
حَ َّتى م َْطلَ ِع ا ْل َف ْج ِر<.
وق��د روى ابن ماجه عن أن��س رضي الله عنه قال:
دخ��ل رمضان ،فقال رس��ول الله | «إن هذا الش��هر قد
حضرك��م ،وفيه ليلة خير من ألف ش��هر ،من حرمها فقد
حرم اخلير كله ،وال يحرم خيرها إال محروم».
وقد شهد شهر رمضان أهم االنتصارات التي عرفها
املس��لمون ف��ي س��نوات الدع��وة األولى ،وف��ي مقدمتها
معرك��ة ب��در الكبرى التي وقعت في الس��ابع عش��ر من
رمضان في الس��نة الثاني��ة للهجرة ،وكان��ت أول نصر
للمسلمني على املشركني}.

هو االمتناع عن املفطرات من أكل وش��رب ومعاشرة
زوجي��ة م��ن طل��وع الفجر إلى غروب الش��مس .وتش��دد
التعاليم اإلس�لامية على أن الصيام كذلك يجب أن يطال
الس��لوك ،فيتجنب اإلنس��ان املس��لم أنواع س��وء اخللق
(كذب ،منيمة ،س��باب ،ش��تم...إلخ) ،حيث يع ّد رمضان
فرصة يتدرب عليها اإلنسان لتحسني أخالقه.

مراحل فرض الصوم

كان الرس��ول | يص��وم عاش��وراء ال��ذي كان��ت
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
اشو َرا َء فِي ا َ
صو ُم عَ ُ
عنها قالت « َكا َنتْ ُق َر ْي ٌ
جلاهِ لِ َّيةِ،
ش َت ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َو َك َ
َصو ُم��هُ ،فل ّما هَ اجَ َر إِل��ى املدِينةِ،
ان َر ُس��و ُل الله | ي ُ
َ
ُ
ض ش�� ْه ُر َرم َ
صيَا ِمهَِ ،فلَ ّما ف ِر َ
َض َ
صا َم ُه وَأ َم َر ِب ِ
ان قالَ « :منْ
َ
صا َم ُه َو َمنْ َشا َء َت َر َكهُ» .متفق عليه.
َشا َء َ

َسنة فرض الصيام

ُفرض الصيام في شهر ش��عبان من السنة الثانية

الصيام لي

وفي رواية« :يترك طعامه وش��رابه وشهوته من
أجلي ،الصوم لي وأنا أجزي به … » ،فإضافة الصوم
لله تعالى تش��ريفا ً لقدره وتعريفا ً بعظيم فخره ،مع
أن األعم��ال كلها له وهو ال��ذي يجزي بها ،ألن الصوم
ال يقع فيه الرياء كما يقع في غيرها ،فإن حال املمسك
شبعا ً مثل حال املمسك تقربا ً في الصورة الظاهرة.

وقال ابن اجلوزي :جميع العبادات تظهر بفعلها،
وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخالف الصوم.
ومعنى( :ال رياء في الصوم) أنه ال يدخله الرياء
بفعله ،وإن كان قد يدخله الرياء بالقول ،كمن يصوم
ث��م يخب��ر بأنه صائ��م ،فق��د يدخل��ه الرياء م��ن هذه
احليثي��ة ،فدخ��ول الري��اء ف��ي الصوم يق��ع من جهة
اإلخبار بخ�لاف بقية األعمال ،ف��إن الرياء قد يدخلها
مبجرد فعلها.

و أنا أجزي به

ق��ال ابن حج��ر في الفت��ح ...« :وأن��ا أجزي به»
أي أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حس��ناته،
وأم��ا غي��ره م��ن العب��ادات فق��د اطل��ع عليه��ا بعض
الن��اس .وق��ال القرطب��ي :معن��اه أن األعمال كش��فت
مقادي��ر ثوابه��ا للن��اس ،وأنه��ا تضاعف من عش��رة
إلى س��بعمائة إلى ما ش��اء الله ،إال الصي��ام فإن الله
يثيب عليه بغير تقدير .ويش��هد لهذا السياق الرواية
األخ��رى ،أي رواية املوطأ ،وكذل��ك رواية األعمش عن
أب��ى صال��ح حيث ق��ال« :كل عم��ل اب��ن آدم يضاعف
احلسنة بعش��ر أمثالها إلى س��بعمائة ضعف إلى ما
ش��اء الل��ه ،قال الل��ه تعال��ى إال الصوم فإن��ه لي وأنا
أجزي به» أي أجازي عليه جزاء كثيرا ً من غير تعيني
الصا ِب ُر َ
ون
ملق��داره ،وهذا كقوله تعالى> :إِنمّ َ ��ا ُي َو ّفى ّ
اب< الزمر}.10 :
أ َ ْج َرهُ ْم ِب َغ ْي ِر حِ َس ٍ

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي

وجبة ِلل َْجنّ ة
ِ
الم ِ
الخصال ُ

للهجرة ،وقد صام رسول الله | تسعة رمضانات.
ويلخص العلماء ش��روط صحة الصوم في أسس
محددة هي اإلس�لام والنيّة ،ويضاف إلى املرأة الطهارة
من احليض والنف��اس .وذلك إلى جانب البلوغ والقدرة
على الصوم.

الصيام شرعا ً

ألس��باب التعبد لغي��ر الله تعالى ،وهو ش��عار األبرار
كما صح عن رسولنا | أنه كان يدعو ويقول« :جعل
الله عليكم صالة قوم أبرار ،يقومون الليل ويصومون
فجار».
النهار ،ليسوا بأثمة وال ّ
ق��ال اب��ن القيم رحمة الل��ه تعالى علي��ه :الطاعة
حصن ال��رب تب��ارك وتعالى الذي من دخل��ه كان من
اآلمنني ،فإذا فارق احلصن اجترئ عليه قطاع الطريق
وغيره��م ،وعلى حس��ب اجترائ��ه على معاص��ي الله
يكون اجتراء هذه اآلفات والنفوس عليه ،وليس شيء
ي��رد عن��ه ،فإن ذك��ر الله وطاعت��ه والصدقة وإرش��اد
اجلاه��ل واألمر باملعروف والنهى عن املنكر وقاية ترد
عن العب��د ،مبنزلة الق��وة التي ترد امل��رض وتقاومه،
فإذا س��قطت القوة غلب وارد امل��رض وكان الهالك ،وال
ب�� ّد للعبد من ش��يء يرد عن��ه ،فإن موجب الس��يّئات
واحلسنات يتدافع ويكون احلكم للغالب ،وكلما قوي
جانب احلسنات كان الرد أقوي.

