
ديمقراطية محظورة!
لعله بات محظورًا على العالم العربي أن تكون فيه أنظمة حرة ودميقراطية مستقرة. 
فأول دولة عربية عايشت الربيع العربي )تونس( مع بداية أيام الربيع العربي، يقول أبرز 
زعمائها وأعرقهم )راش���د الغنوش���ي( مؤس���س حركة النهضة »ان الثورة التونسية جنحت 
في انشاء مؤسسات دميقراطية، لكنها فشلت حتى اآلن في حتقيق العدالة االجتماعية 
واحلياة الالئقة بالبش���ر«، ومصر التي أس���قطت نظام مبارك الذي حكمها ثالثني عامًا، 
يعيش ما يزيد على ستني ألفًا من شبابها وشاباتها في غياهب السجون دون محاكمات، 
وحتاول أن جتري انتخابات رئاسية، لكنها حتّولت الى استفتاء، بعد اعتقال كل من تقدم 
بطلب ترشيح، سوى مرشح اختاره )السيسي( ليقول انه ينافسه. أما سوريا، فبعد سبعة 
أعوام من الثورة، وصلت الى »سوتش���ي« بحش���د مما س���مي »معارضة الداخل« أسند إليها 
صياغة دستور جديد للبالد. أما اليمن والعراق وليبيا فعلى حافة الهاوية. ماذا عنا نحن 
ف���ي لبن���ان؟ أمامنا خمس س���نوات من عمر العهد، فإما أن يبقى »س���ّيد العهد« في »قصر 
الش���عب« كم���ا حاول أن يفع���ل عام 1990، أو أن يأتي بعده ولي عه���ده الذي يصول ويجول 

شامتًا ومشّوهًا بقية اللبنانيني.. فأين هي الدميقراطية وأين هو االستقرار؟!

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

التنافس االنتخابي
والحسابات الطائفّية

هل تضع لبنان على كف عفريت؟

صفقة القرن ليست جديدة
فهل ستمّر؟!

اختتام مؤتمر الحوار السوري في سوتشي 
بتشكيل لجنة لـ»صياغة إصالح دستوري«
الجيش الحر يتقدم في عفرين

وتركيا ترسل تعزيزات

في ذكرى ثورة يناير المصرية
وبانتظار الجولة الثانية

هل بدأ زمن تصفية 
الحسابات السياسّية؟

معاناة غزة تتفاقم:
خنق القطاع قبل صفقة القرن؟
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دعوات مصرية لمقاطعة االنتخابات الرئاسية
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

بري: وضعنا األمني
أفضل من أوروبا!

ش��دد رئيس املجلس النياب��ي اللبناني 
نبي��ه ب��ري، أمام الس��لك القنصل��ي، على أن 
»الوض��ع األمني في لبن��ان أفضل بكثير منه 
في العديد من ال��دول األوروبية وفي العالم، 

فيما الوضع في املنطقة العربية ُيرثى له«.
وتوق��ف ب��ري عن��د قان��ون االنتخ��اب 
اجلدي��د وق��ال: »عبرنا فيه م��ن األكثرية الى 
النسبية، لكنه لم يكن طموحنا. منذ 14 سنة 
قلت إن النسبية رمبا تخسرني أربعة نواب، 
لكنن��ا نربح به��ا لبن��ان بوصول ن��واب الى 
الن��دوة النيابية ال يعتمدون عل��ى الطائفية. 
وكم��ا نكرر م��راراً، ف��إن الطوائف ف��ي لبنان 
نعمة والطائفية نقمة، ومع األس��ف لم نصل 
ال��ى النس��بية احلقيقي��ة الت��ي كن��ا نريدها، 
والتي تكون فيها األقليات املرجتى، لكن الله 

مع رأي اجلماعة«.

جعجع: ما حصل
 انتهاك لمنطق الدولة

ق��ال رئيس ح��زب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعجع إنه »بغض النظر عن رأينا أو 
تقومينا ملا قاله وزي��ر اخلارجية واملغتربني 
جبران باس��يل، وبغ��ض النظر ع��ن عالقتنا 
وتقديرنا لرئيس املجلس النيابي نبيه بري، 
ال نس��تطيع أن نقبل ما حص��ل البارحة، ألنه 
انتهاك صريح ملنط��ق الدولة ووجودها. إنه 
تعدٍّ مباش��ر عل��ى حقوق املواطن��ني الذين ال 
ذن��ب لهم في كل ما ج��رى ويجري، ورد فعل 
حي��ث يجب أال يكون وحيث يجب أال يس��مح 
أي طرف منا لنفسه بالذهاب إلى هذا امللعب 

مبعزل عن الضيم املشكو منه«.
وق��ال جعج��ع ف��ي بي��ان تعقيب��اً على 
احل��وادث الت��ي ش��هدها لبن��ان: »لق��د آل��ت 
الق��وات اللبناني��ة عل��ى نفس��ها من��ذ بداية 
أن تبق��ى بعي��دة  األقدمي��ة،  أزم��ة مرس��وم 
م��ن الس��جاالت إميان��اً منها بض��رورة إبقاء 
اإلش��كاليات القائم��ة محص��ورة وحله��ا في 
أم  دس��تورية  أكان��ت  س��واء  أط��ر،  أضي��ق 
قانوني��ة أم سياس��ية. وه��ذا م��ا فعلته بعد 

الكالم الذي سِرب عن الوزير باسيل«.

»تكتل التغيير«: اللبنانّيون 
متساوون بكراماتهم

واإلص��الح«  التغيي��ر  »تكت��ل  وّج��ه 
»رس��الة إلى اللبناني��ني من دون اس��تثناء، 
»خصوص��اً احلريص��ني على مش��روع بناء 
الدولة واالس��تقرار في لبن��ان بأن ال تخافوا، 
نحن أمناء على االس��تقرار ول��ن نتراجع عن 
مس��يرة بن��اء الدول��ة ونعتبر أن االس��تقرار 
وبن��اء الدول��ة ال ميك��ن أن يت��م التخل��ي عن 

واحدة منهما على حساب األخرى«.
وعقد التكت��ل اجتماعه برئاس��ة رئيس 
»التيار الوطني احلر« الوزير جبران باس��يل 
اس��تثنائياً في املركز الرئيسي ل�»التيار« في 
منطقة سن الفيل )ميرنا الشالوحي(، وسط 
إجراءات أمنية اتخذها اجليش وقوى االمن، 
في محيط املركز، غ��داة حركة اإلحتجاج من 

مناصري حركة »أمل«.
وق��ال أمني س��ر التكتل النائ��ب إبراهيم 
كنع��ان:  »قب��ل أن يطل��ب أحد أو أن يناش��د 

أحد، حصل استدراك، بتعبيره في وقتها عن 
أسفه لكن هذا األمر كان بالنسبة إليه يرتبط 
وأدبي��ات  وأخالقيات��ه  ومبادئ��ه  بقناعات��ه 

التيار«.
وإذ أش��ار إلى »ردود الفعل في الش��ارع 
واالعت��داء على املق��ر العام للتي��ار«، قال إنه 
»بع��د موق��ف الرئي��س ع��ون وتوجيه��ه لنا 
ولغيرن��ا بالتس��امح به��ذه املس��ألة، نح��ن 
نتج��اوب م��ع مطلبه مب��ا يتعل��ق باالعتداء 
متس��اوية.  »الكرام��ات  وأض��اف:  علين��ا«. 
اللبنانيون متس��اوون بكراماتهم وبحقوقهم 
وبواجباته��م وبالتال��ي املف��روض أن يكون 
هناك، م��ن خالل ه��ذا املبدأ، احت��رام حلرمة 
املواقف واألم��الك العامة واخلاصة ولوجود 
دولة في لبن��ان حتمي ال��كل وتعطي حقوق 
الدميوقراطي��ة  والوس��ائل  باألط��ر  ال��كل 
والقانونية والقضائي��ة. وإذا كانت هناك من 
عبرة علينا أخذها مما حصل، فهي أن الطريق 
الوحي��د للوصول إلى نتائ��ج واحلفاظ على 
كرامة اجلميع واملواقع الت��ي نحترم في هذا 
البل��د هي من خالل هذه املؤسس��ات وطريق 

القوانني واحترام األصول«.

عون: ما حصل خطأ كبير 
ُبني على خطأ

خرج رئيس اجلمهورية اللبناني ميشال 
عون عن صمته بعد 24 س��اعة على تصاعد 
اخل��الف بين��ه وفريقه ف��ي »التي��ار الوطني 
احلر« من جهة، وبني رئيس املجلس النيابي 
نبيه بري وحركة »أمل« من جهة ثانية على 
خلفية مرس��وم ترقية ضباط وكالم مس��جل 
ومس��رب لرئي��س »التي��ار« الوزي��ر جب��ران 
باسيل يصف فيه بري ب�»البلطجي«، ما أدى 
إلى احتجاج��ات في الش��ارع ترجمت بقطع 

طرق وصوالً إلى إطالق النار في الهواء.
واعتب��ر عون في بيان صادر عن املكتب 
اإلعالمي في رئاسة اجلمهورية، أن »ما حدث 
البارحة على الصعيدين السياسي واألمني، 
أس��اء إلى اجلميع وأدى إل��ى تدني اخلطاب 

السياسي إلى ما ال يليق باللبنانيني«.
ورأى أن »م��ا حص��ل عل��ى األرض خطأ 
كبي��ر بني على خطأ، لذل��ك فإني من موقعي 
الدس��توري واألب��وي أس��امح جمي��ع الذين 
تعرض��وا ل��ي ولعائلت��ي، وأتطل��ع إل��ى أن 
يتس��امح أيضاً الذين أس��اؤوا إل��ى بعضهم 
بعض��اً، ألن الوط��ن أكب��ر من اجلمي��ع، وهو 
أكب��ر خصوص��اً م��ن اخلالف��ات السياس��ية 
الت��ي ال يج��وز أن جتن��ح إل��ى االعتب��ارات 
الش��خصية، وال س��يما أن التس��امح يك��ون 

دائماً بعد إساءة«.

سالم من عين التينة: 
االعتذار أمر مستحق

أعل��ن رئي��س احلكوم��ة الس��ابق متام 
سالم  بعد لقائه الرئيس بري في عني التينة 
أن »الكالم املتفلت والتجريح الذي اس��تمعنا 
اليه على لس��ان مسؤول في الدولة مرفوض 
وغي��ر مقبول بتات��اً وهذا النوع م��ن الكالم ال 

يدل على مركز قوة أو ثقة«.
وأضاف سالم من عني التينة أن الرجوع 
عن اخلط��أ فضيل��ة واالعتذار أمر مس��تحق، 
وأمل أن يتنبه اجلميع من أن املرحلة الدقيقة 

التي مير بها البلد تتطلب بذل جهود مشتركة 
لوضع األمور في نصابها. 

التعبئ��ة  ظ��ل  ف��ي  التناف��س  أن  وأك��د 
االنتخابي��ة أم��ر مش��روع ولكن ف��ي خطاب 
بناء، مش��يراً الى أن ال خ��وف على احلكومة 
خصوص��اً أن املس��ؤولني يدرك��ون املخاطر 

الكبيرة املوجودة.

»كتلة المستقبل« تدعو 
إلى ضبط الفلتان األخالقي

»مس��ؤولية  »املس��تقبل«  كتل��ة  أك��دت 
كاف��ة اجلهات املعنية في ضب��ط هذا الفلتان 
األخالق��ي ال��ذي يس��يء إل��ى ص��ورة لبنان 
الدميوقراط��ي، ويؤجج اخلالفات  وتاريخه 
وما تس��تجلبه من أضرار على السلم األهلي 
في الب��الد واس��تقرارها«، رأت ف��ي »العودة 
الى اس��تخدام الش��ارع، وس��يلة لالعتراض 
عل��ى املواق��ف أو لبت اخلالفات السياس��ية، 
أسلوباً غير مقبول من شأنه ان يفسح املجال 
للمصطادي��ن ف��ي املي��اه العك��رة، ويعرض 

سالمة املواطنني ألخطار يجب جتنبها«. 
وعّبرت كتلة »املستقبل« بعد اجتماعها 
في »بيت الوس��ط« برئاس��ة الرئيس س��عد 
احلريري الس��تعراض األوضاع من مختلف 
الي��ه  آل��ت  مل��ا  العمي��ق  »األس��ف  جوانبه��ا 
مس��تويات التخاطب السياس��ي ف��ي البالد، 
والت��ي بلغ��ت ح��دوداً غي��ر مقبول��ة ومنه��ا 

التعرض لكرامات الرئاسات والقيادات«.

أنور الخليل: 
إلى باسيل االستقالة

اعتب��ر عض��و كتل��ة التحري��ر والتنمية 
النائ��ب أن��ور اخللي��ل، ف��ي تصري��ح أن »ما 
حدث فعالً شيء مؤسف ومؤلم، بأن يتطاول 
الوزير جبران باس��يل في الكالم الذي ألقاه، 
عل��ى هام��ة وطنية باس��قة بحج��م الرئيس 

نبيه بري«. 
وق��ال: »ه��ذا األم��ر ال يس��تقيم معه أي 
اعت��ذار مهما بل��غ حجمه بل يج��ب مراجعة 
منهجي��ة وخط��اب املؤسس��ة الت��ي أنتج��ت 
مثل هذه املواقف، ومثل هذه الش��خصيات«. 
ورأى اخللي��ل أن مواق��ف باس��يل األخي��رة 
املعلن��ة وليس املس��ربة فقط، من ش��أنها أن 
تعم��ق االنقس��ام الطائف��ي ف��ي الب��الد. وأن 
مث��ل هذا التط��اول يعكس خفة ف��ي التعامل 
م��ع القضاي��ا الوطنية، وال ميك��ن أن مير هذا 
التط��اول بع��ذر، ب��ل باس��تقالة باس��يل من 

منصبه كوزير للخارجية.
وأض��اف: »ما معنى االعت��ذار بحجم ما 
ارتكبه. ه��ذه جرمية يحاس��ب عليها قانون 
العقوب��ات. كل من يحرض أو يقوم بأي عمل 
ممك��ن أن يثي��ر النع��رات الطائفي��ة، يحاكم 
بامل��ادة 317 م��ن قان��ون العقوب��ات وه��ي 

جرمية«.

األمين العام للجماعة يستقبل وفدًا قياديًا من حماس
اس��تقبل األمني العام للجماعة 
اإلس��المية في لبنان، األستاذ عّزام 
األيوبي، بعد ظه��ر االثنني في مركز 
اجلماعة في بيروت، وفداً قيادياً من 
حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
ضّم: عزت الرش��ق، أسامة حمدان، 
عب��د  أحم��د  الدكت��ور  برك��ة،  عل��ي 
اله��ادي، وزي��اد احلس��ن، وذلك في 
إطار جول��ة تقوم به��ا احلركة على 

القيادات اللبنانية، بعد محاولة االغتيال الفاشلة التي تعّرض 
لها أحد أفراد حماس في صيدا. 

ش��كر الوفد للجماعة موقفها ال��ذي أدان محاولة االغتيال، 
وتضامنه��ا الدائم مع قضية الش��عب الفلس��طيني، وأعرب عن 
تقديره للموقف اللبناني بش��كل عام، حكومة وقوى سياس��ية، 
ولألجه��زة األمني��ة الت��ي متّكنت م��ن كش��ف منّف��ذي ومدّبري 
محاول��ة االغتيال في وقت قياس��ي. وأكد الوف��د ثوابت حماس 

في حصر معركتها مع العدّو اإلس��رائيلي، وتأمني بيئة مستقرة 
ف��ي األماك��ن التي توج��د فيها، وج��رى التطرق إل��ى املصاحلة 
الفلس��طينية، فأكد وفد احلركة أن حماس أوفت مبا هو مطلوب 

منها إلجناح املصاحلة، والشعب الفلسطيني.
وأك��د األم��ني الع��ام أن اجلماعة اإلس��المية س��تبقى على 
الدوام إلى جانب قضية الش��عب الفلسطيني، وإلى جانب قواه 

املجاهدة، وفي طليعتها حركة حماس.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

الفيدي���و املس���رب الذي نطق فيه جبران باس���يل بكلمات مثي���رة، لم يكن اال 
رأس جبل جليد اخلالفات بني الرئيسني نبيه بري وميشال عون، وهو جبل عمره 
م���ن عمر اتف���اق الطائف، إذ يتضمن ه���ذا التاريخ عرضًا تفصيلي���ًا ملوقف رئيس 
َلت في ربع الس���اعة األخير من عهد الرئيس أمني  احلكومة العس���كرية التي ش���كِّ
اجلمي���ل ف���ي الثالث والعش���رين من أيلول ع���ام 1988، من اتف���اق الطائف، وذلك 
حني اعترض اجلنرال عون على ذهاب النواب الى اململكة العربية الس���عودية في 
خري���ف ع���ام 1989 وف���ي أعقاب حرب التحرير التي اس���تمرت قرابة س���تة أش���هر. 
حينها عمدت احلكومة العسكرية املطعون في شرعيتها الى حل املجلس النيابي 
كي تنتزع من النواب القدرة على ش���رعنة أي اتفاق سياس���ي يجري التوصل اليه 

في مدينة الطائف.
وتب���رز ه���ذه الرؤية عن���د كل خالف يقع بني عون وبري اس���تنادًا الى مقوالت 
عوني���ة ت���رى أن حقوقًا للمس���يحيني قد هضمت وتناتش���تها الطائفتان الس���ّنية 
والش���يعية، وأن أبرز مظاهر هذا الهضم هو تقليص صالحيات رئيس اجلمهورية 
املارون���ي وتعزي���ز صالحي���ات رئيس���ي املجل���س النياب���ي واحلكوم���ة. وكان أكثر ما 
اس���تفز الرئي���س نبيه بري بعد ع���ودة اجلنرال عون من اخلارج وخ���الل أول زيارة 
له جلزين عندما قيل إن مقاعد جزين النيابية يجب أن حترر وتستعاد، في غمز 
واضح من قناة رئيس املجلس النيابي الذي كان يتحكم باختيار أصحاب املقاعد 
النيابية اخلمسة في اجلنوب، وحتديدًا مبقاعد جزين الثالثة، في مقابل اعتبار 
الرئيس نبيه بري ومعظم الساس���ة السّنة والش���يعة أن الطائف أزال جزءًا يسيرًا 
م���ن الغ���ن الالحق بالطوائف اإلس���المية، وأن الصالحيات الت���ي منحت لرئيس 
اجلمهوري���ة منذ االس���تقالل، صالحيات ش���به مطلقة، وهي ملل���ك غير متوج، وأن 
الطائفة املارونية الى جانب نيلها رئاس���ة اجلمهورية كانت تس���تحوذ على مواقع 
س���لطوية هام���ة، فضاَل ع���ن التفاوت الكبير في تقس���يم أعض���اء املجلس النيابي 
آن���ذاك البال���غ عدده���م 99 نائب���ًا ين���ال منهم املس���لمون 45 مقع���دًا نيابي���ًا وينال 

املسيحيون 54 مقعدًا.
 وفي رد علمي عددي على كل شكاوى التيار العوني من األوضاع االنتخابية 

التي يقال إنها حتمل في طياتها ظلمًا للمسيحيني يبدو الفتًا املشهد اآلتي: 
فإذا أخذنا ناخبي بيروت منوذجًا فإننا نصبح وفق لوائح شطب 2005 أمام:

- 59 باملئ���ة م���ن الناخب���ني له���م تس���عة مقاع���د نيابي���ة وذنبهم األكب���ر أنهم 
مسلمون.

 - في مقابل 41 باملئة من الناخبني يحظون بعشرة مقاعد نيابية وامتيازهم 
األكبر أنهم مسيحيون. 

وفي دائرة صيدا - جزين جند وفق لوائح الشطب الصادرة في آذار 2017: أن 
72 أل���ف ناخ���ب مس���لم ميثلهم نائبان فقط، وأن 48 الف ناخب مس���يحي ميثلهم 
ثالث���ة ن���واب. وفي ه���ذه الدائرة جند أن نحو عش���رة آالف كاثوليكي ميثلهم نائب 

واحد، فيما يحرم 19 ألف ناخب شيعي أي متثيل نيابي.
ويس���تمر هذا التفاوت املجحف في ظل اصرار الساس���ة املس���لمني على عدم 

املساس باملناصفة الظاملة التي تولد مثل هذا االختالل في التمثيل النيابي.
 صحي���ح أن ب���ني حركة أمل والتي���ار الوطني احلر جتاذب���ات وصراعات على 
االمس���اك ببعض مفاص���ل اإلدارة اللبنانية، لكن عمق املش���كلة أن التيار الوطني 
احلر يظن أنه قادم الى رئاس���ة اجلمهورية كي يس���تعيد الصالحيات املفقودة ،في 
مقاب���ل اعتق���اد حركة أمل وقوى وطوائ���ف أخرى أنهما تداف���ع وتنافح عن بعض 
حقوقه���ا الت���ي نالتها في الطائف. باختصار، ميكن الق���ول إن حركة أمل والقوى 
والطوائف املشار اليها تعتقد أنها تواجه انقالبًا جديدًا ومتجددًا على الطائف.

بلطجة أم انقالب على الطائف؟
بقلم: أمين حجازي
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األمان

أس��ندت إليه حقيبة اإلعالم في احلكومة اللبناني��ة، وإال فمتى يتحدث أو 
يصّرح الوزير باسيل بصفته رئيساً حلزبه أو وزيراً للخارجية؟

وبالعودة الى القضية التي أثارت عاصفة اخلالف بني الوزير باسيل 
ورئي��س املجلس النيابي نبيه بري.. لقد مرت أيام على احلدث، وكل يوم 
مي��ر يس��تدعي املزيد من التصريح��ات، بعضها يحمل الطابع السياس��ي 
وبعضه��ا اآلخر الطابع الطائف��ي واملذهبي، وقد دخ��ل رئيس اجلمهورية 
عل��ى خط اخل��الف بع��د صدور بي��ان ع��ن القص��ر اجلمه��وري أدان فيه 
)اخلطأ الذي بني على خطأ.. والدعوة الى التسامح(، وقال: »من موقعي 
الدس��توري واألبوي أس��امح جميع الذي��ن تعرضوا إلّي وال��ى عائلتي«، 
فأي��ن هو ال��كالم الذي صدر ع��ن الوزير باس��يل من هذه املس��امحة؟! أما 
الط��رف اآلخر الذي أدان تصريح الوزير باس��يل، وكذل��ك امتناع الرئيس 
ع��ون عن ادانة ال��كالم النابي الذي ص��در عنه.. وهو توج��ه ميثل معظم 
اللبناني��ني وزعم��اء الكتل السياس��ية خ��ارج التيار الوطن��ي احلر، حتى 
من خص��وم الرئيس بري واملختلفني معه سياس��ياً.. ف��إن نبرتهم ترتفع 
يوم��اً بع��د يوم وت��زداد ح��ّدة، فالرئيس ب��ري )بصفته رئيس��اً للمجلس 
النيابي( لم يعد ش��خصية سياس��ية عادية مثل بقي��ة أعضاء املجلس أو 
حتى ال��وزراء وغيرهم، واللقب الذي كان يتمتع ب��ه رئيس املجلس حتى 
سبعينات القرن املاضي، لم يكن »دولة الرئيس« كرئيس مجلس الوزراء، 
أو »فخام��ة الرئي��س« كرئي��س اجلمهوري��ة، وامن��ا كان ين��ادى )عطوفة 
الرئيس( أيام الرئيس صبري حمادة أو كامل األسعد.. لذلك فإن ما ينادي 
ب��ه عدد كبي��ر من النواب ليس أن يعتذر باس��يل من الرئي��س بري، وإمنا 
أن يقدم اس��تقالته كوزير للخارجية، أو أن يطل��ب منه رئيس اجلمهورية 

التنحي، ألن الكالم الذي صدر عنه لم يعد يكفي فيه مجرد االعتذار.
لك��ن القضية األكثر أهمية في املوضوع هي دخول رئيس اجلمهورية 
عل��ى خ��ط األزمة املس��تحكمة، فق��د اعتبر أن هن��اك خطأ ج��رى ارتكابه 
مقاب��ل خطأ آخ��ر، األول يتعل��ق بالكالم ال��ذي صدر عن الوزير باس��يل، 
مقاب��ل خطيئ��ة ن��زول جماهي��ر حرك��ة أم��ل وأنص��ار الرئيس ب��ري الى 
بع��ض الش��وارع، مس��تنكرين الكالم ال��ذي صدر ع��ن باس��يل.. وهذا ال 
يش��كل اعتذاراً، ألن ق��وى األمن قام��ت بواجبها وأوقف��ت عمليات احراق 
الدواليب واالعت��داء على بعض مراكز التيار الوطن��ي احلر، وقد صدرت 
هذه املمارس��ات عن جماهي��ر ناقمة بعد خطاب صدر عن وزير مس��ؤول 
في احلكوم��ة اللبنانية، يع��رف اجلميع متثيله السياس��ي في احلكومة 

وموقعه من رئيس اجلمهورية.
أم��ا احلرج الش��ديد فه��و الذي يق��ع فيه ح��زب الله، ما ب��ني عالقته 
احلميم��ة مع الرئيس بري وحتالفه الدائم معه، ومتس��كه بالتحالف مع 
الرئيس عون وتياره السياس��ي.. والتمس��ك به مرش��حاً وحيداً لرئاسة 
اجلمهوري��ة.. ال��ى ان وصل قص��ر بعيدا.. فإل��ى أين تص��ل بلبنان هذه 

املواجهة؟!

يبدأ املوس��م السياس��ي في لبن��ان عادة عن��د انتخ��اب رئيس جديد 
للجمهوري��ة، ال��ذي يب��دأ مع��ه عه��د سياس��ي جدي��د، ملدة أقصاها س��ت 
س��نوات. تكون الس��نتان األول��ى والثاني��ة للترحيب بس��ّيد العهد وذكر 
حس��ناته ومبررات انتخابه. والس��نتان الثالثة والرابعة ينس��ى خاللها 
الناس الرئيس ويركزون على رئيس احلكومة. أما اخلامس��ة والسادسة 
فيجري التركي��ز فيها على التمهيد للرئيس القادم، على اعتبار أن التمديد 

أو التجديد محظوران مبوجب الدستور اللبناني.
لكن يبدو أن الفترة التمهيدية في العهد الذي نحن فيه، والتركيز على 
ممارسات الرئيس ومحاسن عهده، جرى اختصارها في عام واحد، بدأت 
ف��ي بداية عام 2017 وانته��ت مع نهاية ذلك الع��ام وإطاللة عام 2018. 
وعل��ى الرغم من تس��ليم ع��دد من احلقائ��ب الوزارية لوزراء أكف��اء، إال أن 
وري��ث العهد، ووزي��ر خارجيته، ورئي��س حزبه )الوطن��ي احلر( جبران 
باسيل، يطوي صفحات الزمن من خالل تصريحاته وجوالته االنتخابية 

داخل البلد وخارجه في أقطار االغتراب.
وإذا كان الرئي��س ع��ون قليل األخط��اء ألنه قليل الكالم، وألنه حش��د 
في القصر اجلمهوري عدداً غير مس��بوق من املستش��ارين واملستشارات، 
جلّهم من األقرباء واألصهار واألنسباء. وبدالً من أن تهتم الدولة اللبنانية 
باملناس��بات الرس��مية، وطني��ة أو دينية أو سياس��ية، عن طري��ق الوزير 
املخت��ص.. فإن الرئي��س عون يقيم املناس��بات في القص��ر اجلمهوري أو 
الطري��ق امل��ؤدي إليه بحض��ور حش��د م��ن املستش��ارين وذوي القربى.. 
فتقام شجرة امليالد وتقطع الطرق ويؤم القصر الوزراء والسفراء.. وكلهم 
يهنئ��ون ويباركون لس��يد العهد، الذي عمل طويالً م��ن أجل الوصول الى 
هذا القصر، الذي كان يس��ّميه »قصر الش��عب« حني عم��ل طويالً من أجل 

الوصول إليه منذ عام 1988 حتى اخراجه منه عام 1990.
وإذا كان لبنان على أعتاب انتخابات نيابية بعد ثالثة أشهر، والوزير 
باس��يل ميارس حملته االنتخابية، سواء في دائرته املعروفة )البترون(، 
أو ف��ي بقية احملافظات اللبنانية، فإن خياراً آخر ميهد له الوزير باس��يل.. 
فالرئي��س ع��ون جت��اوز الثمان��ني، ويعرف املعني��ون بالش��أن الطبي أن 
الفحوصات واالختبارات التي يجريها بش��كل دائم ال تبشر بصحة جيدة 
أو مبستقبل زاهر، فضالً عن أن الرجل هو ابن املؤسسة العسكرية، التي ال 
تقارب كثيراً الشؤون السياسية. وبالتالي فإن باسيل يرغب بإحلاح بأن 
يكون جاهزاً للوراثة، سواء عند نهاية الوالية أو في أي وقت قريب. وعلى 
هذا فهو ينش��ط في كل املجاالت السياسية واالنتخابية، التي ال عالقة لها 
باحلقيبة السياسية التي يشغلها )وزارة اخلارجية(. يضاف الى كل ذلك 
أنه يس��تغل مبنى اخلارجية لعقد لقاءات حزبي��ة مع أطراف ال عالقة لها 
بالوزارة. م��ع أن أمامنا منوذجاً آخر من الوزراء تخلوا عن مس��ؤولياتهم 
احلزبية بعدما أس��ندت إليهم حقائب وزارية، فالوزير ملحم رياشي مثالً، 
تخلى عن مس��ؤوليته كمس��ؤول إعالمي في حزب الق��وات اللبنانية حني 

الوزير باسيل
والرئيس بري
ومستقبل البلد!

