
رجال القضاء.. واالنتخابات
االنشغال بالهموم االنتخابية يسيطر على الساحة اللبنانية منذ أشهر، فمن قانون 
االنتخ���اب ال���ى موع���د اجرائه���ا الى احتم���االت اهتزاز مواعي���د تقدمي طلبات الترش���يح 
الى تش���كيل اللوائح، الى اجراء االنتخابات، الى احتس���اب الص���وت التفضيلي واحلاصل 
االنتخابي.. لكن األهم من كل ذلك هو أن يبقى األمن واالستقرار مسيطران على الوضع 
في البلد، فقد برزت منذ أيام قضية الفنان زياد عيتاني وقرار اإلفراج عنه، فشغلت الرأي 
الع���ام ع���ن كل ما عداها، وفي نفس الوقت كان اللبنانيون يتأهبون ملواكبة مؤمترات لدعم 
لبن���ان عس���كريًا واقتصادي���ًا، أولها في روم���ا والثاني في باريس.. لك���ن املفاجأة جاءت من 
الداخل اللبناني، إذ حتدث اجلس���م القضائي عن اس���تياء القضاة من عدم اقرار مش���اريع 
القوان���ن وتوقيع املراس���يم املرتبطة مبن���ح درجات كانت أقرت في مجل���س الوزراء، وأبدى 
القض���اة أس���فهم لطريق���ة تعاطي الس���لطة السياس���ية معه���م.. مما يحمله���م على عقد 
اجتم���اع قضائ���ي يصل الى ح���ّد اقدام القضاة على مقاطعة جل���ان القيد في االنتخابات 
القادم���ة، فم���اذا لو فعلها القضاة، فعطلوا عمل اللجان املش���رفة عل���ى االنتخابات؟! هل 

يجري التأجيل.. أم ميدد املجلس احلالي لنفسه.. إلى أن يأذن الله بالفرج؟!
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

عون يوّقع فتح عقد 
استثنائي للبرلمان

اللبناني��ة  اجلمهوري��ة  رئي��س  وق��ع 
املجل��س  دع��وة  مرس��وم  ع��ون،  ميش��ال 
النيابي إلى عقد اس��تثنائي بدأ اعتباراً من 
الثالث��اء 13 آذار  ويختت��م االثن��ن في 19 
اجلاري ضمناً. ويتضمن مرس��وم برنامج 
أعمال هذا العقد: مش��روع املوازنة العامة 
لعام 2018 واملوازنات امللحقة، ومشاريع 
والت��ي  املجل��س  عل��ى  احملال��ة  القوان��ن 
س��تحال عليه، وس��ائر مش��اريع القوانن 
واالقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب 

املجلس طرحها على البرملان.
ووقع املرسوم إلى جانب عون، رئيس 

احلكومة سعد احلريري.
وقال عون في تغري��دة عبر »تويتر«، 
إنه »م��ع اجناز املوازنة بضب��ط اإليرادات 
واإلنف��اق والبدء بخف��ض العجز، حتققت 

أهم عملية الدارة املال في الدولة«.
املجل��س  رئي��س  تس��لم  وبعدم��ا 
النيابي نبيه بري نس��خة عن فتح الدورة 
االستثنائية، إضافة إلى مشروع املوازنة. 
دورة  فت��ح  ع��ن  س��ؤال  عل��ى  رداً  أج��اب 

استثنائية، بالقول: »لزوم ما ال يلزم«.

جريصاتي: الموازنة إنجاز 
وبرنامج التيار في 24 آذار

رأى وزي��ر الع��دل س��ليم جريصات��ي 
أن »املوازن��ة عم��ل حكوم��ي وه��و مبثابة 
اجن��از«، الفت��اً ال��ى »أن اجلهد يع��ود الى 
رئي��س اجلمهورية ميش��ال ع��ون ورئيس 
احلكومة س��عد احلريري ووزير املال علي 
حس��ن خلي��ل وال��وزراء، وال س��يما وزراء 
التيار الذين ما برح��وا ينادون باملوازنات 
االصالحية، بحيث أخذنا بتوصيات جلنة 
امل��ال واملوازن��ة، وإذا كان عن��وان املوازنة 

التقشف فقد حتقق العنوان املطلوب«. 
االس��بوعي  االجتم��اع  بع��د  وأش��ار 
برئاس��ة  واالص��الح«  التغيي��ر  ل�»تكت��ل 
الوزير جبران باسيل، الى أن األخير »أعلم 
أعضاء التكتل ان برنامج التيار االنتخابي 
س��يعلن ف��ي 24 آذار، ودعاه��م إل��ى ابداء 
املالحظ��ات ف��ي ح��ال وجوده��ا«، معتبراً 
أن »ه��ذا البرنام��ج ال��ذي يتوخ��ى احلذر 
واقعي، فنحن لسنا هواة وعود وال مظاهر، 
ب��ل نرغب في برنامج انتخابي يتحقق في 
عهد الرئي��س وأي حكومة تتأل��ف في هذا 

العهد امليمون«.

المحكمة الدولية أصدرت 
تقريرها السنوي التاسع

اخلاص��ة  الدولي��ة  احملكم��ة  أعلن��ت 
بلبن��ان  ف��ي بيان »أّنه��ا قّدمت إل��ى األمن 
العام ل��أمم املتحدة و احلكوم��ة اللبنانية  
للمحكم��ة«.  التاس��ع  الس��نوي  التقري��ر 
رئيس��ة  أش��ارت  التقري��ر،  مقّدم��ة  وف��ي 
احملكمة اخلاص��ة بلبنان القاضي��ة  إيفانا 
هردليش��كوفا  إلى أّن »احملكم��ة قد أحرزت 
إجنازات تش��ّكل معالم رئيسية في عملها، 
وس��ّجلت تقّدماً ملموس��اً في الفت��رة اّلتي 
يغّطيها التقرير، مبا في ذلك اختتام املدعي 
العام ع��رض أدلته الرئيس��ية ف��ي قضية 

عياش وآخرين وتقدمي األدلة بالوكالة عن 
املتضّررين من اعتداء  14 شباط  2005، ما 
يذّكرنا بأّن محكمتنا مكّرس��ة للس��عي إلى 
العدال��ة للمتضّررين من اجلرائم اّلتي تقع 
ف��ي إطار اختصاصنا، وللش��عب اللبناني 
عموماً«. ولفتت إلى أّن »التقرير الس��نوي 
يع��رض بالتفصي��ل أنش��طة احملكم��ة في 
الفت��رة م��ن 1 آذار 2017 إل��ى 28 ش��باط 
2018، ويع��رض أيض��اً أهدافه��ا للس��نة 
املقبل��ة ويس��لّط الض��وء عل��ى اإلجنازات 
اّلت��ي حّققته��ا أجه��زة احملكم��ة األربع��ة: 
الغرف ومكتب املدعي العام ومكتب الدفاع 

وقلم احملكمة. 

زياد عيتاني الخارج من 
السجن.. استرجع براءته

األرّز  ونث��ر  الناري��ة  باملفرقع��ات 
والزغاري��د، اس��تقبلت الطري��ق اجلدي��دة 
ابنها املخرج املس��رحي زياد عيتاني الذي 
دخ��ل منزله محم��والً على األكت��اف. وبعد 
لقاء مؤثر مع ذويه، شكر رئيس اجلمهورية 
ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد 
احلري��ري ووزير الداخلية والبلديات نهاد 
املش��نوق والقضاء، قائالً: »نحن املقاومة، 

ونحن من حارب إسرائيل«.  
ثم زار »بيت الوس��ط« حيث استقبله 
احلري��ري، يرافق��ه النائب الس��ابق محمد 

األمن عيتاني ووالدته وأفراد عائلته.
وبعدما هنأه بالبراءة، قال احلريري: 
»ما حصل اليوم هو حتقيق للعدالة. ال شك 
في أن هن��اك ظلماً وقع علي��ك، لكن الدولة 
أظهرت بأجهزتها وقضائها والطريقة التي 
عمل��ت بها، أن إحقاق احل��ق ممكن في هذا 

البلد«.

جعجع: ما ُأنجز في لجنة 
ن« الموازنة »حبة مسكِّ

اعلن رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
س��مير جعجع »ان احلزب سيقف ضد اي 
موازن��ة ال تتضّم��ن اصالح��ات جذرية في 
مجلس��ي الوزراء والنواب، ألن خالف ذلك 
مجرد مس��رحية صغيرة توهم اللبنانين 
بأن اجنازاً ضخم��اً حتقق، فيما لم يتحقق 

اي شيء«.
وتعليقاً على جلسة مناقشة املوازنة، 
ق��ال جعج��ع ل�»املركزي��ة« »ان ما اجنزته 
اللجن��ة الوزاري��ة املصّغ��رة ف��ي موازن��ة 
لكن��ه  الصحي��ح،  باالجت��اه  كان   2018
ال يع��دو كون��ه حّب��ة مس��ّكن صغي��رة في 
جس��م مري��ض يعان��ي من م��رض خطير. 
وبالتال��ي س��يناقش وزراء »الق��وات« في 
ال��ى  الذه��اب  حتمي��ة  احلكوم��ة  جلس��ة 
اصالحات جذرية، وحدها كفيلة في إعادة 
عق��ارب س��اعة التده��ور االقتص��ادي الى 
ال��وراء ووض��ع لبنان على س��كة التعافي 

االقتصادي، ومن ابرز تلك االصالحات:
اوالً وق��ف كل توظيف في مؤسس��ات 

الدولة. 
ثانياً، وضع ح��ّد للنزف احلاصل في 

قطاع الكهرباء.
ثالث��اً، تطبي��ق القان��ون الرق��م 431 
جله��ة خصخصة القس��م االكب��ر من قطاع 

االتص��االت واالبق��اء عل��ى حص��ة معّينة 
للدول��ة. وه��ذه اخلط��وة وحده��ا كفيل��ة 
بإدخ��ال ملي��ارات ال��دوالرات خالل س��تة 

اشهر الى خزينة الدولة.

مفتي القدس: قرار ترامب 
لن يؤثر على المدينة

والدي��ار  للق��دس  الع��ام  املفت��ي  زار 
الفلس��طينية الش��يخ محمد حسن، مفتي 
اجلمهورية اللبنانية الش��يخ عبد اللطيف 
دريان في دار الفتوى، يرافقه س��فير دولة 
فلسطن في لبنان أشرف دبور واملستشار 
األول حس��ان ششنية. وقدم املفتي حسن 

إلى املفتي دريان درع القدس ووشاحها.
ورداً على س��ؤال، قال: »قرار الرئيس 
األميركي ترام��ب، إهداء القدس الى الكيان 
اإلس��رائيلي هو قرار باطل، باط��ل، باطل، 
وهو ع��دوان عل��ى الش��عب الفلس��طيني، 
األم��ة  وعل��ى  العربي��ة،  األم��ة  وعل��ى 
اإلس��المية، وعل��ى أح��رار العال��م، وعلى 
الشرعية الدولية التي كان موقفها واضحاً 
خالل تصوي��ت اجلمعي��ة العمومية لأمم 
املتح��دة وتصويت الدول في مجلس األمن 
برفض هذا القرار، هذا قرار بالنس��بة إلينا 
مرف��وض، وكل م��ا يترت��ب عن ه��ذا القرار 
مرف��وض، نقل الس��فارة والقرار ف��ي ذاته 
ل��ن يؤثر أب��داً في وضع الق��دس، فالقدس 
عربي��ة، إس��المية، وه��ي عاصم��ة الدولة 
الفلس��طينية األبدي��ة الت��ي ال نقب��ل بديالً 
منه��ا وال نتن��ازل عنه��ا وهي م��ن الثوابت 

الفلسطينية الدينية والوطنية«.

الوزير المشنوق: المعركة 
الحقيقية في بيروت

رأى وزي��ر الداخلي��ة والبلديات  نهاد 
وال  صام��د  »ق��رار  بي��روت   أّن  املش��نوق  
يستطيع أحد أن يأخذه من أهلها«، مشيراً 
إل��ى أّن »التقاعس ع��ن التصويت هو تخلٍّ 
عن مش��روع رئيس احلكومة الراحل  رفيق 
احلري��ري «، داعي��اً إل��ى »ط��رد اليأس من 
القل��وب ألّن��ه مرف��وض ومن يس��ّوق له ال 

يريد اخلير لكم«.
وخالل لقاء في مقه��ى »بوتي كافيه« 
آل بندقج��ي،  م��ن  ف��ي  الروش��ة ، بدع��وة 
أّك��د املش��نوق أن »ال خي��ار لن��ا إال الدف��اع 
ع��ن بيروت والقت��ال من أجله��ا، واملعركة 
احلقيقي��ة هي ف��ي بيروت، ألّن من ميس��ك 
بقرار بيروت يس��يطر على القرار في البلد، 
وعملية التحصن تكون باملزيد من اإلميان 
واإلخالص للدول��ة ولبنان اللذين ناضلنا 
من أجلهما وقدمنا الش��هداء لهم��ا«، مذّكراً 
بأّن »من قام بعمليات االغتيال  يعلم متاماً 
أّن الشهداء الذين سقطوا كانوا صادقن في 
دفاعهم عن الدولة«. ودعا الى »التصويت 
بكثاف��ة ألّن كّل صوت س��يكون له أثر كبير 

في النتيجة وسيحدث فرقاً«.

د. حمود استقبل وفد تيار المستقبل في الجنوب
اس��تقبل املس��ؤول السياس��ي 
للجماع��ة اإلس��المية ف��ي اجلنوب 
الدكتور بسام حمود، املنسق العام 
لتيار املستقبل في اجلنوب الدكتور 
املس��ؤول  يرافق��ه  حم��ود،  ناص��ر 
الدي��ن جويدي،  التنظيم��ي محيب 
وعض��وا مكت��ب املنس��قية: محي��ي 
الدين النوام وحنان نداف وذلك في 
مقر اجلماعة اإلس��المية في صيدا، 

بحضور املس��ؤول االجتماعي حس��ن أبو زيد وعضوي اللجنة 
السياسية محمد الزعتري وعمر العتر.