داؤنـا و دواؤنـا

رمضان ..الشهر الفضيل
الصيام لغة
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فضائل رمضان

إنّ الزمن ِن ٌ
عمة من ِ ّ
وإن ُض ِ ّيع
أجل ِ ّ
الن َعم ،وك ْنزٌ من أَنفَس ما يمَ ْ ِلكه ابن آدمْ ،إن فاتَ ال ُيستعادْ ،
والتافه الذي ال ُيغن ��ي ،فإن أ َل ّ َم
العمر في الفارغ الذي ال ُيج ��دي،
�
س
اإلن
�ي
�
ض
ال ُيس ��تعاض .يق
�انُ
ِ
ُ
فارط ُع ُمره ،وال ينوح على فائت َد ْه � ِ�ره ،ولكن يبكي على َو َهن ِقواه،
ب ��ه ُمص � ٌ
�اب فإنه ال َيح� �زَنُ على ِ
وتغضن اجلباه ،وان ِْتكاس العافية!
ُّ
ُ
إهداره ،يقول
�ي
�
ف
َفريطك
ت
و
منه،
إنفاقك
�ن
�
ع
�أل
�
س
ت
�وف
�
س
ول
ّمني،
ث
ال
ك
مال
ْس
أ
ر
�
ق
الو
إن
�تَ
َ ُ ِ
ِ
الرسول [« :ال ُ
عبد يوم القيامة حتى ُي َ
سأل عن أربع :عن ُع ُمره فيم أفْ ناه ،وعن شبابه
تزول ق َدما ٍ
عمله ماذا ق ّ َدم فيه» .رواه الترمذي.
ِفي َم أَ ْباله ،وعن ماله من أينَ اكتس َبه وفي َم أنفقه ،وعن ِ
املفرط فيه قد أَ َ
حلق ِب َنفْ ِسه ُغبن ًا ال يحولُ ،
وض َّر ًا ال
وملا كان الوقت بهذا القدر من ِ
النّعمة فإن ِ ّ
الص َّحة والفراغ» متفق عليه.
كثير من الناسِّ ،
يزول ،والنبي [ يقول«ِ :نعمتان مغبونٌ فيهما ٌ
عدو َل ��دود ،وورد من كلمات
حاي ��د ًا كم ��ا يقولون ،فهو إما صدي ��ق ودود أو ٌّ
إن الزم ��ن ال يق ��ف ُم ِ
َ
لاّ
ً
مناد من قبل احلق قائال« :يا ابنَ آدم،
يوم َينشقُّ ف ْج ُره إ ُينادي فيه ٍ
احلسن البصري قوله :ما من ٍ
بعمل صالح ،فإني ال أعود إلى يوم القيامة!».
أنا خلْقٌ جديد ،وعلى عملك شهيد ،فتز ّود مني
ٍ
لو َق ّ َدر املؤمن قيمة ال َزّمن حق َقدره ،ونزع من َج ْوفه ِغش ��اوة قلبه َل َس ��ا َرع إلى استباق اخليرات
ومغالق ًا ملنافذ َّ
الش ّر.
واصطناع الصاحلات ،واختار أن يكون مفتاح ًا خلزائن اخليرِ ،
ما أس ��ع َد العب َد الذي ُيقدِّ م آلخرته ،و َيصطفي من فضائل األعمال ما يكون له أنوار ًا وبش ��ائر
في َبرزخه بعد موته ،فيأتيه وهو في قبره ٌ
الريح ،فيقول:
رجل حس ��نُ الوجهَ ،ح َس ��نُ الثيابّ ِ ،
طي ُب ِ ّ
يومك الذي كنت توع ��د! فيقول له من أنت ف َو ْج ُه ��ك الوجهُ الذي يأتي
أبش ��ر بال ��ذي يس � ُّ�رك ،هذا ُ
ِ
الع ُمر ُ
وه ��ول اخلطر ،فليكُ ن
ر
ص
ق
ل
تأم
فمن
الصالح!
عملك
�ا
�
ن
أ
�ول:
�
ق
في
�ر
�
ي
باخل
وطول الس ��فرَ ،
ِ
َ
ُ
َّ
�أت م ��ن األعمال ما ي ��دوم ثوا ُبه بع ��د موته ،و َي ْص َحب ��ه في قبره،
ضنين� � ًا بالدقائ ��ق والس ��اعات ،و ْلي � ِ
تصديق� � ًا لق ��ول النب ��ي املصطفى [« :إذا مات ابنُ آدم اْنق َ
َطع عمل ��ه إلاّ من ثالث :صدقة جارية أو
ِع ٍلم ُين َتفَع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.
وه ��ذه األعم ��ال والقُ ُرب ��ات جندها مبثوثة َّ
وضاءة في ُس� � َنّة النب � ِ ّ�ي األك ��رم [ بالك َِلم اجلامع،
ميد له في
سره أن ُي ْب َسط له في ِرزقه و ُينسأ له في أثره (أي ُّ
والبيان ال ُـمشرق ،ومن ذلك قو ُلهُ َ « :من َّ
ُع ُمره) ف ْل َي ِصل َر ِح َمه» متفقٌ عليه.
هن وهو في قبره بعد موتهَ :من علَّم ِعلم ًا،
أج ُر َّ
ِ
ومن ذلك قول النبي [« :س � ٌ
�بع َيجري للعبد ْ
أو أجرى نهراً ،أو حفر ِبئر ًا أو غرس نخ ًال ،أو بنى مس ��جداً ،أو و ّ َرث ُمصحف ًا ،أو ترك ولد ًا يس ��تغفر
له بعد موته» أخرجه ابن ماجه.
�وب إلى أربعني خصلة من
وال يفوتن ��ا حدي ��ث « َمنيحة ال َعنْز» ال ��ذي جم َع فأوعى ،وهدى القل � َ
الهمم إلى التش ��مير للبحث عنها ،واملس ��ارعة إل ��ى العمل بها رج ��اء ثوابها وابتغاء