للتي��ار الوطن��ي احل��ر بأن��ه يح��اول اس��تغالل مل��ف 
النفاي��ات باالنتخاب��ات النيابي��ة. ويب��دو أن احلكومة 
اللبنانية برئاسة الرئيس سعد احلريري، بسبب حالة 
الفش��ل املتراك��م ف��ي كل امللفات، وال س��يما السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالمنائية، حتاول التغطية على فش��لها 

عبر رفع الصوت العالي دومنا اعتبار ألي ضوابط.
فالوزير نهاد املش��نوق في لقاء شعبي يقول أن »ال 
شرعية لس��الح حزب الله خارج اس��تراتيجية دفاعية 
وطنية مبواجهة إس��رائيل«، وأحم��د احلريري في لقاء 
انتخابي في إقليم اخلروب يعتبر ان »مش��روعنا ميوت 
ف��ي اللحظ��ة التي يصب��ح فيه��ا غيرن��ا مثلن��ا األعلى، 
ف�»ح��زب الل��ه« ل��ن يكون ف��ي يوم م��ن األي��ام مثلنا«، 
وهذا الكالم التحريضي يس��تخدم للتغطية على الفشل 
ف��ي إدارة الدول��ة واحلكوم��ة، م��ع أنه يهدد االس��تقرار 

السياسي في البلد.
باختصار، يب��دو أن االنتخاب��ات النيابية القادمة 
ستكش��ف كل العورات السياس��ية والطائفية واألمنية، 
واخل��وف كل اخلوف هو أن نصل إلى موعد االنتخابات 

في 7 أيار القادم والبلد يرقص على كف عفريت.{
بسام غنوم

إذ ال ي��كاد تخلو جلس��ة 
م��ن  ال��وزراء  ملجل��س 
مش��ادة ال يك��ون الوزير 
باس��يل بطله��ا، ويك��ون 
البع��د الطائف��ي حاضراً 
املش��اورات،  به��ذه 
الت��ي  وآخره��ا املش��ادة 
حدثت م��ع وزير التربية 
مروان حمادة بخصوص 
األساتذة  مرسوم تثبيت 
الناجحني في امتحانات 
مجل��س اخلدمة املدنية، 

حيث رفض ويرفض بشدة كل تعيني في إدارات الدولة 
ومؤسس��اتها إذا ل��م تكن هن��اك مناصفة بني املس��لمني 
واملس��يحيني، رغ��م أن اتف��اق الطائف ين��ص فقط على 
املناصف��ة في موظفي الفئة األولى، وكالم باس��يل بحق 
الرئيس نبيه ب��ري أمام مناصري التي��ار الوطني احلر 
كان ح��ول ه��ذه النقط��ة بال��ذات، حي��ث اته��م الرئيس 
بري بتعطيل املجلس النيابي وبعدم الس��ير مبشاريع 
القوانني املقدم��ة من نواب تكتل التغيي��ر ألنه »يريد أن 

يكسر رأسنا ونحن رح نكسر راسو« كما قال باسيل.
لكن مع ذلك يبقى هناك س��ؤال: هل هناك أس��باب 
أخ��رى تدف��ع الوزير باس��يل وغيره إلى الس��ير في هذا 

السلوك السياسي اخلطير؟
العاصف��ة الثلجي��ة الت��ي ضربت لبنان األس��بوع 
املاض��ي، أي قبل أي��ام قليلة من مواقف الوزير باس��يل 
النارية كش��فت ع��ن فضيحة بيئية كبي��رة يعاني منها 
اللبنانيون، حيث غطت النفايات الش��اطئ اللبناني في 
منطقة الذوق، وفي الش��مال بسبب املكبات الشعوائية، 
وقام��ت قيام��ة احلكوم��ة ولم تقع��د عل��ى رئيس حزب 
الكتائب النائب سامي اجلمّيل ألنه كشف عجز احلكومة 
الفاضح في ملف النفاي��ات، واتهمه وزير البيئة التابع 

باس��يل عل��ى الرئيس ب��ري مبرر من أجل ش��د العصب 
الطائف��ي عش��ية االنتخاب��ات النيابي��ة القادم��ة أم هو 
محاول��ة للتغطية على الفش��ل السياس��ي واالصالحي 

من قبل الوزير جبران باسيل؟
في البداية، ال بّد من التوقف أوالً عند ما جرى مساء 
يوم االثنني املاضي من حتركات على األرض، ومن قطع 
للطرق��ات ف��ي كثير م��ن املناط��ق اللبنانية، س��واء عبر 
اإلطارات املش��تعلة أو عبر احلش��ود الت��ي جتمعت في 

الطرقات.
فلقد كش��فت ه��ذه التح��ركات أوالً ان مقولة »األمن 
املمس��وك« الت��ي يتح��دث عنه��ا وزي��ر الداخلي��ة نهاد 
املش��نوق دائم��اً وعن��د كل ح��دث أمني، امنا ه��ي مجرد 
فقاع��ة ال أكثر وال أق��ل، حيث كانت القوى األمنية ش��به 
عاج��زة أمام حرك��ة االعت��راض التي قام به��ا مناصرو 
حركة أم��ل، وكاد األمر يصل إلى فتنة طائفية كبيرة في 
مركزي��ة التيار الوطن��ي احلر. تدخل اجلي��ش اللبناني 
الس��ريع واحلاس��م للفص��ل ب��ني مناصري حرك��ة أمل 
والتي��ار الوطني احلر، ول��و كان هناك ق��رار عند حركة 
أمل لالشتباك مع مناصري التيار الوطني لكانت وقعت 
الواقعة، رغم وجود اجليش والقوى األمنية التي كانت 
تلع��ب دور اإلطفائ��ي ف��ي تهدئة احملتج��ني وتعيد فتح 

الطرقات، ما يكشف حجم الهشاشة األمنية في البلد.
أما على الصعيد السياسي، فيبدو أن رئيس التيار 
الوطن��ي احلر جب��ران باس��يل، ومن أجل ش��د العصب 
الطائف��ي والسياس��ي ملناصريه، يس��قط كل الضوابط 
واحملرم��ات السياس��ية والطائفي��ة واألخالقي��ة للف��وز 
بانتخاب��ات النيابي��ة ولذل��ك ال ميان��ع ف��ي اس��تخدام 
تعابي��ر مثل »البلطجي« و»نكس��ر راس��و« بحق رئيس 
مجلس. وهذا الس��لوك للوزير باسيل ليس بجديد، فهو 
ح��ني يتحدث عن النازحني الس��وريني في لبنان تطغى 
على كالمه الصبغ��ة الطائفية والعنصري��ة، وهو يصّر 
عل��ى التصرف ف��ي مجلس الوزراء وكأنه س��وبر وزير، 

كش��ف انفج��ار االش��تباك السياس��ي ب��ني التي��ار 
الوطني احلر وحركة أمل هشاشة الوضعني السياسي 

واألمني في لبنان.
فبعد نش��ر مقط��ع فيديو لوزي��ر اخلارجية جبران 
باس��يل في لقاء انتخابي ملناصري التيار الوطني احلر 
وصف في��ه الرئيس نبيه ب��ري ب�»البلطج��ي«، انفلتت 
األوضاع في الش��ارع ف��ي أغلب املناط��ق اللبنانية، وال 
س��يما ف��ي العاصم��ة بي��روت وضواحيها، حي��ث نزل 
مناص��رو حرك��ة أم��ل ال��ى الش��ارع وقطع��وا الطرقات 
باإلط��ارات املش��تعلة وكادت تقع الواقع��ة في مركزية 
التيار الوطني احلر في ميرنا الش��الوحي بس��ن الفيل، 
حي��ث وص��ل األم��ر ال��ى إط��الق الن��ار ب��ني مناص��ري 
التيار الوطن��ي احلر وحركة أمل، ول��وال تدخل اجليش 
اللبناني الس��ريع واحلاسم لكنا رمبا أمام بوسطة عني 
الرمانة اجلديدة، حيث حتول االش��تباك السياسي بني 
الطرفني الى اش��تباك طائف��ي وكاد يصل الى ما ال يحمد 
عقب��اه، بعد انتهاك كل احملرمات السياس��ية واملذهبية 
واألخالقية من قبل املناصرين، وخصوصاً على وسائل 
التواص��ل االجتماعي التي كان لها الدور األساس��ي في 

إثارة فتنة باسيل - بري.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو: هل ما جرى بني 
حركة أم��ل والتيار الوطني احلر بس��بب تطاول الوزير 

التنافس االنتخابي والحسابات الطائفّية.. هل تضع لبنان على كف عفريت؟

كلمة األمان
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في ضوء الخالف المتصاعد بين التيار الحر  وأمل..

هل بدأ زمن تصفية الحسابات السياسّية؟
بقلم: وائل جنم
مفاجئاً وكبيراً ومن العيار الثقيل كان كالم رئيس 
التيار الوطني احلر، وزير اخلارجية، جبران باس��يل، 
بحق رئيس املجلس النياب��ي، نبيه بري. اجلميع في 
لبنان كان يدرك حجم الهّوة التي تفصل بني الطرفني. 
واجلميع كان يعلم أنه ال »كيمياء« بني مؤسس التيار، 
رئي��س اجلمهورية ميش��ال ع��ون، ورئي��س املجلس، 
نبي��ه ب��ّري. إال أن األج��واء ظلّت ش��به طبيعية طوال 
الفترة الس��ابقة، حتى في أحلك الظروف عندما قاطع 
ن��واب التي��ار املجل��س النياب��ي على خلفي��ة انتخاب 
رئيس للجمهورية، وواظب الرئيس بري على حضور 
اجللس��ات النتخ��اب الرئيس، وبع��د التس��وية التي 
أجنزه��ا الرئيس احلريري وقض��ت بانتخاب الرئيس 
عون لرئاس��ة اجلمهورية، فّضل الرئيس بّري وكتلته 
التصوي��ت بورقة بيض��اء، ولم يعمدوا إل��ى مقاطعة 
جلس��ة االنتخاب أو إفش��الها. وبعد وص��ول الرئيس 
ع��ون إلى قص��ر بعبدا ظلّ��ت اخلط��وط مفتوحة، ولو 
بحّدها األدنى بني الطرفني، على الرغم من اخلالف في 
الكثير م��ن امللفات التفصيلية. وبالطبع هذا اجلو كان 
يضغط دائماً على حليفهما، حزب الله، إذ غالباً ما كان 
يلجأ إلى حّل املش��اكل، وإعادة املياه إلى مجاريها بني 
الطرفني، وغالباً ما كان يس��مح أيضاً بهامش للخالف 
ل��كل منهم��ا، ومن ذل��ك على س��بيل املث��ال ال احلصر، 
موقف كل منهما من مس��ألة مرسوم منح سنة أقدمية 
لضباط دورة عام 1994. فّضل »حزب الله« التريث، 
وع��دم الدخول على خط معاجلة ه��ذه األزمة، إما من 
باب الهامش الذي تركه لهما، وإما من قبيل التحضير 

ملرحلة سياسية جديدة.
الكالم الذي  أطلقه باسيل في لقاء شعبي محدود 
في بل��دة بترونية، والذي وصف في��ه الرئيس بري ب� 
»البلطج��ي«، متهم��اً ب��ّري بتعطيل مجل��س النواب، 
وممارسة نوع من املزاجية واالستنسابية في إدارته، 
وصوالً إلى التلّف��ظ بكالمات غير معهودة في قاموس 
التعامل الدبلوماس��ي والسياس��ي في لبنان، خاصة 
ف��ي االماكن املفتوح��ة، عندما قال: »نحن بّدنا نكّس��ر 

راسه، مش هو يكّسر راسنا«.
بالطب��ع رّدة فعل مناص��ري الرئيس بّري لم تكن 
عادي��ة، فن��واب كتل��ة التنمي��ة والتحرير ل��م يقّصروا 
بال��رد عل��ى  الوزي��ر باس��يل، وحرك��ة االحتجاج في 
الش��ارع بلغت مبلغاً لم تبلغه منذ سنوات، واملطالب 
وصل��ت إلى حدود املطالبة باس��تقالة باس��يل وليس 
مج��رد تق��دمي اعتذار لم ي��أِت حتى حلظ��ة كتابة هذه 

السطور.
عند هذا املس��توى، بدأت ُتطرح عالمات استفهام 
ف��ي أكثر من م��كان، ومن أكثر من جه��ة. هل هي بداية 
ملرحلة تصفية حس��ابات سياس��ية قبيل االنتخابات 
النيابي��ة، أم لإلع��داد له��ا بعد االنتخاب��ات؟ هل كالم 

باس��يل في لقاء في قاع��ة مفتوحة ع��ن الرئيس بري 
واإلس��اءة إلي��ه كان مقص��وداً، أم أنه كان مج��رد زّلة 
لسان، أم حالة تعبير تكتنف الوزير باسيل وعّبر عنها 

في ذاك اللقاء ظناً منه أنها لن تتسّرب إلى خارجه؟ أم 
أن ال��كالم ومضمونه والتس��ريب كان مقصوداً ليصل 
إل��ى الرئيس بري، والى الرأي العام خاصة أن الوزير 
باس��يل ل��م يعت��ذر ع��ن 
ال��كالم، عل��ى الرغ��م من 
عدم إنكاره له أو محاولة 

التنّصل منه؟!
يب��دو أنه تل��وح في 
جدي��دة  مرحل��ة  األف��ق 
س��يكون عنوانها تصفية 
احلس��ابات  بع��ض 
وأخط��ر  السياس��ية، 
ما ف��ي ه��ذه املرحل��ة أن 
الرئي��س بري ال��ذي أّدى 
دوراً وطنياً جامعاً خالل 
الت��ي  األخي��رة  املرحل��ة 

متتد لقرابة عش��ر سنوات على أقل تقدير، يشعر بأنه 
مس��تهدف ف��ي املرحلة األخي��رة. وال يبدو م��ن العبث 
استهداف الرئيس بري مرتني خالل أسبوع واحد. مّرة 
من خ��الل املؤمت��ر الصحافي الذي عق��ده املدير العام 
السابق لوزارة اإلعالم محمد عبيد، وهو إحدى قيادات 
أمل س��ابقاً، وذلك بعد تسعة عشر عاماً على خروجه 
من ال��وزارة، وقد تهّجم فيه على الرئيس بّري بش��كل 
ضمن��ي، وحّمل��ه مس��ؤولية ج��زء كبير م��ن الفوضى 
والفس��اد ف��ي الدولة. وم��ّرة أخرى عند تس��ريب كالم 
الوزير باسيل. وإذا تعّمقنا أكثر في متابعة هذا اخلط 
البياني، نعرف أكثر أن النظام في س��وريا أبدى عتبه 
الش��ديد في الفت��رة األخيرة، على الرئي��س بّري، أمام 
ش��خصيات لبناني��ة التقت رموزاً كبيرة في س��ورية. 
فهل ميكن أن تكون كل هذه األمور عفوية وفي س��ياق 
طبيعي؟ أم أنها مرحلة يحاول البعض رسم مالمحها 
من اآلن؟ وبالتأكيد الرئي��س بّري يدرك ويعلم جواب 

هذا السؤال.
أما القضية األخرى التي حتتمل أيضاً أن تكون في 
خلفية ما حدث، وميكن أن تش��كل أيضاً بداية مرحلة 
جدي��دة، فيمك��ن أن يكون اله��دف فيها بداي��ة تصفية 
احلضور السياس��ي للوزير باس��يل ذات��ه، خاصة أن 
أغلب القوى السياس��ية، احللف��اء واخلصوم، وحتى 

داخل التيار ذاقت ذرعاً، كما يبدو، بتصرفاته.{

القوى والشخصّيات المسيحّية في االنتخابات
ال تحالفات ثابتة وازدياد التنوع

تخوض القوى والشخصيات املسيحية االنتخابات 
النيابي��ة املقبل��ة في ظ��ل أوض��اع سياس��ية وانتخابية 
غي��ر مس��تقرة. فالتحالفات السياس��ية غير محس��ومة، 
والعائ��الت والعصبي��ات احمللي��ة س��تلعب دوراً مهم��اً 
في حتدي��د خيارات الناخب��ني، والتنافس ب��ني األحزاب 
س��يزداد من أجل حتقيق أكبر عدد ممك��ن من املقاعد بعد 
ان ح��ّرر القان��ون اجلديد معظ��م النواب املس��يحيني من 
حتكم الق��وى والتيارات السياس��ية من خارج الس��احة 

املسيحية.
فكيف س��تخوض القوى والش��خصيات املس��يحية 
االنتخابات املقبلة؟ وما هي اخلريطة األولية للتحالفات 
واللوائح املتوقعة؟ وما هو مصير التحالفات التي كانت 

قائمة؟
توزع القوى والشخصيات املسيحية

بداية كيف تتوزع القوى والش��خصيات املس��يحية 
حالياً؟

تتوزع القوى والش��خصيات املس��يحية حالياً وفقاً 
للخريطة التالية:

أوالً: التيار الوطني احلّر، وهو أكبر الكتل املسيحية، 
ويت��وزع ف��ي مختل��ف املناط��ق اللبناني��ة ولديه بعض 

االمتداد خارج االطار املس��يحي، ويسعى التيار للحفاظ 
على كتلته النيابية حالياً، لكن هناك معطيات انتخابية 
تش��ير الى ان التيار سيخس��ر بع��ض املقاعد في عدد من 
الدوائر بس��بب النس��بية وفي ظل ما يواجه التيار حالياً 

من حتديات سياسية وشعبية.
ثاني��اً: الق��وات اللبناني��ة، وهي التنظيم املس��يحي 
الثان��ي م��ن حي��ث االمت��داد والق��درة التنظيمي��ة، وهي 
حاضرة في ع��دد من الدوائر األساس��ية، وكل التوقعات 
تش��ير الى ان القوات ستزيد حجم كتلتها في االنتخابات 

املقبلة.
ثالث��اً: ح��زب الكتائ��ب، ورغ��م ان��ه كان م��ن أقوى 
األحزاب املسيحية تاريخياً، فهو يعاني اليوم من تراجع 
دوره وقوته االنتخابية، رغم اجلهود املكثفة التي يبذلها 
رئيس احل��زب النائب س��امي اجلمّي��ل لتعزيز حضوره 

السياسي والشعبي.
رابعاً: تيار املردة برئاس��ة النائب سليمان فرجنية 
ال��ذي لن يترش��ح ف��ي االنتخابات املقبل��ة لصالح جنله 
طون��ي، وهذا التيار يتركز حضوره الش��عبي في مناطق 
الش��مال م��ع امتداد محدود ف��ي جبل لبنان، وقد يخس��ر 
التي��ار أح��د املقاعد في زغرت��ا، لكنه قد يع��وض ذلك في 

أقضية أخرى.
خامساً: األحزاب الصغيرة والشخصيات املسيحية 
املستقلة والكتل املناطقية، ومنها حزب الوطنيني األحرار 
وح��زب الكتل��ة الوطني��ة، والكتل��ة الش��عبية برئاس��ة 
ميريام س��كاف، والنائب نقوال فتوش  في زحلة والنواب 
الس��ابقون منصور الب��ون وفريد هيكل اخل��ازن وفارس 
س��عيد في كس��روان – جبيل، وقد يستعيد بعض هؤالء 
دوره��م وفاعلياته��م االنتخابية في االنتخاب��ات املقبلة. 
وأما النواب الذين يتعاونون مع تيار املس��تقبل واحلزب 
والتقدمي االش��تراكي وحركة أمل وح��زب الله فبعضهم 
ق��د ينجح ف��ي العودة الى مقع��ده االنتخابي في حني ان 
آخرين قد يخس��رون هذه املقاعد، وس��يكون ملوقع ودور 
كل ش��خصية التأثي��ر املباش��ر ف��ي االنتخابات بس��بب 

الصوت التفضيلي.
خوض االنتخابات والتحالفات

كي��ف س��تخوض القوى والش��خصيات املس��يحية 
االنتخابات املقبلة؟ وما هي التحالفات املتوقعة؟

حتى اآلن لم حتسم القوى والشخصيات املسيحية 
قراره��ا ف��ي كيفي��ة خ��وض االنتخاب��ات، فلي��س هناك 
يجري��ان  ش��خصية  وكل  فري��ق  وكل  ثابت��ة  حتالف��ات 
حالياً حس��اباتهما االنتخابية والشعبية من أجل حتديد 
اخلي��ارات االنتخابي��ة، وق��د أدت التطورات السياس��ية 
من��ذ اس��تقالة رئيس احلكومة س��عد احلري��ري واألزمة 
التي ترافقت مع االس��تقالة، وصوالً إلى تداعيات مواقف 
الوزير جبران باسيل األخيرة من الرئيس نبيه بري، الى 

خلط كل األوراق على الصعيد السياسي.
فعل��ى صعي��د العالق��ة ب��ني التي��ار الوطن��ي احلر 
والق��وات اللبناني��ة، األم��ور ليس��ت عل��ى ما ي��رام، رغم 
الس��عي إلى إع��ادة ترتيب العالق��ة بينهم��ا، كذلك األمر 
بني القوات وتيار املس��تقبل التي شهدت انتكاسة كبيرة 
في األس��ابيع املاضية. أما على صعي��د احلزب التقدمي 
االش��تراكي، فه��و يس��عى للتوص��ل ال��ى تفاه��م مع كل 
املكونات السياسية في الشوف وعاليه، لكن دون نتيجة 
حاس��مة. أما حزب الكتائب، فهو يح��اول ترتيب العالقة 
مع الق��وات اللبناني��ة مع امكاني��ة التحالف م��ع الوزير 
السابق أشرف ريفي وبعض مؤسسات املجتمع املدني. 
ورغ��م ثب��ات التحالف ب��ني حزب الل��ه والتي��ار الوطني 
احل��ر، فإن العالقة بينهما تش��هد بعض اإلش��كاالت وقد 

يتواجهان في بعض الدوائر.
إذن س��نكون أم��ام مع��ارك قاس��ية عل��ى الصعي��د 
املس��يحي في كل الدوائر وان اعتماد النس��بية والصوت 
الق��وى  ب��ني  األوراق  خل��ط  ف��ي  سيس��اهم  التفضيل��ي 
والش��خصيات املس��يحية وكل ذل��ك يجعل م��ن الصعب 
حس��م التوقع��ات االنتخابية وس��يكون الب��اب مفتوحاً 

للكثير من املتغيرات في هذه الساحة.{
قاسم قصير

رئيس المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية 
يزور المفتي دريان

عب��د  الش��يخ  اجلمهوري��ة  مفت��ي  اس��تقبل 
اللطي��ف دري��ان ف��ي دار الفت��وى رئي��س املكتب 
السياس��ي للجماعة اإلسالمية أس��عد هرموش، 
ال��ذي قال بعد اللقاء: »التقين��ا مفتي اجلمهورية 
لبحث الشأن الوطني واإلسالمي العام في البلد، 
وكما تعلمون فإن دار الفتوى تؤدي دوراً محورياً 
على املستوى الوطني وعلى املستوى اإلسالمي، 
السياس��ية  االس��تحقاقات  ي��دي  ب��ني  خاص��ة 

واالنتخابية احلاصلة في البلد«.
وأض��اف: »ثّمن��ا موق��ف مفت��ي اجلمهورية 

الذي أعلنه منذ فترة حول موقف دار الفتوى املتس��اوي بني اجلميع حلفظ احلياة السياس��ية والدميقراطية 
في البلد، كذلك اعتبرنا أن املصلحة اإلس��المية تقضي بأن يقدم الصالح العام على الصالح اخلاص، وبأن 
تق��دم مصلحة الوطن على املصلحة الش��خصية اآلنية لبعض األفرقاء، لذلك نعتب��ر أن هذا املوقف الوطني 

اجلامع هو موقف أساسي وضروري في هذه املرحلة«.
وتاب��ع هرم��وش: »أثرت أيضاً ما يس��ّرب ح��ول قانون العف��و الذي يعّد ف��ي الكوالي��س، ونحن نقول 
بصراح��ة إن ه��ذا القانون يجب أن يكون عادالً ومنصفاً لكل مكونات الش��أن الوطن��ي اللبناني، ونرفض أن 
يأتي على حس��اب الش��ريحة املظلوم��ة املقهورة في هذا البل��د، إن لم يكن هذا القانون منصف��اً ألولئك الذين 
ظلم��وا وأعني )املوقوفني اإلس��الميني( تاريخياً، والذين قبعوا في الس��جون لفت��رات طويلة دون محاكمة، 
بتهم أطلقوا عليها »تهم اإلرهاب«، إن لم يشمل العفو هؤالء املظلومني فال داعي لهذا القانون، وال داعي له إن 
ل��م يك��ن منصفاً، القانون يجب أن يكون منصفاً لهؤالء، ونحن نعتبر أننا مع مبدأ الس��جون الفارغة، وليس 

السجون املمتلئة باملظلومني«.
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اختتام مؤتمر الحوار السوري في سوتشي بتشكيل لجنة لـ»صياغة إصالح دستوري«
اختتم مؤمتر احلوار السوري في مدينة سوتشي 
الروس��ية أعماله، يوم الثالثاء، باالتفاق على تشكيل 
»جلن��ة لصياغ��ة إص��الح دس��توري«، لإلس��هام في 
تس��وية سياس��ية لألزمة الس��ورية القائم��ة منذ عام 
البي��ان  وف��ق  املتح��دة،  األمم  رعاي��ة  حت��ت   ،2011

اخلتامي.
وق��ال املبع��وث الروس��ي اخل��اص إلى س��وريا، 
ألكس��ندر الفرنتيي��ف، ف��ي مؤمت��ر صحف��ي ختامي، 
إن��ه مت االتفاق عل��ى تش��كيل اللجنة الدس��تورية من 
األطراف الس��ورية املش��اركة في املؤمت��ر، وحتى من 

قوى املعارضة التي لم تشارك في املؤمتر.
وجاء ف��ي البي��ان اخلتامي أن »االتف��اق النهائي 
عل��ى والي��ة وصالحيات والئح��ة إج��راءات ومعايير 
باإلص��الح  )اخلاص��ة  اللجن��ة  أعض��اء  اختي��ار 
الدس��توري( س��يتم عبر العملية، الت��ي تقودها األمم 

املتحدة في جنيف«.
بدوره، قال املبعوث األممي اخلاص إلى س��وريا، 

س��تيفان دي ميستورا، إن املؤمترين اتفقوا في بيانهم 
اخلتام��ي على »تش��كيل جلنة دس��تورية، تتألف من 

وفد احلكومة ووفد معارضة واسع التمثيل، لصياغة 
التس��وية  إص��الح دس��توري، به��دف اإلس��هام ف��ي 
السياس��ية، حت��ت رعاي��ة األمم املتح��دة، وفق��اً لقرار 

مجلس األمن 2254«.
وأض��اف دي ميس��تورا خالل اجللس��ة اخلتامية 
للمؤمتر الذي عقد ليوم واحد، أن أي جلنة دس��تورية 
»ينبغ��ي أن تتأل��ف عل��ى األقل من احلكوم��ة وممثلي 
املعارض��ة ف��ي احملادث��ات ب��ني الس��وريني بجني��ف 
واخلبراء واملجتمع املدني واملستقلني وزعماء القبائل 
والنساء، وسيتم احلرص على ضمان التمثيل الكافي 

للقادة اإلثنيني والدينيني في سوريا«.
وختم بقوله: »اس��محوا لي ب��أن أذكر بأن جميع 
الس��وريني يس��عون إلى بيئة آمن��ة وهادئة ومحايدة 
لصياغة الدس��تور، ويحتاجون إلى وقف دائم إلطالق 
الن��ار، والوصول الكامل إلى املس��اعدات اإلنس��انية، 

وإطالق سراح احملتجزين واملختطفني واملفقودين«.
وبش��أن املش��اركة ف��ي مؤمت��ر سوتش��ي، ق��ال 
املبعوث الروس��ي اخل��اص إلى س��وريا: »حاولنا أن 
متثل قوائم املدعوين جميع شرائح املجتمع السوري، 

مبا فيها معارضة اخلارج واحلكومة«.
وتاب��ع الفرنتيي��ف: »ش��ارك ف��ي املؤمت��ر نح��و 
1390 مش��اركاً، و34 مراقباً دولياً، 19 منهم من األمم 
املتح��دة، إضاف��ة إلى مراقب��ني من بريطانيا وفرنس��ا 

وعددهم كان قليالً«.
وش��ارك ف��ي مؤمت��ر احلوار الس��وري مئ��ات من 
الس��وريني، معظمه��م موال��ون لنظ��ام بش��ار األس��د، 
إضاف��ة إل��ى أح��زاب ومجموع��ات معارض��ة، بينه��ا 

معارضة الداخل.
بينم��ا رفضت العش��رات م��ن فصائ��ل املعارضة 
املقاتلة، وكذلك هيئة املفاوضات التابعة لقوى الثورة 
واملعارضة السورية، حضور املؤمتر، وسط اتهامات 

لروسيا باالنحياز التام للنظام السوري.
كم��ا غابت عن املؤمتر الروس��ي كل م��ن الواليات 
املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا، التي تتهم نظام 
األس��د بعدم اجلدي��ة في مس��ار جنيف، ال��ذي عقدت 

أحدث جوالته في فيينا، األسبوع املاضي.{

الّرقة وعفرين
المدنّيون والمدينة

بقلم: بشير البكر

كان��ت احلرب في الّرق��ة موجهًة ضد تنظيم داع��ش الذي مارس اإلرهاب على مس��توى املنطقة 
والعالم، وكان الهدف إس��قاط عاصمة اخلالفة املزعومة، بعدما جرى القضاء على جسمها الرئيسي 
في املوصل. أما في عفرين، فإن املس��ألة تخص املش��روع الكردي في س��ورية، ال��ذي باتت ترى فيه 

تركيا تهديداً استراتيجياً خطيراً ألمنها ووحدتها، على املديني القريب والبعيد. 
في احلالني، ليس للغالبية العظمى من السكان ناقة أو جمل، بل هم دروع بشرية. وما واجهته 
مدين��ة الرق��ة وأهلها يدعو إلى رفع الصوت عالياً، ملنع تكرار الكارثة في عفرين. مأس��اة الرقة ماثلة 
للعي��ان، فاملدينة أصبحت أط��الالً، دّمرت كاملة ومات آالف، وتش��ّرد قرابة نص��ف مليون من أهلها. 
وبع��د عدة أش��هر على تخليص املدينة من »داعش«، ليس هناك من األط��راف اإلقليمية والدولية من 
أب��دى اكتراثاً باملدينة وأهلها وإعادة اإلعمار واملش��ردين، حتى األلغام لم يتم جتميعها من ش��وارع 

الرقة إلى اليوم. 
مت تدمير الرقة بواس��طة الطيران األميركي، واس��تخدمت الواليات املتح��دة على األرض »قوات 
س��ورية الدميقراطية«، املش��ّكلة من مقاتلي حزب االحت��اد الوطني الدميقراطي، ف��رع حزب العمال 
الكردستاني، في سورية، وانتهت العملية دون تقدمي حصيلة فعلية عن »داعش«. هناك معسكر في 
منطقة عني عيسى حتت إشراف قيادات »سورية الدميقراطية« يضم املئات، ولكن البقية الباقية من 
الدواعش تبّخرت أو مت تسليم بعضهم إلى بلدانهم، كما حصل مع القادمني من دول القوقاز الذين مت 

شحنهم من مطار القامشلي إلى روسيا، باالتفاق بني جميع أطراف اللعبة. 
ال تش��به عفرين الرقة على هذا الصعيد، فاملقاتلون في داخلها يواجهون هجوماً تركياً تس��انده 
فصائل س��ورية ترفع راي��ة اجليش احلر، واملع��روف منها، بصورة أساس��ية، فصيل فيلق الش��ام. 
وعلى الرغم من أن تركيا تعلن أن هدف العملية القضاء على تهديد حزب العمال الكردس��تاني، فإن 
مهاجمة مدينة مكتظة بالس��كان لن يكون التفريق فيها بني املدني واملقاتل مس��ألة سهلة. ولذا يبدو 
أمر معاجلة الوضع في عفرين بطريقة مختلفة عن الرقة في غاية األهمية - كي ال يتم خلط األوراق، 

وتكون النتيجة دمار املدينة وقتل أهلها وتشريدهم. 
تش��كل الرقة 11% من مس��احة اجلغرافيا الس��ورية، في حني متثل عفرين قراب��ة 2%، لكن عدد 
املدنّي��ني في عفرين اليوم يتجاوز ضعف أولئك الذين كانوا يوجدون في الرقة حلظة الهجوم عليها. 
ولذلك يبدو أمر اجتياح عفرين على قدر كبير من اخلطورة إذا حصل. لكثرة ما أصاب الس��وريني من 
نكبات، لم تعد مقاييسهم وطنية، وصار الواحد منهم ال يشم رائحة احلريق في منزل جاره. هناك من 
الس��وريني من بكى لدمار الرقة، لكنه غير مكترث بعفرين. وعلى املقلب اآلخر، هناك من هو مس��تنفر 
ض��د الهجوم على عفرين، وكان غائباً وقت احلرب على الرق��ة. احلجة جاهزة، هي إرهاب »داعش« 
و«العمال الكردستاني«. وفي حقيقة األمر، إن من لم يتحرك ملساعدة أهل الرقة يبقى ضعيف احلجة 

إن أراد أن يتحرك معه اآلخرون من أجل عفرين.
ينقس��م الس��وريون من جديد، لكن االنقس��ام في احلالة الكردية العربية يب��دو، هذه املرة، أكثر 
حدة من السابق، ويتعمق أكثر تبعاً الختالف احلسابات واألجندات على األرض السورية، وتنخرط 
فيه جماعات على وس��ائل التواصل، ليأخذ شكالً من أشكال احلروب التي خسرها السوريون سلفاً. 
ولك��ن، كم��ا ج��رت العادة، ال يحّس��ون بالكوارث إال ف��ي وقت متأخر، ح��ني تخرب ويته��دم مزيٌد من 
البي��وت، وتتوس��ع املقاب��ر ودروب الش��تات. ومثلما صرف العال��م نظره عن ه��ول تفاصيل معركة 
الرقة ومجرياتها، ثم وجد نفس��ه أمام نتائج كارثية ال ميتلك حلوالً لها، يجري األمر ذاته في عفرين، 
حيث تدور حرب ضارية وس��ط نفاق دولي ال حدود له، من موس��كو إلى واشنطن، مروراً بالعواصم 

اإلقليمية واألوروبية.{

أش��اد الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان 
باجليش السوري احلر، مشيراً إلى أنه »مكّون سوري 
وطن��ي يدافع عن ب��الده، ويضم في طياته أش��خاصاً 

من كافة األعراق واملعتقدات«.
جاءت تصريحات أردوغان ف��ي كلمة ألقاها يوم 
الثالث��اء أمام أعض��اء الكتلة النيابية حل��زب العدالة 
والتنمي��ة ف��ي البرمل��ان الترك��ي. وأوض��ح الرئي��س 
التركي أن اجليش الس��وري احلر يشبه قوى املقاومة 
الش��عبية الت��ي تش��كلت في تركي��ا إبان عش��رينيات 

القرن املاضي، ملواجهة اجليوش األوروبية الغازية.
وح��ول عملي��ة »غص��ن الزيت��ون« الت��ي أطلقها 
اجليش الترك��ي في الش��مال الس��وري بالتعاون مع 
اجليش الس��وري احلر، أكد أردوغ��ان أنها لن تتوقف 
حت��ى يتم القض��اء عل��ى اإلره��اب الذي يه��دد حدود 
ب��الده، وتوفر الع��ودة اآلمنة لالجئني الس��وريني إلى 
بالده��م. فيم��ا أكد أيضاً اس��تمرار بالده ف��ي مواصلة 
مطاردة اإلرهابيني والقضاء عليهم، دون االلتفات إلى 

اجلهات التي تساندهم وتقف معهم.
وأش��اد الرئيس التركي بقدرات ب��الده في مجال 
الصناعات الدفاعية، قائالً: »لوال القفزات التي حققتها 
تركيا ف��ي الصناع��ات الدفاعية خالل األع��وام ال� 15 

األخيرة، ملا كان بوس��عها تنفيذ عملية غصن الزيتون 
فضالً عن عمليات مكافحة اإلرهاب«.