وجرى خالل اللقاء استعراض األوضاع العامة واالوضاع 
الصيداوية خصوصاً، في ظل األجواء الدميقراطية والتنافسية 
التي تعيش��ها البالد م��ع اقتراب موعد االس��تحقاق االنتخابي 

في الس��ادس م��ن أي��ار املقب��ل، كم��ا ومت التطرق ال��ى الوضع 
االنتخابي في دائرة صيدا جزين حيث كان تأكيد مشترك على 
ان التناف��س ملصلحة مدينة صيدا هو امر صحي ومؤش��ر على 
روح الدميقراطي��ة التي تتحلّى بها كاف��ة األطراف، مع اميانها 

بأن مصلحة البلد واملدينة هي في املقدمة دوماً.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

وحيدًا يقف سمير جعجع في الرابع عشر من آذار 2018 محتفاًل بالذكرى 
الس���نوية الثالث���ة عش���رة لوالدة معس���كر الرابع عش���ر من آذار ف���ي عام 2005، 
وذل���ك ليعلن مرش���حي حزبه في كام���ل الدوائر االنتخابي���ة، بعد أن تبعثرت 
املكون���ات السياس���ية لذل���ك املعس���كر كل في اجت���اه يالئم ظروفه السياس���ية 
اخلاص���ة. وكان أول اخلارج���ن م���ن ذلك املعس���كر النائب ولي���د جنبالط اثر 
انتخابات 2009 النيابية، ثم برز التململ الكتائبي في الصفوف حتت عنوان 
الش���كوى من تفضيل تيار املس���تقبل وتقدميه للعالقة مع »القوات اللبنانية« 

على العالقة مع حزب الكتائب.
وق���د اس���تمر الكي���ان الع���ام لهذا املعس���كر قائم���ًا م���ا دام تيار املس���تقبل 
محتضنًا ملكونات املعس���كر الذي بقيت أمانته العامة بش���خص فارس س���عيد 
ورفاق���ه رأس حربة إعالمية حادة في وجه اخلصوم. وكانت الضربة القاس���ية 
للراب���ع عش���ر من آذار من خالل انقالب النائ���ب وليد جنبالط وانخراطه في 
التحال���ف املكون حلكومة الرئيس جني���ب ميقاتي في عام 2011 على أنقاض 
حكومة الرئيس س���عد احلريري التي سقطت باستقالة وزراء معسكر الثامن 

من آذار في نهاية عام 2010، من تلك احلكومة. 
 في األعوام التالية بدا تيار املس���تقبل متمس���كًا بأش���الء الرابع عشر من 
آذار، كقاعدة للمواجهة السياس���ية الشرسة التي وقعت في تلك املرحلة التي 
تل���ت خروج الرئيس س���عد احلريري من رئاس���ة احلكومة. ولك���ن إّبان الفراغ 
الرئاس���ي ب���ن عام���ي 2014 و2016 وبع���د جن���اح معس���كر الثامن م���ن آذار في 
تكريس واقع أن تكون الرئاس���ة األولى من نصيب أحد أقطابه، حصل تس���ابق 
بن تيار املستقبل وحزب القوات اللبنانية على تبني املرشح الرئاسي املطلوب، 
وبدأت الش���روخات تظهر في العالقة التي تربط بن اجلانبن. وقد أدى ميل 
الرئيس احلريري الى خيار النائب سليمان فرجنية مرشحًا للرئاسة األولى 
في خريف عام 2015، إلى تبني س���مير جعجع لترش���يح العماد ميش���ال عون 
للرئاس���ة األولى في كانون الثاني 2016. وقد برز في تلك اللحظة السياس���ية 
أن حزب القوات اللبنانية بات يقدم عالقته املس���يحية على عالقته مبكونات 
الراب���ع عش���ر م���ن آذار التي تباعدت مب���ا فيه الكفاية. وق���د طمح جعجع من 
خالل إعالن معراب الى قطع طريق بعبدا على س���ليمان فرجنية، وإلى قيام 
ثنائية مس���يحية بن حزب القوات اللبناني���ة والتيار الوطني احلر، ما ميكن 

أن يعزز موقع القوات على الساحة السياسية اللبنانية. 
ولك���ن إنه���اء الفراغ السياس���ي لم يحصل إال بعد نحو تس���عة أش���هر من 
إع���الن تفاه���م مع���راب، وذل���ك عندما أعل���ن الرئيس س���عد احلري���ري تبنيه 
ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة اجلمهورية... وقد اكتشف سمير جعجع، 
ولو متأخرًا، أن التفاهم بن نادر احلريري وجبران باس���يل أش���د رس���وخًا من 
التفاهم بن ملحم الرياشي وإبراهيم كنعان، وذلك ألسباب ليست شخصية 
أبدًا، بل هي احلس���ابات السياس���ية التي جتعل التفاهم بن الكبار )املستقبل 
والتيار الوطني احلر( أجدى من التفاهم بن قوى متفاوتة احلجم ذات لون 
طائف���ي واحد، وأن التاريخ التنافس���ي الصاخب ب���ن العونين والقوات ليس 

غائبًا عن الذاكرة وال عن القرار السياسي املتخذ. 
انه���ا اطالل الرابع عش���ر من آذار التي ترخ���ي بظاللها على حفل إعالن 
مرش���حي حزب الق���وات اللبنانية بعد أن ضاقت مس���احات التحالف مع تيار 
املس���تقبل واحل���زب التقدم���ي االش���تراكي وبع���د أن غ���دت العالق���ة مع حزب 
الكتائ���ب ال تغن���ي وال تس���من من ج���وع، وبعدما جرى وأد الثنائية املس���يحية 
املوازي���ة للثنائي���ة الش���يعية ف���ي املهد حتت وطأة الش���عور بالتف���وق العوني - 

الباسيلي املتصاعد.

وأد الثنائّية المسيحّية
بقلم: أمين حجازي
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األمان

هن��اك أحكام بحق الكثيرين منهم، ومن ثّم إخالء س��بيل من ال تثبت إدانته بش��يء، 
ومحاكمة من تثبت إدانته بأية جرمية وفق القوانن املرعية اإلجراء، حتى ولو كان 
احلكم يصل إلى اإلعدام، وأكاد أجزم بأن أهالي هؤالء املوقوفن س��يكونون ممتنن 
للدولة وللقضاء على خطوة كهذه، حتى لو كانت األحكام التي ميكن أن تصدر وفق 
األدلة والبّينات تدين أبناءهم، وأكاد أجزم أيضاً بأن هؤالء س��يعيدون وقتها ثقتهم 

بالدولة والقضاء، والتزامهم كل ما يصدر عنه.
اليوم رّد القضاء في اخلطوة التي أعاد فيها فتح ملف توقيف املمثل املسرحي، 
زي��اد عيتاني، ومن ثم قرار إخالء س��بيله وتوقيف الذين س��ببوا توقيفه هذه املدة، 
رّد القضاء في هذه اخلطوة االعتبار لنفس��ه، وبدأ يس��تعيد بعضاً من ثقة ش��ريحة 
واسعة من املواطنن كانت إلى األمس القريب تعّبر بأكثر من طريقة وشكل عن عدم 

رضاها عن أداء القضاء، وعدم ثقتها الكاملة به، أو دعني أقول بجزء منه.
الي��وم القضاء بهذه اخلطوة الش��جاعة واجلريئة بّث األم��ل مجدداً في نفوس 
اللبناني��ن، وجعله��م يش��عرون بأنه��م، نع��م، ق��د يكون��ون محمي��ن بالقوان��ن. 
ولك��ن القض��اء أيضاً وضع نفس��ه اليوم أمام حت��دٍّ آخر، خاصة أم��ام االعتصامات 
والفعالي��ات املتتالي��ة التي يقوم به��ا أهالي املوقوفن اإلس��المين م��ن أجل العفو 
ع��ن أبنائهم، القض��اء اليوم أمام حتّدي إنصاف هؤالء، لي��س من خالل العفو العام 
الش��امل عنه��م، بل من خ��الل إعادة النظ��ر مبلفاته��م، والبدء مبحاكمته��م، وتنفيذ 
القوان��ن املرعّية اإلج��راء بحقهم، إّما ب��راءًة وإما إدانة واضحة مس��تندة إلى دالئل 

حّسية وبراهن قاطعة.{

أخل��ى القاض��ي ري��اض أب��و غي��دا منتصف األس��بوع اجل��اري س��بيل املمثل 
املس��رحي، زياد عيتان��ي، وأوقف في املقابل املقدم في قوى األمن الداخلي، س��وزان 

احلاج، وذلك على خلفية ما بات ُيعرف بامللف املفبرك ل�»عيتاني«.
ال ش��ّك في أن هذه »الفضيحة«، إذا صّح التعبير، في فبركة امللفات للمواطنن 
عل��ى خلفية اخلالف��ات السياس��ية أو الش��خصية أو ما س��وى ذلك، كش��فت حجم 
التدخ��الت والظل��م الذي حلق ويلح��ق بالكثير م��ن املوقوفن أو الس��جناء أو حتى 
احملكوم��ن، وأكدت بلس��ان ح��ال القضاء، ه��ذه امل��ّرة، أن الكثير م��ن املوقوفن في 
الس��جون ق��د يكون��ون ضحي��ة ملف��ات فبركه��ا ناف��ذون، أو أصحاب مصال��ح، أو 
خصوم سياس��يون أو غير سياس��ين، وهؤالء قد يدفعون ثمن هذه امللفات املفبركة 
م��ن حياتهم، ومن مس��تقبلهم، ويتحّولون رمبا في بعض األحي��ان إلى »مجرمن« 
أو »متطرف��ن« أو »إرهابي��ن« حقيقي��ن يعيث��ون فس��اداً وفوض��ى وتخريب��اً ف��ي 
املجتمع عند أول فرصة قد تس��مح لهم بذلك، انتقاماً من املجتمع الذي لم ينصفهم، 
وث��أراً ألنفس��هم وما حلق بهم من أذى، وخاصة أن الس��جون في لبنان، كما تش��ير 
وتكش��ف التقارير احلقوقي��ة احمللية والدولية، ليس��ت معاهد ومراك��ز يجري فيها 
تأهي��ل احملكوم أو املس��جون أو املوقوف، بل على العكس م��ن ذلك متاماً تكاد تكون 
مصانع إلنتاج »عبوات بش��رية« تش��كل خطراً حقيقياً على املجتم��ع وأمنه في أية 
حلظ��ة. ومن هذا املنطلق ميكن الق��ول إن األحكام التي يج��ب أن تصدر بحق أولئك 
املفبرك��ن، وحتى الذين يقف��ون خلفهم، يج��ب أن تكون مضاعفة وكبي��رة، وال تقّل 
ع��ن أي حكم كان ميكن أن يصدر، أو رمبا صدر، بحق أي موقوف ظلماً وجتّنياً. ألن 
أولئ��ك املفبرك��ن، لم يؤذوا ال��ذي أصابته فبركتهم فقط، بل أحلق��وا األذى باحمليط 
الذي ينتمي إليه، وباملجمتع الذي س��يكون في أية حلظة هدفاً النتقامه وثأره، ومن 
هنا فإن القضاء، وقد أخذ هذه اخلطوة اجلريئة والشجاعة، عليه أن يكمل من خالل 
إن��زال العقوب��ات الالزمة بحق املفتري��ن واملفبركن الذين يلحق��ون األذى بغيرهم، 

ويعّرضون أمن املجتمع للمخاطر الكبرى.
وفي س��ياق احلديث عن ه��ذه اخلطوة اجلريئة والش��جاعة للقضاء واألجهزة 
األمني��ة، ف��إن ذل��ك يقودنا إلى احلدي��ث عن ض��رورة إنصاف مئ��ات املوقوفن، وال 
س��يما أولئك الذين أُوقفوا على الش��بهات، أو بناًء عل��ى معلومات قاصرة وناقصة، 
أو على خلفية موقف سياس��ي أو تغريدة على مواق��ع التواصل االجتماعي، أو بناء 
على وش��اية من مخبر هنا أو جهاز هناك، أو على خلفيات ثأرية وشخصية لبعض 
النافذي��ن. إن هؤالء يتطلعون اليوم إلى القضاء ك��ي ينصفهم، ويرّد إليهم االعتبار، 
وي��رّد الثقة بالدولة وقضائها إلى نفوس��هم، وإلى محيطهم، وذل��ك من خالل إعادة 
فت��ح هذه امللفات بنحو جّدي وحقيقي، واإلطالع عل��ى حيثيات التوقيف، ألن ليس 

بعد إخالء سبيل 
زياد عيتاني

هل ينصف القضاء 
الموقوفين اإلسالمّيين؟

ب�»التخاب��ر والتواصل والتعامل مع إس��رائيل«، وهو 
م��ا أثار صدمة بن اللبنانين، وال س��يما في األوس��اط 

الفنية والصحفية.
وذك��ر بيان جله��از أمن الدول��ة حينه��ا أن املمثل 
البال��غ م��ن العم��ر 42 عام��اً »اعترف خ��الل التحقيق 
مع��ه مبا نس��ب إليه«، مش��يراً إلى أن من ب��ن املهمات 
الت��ي ُطلب��ت منه »رص��د مجموع��ة من الش��خصيات 
السياس��ية الرفيعة املس��توى، وتوطي��د العالقات مع 
معاونيه��م املقّربن، بغية احلصول منهم على أكبر كم 
من التفاصي��ل املتعلقة بحياته��م ووظائفهم والتركيز 

على حتركاتهم«.
كذل��ك حت��دث البي��ان ع��ن عم��ل املوق��وف عل��ى 
»تأس��يس نواة لبنانية مته��د لتمرير مبدأ التطبيع مع 

إسرائيل والترويج للفكر الصهيوني بن املثقفن«.
وبدأ زياد عيتاني بزيارة الرئيس س��عد احلريري 
ف��ي بيت الوس��ط، وزاره مهنئ��اً كل م��ن الرئيس متام 
س��الم، ووزير الداخلية نهاد املش��نوق مع حش��ود من 

املهنئن.{

حس��ابات عيتاني على مواق��ع التواصل بهدف تلفيق 
التهمة له بطلب منها.

وأوض��ح املص��در أن القاض��ي »أنهى اس��تجواب 
احل��اج وواجهه��ا باملقرصن إيلي غبش ال��ذي أكد أنها 
كلفته بهذا األمر، وهي نف��ت ذلك«. وقد أصدر القاضي 

مذكرة توقيف بحقهما.
وأك��دت زوج��ة قرص��ان املعلوماتي��ة أنه��ا تلّقت 
عرض��اً مالي��اً م��ن الضابطة ف��ي مقابل إقن��اع زوجها 
بالتراج��ع عن أقوال��ه بأنها هي من أوع��زت له باألمر، 

وفقاً للمصدر.
وكان جه��از أمن الدولة قد أوقف يوم 23 تش��رين 
الثاني املاضي املمثل املس��رحي لالش��تباه في أنه قام 

وقال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق العسكري 
رياض أبو غيدا أصدر أمراً بإخالء سبيل املمثل الشاب، 
وأصدر مذك��رة توقيف في حق الضابط��ة برتبة مقّدم 
)سوزان احلاج( وقرصان معلوماتية أقّر بأنه اخترق 

أخلى القضاء اللبناني مساء الثالثاء سبيل املمثل 
زياد عيتاني، بعدم��ا تبّن أنه بريء من تهمة التعامل 
مع إس��رائيل، وأصدر مذكرة توقي��ف في حق ضابطة 

بقوى األمن بتهمة تلفيق التهمة له لدوافع انتقامية.

اطالق سراح زياد عيتاني وتوقيف المقدم سوزان الحاج وإيلي غبش

كلمة األمان

بقلم: وائل جنم

جميعاً.
وحمل املش��ايخ هذا األمر ووع��دوا بالتواصل، وكان 
موق��ف جيد م��ن املس��اجن ب��أن طلب��وا م��ن أهاليهم أن 

تفوَّض هيئة العلماء ملتابعة هذا امللف.
وف��ي الي��وم التال��ي توج��ه وفد م��ن الهيئ��ة ملقابلة 
وزي��ر الداخلي��ة إلطالعه عل��ى الواقع وحثه عل��ى القيام 

بخطوات:
أوالً: للتخفيف عن املساجن داخل سجنهم.