اخلي ��ر ،ون� � َدب ِ
َم ْوعوده ��ا ال ��ذي لي ��س دونه إلاّ جنّات النعي ��م ،فقد ورد في الس ��نة قول النبي األك ��رم [« :أربعون
ً
بخصلة منها رجاء ثوابها ،وابتغاء
خصلة من اخلير أعالها َمنيحة ال َعنْز ،ما من عامل بعمل بها
ٍ
موعودها إ ّال أدخله الله بها اجلنة» رواه البخاري.
وإذا تأ ّ َمل ��ت ف ��ي ه ��ذه األربع�ي�ن املوجبة للجن ��ة ،وفي الفضائ ��ل األخرى التي مت � ُّ�د في األجل
أ ْد َر ْك ��تَ ِس� � ّر قيمتها ،وس ��بب َف ْضلها ،وذل ��ك ألن ُجلَّها يتعلق بصنائع املعروف ،التي تروم اإلحس ��ان
والس� � ْير في حاجاتهم ،واْلتماس اخلي ��ر والنفع لهم ،فمن مقاصد
إل ��ى العبادُ ،
وحس ��نَ ُمعاملتهمَّ ،
تتبعها وإحصائها وإرش ��اد املؤمنني إليها :إماطة األذى عن
هذا احلديث الذي اجتهد العلماء في ُّ
ُ
إعانة املغلوب املظلوم ،األم � ُ�ر باملعروف والن َّْه ُي
الطري ��ق ،عيادة املريض ،اإلمس ��اك ع ��ن أذى الناس،
األصم ،التعبير عن األ َرتِّ (الذي ال
الضالّ  ،هداية األعمى ،إسماع
عن املنكرَ ،بذْ ُل النَّصيحة ،إرشاد َّ
ّ
السماحة في البيع والشراء ،وفي
فصح في الكالم)َ ،سقْ ُي املاء ،إيناس ال َو ْحشان ،إنظار ال ُـم ِ
ُي ِ
عسرّ ،
اخلصال املوجبة للجنة صنائع ال يخوض بها املؤمن حرب ًا ،وال يقصد
فهذه
واالقتضاء..
القضاء
ِ
الرحال ُم َت َي ِّمم� � ًا بيت ًا حرام ًا،
ِمحراب� � ًا ،وال ُيح� � ِّرم على نفس ��ه بها طعام ًا وال ش ��راب ًا ،وال يش � ُّ�د به ��ا ِ ّ
وروضة ومقام ًا ،راجي ًا عفو ًا و َمتاب ًا ،وال يعتزل بها البشر شاكي ًا ألمَ ًا واضطراب ًا ،ولكنها ُق ُربات تَغشى
ُفلحون} احلج ،77-وش ��عارهاَ « :من كان في
ُخالطه ��م ،عنوانها{ :وافعلوا اخلير لعلكم ت ِ
الن ��اس ،وت ِ
حاجة أخيه كان الله في حاجته» متفق عليه>.
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كلينتون :هؤالء هم من وقفوا
وراء خسارتي في االنتخابات
ف��ي خ��روج مثي��ر للمرش��حة ف��ي االنتخاب��ات
الرئاس��ية األمريكية السابقة ،حددت هيالري 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.
وقال��ت كلينت��ون ردا ً عل��ى س��ؤال صحافي خالل
مش��اركتها في فعالية للدفاع عن حق��وق املرأة« :كنت
على طريق الفوز عندما صدرت رس��الة جيم كومي في
 28تش��رين األول ،ثم ويكيليكس الروس��ي لزرع الشك
في قناع��ات الناس الذي��ن كانوا مييل��ون لتأييدي ،إال
أنهم في النهاية أذعنوا للخوف».
وتابع��ت« :ل��و أن االنتخاب��ات جرت ف��ي  27من
تش��رين األول لكنت اليوم رئيستكم» .وفي السابع من
تش��رين األول قبل ش��هر من موع��د االنتخابات ،نش��ر
موقع ويكيليكس رسائل جلون بودستا رئيس حملتها
االنتخابية ،بعد أقل من ساعة من قيام الصحافة بنشر
شريط فيديو يعود إلى العام  2005ويظهر فيه دونالد
ترامب وهو يدلي بتعابير مسيئة جدا ً للنساء.
وتابعت كلينتون ساخرة «يا للصدف!» في إشارة
إلى أن األمر مت بتنسيق بني موسكو وموقع ويكيليكس
للتخفيف من التأثيرات الس��لبية لش��ريط الفيديو عن
ترامب.
وأعلن مدير «اف بي اي» جيمس كومي في  28من
تش��رين األول أمام الكونغ��رس أن محققيه عثروا على
رس��ائل جديدة تب ّرر إعادة فت��ح التحقيقات التي كانت
أغلقت في متوز حول رس��ائل إلكتروني��ة لكلينتون ،ما
أدى إلى إعادة حتريك هذه القضية.
وق��ام كومي في الثامن من تش��رين الثاني أي قبل
يوم�ين من موع��د االنتخاب��ات ،بإغالق املل��ف مجدداً،
معتبرا ً أنه لم يجد شيئا ً يدين كلينتون.