وأردف في الس��ياق ذات��ه: »بالدنا متتل��ك حالياً 
صناع��ات دفاعي��ة بق��درة إنتاجي��ة تبل��غ قيمته��ا 6 

مليارات دوالر، وصادرات مبلياري دوالر«.
ويواص��ل اجليش التركي من��ذ 20 كانون الثاني 
اجل��اري عملي��ة »غص��ن الزيت��ون« الت��ي تس��تهدف 
املواقع العس��كرية لتنظيمي »داعش« و»ب ي د/ بي 
كا كا« اإلرهابيني ش��مالي س��وريا، مع اتخاذ التدابير 

الالزمة لتجنيب املدنيني أي أضرار.{

أردوغان: الجيش السوري الحّر مكّون وطني 
يدافع عن بالده

الجيش الحر يتقدم في عفرين
وتركيا ترسل تعزيزات

واص��ل اجليش الس��وري احل��ر املدعوم من 
اجلي��ش الترك��ي تقدم��ه ش��رقي مدين��ة عفري��ن 
س��وريا  »ق��وات  قال��ت  بينم��ا  س��وريا،  بش��مال 
الدميقراطي��ة« إن مدنيني عدة قتلوا، كما س��قطت 

قذيفة في والية هاتاي بجنوب تركيا.
وس��يطر اجليش احلر والق��وات التركية يوم 
االثن��ني على تل��ة اس��تراتيجية قرب بل��دة راجو 
غرب��ي عفرين ضمن عملية »غص��ن الزيتون«، ما 
يتيح رصد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية 

التي تسيطر على »قوات سوريا الدميقراطية«.
وقال��ت مص��ادر ف��ي اجليش احلر إن��ه بذلك 
مت��ت الس��يطرة عل��ى 21 نقط��ة، منه��ا 15 قرية 
وخمسة تالل استراتيجية، في إطار العملية التي 

انطلقت في 20  كانون الثاني.

وف��ي ه��ذه األثن��اء، قال��ت وكال��ة الصحافة 
الفرنس��ية إن القوات الكردية ش��ّيعت في عفرين 
24 ش��خصاً، قتل��وا ج��راء املع��ارك ف��ي اليومني 

األخيرين.
وذكرت وكالة األناض��ول التركية أن القوات 
التركي��ة قصف��ت ب��راً وج��واً األهداف العس��كرية 
الكردية في منطقة عفرين، وأنها واصلت إرس��ال 
التعزي��زات إل��ى منطقة احل��دود مع س��وريا في 

والية كيليس.
وأضافت وكال��ة األناض��ول أن قائد اجليش 
الثان��ي ف��ي الق��وات التركي��ة اجلنرال إس��ماعيل 
مت��ني مت��ل زار جبل برصايا ش��رق عفري��ن، بعد 
يوم من س��يطرة اجلي��ش احلر علي��ه، وأنه اّطلع 
عل��ى التدابير األمني��ة املتخذة ف��ي محيط اجلبل 

االستراتيجي.
كم��ا أك��دت الوكال��ة أن 
الوح��دات الكردي��ة أطلق��ت 
عل��ى  صاروخي��ة  قذيف��ة 
بوالي��ة  ريحانل��ي  منطق��ة 
هات��اي، حي��ث س��قطت في 
دون  م��ن  جت��اري  مرك��ز 
أن تس��فر ع��ن خس��ائر ف��ي 
فق��ط  وأحلق��ت  األرواح، 
باملرك��ز  مادي��ة  أض��راراً 

التجاري وبسيارة.{
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»إس��رائيل« بس��حب س��فيرها أو تخفيض مس��توى التمثيل، أو أي إجراء 
عقابي للطرف اإلسرائيلي.

ال يظه��ر أن ق��ادة املش��روع الصهيوني واألمي��ركان س��يجدون وقتاً 
أفض��ل من الوق��ت احلال��ي حملاولة ف��رض رؤيتهم للتس��وية الس��لمية، 
فهن��اك ضعف وانقس��ام فلس��طيني، وتش��رذم وترهل عربي وإس��المي، 
وأنظمة فاسدة مستبدة. والبيئة االستراتيجية احمليطة بفلسطني تنهكها 
الصراعات والنزاع��ات، وجتري فيها محاوالت رفع جدران الدم الطائفية 

والعرقية، وتوجيه بوصلة الصراع بعيداً عن العدّو الصهيوني.
وما دام الش��عب الفلسطيني هو اجلهة املعنية أساساً، فلن يستطيع 
الصهاينة واألميركان فرض إرادتهم عليه؛ فهذا الش��عب -الذي متكن من 
إفشال عش��رات املش��اريع على مدى السبعني س��نة املاضية- قادر على 
إفشال هذه »الصفقة«. وحتى لو ُوجد -على سبيل االفتراض- من يَدّعي 
متثيل الفلسطينيني ويوافق عليها؛ فإن قضية فلسطني -ببعدها العربي 
وُبعده��ا اإلس��المي- ال ميك��ن تصفيته��ا، وس��تجد دائماً م��ن يدافع عنها 

ويقاتل في سبيلها ويفشل مخططات تصفيتها.
إن النف��وذ الصهيوني الكبي��ر هو حالة اس��تثنائية مؤقتة في تاريخ 

األمة، ولن يبقى قوياً إلى األبد، كما أن األمة لن تبقى ضعيفة إلى األبد.
والبيئة االس��تراتيجية احمليطة بفلسطني كانت -مع ثورات التغيير 
قبل بضع س��نوات- تش��كل خط��راً إس��تراتيجياً ووجودياً صاع��داً على 
الكي��ان الصهيوني. وإذا كانت ثمة موجة مرتدة نعاني منها اآلن، ضربت 
القوى النهضوي��ة التغييرية؛ فإنها مجرد جولة م��ن جوالت التدافع. وال 
تزال املنطقة تعيش حالة من الس��يولة والتشُكّل وإعادة التشُكّل ستفتح 

املجال لتغييرات قادمة.
ولعل حالة االنكشاف البئيس سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً 
وأخالقياً لألنظمة والقوى التي واجهت قوى التغيير، تهّيئ ملوجة جديدة 
الس��ابقة،  اجل��والت  م��ن  تس��تفيد  قادم��ة 
وتف��رض إرادة األم��ة في احلري��ة والوحدة 
والنهضة، وتعيد توجي��ه البوصلة باجتاه 

العمل لتحرير فلسطني.
املطل��وب اآلن هو الصمود والثبات على 
احلق��وق، وع��دم التن��ازل ع��ن أي ج��زء من 
فلس��طني مهم��ا كان��ت الضغ��وط واألثمان، 
والس��عي إلعادة ترتيب البيت الفلس��طيني 
على أس��اس أجن��دة جديدة ترم��ي اتفاقات 
رّبه��ا  إل��ى  وتع��ود  ظهره��ا،  وراء  أوس��لو 
وأمته��ا، وُتفّعل برنامج املقاومة، وتس��تفيد 
م��ن الطاق��ات الهائلة املذخورة في الش��عب 
الفلس��طيني ف��ي الداخ��ل واخل��ارج، وف��ي 
األمة، وفي كل القوى العاملية الداعمة حلقنا 

في أرضنا ومقدساتنا.{

يكث��ر احلديث هذه األيام عن »صفقة القرن«، مع أن اإلدارة األميركية 
لم تقدم -حتى اآلن- أي تصور واضح ومعلن عن هذه الصفقة، رغم أنها 

اجلهة املعنية -حسب األروقة السياسية واإلعالمية- بالصفقة!!
هل ثمة »غم��وض بناء« إلثارة مزيد من االهتمام؛ أم أن التس��ريبات 
عنه��ا أقرُب إل��ى »بالون��ات اختبار« الستكش��اف ردود الفع��ل احملتملة، 
وجتهيز اإلجراءات املناس��بة للتعامل معها، أم أنها أقرب لتهيئة األجواء 

الستقبال »املولود اجلديد«؟!
عل��ى أي حال؛ إذا كان ما رش��ح صحيحاً ع��ن »صفقة القرن«، فنحن 
لس��نا أمام صفقة تاريخية تقّدم حلوالً ناجعة أو مقبولة ألطراف الصراع 
م��ع الع��دو الصهيوني، ب��ل نحن أم��ام محاول��ة جديدة لتصفي��ة قضية 

فلسطني.
ق��د ال يعلم كثي��رون أن مصطلح »صفق��ة القرن« ليس جدي��داً، وأنه 
تردد س��نة 2006 عندما مّت احلديث عن عرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
آنذاك أوملرت، أو ما ُعرف ب�«تفاهمات أوملرت-عباس«؛ وما تسّرب حينها 
من أنه��ا اتفاق��ات رّف تنتظ��ر االنتخاب��ات اإلس��رائيلية ونتائجها، وهي 

االنتخابات التي لم تأت مبا يشتهي أوملرت.
وين��درج في س��ياق معالم صفقة الق��رن -التي يج��ري تداولها هذه 
األيام- ما س��بق أن كتب عنه مستش��ار األمن القومي اإلسرائيلي السابق 
جي��ورا أيالن��د س��نة 2010؛ حي��ث اقت��رح أحد حلَّ��ني لتس��وية القضية 

الفلسطينية:
األول: فدرالية أردنية-فلس��طينية: من خالل إعادة تأس��يس الدولة 
األردني��ة على ش��كل ثالث والي��ات: الضفة الش��رقية، والضف��ة الغربية، 

وقطاع غزة.
الثان��ي: تبادل املناطق: وهو مبني على أس��اس أن تتنازل مصر عن 
720 ك��م2 من أراضي س��يناء ملصلحة الدولة الفلس��طينية املس��تقبلية، 
بإضافة مس��تطيل ميتد من رفح إلى حدود مدين��ة العريش طوله 24 كم 
وعرض��ه 30 ك��م. وهو ما يوازي 12% من مس��احة الضف��ة الغربية التي 

يطالب الطرف اإلسرائيلي بضمها إليه في الترتيبات النهائية.
وف��ي مقابل ذلك؛ س��تحصل مصر عل��ى أراٍض من جن��وب النقب من 
»إس��رائيل« )فلسطني احملتلة 1948( باملس��احة نفسها في منطقة وادي 
فيران، وسُيس��مح ملصر بش��ّق نفق طوله عش��رة كيلومت��رات يربط بني 
مص��ر واألردن، بحي��ث يكون حت��ت الس��يادة املصرية، ومبّد خّط س��كك 
حديدي��ة وطريق س��ريع وأنبوب نفط تع��ود عائداته��ا الضريبية ملصر، 

وستحصل مصر على دعم اقتصادي دولي.
ووفق هذا املش��روع؛ سيتوس��ع الفلس��طينيون س��كانياً في مناطق 
س��يناء التي س��ُتضم إلى غزة )توطني(، وسُيسمح لهم ببناء مطار دولي 
وميناء. وسيستفيد األردن من املشروع عبر ميناء غزة على البحر املتوسط 
إليصال البضائع األوروبية إلى بلدان اخلليج والعراق، وستتاح له إعادة 
س��بعني ألفاً من أبناء غزة املقيمني عنده إلى »القطاع املوّس��ع«. وستضم 
»إس��رائيل« كل مس��توطنات الضفة وما وراء اجل��دار العنصري العازل. 
في لقاء العقبة الس��ري الذي ُعقد يوم 21 شباط 2016 أيام إدارة أوباما، 
وكش��فته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية بعد عاٍم )19 شباط 2017(، ومت 
بحضور بنيامني نتنياهو وجون كيري وعبد الفتاح السيس��ي وعبد الله 
الثاني؛ نوقش��ت أفكار »جديدة« للحل »النهائ��ي«، وُطرحت خطة إعطاء 

أراٍض من سيناء للفلسطينيني.
وفي ه��ذا االجتم��اع ط��رح نتنياهو أف��كاراً متعلق��ة ببن��اء الثقة مع 
الفلس��طينيني، وتقدمي تس��هيالت اقتصادي��ة، مقابل تطبي��ع عالقاته مع 
دول اخلليج )أي التطبيع قبل التسوية السلمية(. أما كيري، فطرح أفكاراً 
متعلقة باالعتراف ب�»إسرائيل« كدولة »يهودية« واستئناف املفاوضات 

مع الفلسطينيني.
وفي 20 أيلول 2017؛ نقلت واش��نطن تاميز عن محمود عباس قوله 
-بع��د لقائ��ه دونالد ترامب في نيويورك- إن الس��الم الق��ادم الذي تعمل 
عليه الواليات املتحدة سيكون »صفة القرن«، وأن مفاوضي إدارة ترامب 
-وخصوصاً جاريد كوش��نر وجيس��ون غرينبالت- التقوا الفلسطينيني 

أكثر من عشرين مرة خالل ثمانية أشهر.
وتتابع��ت زي��ارات كوش��نر وغرينب��الت للمنطق��ة وخصوصاً مصر 
والس��عودية واألردن واإلم��ارات، باإلضاف��ة إل��ى الس��لطة الفلس��طينية 

و»إسرائيل«؛ للتهيئة ملشروع التسوية السلمية.
وقد الحظ عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أحمد 
مجدالن��ي -في 9 كان��ون الثاني 2018- أن مقترحات م��ا ُيعرف بصفقة 
الق��رن تهدف إلى تصفي��ة القضية الفلس��طينية، وأن ه��ذه املقترحات مّت 
نقلها إلى الفلس��طينيني عن طريق السعودية. وبغض النظر عن مضمون 
املشروع األميركي؛ فإن متابعة التطورات تشير إلى أن ثمة شيئاً »ُيطبخ« 

في إطار التسوية.
كما أن التس��ويق األميرك��ي للصفقة يدفع باجت��اه تطبيع العالقات 
ب��ني دول خليجية )الس��عودية واإلمارات والبحرين( و»إس��رائيل«، قبل 
الوص��ول إلى حّل نهائي مع قيادة املنظمة والس��لطة، مقابل عمل حتالف 
بني هذه الدول ضّد إيران وملكافحة »التطرف«؛ مع السكوت عن اإلجراءات 

الداخلية املتعلقة بترتيب البيت السعودي.
ث��م تتب��ع ذلك مرحل��ة تب��ادل أراٍض، بحي��ث تتنازل قي��ادة املنظمة 
والس��لطة ع��ن مس��احات م��ن الضفة تص��ل إل��ى 12%، وتتضم��ن الكتل 
االس��تيطانية ومناطق من غور األردن، وتطبيق مقترح��ات جيورا أيالند 

بشأن قطاع غزة وسيناء...
كم��ا أن الضمان��ات األمني��ة ل�»إس��رائيل« )جوية وبري��ة وبحرية( 
س��ُتفقد »الدولَة الفلس��طينية« صفَتها الس��يادية على أرضها. وتتجاهل 
الصفق��ة القدس وعودة الالجئني الفلس��طينيني، أي أننا أم��ام حكم ذاتي 
وظيفي موس��ع، ولس��نا أمام مش��روع دول��ة وال حتري��ر. إذن، نحن أمام 

مشروع تصفية وفق املتطلبات والشروط اإلسرائيلية.
ورمبا كان قرار ترامب نقل السفارة األميركية إلى القدس مؤشراً على 
ب��دء التطبيق العملي للصفقة عبر ف��رض األمر الواقع، كما أن ردود الفعل 
العربية واإلس��المية والدولية لم تخرج عن حدود املتوقع لدى األميركان 

واإلسرائيليني.
وكان��ت الفت��ًة للنظر -في هذا الصدد- التس��ريباُت الت��ي ُنقلت على 
لس��ان ضابط في املخابرات املصرية، وتضمنت تعليمات لرموز إعالمية 
بارزة بالتهدئة وامتصاص احلدث، وقطع الطريق على قوى املقاومة في 

تثوير الشارع.
كم��ا كان الفت��اً أن تك��ون خطب��ة اجلمعة إلم��ام احلرم املك��ي عن بّر 
الوالدي��ن، دون أن تتح��دث -من قريب أو بعيد- ع��ن أحد أخطر القرارات 
الت��ي متس األمة اإلس��المية. ولم تقم أي من ال��دول التي تقيم عالقات مع 

صفقة القرن ليست جديدة.. فهل ستمّر؟!
بقلم: د. محسن صالح

تفجير صيدا ُنفذ بيد ضابطين إسرائيلّيين
بحسب التحقيقات

بني بيروت وصيدا. وبات في مقدور املعنيني 
مبتابعة محاولة اغتي��ال حمدان اجلزم بأن 
اجلورجية والسويدي �� العراقي ليسا سوى 

ضابطني في أحد أجهزة استخبارات العدّو.
املتهم في مطار استامبول

عل��ى األث��ر، غ��ادر ضب��اط م��ن ش��عبة 
املعلومات التابعة لق��وى األمن الداخلي إلى 
تركي��ا، حيث جرى تس��ليمهم املته��م متهيداً 
وت��روي  بي��روت،  إل��ى  مخف��وراً  إلحض��اره 
مص��ادر أمني��ة أّن احلجار أثن��اء اقتياده من 
قبل ضباط الش��عبة للعودة ب��ه إلى بيروت 
»انبط��ح أرضاً« داخل حرم مطار اس��طنبول 
وانتابته حالة من الذعر وهو يرّدد: »أنا مش 
لبناني أنا إسرائيلي« ظناً منه أّن هذا االدعاء 
قد يحميه أو يحول دون تس��ليمه إلى لبنان، 
لكن ما كان من ضابط »املعلومات« املسؤول 
عن اس��ترداده إال أن نه��ره واقتاده عنوًة إلى 
داخ��ل الطائ��رة تنفي��ذاً للمهمة الت��ي كلّفتها 

إياها قيادة »الشعبة«.
وع��ن إفادت��ه أم��ام احملقق��ني، أوضحت 
املصادر أّن احلجار اعت��رف باالتهام املوجه 
لالس��تخبارات  يعم��ل  أن��ه  مؤك��داً  إلي��ه، 
اإلسرائيلية، الفتاً االنتباه إلى أّن املدعو محمد 
بيتي��ة هو الرأس املدّب��ر لتنفيذ عملية تفجير 
صي��دا بإيعاز م��ن مش��غليه اإلس��رائيليني، 
وس��ط تقديرات ومعطيات متوافرة تفيد بأّن 

بيتية ال يزال متوارياً في أمستردام.
إذا  م��ا  ملعرف��ة  التحقيق��ات  وتس��تمر 
كان الع��دّو ق��د أش��رك في اجلرمي��ة أكثر من 

ضابطني وعميلني.{

م��ن  املزي��د  تتكش��ف  آخ��ر  بع��د  يوم��اً 
املعلومات حول عملي��ة محاولة القيادي في 
حماس محمد حمدان في صيدا حيث كشفت 
حتقيقات فرع املعلومات عن وجود ضابطني 
إس��رائيليني، أحدهما س��يدة زرعت العبوة، 
والثاني فّجرها، ثم غادرا لبنان، واس��تخدما 

جوازات سفر جورجية وسويدية وعراقية.
توصل التحقيق إل��ى معرفة الضابطني 
اإلس��رائيليني، واحلص��ول عل��ى صورهم��ا، 
وعلى نس��خ من وثائقهما الثبوتية، وتاريخ 
دخولهم��ا إلى لبنان وخروجهم��ا منه، ودور 
كل منهم��ا ف��ي العملي��ة، إضافة إل��ى حتديد 
اجلنس��ية التي استخدمها كل منهما للتجول 

في لبنان بحّرية.
ف��رع  مّكن��ت  ق��د  كان��ت  التحقيق��ات 
املعلومات من حتديد مشتبه فيهما لبنانيَّني، 
باتا معروَفني: محم��د حجار، الذي غادر إلى 
تركي��ا لي��ل االثنني-الثالث��اء، وبع��د اتصال 
رئي��س احلكوم��ة س��عد احلري��ري برئي��س 

االس��تخبارات التركية حق��ان فيدان، أوقفته 
االس��تخبارات التركي��ة، وأعي��د إل��ى لبنان، 
تش��ير  ال��ذي  بيتي��ة،  محم��د  ه��و  والثان��ي 
حتقيق��ات ف��رع املعلوم��ات إلى أن��ه العميل 
الرئيسي في هذه العملية. فهو تولى املراقبة 
اللصيق��ة حلم��دان، وق��د كلّف��ه مش��غلوه أن 
يراف��ق ام��رأة م��ن بي��روت إلى صي��دا، لزرع 
العب��وة التي ألِصَقت أس��فل س��يارة حمدان، 
حي��ث تولت املرأة زرع العب��وة وغادرت إلى 
بي��روت م��ع محم��د بيتي��ة، وصب��اح األحد 
س��افرت عبر مطار بيروت الدول��ي إلى قطر، 

ومنها إلى دولة ثالثة لم حُتّدد بعد.
وم��ن بيروت، ع��اد محمد بيتي��ة، برفقة 

رجل مجهول، إلى صيدا لتنفيذ العملية.
املرحل��ة األه��م م��ن التحقي��ق، أدت إلى 
املجهوَل��ني،  والرج��ل  امل��رأة  هوي��ة  كش��ف 
وأماك��ن س��كنهما ف��ي لبن��ان. األول يحم��ل 
اجلنس��يتني العراقية والس��ويدية، والثانية 

حتمل اجلنسية اجلورجية.
غ��ادرت  وفيم��ا 
األخي��رة عب��ر مط��ار 
قط��ر،  إل��ى  بي��روت 
دول��ة  إل��ى  كمحط��ة 
ثالثة، توّجه العراقي 
إل��ى  الس��ويدي   ����
فرنسا يوم 14 كانون 

الثاني ليالًً.
وبحسب مصادر 
بالتحقي��ق،  معنّي��ة 
فإنهما تنقال غير مرة 
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معاناة غزة تتفاقم: خنق القطاع قبل صفقة القرن؟
يعي��ش مليونا فلس��طيني في قطاع غزة الس��احلي 
ف��ي  غاي��ة  واقتصادي��ة  معيش��ية  أوضاع��اً  احملاص��ر، 
الصعوب��ة والقس��وة، مع تزاي��د الضغط الذي متارس��ه 
أطراف مختلفة ويطاول كل ش��يء في البقعة الس��كانية 
ب�»الس��جن  كثي��رون  ويش��ّبهها  العال��م،  ف��ي  األضي��ق 
الكبي��ر«. ممارس��و التضيي��ق على قط��اع غ��زة منذ أحد 
عش��ر عاماً، هم األطراف أنفس��هم، بدءاً من إسرائيل التي 

وتضّي��ق  حصاره��ا  تش��دد 
الس��كان وحركتهم عبر  على 
املعاب��ر التي تس��يطر عليها، 
الت��ي تغلق  وم��روراً مبص��ر 
معبر رفح البري الذي ُيعتبر 
املنف��ذ األه��م لس��كان القطاع 
اخلارج��ي.  العال��م  عل��ى 
أخي��راً  إليهم��ا  وأضيف��ت 
الس��لطة الفلس��طينية الت��ي 
حس��ومات  ف��رض  تواص��ل 
تزيد على الثالث��ني في املائة 
من مجمل الرواتب الش��هرية 

املدفوعة ملوظفيها في القطاع، ما أدى إلى وصول التجار 
واملنش��آت االقتصادية إل��ى وضع صعب ج��داً، وفقدان 

السيولة من األسواق ومن أيدي التجار.
ولم تق��ّدم املصاحلة الفلس��طينية التي ب��دأ تطبيق 
بع��ض خطواته��ا فعلي��اً في تش��رين األول املاض��ي، أّي 
جدي��د لغ��زة. ومنذ بداية الع��ام احلالي، ل��م ُيفتح معبر 
رفح البري نهائياً، في ظل تكّدس آالف الفلسطينيني على 

جانب��ي احلدود، والراغب��ني كحاالت إنس��انية بالدرجة 
األول��ى باملغادرة والع��ودة، دون وج��ود ضغط حقيقي 
على مص��ر لتغيير موقفها من فت��ح املعبر بانتظام، على 

الرغم من وعودها املتكررة قبل املصاحلة بفتحه.
خبراء اقتصاديون يقولون إّن غزة دخلت مرحلة ما 
قبل االنهي��ار االقتصادي التام، لك��ن الواقع على األرض 
يش��ير إلى أّن القطاع دخل ه��ذه املرحلة قبل فترة، وبات 
ُيس��مع علناً أّن بعض كبار التجار ف��ي القطاع مطلوبون 
بقضاي��ا ذمم مالية، وبعضهم أصبح »مطارداً« للدائنني، 
ما أدى إلى إغالق منش��آت اقتصادية عديدة في األش��هر 
املاضي��ة. وف��ي العام املاضي وحده، س��جلت الش��رطة 
الفلس��طينية نحو مائة ألف قضي��ة حبس ملواطنني على 
خلفي��ة ذمم مالية، وف��ق تصريحات للمتحدث باس��مها 

أمين البطنيجي قبل أيام.
وُتظه��ر دراس��ة أصدره��ا مرك��ز »املي��زان« حلقوق 
اإلنس��ان ومقره غزة، ارتفاع معدالت البطالة في القطاع 
إلى 46.6 في املائة، بينما جتاوزت نس��بتها في أوس��اط 
الش��باب 60 ف��ي املائة، وف��ي صفوف النس��اء جتاوزت 
ال���85 ف��ي املائ��ة. ويش��ير املرك��ز إل��ى أّن »التغي��رات 
السياس��ية في قطاع غزة انعكست على معدالت البطالة 

وأدت لتفاقمها«.
أما القطاع الصحي، فهو من أكثر القطاعات تضرراً، 
وب��ات املتح��دث باس��م وزارة الصحة في غ��زة، الطبيب 
أش��رف الق��درة، يصدر بش��كل أس��بوعي حتذي��رات من 
االنهيار في املستشفيات واملراكز الصحية، تارة متحدثاً 
عن نق��ص أدوية، وأخرى عن نقص الوق��ود، وثالثة عن 
توقف عمال النظافة في املستش��فيات، ورابعة عن وقف 

قال وزير إس��رائيلي بارز، إن احلكومة اإلس��رائيلية 
س��تمنع إيران من تس��ليح منظمة حزب الل��ه في لبنان، 

»متاماً كما منعته في سوريا«. 
وقال وزير ش��ؤون القدس زئي��ف إلكني: »لقد منعنا 
محاوالت ال حتصى من جانب إيران لتس��ليح حزب الله 
من داخ��ل س��وريا، واآلن يحاول��ون )اإليراني��ون( فعل 

الشيء نفسه على األراضي اللبنانية«. 
وأضاف ف��ي حديث للموق��ع اإللكترون��ي لصحيفة 
»يديعوت احرونوت«: »ولكن كم��ا علمنا كيف نخرجهم 
من سوريا، سنفعل الشيء نفسه في لبنان«، دون تقدمي 

مزيد من التوضيح. 
وكان إلك��ني ق��د راف��ق رئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني ن��ن ياهو ف��ي لقائ��ه ف��ي العاصمة الروس��ية 
موس��كو، مع الرئي��س الروس��ي فالدميير بوت��ني، حيث 

تركز البحث على التطورات في سوريا ولبنان. 
وق��ال إلكني عن االجتم��اع مع بوت��ني: »أوالً، جاءت 
قضية احملاوالت اإليرانية املستمرة للتموضع العسكري 
ف��ي س��وريا، وثاني��اً قضية احمل��اوالت اإليراني��ة إلقامة 
مصان��ع صاروخي��ة دقيق��ة ف��ي لبن��ان، وثالث��اً كان��ت 

توريد الطعام للمرضى.
ه��ذا  عن��د  الصح��ي  القط��اع  مش��كلة  تتوق��ف  وال 
احل��د، بل تطاول املرضى أنفس��هم، خصوص��اً املصابني 
بأمراض مس��تعصية وخطرة، في ظ��ل تقليص كبير في 
ع��دد التحوي��الت الت��ي تصدرها الس��لطة الفلس��طينية 
للمرض��ى في غ��زة لتمكينهم م��ن تلقي العالج املناس��ب 
خارج القطاع، ومن يحصل على التحويلة الطبية متنعه 
إس��رائيل في الغالب من الس��فر، أو ُيحرم العالج نتيجة 

إغالق معبر رفح البري.
أما عند »حماس«، فب��ات احلديث يعلو عن تدارس 
خي��ارات قد يكون بعضه��ا مؤملاً إذا لم تتح��رك األطراف 
املعنّي��ة حللحلة األمور وإيجاد حلول لألزمات املتفاقمة. 
ووف��ق معلوم��ات مؤك��دة، ف��إّن القيادت��ني السياس��ية 
اجتماع��ات  سلس��لة  عقدت��ا  ل�»حم��اس«  والعس��كرية 
داخلي��ة أخيراً للخروج مبواقف ورؤى لتحريك األوضاع 
والعمل على ح��ل األزمات، لكن اخلي��ارات كانت مغلقة. 
واتفق قيادي��و »حماس« وفق املعلوم��ات، على تصعيد 
الش��عبية  احل��راك اجلماهي��ري والش��عبي واملواجه��ة 
ف��ي املرحل��ة احلالية على نق��اط التم��اس احلدودية مع 
األراض��ي احملتل��ة، م��ع اس��تمرار العم��ل م��ن أج��ل دفع 
الس��لطة الفلسطينية نحو تنفيذ اس��تحقاقات املصاحلة 

الوطنية.
وملّح رئيس املكتب السياس��ي ل�»حماس« إسماعيل 
هنّي��ة، إلى ذل��ك في خطابه، الثالث��اء املاضي، حني جدد 
التأكي��د أّن غزة »متر بظروف غير مس��بوقة«، محذراً من 
أّن م��ن الصع��ب أّن تس��تمر األوضاع على ه��ذه الصورة 

»وقد نكون أمام سيناريوهات صعبة«.
ويفهم كثيرون في غزة من تزايد املعاناة وقس��وتها 
أّن الضغط على القطاع س��يتواصل من كل األطراف، ألن 
املطل��وب قبل ع��رض »صفقة الق��رن«، »تروي��ض غزة« 
التي يب��دو أنها العث��رة األخيرة في وج��ه الصفقة، ومن 
دون إلهائه��ا بأزماتها لن متر الصفقة. لكّن أهالي القطاع 
يأمل��ون أن تتح��رك الرئاس��ة الفلس��طينية واحلكوم��ة 
للتخفي��ف عنه��م وإنه��اء املعان��اة املتفاقم��ة، ف��ي ظ��ل 

الضغوط الكثيرة التي تواجههم وتواجهها.{

اخلط��وة التي قادها الرئي��س األميرك��ي لتعديل االتفاق 
النووي اإليراني«. 

وتاب��ع إلك��ني: »إذا ما س��ألتني قب��ل عامني ونصف 
ع��ام، عّم��ا اذا كان��ت هن��اك فرص��ة لنجاح إس��رائيل في 
احلف��اظ عل��ى ه��ذه احلري��ة العملية الت��ي تعتب��ر أمراً 
أساس��ياً بالنس��بة إل��ى أمننا ف��إن االحتم��االت ميكن أن 
تك��ون ضئيلة، ولكن م��راراً وتكراراً كان ن��ن ياهو قادراً 

على تأمني ذلك في هذه االجتماعات«. 
ول��م يحس��م إلك��ني التوقعات بش��أن إمكانية ش��ن 
حرب جديدة على لبنان، وقال: »إذا متكن لبنان من إدارة 
ش��ؤونه اخلاصة، فإننا سنعيش في عالم أكثر وضوحاً 
إلى ح��ّد ما، ومع ذلك، فمن الواضح أنه ليس له مصلحة 
في القتال مع إس��رائيل وتضرر بش��دة م��ن جراء اجلولة 
الس��ابقة من األعم��ال العدائية«.  وأض��اف إلكني: »األمر 
ال يتعل��ق بنا فق��ط، ولكن أيض��اً بحزب الل��ه، أو بعبارة 
أخرى إي��ران، فحزب الله هو مجرد ذراع طويلة إليران«. 
وفي س��ياق متصل، قالت الصحيفة اإلسرائيلية إن وفداً 
روسياً برئاسة س��كرتير مجلس األمن الروسي نيكوالي 

باتروشيف سيصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية. {

بقلم: ضياء خليل - غزة

سقوط أوهام أوسلو
شكرًا ترامب!