وثانياً: بتحريك امللف، والبحث عن األبواب والقنوات 
التي تكفل أخذ مثل هذا القرار الذي يفّرج كربتهم.

بالعفو العام.
وق��د اتس��م االجتم��اع بااليجابي��ة ووع��د وزير 
الداخلي��ة والبلديات بأنه س��يعمل عل��ى إيجاد آلية 
ملعاجل��ة تلك األوضاع بالتنس��يق م��ع القيمن على 
األمن داخل الس��جن ضمن القوان��ن املرعية اإلجراء 

في خالل األربع والعشرين ساعة القادمة.{

تابع��ت هيئ��ة علماء املس��لمن ف��ي لبن��ان باهتمام 
حترك أهالي املوقوفن الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام 
حت��ى يقر العف��و العام، وذل��ك مبواكب��ة اعتصامهم أمام 
سجن رومية؛ فقد شارك وفد من هيئة علماء املسلمن في 
لبنان بهذا االعتصام؛ ثم متكن وفد منها برئاس��ة الشيخ 
س��الم الرافعي من دخول الس��جن واالجتماع بالشيخن 
خال��د حبل��ص وعم��ر األط��رش، واس��تمعوا منه��م إل��ى 
معاناتهم من جهة، وال س��يما بع��د إعالنهم اإلضراب عن 
الطعام، وما هي اإلج��راءات التي ُضَيّق عليهم فيها داخل 
السجن، والهم األول وهو قضية العفو العام الذي يؤرقهم 

التق��ى وف��د هيئ��ة العلم��اء املس��لمن برئاس��ة 
الش��يخ س��الم الرافعي وجلنة أهالي الس��جناء مع 
وزي��ر الداخلية والبلديات األس��تاذ نهاد املش��نوق. 
وجرى البح��ث حول األوضاع داخل س��جن رومية، 
وال س��يما جلهة عدم متكن الس��جناء م��ن التواصل 
مع أس��رهم خارج الس��جن ومواضيع أخرى تتعلق 

 مشاركة هيئة علماء المسلمين في لبنان 
بتحرك أهالي الموقوفين

.. ولقاء مع الوزير نهاد المشنوق
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بين التحالفات والخالفات:

لوائح القوى اليسارية واالعتراضّية.. والحراك المدني إلى أين؟
عش��ية انتهاء املهلة احملددة لس��حب الترش��يحات 
وب��دء مهل��ة تش��كيل اللوائ��ح االنتخابي��ة ف��ي 21 آذار 
اجلاري، لم تنجح القوى اليس��ارية واالعتراضية وقوى 
احلراك املدني في تش��كيل لوائح مشتركة في كل الدوائر 
االنتخابي��ة. ففيم��ا ُش��كِّلَت لوائ��ح مش��تركة ف��ي دوائر 
مح��ددة )كدائرة صور - الزهراني(، تش��هد بقية الدوائر 
خالفات وتباينات سياسية وانتخابية، ما قد يؤدي إلى 
إضعاف دور هذه القوى السياسية والهيئات املدنية في 

االنتخابات املقبلة.
فأين أصبحت احلوارات والنقاشات بن هذه القوى 
ف��ي مختلف الدوائر االنتخابي��ة؟ وهل تنجح هذه القوى 
ف��ي حتقيق اختراق��ات انتخابي��ة في بع��ض الدوائر إذا 
اس��تمرت اخلالفات في ما بينها؟ وأي مش��روع سياسي 
مس��تقبلي ميك��ن أن تطرحه ف��ي مواجهة قوى الس��لطة 

واألحزاب السياسية؟
بن التحالفات واخلالفات

بداية، إل��ى أين وصلت النقاش��ات واحل��وارت بن 
القوى اليس��ارية واحلزبية املعارض��ة وهيئات املجتمع 

املدني في معظم الدوائر االنتخابية؟
حس��ب مطلعن على احلوارات والنقاش��ات الدائرة 
بن القوى اليسارية واحلزبية االعتراضية وبن هيئات 
املجتم��ع املدني ف��ي مختل��ف الدوائ��ر االنتخابية، ميكن 

رسم اخلريطة اآلتية لنتائج هذه النقاشات:
أوالً: في بيروت شكلت حركة الشعب الئحة خاصة 
بها مطعمة بعدد من ناشطي التيار املدني، لكن في املقابل 
ف��إن مجموع��ات احلراك املدني انقس��مت ال��ى اجتاهن: 
األول ينش��ط باس��م »بلدي« وأعلن لوائحه اخلاصة في 
دائرت��ي بيروت األولى، والثاني ينش��ط باس��م »حتالف 
وطني« ويضم مجموعة واس��عة من الناش��طن، وهناك 
محاوالت واس��عة لالتف��اق على لوائح مش��تركة، لكن ال 

تزال اخلالفات حول الترشيحات تؤجل هذا االتفاق.
ثانياً: في دوائر جبل لبنان تنشط القوى االعتراضية 
ومجموع��ات املجتم��ع املدن��ي في معظ��م الدوائ��ر، ومن 
أب��رز هذه املجموع��ات في دائرة الش��وف وعاليه ودائرة 
املنت، حيث تس��عى مجموع��ات احلراك املدني لتش��كيل 
لوائ��ح مش��تركة، كذلك ينش��ط ع��دد من املرش��حن في 
بقي��ة الدوائر، فيما يتجه الوزير الس��ابق زياد بارود إلى 
الترش��ح على الئحة التيار الوطني احلر في كس��روان - 
جبيل، وق��د تكون دائرة املنت الش��مالي من أب��رز الدوائر 
التي قد تش��هد حتالفاً انتخابياً مدني��اً  اعتراضياً، وذلك 

بانتظار بلورة بعض االتصاالت.
ثالث��اً: دوائ��ر اجلن��وب: في صي��دا - جزي��ن يتجه 
النائب الس��ابق الدكتور أس��امة س��عد للترشح بالئحة 
مشتركة مع إبراهيم عازار، وهذه الالئحة تلقى دعماً من 

الرئيس نبيه بري وقوى يسارية واعتراضية.
وفي دائرة صور - الزهراني جنح احلزب الشيوعي 
وبعض الناشطن املدنين وممثلي الهيئات الثقافية في 
تش��كيل الئحة موحدة، ومن أبرز رموزها األستاذ رياض 

األسعد.
وأم��ا في دائرة بنت جبيل - النبطية - مرجعيون - 
حاصبي��ا، فلم يحصل االتفاق بن كل القوى االعتراضية 
وهيئ��ات املجتم��ع املدني عل��ى لوائح مش��تركة، وأعلن 
الدكت��ور عبد الل��ه رزق )أحد مس��ؤولي املجلس الثقافي 
اللبنان��ي اجلنوبي الذي يرأس��ه النائ��ب حبيب صادق( 
انس��حابه من املعركة االنتخابية، فيما أعلن الناش��طون 
علي األمن وعماد قميحة وأحمد اسماعيل الترشح ضمن 
الئح��ة واح��دة. وباملقاب��ل، ش��كل أحمد األس��عد الئحته 
اخلاص��ة، فيما يتج��ه احلزب الش��يوعي ومنظمة العمل 
الش��يوعي لتش��كيل الئحة خاصة بهما، ما قد يؤدي إلى 
تش��تت القوى االعتراضية ومجموع��ات املجتمع املدني 

في هذه الدائرة.
وفي دوائر الش��مال هناك حترك الفت لقوى املجتمع 
املدني ف��ي طرابلس، ولكن معظم هذه القوى قد تتحالف 
م��ع ق��وى حزبي��ة أو ش��خصيات فاعل��ة، وفي ع��كار مت 

تشكيل الئحة نسائية مستقلة، في حن أن نقيب املعلمن 
السابق نعمة محفوظ انضم الى الئحة تيار املستقبل.

وبانتظ��ار اتض��اح الص��ورة النهائية ع��ن اللوائح 
والتحالف��ات، ال يبدو ان القوى االعتراضية ومؤسس��ات 
املجتمع املدني قد اتفقت على خوض االنتخابات بش��كل 

مشترك وفي لوائح موحدة في كل الدوائر االنتخابية.
أي مشروع سياسي مستقبلي؟

لكن ما هو املشروع السياسي الذي ميكن ان تطرحه 
قوى اليس��ار واملجموع��ات االعتراضي��ة أو قوى احلراك 
املدن��ي ف��ي املس��تقبل وف��ي ض��وء معرك��ة االنتخابات 

النيابية؟
تشكل املعركة االنتخابية املقبلة مرآة واضحة حلجم 
الق��وى احلزبي��ة اليس��ارية واالعتراضي��ة ومؤسس��ات 
املجتم��ع املدني ف��ي مختل��ف الدوائر االنتخابي��ة، فهذه 
االنتخاب��ات ستكش��ف احلجم الش��عبي احلقيق��ي لهذه 
القوى، وكذلك س��تكون فرصة الختبار مدى مصداقيتها 
وطبيعة التحالف��ات والعالقات التي تنس��جها مع قوى 

السلطة واألحزاب السياسية الفاعلة.
وتطرح القوى االعتراضية واليس��ارية ومؤسسات 
املجتم��ع املدن��ي العديد من الش��عارات واألف��كار املهمة، 

ومنها: 

1- اقام��ة الدول��ة املدني��ة أو الدول��ة احلديث��ة أو 
دولة القانون، والبعض منه��ا يطالب بالدولة العلمانية 
والنظ��ام املدني لأحوال الش��خصية وتلبي��ة حقوق كل 

الهيئات االجتماعية، وال سيما املطالب النسائية.
2- مكافحة الفساد في كافة املجاالت.

3- معاجلة هموم الن��اس، وخصوصاً على صعيد 
الكهرباء والنفايات والبيئة.

4- استعادة األموال املنهوبة واألمالك العامة.
5- اقامة نظام جديد لتأسيس األحزاب السياسية.

6- تعزيز دور الشباب والنساء في الشأن العام.
7- إلغ��اء الطائفي��ة السياس��ية وإص��الح النظ��ام 

السياسي وتطبيق اتفاق الطائف.
8- وض��ع سياس��ات اقتصادي��ة جدي��دة ملعاجلة 

مشكلة الدين العام واخللل في املوازنة.
اضاف��ة إلى سلس��لة كبيرة من املطال��ب التفصيلية 
في كافة املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
ومعظ��م هذه املطال��ب ال تختلف عن مطال��ب بقية القوى 
السياسية واحلزبية وشعاراتها، لكن املشكلة في معظم 
البرام��ج املطروح��ة أنها ال تق��دِّم آليات واضح��ة لكيفية 
حتقي��ق ه��ذه املطالب، وكي��ف ميكن الضغ��ط على قوى 

السلطة واجلهات احلاكمة اليوم لالستجابة للمطالب.

ومن خالل مراجعة التجارب السياس��ية الس��ابقة، 
وال س��يما جتربة احلركة الوطنية واألحزاب اليس��ارية، 
ف��إن اللج��وء إل��ى الث��ورات أو التغيي��ر بالق��وة وصوالً 
إل��ى االنخراط ف��ي احلرب األهلي��ة، لم ي��ؤد إلى حتقيق 
تطوير كبير في النظام السياس��ي، وقد اضطرت احلركة 
الوطني��ة اللبنانية إلى التخلي ع��ن برنامجها لالصالح 
السياس��ي وقبلت باتف��اق الطائف الذي ك��رَّس الطائفية 
واملذهبي��ة ول��م يحق��ق التط��ور الكبي��ر واإلصالحي في 

النظام اللبناني.
اذن، س��نكون في املرحلة املقبلة أمام أسئلة عديدة، 
س��واء أمام القوى اليس��ارية واالعتراضية ومؤسس��ات 
املجتمع املدني أو بقية القوى السياسية واحلزبية حول 
كيفية تطوير النظام السياسي اللبناني وحتقيق مطالب 
الن��اس، وإذا ل��م تنجح الق��وى اليس��ارية واالعتراضية 
ومؤسس��ات املجتمع املدن��ي في حتقيق النج��اح البارز 
ف��ي االنتخابات النيابية، فإنها معنية بإعادة البحث في 
آفاق مش��روعها السياسي املستقبلي وآليات العمل التي 

ستعتمدها في املرحلة املقبلة.
املقبل��ة،  االنتخابي��ة  الص��ورة  بل��ورة  وبانتظ��ار 
ف��إن املش��كالت الذاتية للق��وى اليس��ارية واالعتراضية 
ومؤسس��ات املجتم��ع املدن��ي واخلالف��ات في م��ا بينها، 
ق��د تنعكس س��لباً عل��ى دوره��ا ومعركته��ا االنتخابية، 
وإذا ل��م يج��ِر ت��دارك األم��ور قبل انته��اء املهل��ة األخيرة 
لتش��كيل اللوائح، فإنها س��تقدم صورة س��لبية عن دور 
قوى التغيي��ر في الواقع السياس��ي اللبناني حالياً وفي 

املستقبل.{
قاسم قصير

الرهان على االنتخابات القادمة.. هل ينقذ لبنان من أزماته السياسّية واالقتصادية
تعيش الس��احة السياس��ية ف��ي لبن��ان حالة من 
التخب��ط والفوض��ى ال مثيل لها قبل إج��راء االنتخابات 

النيابية املقررة في السادس من شهر أيار القادم.
ففيم��ا يتوال��ى إعالن اللوائح وأس��ماء املرش��حن 
اللبناني��ة،  الس��احة  امت��داد  عل��ى  واألح��زاب  للق��وى 
يتكش��ف أيضاً حجم املأزق الذي وقعت فيه هذه القوى 
واألحزاب بفع��ل قانون االنتخاب القائم على النس��بية 
م��ع خي��ار الص��وت التفضيل��ي حي��ث تف��رق احللف��اء 
واألصدقاء »ش��ذر مذر«، كما يقولون، وأصبح تش��كيل 
اللوائح االنتخابية نوعاً من أعمال الس��حر والش��عوذة 
بسبب اختالف املصالح االنتخابية بن منطقة وأخرى، 
وحتى بن الوالد وابنه، ورمبا هذا ما دفع الرئيس سعد 
احلريري الى اختي��ار »نحنا اخلرزة الزرقا يلي بتحمي 
لبنان« شعاراً حلملة تيار املس��تقبل لالنتخابات حيث 
فضل الرئيس س��عد احلري��ري االعتماد عل��ى »اخلرزة 
الزرقا« بدالً من التحالفات السياس��ية التي كان يرفعها 
فري��ق 14 آذار، وه��و إن دل على ش��يء، فإمنا يدل على 
حالة الفوضى والضياع التي تعانيها القوى واألحزاب 