وتابعت كلينتون« :ه��ل ارتكبت أخطاء»؟ ،واعدة
بـ«االعت��راف وطلب املغفرة» في كتاب جديد لها يصدر
في اخلريف املقبل.
وأضاف��ت« :إال أن س��بب هزميتن��ا يع��ود إل��ى
أحداث األيام العش��رة األخيرة» م��ن احلملة ،مؤكدة أن
استطالعات الرأي كانت تؤكد فوزها.
واتهم��ت الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني بأنه
«ل��م يغفر لها قيامها بانتق��اد طريقة إجراء االنتخابات
الروس��ية ع��ام  .»2011وقال��ت دون أن تذك��ر بوت�ين
باالس��م« :إذا تابعت��م منافس��ي وتصريحات��ه خ�لال
احلملة االنتخابية فهي تتالقى مع أهداف الزعيم الذي
لن أذكر اسمه».
وتابع��ت كلينتون« :لقد نل��ت ثالثة ماليني صوت
أكثر من خصمي».
وختم��ت« :أنا مج��ددا ً مواطنة ناش��طة عضو في
املقاوم��ة» ،في إش��ارة إل��ى انضمامها إل��ى املعارضني
لسياسة ترامب}.

«أضواء معاصرة على فقه النساء» دورة في شحيم
أق��ام قس��م الدع��وة
بالتع��اون م��ع قس��م
التربية ف��ي جمعية النجاة
االجتماعي��ة ف��ي اإلقلي��م
 ش��حيم ،دورة بعن��وان«أضواء معاصرة على فقه
النس��اء» مع الداعية غزالة
احلج��ار ،في مرك��ز الدعوة
اإلس�لامية يوم��ي  14و21
نيسان .2017
تخلل الدورة في األسبوع األول:
فق��ه النس��اء ف��ي الص�لاة والص��وم واحلي��ض،
ونواقض الوضوء ،والطهارة.

أما األس��بوع الثاني فتحدث��ت الداعية عن :زينة
النساء ،واحلجاب ،وعن عمليات التجميل التحسينية
والضرورية.

نحو تربية متألقة
أق��ام قس��م
التأهي��ل في جمعية
النج��اة االجتماعية
 بي��روت دورت��هاألول��ى م��ن برنامج
تأهيل املربني «نحو
تربي��ة متألق��ة»
«إدارة
بعن��وان
العق��ل وتنمي��ة
التفكي��ر» للدكت��ور
بس��ام الط��راس
وذل��ك نه��ار االثنني
الواقع فيه  1أيار  2017في قاعة مركز الدعوة  -املال.
وس��ط تفاعل املش��اركات حتدث احملاض��ر الكرمي عن
مصطل��ح الذكاء ونظري��ة الذكاءات املتع��ددة والعمل
على تطوير قدراتنا العقلية وحسن إدارتها وتوظيفها
في املجاالت املناس��بة لكل نوع من الذكاء .كما ش��رح
الدكت��ور اس��تراتيجية القبع��ات الس��ت ف��ي التفكير،
وألوان التفكير املختلفة وكيفية اس��تخدامها لتحسني
أداء العمل وحصد أفضل النتائج.

العمل االجتماعي-عكار

نظ��م القس��م الترب��وي ف��ي جمعي��ة النج��اة

تقليد سنوي بعيد الطفولة
في
ٍ
أردوغان يترك موقعه الرئاسي لطالب تركي
في تقلي ٍد سنوي احتفاال ً بعيد
الطفول��ة ويوم الس��يادة الوطنية
ف��ي تركي��ا ،ت��رك الرئي��س رجب
طي��ب أردوغ��ان منصب��ه للطالب
«يي��ت ت��ورك (عش��رة أع��وام)»،
أحد طالب مدرس��ة محم��د عاكف
أرصوي االبتدائي��ة في العاصمة
أنقرة.
وف��ي وقت س��ابق ،اس��تقبل
أردوغ��ان ،مجموع��ة م��ن الطالب
األت��راك برفق��ة وزي��ر التربي��ة
عصم��ت يلم��از ،وذلك مبناس��بة عيد الطفول��ة وذكرى
السيادة الوطنية املوافق  23نيسان من كل عام.
وخ�لال اللق��اء بقاع��ة اجتماع��ات مجل��س األمن
القومي التركي باملجمع الرئاس��ي في العاصمة أنقرة،
صاف��ح الرئي��س الترك��ي الط�لاب الضي��وف ،كل على
حدة.
وقدم الطالب تورك ش��كره للرئي��س التركي نيابة
ع��ن جميع أطف��ال العالم ،قائ�لاً« :نحن أطف��ال اليوم،
ندرك مس��ؤولياتنا جتاه الوطن ،وأننا مستقبله ،وأننا
س��نكون غدا ً رؤس��اء ومعلمني وأطب��اء وأصحاب مهن
أخرى نعمل بإخالص وقلوبنا مفعم ٌة بعشق الوطن».
م��ن جهته ،أثن��ى أردوغان ،عل��ى فصاحة الطالب
ييت تورك وقدرات��ه اخلطابية ،واإلعداد اجليد لكلمته،
معربا ً عن افتخاره بالطالب تورك وزمالئه.

وشدد الرئيس التركي على أن األطفال هم مستقبل
البالد ،متمنيا ً لهم التوفيق في حياتهم الدراسية.
كم��ا أوص��ى أردوغ��ان الط�لاب بطاع��ة الوالدين
واملد ّرس�ين ،وتقبي��ل أياديه��م ،وإب��داء االحت��رام لهم،
والتزام تعليماتهم.
وحتتفل تركيا ،بعيد الطفولة ،إضافة إلى الذكرى
السابعة والتس��عني النعقاد أول جلس��ة ملجلس األمة
الترك��ي (البرمل��ان) ،وه��و م��ا يع��رف بعيد الس��يادة
الوطني��ة وس��ط فعالي��ات مختلف��ة ف��ي كاف��ة أرج��اء
البالد.
ويواف��ق «عي��د الطفول��ة والس��يادة الوطنية» في
تركي��ا 23 ،نيس��ان م��ن كل ع��ام ،وه��و التاري��خ الذي
ُوضع فيه احلجر األساس للجمهورية التركية ،وافتتح
مجلس األمة الكبير عام }.1920

الدكتور عبد الحميد القضاة يحاضر حول:
«انهيار األخالق وأمراض الشباب المعاصرة»
بدع��وة م��ن جلن��ة العالق��ات العام��ة ف��ي ثانوي��ة
اإلميان اإلس�لامية -ف��رع طرابل��س ،ألق��ى الدكتور عبد
احلميد القضاة ،املدير التنفيذي ملشروع «وقاية الشباب
من اﻷم��راض املنقولة جنس��ياً» التابع لالحت��اد العاملي
للجمعي��ات الطبي��ة اﻹس�لامية ،محاض��رة ف��ي مس��رح
الثانوي��ة بعن��وان« :انهي��ار األخالق وأمراض الش��باب
املعاص��رة» ،وتق��دم احلض��ور رئي��س جمعي��ة التربية
اإلس�لامية الدكت��ور ناهد الغ��زال ،املدير الع��ام ملدارس
اإلميان األس��تاذ زياد غمراوي ،نائب املدير العام اﻷستاذ
جم��ال عبيد؛ وأعضاء من الهيئت�ين اﻹدارية والتعليمية،
وحضرها طالب القس��م الثانوي وطالبات معهد اإلميان
للعلوم التطبيقية.
اس��تهل اللقاء بكلمة ترحيبية من مسؤول العالقات
العامة للثانوية الدكتور خالد طنبوزه احلسيني ،مقدما ً
نبذة عن سيرة احملاضر وأبرز نشاطاته وانتاجه.
ث��م ألقى الدكت��ور عبد احلمي��د القض��اة محاضرته
ع��ن األخ�لاق و التحدي��ات الت��ي يواجهها الش��باب في
زم��ن املتغيرات املجتمعية وعالم القرية الكونية ،فاعتبر
«أن س��يادة اجلان��ب امل��ادي في احلي��اة البش��رية على
مجتمعاتن��ا املعاصرة يعد من أبرز أس��باب تدهور القيم
األخالقية».
وخلص الدكتور عبد احلميد القضاة الى أن «البحث
في األسباب الكامنة وراء تدني القيم األخالقية هو متعدد