بقلم: علي الصالح 

عدي��دة تلك النداءات واملناش��دات التي يناش��د فيها املس��ؤولون الفلس��طينيون، »األش��قاء« العرب 
واملس��لمني لتوفي��ر ش��بكة األمان السياس��ي واملالي للفلس��طينيني، دعماً له��م في مواجهته��م أعتى دولة 
احت��الل، وق��رارات أمريكي��ة داعمة له��ا ظامل��ة أو مظلومة، وهي طبع��اً الظاملة دوم��اً، آخرها ق��رار ترامب 

االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفارته إليها. 
وإمعان��اً في العنجهية والتحدي، أس��قط ملف القدس من طاولة املفاوض��ات، كما قال متبجحاً وإلى 
جانب��ه نن ياهو في املنتدى االقتصادي في دافوس يوم اخلمي��س 1/25. ولرش امللح فوق اجلراح جاء 
نائب��ه مايك بن��س، بقناعاته اليمينية املتطرفة، غي��ر عابئ بأحد، إلى القدس، ليؤك��د مجدداً أنها عاصمة 
إسرائيل، وليحدد موعد نقل السفارة إليها قبل نهاية عام 2019، وذلك في خطاب من على منبر الكنيست، 
ُوصف إسرائيلياً بأنه اخلطاب األكثر صهيونية، واألكثر تعاطفاً مع إسرائيل، واألكثر تساوقاً ومتاهياً مع 

سياسات حكومتها االحتاللية العنصرية الدموية. 
مناشدات ونداءات يصر املسؤولون الفلسطينيون من كل األطياف على تكرارها صباحاً ومساًء، حتى 
أصبحت كاإلس��طوانات املش��روخة، لعل وعس��ى تس��تجاب إحداها فتجد في غفلة من الزمن آذاناً عربية 
وإسالمية رسمية صاغية، نداءات يعرف أصحابها قبل غيرهم، أنها ستنزل على آذان صماء، يصدق فيها 
قول الش��اعر: »لقد أس��معت لو ناديت حي��اً... ولكن ال حياة ملن تنادي، ولو نار نفخ��ت بها أضاءت، ولكن 

أنت تنفخ في رماد«.
فعالً شّر البلية ما يضحك، ألم يستوعب مسؤولونا من كل األطراف واألطياف أن نداءاتهم »كمن ينفخ 
ف��ي قرب��ة مقطوعة«، ألم يدركوا حتى اآلن أن ما قام ويقوم به ترامب وإدارته اليمينية املتش��ددة يأتي في 
س��ياق ما يس��مى صفقة القرن؟ وأن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل هو في صلب صفقة القرن، 
وأن ه��ذه الصفقة جتري بالتنس��يق مع بعض الدول العربية التي يناش��دونها بالوقوف في وجه ترامب 
دفاعاً عن القدس ومقدساتها، يعني بصريح العبارة أن هذه الدول هي جزء من املؤامرة الكبرى، جزء من 
الشرق األوس��ط اجلديد، الذي تعمل إدارة ترامب وحكومة نن ياهو من خالله، على تغيير وقلب الثوابت 
واملفاهيم واملعادلة القائمة في الشرق األوسط منذ أكثر من70 عاماً، مفادها أن إسرائيل هي محراك الشر، 

وسبب كل املشاكل التي عاشتها وتعيشها وستعيشها املنطقة لسنوات مقبلة. 
وللذي��ن اكتش��فوا مؤخراً ع��داء امريكا، ويصرح��ون كل يوم ب��أن »اإلدارة األمريكية وضعت نفس��ها 
ف��ي  خندق معاد للش��عب الفلس��طيني«، نقول كفى ترديداً له��ذه الالزمة، خالص يا أيها املس��ؤولون عنا 
والقائمون على حمايتنا، ويا من تقررون سياس��اتنا، ويا من تضعون اس��تراتيجياتنا، فهمنا أن الواليات 
املتحدة خصمنا بل عدونا: بعد 70 س��نة على نكبة فلسطني، و50 سنة على نكسة حزيران 1967، وبعد 
اجلس��ر اجلوي لنقل السالح إلى إس��رائيل خالل حرب أكتوبر 1973، وبعد44 استخداما ل�»الفيتو«، ضد 

قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية في مجلس األمن الدولي.
بعد نحو 25 عاماً على اتفاق أوس��لو، ش��هدت البالد ازده��اراً كبيراً في بناء املس��توطنات وتضاعفاً 
في أعداد املس��توطنني، حتت بصر وس��مع اإلدارات املتعاقبة في البيت األبيض، وبعد 25 من مفاوضات 
تتوقف لتعود إلى املربع األول ثم ُتس��تأنف فتعود مجدداً إلى املربع األول وهكذا، وبعد نحو 25 عاماً من 

العالقات مع واشنطن لم يرفع خاللها اسم منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة اإلرهاب.
كل هذه األدلة لم تكن كافية إلقناعنا في املاضي بأن واشنطن لم تكن راعياً نزيهاً لرعاية للمفاوضات، 
ومنحازة فحسب، بل ضالعة من خالل مليارات الدوالرات التي تنفقها على دولة االحتالل، والسالح الذي 
تقدمه جليش االحتالل، والقوة البش��رية التي تزود بها االس��تيطان، حتى جاءت اللطمة الكبرى باعتراف 
ترامب بالقدس عاصمة إلس��رائيل، تلك اللطمة التي كانت الشعرة التي قصمت ظهر بعيرنا فلم يعد قادراً 
على التحمل. فهمنا أن اإلدارة األمريكية عدّو لنا على طول اخلط، فال داعي للتكرار، الذي إن دل على شيء 

فإمنا يدل على مدى العجز الذي نحن فيه، ونعّوض األفعال باألقوال.
وأخي��راً نحمد الله ونش��كر دونالد ترامب على إع��ادة الصواب إلى عقولن��ا، وتعريفنا مبن هو عدونا 
احلقيق��ي، وم��ا فعله ترامب عملي��اً هو ما كان يفعله أس��الفه من الرؤس��اء األمريكيني حت��ت غطاء جهود 
السالم، شكراً لترامب على فسح املجال لنا إلعادة النظر في سياساتنا اخلطأ، والسماح لنا دون إحساس 
باخل��وف بالق��ول ال ألمري��كا، ولوال قراره لبقينا على عمانا وبس��اط فلس��طني والقدس يس��حب من حتت 

أرجلنا ونحن راضون.{

وزير إسرائيلي: سنمنع النشاط اإليراني في لبنان 
كما منعناه في سوريا

ضابط إسرائيلي: عالقات أمريكا والسلطة
ذاهبة إلى مزيد من التدهور

قال يوني ب��ن مناحيم، اخلبير اإلس��رائيلي في 
الشؤون الفلس��طينية في مقاله على موقع نيوز ون 
اإلخب��اري، إن التوت��ر يش��تد ب��ني اإلدارة األمريكية 
تده��ور  يتواص��ل  حي��ث  الفلس��طينية،  والس��لطة 
العالقات بينهما، على خلفية تقليص الدعم السنوي 

املالي األمريكي لألونروا.
وأضاف: بدأ التوتر بني رام الله وواش��نطن من 
خالل ع��دة خطوات، ب��دأت بإعالن الرئي��س دونالد 
ترامب الق��دس عاصمة إلس��رائيل، م��روراً بتقليص 
املس��اعدات املالية املقدمة إلى األون��روا، وصوالً إلى 
التهدي��د بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلس��طينية 
ف��ي واش��نطن، وانته��اء بالتهديد األمريك��ي اجلديد 
باقتطاع مئات ماليني الدوالرات من الدعم الس��نوي 

املقدم للسلطة الفلسطينية.

وأك��د ب��ن مناحي��م، الضاب��ط الس��ابق بجهاز 
االس��تخبارات العس��كرية اإلس��رائيلية »أم��ان«، أن 
التصعيد ب��ني اجلانبني أخذ بعداً جدي��داً عقب كالم 
الس��فيرة األمريكية ف��ي األمم املتحدة نيك��ي هيللي، 
الت��ي أعلنت أن بالدها ملزمة بعملية الس��الم، لكنها 
لن جتري خلف القيادة الفلسطينية التي ليس لديها 

اليوم ما تسعى لتحقيقه.
 وأوضح ابن مناحيم أن املعطيات اإلس��رائيلية 
املتواف��رة تؤكد ع��دم وجود مؤش��رات على خضوع 
متوق��ع م��ن عب��اس للضغ��وط األمريكي��ة، وه��و ما 
من ش��أنه زيادة ش��عبيته في الش��ارع الفلسطيني، 
ال��ذي طالبه قبل فت��رة وجيزة بأن يقدم اس��تقالته، 
لكن��ه الي��وم يظهر كزعي��م وطني يقاتل ض��د اإلدارة 

األمريكية، ويحمي حقوق الالجئني الفلسطينيني. 
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دالالت ثورة يناير.. في التاريخ المصري المعاصر
في اخلامس والعشرين من يناير 2011، أجمع 
الش��عب املصري على رفضه لنظام الرئيس حس��ني 
مبارك، بع��د ثالثني عام��اً من احمل��اوالت واحلركات 
وفق��اً  الس��لطة  وبت��داول  بالتغيي��ر،  تطال��ب  الت��ي 
للدستور على كل املستويات، خاصة بعد أن تكررت 
إشارات بأن النظام يحاول توريث السلطة في أسرة 
مب��ارك، ونقله��ا من التوريث في األس��رة العس��كرية 
إل��ى التوريث في أس��رة احلاكم العس��كري. وقد ثار 
لغ��ط كبير ح��ول هذه النقط��ة وغيرها، ولك��ن يهمنا 
في الذكرى الس��ابعة لثورة يناير، أن نؤكد  الدالالت 

الثابتة لهذه الثورة.
الدالل��ة األول��ى ه��ي أن قي��ام ه��ذه الث��ورة ف��ي 
اخلام��س والعش��رين من يناي��ر؛ قد التب��س مع عيد 
الش��رطة املصري��ة. فقد ظن��ت الش��رطة املصرية أن 
الش��عب املصري اختار هذا اليوم لكي يطمس داللته 
ف��ي تاريخ مص��ر املعاص��ر، وأن الش��عب اختار هذا 
اليوم لكي يؤكد انتصاره على الش��رطة التي أساءت 
إلي��ه، وانتهك��ت حقوق أبنائ��ه، بالس��جن واالعتقال 

والتعذيب والقتل، وغير ذلك.
وال شك أن هذا التصور له ظل من احلقيقة، ولكن 
الداللة التي نريد أن نفصل فيها بني حق الشعب وحق 
الش��رطة، تشير إلى أن الشعب املصري قد اختار هذا 
الي��وم حتى يقول للش��رطة رس��الة واضحة، هي أن 
عيد الش��رطة في ذلك اليوم يج��ب أن حتترم داللته، 
ذل��ك أنه في ذلك اليوم من ع��ام 1952 تصدى رجال 
الشرطة في قسم اإلسماعلية للجيش البريطاني في 
معركة غي��ر متكافئة، ويبدو أن ح��زب الوفد، ووزير 
الداخلي��ة في ذل��ك الوقت فؤاد س��راج الدين، قد عمد 
إل��ى تأكيد الوطني��ة املصرية، الت��ي كان حزب الوفد 

يتق��دم رموزها، بصرف النظر عن اخلس��ائر الفادحة 
التي منيت بها الشرطة املصرية.

أراد الش��عب املصري أن يقول للشرطة املصرية 
إن هذا اليوم هو ذكرى مقدس��ة ملن ضحوا بأنفس��هم 
دفاع��اً عن الش��عب املص��ري والوطن، وإن الش��رطة 
بع��د ذلك انحرفت عن هذا املس��ار وصارت عدواً لهذا 

الشعب.
أما الرس��الة الثانية فهي أن الشرطة ال يجوز أن 
تس��تخدم أداة للتنكيل بالش��عب وقه��ره إذا ثار على 
حاك��م اعتبره فاس��داً وظاملاً، وانح��رف عما ارتضاه 
الدس��تور املص��ري بص��رف النظ��ر ع��ن احملاكم��ات 

وظروفها التي متت لرموز النظام.
الرس��الة الثالث��ة له��ذا الي��وم؛ هي أن الش��عب 
والش��رطة مع��اً كان��ا ضحّيت��ني للنظام، وأن��ه أوقع 
الطرفني في أزمة أخالقية، بحيث لم تعد الشرطة في 
نظر اآلخرين ه��ي احلامي للحقوق واحلريات، وإمنا 

هي سوط احلاكم يجلد به شعبه ويقهر به إرادته.
أن  الش��رطة  اعتق��دت  الش��ديد  لألس��ف  ولك��ن 
الش��عب انتص��ر عليه��ا، وكأنها ليس��ت ج��زءاً منه، 
ومتكن��ت من الع��ودة ألفظع مم��ا كانت، لتؤك��د أنها 
ه��ي التي انتصرت على الش��عب، وليس من حقه أن 

يعترض على احلاكم.
ه��ذه  ف��ي  نؤك��ده  أن  نري��د  ال��ذي  والصحي��ح 
املناس��بة، هو أن الش��رطة ف��ي خدمة الش��عب، وأن 
الش��عب يحتض��ن الش��رطة ويحاف��ظ عليه��ا، حتى 
رغم حتّمس��ها حلماية احلاكم املتجاوز خاصة، وأن 
الشعب ثار على احلاكم ثورة سلمية، ولم تكن حركة 
الش��عب أصالً موجهة إلى الش��رطة، ولكن الش��رطة 
ه��ي التي تصدت للش��عب بالقتل والتنكي��ل، وقد آن 

األوان لكي تس��تقيم العالقة بني الش��عب والشرطة، 
فال معن��ى لتحص��ني رجال الش��رطة م��ن احملاكمة، 
وال معن��ى إلط��الق يد الش��رطة في التعذي��ب والقتل 
واإلخفاء القس��ري وغيرها من املمارس��ات الش��اذة، 
التي تس��تفز الش��عب وتقطع جذور املوّدة بينه وبني 

الشرطة.
وال بّد أن تكون الشرطة أول من يحترم القانون، 
وإن تصريح��ات بع��ض الضباط بأنهم الس��ادة وأن 
أبناء الش��عب ه��م العبيد؛ يجب أن يحاكم��وا عليها، 
وأن تص��در تعليم��ات مش��ددة م��ن قي��ادة الش��رطة 
بوق��ف ه��ذه التج��اوزات التي نحس��ب أنها س��لوك 
ش��خصي من جان��ب بعض الضباط الذي��ن يعانون 
عقداً نفس��ية. فمص��ر ال حتتمل أن يظل الع��داء قائماً 
بني الشعب وشرطته، وأن يظل شعارها الشرطة في 

خدمة الشعب.
الداللة الثانية أن ثورة يناير كانت ثورة شعبية 
نبيل��ة انتف��ض فيها الش��عب كل��ه ضد نظ��ام رفض 
التغيير. وكانت الرس��الة واضح��ة: إما أن يغّير وإما 
أن يتغّير. فل��م تكن الثورة ضد حاك��م صالح، وإمنا 
وصل األمر إلى حتدي إرادة الشعب؛ عندما زّور علناً 
االنتخاب��ات البرملاني��ة، وتباه��ى مهن��دس التزوير 
بس��وء عمل��ه، فس��قطت ش��رعية احلك��م األخالقية، 
وصار احلكم بال غطاء ش��رعي ال تسنده سوى القوة 
اخلرق��اء. وأن واش��نطن الت��ي له��ا النصي��ب األوفى 
للتأثي��ر على مصر ومس��ارها؛ هي الت��ي دبرت لهذه 

املؤامرة.
الدالل��ة الثالث��ة هي أن الث��ورات ع��ادة ال يحكم 
عليه��ا بالنج��اح والفش��ل، وإمنا هي هّبات ش��عبية 
تطالب بالتغيي��ر، وهذه هي مهمة النظ��م التي تأتي 
عق��ب الثورة. وم��ع كل احترامنا ل��كل الكتابات التي 
حتدثت عن أن الثورات حتقق أهدافها بعد عقود، فإن 
هذا ليس أمراً حتمياً. وإذا كانت القوة املضادة للثورة 
تداف��ع عن مصاحلها مع فئة أخرى قليلة، فإن عملية 
التخم��ر تس��تغرق وقتاً أطول. ولذل��ك، ال ميكن وقف 
حركة التاريخ واعتقالها. وسوف حتقق هذه الثورة 
أهدافها كاملة في إقامة دولة مدنية كاملة واس��تقالل 
اإلرادة املصرية، وأن تكون الس��يادة للشعب الواعي 
في دولة حتترم الدستور والقانون وحقوق اإلنسان، 

وذلك سوف يتحقق قطعاً باذن الله.
الدالل��ة الرابع��ة ه��ي أن ث��ورة يناي��ر ل��م تظهر 
فج��أة، وإمنا تراكمت أس��بابها عبر عق��ود، ثم الحت 
حلظ��ة انفجاره��ا وإع��الن هدفه��ا. وكان يتوق��ع أن 
تتولى الس��لطة التي أعقبتها حتقيق ه��ذه األهداف، 

ولك��ن حدث العكس. واحملق��ق أن ما يحدث في مصر 
يؤثر على كل اجلس��د العربي، ولكن القوى اإلقليمية 
والدولية، وأبرزها إس��رائيل، أفزعها أن تصبح مصر 
ف��ي وضعه��ا الطبيعي ف��ي املنطق��ة بعد انكس��ارها 

التاريخي عام 1967.
العربي��ة  البيئ��ة  أن  ه��ي  اخلامس��ة  الدالل��ة   
والتدخل األمريكي والتوحش اإلسرائيلى؛ قد أنتجوا 
ظاهرة جديدة اس��مها اخللجنة، هذه الظاهرة تعني 
تزاي��د ال��دور السياس��ي واالقتص��ادي والعس��كري 
للخليج  في سياس��ات الش��رق األوس��ط الكبير. هذا 
املعنى يعاجل��ه كتاب يصدر في آذار م��ن هذا العام، 
ألف��ه ثالث��ة م��ن املتخصص��ني ف��ي ش��ؤون اخلليج 
 Gulfization of( والعال��م العربي، حتت عن��وان
the Arab World(. وق��د عالج املؤلفون تصدي 
اخللي��ج للثورات العربي��ة، واس��تخدام عالقاته مع 
الواليات املتحدة إلجهاض هذه الثورات، كل حس��ب 

البلد الذي قامت فيه الثورة.
وهو األمر الذي أكدته أيضاً هيالرى كلينتون في 
مذكراتها، بعنوان »ق��رارات صعبة«، وهي املذكرات 
الوحيدة التي نش��رت باس��مها، بعيداً ع��ن التدليس 
وانتحال مذكرات أخرى؛ لتعزيز رواية املؤامرة، نقرر 
قاعدتني ثابتتني بالنس��بة إلى مصر. منذ عام 1979 
بالذات اس��تقرت في الواقع القاعدة األولى التي عبر 
عنها د. مصطفي الفقي؛ بأن حاكم مصر ال بّد أن يكون 
من اختيار واش��نطن، وترضى عنه إس��رائيل، أي إن 
الش��عب املص��ري ليس طرف��اً في االختي��ار. القاعدة 
الثاني��ة ه��ي التي اجتهدن��ا فيها م��ن مالحظتنا على 
الوضع في مصر طوال ستة عقود، وهي أن واشنطن 
تشترط شرطني غير مكتوبني في حاكم مصر؛ الشرط 
األول أن تكون له ش��عبية كبيرة، والشرط الثاني أن 
تكون نس��بة تعاون��ه أو تبعيت��ه للوالي��ات املتحدة 
عالية. فإذا تخلف أّي من الشرطني؛ أنهى احلاكم في 
مصر. فعبد الناصر كانت له ش��عبية طاغية، ولكنه 
ل��م يك��ن محل رض��ى للوالي��ات املتحدة فس��قط. أما 
الس��ادات، فكانت له ش��عبية كبيرة، خاصة بعد أن 
أقنع الش��عب بأن السالم مع إس��رائيل سيوفر أموال 
الص��راع للرخ��اء والتنمية. ولكن الس��ادات اس��تنفد 
خدمات��ه، فاختفى في ظروف مأس��وية. أم��ا مبارك، 
فق��د كان متعاوناً ألقصى حد مع واش��نطن، بصرف 
النظر عن أزمة ش��رم الش��يخ بينه وبني بوش، ولكن 
ش��عبية مبارك تراجع��ت كثيراً، وس��وءات النظام ال 
تتحملها واشنطن. ولذلك سقط مبارك، رغم محاوالت 
إس��رائيل - كم��ا قال نتنياهو - إلجه��اض الثورة في 
مي��دان التحري��ر. وهكذا تصدق القواعد نفس��ها على 
حاكم مصر؛ إل��ى أن تتغير املعادلة، مع كل احترامنا 

لهؤالء احلكام جميعاً السابقني واحلاليني.
س��تبقى ثورة يناي��ر أعظم إجناز حض��اري في 
تاريخ الش��عب املص��ري، وإن أهدافه��ا مهما تراخت 
األيام في إجنازها سوف تتحقق يوماً، ولكن التحدي 
األكبر ه��و الظاهرة اخلليجية الت��ي حلت محل مصر 

الناصرية، فتغيرت املعادالت اإلقليمية.{

بقلم: عبد الله األشعل 

خفف��ت محكم��ة مصرية يوم 
األحد كانون الثاني 2018، حكماً 
س��ابقاً بحب��س »أس��امة« جن��ل 
الرئي��س األس��بق »حمد مرس��ي« 
من ثالث س��نوات إلى شهر، وفق 

مصدر قضائي.
»محكم��ة  إن  املص��در  وق��ال 
جل��ح الزقازي��ق املنعق��دة بط��رة 
)جنوب��ي القاهرة( قض��ت بقبول 
اس��تئناف )طعن( أسامة مرسي 
حضوري��اً عل��ى حك��م ص��ادر في 
بحبس��ه   ،2017 األول  تش��رين 

ثالث سنوات وغرامة 500 جنيه مصري )30 دوالراً( 
إث��ر إدانت��ه بحي��ازة س��الح أبيض ف��ي واقع��ة تعود 

لكانون األول 2016«.
وقررت احملكمة وفق املصدر تخفيف العقوبة إلى 
احلب��س ش��هراً، دون توضيح حيثيات قب��ول الطعن 
ال��ذي مت تقدميه للمحكمة في تش��رين الثاني 2017، 

الذي يطالب بإلغاء احلكم.
وأشار املصدر ذاته إلى أن »هذا احلكم أولي قابل 
للطعن علي��ه أمام محكمة النقض خ��الل 60 يوماً من 
ص��دور حيثيات )أس��باب( احلك��م، والتي م��ن املقرر 

صدورها خالل أيام«.

ووفق مراس��ل األناض��ول، يعّد ه��ذا احلكم األول 
)غير نهائي( بحق أس��امة الذي ينتظ��ر محاكمته في 
قضي��ة ثانية مع 738 آخرين واملعروفة باس��م »فض 
اعتصام رابعة« التي تعود لشهر آب 2013، واملؤجلة 

جلستها إلى الثالثاء القادم.
وف��ي 8 كان��ون األول 2016، ألق��ت ق��وات األمن 
القب��ض عل��ى أس��امة، فيم��ا مت ترحيل��ه إل��ى س��جن 
العق��رب مبنطق��ة ط��ره، جنوب��ي القاه��رة، ووجه��ت 
النياب��ة له تهم��ة واحدة نفاها خالل جلس��ة احملاكمة 
والتحقيقات القضائية وهي »حيازة سالح أبيض )لم 

يحدد(«.{

تخفيف حكم بحبس نجل الرئيس مرسي 
بتهمة حيازة سالح أبيض إلى شهر

دعوات مصرية لمقاطعة االنتخابات الرئاسية
مصري��ة  عام��ة  ش��خصيات  وجه��ت 
بيان��اً إل��ى الش��عب املص��ري دعته في��ه إلى 
مقاطع��ة انتخابات الرئاس��ة الت��ي وصفوها 
»باملس��رحية الهزلية«، وع��دم االعتراف مبا 

ينتج منها.
ومن املوقعني على البيان عبد املنعم أبو 
الفتوح املرشح الرئاسي السابق، واملستشار 
للجه��از  الس��ابق  الرئي��س  جنين��ة  هش��ام 
املركزي للمحاسبات، والسياسي محمد أنور 

السادات.
وأدان البيان ممارس��ات النظام املصري 
األمني��ة واإلداري��ة الت��ي اتخ��ذت »ملن��ع أي 

منافس��ة نزيهة له باالنتخابات القادمة«، و»محاولة إفراغ الس��احة من كل املرش��حني«، الذين كان 
آخرهم الفريق سامي عنان رئيس األركان السابق.

وذكر البيان أن النظام املصري يبحث عن مرشح يقوم بدور »الكومبارس« في منافسة الرئيس 
عبد الفتاح السيس��ي، وثّمن املوقعون موقف الهيئة العليا حلزب الوفد التي رفضت الدخول في هذا 

»العبث«، بإعالنها عدم تسمية مرشح لالنتخابات.
وأدان البيان أيضاً االعتداء على املستش��ار هش��ام جنينة يوم الس��بت، وه��و الوكيل القانوني 
للفريق س��امي عنان، الذي حتتجزه الس��لطات العس��كرية حالياً في الس��جن احلربي، على خلفية 

إعالنه نّيته الترشح لالنتخابات.
م��ن ناحية أخرى أعلن حزب النور الس��لفي دعم��ه للرئيس احلالي عبد الفتاح السيس��ي للفوز 
بوالية ثانية في انتخابات الرئاسة املقرر إجراؤها في آذار املقبل. وقال رئيس احلزب يونس مخيون 
في مؤمتر صحفي إن السيسي »هو أقدر من يقوم بهذه املهام اجلسيمة وحتقيق التعاون بني جميع 

مؤسسات الدولة«.
وكان احلزب قد أيد السيسي في انتخابات عام 2014، كذلك أيد إطاحة الرئيس املنتخب محمد 

مرسي في االنقالب العسكري الذي وقع عام 2013.

ابو الفتوح
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مضى، فال يسمحون بانحراف بوصلتهم عن وجهة واحدة، أال وهي إعادة 
الس��لطة إلى الشعب وتأسيس نظام دميقراطي يقوم على تداول السلطة 
م��ن خالل االقتراع احل��ر والنزيه، وعلى س��يادة القانون واملس��اواة أمام 
القان��ون، وعلى حترمي انتهاك أي من حقوق اإلنس��ان األساس��ية، ولعل 

وعسى أن تكون اجلولة القادمة هي احلاسمة.{

عندما انطلق شباب مصر قبل سبعة أعوام ليقدحوا شرارة ثورتهم، 
اقتداًء بأقرانهم في تونس، لم تكن النخب السياس��ية التقليدية مستعدة 
للتغيي��ر املفاج��ئ رغ��م نضالها الطويل ض��د االس��تبداد والطغيان. على 
الرغ��م من ذل��ك، كان طبيعي��اً أن يتوجه الن��اس إلى تلك النخب لترش��د 
الث��ورة وتقود مس��يرة التغيي��ر، وكان طبيعي��اً أن تتنافس ه��ذه النخب 
في م��ا بينها على قلوب الن��اس وعقولهم، وكان طبيعي��اً أن تتوجه هذه 
النخ��ب إلى عامة الن��اس ليقرروا من يس��تحق ثقته��م، وكان طبيعياً أن 
تك��ون صناديق االقتراع هي وس��يلة ذلك. لكن ما لم يك��ن طبيعياً، وكان 
س��بباً ف��ي الكارث��ة التي حلت مبص��ر منذ الثالث��ني من حزي��ران 2013، 
ه��و انقالب بعض النخب السياس��ية عل��ى اآللية الدميقراطي��ة ألنها أتت 
باإلخوان املسلمني، ذلك االنقالب الذي متثل في حتالف هؤالء، حقداً على 
اإلخوان وحس��داً لهم، مع الثورة املضادة التي نفذها عسكر مصر بتمويل 
خليجي ومباركة صهيونية، فأجهضت مسيرة التغيير وقضت على حلم 
الش��عب باحلرية والكرامة. ال يساورني ش��ك في أنه كان سيصعب على 
العسكر ضرب الثورة لوال ما حصلوا عليه من تفويض، شارك في منحهم 
إي��اه طيف من النخ��ب، بعضها من قلب الثورة املض��ادة – أنصار النظام 
الق��دمي وأصحاب املصال��ح املرتبطة بعهد الفس��اد، وبعضه��ا ممن يريد 
الدميقراطي��ة واحلرية ولكن مبقاس��ه ه��و ال مبقاس صنادي��ق االقتراع، 

وبعضها حّركته األحقاد الدينية والثارات التاريخية.
بعد س��بعة أعوام عل��ى الثورة، يق��ف معظم أفراد تل��ك النخب التي 
فّوض��ت السيس��ي بقتل الثورة، لي��روا مصر تترنح سياس��ياً واقتصادياً 
واجتماعي��اً، ويش��هدوا بأم أعينهم كي��ف أصبحت أم الدني��ا، تلك الدولة 
التي كانت في يوم من األيام األعظم ش��أناً واألكثر س��كاناً واألثرى موارد، 
أق��ل قيم��ة من ظفر أصغ��ر إصبع في رج��ل الدنيا، لم يعد فيه��ا كرامة وال 
قان��ون وال حتى إنس��انية، يحكمها س��فيه جمعت ل��ه كل الصالحيات، ال 
يحس��ن تدبير الكالم وال تدبير شؤون األنام. متكن مبا أغدقه عليه أعراب 
اخلليج، من ش��راء الذمم، وتكمي��م األفواه، وحتويل مص��ر األزهر والعلم 

واملعرفة والتاريخ الزاهر إلى مملكة رعب وصمت أخرى.
في هذا الوضع املأس��اوي ثمة بش��ائر بحدوث صحوة – جنمت عن 
صدمة – لدى بعض أفراد هذه النخب، وجّيد أن نس��مع من بعضهم أنهم 
أدركوا اآلن جس��امة ما ارتكبوه بحق الثورة من جرم وعظم ما وقعوا فيه 
م��ن خطيئة. لم يك��ن اإلخوان بالذات ه��م هدف الثورة املض��ادة، رغم أن 
هذا ما أش��يع وما زال يظنه البعض س��ذاجة. لو كان غير اإلخوان هم من 
جاءت به صنادي��ق االقتراع إلى البرملان، حُل��ل البرملان، ولو كان رئيس 
مص��ر الذي صّوت ل��ه أكثر من نص��ف املقترعني بحري��ة ونزاهة من غير 
اإلخ��وان النُقلب عليه. وجميل أن يدرك بعض من فّوضوا في الثالثني من 
حزي��ران وزغردوا ورقصوا ي��وم الثالث من يوليو )مت��وز( وصمتوا – أو 
نطق��وا فبّرروا – يوم أزهقت أرواح األبرياء ف��ي »رابعة« و»النهضة« وما 
قبلهم��ا وما بعدهما، جميل أن يدرك��وا اآلن أن رأس الدميقراطية في مصر 
– كم��ا ف��ي غير مصر – هو املطلوب، وأن نقل الس��لطة إلى الش��عب هو 
املس��تهدف باإلعاق��ة واإلحب��اط بل واحلظر الت��ام، ألن حت��ّول مصر إلى 
بل��د دميقراط��ي يختار الش��عب فيه حكامه ويحاس��بهم ويس��تبدلهم كل 
حني، سيعني تخلص املنطقة العربية بأسرها، ولو بالتدريج، من أنظمة 

االستبداد والظلم والفساد. 
قَدر اإلخ��وان أنهم كانوا أول من وثقت نس��بة كبيرة م��ن الناس بهم 
ف��ي أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البالد، فصاروا من حيث رغبوا 
أو ل��م يرغب��وا قادة عملية التغيي��ر وإعادة البناء. ولو أنه��م تركوا ليتموا 

فترتهم – سواء في البرملان أو في الرئاسة – لرمبا عزف الناس عنهم في 
االنتخاب��ات التالية، ولرمبا جّددوا لهم لو ش��عروا أنهم أهل للثقة وحمل 