عشية االنتخابات النيابية.
هذا من ناحية االنتخابات النيابية، وأما من ناحية 
الوضع االقتصادي ف��ي لبنان فإن ناقوس اخلطر الذي 
دقه صندوق النقد الدولي قبل نحو ش��هر والذي قابلته 
ال��ردود الرس��مية واملصرفي��ة بش��يء م��ن الالمب��االة 
حت��ول بفع��ل املخاطر اجلدية التي كش��ف عنه��ا تقرير 
صن��دوق النق��د الدولي لناحي��ة االصالح��ات املطلوبة 
حلماي��ة االقتص��اد اللبنان��ي إلى ه��مٍّ كبير يش��غل بال 
املس��ؤولن في احلكومة واملصرف املركزي الذين أكدوا 
أن لبنان واالقتصاد اللبناني سيبقون بعيداً عن جتربة 

اليونان.
فبع��د اجتماع موس��ع م��ع الهيئ��ات االقتصادية، 
حت��دث حاكم مص��رف لبنان ريان س��المة ع��ن »نقاط 
ق��وة« لدى االقتصاد اللبناني، منتقداً تش��بيه االقتصاد 
اللبنان��ي باالقتصاد اليونان��ي »فاليونان لم يكن لديها 
قطاع مصرفي قوي وقطاع خ��اص حيوي واحتياطات 
كبيرة بالعمالت األجنبية« ومع ذلك قال سالمة إنه رغم 
الصعوبات التي مي��ر بها لبنان اقتصادياً ومالياً، إال ان 
األمور »ال تزال حتت الس��يطرة«، وهو ما يؤكد املخاوف 

واملخاطر الكبيرة التي حتيط باالقتصاد اللبناني.
تنق��ذ  ه��ل  ه��و:  نفس��ه  يط��رح  ال��ذي  والس��ؤال 
االنتخابات النيابية القادمة لبنان من مأزقه السياسي 

وحتمي اقتصاده الوطني؟
في الش��أن االنتخاب��ي ال بّد م��ن التوق��ف أوالً عند 
جملة أمور ومواقف حتيط بنتائج االنتخابات النيابية 

القادمة.
النقط��ة األول��ى ه��ي مس��تقبل لبن��ان السياس��ي 
ف��ي ض��وء الص��راع القائم ف��ي املنطق��ة، وال س��يما بن 

السعودية وإيران.
فبالنس��بة ال��ى إي��ران، ف��إن االنتخاب��ات النيابية 
القادم��ة ف��ي لبن��ان فرص��ة لتظهير ق��وة وق��درة محور 
املقاوم��ة في لبن��ان واملنطقة عب��ر الف��وز بالغالبية في 
املجلس النيابي القادم، وهو ما جعل الشيخ نعيم قاسم 
يدعو الى أوس��ع مش��اركة ف��ي االنتخابات »كاس��تفتاء 
على شعبيتنا وليس لنجاح عدد من النواب، بل نريد ان 
نقدم أمام العالم أعداداً وأرقاماً حتمل قوة املوقف وتؤكد 

مشروع املقاومة في مواجهة التحديات«.
وال يختلف املوقف الس��عودي ع��ن املوقف اإليراني 
في النظرة إل��ى الوضع في لبنان في م��ا يتعلق بنتائج 
االنتخاب��ات النيابي��ة، حي��ث أك��د البي��ان الص��ادر في 
خت��ام احملادث��ات الت��ي أجراها ول��ي العهد الس��عودي 
ف��ي بريطانيا دعم البلدين »للحكوم��ة اللبنانية وأهمية 
متكينه��ا م��ن بس��ط س��يطرتها عل��ى كام��ل األراض��ي 
اللبنانية ونزع س��الح ميليش��يا »حزب الله« والتصدي 

لدورها املزعزع لالستقرار«.
وبذل��ك تكتس��ب االنتخابات ف��ي لبن��ان ونتائجها 
بعداً إقليمياً يتجاوز البع��د الداخلي الذي رمبا هو األقل 
أهمية بالنسبة إلى القوى السياسية الكبرى في لبنان.

وإذا كان البع��د اإلقليمي وصراع النفوذ في املنطقة 
ه��و بيضة القبان في انتخابات لبنان، فإّن من الطبيعي 
أن تأتي في آخر االهتمامات التحالفات السياس��ية وأن 
يحّل محلها هّم احلصول على أكبر عدد ممكن من املقاعد 
النيابية، ولو كان عبر اللعب ب�»البيضة واحلجر« وهي 
لعبة ميارس��ها اجلميع في لبنان، وأعلنها »املس��تقبل« 

عبر شعار »اخلرزة الزرقا«.
أم��ا بالنس��بة ال��ى امل��أزق االقتصادي فإنه يش��كل 
خطراً على لبن��ان واللبنانين، خصوصاً في ظل ضعف 
معدل النم��و االقتصادي املس��تمر من س��نوات وفي ظل 

الضغ��وط االقتصادية على لبنان م��ن اإلدارة األميركية 
ودول اخللي��ج العرب��ي حتت عن��وان »مكافحة اإلرهاب 

ومواجهة النفوذ اإليراني في لبنان واملنطقة«.
وإذا كان��ت احلكوم��ة ب��كل مكوناته��ا قد زف��ت الى 
اللبناني��ن إجن��از موازن��ة ع��ام 2018 م��ع خفوضات 
بنسبة 20 باملئة في معظم الوزارات، فإن اجناز املوازنة 

حتقق حتت ضغطن:
األول ضغوط املجتمع الدولي الذي يريد إصالحات 
جوهرية وفعلية في االقتصاد اللبناني وفي أداء الدولة، 
وال س��يما ملكافحة الفساد والرشوة، وإال فلن يكون هناك 
دع��م للبن��ان، وهو ما أكده الس��فير الفرنس��ي في لبنان 
برونو فوش��يه، حيث أكد أن »جناح مؤمتر سيدر منوط 
باعتماد رزمة اإلصالحات اجلوهرية املطلوبة من لبنان 
ف��ي قطاعات حيوي��ة وحياتية«، وأض��اف أن »املجتمع 
الدولي ينتظر إش��ارات إيجابية قبل االلتزام بش��كل تام 

الى جانب لبنان«.
أما األمر الثاني، فه��و الوضع االقتصادي الذي بلغ 
مرحل��ة اخلطر بكل ما ف��ي الكلمة من معن��ى، حيث لفت 
حاكم مصرف لبنان رياض س��المة الى ان »اجلو العام 
حالياً ال يش��جع عل��ى االس��تهالك واالس��تثمار، وعلينا 
جميعاً املساهمة إلعادة األجواء الى وضعها الطبيعي«، 
وفي هذا الس��ياق وضع الرئيس س��عد احلريري اجناز 
موازن��ة 2018، حيث ق��ال: »نحن اليوم به��ذه املوازنة 
ابتعدنا عن أزمة اليونان وحافظنا على لبنان. ويجب أن 

يكون هناك املزيد من االصالحات، وأنا لست خائفاً«.
باختص��ار، لبنان في عن العاصف��ة التي تعصف 
واقتصادي��اً، واجلمي��ع  باملنطق��ة عس��كرياً وسياس��ياً 
يراهن على االنتخاب��ات القادمة. فهل ينجح هذا الرهان 

أم يغرق لبنان واللبنانيون؟{
بسام غنوم

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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معركة الغوطة.. لماذا لن تتكّرر تجربة حلب؟
على مدار الس��نوات اخلمس الس��ابقة؛ عم��د النظام 
الس��وري تدريجياً إل��ى إخ��راج معظم البل��دات احمليطة 
بدمشق من دائرة الصراع عبر سياسة التسويات القاتلة، 
وترك الغوطة الشرقية قضية مؤجلة، بسبب ثقلها الكبير 

في معادلة الصراع احمللي واإلقليمي.
ويأت��ي ب��دء النظ��ام مبعرك��ة الغوطة مؤش��راً على 
نهاية مرحلة، وبداية مرحلة جديدة ذات حسابات تتعلق 
بالص��راع الروس��ي-األميركي، وهذا أمر يتطلب تس��وية 

اجليوب اجلغرافية الداخلية البعيدة عن احلدود.
ومع ذلك، س��تبقى الغوطة الش��رقية حتم��ل أبعاداً 
إقليمية ودولية، خصوصاً ُبعيد صدور القرار الدولي رقم 
2401، وه��و ما يعن��ي صعوبة استنس��اخ جتربة حلب 

لتطبيقها على الغوطة في املدى املنظور.
خلفيات استراتيجية

تش��كل جغرافيا النفوذ األميركي في س��وريا تهديداً 
مباش��راً ملصال��ح روس��يا احليوي��ة، ألنه��ا تض��رب بكل 
اإلجن��ازات العس��كرية ع��رَض احلائ��ط، نتيج��ة عج��ز 
موسكو عن استثمار النجاحات العسكرية على املستوى 

السياسي واالقتصادي.
أدرك ال��روس حقائ��ق اجلغرافيا ه��ذه، لكنهم كانوا 
يعّول��ون على نوع م��ن الردع املتوازن ب��ن الطرفن على 
األرض الس��ورية، وحاج��ة كل ط��رف إلى اآلخ��ر لترميم 
مس��ار الس��الم، إال أن تط��ورات حصلت خالل الش��هرين 
املاضين نقلت الطرف��ن من مرحلة تثبيت مناطق النفوذ 

إلى مرحلة االشتباك غير املباشر.
حدث هذا مع ضرب قاعدة حميميم بطائرات مسيرة، 
ث��م إس��قاط طائ��رة س��وخوي 25 روس��ية في إدل��ب، ثم 
الضربة العنيفة التي وّجهها التحالف الدولي ملليش��يات 

تابعة إليران.
ث��م أعقب ذل��ك انهي��اُر مؤمتر سوتش��ي الذي وضع 
ال��روس ف��ي عن��ق الزجاجة وأم��ام مفت��رق ط��رق وعر، 
فأصبح��وا ال ه��م قادرين عل��ى تلّمس مقومات التس��وية 
التي يريدونها، وال يستطيعون مواجهة الواليات املتحدة 

وحلفائها على األرض.
وف��ي كل مرة ينس��ّد فيها األف��ق االس��تراتيجي أمام 
ال��روس، يس��تجيبون ملطال��ب النظ��ام الس��وري وإيران 
برفع منسوب العمليات العسكرية، حدث هذا بعد انهيار 
»جنيف 4« مطلع 2016، وحدث أيضاً بعد انهيار الهدنة 
العسكرية الثانية في أيلول من العام نفسه، ويحدث اآلن 

ُبعيد انهيار سوتشي.
وباختص��ار؛ يعم��ل ال��روس عل��ى تس��وية املناطق 
القابلة للتصرف مبستويات مختلفة، كالغوطة الشرقية 
ومناطق جنوبي دمشق، وريف حمص الشمالي والقلمون 

الشرقي.
إن إنه��اء اجلي��وب اجلغرافي��ة في العمق الس��وري 
-إم��ا بتس��ويات أو ه��دن أو إب��ادة عس��كرية- مرحل��ة 
ضروري��ة لالنتق��ال إل��ى املرحل��ة الثانية، الت��ي تتطلب 
تس��خير كل اإلمكان��ات ملواجه��ة املش��روع األميرك��ي في 

الشمال والشمال الشرقي من سوريا.

وبناًء على ذلك؛ انتقلت روسيا من مرحلة التفاهم مع 
فصائل املعارضة العسكرية إلى مرحلة اإلبادة، وملا كان 
من الصعب تطبيق ذلك في الش��مال العتبارات تركية، لم 

يكن أمام النظام وروسيا سوى الغوطة الشرقية.
إن الس��يطرة عل��ى الغوط��ة ستس��اهم ف��ي تغيي��ر 
احملتم��ل  م��ن  الت��ي  السياس��ية  الترتيب��ات  اجتاه��ات 
صياغته��ا في الفت��رة القادم��ة، في ظل ما س��تفرضه من 
انعكاسات على طاولة املفاوضات وفق الرؤية الروسية، 
الت��ي لم يغادره��ا مب��دأ »احلرب امت��داد للسياس��ة وإن 
بوس��ائل أخرى«، رغم أن الوقائع كشفت بطالن هذا املبدأ 

في سوريا.
وإل��ى جان��ب البع��د األميركي ف��ي معرك��ة الغوطة 
الش��رقية؛ ثمة ُبع��ٌد آخر مرتب��ط بصراع النف��وذ املضمر 
بن روس��يا وإيران، فعلى مدار السنوات املاضية حتاول 

طهران ضّم كامل محيط العاصمة إلى مناطق نفوذها.
وإذا كان��ت موس��كو ق��د س��محت بذلك ف��ي املناطق 
الغربي��ة من دمش��ق، فهي ترفض��ه في الغوط��ة، لكونها 
منطقة منفتحة على الصحراء وامتداداتها إلى الس��ويداء 

وحمص.
ويبدو أن إصرار الروس في مجلس األمن على وجود 
آليات كفيلة باس��تدامة وقف إطالق النار، س��ببه رغبتهم 
ف��ي إحي��اء بن��د في اتف��اق أس��تانا يقض��ي بنش��ر قوات 
عس��كرية روسية )شيش��انية( في الغوطة، بعدما قوبل 

هذا البند برفض من دمشق وطهران.
حدود املعارك

لن تش��هد الغوطة الش��رقية إعادة جتربة حلب، فال 
الزمن يس��مح بذل��ك خصوصاً بعد صدور الق��رار الدولي 
رق��م 2401، وال التفاهم��ات الدولي��ة، وال طبيعة األرض 

والقوى العسكرية.
في حلب كان��ت الق��وة الفعلية ل�»جبه��ة النصرة«، 
وه��ذا م��ا أدى إل��ى ع��دم حص��ول تفاهم��ات م��ع فصائل 
املعارض��ة، أما ف��ي الغوطة فال يتجاوز حض��ور النصرة 
300 عنصر، أي أن القوة الفعلية لفصائل املعارضة التي 
س��تكون في خندق واحد رغ��م اختالفاتها، وهذا ما حدث 

خالل األيام السابقة.
كما أن الفصائل في الغوطة متتلك قدرات عس��كرية 
أكبر بكثي��ر من تلك التي كانت بحوزة الفصائل في حلب، 
ومتتلك عديداً بش��رياً يصل إلى نحو عش��رة آالف مقاتل، 
فضالً عن حتويلها الغوطة إل��ى خنادق وأنفاق مترابطة 

فيما بينها.
إضاف��ة إل��ى ذل��ك، تتداخ��ل الق��رى والبل��دات ف��ي 
الغوط��ة، بحيث تنعدم املس��احات اجلغرافية املفتوحة، 
وق��د حتول��ت ه��ذه اجلغرافي��ا إل��ى قلع��ة متين��ة مليئة 

باألنفاق التي تربط أطراف الغوطة بعضها ببعض.
ه��ذه الوقائع يدركها النظام جيداً، ولذلك يعمل على 
تفكي��ك جتربة حلب وإع��ادة تطويرها إل��ى مرحلتن مبا 