وش��امل ،وال ب�� ّد أن تت��م النظرة إلي��ه م��ن كل اجلوانب:
األس��رة ،التعليم ،اإلعالم ،املجتمع» ومسؤوليتنا كأفراد
وكمؤسس��ات تربوي��ة وكآب��اء وأمه��ات الغ��د أن جنري
دراس��ات علمية دقيقة تش��مل جميع املس��تويات لتقييم
سلوك وقيم الشباب عبر املدرسة واألسرة واملجتمع.
كم��ا وتط��رق الدكت��ور القضاة إل��ى اﻵثار الس��لبية
لتعاط��ي املخدرات وارت��كاب الفواحش ف��ي انهيار اﻷمم
واحلض��ارات ..وأكد على أهمية التحصيل العلمي بهدف
تقدمي جيل مميّز في علمه وأخالقه.
ثم فت��ح املجال ألس��ئلة احلض��ور فكان��ت متنوعة
تستفسر عن قضايا تهم الشباب وتطاردهم}..

عرض مسرحي لهيئة نصرة األقصى

االجتماعي��ة نش��اطا ً لألطف��ال حتت عن��وان «الصدق
من اإلميان» في ببنني  -عكار ،بقاعة مس��جد احلبيب
املصطفى ،االثنني  ،٢٠١٧/٥/١وقد ضم هذا النشاط
حوالي املئت��ي طفل .وقد تضمن عرضا ً مس��رحيا ً في
شرح أهمية الصدق.
ث��م مت عرض س�لايد لألطفال بعنوان «ما أس��وأ
الكذب» يش��رح مس��اوئ الكذب وفوائد الص��دق .كما
تخلل النش��اط أناشيد من وحي املناسبة .إضافة إلى
فقرات متنوعة من الرسم على الوجه والتلوين.
وف��ي اخلتام مت تقييم األطفال عبر كتابة عبارات
بعنوان «الصدق عنواني».

نظمت هيئ��ة نصرة األقصى
في اجلماعة اإلسالمية وجمعية
النج��اة االجتماعي��ة ف��ي صيدا،
بذك��رى اإلس��راء واملع��راج
والذك��رى اخلمس�ين الحت�لال
املس��جد األقص��ى ،مس��رحية
ثقافي��ة للناش��ئة حت��ت عن��وان
«اجل��د صالح وحبيبة الس��ماء»
على مس��رح بلدية صي��دا وذلك
صباح األحد  ٧أيار٢٠١٧م.
تناولت املس��رحية عروضا ً
مبس��طة عن املس��جد األقص��ى ومعامله وع��ن أحقية
ّ
املس��لمني في��ه ،وفق��رات ع��ن املمارس��ات اإلجرامية
لالحتالل اإلس��رائيلي بحق أطفال القدس وفلسطني،
باإلضاف��ة إل��ى باقة مميزة من األناش��يد املقدس��ية،
مبس��طة ع��ن املس��جد األقصى
م��ع توزي��ع خريطة ّ
لألطفال.
وتفق��د الع��رض املس��رحي رئيس بلدي��ة صيدا

املهن��دس محم��د الس��عودي ،واملس��ؤول السياس��ي
للجماعة اإلسالمية في صيدا واجلنوب الدكتور بسام
حم��ود ،ورئي��س جمعية جتار صيدا علي الش��ريف،
وأعض��اء املجل��س البل��دي احلاج حس��ن الش��ماس
واألس��تاذ كامل كزبر وجمع من األهال��ي ،حيث أبدوا
اعجابه��م باملس��رحية واملفاهي��م الت��ي تزرعه��ا ف��ي
نفوس الشباب والشابات جتاه فلسطني والقدس.

األمان
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األمـان  -العــدد

أنشطة

وفد من الجماعة اإلسالمية في جبل لبنان
يزور اللواء بصبوص

كرمت اجلماعة اإلس�لامية في جبل لبنان ،املدير
العام الس��ابق لق��وى األم��ن الداخلي الل��واء إبراهيم
بصبوص ،خالل زيارة وف��د كبير منها لبصبوص في
دارت��ه في بل��دة داريا في اقليم اخل��روب .وضم الوفد
الشيخ أحمد عثمان ،رئيس مجلس محافظة اجلماعة
ف��ي جب��ل لبن��ان املهن��دس محمد ق��داح ،واملس��ؤول
السياس��ي املهن��دس عمر س��راج ،وأعضاء ف��ي قيادة
إقلي��م اخلروب واملكات��ب اإلدارية على مس��توى جبل
لبنان ،وسيدات من جمعية النجاة االجتماعية.
بداي��ة حتدث عثم��ان فأثنى عل��ى «اجلهود التي
ق��ام به��ا الل��واء بصب��وص في س��بيل احلف��اظ على
وح��دة لبن��ان وأمنه في أحل��ك الظ��روف وأصعبها»،
ونوه باملناقبية والس��يرة الطيبة التي متيز بها اللواء
بصبوص على رأس مؤسس��ة قوى األم��ن الداخلي».
وأض��اف« :جئنا اليوم كوفد من اجلماعة اإلس�لامية،

لنق��دم لكم الش��كر على ما قدمت��م للمنطق��ة وللوطن،
ونطلب م��ن الله تعال��ى ان يطيل من عمرك��م لتقدموا
املزي��د وكل ما تس��تطيعون م��ن خدمة جلمي��ع اهلنا،
وأملنا بكم كبير ،وجزاكم الله كل خير».
ور ّد الل��واء بصب��وص بكلم��ة مرحب��ا ً بالوف��د،
ش��اكرا ً لهم هذه احملبة واملودة التي تكنها له اجلماعة
اإلس�لامية .وقال« :أنا لم أنل من املركز الذي استلمته
مل��دة أربع س��نوات ف��ي املديري��ة العامة لق��وى األمن
الداخل��ي إال محب��ة الناس ،وه��ذا وس��ام أضعه على
صدري».
وأض��اف أن احملبة التي غمرت��ه كانت مطلقة من
جمي��ع املناطق اللبناني��ة ،مؤكدا ً «انه��ا نعمة من رب
العاملني».
بعده��ا قدم الوف��د للواء بصبوص درع��ا ً عربون
شكر وتقدير جلهوده في خدمة الوطن واملواطن.