األمانة.
ما زلنا ال نعرف إال اليس��ير من تفاصيل ما كان يدور وراء الكواليس، 
ولكن تواترت الروايات حتى اآلن بأن اإلخوان لم يكونوا على االس��تعداد 
للتف��اوض على حق الش��عب في االختي��ار. ولذا، فه��م اآلن يدفعون ثمناً 
باهظاً، من قتل وسجن وتشريد، وحظر وحتريض، واتهام وتشويه. ولو 
أن اإلخوان وعلى رأس��هم الرئيس الش��رعي املنتخب محمد مرسي، أبدوا 
اس��تعداداً للتنازل عن ح��ق انتزعه الش��عب من براث��ن الطاغية بثورته 
العظيم��ة، لرمبا أفلتوا من العق��اب اجلماعي الذي أوقع��ه الظاملون بهم. 
ونعرف أيضاً أن اإلخوان لم يكن لديهم من خيار سوى الثبات على احلق 
والتضحية في س��بيل املبدأ، مبا هم عليه من فكر وما تلقوه من تربية وما 
له��م من تاري��خ ناصع، فما نالت منه��م التهديدات وال اإلغ��راءات، فكانت 
تضحيتهم أشبه بتضحية الغالم في قصة أصحاب األخدود بنفسه حتى 

يرى الناس احلق حقاً والباطل باطالً. 
بس��بب ثب��ات اإلخ��وان وتضحياته��م، ورفضهم اخلض��وع لالبتزاز 
بكل أش��كاله، ما زالت روح الثورة حّية بعد س��بعة أعوام، وما زال لهيبها 
مّتق��داً رغم كل مح��اوالت اإلخماد. ويوماً بعد يوم تنقش��ع الغش��اوة عن 
العيون، بفعلني اثنني: أما األول فهو ثبات الرئيس مرس��ي وإخوانه، وأما 
الثاني فهو سقطات السيسي وأعوانه. صحيح أن اإلخوان وغير اإلخوان 
اجته��دوا وأخط��أوا حني ظنوا أن العس��كر ميكن أن يكون حارس��اً للدولة 
املصري��ة ولنظامه��ا الدميقراطي الولي��د، وراعياً لعملي��ة التحول وإعادة 

البناء.
لقد عانى اإلخوان ف��ي مصر من قيادة اجليش أميا معاناة منذ اليوم 
األول لعملي��ة التحول في مطل��ع عام 2012، أي بعد عام واحد تقريباً من 
انطالق ثورة اخلامس والعش��رين م��ن يناير، ولقد حّذر الرئيس مرس��ي 
الناس قبل أن يخطفه العسكر وناشدهم أال يسمحوا ألحد بسرقة ثورتهم 
وحتطي��م حلمهم، إال أن كثي��راً من الناس كانوا في حال��ة من الثمل، ظنوا 
أن األمر كله يتعلق باإلخوان، وأنه بعد التخلص منهم ميكن أن تس��تقيم 
األمور. ما حّذر منه مرسى قبل أكثر من أربعة أعوام بات يحّذر منه اليوم 
املالي��ني بعد أن رأوا ما حل مبصر على يد السيس��ي وطغمة العس��كر من 
ذل وهوان وتخريب ودمار. واحلرب التي يش��نها العسكر في مصر اليوم 
على كل من تسّول له نفسه حتدي السيسي وزبانيته إمنا هي حرب على 
الشعب بأسره. عودة الوعي تعني انقشاع الضباب ووضوح الرؤية إلى 
أن االنقسام احلقيقي ينبغي أن يكون بني من يريد احلرية والعزة والكرامة 
لهذا الش��عب، ومن يريد له أن يظل مستعبداً مستضعفاً مهيض اجلناح. 
في اخلندق األول يقف كل عشاق احلرية وطالب الدميقراطية، بينما يقف 

في اخلندق اآلخر العسكر واملنتفعون من سطوتهم وطغيانهم. 
في العيد السابع لثورة اخلامس والعشرين من يناير نذكر تارة أخرى 
ب��أن التغيير الثوري ال يأتي بعد جولة واحدة، بل بعد جوالت وصوالت. 
ولعل احلضيض الذي وصلت إليه مصر في عهد السيسي، الذي لم يترك 
خطيئ��ة من خطايا نظام مبارك إال ارتكبه��ا، وال منكراً من منكراته إال أتاه، 
يؤذن بانطالق ش��رارة اجلولة الثانية من االنتفاض��ة العربية العظيمة. 
ولئ��ن كان من رجاء في هذه املناس��بة العزيزة على قل��وب األحرار حول 
العالم فهو أن يكون ثوار مصر الس��ابقني والالحقني قد تعلموا درس��اً مما 

في ذكرى ثورة يناير المصرية.. وبانتظار الجولة الثانية
بقلم: د. عزام الت�ميمي 

السيسي.. من تسريبات 
القدس إلى احتجاز عنان

بقلم: ساري عرابي

كان ثّم��ة ما يؤّك��د صّحة ما نش��رته صحيفة نيوي��ورك تاميز 
-ثم بّثته مفّصالً قناة »مكّملني« املصرية املعارضة- من تس��ريبات 
صوتي��ة، يوّجه فيها ضاب��ط مخابرات حربية ع��دداً من اإلعالميني 
والفنانني املصريني، لتبّني موقف محّدد من موقع مدينة القدس في 
أّي تس��وية محتملة، وهو املوقف الذي يّتف��ق في النتيجة مع القرار 

اإلسرائيلي املستند إلى إرادة دونالد ترامب.
بيد أن التطورات التالية في املش��هد املصري، التي كان أبرزها 
إص��دار »القي��ادة العامة للق��وات املس��لحة« املصرية بيان��اً تهاجم 
فيه رئيس أركان اجليش األس��بق س��امي عنان، وتّوجه له سلسلة 
اتهامات خطيرة متّس كرامته دون أي اعتبار لتاريخه - تش��ير إلى 
حج��م التعقيد واالرتباطات في املش��هد املصري، مب��ا ال ينفصل عن 

القضية الفلسطينية خاصة، واملشهد اإلقليمي عموماً.
عودة إلى التسريبات

القاس��م املش��ترك األّولّي الظاهر بني التس��ريبات املش��ار إليها 
واته��ام عنان ث��م احتجازه، هو تضّم��ن التس��ريبات توجيهات من 
الضابط نفس��ه لإلعالميني بالقيام بحملة حتطي��م معنوية للفريق 
أحم��د ش��فيق، بس��بب ق��راره منافس��ة عب��د الفت��اح السيس��ي في 
االنتخابات الرئاس��ية املقبلة، واألس��باب التي حملت قيادة اجليش 
املص��ري عل��ى احتجاز عنان هي ذاتها أس��باب املوقف الس��ابق من 

شفيق.
تضمن��ت التس��ريبات كذلك م��ا ميكن أن يفهم من��ه وجود كتلة 
معارضة داخل جهاز املخابرات العامة لتوجهات السيسي، وقد قيل 
إّن هذه الكتلة تدعم أحمد ش��فيق. فبعد التسريبات -بوقت قصير- 
أُقيل مدي��ر جهاز املخاب��رات العاّمة خالد فوزي، وُوضع -بحس��ب 
راً للجهاز عّباس  مص��ادر- في اإلقامة اجلبرية، وُعنّي بدالً منه مس��يّ
كامل مدير مكتب السيسي، ومّما قيل بهذا اخلصوص إن فوزي أقيل 

لدعمه سامي عنان في ترّشحه للرئاسة.
التس��ريبات -الت��ي تناوله��ا البع��ض م��ن جه��ة البح��ث ف��ي 
صّحته��ا- امتلكت دلي��ل إثباته��ا الداخلّي؛ فالضابط نفس��ه أجرى 
اتصاالت��ه م��ع عّدة أش��خاص، ومع ش��خص واحد عّدة م��رات، في 
موضوعات متعّددة، وتدّخل حلّل مش��كلة أحد اإلعالميني مع القناة 
التي يعمل فيها، فاضطر للحديث مع مدير القناة، ومع ضابط رفيع 
ف��ي جه��از األمن الوطن��ي موجود في القناة لإلش��راف عل��ى عملها. 
وهذه االتصاالت جرت على مدى أيام متعددة، وهو أمر يؤّكد صّحة 
التس��ريبات؛ إذ ال ُيعق��ل أن يتمكن هاٍو من متري��ر اخلديعة على كل 
ه��ؤالء أيام��اً ورمبا أس��ابيع، إال إذا كان��ت أجهزة الدولة به��ذا القدر 

الفاحش من الفشل واالهتراء!
إال أّن دلي��ل إثباته��ا اخلارجّي ه��و األهم، أي وج��ود ما يصدق 
مضام��ني ه��ذه التس��ريبات، وإذا كان م��ا ج��رى للفريق ش��فيق من 
احتجاز ثم انس��حاب من الترّشح للرئاسة يتطابق مع إرادة ضابط 
املخاب��رات في التس��ريبات، فإّن سياس��ات السيس��ي -منذ انقالبه 
عل��ى الرئيس محمد مرس��ي- تؤّك��د توّجهاته املتطابق��ة مع اليمني 

اإلسرائيلي في ما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية.
َحَس��َم اليمني اإلسرائيلي توّجهاته العاّمة بخصوص الصراع، 
وذلك في س��عيه الس��تغالل متغيرْين: أميركي وإقليمي، واملتغيران 
مرتبط��ان ببعضهم��ا عضوي��اً. فالتوجه��ات املتصهين��ة ف��ي إدارة 
ترامب -التي يجّس��دها نائبه مايك بن��س، ويديرها بفاعلية ظاهرة 
صه��ره جاري��د كوش��نر- تبلورت ف��ي صيغة حتالف ب��ني عدد من 
ال��دول العربية وبنيام��ني نتنياه��و، وإدارة ترامب. وذل��ك بتربيط 
املصال��ح اخلاّصة املتعلق��ة بالصراعات على احلك��م في تلك الدول 
العربي��ة باملصلحة الصهيونية، وتش��كيل حتالٍف ش��رِق أوس��طّي 

يضّم »إسرائيل«، وتقع مصر بقيادة السيسي في قلبه.{

منافس جديد للسيسي
والبرادعي يدعمه.. من هو؟

السياس��ية والساحة  انشغلت األوس��اط 
الش��عبية ف��ي مص��ر بهوي��ة الش��خص ال��ذي 
س��ينافس السيس��ي في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة. ففي تصريحات لقناة »س��ي بي س��ي« 
املصري��ة اخلاصة، ق��ال محمود موس��ى نائب 
اس��توفينا كل  الغ��د املص��ري:  رئي��س ح��زب 
األوراق ونح��ن ف��ي حال��ة انعق��اد، وس��نعلن 
اجلواب النهائي حول ترش��ح موسى مصطفى 
موس��ى خالل وقت قصير، وهو أجرى الكش��ف 

الطبي.
وميث��ل موس��ى مصطف��ى رئي��س ح��زب 
الغ��د املنافس املنتظر و»املقب��ول« لعبد الفتاح 
السيس��ي ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية املقبلة، 
بعد إرغ��ام الفريق أحمد ش��فيق عل��ى التخلي 
ع��ن الترش��ح، واعتق��ال الفري��ق س��امي عنان 
واتهام��ه بالتزوي��ر، وانس��حاب احملامي خالد 

علي والنائب محمد أنور السادات.
البرادع��ي، نائ��ب رئي��س  وأعل��ن محم��د 
اجلمهوري��ة املص��ري األس��بق، واملدي��ر العام 
الس��ابق لوكالة الطاقة الذري��ة، دعمه منافس 

وش��خصيات عامة، باإلضافه إل��ى أعضاء من 
املجلس املصري للقبائل املصرية والعربية.

ودع��ا مصطفى في حين��ه جميع احلمالت 
حمل��ة  إل��ى  لالنضم��ام  والتكت��الت  القائم��ة 
ف��ي  السيس��ي  الرئي��س  لدع��م  »مؤي��دون« 
االنتخاب��ات الرئاس��ية املقبله، مش��يراً إلى أن 
حمل��ة »مؤي��دون« س��تتوجه إل��ى اجلالي��ات 
املصرية باخلارج لالنضم��ام إليها، التي تضم 
عش��رة مالي��ني مواطن مص��ري، به��دف تأييد 
الرئيس السيس��ي، وطرح مش��روعات تنموية 

تهم أبناء مصر باخلارج.

عبد الفتاح السيسي في االنتخابات الرئاسية. 
وف��ي تغريدة قال البرادع��ي: »أطيب التمنيات 
للمهندس موس��ى مصطفى موس��ى في معركة 
االنتخاب��ات الرئاس��ية القادمة، والل��ه املوفق 

واملستعان«.
وكان النائ��ب املوال��ي للسيس��ي مصطفى 
بك��ري قد تعهد بأن يش��هد االثن��ني مفاجأة عن 
انتخاب��ات الرئاس��ة املصرية، تتمثل بترش��ح 
سياس��ي حزب��ي  ليك��ون منافس��اً للسيس��ي. 
وكت��ب بكري، ف��ي تغريدتني نش��رهما مس��اء 
األحد على حسابه الرسمي في موقع »تويتر«: 
»كم��ا قلت س��ابقاً لن يكون السيس��ي مرش��حاً 
وحي��داً في االنتخابات الرئاس��ية القادمة، غداً 

سيكون هناك مرشح حزبي، مفاجأة«.
موس��ى  املنتظ��ر  املرش��ح  أن  املفاج��أة 
مصطفى هو من أش��د املؤيدين للسيسي، وكان 
ق��د أعل��ن ف��ي 2017/8/24 تأس��يس حملة 
»مؤيدون« ملس��اندة السيس��ي في االنتخابات 
الرئاس��ية املقبلة، مش��يراً إلى أن ه��ذه احلملة 
س��يكون بها أعضاء كثيرون م��ن أحزاب قائمة 
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تل أبيب تعاود فتح سفارتها 
في عّمان

أعلنت »إس��رائيل«، أنها س��تعاود فتح 
س��فارتها ف��ي األردن بع��د س��تة أش��هر م��ن 
إغالقه��ا، عقب ح��ل خالف ديبلوماس��ي بني 
ُقت��ل أردني��ان برص��اص  الدولت��ني بعدم��ا 

موظف في السفارة الصيف املاضي.
اخلارجي��ة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
اإلس��رائيلية إميانويل نحش��ون إن السفارة 
في عمان في مرحلة »إعادة فتحها تدريجياً«، 

من دون املزيد من التفاصيل.
وكان أردني��ان قت��ال برص��اص موظف 
في الس��فارة في عمان ف��ي 23 متوز املاضي 
مبحيط الس��فارة. وس��محت عمان للموظف 
لتمتع��ه  الس��فارة  طاق��م  م��ع  باملغ��ادرة 
باحلصان��ة، إذ أث��ار اس��تقباله بحف��اوة في 

إسرائيل غضباً أردنياً عارماً.
ولم تعنّي »إس��رائيل« س��فيرها اجلديد 
ل��دى األردن، فيم��ا قال��ت »اإلذاع��ة العام��ة 
اإلس��رائيلية« إن طاقم��اً إس��رائيلياً يتواج��د 
في مقر الس��فارة منذ أيام ليقوم بإصالحات 

هناك.
وأك��د مصدر حكومي أردن��ي، أن »فريقاً 
فنياً إس��رائيلياً« يج��ري محادثات مع وزارة 
اخلارجي��ة األردني��ة ف��ي ش��أن إع��ادة فتح 

السفارة.

»رسائل مشفرة« تعيد
 نتن ياهو إلى التحقيق

أف��ادت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
العبري��ة، بأن ما يكمن وراء طلب الش��رطة 
القضائ��ي  املستش��ار  م��ن  اإلس��رائيلية 
للحكومة الس��ماح له��ا بالتحقيق اجلنائي 
م��ع رئي��س ال��وزراء بنيامني ن��ن ياهو في 
ش��بهة ضلوعه ف��ي »صفق��ة الغواصات« 
مع أملانيا، هو رس��ائل مش��ّفرة بني املشتبه 
به الرئيس في القضية الشاهد امللكي ميكي 
غان��ور، واحملام��ي دافي��د ش��يمرون قريب 
نتانياه��و ومحامي العائلة املش��تبه به هو 

أيضاً في امللف.
وتعتقد الش��رطة بأن أس��ماء الشيفرة 
التي تناولها غانور وشيمرون، عنت أساساً 
رئيس احلكوم��ة الذي ُكن��َي ب�»الصديق«، 
إس��حاق  س��ابقاً  السياس��ي  ومستش��اره 
موخل��و »الصه��ر« كون��ه صهر ش��يمرون، 

والذي مت التحقيق معه أيضاً.
كم��ا تعتقد ب��أن نن ياه��و كان، خالفاً 
الدعاءات��ه، عل��ى عل��م واطالع مب��ا يحيكه 
وأن��ه  غان��ور،  م��ع  وموخل��و  ش��يمرون 
عل��ى رغم ع��دم وجود أدل��ة دامغ��ة تدينه 
بالتدخ��ل الفعل��ي إلمت��ام الصفق��ة، إال أنها 
معني��ة باالس��تماع إل��ى إفادت��ه. وتنتظ��ر 
الش��رطة احلص��ول عل��ى الض��وء األخضر 
من املستش��ار القضائ��ي للحكومة أفيحاي 

مندلبليت للتحقيق مع نن ياهو.

نداء »األونروا«:
المطلوب 800 مليون دوالر

أطلقت وكالة غوث وتش��غيل الالجئني 
ل��ألمم  التابع��ة  )أون��روا(  الفلس��طينيني 
املتح��دة، نداًء م��ن أجل جمع أكث��ر من 800 
ملي��ون دوالر لبرامجه��ا الطارئة في س��وريا 

واألراضي الفلسطينية احملتلة.
وقال املتحدث باسم األونروا في األردن 
س��امي مشعش��ع خالل مؤمت��ر صحافي في 
عم��ان، إن الوكال��ة »تطلق مناش��دة طوارئ 
دوالر  ملي��ون   800 يتج��اوز  مبل��غ  جلم��ع 

واألراض��ي  وغ��زة  س��وريا  ف��ي  خلدماته��ا 
»ن��داءات  أن  وأوض��ح  الفلس��طينية«. 
االستغاثة الطارئة سُتمكن الوكالة من حشد 

املوارد املالية لتقدمي اخلدمات الطارئة«.
وأش��ار مشعش��ع إلى أن »409 ماليني 
دوالر من املبلغ املطلوب ستذهب إلى سوريا، 
و399 ملي��ون دوالر س��تذهب إل��ى األراضي 
»مبل��غ  أن  مؤك��داً  احملتل��ة«،  الفلس��طينية 
800 ملي��ون دوالر ه��و احل��د األدن��ى الالزم 
للوف��اء بالتزامات الوكال��ة الطارئة لالجئني 
الفلسطينيني«، متوقعاً أن يكون هناك »عجز 
مباشر بقيمة 200 مليون دوالر« عام 2018 
جراء تعليق واش��نطن جزءاً من مس��اعداتها 

املخصصة للوكالة.

السعودية: تسويات مكافحة 
الفساد بلغت 106 مليارات دوالر

أعل��ن النائب العام الس��عودي الش��يخ 
س��عود بن عبد الله املعجب، أن 56 شخصاً 
م��ن ب��ني 381 أوقف��وا ف��ي تش��رين الثان��ي 
بالفس��اد،  اتهام��ات  خلفي��ة  عل��ى  املاض��ي 
س��يبقون قي��د التوقي��ف م��ع انته��اء مرحلة 
»التفاوض«، مش��يراً إلى أن قيمة التسويات 
الت��ي مت التوص��ل إليه��ا بلغ��ت نح��و 106 

مليارات دوالر.
وأوض��ح أن الس��لطات تق��وم باإلفراج 
تباع��اً عمن ل��م تثبت عليه��م تهمة الفس��اد، 
وباإلف��راج تباع��اً عمن متت التس��وية معهم 
»بعد إقرارهم مبا ُنسب إليهم من تهم فساد«، 
وأخيراً التحفظ على 56 ش��خصاً ممن رفض 
النائب العام التسوية معهم »لوجود قضايا 

جنائية أخرى«.
ملبال��غ  املُق��درة  »القيم��ة  أن  وتاب��ع 
التس��ويات« الت��ي مت��ت م��ع أش��خاص مت 
اإلف��راج عنهم، »جت��اوزت 400 ملي��ار ريال 
ع��دة  ف��ي  متمثل��ة  دوالر(  ملي��ارات   106(
أصول« من عقارات وش��ركات وأوراق مالية 

ونقد وغير ذلك.

تأجيل محاكمة عهد التميمي 
حتى السادس من شباط

تأج��ل إلى الس��ادس من ش��باط املقبل، 
ب��دء محاكمة عه��د التميم��ي الت��ي تظهر في 
ش��ريط فيديو م��ع قريبته��ا وهم��ا تضربان 

جنديني.
وقال��ت احملامي��ة غابي الس��كي لوكالة 
فرانس برس: »إن محاكمة عهد تأجلت حتى 
السادس من شباط أمام احملكمة العسكرية. 
وس��ُتحاكم أيض��اً في الي��وم نفس��ه والدتها 

نارميان التي ال تزال معتقلة«.
وأكد اجلي��ش اإلس��رائيلي تغيير موعد 
احملاكم��ة بناء عل��ى طلب احملامية الس��كي. 
وأم��ر القاضي العس��كري باحتج��از عهد في 
السجن إلى حني انتهاء اإلجراءات القضائية، 
موضحاً أن »خطورة اجلرائم التي اتهمت بها 

ال تسمح بأي بديل آخر سوى احتجازها«.
ووجهت النيابة العسكرية اإلسرائيلية 
12 تهم��ة للتميم��ي البالغ��ة م��ن العم��ر 16 
عام��اً أوائ��ل الش��هر اجلاري تتعل��ق بضرب 
اجلندي��ني، باإلضاف��ة إل��ى خمس��ة حوادث 
أخرى تش��مل التحري��ض والتهديد ورش��ق 

احلجارة.

أكثر من 63 مليون فتاة 
»مختفية« في الهند

قالت احلكومة الهندية إن أكثر من 63 
ملي��ون امرأة وفتاة »مغيبة« أو »مختفية« 
الطع��ام  حرمانه��ن  بس��بب  إحصائي��اً 
بس��بب  والتعلي��م  الصحي��ة  والرعاي��ة 
ثقافة تفضيل الذكور. وقال مس��ؤولون إن 
العائ��الت الهندية بها أكث��ر من 21 مليون 
فت��اة غير مرغ��وب فيهن، وه��و إحصاء مت 
بن��اء عل��ى حتليل جن��س أصغ��ر األبناء.
وحت��رم الهن��د اإلجه��اض بس��بب جن��س 
اجلنني، إال أنه يعتقد أن ممارسة إجهاض 
األجنة التي يعتقد أنها لفتيات، مس��تمرة. 
تقري��ر  ضم��ن  اإلحص��اءات  وص��درت 
اقتصادي سنوي. وأش��ارت احلكومة إلى 
أن أوض��اع النس��اء ش��هدت حتس��ناً ف��ي 

العديد من املجاالت في السنوات األخيرة. 
الثقافي��ة  املعتق��دات  م��ن  مزيج��اً  أن  إال 
والواقع املال��ي يعني أن العائالت الهندية 
ال حتب��ذ وج��ود الفتيات، إذ يت��م االحتفال 
ب��والدة صب��ي، ف��ي ح��ني ميك��ن أن تكون 
والدة فتاة مدعاة للحداد واحلزن، بس��بب 
خوف الوالدي��ن من تراكم الديون بس��بب 

عادة سداد العروس مهراً لزوجها.

عريقات:
 ال تواصل مع واشنطن

التحري��ر  منظم��ة  س��ر  أم��ني  أك��د 
الفلس��طينية صائب عريقات، أنه لن يكون 
هن��اك أي محادث��ات أو تواص��ل م��ع إدارة 
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب إلى حني 
التراج��ع ع��ن االعت��راف مبدين��ة الق��دس 

عاصمة إلسرائيل.
وق��ال عريق��ات ف��ي مقابلة م��ع وكالة 
ف��ي  يأت��ي  الق��رار  إن  ب��رس«  »فران��س 
إط��ار »حقب��ة أميركي��ة جدي��دة تنتق��ل من 
املفاوض��ات إل��ى اإلم��الءات«، مؤك��داً أن��ه 
في مواجه��ة ما يراه الفلس��طينيون كإدارة 
أميركية منح��ازة بوضوح للدولة العبرية، 
سيدعون إلى مؤمتر دولي في جهود حلشد 

الدعم الدولي حلل الدولتني.
أي  إج��راء  ح��ول  س��ؤال  عل��ى  ورداً 
اتص��االت م��ع إدارة ترام��ب في ح��ال عدم 
تراجعه��ا عن قرار الق��دس، أجاب عريقات: 
»كيف ميكن ذلك؟«. وأضاف: »س��معتم ما 
قاله الرئيس ترامب ف��ي دافوس. قال أزلنا 

القدس عن طاولة« املفاوضات.
واعتبر عريق��ات أنه »في اللحظة التي 
يق��وم به��ا أي فلس��طيني بلقاء مس��ؤولني 
واآلن  بقراره��م.  قب��ول  فإن��ه  أميركي��ني، 
وغي��ره«.  واملس��اعدات  بامل��ال  يهددونن��ا 
وتاب��ع: »تعه��دوا بع��دم ف��رض أي ح��ل، 
واآلن يرغب��ون ف��ي عق��د اجتماع م��ن أجل 
األميركي��ة  اإلدارة  أن  معتب��راً  االجتم��اع«، 
تقول للفلس��طينيني: »تعالوا هن��ا يا أوالد، 

نحن نعلم ما هو جيد بالنسبة إليكم«.

واشنطن ستفرض
عقوبات على روسيا

أعلن وزير اخلزانة االميركية ستيفن 
منوتش��ني ان ب��الده س��تفرض عقوبات 
املس��تقبل  »ف��ي  روس��يا  عل��ى  جدي��دة 
القريب«. وصدر حتذير منوتشني وسط 
تصاع��د التوتر بني موس��كو وواش��نطن 
اخلزان��ة  وزارة  نش��ر  خلفي��ة  عل��ى 
مس��ؤولني  تش��مل  الئح��ة  األميركي��ة 
ورج��ال أعم��ال روس��اً ميك��ن ان تفرض 
عليه��م عقوب��ات مبوجب قان��ون يهدف 
الى معاقبة موس��كو لتدخله��ا املفترض 
في االنتخابات الرئاس��ية الت��ي فاز فيها 
دونالد ترامب. وكان��ت اإلدارة األميركية 
حاج��ة  ال  ان  املاض��ي  االثن��ني  أعلن��ت 
لف��رض عقوبات جدي��دة مبوجب قانون 
أطل��ق عليه تس��مية »الرد عل��ى خصوم 
ملعاقب��ة  العقوب��ات«  بقان��ون  أمي��ركا 
موس��كو ومس��ؤولني روس على التدخل 
في االنتخاب��ات األميركية، ما اس��تدعى 
الدميوقراطي��ني.  قب��ل  م��ن  انتق��ادات 
وعوضاً عن ذلك، وضعت الوزارة الئحة 
بأس��ماء معظ��م األعض��اء البارزي��ن في 
إدارة الرئيس الروس��ي فالدميير بوتني، 
114 سياس��ياً ف��ي املجم��وع، و96 م��ن 
رج��ال األعم��ال الذي��ن ميك��ن ان تفرض 

عليهم عقوبات.

لقطات سريعة

األحزاب اليمنّية
ترفض االنقالب على الشرعية

أكدت األحزاب اليمنية رفضها لدعوات االنقالب على الشرعية وتقويض 
مؤسس��ات الدول��ة واخلروج عل��ى املرجعيات املتف��ق عليها محلي��اً وإقليمياً 
ودولياً، بينما أدان مجلس الوزراء »األعمال التخريبية« في عدن، معتبراً أنها 

تستهدف إسقاط الشرعية.
وأش��ارت األحزاب ف��ي بيان إلى ضرورة احت��واء األوضاع في العاصمة 
املؤقت��ة )ع��دن( عقب املواجه��ات التي وقعت ب��ني قوات احلماية الرئاس��ية 

وقوات احلزام األمني التابعة للمجلس االنتقالي املدعوم من اإلمارات.
ودعا البيان دول التحالف إلى دعم القيادة السياسية واحلكومة لتعزيز 

مؤسسات الدولة، وتطبيع األوضاع في عدن.
من جهته، قال مجلس الوزراء مس��اء األحد عقب اجتماع مصّغر برئاسة 
أحم��د عبيد بن دغر إن »األعمال التخريبية« التي حدثت في العاصمة املؤقتة 
عدن )جنوبي اليمن( تس��تهدف إس��قاط الش��رعية ممثلة بالرئيس عبد ربه 

منصور هادي، وإن مطلب إسقاطه يستهدف »إسقاط الشرعية«.
وجاء االجتماع للوقوف على التطورات العسكرية و»األعمال التخريبية 
التي طاولت املنشآت احلكومية وإقالق السكينة العامة« وفق ما أفادت وكالة 

األنباء الرسمية )سبأ(.
وأك��د بي��ان للمجل��س »ض��رورة العودة إل��ى املرجعي��ات ح��الً لألزمة، 
واس��تكمال تنفيذ ما تبقى من املب��ادرة اخلليجية وآليته��ا التنفيذية املزمنة، 
ومخرج��ات مؤمت��ر احل��وار الوطن��ي الش��امل، وتطبي��ق القرار األمم��ي رقم 

.»2216
واستعرض البيان العواقب السلبية التي قد يترتب عنها تدهور األوضاع 
في العاصمة املؤقتة بس��بب ما أقدمت عليه »العناصر اخلارجة على النظام 

والقانون للمجلس االنقالبي« في إشارة إلى املجلس االنتقالي اجلنوبي.
وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات عنيفة بني املقاومة اجلنوبية املوالية 
للمجل��س االنتقال��ي اجلنوبي م��ن جهة، وق��وات احلماية الرئاس��ية املوالية 

للحكومة الشرعية من جهة ثانية، مخلفة العديد من القتلى واجلرحى.      
من جانب آخ��ر، حمل املجلس االنتقالي اجلنوبي، مس��اء األحد، حكومة 

بن دغر »املسؤولية الكاملة« عما حدث في عدن.
وتأس��س ذلك املجل��س املطالب بانفص��ال اجلنوب عن الش��مال في أيار 
من العام املاضي، ويرأس��ه اللواء عيدروس الزبيدي وهو أيضاً قائد املقاومة 

باجلنوب.{

اختتم مؤمتر علماء املس��لمني في بوتراجايا مباليزي��ا أعماله بتبني خطة 
عمل للحفاظ على هوية القدس العربية واإلس��المية. ونظمت املؤمتر مؤسسة 
األقص��ى املاليزية بالتعاون مع كل من االحتاد العاملي لعلماء املس��لمني وهيئة 

علماء فلسطني في اخلارج.
ودع��ا املؤمتر احلكومات والش��عوب املس��لمة إلى تصعي��د رفضها تغيير 

الوضع التاريخي ملدينة القدس.
وبحث املؤمتر سبل مواجهة قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف 

بالقدس احملتلة عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.
كما ش��هد املؤمت��ر هجوماً واس��عاً على التطبي��ع واملطبع��ني، واحتل دعم 
صم��ود املقدس��ّيني حي��زاً كبيراً من مناقش��ات مؤمت��ر علماء املس��لمني من أجل 
القدس، الذي ش��جع إقامة ش��راكات بني مؤسسات فلس��طينية ونظيراتها في 

الدول اإلسالمية.
وفي الش��ق السياسي، دعا املؤمتر إلى استكمال الوحدة الفلسطينية ونبذ 

مشاريع التسوية، مبا فيها اتفاق أوسلو.{

مؤتمر في ماليزيا يتبنى خطة 
للدفاع عن هوية القدس
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العبادي يجّمد الحرب في العراق على الفساد.. ألسباب انتخابية
يعود ملف الفس��اد إلى الواجهة في العراق، عقب 
كش��ف ق��اٍض بهيئة النزاه��ة العراقية في بغ��داد،  عن 
»نّية حكومي��ة لتجميد عدد من ملفات الفس��اد الكبيرة 
الت��ي وع��د رئي��س ال��وزراء حي��در العبادي ف��ي وقت 
س��ابق بفتحها وإحال��ة املتوّرطني فيها إل��ى القضاء ملا 
بعد االنتخاب��ات البرملانية. ومن بينها ملفات الكهرباء 
وصفقة السالح الروس��ية واملدارس اإليرانية اجلاهزة 
ومجّمع��ات كربالء والبصرة الس��كنية، فضالً عن ملف 
البطاق��ة الغذائية الش��هرية للمواطنني، وم��زاد الدوالر 
ف��ي البنك املركزي وع��ّدادات نفط البص��رة وما يتعلق 
به من عمليات تهريب النفط اخلام خارج البالد وعالج 
عناصر اجلي��ش العراقي ف��ي لبنان وإي��ران وتركيا«. 
وأك��د القاض��ي أن »نح��و 80 ف��ي املائ��ة م��ن املتهم��ني 

مبلفات الفس��اد الكبيرة، ينتمون إلى أحزاب إسالمية، 
فض��الً ع��ن أح��زاب كردي��ة«. وجاء ذل��ك مع اس��تمرار 
الكتل السياس��ية مبا فيها كتلة العبادي »النصر«، في 
مشاوراتها لعقد حتالفات سياسية تسمح لها بتشكيل 
الكتلة البرملانية األكبر، بغية تشكيل احلكومة اجلديدة 

منتصف العام احلالي.  
وكان العب��ادي ق��د أعل��ن مطل��ع تش��رين الثان��ي 
املاض��ي عم��ا وصفه »ب��دء احل��رب على الفس��اد عقب 
إجن��از مرحل��ة القض��اء على تنظي��م داع��ش اإلرهابي 
عس��كرياً«. وذكرت احلكومة أن »الفس��اد سّبب ضياع 
أكثر من 450 مليار دوالر خالل حكومتي نوري املالكي 
األول��ى والثاني��ة ب��ني عام��ي 2006 ولغاي��ة 2014، 
وفاقم معدالت الفقر والبطالة بش��كل غير مس��بوق في 

العراق«.
لق��اض أول ف��ي  ووفق��اً 
هيئة النزاه��ة العراقية، فإن 
»الهيئ��ة متكنت خ��الل العام 
املاض��ي من إيقاف ه��در أكثر 
م��ن 800 مليار دين��ار عراقي 
دوالر(،  ملي��ون   680 )نح��و 
فضالً عن إجناز مئات امللفات 
لك��ن  بالفس��اد،  املتعلق��ة 
هن��اك ملفات ال ميك��ن الهيئة 
فتحه��ا أو املس��اس بها، منها 

امللفات التي تتعل��ق باملالكي وعدد من الوزراء وزعماء 
األحزاب«.