يناسب خصوصية الغوطة:
- املرحلة األولى: يتم فيها حتقيق س��يطرة في عمق 
الغوطة، ومحاولة تقس��يمها إلى قس��من رئيس��ين، مع 

توس��يع الس��يطرة على بع��ض املناطق ف��ي األطراف في 
مرحلة تالية، وتفادي الدخول إلى قلب األحياء الس��كنية 

حيث القوة ستكون لصالح املعارضة.
املع��ارك  وق��ُف  فيه��ا  س��يتم  الثاني��ة:  املرحل��ة   -
وتش��ديد احلصار اخلانق، بعد حتقيق الفصل اجلغرافي 
والعس��كري بن الفصائل، لتس��هيل عملي��ة التركيز على 

األطراف منفردة، إما عسكرياً أو عبر تسوية سياسية.
ولي��س صدفة أن يحش��د الروس ق��وات من اجليش 
والش��رطة الروس��ية أمام ق��رى املرج من ناحية الش��رق 
ملراقبة الهدنة على خطوط التماس، وهو األمر الذي يؤكد 
أن معرك��ة الس��يطرة على الغوطة بش��كل كام��ل أمر غير 

وارد في هذه املرحلة.
وللوصول إل��ى املرحلة الثانية؛ يس��عى النظام إلى 
خلق فجوة بن الفصائل واملدنين، عبر تكثيف الضربات 
اجلوي��ة وض��رب املراكز الطبي��ة، في حن جتهد روس��يا 
س��اعية -عب��ر ناف��ذة األمم املتح��دة- إل��ى ش��رعنة قرار 

تهجير املدنين حتت عنوان إنساني.
ما بعد الغوطة؟

ل��ن تتخلى فصائ��ل املعارضة وال املدني��ون -الذين 
هم أهال��ي الغوطة- ع��ن أراضيهم، فالبدي��ل أصعب من 

ذل��ك ألنهم إم��ا أن ينتهي بهم املطاف في س��جون النظام، 
أو يرّحل��وا إل��ى إدلب حي��ث الواقع س��يئ هن��اك، كما أن 
الفصائل واملدنين ال يثقون بالنظام والروس بعد جتربة 

حلب، حن مت إجالء املدنين قبل عملية االقتحام البري.
ولذل��ك س��تبقى مس��ألة مصي��ر املدني��ن وفصائ��ل 
الواق��ع  لك��ن  ح��ن،  إل��ى  مؤّجل��ة  املس��لحة  املعارض��ة 
العس��كري اجلدي��د ف��رض معادالت س��تؤثر س��لباً على 

مستقبل الفصائل، وبالتالي على مصير الغوطة.
حتقي��ق إجن��ازات عس��كرية ف��ي الغوطة الش��رقية 
سيس��مح للنظام باستكمال السيطرة على املناطق املهمة 
األخ��رى، وخصوصاً في القلمون الش��رقي وريف حمص 

الشمالي.
فكما من��ع األميركيون وصول اإليرانين إلى مختلف 
املناط��ق احلدودي��ة، باس��تثناء معب��ر واحد ف��ي مدينة 
البوكمال مبحافظة دير ال��زور؛ يعمل النظام واإليرانيون 

على قطع دابر القوى اإلقليمية في العمق السوري.
ولعل إعالن موس��كو -قبل نحو أسبوعن- أن مهلة 
الهدن��ة في ري��ف حمص الش��مالي س��تنتهي ولن جتدد، 
مقدمة إلجراء تسوية نهائية تشابه حي الوعر في حمص، 
كما أن تعزيز النظام لوجوده في مطار الضمير العسكري 
يدل على استعداده لفتح جبهة بلدتْي الضمير-الرحيبة 

إلجراء تسوية.
إن اس��تكمال الس��يطرة على ه��ذه املناطق ضروري 
للتف��رغ ملواجهة الوجود األميركي في الش��مال والش��مال 
الش��رقي والش��رق، وليس مصادف��ة أن يرتفع مس��توى 
التحذي��رات م��ن  الروس��ي وتكث��ر  اخلط��اب السياس��ي 
الوج��ود األميركي بقاعدة التنف م��ع فصائل للمعارضة، 

وكأن املواجهة املقبلة ستكون في الشرق.{

بقلم: حسن عبد العزيز

على الفور، إلى الغوطة الش��رقية، وعلى رأس��ها األدوية 
واملعدات الطبية.

وقبل نح��و أس��بوع، بدأت ق��وات النظام الس��وري 
-مبس��اندة جوي��ة روس��ية- هجوم��اً برياً في مس��عى 
لش��طر الغوطة إلى قس��من، ومتكنت من الس��يطرة على 
عدد م��ن امل��زراع والبل��دات ش��رقي املناط��ق اخلاضعة 

للمعارضة.{

بكامل عتادها وقوتها القتالية«.
ورك��زت ق��وات النظ��ام حملته��ا العس��كرية من��ذ 
منتصف ش��باط املاضي على مناطق الغوطة الشرقية 
بدعم روس��ي، واس��تطاع جيش النظام تقسيم الغوطة 

إلى ثالث مناطق متهيداً للسيطرة عليها.
وتخش��ى املعارضة في اجلنوب السوري منذ مدة 
طويلة أن يعود جيش النظام ملهاجمتها مبجرد حتقيق 
مكاس��ب ف��ي الش��مال ومناط��ق أخ��رى مث��ل الغوطة، 
وتق��ول املعارض��ة إن مناط��ق ع��دم التصعي��د تيس��ر 
للجيش الس��وري النظامي حتقيق مكاسب على األرض 

في مناطق أخرى.
وتتوقع املعارضة السورية أن يبدأ اجليش هجوماً 
في محاولة الس��تعادة اجلنوب بعد انتهاء حملته على 
الغوطة، وكان قد أرسل تعزيزات من قواعده الرئيسية 

في اجلنوب للمساعدة في هجوم الغوطة.
اجتماع عاجل

وزارة  ف��ي  مس��ؤول  ق��ال  متص��ل،  س��ياق  وف��ي 
اخلارجية األميركية يوم االثنن إن واش��نطن دعت إلى 
عق��د اجتماع عاجل في األردن بس��بب قلقه��ا من تقارير 
تفي��د بوق��وع هجم��ات ف��ي درع��ا، وأوض��ح املس��ؤول 
األميركي أنه إذا صحت التقارير بش��أن غارات لطائرات 

النظام فإنها متثل انتهاكاً صريحاً لوقف إطالق النار.
وكانت روس��يا التقت مع الواليات املتحدة سراً في 
األردن ف��ي حزي��ران 2017، وأعلنتا في الش��هر املوالي 
وقف��اً إلط��الق الن��ار ف��ي جنوبي غربي س��وريا يش��مل 
محافظة درعا، وفي تشرين الثاني املاضي مدد الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب ونظي��ره الروس��ي فالدميير 
بوت��ن هدن��ة الس��ابع من مت��وز ف��ي املثل��ث اجلنوبي 

الغربي على احلدود مع إسرائيل واألردن.{

تظاهر العش��رات من 
يوم  واألت��راك  الس��ورين 
القنصلي��ة  أم��ام  األح��د، 
مدين��ة  ف��ي  األمريكي��ة 
للتندي��د  إس��طنبول، 
بالهجم��ات التي تتعرض 
الش��رقية من  الغوطة  لها 
الس��وري.  النظ��ام  قب��ل 
ورف��ع املتظاهرون الفتات 
»ادعم��وا  عليه��ا،  كت��ب 
أطف��ال س��وريا« و»أنقذوا 

املدنين في الغوطة«.
وق��ال رئي��س منب��ر اجلمعي��ات الس��ورية مه��دي 
داود، في الكلم��ة التي ألقاها أثن��اء املظاهرة، إّن القصف 
الوحش��ي الذي تتعرض له الغوطة الش��رقية واحلصار 
املطب��ق عليه��ا، دفعهم إل��ى التظاه��ر لنصرتها. وأش��ار 
داود إلى »مقتل 1200 ش��خص في الغوطة خالل الشهر 

األخير، أغلبهم من األطفال والنساء«.
وطالب داود بإرس��ال مس��اعدات إنس��انية عاجلة 

نقل��ت وكالة رويت��رز ع��ن قيادين ف��ي املعارضة 
الس��ورية املس��لحة أن طائ��رات النظ��ام قصف��ت ي��وم 
االثن��ن بل��دات تس��يطر عليه��ا املعارضة ف��ي محافظة 
درعا جنوبي البالد ألول م��رة منذ متوز املاضي مع بدء 
تنفي��ذ اتفاق خفض التصعيد، في حن تس��تعد فصائل 
املعارضة بدرعا لشن هجوم على قوات النظام لتخفيف 

الضغط على الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وقال مس��ؤوالن من املعارضة املس��لحة إن ثماني 
ضرب��ات جوي��ة على األق��ل نف��ذت على مناط��ق ريفية 
ف��ي محافظة درع��ا، وأوض��ح أن بعض األه��داف التي 
تعرضت للغ��ارات كان��ت قريبة من خ��ط املواجهة في 
ش��مال درعا ق��رب موقع كبير جليش النظ��ام قرب بلدة 

إزرع اخلاضعة لسيطرة قوات النظام.
وق��ال »أب��و نبوت« وه��و قائد عس��كري في فصيل 
»ل��واء توحيد اجلن��وب«، إن غارات النظ��ام بدت كأنها 
حتذير ملقاتلي املعارضة حتت مظلة اجليش الس��وري 
احل��ر، الذين يخططون لش��ن هج��وم في األي��ام املقبلة 
لتخفي��ف الضغ��ط الواق��ع عل��ى رفاقه��م ف��ي الغوطة 

الشرقية.
ضربة استباقية

وأض��اف أبو نب��وت أن مقاتلي فصيله يس��تعدون 
لتنفي��ذ عملي��ة ل��م يح��دد موعده��ا بع��د، وأن النظ��ام 
السوري نفذ ضربة استباقية، وأوضح القيادي »عندنا 
عم��ل كبي��ر للتخفيف عن أهلن��ا في الغوط��ة ولم نعلن 

الساعة الصفر، والنظام استبقنا«.
وذك��ر خالد الف��راج، وهو قائ��د بفصي��ل يعمل في 
محافظ��ة القنيط��رة، أن فصائل اجليش الس��وري احلر 
حتش��د مقاتلن من أج��ل مواجهة أوس��ع محتملة، وأن 
جميع فصائل اجلنوب »في حالة اس��تعداد وتأهب تام 

مظاهرة لنصرة »الغوطة الشرقية«
أمام القنصلية األمريكية في إسطنبول

النظام يقصف درعا
والمعارضة تحّضر لدعم الغوطة
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قوات النظام السوري وحلفاؤه يتقاسمون الغوطة
قال مراس��لون إن قوات النظام الس��وري متكنت 
ي��وم األح��د بع��د ثالثة أس��ابيع ف��ي حملة عس��كرية 
شرسة من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثالثة أقسام، 
بينما ش��هدت املنطق��ة احملاصرة يوم��اً دامي��اً جديداً 
س��قط في��ه عش��رات القتل��ى املدني��ن بالت��وازي مع 

استمرار املعارك الضارية بعدة جبهات.
وأضاف املراسل أن قوات النظام وحلفاءه متكنوا 
م��ن تقس��يم الغوطة الش��رقية بع��د س��يطرتهم على 
بل��دة مديرا الت��ي تقع في القطاع األوس��ط من املنطقة 
اخلاضع��ة للمعارض��ة املس��لحة، وس��يطرت القوات 

املهاجمة قبل ذلك على بلدتي بيت سوى ومسرابا.
وكانت وسائل اإلعالم الرسمية السورية قد قالت 
ف��ي وقت س��ابق إن قوات اجليش املتقدم��ة من محور 
مدي��را بصدد االلتقاء م��ع القوات املرابط��ة في محيط 
إدارة املركبات، وهي قاعدة عسكرية تقع في األطراف 
الغربي��ة للغوط��ة الش��رقية، وحتديداً ف��ي ضواحي 

مدينة حرستا.
وبالس��يطرة عل��ى بل��دة مديرا، بق��ي هناك جيب 
ش��مالي يضم مدينت��ي دوما وحرس��تا، وآخر جنوبي 
يضم مدن وبلدات عربن وزملكا وعن ترما وكفربطنا 

وجسرين وغيرها. 

من جهته، قال اإلعالم احلربي التابع للميليشيات 
الطائفية إن الس��يطرة على بلدتي مسرابا ومديرا أدت 
إل��ى عزل مدينة دوم��ا، وهي مركز الغوطة الش��رقية، 

وتقع في اجلهة الشمالية منها.
وفي سياق التقارير املتواترة عن عزل مدينة دوما 
وحصاره��ا، نقلت وكالة أسوش��يتد ب��رس عن عضو 
املجلس احمللي في دوما إياد عبد العزيز أن املسؤولن 
احمللين والس��كان يفكرون في إخالء املدينة، وحتدث 

به��ذا  مفاوض��ات  ع��ن 
الشأن.

وبينما تؤكد كبرى 
املعارض��ة  الفصائ��ل 
أنه  الش��رقية  بالغوطة 
ال توجد مفاوضات على 
خ��روج مقاتليه��ا، تفيد 
تقارير بوجود اتصاالت 
محس��وبون  يجريه��ا 
عل��ى مجال��س محلي��ة 
حموري��ة  بل��دات  ف��ي 
وجسرين وس��قبا لعقد 
النظ��ام  م��ع  اتفاق��ات 

تسمح بخروج مدنين ومقاتلن.
وكان املتحدث باس��م هيئة أركان جيش اإلسالم 
الغوط��ة  ف��ي  املس��لحة  املعارض��ة  فصائ��ل  -أكب��ر 
الش��رقية- نف��ى وج��ود أي مفاوض��ات م��ع موس��كو 
خل��روج أفراد جيش اإلس��الم م��ن الغوط��ة. كما نفى 
املتحدث باس��م فيلق الرحمن وائل علوان في تصريح 
ل��ه وجود أي مفاوضات مباش��رة أو غير مباش��رة مع 

روسيا أو حلفائها.

ضحايا بالعشرات
ميدانياً أيضاً، قال مراس��لون إن 42 مدنياً بينهم 
نس��اء وأطفال قتل��وا جراء القصف اجل��وي واملدفعي 
عل��ى مدن وبل��دات الغوط��ة احملاص��رة، ليرتفع عدد 
ضحايا ثالثة أس��ابيع من القصف إلى أكثر من 1100 

قتيل مدني، وفق الدفاع املدني.
وف��ي س��اعات الصب��اح األول��ى، أف��ادت مصادر 
طبية ب��أن ق��وات النظام الس��وري اس��تهدفت مدينة 
ع�ربن بغاز الكلور الس��ام، واستخدمت مجدداً قنابل 
النابال��م والفوس��فور، وذل��ك ف��ي إطار هج��وم جوي 
وبري واس��ع دخ��ل أس��بوعه الرابع مبش��اركة قوات 
النظام الس��وري وحلفائه وبينهم روسيا وحزب الله. 
وح��ال القصف املكثف دون انتش��ال عش��رات اجلثث 
من حت��ت األنقاض أو دفنه��ا في املقاب��ر، كما حتدثت 
تقارير صحفية من داخل الغوطة الشرقية عن انتشار 
روائح اجلثث املتحللة، بينما يقبع عشرات اآلالف من 

السكان معظم الوقت في املالجئ.
وبالتزام��ن مع احلملة الدامية بضواحي دمش��ق 
الشرقية، عاود طيران النظام السوري وروسيا قصف 
مدينة إدلب وريفها ومناطق في ريف حماة الشمالي.