النجاة عكار/اإلسراء والمعراج
نظم القسم الدعوي في جمعية
النج��اة االجتماعية ببن�ين  -عكار
محاض��رة بعنوان «رحلة اإلس��راء
واملعراج تغيّر حياتي» ،وذلك يوم
الس��بت  ١٥/٤/٢٠١٧ف��ي قاع��ة
مسجد القس��ام ،وقد حضر عدد من
فعاليات املنطقة وحش��د من نساء
أهالي البلدة واجلوار.
محاض��رة للمربي��ة أ .نض��ال
س��عد الدين عن رحلة اإلس��راء واملعراج الت��ي أكرم الله
تعال��ى بها نبيه الكرمي محم��د | بعد احملن التي مر بها
واألحزان التي عاناها ،فكانت هذه الرحلة العظيمة.
وأك��دت س��عد الدين عظم��ة ه��ذه الرحل��ة وأهمية

املس��جد األقص��ى وقدس��يته« ،فعلينا أن جنع��ل قضية
األقصى القضية احملورية كما أوصانا الله ورسوله ،وأن
الدفاع عنه وعن مقدساته واجب على كل مسلم».
واختتم احلفل بتكرمي املربيات املتقاعدات.

تخطيط وإدارة الحمالت اإلعالمية واإلعالنية
أقامت جمعي��ة النجاة
االجتماعية في لبنان ضمن
سلس��لة دورات «مه��ارات
إعالمي��ة» دورة بعن��وان
«تخطي��ط وإدارة احلمالت
اإلعالمي��ة واإلعالني��ة» مع
املدرب��ة اإلعالمي��ة هن��ادي
الش��يخ جني��ب ،وذل��ك في
 ٢٩/٤/٢٠١٧ف��ي مرك��ز
الدعوة اإلسالمية .
اس��تهلت اإلعالمي��ة
الدورة باحلديث عن أنواع احلمالت اإلعالمية وأركانها
وأساليبها وشرحت مراحل التخطيط واالستراتيجية
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للحملة ،وأش��ارت إل��ى منوذج التس��ويق االجتماعي
وبيان الفرق بينه وبني التسويق التجاري.

محاضرة في برجا في ذكرى «اإلسراء والمعراج»
أق��ام قس��م الدع��وة ف��ي
جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة
ف��ي اإلقلي��م  -برج��ا ،محاضرة
مبناس��بة اإلس��راء واملع��راج
ي��وم الثالث��اء 2017/4/25
ألقاه��ا الدكت��ور الش��يخ عل��ي
اليوس��ف ،حت��دث فيه��ا ع��ن
اإلس��راء واملع��راج وأهمي��ة
الص�لاة ف��ي املس��جد 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.

احتفال هيئة نصرة األقصى في عكار بذكرى اإلسراء
نظم��ت هيئ��ة نصرة
األقص��ى ف��ي اجلماع��ة
اإلسالمية في عكار احتفاال ً
ملناس��بة ذك��رى اإلس��راء
واملع��راج ف��ي امللع��ب
البلدي-ببن�ين ،وذل��ك
بحض��ور رئي��س جلن��ة
القدس في االحتاد العاملي
لعلماء للمس��لمني الشيخ
أحمد العمري ،عضو هيئة
اإلشراف والرقابة في تيار
املس��تقبل احملامي محمد املراد ،ممثل مفتي عكار الش��يخ
زيد زكريا ،الش��يخ عماد السبسبي ،ممثل مكتب الرئيس
جني��ب ميقاتي محمد حس�ين ،ممثل حرك��ة حماس عبد
الرحيم الش��ريف ،مس��ؤول اجلماعة اإلسالمية في عكار
محمد هوش��ر ،مس��ؤول العالق��ات العام��ة لهيئة نصرة
األقص��ى ف��ي لبن��ان غس��ان السبس��بي ،منس��ق تي��ار
املس��تقبل ف��ي ع��كار خالد طه ،ش��يخ قراء عكار الش��يخ
خال��د ب��ركات ،األمني الع��ام للجامع��ة املرعبية احملامي
وهي��ب املرعبي ،رئيس احتاد رواب��ط مخاتير عكار زاهر
الكس��ار ،مخاتير بلدة ببنني ،فعاليات اجتماعية وحشد
من أبناء املنطقة.
بع��د تالوة من الذك��ر احلكيم للش��يخ خالد بركات،
حتدث املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلس�لامية بعكار
رئيس بلدي��ة ببنني د .كفاح الكس��ار ،مرحبا ً باحلضور،
معتب��را ً أن «ببن�ين وع��كار حاضن��ة ومازالت وس��تبقى
للقضي��ة الفلس��طينية الت��ي متث��ل لن��ا عقي��دة وقبل��ة
للمسلمني ،وسنعمل على أحياء هذه املناسبة التي تعيد

وجتدد العهد مع املسجد األقصى».
ث��م حتدث الش��يخ أحمد العمري ع��ن معاني ذكرى
اإلسراء «وأهمية املس��جد األقصى ،وأهمية هذه احلادثة
في حتول بناء األمة اإلس�لامية والفتوحات التي نشرت
العال��م نور الس�لام ،وهن��اك في الق��دس كان��ت العهدة
العمري��ة ،و كانت اللوحة األس��مى بني املس��جد األقصى
وكنيسة القيامة ورس��الة العيش املشترك بني املسلمني
واملسيحيني ،ورسخت مبادئ العفو والتسامح».
عبر الس��كايب وجه رئيس املكتب السياسي حلركة
املقاومة االسالمية حماس اسماعيل هنيّة ,كلمة اثنى في
خاللها على أه��ل لبنان وأبناء اجلماعة اإلس�لامية على
حملهم للقضي��ة الفلس��طينية ،داعيا ً إلى نب��ذ اخلالفات
الفلس��طينية واحلفاظ على ثوابت الش��عب الفلسطيني
في املقاومة والتحرير ,ش��اكرا ً لبنان قيادة وش��عبا ً على
احتضانه لالجئني في املخيمات.
وتخل��ل املهرجان وصالت إنش��ادية لفري��ق الوعد
للفن اإلسالمي.