وأضاف القاضي أن »ملفات الفساد الكبيرة تعادل 
قيمة أم��وال كل ملف منها جميع امللفات الصغيرة التي 
ج��رى التحقيق فيها خالل العام املاضي 2017. ومنها 
على س��بيل املثال صفقة السالح الروس��ية والطائرات 
اإليراني��ة، وكذل��ك مل��ف الكهرب��اء والنف��ط، والتالعب 
بعدادات التصدير في البصرة«. وأشار إلى أن »غالبية 
املتهم��ني مبلف��ات الفس��اد والث��راء الفاح��ش ه��م م��ن 

األحزاب اإلسالمية«.
وأش��ار القاضي نفس��ه إلى أنه »على سبيل املثال 
هن��اك سياس��ي عراق��ي كان يقي��م في منزل مبس��احة 
150 متراً في الكرادة ببغداد، مس��تأجر من س��يدة بعد 
وصوله العراق م��ع القوات األميركية، واآلن بات مالكاً 
ملجّمع جتاري ومنزل فخم في الكاظمية ش��مالي بغداد 
وبس��تان بأكثر من أربعة هكتارات ببغ��داد، فضالً عن 
أم��الك أخرى س��جلها باس��م زوجت��ه وأخته��ا ببغداد 
وبابل وكرب��الء، لكن ملفه مجّمد ألن��ه مدعوم من دولة 
إقليمي��ة ج��ارة«. وأك��د أن »80 ف��ي املائ��ة م��ن ملفات 
الفس��اد يق��ف وراءها إس��الميون من أح��زاب مختلفة، 

وكذلك من مختلف الطوائف«.
وكش��ف القاض��ي أن »احلكوم��ة أوقف��ت مالحق��ة 

ملفات الفس��اد وجّم��دت العمل بالتحقي��ق فيها، حلني 
انتهاء الس��باق اجلديد للوصول إلى البرملان وتشكيل 
احلكوم��ة اجلدي��دة«. واته��م البرمل��ان ب�»املماطلة في 
تش��ريع قانون مين��ح هيئة النزاهة صالحيات أوس��ع 

بسبب توّرط البرملانيني أنفسهم مبلفات فساد«.
م��ن جهت��ه، ذك��ر النائ��ب ف��ي البرمل��ان العراق��ي 
جوزي��ف صلي��وة، أن »األح��زاب اإلس��المية تتخذ من 
الدي��ن غط��اء وال ميك��ن تعميم عب��ارة اإلس��المية على 
أنه��ا وصف حقيق��ي لها«. وأض��اف أن »أغلب األحزاب 
الت��ي تع��ّرف عن نفس��ها بأنها إس��المية، كان��ت تقول 
إن املدني��ني والعلمانيني هم س��بب التفس��خ األخالقي 
باملجتمع، وعلى أرض الواقع هم من يتبّنون ويحمون 
املتفس��خني باملجتم��ع، وه��ذه حقيق��ة. هن��اك جت��ارة 
باملخ��درات واحلش��يش، وميتلكون الس��الح فيقتلون 
الناس ويستولون على بيوتهم، ولهم والءات خارجية 
وإقليمي��ة، وعلى تل��ك األحزاب أن تراجع نفس��ها ألنها 
أوصل��ت البلد حلال��ة مزرية«. وأض��اف أن »عليهم أن 
يتركوا الهجوم على املدنيني والعلمانيني ألن اإلنس��ان 
العراق��ي ص��ار يع��رف جي��داً م��ن س��رقه ومن س��ّبب 
تدميره هو وبالده«، خامتاً بالقول: »ال ميكن اعتبارهم 
إس��الميني بل هم مجموعة لصوص اتخ��ذوا من الدين 

غطاء لسرقة العراق والعراقيني«.
أما عضو ح��زب الدعوة، احلاكم باس��م الدراجي، 
فاعتب��ر أن »هن��اك حمل��ة لتش��ويه س��معة األح��زاب 
اإلسالمية بالعراق من قبل إسرائيل وأميركا«، موضحاً 
أن »الكي��ان الصهيون��ي وأمي��ركا وفلول ح��زب البعث 
والش��يوعيني والعلماني��ني بالع��راق يقفون مع��اً وراء 
هذه االدعاءات إلسقاط احلكم اإلسالمي بالعراق، وهذا 
ما يج��ب أن ينتبه له العراقيون«. وح��ّذر من »مخطط 

لعودة حزب البعث من خالل تلك االتهامات«.{

بقلم: محمد علي - سالم اجلاف

كردستان العراق.. )2017( عام خسارة الحلم
س��يتذكر الك��رد طوي��الً أن ع��ام 2017 كان أش��به 
بنكس��ة ألحالمهم بإقام��ة دولة كردية مس��تقلة، بعد أن 
اعتق��دوا أن ذلك بات مبتن��اول اليد على وقع االس��تفتاء 

الذي جرى على االنفصال.
ولعل ما حصل سيذكرهم مبصير جمهورية مهاباد 
الكردي��ة قبل نحو نص��ف قرن، تلك اجلمهوري��ة التي لم 
تصمد سوى أحد عشر شهراً قبل أن تدخل قوات اجليش 
اإليراني إلى عاصم��ة اجلمهورية وتعتقل قادتها وتعدم 
معظمهم. إنها صورة األقدار التي تكرر نفس��ها عميقاً في 
ذاك��رة الك��رد بحثاً عن حلمه��م الذي ما ينف��ك ينطلق من 

جديد مع كل انتكاسة.
حكاية احلجل التي ال تنتهي

ثم��ة مقولة معروفة ل��دى الكرد تق��ول: »الكل أعداء 
احلج��ل واحلج��ل ع��دّو نفس��ه«، وحس��ب املقول��ة، فإن 
طائر احلجل يس��اعد على اإليقاع بأبناء جلدته ملصلحة 
األع��داء ف��ي اللحظ��ات املصيرية، وهك��ذا أصبح احلجل 

رمزاً للخيانة في التاريخ الكردي القدمي واحلديث.
رمبا تذكر مس��عود البارزاني ه��ذه احلكاية طويالً، 
عندما خس��ر ما حقق��ه في عقدين م��ن الزم��ن تقريباً في 
ليل��ة واحدة، وعندم��ا تبخر حلم��ه بتأس��يس أول دولة 
كردية مس��تقلة ُتدخل اس��مه التاريخ قبل أن يجد نفسه 
محص��وراً بزح��ف احلش��د الش��عبي واجلي��ش العراقي 
باجتاه مناطقه، وإصدار احلكومة العراقية مذكرة جلب 

للعديد من قادته.
لكن السؤال هنا، ملاذا قصة احلجل هذه تبدو سارية 
ف��ي كل زمان ومكان كردياً؟ وملاذا ال تنتهي احلكاية التي 

طاملا اختبرها الكرد جيداً واكتووا بنارها عبر التاريخ؟
ف��ي الواق��ع، عندم��ا اعتق��د البارزان��ي أن الظروف 
بات��ت مهيأة إلقام��ة دولة كردية، وأص��ر على املضي في 
إجراء االس��تفتاء عل��ى االنفصال، رغم الرف��ض العراقي 
أن  يعتق��د  كان  الدولي��ة،  املناش��دات  وكل  واإلقليم��ي 

الوضع داخ��ل اإلقليم على ما 
يرام، وأن بري��ق احللم بدولة 
مس��تقلة كاف لدف��ع خصومه 
السياسيني نحو املضي خلفه 
حتى النهاية، لكن تقديراته لم 
تكن دقيقة ال في اجتاه الداخل 
وال اخلارج، فاللعب مع الكبار 
وضع��ه ف��ي م��أزق مصي��ري 
ح��رج أدى إل��ى خروج��ه من 

احلياة السياسية عملياً.
فق��د اكتش��ف الرج��ل أن 

احللي��ف الترك��ي مس��تعد للتضحي��ة بالعالق��ة معه ما 
دام األم��ر يتجاوز كردس��تان الع��راق إلى تركيا نفس��ها 
ومس��تقبلها بحك��م الوج��ود الك��ردي هن��اك، وأن إيران 
اجلارة مس��تمرة في مشروعها املفتوح جتاه املنطقة إلى 
ما ال نهاية، وأن احلش��د الش��عبي عندما تأس��س لم يكن 
هدفه محاربة داعش )تنظيم الدولة اإلس��المية( فقط بل 

السيطرة على كامل العراق.
أم��ا ف��ي الداخ��ل، فإن��ه نس��ي أن س��اللة احلج��ل 
مس��تمرة، وه��ي ف��ي كل مرحلة تنت��ج أش��خاصها طبقاً 
للظ��روف واحلال��ة، وأن تعطي��ل البرمل��ان، واالس��تمرار 
في رئاس��ة منتهي��ة واليته��ا، وإقص��اء حرك��ة التغيير، 
وممارس��ة القس��ر عل��ى منافس��ه التاريخ��ي )االحت��اد 
الوطن��ي الكردس��تاني(، وحصر االمتي��ازات واملناصب 
بالعائل��ة والقريبني منها.. كلها لعب��ة ال تقل خطورة عن 
اللع��ب مع الكب��ار وتناقضاته��م، فاحلج��ل ال يظهر أو ال 
يعود إلى ممارس��ة فعل »اخليانة« من ال شيء، بل يظهر 

بفعل احملّرض أوالً وأخيراً.
كابوس ما بعد كركوك 

أدخل االنهيار الس��ريع لقوات البشمركة في كركوك 
أم��ام زح��ف اجلي��ش العراقي واحلش��د الش��عبي إقليم 
كردس��تان في مرحل��ة جديدة ه��ي األصعب من��ذ الغزو 

األميركي للعراق عام 2003.
ولعل منظر ف��رار آالف العائالت الكردية من كركوك 
ش��كل عنواناً لهذه املرحل��ة اجلديدة، حي��ث اخلوف من 
بغداد رسخ نفسه من جديد هاجساً دائماً في اإلقليم بعد 
أن غاب ذلك مع انهيار حكم صدام حس��ني، فالعالقة مع 
التحالف الش��يعي لم تنته فحسب، بل حتولت إلى عداء 
على وقع األصوات املطالبة مبحاكمة قادة االستفتاء مبا 

في ذلك مسعود البارزاني.
وعلي��ه ميك��ن الق��ول إن خس��ارة اإلقلي��م جتاوزت 
الواقع امليداني إلى الفضاء السياس��ي، فعلى وقع انهيار 

العالق��ة م��ع بغ��داد يعان��ي اإلقليم م��ن فق��دان للموارد 
وحصار إقليمي.

 فالدولت��ان اجلارت��ان )إي��ران وتركي��ا( ل��م تكتفيا 
برفض االس��تفتاء، ب��ل حتالفتا م��ع بغداد ف��ي اإلصرار 
على بس��ط س��يطرتها على جميع املعاب��ر احلدودية مع 
اخل��ارج، مبا ف��ي ذلك تل��ك التي ل��م تكن حتت س��يطرة 
بغ��داد طوال املرحلة املاضية أو التي أنش��ئت مؤخراً مع 

املناطق الكردية في سوريا.
وإذا كان م��ا جرى قد غّير من ح��دود خريطة اإلقليم 
ملصلحة بغداد وش��روطها التي ال تنته��ي لبدء حوار مع 
أربي��ل، فإن خس��ائر اإلقليم على املس��توى الدولي ال تقل 
أهمي��ة ع��ن خس��ارتها اإلقليمي��ة، فالرهان عل��ى املوقف 
األميركي لم يكن إال س��راباً؛ حيث اكتفت واشنطن بالقول 
إنها لن تنحاز إلى أي طرف بعد أن اعتقدت قيادة اإلقليم 

أنها ستقف مع تطلع الكرد إلى دولة مستقلة.
املرحلة األصعب

على وقع ما جرى في كركوك، يشهد إقليم كردستان 

العراق ما يش��به ثورة عارمة على سلطته السياسية، إذ 
أظه��رت التطورات الالحقة هشاش��ة البنيان السياس��ي 
ف��ي اإلقليم من جهة، وم��ن جهة ثانية عمق الش��رخ بني 
اجلماهي��ر الت��ي تئ��ن حتت وط��أة الظ��روف املعيش��ية 
الصعب��ة وب��ني س��لطة األح��زاب احلاكم��ة الت��ي تفك��ر 
احلزبي��ة  مبصاحله��ا  مش��غولة  وه��ي  باحملاصص��ة، 

واالقتصادية والعائلية أكثر من أي شيء آخر.
وم��ا االتهامات املتبادلة بني ه��ذه األحزاب باحتكار 
السلطة والثروة والقرار، وممارسة الفساد بل واخليانة، 
إال تعبير عن واقع حال هذه األحزاب وممارساتها. ولعل 
كل ما س��بق زاد من قناعة املواطن العادي باخلروج إلى 
الش��ارع واملطالب��ة بإصالح��ات جذرية إلى ح��د تغيير 
املنظومة السياس��ية. ومع أن التظاهرات املعيشية بدت 
محص��ورة ف��ي الس��ليمانية دون أربيل، وهو ما يفس��ره 
البع��ض بوج��ود فس��حة للحرية ف��ي الس��ليمانية أكثر 
من أربيل التي تعيش حتت س��يطرة ح��زب الدميقراطي 

الكردستاني.
بي��د أن الش��عارات الت��ي رفع��ت ب��دت ض��د جميع 
األحزاب السياس��ية ف��ي اإلقليم، حي��ث تعرضت مقارها 
ومراكزه��ا للحرق ف��ي تعبير عن حالة الغضب الش��ديد 
والع��ارم، وهو ما أخرج التظاه��رات من طابع االحتجاج 
على الظروف املعيشية الصعبة بسبب التأخر عن سداد 
الروات��ب وتدني اخلدمات وتزايد نس��ب الفق��ر والبطالة 
إلى تظاهرات ش��عبية ضد الس��لطة السياس��ية التي لم 

تعد مبرراتها تقنع الشارع الغاضب من كل شيء.

بقلم: خورشيد دلي

إلتمامهم حفظ القرآن.. الحكومة التركية
تكّرم ألفي طالب تركي بأداء مناسك العمرة

تداول ناش��طون عبر موقع التواصل مقطع فيديو يظهر 
ألف��ي طالب تركي وهم ي��ؤدون العمرة عل��ى نفقة احلكومة 

التركية، مكافأة لهم على حفظ القرآن.
ووفق��اً للفيديو املت��داول، فقد ظهر الط��الب األتراك وهم 
يخرج��ون من صح��ن املطاف بع��د أدائهم أش��واط الطواف 

السبعة.
وكانت احلكومة التركي��ة العلمانية التي تعاقبت على 
احلك��م في تركي��ا منذ انقالب 28 ش��باط 1997، قد س��عت 
إلى فرض قوانني حتد من حري��ات املواطنني الدينية. ولكن 
منذ تس��لم ح��زب العدالة والتنمية س��دة احلكم ب��دأت تلك 
العراقيل القانونية في االنهيار ش��يئاً فش��يئاً، فبعد السماح 
للمحجب��ات بالدخول إلى امل��دارس واجلامعات، نال أطفال 
تركيا احلرية في تعلم القرآن الكرمي، على إثر القرار الوزاري 

الذي أصدرته احلكومة التركية عام 2011.
ويقضي القرار بالسماح لألهل بإرسال أطفالهم رسمياً 
إل��ى دروس تعلي��م الق��رآن الك��رمي دون التقيد بأي س��ن أو 

مرحلة عمرية.
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25 يناير.. أيام قبله وبعده وكان اإلحباط سّيد الموقف!

وفاة »القيادي الصامت« في حماس عماد العلمي..
وهنّية يكشف تقلده مسؤولية العمل العسكري واألمني

كان الي��أس يتملكنا عندما خرجن��ا في 25 يناير 
2011، لنطل��ب باحل��د األقص��ى، ونس��تدعي هت��اف 

الثورة التونسية: »الشعب يريد إسقاط النظام«!
لم يك��ن يحدونا األم��ل، ولم نكن نعل��م أنه ميكن 
لهذه الدعوة أن جتد قبوالً ش��عبياً. فق��د كنا في حالة 
إحباط متقدمة، كما إحباطنا في عامنا هذا، في شهرنا 

هذا، في يومنا هذا!
ب��دأ احل��راك ضد نظ��ام مب��ارك في س��نة 2004 
يتقدم ويتراجع، يكون في قمته، ثم سرعان ما يخفت، 
حّد التالش��ي، فيعود اليأس ليض��رب فينا من جديد، 
حت��ى إذا الح ف��ي األفق أمل جدي��د، ونهضنا، تبدد في 
غمضة عني، وبدا النظام أقوى من أن يسقط، بل أقوى 

من أن يستجيب ملطلب إقالة وزير!
كان��ت البداي��ة بحركة »كفاي��ة« وش��عارها: »ال 
للتوريث.. ال للتمديد«، لك��ن احلراك الذي بدأ بفضلها 
تراج��ع، ومن داخله��ا انطلقت دعوة لض��رورة القبول 
بجم��ال مب��ارك، فيكف��ي أن��ه مدن��ي ميك��ن ب��ه املرور 
مبرحلة اسقاط احلكم العسكري، ثم البناء عليها بعد 

ذلك!
وف��ي حلظ��ة ي��أس، كان��ت انتفاض��ة القض��اة، 
التي اندلعت ش��راراتها في نادي قضاة اإلس��كندرية، 
عل��ى يد رئيس النادي املستش��ار محم��ود اخلضيري 
)فك الله أس��ره(، ث��م وصلت إلى الن��ادي الرئيس في 
القاه��رة، الذي تبن��ى الفكرة، وحضر أكث��ر من ثمانية 
آالف ق��اض اجلمعي��ة العمومي��ة، رفض��وا اإلش��راف 
القضائي املنقوص على العملية االنتخابية، وخرجوا 
إلى الشارع باألوش��حة ألول مرة؛ يطالبون باستقالل 
القض��اء. وح��دث تالح��م بينهم وب��ني الش��عب، لكن 

بع��د ثالثة أس��ابيع م��ن إصابت��ه بعيار ن��اري في 
الرأس، أدخله غرفة العناية املكثفة، فارق املهندس عماد 
العلم��ي، أحد أبرز قادة حركة حماس الس��ابقني احلياة. 
وأش��ار إس��ماعيل هنّي��ة رئي��س احلرك��ة خالل تش��ييع 
جثمان��ه، ال��ى أن الرجل كان لفترات مس��ؤوالً عس��كرياً 

وأمنياً في حماس.
ووصف��ه في كلم��ة له خالل مراس��م التش��ييع التي 
انطلقت من املس��جد العمري الكبي��ر في غزة، ب�»مهندس 
ف��ي  حلم��اس  مهندس��اً  كان  »لق��د  مضيف��اً:  حم��اس«، 
الفكر السياس��ي والعس��كري واألمن��ي والعم��ل النقابي 
واملؤسس��اتي وف��ي الداخل واخلارج، كما كان سياس��ياً 

بامتياز«.
وكش��ف هنية أن العلمي كان في مرحلة من املراحل 
يق��ود »العمل العس��كري واألمني«، حيث أك��د ان الرجل 
تولى مسؤولية قطاع غزة في العمل العسكري حني كان 

يقيم في اخلارج.
وق��ال إنه ل��م يكن رج��الً عادي��اً. وتابع: »خس��رته 
حماس وخس��رته فلس��طني واملقاومة«. وقال: »تشرفت 
برفق��ة عماد العلمي في العمل ف��كان قدوتي، وقائداً أكبر 
م��ن اإلداري��ات واملواق��ع واملناصب«. وكش��ف كذلك عن 
مرافقت��ه للعلم��ي في احل��رب األخيرة على غ��زة، عندما 

تعرضا لقصف إسرائيلي، أدى إلى إصابته.
أن  للحرك��ة،  السياس��ي  املكت��ب  رئي��س  وأض��اف 
كل م��ن عم��ل مع عم��اد العلم��ي وناقش مع��ه »القرارات 
االس��تراتيجية« املتعلق��ة بثوابت القضية الفلس��طينية 
»ي��درك أن��ه كان م��ن أش��جع الرج��ال«. ووص��ف هنّية 
ش��خصية العلمي بالق��ول: »فال صمته وال ه��دوءه على 
حس��اب قضيته، وال سمته اجلميلة ووجه يعني أنه كان 

يحمل قلباً مرجتفاً، بل كان يحمل قلباً قوياً ذكياً«.
وأش��ار إلى أنه »جمع ب��ني أصالة املوق��ف ومرونة 
املرحل��ة«، مضيف��اً: »وكان ميل��ك عق��الً منفتح��اً وق��ادراً 
املواق��ف  م��ن  تس��توجب  م��ا  مرحل��ة  كل  إعط��اء  عل��ى 
واالس��تراتيجيات«. وأض��اف: »كان ثابت��اً ف��ي األصول 

ومتحركاً في املتغيرات«.
وق��ال هنّية كذلك إن العلمي كان من »الرعيل األول« 
واملؤسس��ني ملس��يرة حماس، وم��ن رفقاء الش��يخ أحمد 
ياس��ني، الفت��اً إل��ى أن الرجل »ش��ارك م��ع الثل��ة األولى 

النظ��ام، ورداً عل��ى هذا ألغى اإلش��راف القضائي على 
االنتخاب��ات، وأقّر إش��راف املوظفني، كم��ا كان احلال 
عليه قبل االنتخابات البرملانية في سنة 2000، وقبل 
صدور حكم احملكمة الدس��تورية، بأن يكون اإلشراف 
عل��ى العملية االنتخابية بيد القضاء، وهو ما حتايلت 
عليه الس��لطة بأن جعلته اش��رافاً منقوص��اً، ال يصل 
إلى خارج اللجان االنتخابية، حيث تتحكم الش��رطة 
ومتنع الناخبني من الوصول إلى اللجان، كما ال ميكن 
القض��اة م��ن بس��ط رقابتهم عل��ى كش��وف الناخبني 
لش��طب أس��ماء املوت��ى، وم��ن مت قّيده��م باملخالف��ة 

للقانون!
ول��م يت��م االكتفاء بذل��ك، وامن��ا خطت الس��لطة 
خط��وة إلى األم��ام، فق��ررت بكل م��ا متلك أن تس��ترد 
الن��ادي، ومتكن من��ه رجالها، وهو ما ح��دث بالفعل، 
فع��زف املستش��ار زكري��ا عب��د العزيز عن الترش��ح، 
وس��قط مرش��ح االس��تقالل، وجن��ح »أحم��د الزن��د« 

احلكومية،  قائمت��ه  وجمي��ع 
وفتحت اإلع��ارات اخلارجية 
لعدد كبير مم��ن ميثلون تيار 
االس��تقالل، وقد استش��عروا 

الهزمية فغادروا البالد!
وع��اد الي��أس يلفن��ا من 
الدكتور محمد  جديد، وج��اء 
البرادع��ي من اخل��ارج، بعد 
انته��اء م��دة عمل��ه كرئي��س 
لهيئة الطاقة النووية، فدّبت 
العافي��ة ف��ي أوصالن��ا، فهذا 
بدي��ل مختل��ف؛ ألن��ه ميل��ك 

ف��ي صناع��ة التح��والت االس��تراتيجية من��ذ أن كان��ت 
تتحرك ف��ي محاريب الدع��وة والتربية والعم��ل النقابي 
واملؤسس��اتي«، الفت��اً إل��ى أنه تلقى عش��رات الرس��ائل 

واالتصاالت لتعزيته بوفاة املهندس العلمي.
وشاركت حشود كبيرة من املواطنني وقادة حماس 
والفصائ��ل وأنصار احلركة في تش��ييع جثم��ان العلمي 

إلى مثواه األخير.
ونع��ت الفصائ��ل الفلس��طينية العلمي ف��ي بيانات 
أصدرتها، وقالت إنه قضى »بعد مسيرة جهادية نضالية 

حافلة بالعطاء والتضحية داخل الوطن وخارجه«.
وكان املتحدث باس��م حماس حازم قاس��م، قد أعلن 
صب��اح الثالثاء وفاة العلمي بعد أي��ام طوال قضاها في 
غرف��ة العناي��ة املكثف��ة، ج��راء إصابته بعي��ار ناري في 
الرأس. وقد ش��غل هذا القيادي شغل مرات عدة عضوية 
املكتب السياسي العام للحركة، إضافة إلى منصب نائب 

رئيس احلركة في قطاع غزة.
وق��ال إن العلمي )62 عاماً(، قضى نحبه في مجّمع 

الشفاء الطبي في مدينة غزة.
والعلمي يلق��ب بالقيادي »الصام��ت« البتعاده عن 
احلدي��ث لوس��ائل اإلعالم، ط��وال فترة ش��غله املناصب 
القيادية البارزة في حماس، وآخرها نائب رئيس احلركة 

في غزة، ومسؤول اإلعالم في املكتب السياسي العام.
والعلم��ي م��ن موالي��د 16 ش��باط 1956، وتلق��ى 
تعليمه األساس��ي في مدارس القطاع، والتحق بصفوف 

حصان��ة دولية، متنع يد النظام م��ن االقتراب منه، أو 
تن��كل به، لك��ن عيوباً في ش��خصية الرجل دفعته ألن 
يتقوقع في نفسه، وال يكون أهالً لآلمال العريضة التي 
تعلقت به، وعاد اليأس يلفنا من جديد. كنا نقف على 
»س��اللم« نقابة الصحفيني باملئات، ثم حتّول احلراك 
إل��ى مجرد عش��رات من األف��راد، ثم انته��ى إلى بضع 
أفراد، وكان بعض املارة يشتموننا، ويتحرشون بنا، 
ومنهم من يس��تخدم إشارات وإيحاءات غير أخالقية؛ 
بوجود رجال األمن الذين كان عددهم في كل مرة أكبر 
من ع��دد املتظاهرين، حتى امتنعت عن املش��اركة في 
ه��ذه املظاهرات البائس��ة. وذات مرة، كن��ت أدلف إلى 
داخل النقاب��ة، عندما أوقفني أحد املتظاهرين، ليطلب 
من��ي املش��اركة ف��ي وقفة يحضره��ا عدد م��ن األفراد، 
وقلت له باس��ما إني لن أش��ارك في مظاهرة أخرى إال 

إذا كانت س��تتحرك إل��ى القصر اجلمه��وري. ولم أكن 
أعلم الغيب، أو أتخّيل أن هذا ميكن أن يحدث!

وبش��كل عام، فق��د كان املش��هد املص��ري برمته، 
وب��كل تفاصيل��ه، هو ملف أمن��ي، وكان األم��ن هو من 
بيده »عق��دة النكاح«، وصاحب القرار داخل األحزاب، 
فبيده جتميد األحزاب، واختيار رؤس��اء لها، وإصدار 
الصحف، ويهب ملن يش��اء قناة تلفزيونية، وليس هو 
من يتحكم في اختيار مقدمي البرامج فحسب، بل ومن 
يختار الضي��وف أيضاً، ليس في القنوات التلفزيونية 
املصرية، ولكن في القنوات الكبرى غير املصرية، عبر 

حتكمه في الترخيص ملكاتبها ومن يعملون فيها!
وقد تعرفت على العمل السياس��ي، في فترة كان 
االته��ام باملباحثي��ة، والعمالة لألمن، اتهام��اً ال يقبله 
حت��ى العم��الء أنفس��هم. فص��ار هن��اك م��ن يفخرون 
بعالقاته��م األمني��ة، حت��ى وإن ل��م تكن له��م عالقات 
أص��الً، ويتفاخ��رون بذل��ك ف��ي اجللس��ات اخلاصة، 

وأمام أقرانهم!
وعل��ى الصعي��د الش��خصي، تعرَّض��ت للتنكيل 
عل��ى ي��د النظام، ب��دءاً من االعت��داء البدن��ي، وانتهاء 
باملن��ع م��ن العم��ل بق��وة الس��الح. وذات صب��اح في 
ش��هر تش��رين األول 2002، كان��ت قوات أم��ن من كل 
التش��كيالت األمنية، ومن األمن العام إلى أمن الدولة، 
متنعن��ي من دخ��ول صحيفتي بعد محاوالت فاش��لة 
اس��تمرت عل��ى م��دى أرب��ع س��نوات لوق��ف زاويت��ي 
اليومي��ة »كالم في الهواء«. وقال ل��ي كبيرهم إنه هنا 
بقرار م��ن الوزير )يقصد وزي��ر الداخلية(. فلما طلبت 
منه أن يطلعني على الق��رار، قال إن وجوده هنا قرار. 
ولم جترؤ صحيفة مصرية، ول��م ترغب، في أن تكتب 
حرفاً ولو من باب اخلب��ر، وليس املوقف املنحاز، ضد 

هذا التعسف!
لم يكن أحد يستطيع أن يقترب من وزير الداخلية 
بش��طر كلم��ة، عندم��ا جعلته هدف��اً لقلمي ف��ي حملة 
مطول��ة، ولعل��ي الوحيد الذي فع��ل كتابة ضد حبيب 

العادلي!

حرك��ة حماس في س��ن مبك��رة، وكان من الناش��طني في 
العمل اإلعالمي للحركة منذ تأسيسها.