وقال مراس��ل صهي��ب اخللف إن طائرة روس��ية 
ش��نت عدة غارات على مدينة إدلب بعد غياب طويل، 
وش��اركت طائرات تابعة للنظام السوري في القصف 
الذي اس��تهدف أيضاً مدينتي بّنش وكفرسجنة وأدى 

إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.{

»غوتيريش« يدعو إلى تنفيذ قرار الهدنة 
األممي بشأن سوريا

دع��ت األمم املتح��دة، ي��وم االثنن، جمي��ع األطراف 
املعنية بالصراع في سوريا، إلى تنفيذ قرار مجلس األمن 
رقم 2401 املتعلق بوقف القتال، وفرض هدنة مدتها 30 

يوماً، إليصال املساعدات اإلنسانية. 
وف��ي 25 ش��باط املاض��ي، اعتم��د مجل��س األم��ن 
الدول��ي، باإلجم��اع، الق��رار رق��م 2401، ويقضي بوقف 
األعمال العس��كرية في س��وريا، ورفع احلصار املفروض 
من قبل قوات النظام عن غوطة دمش��ق الش��رقية وبقية 
املناطق األخرى املأهولة بالسكان ملدة 30 يوماً، على أن 

يدخل حيز التنفيذ بشكل »فوري«.
وجاءت دع��وة املنظم��ة الدولية على لس��ان أمينها 
العام، أنطوني��و غوتيريش، خالل جلس��ة مجلس األمن 
املنعقدة باملقر الدائ��م للمنظمة بنيويورك، ملتابعة تنفيذ 
األطراف املعنية في س��وريا للقرار املذكور، وفق مراس��ل 

األناضول. 
ورس��م غوتيري��ش، ف��ي إفادت��ه ألعض��اء املجلس، 
ص��ورة قامت��ة أوض��ح م��ن خالله��ا أن جمي��ع األطراف 
املعنية بتطبيق القرار لم تنف��ذ أياً من البنود الواردة به، 
خصوصاً في ما يتعلق بفرض هدنة إنس��انية مدتها 30 
يوماً متتالية، أو إيصال املس��اعدات اإلنسانية للمدنين 

احملاصرين بالغوطة وبقية البلدات واملدن األخرى.
وق��ال غوتيريش: »أناش��د جميع األط��راف التنفيذ 
الكامل للقرار 2401 في جميع أنحاء األراضي السورية'.

وتابع أن »األمم املتحدة مس��تعدة للمساعدة في أي 
جهود تبذل لتحقيق ذلك، وأدعو جميع الدول ذات النفوذ 
ملمارس��تها لدعم جهود األمم املتح��دة، وتنفيذ القرار، كما 
س��يواصل مبعوث��ي اخلاص )س��تيفان دي ميس��تورا( 

العمل من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار«. 
وش��دد األمن الع��ام على »ض��رورة أن يكون إجالء 
املرضى واجلرح��ى أمراً ممكناً، وأن يك��ون رفع احلصار 

ممكن��اً، وتس��ريع العم��ل اإلنس��اني ممكناً«. مس��تطرداً: 
»تعرفون أن هذا الصراع سيدخل، اخلميس املقبل، عامه 
الثامن، وأرفض أن أفقد األمل في رؤية سوريا وهي تقوم 

من هذا الرماد«.
ومضى يقول متحدثاً »عن س��وريا دولة دميقراطية 
متحدة قادرة على جتنب االنقسام والطائفية، مع احترام 
س��يادتها وس��المة أراضيه��ا، وش��عب قادر عل��ى تقرير 

مستقبله بحرية واختيار قيادته السياسية«. 
ولف��ت غوتيريش إلى أنه »في ع��ام 2017 ُقتل أكبر 
عدد من األطفال في س��وريا مقارنة بأي عام آخر منذ بدء 
احلرب. يج��ب أن يكون لدينا جميعاً ه��دف واحد؛ إنهاء 
معاناة الشعب الس��وري، وإيجاد حل سياسي للصراع، 

وهذا املجلس لديه مسؤولية خاصة« في ذلك.
وفي ذات الص��دد، تطرق غوتيريش إلى الوضع في 
الغوطة الش��رقية، قائالً إن »الضربات اجلوية والقصف 
والهجم��ات البرية اش��تدت إث��ر اعتماد الق��رار، وأزهقت 
أرواح املئ��ات من املدنين، ب��ل إن بعضهم أبلغ عن مقتل 

أكثر من ألف شخص«.{

نذر مواجهة أميركية روسّية في سورية.. بعد فشل تدمير الغوطة
انتقل الصراع على الغوطة الش��رقية لدمش��ق إلى 
مس��تويات تن��ذر باألخط��ر، بع��د دخ��ول أميرك��ي على 
اخل��ط والتلويح بعمل عس��كري يردع النظام الس��وري 
ف��ي حال فش��ل مجل��س األمن الدول��ي بالقي��ام مبهامه، 
ليأت��ي ال��رد الروس��ي بش��كل أعن��ف بتحذير واش��نطن 
م��ن »عواقب وخيم��ة« ألي ضربة توّجهه��ا ضد النظام. 
يأتي ذلك فيما يتزايد التخوف على مصير عشرات آالف 
املدني��ن احملاصرين ف��ي الغوطة، مع اس��تمرار النظام 
وبدعم من حلفائه في اس��تخدام الق��وة املفرطة لتحقيق 
حس��م عس��كري، بعد جناح��ه في تقس��يم املنطق��ة إلى 
ثالث��ة أجزاء، فيم��ا ال تزال فصائل املعارض��ة تصّر على 
أن خياره��ا الوحيد هو مقاومة احلملة العس��كرية على 
املنطق��ة. ولي��س بعيداً ع��ن تطورات الغوطة، تتس��ارع 
األح��داث في اجلنوب الس��وري، وحتديداً ف��ي محافظة 
درعا، حيث واص��ل النظام، قصف مناطق في احملافظة، 
بعد معلومات عن حتضيرات تقوم بها فصائل املعارضة 
لفتح جبهة هناك بهدف تخفيف الضغط العس��كري عن 
الغوطة، لتبرز دعوة أميركي��ة إلى »اجتماع عاجل« في 
األردن لضم��ان احلف��اظ على منطقة ع��دم التصعيد في 

اجلنوب.
وبعد أقل من يوم على إعالن السفيرة األميركية أمام 
مجلس األمن الدولي نيك��ي هايلي، أن الواليات املتحدة 
مستعدة للتحرك في س��ورية إذا تعّن ذلك، وأنه عندما 
يتقاعس مجلس األمن عن التحرك »فهناك أوقات تضطر 
فيها الدول للتحرك بنفس��ها«، جاء الرد الروسي عنيفاً، 
إذ ح��ذر وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي، س��يرغي الفروف، 
واش��نطن من عواقب وخيمة ج��داً ألي ضربة ُيحتمل أن 
توجهها ضد قوات النظام الس��وري، وذلك بعد ساعات 
من حتذير مشابه أطلقه رئيس األركان الروسي فاليري 

غيراسيموف.
وق��ال الوزير الروس��ي، ف��ي تصريح��ات صحافية 
أم��س، إن عل��ى نيك��ي هايل��ي »أن ت��درك أن اس��تخدام 

امليكروفون في مجلس األمن الدولي بش��كل غير مسؤول 
ش��يء، وما يحدث بن العس��كرين الروس واألميركين 
ش��يء آخ��ر«، واعتبر الف��روف أن من الض��روري تفادي 
خ��رق نظ��ام وقف إط��الق النار ف��ي الغوطة، مؤك��داً أن 
مش��روع الق��رار اجلديد ح��ول هدنة في الغوط��ة، الذي 
تنوي واش��نطن تقدميه ف��ي مجلس األمن، »يش��ير إلى 
فش��لها في تنفي��ذ القرار الس��ابق 2401 وع��دم رغبتها 
في محارب��ة اإلرهاب واحلفاظ على خطط تغيير النظام 
ف��ي س��ورية«. وأض��اف: »ما ه��ددت به هايل��ي بتقدمي 
ق��رار جدي��د، كما فهمت ه��و جاه��ز، يعني ش��يئاً واحداً 
فقط، أنهم فش��لوا في تنفيذ القرار السابق، ألن املشروع 
اجلديد الذي يرغ��ب األميركيون بتقدميه اآلن ال يتضمن 
م��ن  االقت��راب  مين��ع  أي  لإلرهابي��ن،  اس��تثناءات  أي 
اإلرهابين«، معتبراً أن »التحالف األميركي ال يهتم كثيراً 
بالقضاء على بقايا اإلرهاب بل باحلفاظ على اإلرهابين 
لتهدي��د النظ��ام الس��وري بهم«. م��ن جهة أخ��رى، رأى 
الف��روف أن ال ضرورة للس��عي اآلن لزي��ادة عدد مناطق 
خفض التصعيد في س��ورية، مفضالً التركيز على تأمن 
نظام وقف إطالق النار، خصوصاً في الغوطة الشرقية. 
ولف��ت إلى أنه س��يلتقي نظيره الترك��ي مولود جاووش 
أوغلو، ويوم اجلمعة في أستانة، نظيره اإليراني محمد 
جواد ظريف، »وسُيعقد اجتماع وزاري للدول الضامنة، 
يناقش موض��وع مناطق خفض التصعي��د، واألهم اآلن 

هو تأمن العمل بالنظام الذي مت التوافق عليه«.
ف��ي غض��ون ذل��ك، واصل��ت آل��ة النظ��ام وحلفائه 
العس��كرية قتل املدنين في الغوط��ة وتدمير ما بقي في 
مدنها وبلداتها، إذ ُقتل وأصيب مدنيون،  في قصف على 
بلدات س��قبا وكفر بطنا وجسرين في الغوطة، بعد يوم 
داٍم ُقتل فيه العش��رات من املدنين. ويبدي ناشطون في 
الغوطة الشرقية،  مخاوفهم من حصول مجازر جماعية 
بحق عش��رات آالف املدنين في مدينتي دوما وحرس��تا 
مت عزله��م عن بقية بلدات الغوطة الش��رقية. وبات أكثر 

م��ن 400 ألف مدني في مدن وبل��دات الغوطة في وضع 
»كارثي«، إذ تقطعت بهم الس��بل. ويش��ير ناشطون إلى 
أن 220 ألف شخص محاصرون في مدينة دوما وحدها 

في مساحة ال تتعدى أربعة كيلومترات.
ووصفت مص��ادر محلي��ة تقطن في أحياء دمش��ق 
الشرقية بالقرب من الغوطة ما يجري هناك من عمليات 
قصف ج��وي ال ي��كاد يتوق��ف ب�»احملرق��ة«، مضيفة أن 

صمود فصائل املعارضة أس��طوري في ظل هذا القصف 
املتوحش الذي تهتز لدويه كل أحياء العاصمة.

عل��ى الرغ��م م��ن ه��ذا الواقع، أك��د املتحدث باس��م 
»جيش اإلسالم« حمزة بيرقدار، أن مقاومة قوات النظام 
واملليشيات التي تساندها »ال تزال اخليار الوحيد« لدى 
فصائل املعارضة في الغوطة. وأبدى بيرقدار خشية من 
ارتكاب النظام وحلفائه مجازر جماعية بحق املدنين في 
الغوط��ة بعد فرض احلصار على دوما وحرس��تا، وقال 
»إن نظام األس��د ومليش��ياته وحلفاءه ل��م يتورعوا عبر 
س��نوات الثورة عن س��فك الدماء وارتكاب املجازر حتى 
في ظل الق��رارات األممي��ة القاضية بتخفي��ف التصعيد 
ووقف إط��الق الن��ار«. وكانت قي��ادة األركان في فصيل 
»جيش اإلس��الم« أص��درت بيان��اً، نفت في��ه األنباء عن 
القيام بإجراء مفاوضات مع النظام وروسيا بخصوص 

إخراج مقاتلي اجليش من الغوطة الشرقية.{

بقلم: محمد أمن

ترامب.. وبوتن
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انفجار قرب موكب رامي الحمد الله عقب دخوله قطاع غزة

حملة اعتقاالت إسرائيلّية تطال 26 فلسطينيًا

.. وإصابات باالختناق
في مواجهات مع االحتالل شرقي قلقيلية

جنا رئي��س حكومة الوفاق الوطني الفلس��طينية 
رامي احلمد الله من انفجار اس��تهدف موكبه بعد ثوان 

من دخوله القطاع من معبر ايريز.
ول��م يص��ب احلمد الل��ه ج��راء االنفج��ار، وتوجه 
موكبه إلى مدينة غزة حيث شوهد أثناء افتتاح محطة 
لتكري��ر املي��اه العادم��ة حس��بما أظهرت لقط��ات بثها 

التلفزيون الفلسطيني.
وحمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
في بيان »حركة حماس مس��ؤولية وقوع الهجوم على 
موكب احلمد الله«، وقال املتحدث باس��م عباس، نبيل 
أب��و ردين��ة إن »االعتداء عل��ى موكب حكوم��ة الوفاق 

اعتداء على وحدة الشعب الفلسطيني«.
وبحس��ب الوكال��ة الفلس��طينية، أس��فر االنفجار 
الذي طال آخر مركبتن في املوكب، عن إصابة س��بعة 
أش��خاص. وأضافت الوكالة أن منفذي الهجوم أطلقوا 

النار على املوكب بعد وقوع التفجير.
وتش��ير التقارير األولية إل��ى أن االنفجار جنم عن 

عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق.
هنّية: استهداف الكل الفلسطيني

اعتب��ر رئيس املكتب السياس��ي حلركة »حماس« 
إس��ماعيل هني��ة، أن االنفج��ار الذي وقع خ��الل مرور 
موك��ب رئيس حكوم��ة التوافق الوطن��ي، رامي احلمد 

الله، بغزة »يستهدف الكل الفلسطيني«.
وق��ال هنّية خالل تواصله مع رئيس الوفد األمني 
املصري املتواجد في غزة اللواء س��امح نبيل، »إن هذا 
احلدث )االنفجار( يستهدفنا جميعاً، ويجب أن يزيدنا 
إصراراً ومتسكاً بخيار املصاحلة«، وفق ما أورده بيان 

صادر عن مكتب هنّية.
الوطن��ي  منطلقه��ا  وم��ن  »حم��اس  وأض��اف: 
واألخالقي واإلنس��اني تفّرق بن االختالف السياس��ي 
والتباي��ن ف��ي املواق��ف )...( وبن مثل ه��ذه األحداث 

ش��ّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم االثنن، 
حملة اقتحامات ملنازل مواطنن فلسطينين في مختلف 
أنح��اء الضف��ة الغربية والق��دس احملتلتن، جن��م عنها 

اعتقال 26 مواطناً.
وذكر بي��ان جليش االحتالل، أن قوات��ه اعتقلت 16 
فلسطينياً بزعم أنهم »مطلوبون«؛ بتهمة ممارسة أنشطة 

تتعلّق باملقاومة الشعبية ضد اجلنود واملستوطنن.
وتوّزع��ت االعتق��االت بحس��ب بي��ان اجلي��ش، إلى 
س��بعة مواطن��ن م��ن قلقيلية )ش��مال الق��دس احملتلة( 
وش��ابن من أريحا، وس��تة مواطنن من »يط��ا« و»بيت 

أمر« و»حلحول« باخلليل، وآخر من طولكرم.