تخريج طالب الشهادة الثانوية لمدرسة اإليمان

نظم��ت إدارة مدرس��ة اإلميان اإلس�لامية -فرع قبة
بش��مرا ،احتف��ال تخري��ج الدفعة السادس��ة م��ن طالب
وطالب��ات املدرس��ة ف��ي مطع��م الفيح��اء بطرابل��س،
مبشاركة رئيس جمعية التربية اإلسالمية املشرفة على
معاهد ومدارس اإلميان اإلس�لامية في الش��مال الدكتور
ناه��د الغ��زال ،املدير العام ملدارس اإلميان األس��تاذ زياد
غمراوي ،نائب املدير العام ملدارس اإلميان األستاذ جمال
عبيد ،املدي��ر التربوي في مدارس اإلميان األس��تاذ مازن
رع��د ،مدي��ر مدرس��ة اإلميان  -فرع قبة بش��مرا األس��تاذ
غسان املرعبي ،إضافة إلى فعاليات تربوية واجتماعية
من محافظ��ة ع��كار والهيئت�ين اإلداري��ة والتعليمية في
املدرسة وذوي الطالب.
كلم��ة ترحيبية م��ن عريف االحتفال االس��تاذ خضر
جني��ب ،ومقدم��ي فق��رات احلف��ل الطالب رات��ب نعوس
والطالب��ة خديج��ة ج��واد .النش��يد الوطن��ي اللبنان��ي

ودخ��ول موك��ب اخلريج�ين واخلريجات .كلم��ة جمعية
التربي��ة اإلس�لامية ألقاه��ا املدي��ر الع��ام األس��تاذ زياد
غم��راوي ال��ذي حي��ا إدارة املدرس��ة ف��ي قب��ة بش��مرا
للجهود التي بذلت في س��بيل اجناح هذا احلفل ،ش��اكرا ً
أهال��ي اخلريجني على ثقته��م مبدارس اإلمي��ان ،من ّوها ً
باخلريجني واخلريجات.
مدير مدرسة قبة بشمرا األستاذ غسان املرعبي قال:
«بفضل الله وكرمه ،اس��تطعنا كهيئ��ة تعليمية وإدارية
وبالتع��اون م��ع األه��ل الك��رام أن منض��ي ف��ي خطوات
التف��وق والنج��اح ،وأن نخ��رج عب��ر الس��نوات املاضية
مجموع��ات رائعة م��ن الطالب والطالب��ات الذين أحرزوا
املراتب األولى على صعيد محافظة الشمال ولبنان».
تخلل احلفل فقرات مش��اركات للخريجني وعروض
س�لايد ومس��رحية.واختتم احلف��ل بتوزي��ع ال��دروع
والشهادات على اخلريجني واخلريجات.

الجمعية الطبية اإلسالمية شاركت في مؤتمر
حول أزمة اللجوء العالمي وتداعياته
ش��ارك وف��د م��ن اجلمعي��ة
الطبي��ة اإلس�لامية ض��م رئي��س
اجلمعية الدكتور محمود الس��يد،
واملدي��ر الع��ام األس��تاذ زي��اد
معصراني ،ومدير جهاز الطوارئ
واإلغاث��ة األس��تاذ محي��ي الدي��ن
قرحان��ي ،للس��نة اخلامس��ة على
التوالي ،في فعاليات مؤمتر «أزمة
اللجوء العاملية ...إلى أين؟» الذي
نظم��ه احتاد اجلمعي��ات االغاثية
والتنموي��ة  urdaعل��ى م��دى
يومني في فندق البريستول في بيروت ،برعاية جمعية
قطر اخليرية ،بحضور منظمات إغاثية محلية وعربية
ودولية وش��خصيات سياس��ية واعالمي��ة واكادميية،
وعاملني في املجال االغاثي.

ش��ارك رئي��س اجلمعي��ة الطبي��ة ف��ي العديد من
املداخ�لات حول أزم��ات اللج��وء والواقع الطب��ي ،كما
كان للوف��د لق��اءات عل��ى هام��ش املؤمتر مع ع��دد من
الشخصيات ووفود املنظمات املشاركة.
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كلمة طيبة

حتى ال نطالب بالمثالثة

رئيس التحرير

إبراهيم املصري

املدير املسؤول

أمين إبراهيم

اإلدارة

بسام غنوم

مواقيت الصالة
حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

شعبان

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

فوزهم ف��ي مباراة في هذا الش��أن ،وكذلك
الفائزي��ن في مباراة خفي��ر جمركي وال في
وظيفة أمن دولة ألن نس��بة املسلمني فيها
كبيرة وكذلك األمر مع العاملني في الدفاع
املدني.
وآخ��ر مظاه��ر املمارس��ات الطائفي��ة
م��ا أقدم علي��ه وزير الش��ؤون االجتماعية
القوات��ي بي��ار أب��و عاصي بص��رف مئات
املتعاقدين الذين يعملون منذ سنوات في
مش��روع احص��اء الفقراء ومش��روع رصد
التحركات الس��كانية لالجئني الس��وريني
بحج��ة وقف اله��در املالي ،وه��ذا مخالف
للحقيق��ة ألن حقيق��ة األم��ر ّ
أن معظمه��م
مس��لمون ّ
وأن هن��اك تذرع��ا ً باملناصف��ة
يع ّممونه على سائر الفئات الوظيفية وهذا
ٍ
مناف للحقيقة والواقع إذ كيف نعثر على
ع��دد مماثل من املس��يحيني إذا اس��تنكفوا
عن االش��تراك ف��ي وظيف��ة فئ��ة رابعة أو
جندي في اجلي��ش اللبناني أو قوى األمن
الداخل��ي أو معلم ف��ي املدارس الرس��مية
وغ��اب ع��ن باله��م أن نس��بة التوزي��ع
الطائف��ي في لبنان هي  %35للمس��يحيني
و %65للمس��لمني .ول��و طبقن��ا ه��ذا املبدأ
عل��ى الوظائف العام��ة لتغ ّي��رت أوضاع
املس��لمني ومستقبل ش��بابهم .وهل ذنبهم
أنهم ال يجدون نسبة كافية من املسيحيني
الذي��ن يرفض��ون وظائ��ف الفئ��ة الرابعة
والثالثة وحتى الثاني��ة ويحرصون على
العمل في القطاع اخلاص.
إنن��ا م��ن منطل��ق املواطن��ة وإنصاف
اجلمي��ع ولك��ي يستش��عر اللبنانيون كل
اللبناني�ين أنه��م عل��ى ق��در من املس��اواة
ف��ي احلق��وق والواجب��ات ،ندعو إم��ا الى
املثالثة بدال ً من املناصفة والتي تعطي ك ّل
طائف��ة حقها بدال ً م��ن املناصفة التي تظلم
املسلمني ،أو ندعو الى «مؤمتر تأسيسي»
يراع��ي أع��داد الطائفت�ين ويحق��ق له��م
العدالة واملساواة في املناصب والوظائف
العام��ة ،وهذا ما نرى تباش��يره تلوح في
األيام املقبلة}.