وحسب الس��يرة الذاتية للرجل التي أوردتها حركة 
حماس، فق��د اعتقلته قوات االحتالل بعد ستةأش��هر من 
انطالقة احلركة وحكم عليه بالس��جن ملدة عامني بتهمة 
»التنظي��م والتحري��ض« م��ن خ��الل اللجن��ة اإلعالمي��ة 
التابع��ة حلم��اس، وأنه ف��ي ع��ام 1990 أف��رج عنه من 
س��جون االحتالل ليعود وميارس نش��اطه في إطار عمل 
احلركة، ليعاد اعتقاله في كانون الثاني من عام 1991، 

وأبعد إلى خارج فلسطني عام 1994.
وواص��ل العلم��ي نش��اطه ف��ي إط��ار حم��اس بعد 
اإلبع��اد، وتنقل بني عدة دول عربي��ة، وكان له دور كبير 
وفعال ف��ي دع��م القضي��ة الفلس��طينية واالنتفاضة في 
مراحلها كافة، وش��غل منص��ب أول ممثل حلركة حماس 
في إيران، وغادر الرجل س��وريا بداية عام 2012 وانتقل 
مع عائلته للعيش في قطاع غزة من جديد، حيث انتخب 
بعده��ا نائباً لهنّية رئيس حرك��ة حماس في القطاع عام 
2013، وأصي��ب ف��ي إحدى قدمي��ه إثر غارة إس��رائيلية 
على أحد املنازل في مدينة غزة خالل احلرب األخيرة، ما 

أدى إلى بترها.{

بقلم: سليم عزوز 

لندن: ثالثة آالف عالم وناشط يوقعون عريضة 
تؤكد عروبة وإسالمية القدس

أقر مش��اركون في مؤمتر خاص بالقدس، عقد بالعاصمة البريطانية لندن، يوم اجلمعة املاضي، 
عريض��ة موقع��ة من أكثر من ثالثة آالف عالم وناش��ط، تن��دد بدعوة الرئيس األمريك��ي وموقفه حيال 

مدينة القدس احملتلة.
وأش��رفت جمعية أصدقاء الق��دس بلندن، على مدار أس��ابيع، على جمع تواقي��ع العريضة، التي 

تؤكد عروبة وإسالمية القدس ورفض نقل مقر السفارة األمريكية إليها.
ودعا املش��رفون عل��ى العريضة الزعم��اء واحلكام إلدراك أهمي��ة ومكانة القدس للمس��لمني حول 
العالم، والك��ف عن احلديث عن التنازل والتفاوض عليها. وطالب��ت العريضة اإلدارة األمريكية بوقف 

تهديداتها بقطع املساعدات عن الفلسطينيني لدفعهم إلى تقدمي تنازالت.
وحت��دث أمام املؤمتر عدد من كبار العلماء، كرئيس جمعية العلماء في الهند موالنا محمود مدني، 
واألم��ني الع��ام جلمعية علماء جنوب أفريقيا الش��يخ إبراهيم بام، ومفتي البوس��نة الس��ابق الش��يخ 
مصطفى تش��ريش، وكذلك الش��يخ زهير محمود من بيرمنغهام، الذي ذكر احلضور بأن املسلمني ظلوا 

متمسكني بحقوقهم في املسجد األقصى مع تتابع حمالت الغزاة الصليبيني على املدينة املقدسة.
وقال إس��ماعيل باتيل، رئيس جمعية أصدق��اء األقصى، إن تنظيم املؤمتر ج��اء »لألهمية الدينية 
للقدس ولتوجيه رس��الة مفادها أن الق��دس حتتل مكانة خاصة في قلوب وعقول املس��لمني، وأن هذه 

املكانة ليست مما ميكن النيل منه أو التنازل عنه من قبل أي زعيم عربي أو فلسطيني«.
ويأت��ي املؤمتر وعريضته املوقعة وس��ط انحياز وتأكيد أمريكي متكرر للجانب اإلس��رائيلي بقرب 

نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس احملتلة، واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل.



13األمان األمان الدعوياألمـان - العــدد 1298 - 2 شباط 2018م

كانت بع��ض الصحف بدأت تكتب ضد التوريث، 
لكنه كان نض��االً مجانياً، فأدوات املن��ح واملنع في يد 
احل��رس القدمي باحل��زب الوطني، الذي ل��م يكن على 
وفاق مع جنل الرئيس، وكانوا يستمدون نفوذهم من 
الرئيس نفس��ه: »صفوت الشريف« منوذجاً، الذي لم 
يكن هناك أحد في بّر مصر يقترب منه بالنقد إال أنا. وقد 
مت منعي من الكتابة في مصر، فواصلت الهجوم عليه 
في زاويت��ي األس��بوعية بجريدة »الق��دس العربي«، 

التي تشرفت بالكتابة فيها منذ سنة 2003!
حري��ة  تعي��ش  مص��ر  أن  يعن��ي  ه��ذا  يك��ن  ل��م 
الصحاف��ة، فهناك ثالثة عش��ر حكم��اً قضائياً صدرت 
بع��ودة جري��دة »الش��عب« املغلقة بقرار رئاس��ي، مت 
إهدار حّجيتها؛ ألنه��ا كانت متارس املعارضة اجلادة 
للحكم. وكان هذا دليالً على أننا نعيش في ظل الدولة 
القمعي��ة ف��ي قم��ة قوتها، إل��ى درج��ة أن جتّمد حزب 

»العمل« قوة واقتدارا، الذي يصدر »الشعب«!
بعد ثالث س��نوات من هذا الواقعة، تلقيت عرضاً 
من رئيس احلزب الدس��توري، لتولى مهمة اإلش��راف 
عل��ى صحيفة احلزب، لكن بعد جلس��ات مطولة، ذكر 
لي أنه تلقى اعتراضاً على ذلك من ضابط بأمن الدولة 

يعمل مسؤوال مبكتب األحزاب، ذكره اسماً.
وقبل الثورة بش��هر وعدة أيام، تلقيت عرضاً من 
مال��ك لصحيفة يومي��ة خاصة لتول��ى منصب رئيس 
التحرير. وألن الرجل لم يكن يعرفني، فقد أخبرني أن 

اسمي طرحه ثالثة من كبار الصحفيني عليه.
 وغ��ادرت مكتبه فجراً، ليخبرني مس��اء أنه تلقى 
اتصاالً م��ن رئيس جه��از مباحث أمن الدول��ة؛ يبلغه 
اعت��راض الوزي��ر على ه��ذا االختي��ار. فلما فش��ل في 
حس��م األمر معه، كان من اتصل به هو الوزير نفس��ه، 
ليقول له اختر من تشاء إال هذا. وبدا الرجل في دهشة 
وه��و يتعامل مع من بدا له، حلج��م التدخل أنه »ُخط 

الصعيد«!
لق��د طل��ب أن يك��ون ما ج��رى س��راً بينن��ا، لكني 
وجدت نفس��ي في حل م��ن ذلك، بعد أن ج��اء إلى مقر 
اجلري��دة ف��ي اليوم التال��ي ليروي تفاصي��ل ما جرى 

بنفسه!
وكان��ت انتخاب��ات برملاني��ة ق��د أجري��ت، ليت��م 
التزوير بش��كل غير مس��بوق، وبجرأة كاش��فة عن أن 
ه��ذا النظ��ام ال يقدر علي��ه أحد، وق��ال مبارك س��اخراً 

تعليقاً على البرملان املوازي: »خليهم يتسلوا«!
وعندما خرجت في يوم 25 يناير لكي أشارك في 
الثورة، لم أكن متفائالً. إن شئت الدقة فقل كنت يائساً 
م��ن أي ق��درة عل��ى التغيير، وأذك��ر أنه في »املس��اء« 
وجدت زميالً يحمل جريدة »األهرام املسائي«، أخذته 
منه وخلعت حذائي، وجلس��ت عليه��ا، وكان عدد من 
الزمالء معي، فجلس��وا أيض��اً، والتفت وأن��ا أجد عدة 
آالف في ميدان التحرير، فقلت لو جنح هذا احلشد في 

إقالة وزير الداخلية فهذا خير وبركة!
وغادرت امليدان في منتصف الليل، ولم أكد أصل 
إلى منزل��ي حتى تلقيت اتصاالً م��ن زميل يخبرني أن 
قوات األمن اجتاحت امليدان، وتطارد اآلن املتظاهرين، 
وكي��ف أنه��م وصل��وا إل��ى ب��والق أب��و الع��ال، واألمن 
يطاردهم بشراسة، فاستقر في وجداني أنها النهاية! 
ومر اليوم التالي، إال من مظاهرات متفرقة فرقها األمن 
س��ريعاً، ومن مظاهرة أمام نقابة الصحفيني ش��اركت 
فيه��ا، ث��م مضى يوم 27 كان��ون الثاني، لك��ن الدعوة 
كان��ت قد انطلق��ت جلمع��ة الغضب، وعندم��ا صليت 
في زاوية بش��ارع ش��امبليون مبنطقة وسط القاهرة، 
خرج��ت ومع��ي نف��ر م��ن الصحفي��ني، وكان اجل��و ال 

يوحي بأي شيء!
ج��اء »أمين ن��ور«، ليق��ول إنه صلى في مس��جد 
الفت��ح برمس��يس، وأنه استش��عر أن املصل��ني داخل 
املسجد وحتى س��المله اخلارجية هم من رجال األمن. 
وس��ألني نائب حزب »الغد«، »إيهاب اخلولي« ما هو 
تقدي��ري.. »هل انته��ت خالص؟«. أجبت��ه بأن صالة 
اجلمعة لم تنته في كل املس��اجد، وأن الدنيا س��تقلب 
بعد قليل. وقد كنت أطمئنه ورمبا أطمئن نفسي، لكني 
لم أكن واثقاً متاماً من صحة ما أقول! سرت مع الزميل 
»ع��ادل صب��ري«، رئيس حتري��ر املوق��ع االلكتروني 
جلري��دة »الوفد«، وكان معه صحفي ش��اب، ولم يكن 
هن��اك ش��يء يوح��ي ب��أن حض��وراً جماهيري��اً ميكن 
أن يح��دث، فالش��وارع ال يوج��د فيه��ا إال رج��ال األمن 
واملعاون��ون لهم من الش��بيحة، وهو مش��هد يزيد من 
ح��دة اليأس، لكن بعد قليل كانت اجلماهير حتتش��د، 
كأن األرض انش��قت وخرج��وا منه��ا!كان نظام مبارك 
قوياً ومع ذلك س��قط، وكان الي��أس يحيط بنا من كل 
جانب ومع ذلك خرجنا، نهتف: »الشعب يريد اسقاط 
النظ��ام«. فما يح��دث اآلن ليس مانعاً للث��ورة، ولكنه 

محرض عليها!{

د. سلمان العودة: الحرية المغبونة.. وإنسانّية اإلسالم
حجم الغنب الذي يجتاح صدور ذوي غائب مظلوم 
س��جني أمٌر طبيعي مس��تحق، لكنه في حالة الظواهر 
العاملي��ة الفكرية أش��د قه��راً، خاصًة ح��ني تكون هذه 
الظاهرة ش��خصية ُولدت في توقي��ت العالم اجلديد، 
وأس��ئلة احليرة والظلم الواسع الذي تختنق به الكرة 
األرضي��ة، ويزيد األلم حني تكون ه��ذه الضحية منبر 
روح وعقل وتفاؤل وإش��راق إنس��اني، وجس��راً ينشر 
مفهوم التضامن اإلنس��اني باس��م اإلس��الم، وموازين 
العدالة بني الش��عوب اإلنسانية، فتعيد جتديد معنى 

اإلسالم كمهمة تاريخية.
وهن��ا ح��ني نعرج عل��ى مظال��م العال��م العربي، 
ونقرنه��ا باملوق��ف الدول��ي األميرك��ي مم��ا قام��ت به 
الس��لطات الس��عودية م��ن عمل فادح ض��د احلريات، 
وحق الش��عوب واألمم واألسرة اإلنسانية في السماع 
واألخ��ذ والفه��م لفلس��فة التجدي��د اإلس��المي لنج��اة 
اإلنس��ان، وجناح تعامله مع اآلخرين أي��اً كان أولئك 
اآلخ��رون، م��ا دام��ت القاعدة ه��ي الس��لم االجتماعي 
وتنظيم معارف الدعوة القرآنية <َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوباً 

َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا إَِنّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتَقاُكْم>.
نحن ندرك متاماً أن ما جرى من اعتقاالت واسعة 
في اململكة كان متوافق��اً ومتطابقاً مع جولة العالقات 
اجلديدة لليمني العنصري املتطرف املتمثل في رئاسة 
دونال��د ترام��ب األميركي��ة، وم��ع الدولة الس��عودية 
وعهده��ا اجلدي��د. إنه��ا مفارق��ة كب��رى؛ فف��ي الوقت 
ال��ذي تبح��ث فيه اإلنس��انية س��بل العدالة والس��الم 
االجتماعي، ُتعتقل أبرز شخصية ذات حضور ومكانة 
في بع��ث هذه القي��م العادلة ب��ني املس��لمني، وبينهم 

وبني شركاء رحلة األرض.
ولذل��ك ف��إن األنب��اء املقلق��ة ع��ن صحة الش��يخ 
س��لمان العودة في س��جنه املعزول وتغييب أي خبر 
عن��ه، وتناق��ل املس��يئني إلي��ه منش��ورات مرّوعة عن 
صحته والتبش��ير بوفات��ه، هو حدث عامل��ي مخيف. 
وُيفت��رض أن تتح��د فيها كل مش��اعر النب��ل والعدالة 
إلنقاذ هذه الشخصية العاملية، التي نرجو أن تتجاوز 
وضعها الصحي احلرج الذي وصل خبره إلى العائلة 

عبر شخصية اطلعت على وضع الشيخ.
لقد تنّقل الش��يخ العودة عبر أط��وار مختلفة كما 
ه��ي رحل��ة املفكرين، وبل��غ منتهى ما يصب��و إليه من 
رحلة فكر عاملية للتبش��ير بخطاب الس��الم اإلسالمي 
للنفس والروح، وتباش��ير اإلحس��ان اإلله��ي لها لُتمأل 
روح��اً وحيوي��ة، وكان الن��اس -عبر برامج��ه وكتبه 
االجتماع��ي-  التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  وصفحات��ه 
يحتش��دون في كل حلظة لتس��تمع أرواحه��م وتتنور 
عقوله��م بش��ربة فكر، وجرع��ة رأي، بي��ٍد تترفق بهم، 

وبأسئلة اإلنسان املتعب في هذه احلياة.
لقد اختار الش��يخ العودة خلتام رحلته أن تكون 
منبراً للحري��ة وكرامة الف��رد، وأدرك حجم ما تعّرض 
له خطاب الدين اإلس��المي احلنيف من تشويه، بل إن 
هذا الزمن حتّول -في بعض مساراته- ليكون النظام 
السياس��ي حاضن��اً لدي��ٍن مصن��وع، برعاية مس��تبّد 
وش��راكة مغاٍل مدني أو مس��لح، فف��ن الناس وتاهت 

عقولهم.
قرر الشيخ أن ُيفرغ حياته ملهمة البالغ االجتماعي 
العاملي لإلس��الم، ذلك ما كان ي��دور حوله في حديثه 
مع��ي؛ لقد آمن الش��يخ الع��ودة إمياناً كام��الً مبفهوم 
احلقوق الدس��تورية للشعوب، والعدالة االجتماعية، 
وأنها م��ن صلب مفاهيم العدل اإلس��المي، وأيدها في 
بل��ده وفي الوطن العربي، وأص��ر على أاّل يتراجع عن 
ه��ذه احلريات، وإن انش��غل بخطاب��ه التربوي وركز 

عليه.
وقب��ل ذل��ك؛ كان الش��يخ يجم��ع مناط��ق وطنه: 
وأفكاره��م  وأعراقه��م  وألوانه��م  املختلف��ة  ألس��نتهم 
املتعددة، حتى إن بعض من توحش فكره ولم يرق له 
منهج الشيخ، ظل يعتقد أن العودة يجيب على أسئلة 
اجلم��وع احلائ��رة، الت��ي ال جتد ف��ي أس��واق الوعاظ 
املرتزق��ة دواًء، وتصدم كل حني بالبغي على اإلس��الم 
وتوظيف مسماه ضد رسالة الله واألنبياء، فيتناقص 

التطرف عنده حتى ينضم لكوكب الشيخ العودة.
وكان صوت الشيخ سلمان س��وط كرامة مهذباً، 
يواجه خطاب الكراهية ضد احلق اإلنس��اني والفردي 
في االختالف، ومن ميأل الدنيا ضجيجاً ضد مس��احة 
حق املس��لم في احلياة املدني��ة التي هي من فطرة الله 
للخلق، ليعيش��وا مبتعة وسالم، والله موالهم هو من 
يحاس��بهم، وليس ألحٍد حق أن مينعهم ما فس��ح الله 

لهم في أرضه، مع اختالف مذاهبهم وعاداتهم.

وال نقول إن هذا اخلطاب كان محصوراً في الشيخ 
الع��ودة، بل هناك ش��ركاء نهض��ة فكرية قب��ُل وبعُد، 
لكن الش��يخ س��ّهل ه��ذه املفاهيم ل��كل إنس��ان مثقف 
يري��د الوعي، وألقاها إليه ف��ي مدرجة احلياة ليصبح 
عل��ى تويت��ر أو س��ناب ش��ات بطلع��ة األم��ل اجلديد. 
فيبتس��م مع الش��يخ في روحه الفرح��ة، ويتفاءل مع 
حف��زه الدائم لصناعة احلياة، ويتعّم��ق فكره في فهم 
اإلحس��ان بني الن��اس وبني أنفس��هم، فترتاح نفس��ه 
في املش��رق واملغ��رب العرب��ي وفي املهج��ر، وهو مع 
ذلك يقوم مبهمة مواءم��ة وطنية، لكن بلغة ال تخضع 
لالبتزاز وال للمشارطة القمعية، فتربط روحه العذبة 

بني أقاليم البالد السعودية املختلفة.
فكان يتمنى أن يوقف حياته لها، ولذلك قرر -منذ 
م��دة- التفرغ لهذه املهمة التي حتتاج أن يس��تقل عن 
ميادين العمل السياسي كلياً، دون أن يهدم شخصيته 
ب��أن يك��ون مبت��ذالً لالس��تبداد، أو أن ينطلق لس��انه 
لتزكية أي مش��روع أو قانون أو سلوك ضد احلريات. 
ومع ذلك لم يس��لم الشيخ، فشعبيته الكبرى ال تقارن 
مبس��ار االصطفاف عند اخلطابات الوعظية املوظفة، 
وإن بقي��ت ل��دى ه��ذه اخلطاب��ات مس��احة حتتاجها 
الروح املس��لمة، لكن سلمان العودة كان الله يهدي به 
الروح والعقل، ويترفق بصدق مع كل إنسان، فينتقي 
كلماته وأحاديث��ه بعزمية مخلصة، وبأحرف يبعثها 

للناس كل الناس.

وال يعن��ي ذل��ك س��المة الش��يخ م��ن اخلط��أ أو 
االجته��اد غير املوفق ف��ي حياته الفكري��ة، ولكنه كان 
يصح��ح بكل تواض��ع، ويقترب من الل��ه ومن الناس، 
وتهت��ف زواي��ا دعوت��ه االجتماعية مبعان��ي احلرية 
املختلفة، من قرار اإلنسان الذاتي وحتى حقه األصيل 

في العهد السياسي.
إنن��ا الي��وم نق��ف أم��ام حمالت تش��ويه الش��يخ 
الع��ودة عب��ر مفارقة مهم��ة؛ فاحلملة التي ب��دأت منذ 
زم��ن وكان��ت تس��ّعر قبل اعتقال��ه األخير في مواس��م 

متعددة..
وباس��م األمن السياس��ي املزعوم؛ أوذي الش��يخ 
كثيراً، وس��اند العصاب��َة تياٌر آخر اس��تخدم التحفيز 
الس��لفي حملاصرة الش��يخ العودة والطع��ن فيه، فهم 
جميعاً احتدوا مع القرار السياسي احمللي واخلارجي، 
لقمع خطاب اإلنس��ان اإلس��المي الذي بشر به الشيخ 
الع��ودة. ورغم أن الش��يخ س��لمان ابتعد ع��ن معارك 
جدله��م فإنه كان خطة لهدفهم املتطرف؛ فأن يس��تقل 
اخلطاب اإلس��المي باسم العدالة االجتماعية وحقوق 
الروح اإلنسانية، ذلك خطر حسب ما يظن هؤالء على 

مشروعهم وشراكتهم مع الغرب املتطرف.
أما البغاة املتطرفون باسم الدين وباسم محاربته 
أحيان��اً؛ فإن من الس��هل اختراقهم، وجتيي��ر ثقافتهم 
املنحازة املتشددة لصالح املشروع السياسي، ولذلك 

اسُتهدف العودة لعالمته الفارقة.
إنن��ا نبع��ث رس��الة الي��وم إل��ى أصح��اب القرار 
الس��عودي ب��أن يدرك��وا حج��م م��ا يعنيه استش��هاد 
الش��يخ س��لمان العودة -ال س��مح الله- في محبسه، 
وحجم القهر الذي يش��عره الناس ف��ي ظل تغييب أي 
خبر أو تأكيد أي رعاي��ة طبية مأمونة له، وهنا توجد 
مس��احات افتراق كب��رى بني خط��اب العدالة والروح 

اإلسالمية وبني موقف السلطات.
لكننا نعيد الدعوة إلى إطالق الشيخ الذي قرر أن 
يخاطب ش��باب أمته والعالم بخطاب البالغ اجلديد، 
لنش��ر العدل ب��ني العاملني ال��ذي هو مهمة ن��دب إليها 
الرسول األمني لكل جيل، ونطالب بأن ُيساَرع أصحاب 
القرار إلى اإلفراج عن الش��يخ، وأن مُينح عناية طبية 
خاص��ة ترتضيه��ا أس��رته، قب��ل أن يف��وت أي زم��ن 

للتصحيح وُيعلَن فيهم قوُل التاريخ املبني.{

بقلم: مهنا احلبيل

أن��ه  مراقب��ون  ي��رى 
في ظ��ل تده��ور األوضاع 
وهب��وط  االقتصادي��ة 
العملة اإليراني��ة وارتفاع 
نس��بة البطالة ستس��تمر 
االحتجاجي��ة..  احلرك��ة 
وقد ش��هدت م��دن إيرانية 
االثن��ني،  ي��وم  عدي��دة 
له��ا  حش��د  مظاه��رات 
وس��ائل  عب��ر  نش��طاء 
االجتماع��ي  التواص��ل 
والبطال��ة  الفق��ر  ض��د 

بالفاش��لة  وصفوه��ا  الت��ي  احلكوم��ة،  وسياس��ات 
اقتصادي��اً. كما خرج��ت مظاهرات ف��ي مدينة كرمان، 
ورفع املتظاهرون ش��عارات تطالب الشرطة اإليرانية 

بحماية مظاهراتهم، وأاّل يتم قمعها.
كم��ا ش��هدت مدينة بن��در عباس مظاه��رات، دعا 
املتظاه��رون فيها إلى احلفاظ عل��ى وحدة الصف بني 
الشعب اإليراني، ورددوا شعار »أيها اإليراني الغيور، 

ادعم املظاهرات«.
للمعارض��ة  تابع��ة  إع��الم  وس��ائل  وحش��دت 
ونش��طاء الش��ارع اإليراني النطالق موجة جديدة من 
املظاه��رات واالحتجاجات ضد النظ��ام، بالتزامن مع 

ذكرى انتصار الثورة اإليرانية.
طه��ران  العاصم��ة  ف��ي  الث��ورة  ش��ارع  وش��هد 
احتج��اج احلرك��ة النس��وية املدني��ة اإليراني��ة ض��د 
مصادرة احلري��ات اخلاصة بالنس��اء، من خالل رفع 
شال أبيض في إشارة لرفض هذه السياسات بصورة 

سلمية.

وش��هد ي��وم األح��د، اعتصام��ات واحتجاج��ات 
عمالية؛ بس��بب عدم دفع روات��ب العمال ملدة تتجاوز 
س��تة ش��هور بصورة متتالية؛ بس��بب األزم��ة املالية 

التي تعيشها إيران.
وحذرت قيادات إصالحية من أن املوجات املقبلة 
من املظاه��رات في إيران قد تك��ون كالطوفان في حال 
لم يت��م االعتراف باألزم��ات االقتصادية والسياس��ية 
والتعامل مع املظاه��رات بحكمة وعقالنية؛ »لتتجاوز 

إيران هذه املرحلة احلرجة سياسياً واقتصادياً«.
وق��ال منظ��ر التيار اإلصالح��ي في اي��ران ووزير 
االس��تخبارات ف��ي حكوم��ة خامتي في لق��اء صحفي 
م��ع صحيفة اعتم��اد اإليراني��ة إن موجة واس��عة من 
املظاهرات ستش��هدها إيران مستقبالً، ولكن هذه املرة 

ستكون كأمواج الطوفان، على حد تعبيره.
وي��رى مراقب��ون أن��ه ف��ي ظ��ل تده��ور األوضاع 
االقتصادية، وهبوط العملة اإليرانية، وارتفاع نسبة 

البطالة، ستستمر احلركة االحتجاجية.{

عودة المظاهرات في إيران
ونشطاء يحشدون في ذكرى الثورة 
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»الوطنية لالنتخابات« في مصر:

موسى مصطفى منافسًا للسيسي بانتخابات الرئاسة
أعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات في مصر مساء 
الثالث��اء، قائم��ة مبدئي��ة للمرش��حني ف��ي االنتخابات 
الرئاس��ية املقبلة، تتضمن كالً من الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي )مرشحاً لفترة رئاسية ثانية( ورئيس 

حزب الغد )ليبرالي( موسى مصطفى موسى.
وقال��ت الهيئة، في بيان، إن املرش��ح عب��د الفتاح 
السيس��ي أرفق بطلب ترش��حه 549 تزكي��ة برملانية، 

و161 ألفاً و707 تأييد شعبي.
ف��ي حني أرفق املرش��ح موس��ى مصطفى موس��ى 

بطلب ترشحه 20 تزكية برملانية، وفق املصدر ذاته.
لالنتخاب��ات  املرش��ح  أوراق  لقب��ول  ويش��ترط 
الرئاس��ية في مص��ر حصوله على تزكية م��ن 20 نائباً 
في البرملان على األقل )من أصل 596 عضواً(، أو جمع 
توكيالت بتأييد ترش��يحه م��ن 25 ألف مواطن ميثلون 
15 محافظة على األقل )من أصل 27(، وبحد أدنى ألف 

مؤيد من كل محافظة، وكذلك إجراء الكشف الطبي.
وذك��رت الهيئة الوطني��ة لالنتخاب��ات أن اللجنة 
املش��كلة لفحص طلبات الترشح، قامت بفحص أوراق 
املرش��حني، وقدمت تقريراً انتهت فيه إلى أن املرشَحني 
املذكوَرين قد استوفيا الشروط املتطلبة قانوناً للترشح 

في االنتخابات الرئاسية.
وأضافت الهيئة أن التقرير مت عرضه على مجلس 

إدارة الهيئة بجلسته التي عقدت اليوم الثالثاء، والذي 
أصدر على ضوئه قراره بالقائمة املبدئية للمرشحني.

االنتخابي��ة  للعملي��ة  الزمن��ي  اجل��دول  ووف��ق 
الت��ي أعلنته الهيئ��ة فإنها »تتلقى تظلمات املرش��حني 
وفحصه��ا يوم��ي 7 و8 ش��باط، والب��ت ف��ي التظلمات 

واإلخطار بها يوم 9 من الشهر ذاته.
املرش��حني  ألس��ماء  النهائي��ة  القائم��ة  وتعل��ن 
ورموزهم ونش��رها في اجلريدة الرس��مية وصحيفتي 

األهرام واألخبار اململوكتني للدولة يوم 24 شباط.
وقد تق��دم الرئيس احلال��ي عبد الفتاح السيس��ي 
بأوراق ترش��حه في االنتخابات الرئاسية املقبلة، فيما 
ق��دم رئيس حزب »الغ��د« )ليبرالي( موس��ى مصطفى 
موس��ى، أوراق ترش��حه ف��ي اللحظ��ات األخي��رة قب��ل 
إغالق باب الترش��ح، ف��ي خطوة اعتبره��ا معارضون 
محس��ومة  انتخاب��ات  مظه��ر  لتحس��ني  »ديكوري��ة« 

النتائج.
وتراجع ع��ن خوض االنتخابات، اليس��اري خالد 
علي، ليلحق بالعسكري املتقاعد، الفريق أحمد شفيق، 
والسياس��ي محم��د أن��ور عصمت الس��ادات، ألس��باب 
تتعلق باملناخ السياس��ي ف��ي البالد. فيما اس��تبعدت 
الهيئ��ة الوطني��ة لالنتخاب��ات، الثالثاء املاضي، اس��م 
الفريق سامي عنان رئيس األركان األسبق، من كشوف 
الناخب��ني، بعد س��اعات م��ن اس��تدعاء املدع��ي العام 
العسكري للتحقيق معه، عقب إعالن اجليش أن عنان، 
ما يزال باخلدمة وفق قوانني منظمة للشأن العسكري، 

ما مينعه من التصويت أو الترشح.
ومن املق��رر أن جترى االنتخابات م��ن 26 إلى 28 
آذار املقب��ل، على أن جترى جولة اإلع��ادة فيما بني 24 
و26 نيسان املقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر 

من 50 باملائة من األصوات في اجلولة األولى.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيدا�ؤنـا � د�ا�ؤنـا

الُمفاَرَقة بالَمْعروف
املصاحب���ة باملع���روف وامُلفارَق���ُة باملعروف ُخُلقان َيخُرجان من ِمش���كاٍة واحدة، وقد يس���ُهل 
على العاّمة امُلصاحبُة بالُعرف وامُلعاشرة بالُوِدِّ والُلّطف، ولكن َيصُعُب على أَكَثِر اخَللِق امُلفارقة 

ت مشاعُرهم، وَقِوَيت وشاِئُجُهم، وصَفت ُقلوُبهم. باملعروف مهما رقَّ
د  واحلبُّ والُبغض، والُقرُب والُبعد، واحَلِلُف واخَلَلُف، كٌلّ من هذه اخِلصال ينبغي أن ُيقَيّ

باألناة والَهون، وأن ُيحَكم باالعتدال بال ُغُلّو.
لق���د كان رس���وُل الل���ه صلى الله عليه وس���لم أك���َرَم َمث���ٍل للمصاحبة باملعروف وامُلعاش���رة 
حمة واملغفرة؛ وق���د جاء في احلديث عن صفاته  باحُلس���نى، كم���ا كان اأُلْس���وَة الُعظمى في الَرّ
ئة  اٍب في األسواق؛ ال يجزي السّيئة بالسيِّ في الُكُتب السابقة: »ليس ِبَفظٍّ وال غليٍظ وال صَخّ
ُف أهَل الّش����َرف بالِب���ّر، وال َيْجفو على  ولك���ن يعُف���و ويصَف���ح..« فكان ُيكِرُم أه���َل الَفضل ويتأَلّ
أح���د، ويقب���ل َمعذرة امُلعَتِذر إليه وُيقيل عث���رة الواقع في ِعثاره. وكان ُيقاِبل اجلميَل باجلميل 
ي���ق: »ما ألحٍد عندنا ي���ٌد إاّل وقد كافأناُه ما  دِّ واإلحس���اَن وباإلحس���ان؛ يق���ول عن صاحِبه الِصّ
خال أبا بكر فإن له عندنا يدًا ُيكافُئه الله بها يوم القيامة« أخرجه الترمذي؛ ويقول له: »أنت 

صاحبي في الغار وصاحبي على احلوض« أخرجه الترمذي.
زاع، تأُمر الشريعُة األزواَج بأن ُيحِسنوا  ُجل مع زوجته في حال اخِلالف والِنّ وفي ُخُلق الَرّ
امُلعاش���رة في حالَتي اإلمس���اك والِفراق. يقول الله تعالى: }فأْمِس���كوهّن مبعروٍف أو فاِرقوهّن 
حَبة على َش���رط الَوفاء، وإما َتْخِلَية س���بيل املرأة  مبعروف{ الطالق-2، فإما القيام بحقِّ الصُّ

من غير ُظلٍم أو َجفاء.
فُس األّمارة باملعروف  إذا وقع���ت امُلفارق���ُة بني األصحاب في األذهان واألبدان، َجَنح���ت النَّ
َس���عت رذائل األخالق، فإذا باملتباِعدين  ير والَهالك، واَتّ إلى الش����رِّ والَفس���اد، فَوَرَدت َموارَد الَضّ
عاوَن ِنزاعًا، واأُللَفَة قطيعة، وإذا بهم ُيِحّلون ما َيِشني من  َة ُبغضًا، والتَّ لون املودَّ بعَد تداٍن ُيحوِّ
مون ما َيِزين من األقوال، ويستطيلون على إخوانهم بأَلِسنٍة ِحداد، وَيهجمون  األعمال، وُيحرِّ
ين، قال الله فيهم: }أتأُمرون الناس بالِبِرّ وتنَسون أنُفَسكم  في كلِّ واٍد، ويستمرئون َقبائح الَدّ

وأنتم َتْتُلون الكتاب{ البقرة-44.
ما أشبَه حاَلهم بحال قوم الّصحابِيّ عبد الله بن سالم )احُلَصني( الذين سألهم الرسول 
ِدنا،  نا وابُن سيِّ صلى الله عليه وس���لَم بقوله: »أي رُجٍل احُلَصني بُن َس���الم فيكم؟« قالوا: س���يدُّ
وَحْبُرنا وعامِلنا! فلما بَرز لهم ابن سالم، وكان ُمخَتِبئًا، وأخبَرهم بإسالمه، ودعاهم إلى اإلميان 
مبحم���د صلى الله عليه وس���لم الذي يجدوَن اس���َمه وِصفَته في الت���وراة، قالوا آنذاك: كذبَت، 

نا! نا وابُن شرِّ أنَت شرُّ
ُر املسلمون واسعًا، وَيجعلون شرائَع األخالِق واآلداِب حبيسَة دوائَر  عجبًا والله كيف ُيَحِجّ
قة، فإذا غادروها استباحوا شواِئَن ُمحَدثاٍت ما أنزَل الله بها من ُسلطان، وخرَجت  عصبّية ضيِّ

رعية. أقواُلهم عن َضوابطها األدبية، وجاَوَزت أفعاُلهم حُدوَدها الشِّ
���س عل���ى املعروف، ولك���نَّ أكثر الناِس أس���اؤوا في  إن املفارق���َة كاملصاَحب���ِة كلٌّ منهم���ا ُيؤسَّ

راط. بوا عن َسواء الصِّ اأُلولى، وابتَدعوا، فما رَعوها حقَّ رعايتها، وتَنكَّ
بوا أنُفسهم لإلصالح، فقد اختاروا لهم  وأَكَثُر املطاَلبني بلزوم أدب املفارقة هم الذين نَصّ
أمرًا جلياًل حَس���َن املَركِب َوْعَر املس���اِلك صعَب امُلرتقى، لذا وجَب أن يكون صبُرهم عليه صبرًا 

جمياًل، وأن يكون َمصحوبًا بكرمي الِوصال وَجميل اخِلصال.
ف���إن كان ل���ك أٌخ كرمي أو صديق حميم، وتباعدمُتا فاعَلم أنه إْن َتناكرت األرواُح بيَنكم فال 
ر ِمن ِسَير األّولني الصحابيَّ الذي بّش�َره  قاق، وتذَكّ يحلُّ أن َينحِدر بك األمُر إلى الِفراق والشِّ
املصطفى صلى الله عليه وس���لم بُدخول اجلنة، ألنه ال يجُد في نفس���ه ألحٍد من املس���لمني 
ِغّش���ًا، وال يْحُس���د أح���دًا على خي���ٍر أعطاه اللُه إّي���اه؛ وأّن أب���ا ُدجانة دَخلوا علي���ه وهو مريض 
اًل؟ قال: ما من عملي شيٌء أوثق عندي من اثنني: أما  ل، فُسئل ما ِلوْجِهك متهلِّ ووجهه ُمتهلِّ

أحُدُهما فإني ال أتكلُم إال في ما َيعنيني، وأما اآلَخُر فكان قلبي للمسلمني سليمًا؛
���فهاء، وإن كان ُمذِنبًا  ف���إن كان صاِحُبك س���فيهًا فالَهْدُي النب���وّي يدعوك إلى ُمداراة السُّ
ْنب ال امُلذِنب؛ وعليك أن ُتعاِل���ج قلَبك بقوِلك ما في  فالواج���ب يقض���ي عليك بأن ُتبِغ���َض الَذّ

ك: }إاّل َمن أتى اللَه بقلٍب سليم{. كتاب ربِّ

هاني احلريري، باإلضافة إلى لفيف من الشخصيات 
وأهالي الطالب واملهتمني بالشأن الرياضي. 