أصيب عش��رات املواطنن الفلس��طينين، مس��اء 
يوم األحد، بحاالت اختناق جراء إطالق قوات االحتالل 
اإلسرائيلي قنابل الغاز املُدمع في بلدة جيوس شرقي 

مدينة قلقيلية )شمال القدس احملتلة(.
وقال ش��هود عيان ومصادر محلية، إن مواجهات 
اندلعت بن شبان فلسطينين وقوات االحتالل الذين 
متركزوا في محيط جدار الفصل العنصري غربي بلدة 

جيوس.
وأش��ارت املصادر إلى أن جنود االحتالل تعمدوا 
إط��الق القناب��ل الغازية الس��امة والقناب��ل الضوئية 

املعزولة واملرفوضة وطنياً«.
وأشار إلى أن حركته تدعم جهود األجهزة األمنية 

وأعل��ن جيش االحتالل عن مصادرة آالف الش��واكل 
اخللي��ل،  مدين��ة  م��ن  دوالر(   0.29 يس��اوي  )الش��يكل 
بدعوى ارتباطها باملقاومة الفلسطينية، كما زعم العثور 
على أس��لحة وذخائر في قرية »ع��الر« بطولكرم ومدينة 

جنن الواقعتن شمالي القدس احملتلة.
ووفق مص��ادر محلية، فقد داهم جيش االحتالل في 
مدين��ة اخلليل منزل الصحفي حمزة الس��يوري، وصادر 
مبلغاً من املال بعد تفتي��ش املنزل، والعبث مبحتوياته، 
كذلك أقتحم االحتالل عدة بلدات وأحياء باملدينة، وسير 

دوريات عسكرية في شوارعها.
كما س��لمت ق��وات االحتالل، فجر االثنن، ش��اباً من 
بلدة »تقوع« جنوب ش��رق بيت 
حلم، بالغاً ملراجعة مخابراتها، 
في مستوطنة »غوش عصيون« 

جنوبي املدينة.
الق��دس  مدين��ة  وف��ي 
احملتلة، أف��ادت مصادر محلية، 
باقتح��ام ق��وات االحت��الل بلدة 
املدين��ة،  ش��رقي  »العيس��وية« 
ودهمت ع��دداً كبيراً م��ن املنازل 
قبل أن تعتقل عش��رة شبان من 

البلدة.

واجتاه بيوت الفلس��طينين في احلي الغربي للبلدة، 
ما أدى إلى حالة من الرعب واخلوف لدى املواطنن.

وم��ن اجلدير بالذكر أن ق��وات االحتالل، كانت قد 
منع��ت املزارع��ن الفلس��طينين من دخ��ول أراضيهم 

الواقعة خلف جدار الفصل غربي بلدة جيوس.
وذك��ر مزارعون من جي��وس أن جن��ود االحتالل 
املقام��ة عل��ى  البواب��ة احلديدي��ة  املتمركزي��ن عل��ى 
اجلدار، منعوا مئات املزارعن من اجتياز البوابة التي 
حتم��ل الرقم )935(، للوصول الى أراضيهم الزراعية 

خلدمتها وفالحتها.{

تفاصي��ل  عل��ى  للوق��وف 
االنفجار والكشف عن اجلهة 

املسؤولة عن تنفيذه.
»حم��اس«  ورفض��ت 
لها  اتهامات حرك��ة »فتح« 
االنفج��ار،  وراء  بالوق��وف 
داعي��ة إياها إل��ى »التحلي 
الوطني��ة  باملس��ؤولية 
املناكف��ة  مرب��ع  ومغ��ادرة 
توزي��ع  ف��ي  واجلزافي��ة 
التهم«، حس��ب تصريحات 

هنّية.
وقال »احلمد الله إلى جانب كونه رئيساً للوزراء؛ 
فهو ضيف على أهله وإخوانه في غزة العزة احلريصة 

واألمين��ة عل��ى دم كل فلس��طيني ف��ي القط��اع أو رام 
الله«.

اتهام الكيان الصهيوني
رس��مياً، اتهم��ت حركة حم��اس ورئاس��ة الوزراء 
الفلسطينية إس��رائيل بالوقوف وراء استهداف موكب 
رئيس الوزراء الفلس��طيني رام��ي احلمد الله في قطاع 

غزة.
وقالت مصادر مطلعة إن رئيس املكتب السياسي 
حلماس إس��ماعيل هنية أجرى اتص��االً هاتفياً برئيس 
حكومة الوفاق الفلسطينية رامي احلمد الله لالطمئنان 
على سالمته وس��المة الوفد املرافق له، واتفقا على أن 
االحت��الل يق��ف وراء االنفج��ار باعتباره املس��تفيد من 

تداعياته.
ب��دوره، ق��ال نائ��ب رئي��س املجلس التش��ريعي 
الفلس��طيني أحم��د بح��ر إن التفجي��ر الذي اس��تهدف 
موكب احلمد الله جرمية تس��تهدف تخريب املصاحلة 
الفلس��طينية، ودع��ا بحر ف��ي بيان مقتض��ب إلى فتح 
حتقي��ق فوري في احل��ادث وكش��ف مرتكبي اجلرمية 

ومعاقبتهم.{

بين »داعش« والغوطة
والنظام السوري

بقلم: مروان املعشر 

حن اقترفت »داعش« مجازرها الوحش��ية، سارع كل من يحترم أبسط القواعد اإلنسانية، وأنا 
منه��م، للمطالب��ة مبحاربة »داعش« عس��كرياً حتى دحره��ا، فليس من املقبول أن يس��تخدم أّي كان 
الدين من أجل القيام بعمليات أقل ما يقال فيها إنها جرائم ضد اإلنس��انية جمعاء، وليس من املقبول 

أيضاً املساومة مع مثل هذه اجلماعات بأّي شكل من األشكال.
ه��ذا املوق��ف بدهي وال يحتاج إلى تبري��ر. ولكن الوقوف ضد »داعش« وممارس��اتها ال يجوز أن 
يكون بأي شكل من األشكال مبرراً أيضاً للدفاع عن املمارسات الهمجية للنظام السوري أو التغاضي 
عنها. وان كّنا صادقن في احترامنا لإلنس��انية، ال نستطيع دفن الرؤوس في الرمال واالحتماء وراء 

مقولة أن هناك مؤامرة كونية ضد سورية تبيح لها قتل شعبها بهذه الطريقة الوحشية. 
ولنكن اكثر صراحة. ليس كل من يّدعي الوقوف أمام إسرائيل، أو ضد تدخل الدين في السياسة، 
أو مع بعض حقوق »األقليات«، ينبغي أن يعطى تصريحاً على بياض الرتكاب مجازر داعشية ضد 
ش��عبه تختلف في الطريقة وتتفق في الوحشية. وال ننس��ى أن بطش النظام السوري بشعبه سبق 

الثورة السورية والتدخالت األجنبية بعقود من الزمن. 
إن كّن��ا م��ن »األقليات«، وهو اصطالح مكروه ينتقص من مواطنة الفرد، ال نس��تطيع أن نقف مع 
الطغي��ان املمارس ضد إخوتنا العزل بحج��ة أن هذا الطغيان يحمينا، وم��ن يتجاهل معاناة إخوته 

املواطنن يرّسخ نعتهم باألقلية من قبل »األغلبية«. 
وإن كّن��ا نؤم��ن وننادي بالدميقراطية، فال نس��تطيع الس��كوت عن انته��اك الدميقراطية من أّي 
كان، س��واء كان توجهه دينياً أو مدنياً. وإن كّنا نؤمن مبدنّية الدولة، ال نس��تطيع جتاهل من يضرب 

بسيادة القانون عرض احلائط، فذوو التوجه املدني والديني في هذه احلالة شركاء في اجلرم. 
ال تس��تطيع املدنية الدميقراطية أن تكون انتقائية، نعلي ش��أنها عندما تناس��بنا، ونضرب بها 
ع��رض احلائ��ط عندما ينتهكها من يتفق معن��ا عقائدياً. فإذا مت جتاهل قواعد اإلنس��انية ولم حتترم 

الشعوب، فال معنى لليسار واليمن وال للتقدمية والرجعية. 
املدنية الدميقراطية احلقة تقف موقفاً واحداً ممن يريد اس��تغالل الدين الستعباد الشعوب، كما 
ممن ميارس الس��لطوية الستعباد الشعوب. فاملمارس��تان مرفوضتان ألن هدفهما واحد، وهو إبقاء 

الشعوب حتت االستعباد. املدنية الدميقراطية ليست شعاراً يرفع، ولكنها ممارسة على األرض. 
اإلج��رام ال يحل��ل اإلج��رام، وال يب��رر اختزال املش��هد بثنائية مع��ي أو ضدي، أي إم��ا مع إرهاب 
»داعش« أو مع النظام السوري. قتل املدنين في الرقة واإلزيدين في العراق واملسلمن واملسيحين 
في سورية والعراق ال يبرر قتل املدنين في الغوطة وإلقاء البراميل املتفجرة والصواريخ واألسلحة 

الكيماوية من الطائرات ضد العزل، وجميعها ال تفرق بن مدني وإرهابي. 
من ُيِرْد مس��تقبالً أفضل لش��عبه وللمنطقة، فعليه جتاوز هذه الثنائية العبثية املدمرة، والعمل 
م��ن أجل طريق ثالث، ال ميث��ل حلماً طوباوياً كما يري��د أعداء املدنية الدميقراطي��ة تصويره، بل أمل 
يستحق العمل من أجله ملستقبل تعددي أكثر إشراقاً، وملجتمع يحترم حقوق املواطنة الكاملة، حيث 

قطرة دم واحدة ملواطن أو مواطنة أغلى من أّي كرسي في السلطة.{

أميركا تطرح مشروع قرار جديد.. وتهّدد األسد بالتحرك
أعلن��ت الواليات املتح��دة األميركية أنه��ا ال تزال 
مس��تعدة للتحرك في س��وريا »إذا تطل��ب األمر ذلك«، 
وطرحت مش��روع قرار جديد في مجلس األمن الدولي 

بشأن وقف إطالق النار في سوريا.
وقال��ت املندوب��ة األميركي��ة ل��دى مجل��س األمن 
نيك��ي هايلي إنه إذا تقاع��س املجلس عن اتخاذ إجراء 
بشأن سوريا، فإن واشنطن »ال تزال مستعدة للتحرك 

إذا تطلب األمر ذلك«.
وأضاف��ت في كلمتها أمام أعض��اء الهيئة األممية 
»هذا ليس املس��ار الذي نفضله، لكنه مس��ار أوضحنا 
أننا س��نمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة 

أخرى«.
كما أعلنت طرح مش��روع قرار جديد لوقف إطالق 

الن��ار مل��دة ثالثن يوم��ا ف��ي الغوطة الش��رقية بريف 
دمشق، وكذلك في العاصمة السورية دمشق.

وأوضح��ت هايلي أن القرار اجلديد الذي س��يبدأ 
س��ريانه ف��ور اعتم��اده من مجل��س األم��ن، ال يحتوي 
على ثغرات متعلقة مبكافحة اإلرهاب تسمح للرئيس 

السوري بشار األسد وإيران والروس بالتذرع بها.
وقال مراس��لون في مقّر األمم املتحدة إن مش��روع 
القرار األميركي املطروح س��يعالج  مكامن اخللل التي 
ش��ابت الق��رار الدول��ي الس��ابق 2401، حي��ث تذّرع 
النظ��ام الس��وري وحليفه الروس��ي بحج��ة »محاربة 
اإلره��اب« ملواصل��ة قصفهم��ا املدني��ن ف��ي الغوطة، 
مشيراً إلى أن األيام القادمة ستشهد مفاوضات بشأن 

تفاصيل القرار اجلديد.

في املقابل قال املندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا 
في كلمته باملجلس ملناقشة آخر التطورات في الغوطة 
الشرقية إن مكافحة اإلرهاب ال تتناقض مع قرار وقف 

إطالق النار في سوريا.
وأض��اف أم��ام أعضاء مجل��س األمن أن��ه »يحق 
للحكوم��ة الس��ورية أن تضم��ن عدم حت��ول ضواحي 
دمشق إلى مرتع لإلرهابين« الذين اتهمهم باستخدام 
»املدني��ن دروع��اً بش��رية وحولوا حياة الس��كان إلى 

جحيم«.
في ه��ذه األثناء، اتهم األمن الع��ام لأمم املتحدة 
أنطوني��و غوتيريش النظام الس��وري بتكثيف غاراته 
وحملت��ه البري��ة ف��ي الغوط��ة الش��رقية، رغ��م القرار 

الدولي بوقف إطالق النار في سوريا.{
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سياسة روسيا في سورية.. 
محّددات وأبعاد

أجم��ع احملاض��رون واملش��اركون ف��ي اجللس��ة 
املخصصة ملناقش��ة السياسة الروس��ية في سورية، 
ضم��ن املؤمتر ال��ذي أقام��ه معهد الدوحة للدراس��ات 
العليا، يومي 4 و 5 آذار اجلاري، عن سياس��ة روسيا 
في الشرق األوس��ط، أجمعوا على أن من الصعب فهم 
هذه السياس��ة في س��ورية، وتس��اءلوا عما إذا كانت 
روس��يا متل��ك رؤية إلنه��اء الصراع في س��ورية الذي 
انطلق في آذار 2011، ويكمل س��نته الس��ابعة الشهر 

اجلاري. 
وميكن فهم سياسة روسيا في سورية على ضوء 
مجموعتن من العوامل: واحدة تتعلق برؤية روس��يا 
لدورها في العالم واس��تراتيجيتها العاملية، وسورية 
جزء من هذه االستراتيجية، وأخرى تتعلق بالصراع 