أيار

تته��دد لبن��ان ف��ي الس��نوات القليلة
املقبلة أزم��ات اجتماعية خطي��رة ال يدرك
املس��ؤولون عواقبها الوخيم��ة على البلد
وه��ذه األزم��ات بعضه��ا أو معظمه��ا م��ن
صنع أيدينا افتعلناها واس��تعصى علينا
ايج��اد احلل��ول لها لتج ّذرها ف��ي املجتمع
وألنها تتخذ عدة أبعاد من أكثرها خطورة
البع��د الطائف��ي ولكأن��ه ينق��ص لبن��ان
مؤث��رات ومؤش��رات طائفي��ة تعصف به
عند كل أول أزمة.
تشير الدراسات التي تنبري للتعرف
الى هذه االزمات أن نحو  %30من الشباب
اللبناني عاطل عن العمل ،وأن نسبة %40
من خريج��ي اجلامعات ال يج��دون أعماال ً
تواف��ق ش��هاداتهم فيقبل��ون ب��أي فرصة
عمل وهذا أفضل من التسكع والهجرة.
وال تؤش��ر نتائ��ج الدراس��ات عل��ى
«هوي��ة» ه��ؤالء العاطل�ين ع��ن العم��ل
وال مناطقه��م وال مس��تواهم االجتماع��ي
واالقتص��ادي .وم��ن يراق��ب مسلس��ل
التظاه��رات الت��ي تق��وم بها فئ��ات كبرى
تطال��ب بتحقي��ق أحالمه��م م��ن تثبي��ت
متعاقدي��ن وإنص��اف مياوم�ين نعل��م
هويته��م االجتماعية والطائفي��ة ونقولها
بصراح��ة وإن كانت مؤملة وحساس��ة إن
غالبيته��م العظم��ى م��ن املس��لمني الذين
ُحرم��وا من حقه��م ف��ي التثبي��ت ،وا ّلذين
يخلّ��ون املناصف��ة حس��ب ش��ركائنا ف��ي
الوطن وزعمهم بأن وثيقة الطائف تتحدث
ع��ن املناصفة في الوظائف بني املس��لمني
واملس��يحيني ،وفات هؤالء ب��أن املناصفة
التي تش��ير اليها الوثيق��ة هي في وظائف
الفئة األولى واملدراء العامني فقط .إال أنهم
وس��عوا دائ��رة املناصف��ة لتش��مل الفئات
الثاني��ة والثالث��ة والرابع��ة ويب��دو أن
التظاه��رات احملقة له��ؤالء املصروفني من
العم��ل أو املمنوعني م��ن التثبيت لن تثني
املس��ؤولني وأصحاب القرار عن التصدي
لالعتصام��ات الت��ي يق��وم به��ا مياوم��و
ش��ركة كهرباء لبن��ان ،وال املتعاقدين في
التعلي��م الثانوي والتعليم األساس��ي وال
املطالبني بتعيينهم مدرسني ثانويني بعد

بقلم :عبد القادر األسمر

مرت الذكرى التاس ��عة ألحداث  7أيار 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 سياسي ًا ،فلم يتطرق
أح ��د لهذه املناس ��بة ،ومن املرج ��ح أن جتاهلها كان متعمداً ،رمبا ك ��ي ال ينزعج خاطر حلفاء
الوط ��ن الذي ��ن ارتكب ��وا خطيئ ��ة  7أيار ،وه ��م اليوم بات ��وا حلفاء وش ��ركاء ف ��ي احلكومة وفي
جلس ��ات احلوار .وحده الوزير الس ��ابق أش ��رف ريفي أصدر بيان ًا يتيم ًا 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» ،علم ًا أن ريفي كان مدير ًا عام ًا لقوى األمن الداخلي حني حصلت أحداث
 7أي ��ار  ،2008وكان يومه ��ا «بيدبح بضفره» ،لكنه رغم ذلك لم يح ّرك س ��اكن ًا ملواجهة الهجمة
امليليش ��ياوية التي تعرضت لها بيروت وبعض املناطق ،ولم يعاقب أي ًا 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  7أي ��ار  2008ال 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  7أيار نقط ��ة في بحر األخط ��اء والز ّالت وق ��ع ويقع فيها احل ��زب منذ ذلك
احل�ي�ن .لك ��ن ما مي ّيز أح ��داث  7أيار 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  7أيار ،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 العد ّو 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 جنوب ًا إلى العد ّو 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�ل�احه في قتل واعتقال وإحراق ونهب مؤسس ��ات إعالمية ومراكز حزبية .وكانت
ه ��ذه الواقع ��ة محط ��ة مفصل ّية 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  7أيار اختلفت في احملطات الالحقة ،لعلّ أبرزها غرقه في األزمة
السورية .فاحلزب كان مضطر ًا للتدرج في إعالن مشاركته ،ليس حرص ًا 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 العد ّو اإلسرائيلي ،فإذا بنصر الله
يدعوهم مليدان آخر بعيد ًا 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.
حي الس ��يدة
ث ��م ف ��ي مرحل ��ة الحقة بات الهدف ديني ًا ،وهو حماية العتبات املقدس ��ة في ّ
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  7أيار ،ال فائدة من مطالبة احلزب مبراجعة ما قام
به أو االعتذار عنه ،فما ارتكبه بعدها أولى باملراجعة واالعتذار>.
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