تخل��ل احلفل تق��دمي ع��روض ممّيزة ف��ي اللعبة 
ومباري��ات فني��ة، باإلضاف��ة ال��ى ع��روض التكس��ير 
والكاتا، ثم عرض فيديو عن األنشطة والرحالت التي 

قام بها النادي على مدار أربعة أشهر. 
ُخت��م احلف��ل بتوزي��ع امليدالي��ات واألحزمة على 

الطالب.

الشأن االنتخابي في ظل القانون الذي جعل من صيدا 
وجزين دائرة انتخابية واحدة.

كانت هناك قراءة مشتركة آلخر املستجدات السياسية 
على الساحة اللبنانية

واختتم اللقاء بتقدمي درع ش��كر ملشاركة القوات 
باملؤمت��ر العام للمكتب الطالب��ي للجماعة الذي جرى 

الشهر املاضي بفندق املوفمنبيك في بيروت.

برعاي��ة هيئ��ة نصرة 
ن��ادي  أق��ام  االقص��ى، 
رواد اجلي��ل حف��ل ترفي��ع 
دورة  لط��الب  األحزم��ة 
لع��ام  األول��ى  الكاراتي��ه 
مع��اً  اس��م:  حت��ت   2018
نبن��ي جي��ل الع��زة، وذلك 
في مركز الدعوة اإلسالمية 
صيدا، برعاية هيئة نصرة 
رئيس  وبحضور  األقصى، 

مكتب صيدا واجلنوب في اجلماعة االس��المية الشيخ 
مصطفى احلري��ري، واملس��ؤول السياس��ي للجماعة 
ف��ي اجلن��وب الدكتور بس��ام حم��ود، مس��ؤول جلنة 
الكاراتيه كيوكوش��نكاي في اجلنوب امل��درب الدولي 
ه��ادي حم��ود، عضو مجل��س بلدي��ة صي��دا ورئيس 
الشبكة الرياضية ملدينة صيدا واجلوار احلاج حسن 
الش��ماس، اخلبي��ر وامل��درب الدولي األس��تاذ محمود 
بدي��ع، رئي��س دائ��رة الش��باب والش��ؤون التعليمية 

املس��ؤول  اس��تقبل 
للجماع��ة  السياس��ي 
اجلن��وب  ف��ي  اإلس��المية 
حم��ود  بس��ام  الدكت��ور 
املقع��د  ع��ن  املرش��ح 
جزي��ن  ف��ي  الكاثوليك��ي 
خ��وري،  س��ليم  الدكت��ور 
بحض��ور مس��ؤول اللجنة 
اجلردلي  أحمد  االنتخابية 

ومحمد الزعتري.
وكان اللقاء فرصة للتداول بالعالقات التي تربط 
صيدا وجزين على كل املستويات، كما مت التطرق الى 

ق��ام وف��د م��ن املكتب 
للجماع��ة  الطالب��ي 
اإلسالمية في لبنان تقدمه 
الطالب��ي  املكت��ب  رئي��س 
ف��ي لبن��ان االس��تاذ جهاد 
رئي��س  بزي��ارة  مغرب��ي، 
اللبناني��ة  الق��وات  ح��زب 
الدكت��ور س��مير جعج��ع، 
الع��ام  األم��ني  بحض��ور 
مصلحة  لش��ؤون  املساعد 

الطالب في القوات الدكتور غسان يارد، ورئيس جهاز 
اإلع��الم والتواصل ش��ارل جبور، والس��يد س��ليم أبي 

ضاهر.
ت��داول املجتمع��ون بس��بل التعاون ب��ني املكتب 
الطالب��ي ومصلح��ة الط��الب بالق��وات اللبنانية. كما 

حفل نادي رواد الجيل للكاراتيه في صيدا

حمود يستقبل المرشح الدكتور سليم خوري

المكتب الطالبي للجماعة اإلسالمية
يزور رئيس حزب القوات اللبنانية
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التعاون في هذا االستحقاق مبا يخدم االستقرار العام 
في لبنان على املس��تويات كاف��ة، وجرى االتفاق على 
اس��تكمال البحث مبا يحقق هذه التطلعات. كما جرى 
تأكي��د العالق��ات التاريخي��ة الت��ي جتم��ع اجلماع��ة 

واحلزب.

ب��دوره الدكتور وس��يم علوان قال: »جاء ترش��حنا 
لنمثلكم انتم من يحمل هموم املس��لمني ويحرص للدفاع 
عن أحوالهم الشخصية بعد تسلل أفكار الترويج للزواج 
املدني والس��عي إلى شرعنته عبر اس��تصدار تشريعات 
في مجلس النواب، وأنه ال بّد من تضافر اجلهود حلماية 
س��احتنا اإلس��المية م��ن خ��الل رف��ع الظل��م وسياس��ة 

االنتقائية.

املطالب واملساهمة بتحقيقها.
من ناحيت��ه رحب األمني الع��ام باحلضور، وأكد أن 
برجا بل��دة تعني للجماع��ة الكثير، وأنها خ��زان العطاء 
والتضحية، وأثبتت التجارب الس��ابقة ان برجا ال ميكن 
تغييبها عن اي اس��تحاق وطني أو محل��ي نظراً ملكانتها 
ف��ي الوطن على جميع األصعدة. ووع��د األيوبي بالعمل 
ملا يخدم برجا ويحفظ دورها، مثنياً على املطالب احملقة 
للق��اء التش��اوري. وف��ي خت��ام اللقاء س��لم الوف��د بيان 

املطالب واملتوجبات على جميع القوى جتاه برجا.

رشيدي، والتقى عدداً من فعاليات املنطقة وجوارها.
وزار ش��ديد بل��دة احملم��رة، حي��ث التق��ى ع��دداً من 
فعالي��ات البلدة، ث��م كانت زيارة لرئي��س بلدية احملمرة 
الس��ابق خطيب البلدة الش��يخ ندمي الت��الوي، ثم توجه 
ش��ديد الى دارة رئيس البلدية عب��د املنعم عثمان، ووّدع 

شديد بلدة احملمرة من منزل السيد محمد األيوبي.
وزار ش��ديد بلدة البيرة ف��ي أعالي عكار، حيث جال 
على ثل��ة من املش��ايخ والعلماء والفعالي��ات، كما التقى 
عدداً من الهيئات االجتماعية، وكانت له محطة في قاعة 
بلدية البيرة، حيث اس��تقبله رئيس البلدية السيد محمد 

وهبي بحضور عدد من فعاليات البلدة وشبابها.

اليه��ا املاكين��ة االنتخابي��ة للجماع��ة الت��ي تعم��ل ليل 
نه��ار، تش��ير الى أن اجلماع��ة قادرة عل��ى إحداث خرق 
مثيل للخ��رق الذي أحدثته عام 1992، بش��رط حس��ن 
ادارة االنتخابات القادمة والتحالفات ووحدة الس��احة 
اإلس��المية ومكوناته��ا، وه��ذا م��ا تعمل علي��ه اجلماعة 

جاهدة والنصر حليفها باذن الله.
ب��دوره الدكت��ور وس��يم عل��وان، مرش��ح اجلماعة 
اإلس��المية ع��ن دائرة طرابل��س، أكد خالل لق��اء جمعية 
التربية اإلسالمية أن اجلماعة، عبر مؤسساتها التربوية 
والطبي��ة واالجتماعية، تهدف الى بناء اإلنس��ان وحفظ 
هويته وكرامت��ه وان صوت الناخب هو أمانة وش��هادة 

امام الله تعالى.
من جهت��ه الدكت��ور ناهد الغ��زال )رئي��س مجلس 
مبرش��حي  رح��ب  اإلس��المية(  التربي��ة  جمعي��ة  إدارة 
اجلماعة، مؤك��داً العمل معاً للحفاظ على وحدة الطائفة 

ومكتسباتها، آمالً التوفيق ملرشحي اجلماعة.

أصبحت متدّنية جداً قياس��اً على اجلهود التي يبذلونها 
ف��ي عملهم والصعوب��ات التي يواجهونها، م��ا يدفع إلى 

الهجرة بحثاً عن بيئة وظروف عمل أفضل.

األم��ني  اس��تقبل 
للجماع��ة  الع��ام 
ف��ي  اإلس��المية 
لبن��ان، األس��تاذ عّزام 
االثن��ني  األيوب��ي، 
ف��ي   )2018/1/29(
ف��ي  اجلماع��ة  مرك��ز 
الس��ر  أم��ني  بي��روت، 
احل��زب  ف��ي  الع��ام 
االش��تراكي،  التقدم��ي 

األس��تاذ ظافر ناص��ر، والقيادي في احل��زب الدكتور 
املكت��ب  عض��وي  بحض��ور  وذل��ك  عبدالل��ه،  ب��الل 

السياسي، عمر سراج ووائل جنم. 
جرى خالل اللقاء بحث الوض��ع اللبناني العام، 
والشأن االنتخابي بشكل خاص، واستعراض إمكانية 

مرش��ح  م��ن  كل  ش��ارك 
اجلماع��ة اإلس��المية ع��ن دائرة 
طرابل��س الدكتور وس��يم علوان 
اإلس��المية  اجلماع��ة  ومرش��ح 
عن دائرة املنية الدكتور يوس��ف 
اجلاجي��ة ف��ي لق��اء ش��ارك فيه 
إضاف��ة إل��ى ع��دد م��ن فعاليات 
الديني��ة  عم��ار  دي��ر  منطق��ة 
السياس��ي  املس��ؤول  واملدني��ة، 

للجماع��ة في طرابلس والش��مال األس��تاذ ايه��اب نافع، 
مس��ؤول اجلماعة في طرابلس األس��تاذ س��عيد العويك، 

ومسؤول املاكينة االنتخابية للجماعة جهاد املغربي.
أك��د الدكتور يوس��ف جاجي��ة العمل عل��ى ضرورة 
تضافر جهود الس��احة اإلس��المية لرفع الظلم عنها وعن 
مناطقنا احملروم��ة، مطالباً باالنتم��اء املتوازن وضرورة 

تأمني احلكومة اللبنانية فرص العمل للشباب.

الع��ام  األم��ني  اس��تقبل 
األستاذ  اإلسالمية،  للجماعة 
عزام األيوبي، وفداً من اللقاء 
التش��اوري ف��ي برج��ا، ضم 
رئيس البلدية األستاذ نشأت 
حمّية، رئيس النادي الثقافي 
االجتماعي في برجا األستاذ 
بحض��ور  كح��ول،  حس��ن 
بحضو املس��ؤول السياس��ي 

للجماع��ة ف��ي جبل بنان، احلاج عمر س��راج، ومس��ؤول 
العمل السياسي في برجا الشيخ محمد سرور، وعدد من 
رؤساء األندية واجلمعيات إلى جانب مخاتير وفعاليات 

البلدة التي متثل مختلف شرائح املجتمع البرجاوي. 
جرى خالل اللقاء بحث الش��أن االنتخابي، وحتدث 
باس��م الوفد رئي��س البلدية ش��ارحاً م��دى أهمية متثيل 
برج��ا في الندوة النيابية باإلضافة الى مجموعة مطالب 
للبل��دة ، مركزاً على مدى احلرم��ان واإلهمال واحملاصرة 
البيئي��ة، متمني��اً على األم��ني العام للجماع��ة حمل هذه 

زار املرشح محمد شديد 
 LIU والوف��د املرافق جامعة
ف��ي حلب��ا ومديرها االس��تاذ 
مت  حي��ث  أي��وب،  خل��دون 
ت��داول أم��ور تربوي��ة ضمن 

الواقع العكاري.
احملط��ة التالي��ة كان��ت 
بلدة »ش��ان« العكارية حيث 
ألقى ش��ديد خطب��ة اجلمعة 

ف��ي مس��جدها، وبعد الص��الة زار رئيس بلديتها الس��يد 
خضر محمد حس��ن واملختار عمر علي احمد وإمام البلدة 
الش��يخ حس��ن محم��د حس��ن، وذلك ف��ي قاع��ة البلدية 
بحضور عدد من رجاالت البلدة وفعالياتها، ومت التداول 
بالش��ؤون االجتماعي��ة والسياس��ية ومس��ألة احلرمان 
العكاري املستش��ري، واختتمت زيارة شان مبأدبة غداء 

أقيمت على شرف الضيف الزائر.
وكان لبل��دة مش��حا نصيب م��ن زيارات ش��ديد، ثم 
توج��ه الى بلدة ببن��ني، حيث التقى عدداً م��ن الفعاليات 
ف��ي دارة آل صوف��ان وآل خل��ف وآل الرفاع��ي، كم��ا قدم 
واج��ب العزاء باحلاج أبو كاظ��م العجل واحلاجة علياء 

اعتبر رئيس املكتب السياس��ي للجماعة االسالمية 
في لبنان أس��عد هرموش املرش��ح عن دائرة الضنّية أن 
اجلماعة اإلسالمية تخوض املعركة االنتخابية القادمة 
حتت ش��عار »اس��تعادة هيبة القرار االس��المي الس��ّني 
ومصلح��ة أه��ل الس��نة ف��ي لبن��ان«، واعتب��ر هرموش 
خالل لقاء مع رئيس وأعضاء الهيئتني االدارية والعامة 
جلمعية التربية اإلسالمية املشرفة على معاهد ومدارس 
اإلمي��ان اإلس��المية في الش��مال »أنن��ا نلتق��ي اليوم في 
رحاب معلم إسالمي تربوي كبير في طرابلس والشمال 
هو جمعية التربية اإلس��المية، وان معركتنا االنتخابية 
الت��ي س��نخوضها عب��ر مرش��حينا هدفه��ا الدف��اع عن 
مصالح املسلمني في لبنان والعمل على احلفاظ على ما 
بقي من مكتسبات ألهل السّنة ورفض التهم واملظلومية 
التي تطاول فئة من ش��باب ه��ذه الطائفة، وأن اجلماعة 

منفتحة على كافة القوى السياسية واحلزبية«.
وق��د أكد هرموش أن كافة املؤش��رات التي توصلت 

وجه مرشح اجلماعة اإلسالمية عن دائرة طرابلس 
)الدكتور وس��يم علوان( في الذكرى العاشرة الستشهاد 
الرائد وسام عيد واملؤهل أسامة مرعب، التحّية لروحهما 
الطاه��رة، مجدداً للبنان وملؤسس��ة ق��وى األمن الداخلي 
ولش��عبة املعلوم��ات الت��ي م��ع كل اجن��از لها نس��تذكر 
إجنازات الشهيد الكبيرة، وتعازينا لذويهما وألهل ابناء 
بلدة دي��ر عمار التي فقدت رجالً كان ش��ريكاً في صناعة 

استقالل لبنان الثاني.

... ويطالب بزيادة رواتب املمّرضني
أكد الدكتور وسيم علوان مرشح اجلماعة اإلسالمية 
ع��ن دائ��رة طرابلس ملوق��ع الفيح��اء وقوفه إل��ى جانب 
مطالب املمّرض��ني واملمرضات والعاملني في مستش��فى 
طرابلس احلكومي، مستش��فى اوراجن ناس��و احلكومي، 
ومستش��فى عاصون احلكومي واملستشفيات احلكومية 
ف��ي لبنان، بهدف حتس��ني الظروف املعيش��ية للعاملني 
في مج��ال التمريض ف��ي املستش��فيات احلكومية، التي 
تعتب��ر امل��الذ الوحيد للمواطن��ني الفقراء، وأصب��ح لزاماً 
تصحيح رواتب املمرضني واملمرضات، س��واء العاملون 
ف��ي املستش��فيات احلكومي��ة واخلاص��ة، ألن رواتبه��م 

األمين العام للجماعة يستقبل وفدًا من الحزب التقدمي

د. علوان: التنمية لمناطقنا واجب على الدولة
وعلى من يمّثل الشعب متابعة ذلك لدى الوزارات المعنية

األمين العام للجماعة يستقبل وفد اللقاء التشاوري من برجا

المرشح محمد شديد في جولة عكارية

هرموش: معركتنا االنتخابية القادمة 
الستعادة هيبة القرار اإلسالمي

المرشح د. علوان: مع كل إنجاز لشعبة المعلومات 
نستذكر إنجازات الشهيد الرائد وسام عيد

أنشطة

النائب الحوت 
يزور الوزير 

محمد
يوسف بيضون

.. ويلتقي 
»حركة 
شباب 
لبنان«

التق��ى النائ��ب عم��اد احل��وت يرافقه 
املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلس��المية 
في بيروت األس��تاذ باس��م احلوت، الوزير 
محمد يوسف بيضون.حيث مت استعراض 
مختلف الشؤون اللبنانية والبيروتية، كما 
جرى التطرق لالنتخابات النيابية وتبادل 
وجه��ات النظ��ر حوله��ا، وأك��د املجتمعون 
أهمية استمرار التواصل والتنسيق ملا فيه 

مصلحة بيروت ولبنان.

اس��تقبل نائب اجلماع��ة د. عماد احل��وت مبركز 
»اجلماع��ة« ف��ي بي��روت وف��داً م��ن »حرك��ة ش��باب 
لبنان« برئاس��ة رئيس��ها إيلي صليبا، وجرى البحث 
ف��ي األوضاع العامة ف��ي البالد واألج��واء االنتخابية 
والتحالفات في مختلف املناطق اللّبنانية، وال س��يما 

بيروت والشمال والشوف.
وش��ّدد صليبا عل��ى أّن »اللّقاءات املس��تمرة بني 
احلركة واجلماع��ة هي تأكيد لوجود نقاط مش��تركة 
كثي��رة ب��ني اجلهت��ني« وهن��اك إص��رار عل��ى توطيد 

العالقة القائمة مبا يخدم مصلحة البالد العليا«.
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تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

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

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

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

على بعد أشهر قليلة من االنتخابات النيابية، انشغلت وسائل اإلعالم املختلفة في تسليط 
الض���وء على اخلرائط االنتخابية للقوى واألحزاب والش���خصيات الب���ارزة في مختلف الدوائر 
االنتخابية، وبدأ احلديث عن املرش���حني والتحالف���ات اجلارية بني مختلف األطراف حتضيرًا 
خل���وض االنتخابات. وال تس���تثني االتصاالت كل من ميل���ك حيثية انتخابية، خاصة أن جميع 
األط���راف حريص على حش���د أكبر ع���دد من األصوات لتأم���ني احلاصل االنتخاب���ي الضروري 
وكذلك األصوات التفضيلية. الغائب األكبر عن هذه الزحمة االنتخابية هي القوى واجلمعيات 

والعلماء والشخصيات اإلسالمية، أو من ميكن اختصارهم باسم »احلالة اإلسالمية«.
ففي لبنان ليس هناك إس���الميون باملعنى االصطالحي للكلمة، بل هناك حالة إس���المية 
محافظ���ة ملتزم���ة ال تري���د أكث���ر م���ن أن ال يتم االعت���داء عليه���ا أو االنتقاص م���ن كرامتها أو 
اإلس���اءة إلى رموزها. هذه احلالة ليس���ت فقط جماعة أو حزبًا أو هيئة أو معهدًا دينيًا يتبعون 
رؤية أو نهجًا واحدًا، فبينهم س���لفيون وصوفيون وحركيون، أو من ُيطلق عليهم اس���م »اإلس���الم 
السياس���ي«، وحتت راية هؤالء تتحرك العديد م���ن اجلمعيات والهيئات األخرى التي جتمعهم 

مصلحة الوطن ومصلحة املسلمني. 
احلالة اإلسالمية هذه ما زالت مغّيبة عن الساحة اللبنانية، رغم أنها متثل شريحة واسعة 
م���ن املس���لمني. هذا التغييب يعود لس���ببني: األول هو أن تركيبة احلكم ف���ي لبنان ال ترغب بأن 
تطفو على السطح حالة إسالمية حتجز مكانًا لها إلى جانبها. فالبعض يريد أن يحتكر متثيل 
الطوائف والتحدث باسمها، والبعض اآلخر حريص على تقدمي صورة لبنان العلماني املنفتح 
على الغرب، ويسعى من أجل ذلك على طمس أي محاولة لظهور اللبنانيني احملافظني، سواء 
كانوا مس���لمني أو غير مس���لمني. الس���بب الثاني لتغييب احلالة اإلس���المية وعدم وجودها في 

املكان الذي تستحق، هو فرقة هذه احلالة في ما بينها وتفرقها وتشرذمها وتبعثرها. 
الي���وم، احلالة اإلس���المية في لبنان أمام اس���تحقاق مهم، يتمثل ف���ي االنتخابات النيابية 
التي تشكل فرصة ذهبية كي تثبت حضورها وتؤكد حجمها وحتجز مكانًا لها في الصف األول. 
فالعذر للحالة اإلس���المية بعد اليوم أن تش���تكي من تغييبها وإهمالها وترصدها، ألن الفرصة 
بني يديها في إثبات وجودها، خاصة أن القانون الذي ستجري على أساسه االنتخابات املقبلة 
قد ال يكون مثاليًا، لكنه على األقل سيعكس احلجم احلقيقي لهذه احلالة، وسيمنحها فرصة 
التمث���ل بخ���الف القان���ون األكثري الس���ابق الذي كان أح���د أهدافه حتجيم احلالة اإلس���المية 
وع���دم الس���ماح لها بالتمث���ل في الن���دوة البرملاني���ة، أو أن تتمثل حتت جناح القوى السياس���ية 

األخرى.
خ���وض االنتخاب���ات والنج���اح فيها يجب أن يكون هدفًا أساس���يًا للحالة اإلس���المية، لكنه 
لي���س اله���دف الوحيد، فحت���ى لو لم يكت���ب النجاح ألي من مرش���حيها بالوص���ول إلى الندوة 
البرملاني���ة، فإنه���ا تك���ون بذل���ك حقق���ت أهدافًا أخ���رى التقل أهمي���ة. فاالنتخاب���ات - أيًا كانت 
نتائجه���ا - ستكش���ف عن األحج���ام احلقيقية ملختلف األط���راف الفائزة منها واخلاس���رة، وإذا 
أثبت���ت احلالة اإلس���المية حضورها ف���ي االنتخابات -ولو لم ينجح مرش���حوها- فإن التعاطي 
معها سيكون مختلفًا، ولن يكون سهاًل بعد ذلك جتاهلها أو اإلساءة إليها، وهي ستثّبت نفسها 

طرفًا انتخابيًا في أي استحقاق انتخابي مقبل، وستكون مقصد املرشحني للتحالف معها.
أم���ا الهدف اآلخر، فهو أن خوض االنتخابات النيابية سيش���كل فرصة للحالة اإلس���المية 
لتق���دم أفكاره���ا ورؤاها للبنانيني وللعالم، ولتدحض الكثير م���ن االتهامات الباطلة التي جنح 
البع���ض بإلصاقه���ا به���ا. فاالنتخابات محط���ة للتالقي بني الق���وى واألحزاب واملرش���حني من 
مختل���ف الطوائ���ف واملش���ارب، واحلوار معه���م والتواصل عن ق���رب بعيدًا عن الص���ور النمطية 

املسبقة، وهي ستشكل فرصة لتوضيح ما شّوهته وسائل اإلعالم وتصرفات البعض.
الك���رة ف���ي ملع���ب احلالة اإلس���المية لتوحد صفوفه���ا ولتتفق ف���ي ما بينها على مرش���ح 
أو مرش���حني ميثلونه���ا ف���ي مختلف املناط���ق والدوائر التي متل���ك فيها ق���وة انتخابية تؤهلها 

للنجاح، أو تؤهلها للتفاوض مع املرشحني القادرين على النجاح.

بقلم: أواب إبراهيم

ال عذر للحالة اإلسالمّية بعد االنتخابات

كلمة طيبة

ُمح��زن وُمؤلم جداً ما يج��ري في مصر. 
ال سياس��ة ف��ي السياس��ة، وال انتخابات في 
االنتخاب��ات، وال إعالم في اإلعالم، وال فّن في 
الفن، وحتى الثقافة انحدرت في جرٍف ال قاع 
له. تهرب من متابعة مس��رحية االنتخابات 
الت��ي لم يعد َيصح أن ُيطل��ق عليها إال مهزلة 
البيع��ة، فيتنطط في وجهك أش��باح اإلعالم 
التي تنعق مثل الغربان من كل شاش��ة، كأن 
هذا ال يكفي، حتى يصدمك باقي أشالء األدباء 
والكتاب الذين ركب��وا املوجة، وانخرطوا في 

جوقة العازفني للقائد املُلهم. 
في السياس��ة، وقبل انط��الق »معركة« 
االنتخاب��ات الرئاس��ية، يح��رص القائ��د ذو 
اخلبرة العس��كرية الطويلة على شل قدرات 
خصوم��ه، وتطهي��ر املي��دان م��ن كل األلغام، 
وتفكيك كل مراكز التهديد، مهما كبر أو صغر 
حجمه��ا. مبكراً، جرى تطوي��ق قدرات تنظيم 
اإلخ��وان املس��لمني، بوصفه اخلط��ر األعظم 
عل��ى الرئي��س ونظام��ه، ثم ج��رى التخلص 
من حلفاء األمس القريب، بوصفهم منافسني 
»الدميقراطي��ة  ضحاي��ا  أح��دث  محتمل��ني. 
السيس��ية« الفري��ق س��امي عن��ان، رئي��س 
أركان اجلي��ش املصري األس��بق، واملرش��ح 
الرئاس��ي الذي تعرض لالختطاف في أثناء 
توجهه بس��يارته إلى مكتب��ه، وبالتزامن مع 
إذاع��ة بي��ان للجي��ش، أعل��ن في��ه احتجازه 
بإعالن��ه  تتعل��ق  مخالف��ات  ف��ي  للتحقي��ق 
املق��ّررة  الرئاس��ية  لالنتخاب��ات  الترش��ح 
ف��ي آذار املقب��ل. وقب��ل عن��ان، القى مرش��ح 
الرئاس��ة، الفريق أحمد شفيق، املصير نفسه 
بعد عودته، أو إعادته، من اإلمارات العربية، 
إذ أجبرته حمل��ة الترهي��ب والتخويف على 
إعالن انسحابه، قائالً إن »مكوثه نحو خمس 
سنوات في اإلمارات رمبا أبعده عن املتابعة 
الدقيق��ة ملا يجري في مصر. وبالتالي ال يرى 
في نفس��ه الش��خص األفضل لرئاس��ة مصر 
ف��ي الفترة املقبلة«. أم��ا الضابط في اجليش 
املصري، العقيد أحمد قنصوة، فقد كلفه إبداء 
نّيته الترش��ح للرئاسة السجن ست سنوات 
م��ع الش��غل والنفاذ، بدع��وى »نش��ر مقطع 
فيديو يتن��اول فيه بعض اآلراء السياس��ية، 
باملخالف��ة للتعليمات واألوامر العس��كرية«، 
وه��و املقط��ع ال��ذي أعل��ن في��ه عزم��ه عل��ى 
الترش��ح لالنتخابات الرئاسية، في مواجهة 

حزين على مصر »المحروسة«!

الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
سوف يحفظ التاريخ للرئيس السيسي 
م��ن  بالتخل��ص  »الدميقراطي��ة«  مهارت��ه 
منافس��يه في عمر »النّية بالترّش��ح«، متاماً 
العربي��ة  اللغ��ة  معج��م  ل��ه  س��يحفظ  كم��ا 
إضاف��ات نوعية كثي��رة لم يرق إليها لس��ان 
أدي��ب، أو عبقرية مفك��ر، وكان جديدها قوله 
إن »املصري��ني يأكل��ون اجل��وع ويش��ربون 
العط��ش« التي أبدعها ف��ي مهرجان »حكاية 
البالغ��ة  ف��ي  جتدي��داً  ُتع��د  الت��ي  وط��ن«، 
العربي��ة، على ح��ّد وصف الروائ��ي، أو على 

األصح النائب املعنّي، يوسف القعيد. 
أما كت��اب »غينيس« لألرقام القياس��ية 
فس��يحفظ اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي 
في أكث��ر من صفح��ة، وحتت أكث��ر من لقب، 
لي��س آخره��ا ما كش��ف عنه ضم��ن »حكاية 
وطن«، عندما قال إن الدولة املصرية أجنزت 
أحد عش��ر أل��ف مش��روع عل��ى أرض مصر، 
مبعدل ثالثة مش��روعات في الي��وم الواحد، 
وهو معدل قياس��ي ألي دولة تريد النهوض. 
لي��س مهم��اً أن يفه��م املتلق��ي كي��ف أن أح��د 
عش��ر ألف مش��روع لم ُتنقذ الشعب املصري 
من »أكل اجلوع وُش��رب العط��ش«، املهم أن 
الرئيس العبقري يقول ما يشاء، وكيفما شاء، 
وعلى الش��عب الغلبان بلع البلحة، طوعاً أو 
ب�»القوة الغاشمة«. كيف ال يتصرف الرئيس 
ب��كل ه��ذه الديكتاتورية املريح��ة، وهو يرى 
ما يرى م��ن جوقات التطبي��ل والتزمير التي 
ترفع��ه إلى منزل��ة النبي املن��ّزه، أو املعجزة 
اإللهي��ة الت��ي منَّ ال��رب بها على احملروس��ة 
وأهله��ا.. وكي��ف للسيس��ي أن يتخل��ى ع��ن 
التكليف الرباني، وهو يرى هذه احلشود من 
الراكع��ني اخلانعني، يرفع��ون األكف، داعني 
للرئي��س )النبي( بطول البق��اء، إلنقاذ البالد 
من ش��ّر العب��اد. إعالمي��ون وكت��اب ورجال 
دين مي��ّدون الوهم بس��اطاً أحمر حتت أقدام 
ل��ص. ُمح��زن وُمؤل��م ج��داً ما  الرئي��س املَُخّ
يجري في مصر. بل هو ُمبٍك عندما تستحضر 
روح ميدان التحرير في يناير من عام 2011، 
عندما كانت س��احات امليدان وجنباته تبشر 

بفجٍر أجمل للمحروسة مصر.{
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بقلم: نواف التميمي