الدائر في سورية ذاتها وأطرافه اإلقليمية. 
دور ورؤية 

يشكل احلنن للفترة السوفياتية عامالً رئيساً في 
تشّكل الوعي الوطني الروسي، خصوصاً أن القيادات 
العس��كرية والسياس��ية واالجتماعي��ة والفكري��ة ق��د 
عاش��ت ش��بابها وردحاً م��ن عمره��ا في تل��ك الفترة، 
حن كانت روس��يا في قالبها الس��وفياتي تش��كل قوة 
عظمى منافس��ة للواليات املتحدة. وميأ احلنن لتلك 
الفترة الرئيس الروس��ي، فالدميير بوتن، أيضاً الذي 
يعتبر أن انهي��ار االحتاد الس��وفياتي مبثابة الكارثة 
اجليوسياس��ية األكب��ر في القرن العش��رين، وقد وعد 
بوت��ن ال��روس بأن��ه س��يعيد مج��د روس��يا. وبينما 

تتجه »نخب روس��ية ليبرالية معارض��ة« نحو رؤيٍة 
أكث��ر قرب��اً من القي��م والسياس��ة الغربيتن، تس��عى 
»نخ��ب روس��ية وطني��ة« الي��وم إل��ى اس��تعادة ذلك 
الدور الروس��ي - الس��وفياتي السابق، أو شيء قريب 
من��ه. وتتخذ مجموع��ة النخب الوطنية موقفاً س��لبياً 
جتاه قيم الليبرالية والدميقراطية، كونها قيماً غربية 
متح��و التقالي��د والثقاف��ات ف��ي البلدان الت��ي تهيمن 
عليه��ا، وت��رى أن النظ��ام العاملي أح��ادي القطبية قد 
انهار، ولم يبق منه س��وى القشرة، وميكن للصن مع 
روسيا العمل لتغيير أحادية القطب العاملي األميركي، 
ويطم��ح الرئي��س بوتن إل��ى بناء االحتاد األوراس��ي 
ال��ذي يض��ّم روس��يا وكازاخس��تان  واس��ع األبع��اد 

وبيالروسيا وأوكرانيا. 
العوامل املتعلقة بالصراع 

لدوره��ا  العاملي��ة  روس��يا  رؤي��ة  ضم��ن 
واستراتيجيتها في العالم، يشكل الصراع في سورية 
ج��زءاً م��ن س��احة الص��راع العاملي��ة ولوحت��ه، وألن 
اخلص��م الرئي��س لروس��يا ورأس احلرب��ة املعادي��ة 
له��ا هي الوالي��ات املتحدة، فإن سياس��ة أميركا جتاه 
س��ورية تعّد باروميتر سياس��ة روس��يا في س��ورية، 
وتسهم في الصياغة اليومية للمواقف الروسية جتاه 
الصراع. وقد ش��جع انس��حاب إدارة أوباما من اإلقليم 

بوتن على لعب دور أكبر في سورية واملنطقة. 

تتبّن��ى القي��ادة الروس��ية إيديولوجي��ا معادية 
للحري��ة والدميقراطي��ة، وترى أن الثورات الش��عبية 
ت��ؤدي إلى فوضى، وه��ي تقف ضد أي ث��ورة، وتؤيد 
األنظمة املس��تبدة وتقف إلى جانبها. وقفت السياسة 
الروس��ية ض��د الربي��ع العرب��ي ككل، وض��د احلراك 
الشعبي السوري العفوي الذي انطلق في آذار 2011، 
لكنه��ا اقتصرت، ف��ي الس��نوات الثالث األول��ى، على 
تق��دمي دعم سياس��ي ودبلوماس��ي وإعالم��ي للنظام، 
مع اس��تعداٍد لقبول إجراء إصالحات يجريها األس��د. 
وبس��بب الزخم الهائل للحراك الش��عبي، وافقت على 
تطبيق مب��ادرة جامعة ال��دول العربية الت��ي قدمتها 
ف��ي تش��رين األول 2011، عل��ى الرغ��م م��ن تضمنها 
مبدأ انتقال سياس��ي، كما وافقت على إعالن جنيف 1 
نهاي��ة حزيران 2012، إلدراكها ضع��ف النظام آنذاك 
واحتمال س��قوطه، ف��رأت في اتف��اق البي��ان إمكانية 

لتشكيل سلطة انتقالية مبشاركة النظام. 
لك��ن مرون��ة روس��يا احمل��دودة ه��ذه اصطدم��ت 
برفض األس��د وإيران أي ن��وع من اإلص��الح. أما بعد 
ازدي��اد الطابع اإلس��المي لفصائ��ل املعارضة، وبروز 
مجموعات سلفية قوية، فقد أصبح دعم الروس أقوى 
لنظام األسد. غير أن التحول في سياسة روسيا جتاه 
الص��راع في س��ورية ج��اء بع��د أح��داث أوكرانيا في 
ش��باط 2014، ثم عندما تضعضع الوضع العسكري 
للنظ��ام وحلفائه اإليرانين ف��ي صيف 2015 تدخلت 

ف��ي  عس��كرياً  روس��يا 
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وأدى تدخله��ا إل��ى قل��ب 
لصالح  عس��كرياً  املوقف 
النظ��ام. ث��م ج��اء التبدل 
ف��ي موق��ف تركي��ا بع��د 
تأزم العالقة مع روس��يا، 
الطائ��رة  إس��قاط  إث��ر 
واإلج��راءات  الروس��ية 
العقابي��ة  االقتصادي��ة 
اتخذه��ا  الت��ي  الش��ديدة 
بوتن ضد تركيا، ثم بعد 
الفاشل واملوقف  االنقالب 
األميرك��ي املش��جع له ضمن��اً، ليكم��ل تب��دل املعادلة 
السياس��ية في غي��ر صال��ح املعارضة، والت��ي بدأت 
التراجع العسكري وبالتالي السياسي. فكانت عملية 
أستانة التي ساعدت بها تركيا، وتسببت في إضعاف 
املعارضة عسكرياً وعودة سيطرة النظام على مناطق 
واس��عة، كانت حتت س��يطرة املعارضة، وخصوصاً 
مدينة حلب، وجديد جتلياتها الهجوم الوحش��ي على 
الغوط��ة الذي يتوق��ع أن تتلوه هجم��ات مماثلة على 
مناطق املعارضة في الرس��نت وتلبيس��ة واحلولة، ثم 
في ش��مال محافظة حماة وغربها وفي منطقة الغاب، 
وس��تتبعها درع��ا، وه��ذا كله ما ل��م يتم ف��رض وقف 
ش��امل إلطالق الن��ار في عموم س��ورية، وم��ا زال هذا 
االحتمال غير قريب، وتسرع روسيا والنظام إلى قضم 
أكبر مس��احة ممكنة من املناطق الباقية حتت سيطرة 

املعارضة، قبل أن يصبح هذا االحتمال أمراً واقعاً. 
في احملصلة، وبفضل تدخلها في سورية، دخلت 
روس��يا بقوة أكبر الى الس��احة العاملي��ة. وحققت لها 
قاعدته��ا العس��كرية في طرط��وس وجوداً ف��ي املياه 
الدافئة ش��رق املتوس��ط. واستعملت روس��يا سورية 
حقل تدريب للعسكرين الروس، وحقل رمي لتجريب 
األس��لحة الروس��ية، وقد أنتج هذا األم��ر عدة صفقات 
لبيع صواريخ إس 400 إلى عدة دول في املنطقة. وقد 
شجعت هذه املكاسب الروس على تقدمي الدعم الكلي 

للنظام، سياسياً، ودبلوماسياً، وعسكرياً ومالياً. 

بقلم: سمير سعيفان

الرئيس ترامب يطيح وزير الخارجّية تيلرسون: االختالف معي ممنوع
لم تكن عملية إقالة الرئي��س األميركي، دونالد 
ترام��ب لوزي��ر اخلارجي��ة، ريكس تيلرس��ون يوم 
الثالثاء، باملفاجئة خصوصاً بعد أن تزايدت عالقته 
توتراً مع الرئيس على غرار عدد كبير من املسؤولن 

األميركين الذين لم يستمروا في مناصبهم. 
لكن أس��لوب إقالة تيلرس��ون، واألسباب التي 
حت��دث عنه��ا ترام��ب كمب��ررات لإلطاح��ة بوزي��ر 
اخلارجية، وفي مقدمتها اخلالف حول ملف االتفاق 
الن��ووي مع إي��ران، فضالً عن توقي��ت اإلطاحة به، 
إذ أت��ت عق��ب أي��ام فق��ط م��ن موافق��ة ترام��ب على 
عقد قم��ة مع الزعيم الك��وري الش��مالي كيم جونغ 
أون، دون عل��م وزي��ر اخلارجية، إل��ى جانب هوية 
خليف��ة تيلرس��ون، معطي��ات تش��ي جميعه��ا بأن 
ترامب ميهد لسياس��ة أميركية جديدة أكثر تش��دداً 
ف��ي بع��ض امللفات ومرنة ف��ي ملفات أخ��رى، لكنه 
ال يقب��ل فيه��ا ب��أي اعت��راض أو ص��وت مخال��ف، 
وهو م��ا يفس��ر حرصه عل��ى اختي��ار مدي��ر وكالة 
االستخبارات املركزية )سي آي إيه( مايك بومبيو، 
ليك��ون  اخلارجي��ة  وزارة  ف��ي  لتيلرس��ون  خلف��اً 
ضم��ن بذلك ش��خصية موالية له داخ��ل اإلدارة، إذ 
إن بومبي��و اش��تهر مبواقفه املعادية إلي��ران وبأنه 
من أش��د املطالب��ن بإلغاء االتف��اق النووي. وعرف 
برفضه القاطع إلغالق معتق��ل غوانتنامو، ودفاعه 
عن وس��ائل التعذيب األميركية. كما أن تش��دده مع 
املس��لمن واملهاجري��ن ليس أق��ل حدة م��ن مواقف 
ترام��ب، لكنه ال يتفق كثيراً مع ترامب على ما يبدو، 
ف��ي م��ا يتعلق باملوق��ف من روس��يا، إذ إن��ه يحمل 
مواقف معادية ملوسكو، ودعا إلى اتخاذ »إجراءات 

أقسى بحقها«.
وبقرار اإلقال��ة، فإن ترامب ال��ذي حتجج بأنه 
أراد تغيير فريقه قبل املفاوضات املرتقبة مع كوريا 
الشمالية لتبرير قراره، يكون أبعد شخصية كانت 
على خالف عميق معه، في ملفات التدخل الروسي 
ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية األميركي��ة، والن��ووي 
وأفغانس��تان،  وفلس��طن،  وس��ورية،  اإليران��ي، 

وصوالً إلى األزمة اخلليجية. كما أن عملية اإلطاحة 
بتيلرسون تأتي بعد كشف وس��ائل إعالم أميركية 
وغربي��ة أن اإلم��ارات طالبت م��راراً اإلطاحة بوزير 
اخلارجي��ة املع��ارض حلصار قط��ر. وميثل خروج 
تيلرس��ون أكب��ر تغيير ف��ي إدارة ترام��ب حتى اآلن 
وينهي خالفات مس��تمرة منذ ش��هور ب��ن الرئيس 
اجلمه��وري والرئي��س التنفيذي الس��ابق لش��ركة 

»إكسون موبيل« البالغ من العمر 65 سنة.
إل��ى  »صفع��ة«  األميرك��ي  الرئي��س  ووج��ه 
تيلرس��ون، إذ إن الرئي��س ل��م يقدم أي تفس��ير إلى 
تيلرسون حول قرار إقالته، الذي تبّن أنه اتخذ منذ 
يوم اجلمعة املاضي، حن كان وزير اخلارجية في 
جولة أفريقية، قطعها مبكراً للعودة إلى واش��نطن، 
ليواجه قرار إطاحته. وقال مسؤول رفيع املستوى 
في وزارة اخلارجية األميركية لوكالة »أسوش��ييتد 
برس«، إن ترامب لم يقدم أي تفس��ير إلى تيلرسون 
ح��ول الس��بب ال��ذي أدى إل��ى ط��رده. وق��ال نائب 
وزي��ر اخلارجية للش��ؤون الدبلوماس��ية، س��تيف 
غولدس��تاين، إن��ه كان ل��دى تيلرس��ون كل الني��ة 

للبق��اء في منصبه ألنه كان يش��عر بأنه كان يحرز 
تقدماً في موضوع األمن القومي. وأش��ار مسؤوالن 
في البيت األبيض إلى أن ترامب أبلغ تيلرسون يوم 
اجلمع��ة املاضي بط��رده، لكن غولدس��تاين قال إن 
تيلرس��ون »لم يتحدث للرئيس وال يعرف السبب« 

وراء طرده.
وق��ال ترام��ب »كن��ا متفقن بش��كل جي��د، لكن 
اختلفن��ا حول بعض األم��ور«، مضيفاً: »بالنس��بة 
إلى االتف��اق )النووي( اإليراني، أعتق��د أنه رهيب، 
إم��ا  وأردت  مقب��والً،  )تيلرس��ون(  اعتب��ره  بينم��ا 
إلغ��اءه أو القيام بأمر ما، بينم��ا كان موقفه مختلفاً 
بعض الش��يء، ولذلك لم نتفق في مواقفنا«. وكان 
تيلرس��ون أعل��ن أن إيران تنف��ذ املطل��وب منها في 
االتف��اق الن��ووي املب��رم ع��ام 2015.  ولطاملا حّث 
تيلرس��ون ترام��ب على اإلبق��اء على االتف��اق وكان 
يس��عى إلى اتباع اس��تراتيجية دقيق��ة مع احللفاء 
األوروبي��ن وغيرهم حملاول��ة حتس��ينه أو إضافة 

مواد له كي يروق لترامب. 
ف��ي املقاب��ل كال ترام��ب املديح ملاي��ك بومبيو 

بعدما أعلن أنه س��يصبح وزيراً للخارجية، مشيراً 
إل��ى أن نائب��ة مدير االس��تخبارات املركزي��ة، جينا 
هاس��بل، س��تصبح املديرة اجلدي��دة للوكالة وأول 

امرأة يقع االختيار عليها لهذا املنصب. 
وأعل��ن ترامب أنه وبومبيو عل��ى نفس املوجة 
دائماً، مش��يراً إل��ى أن األخير »اس��تحق عندما كان 
مدير س��ي آي إيه ثناء حكم احلزب��ن على تعزيزه 
جم��ع املعلومات االس��تخباراتية وتطويره قدراتنا 
الهجومي��ة والدفاعي��ة وإقامته عالق��ات وثيقة مع 
حلفائن��ا وأصدقائن��ا في أوس��اط االس��تخبارات«. 
وأض��اف: »لقد تعرفت إلى بومبي��و جيداً على مدار 
14 ش��هراً، وأن��ا واث��ق من أنه الش��خص املناس��ب 
للوظيف��ة ف��ي ه��ذا الظ��رف املفصل��ي. س��يواصل 
إل��ى  بق��وة  أمي��ركا  إلع��ادة  برنامجن��ا  )بومبي��و( 
ومواجه��ة  احللف��اء،  وتقوي��ة  العاملي��ة،  الس��احة 
األع��داء، والس��عي إلى ن��زع األس��لحة النووية من 
ش��به اجلزيرة الكوري��ة«. من جهته، عب��ر بومبيو 
عن »امتنان��ه العميق« لتعيينه وزي��راً للخارجية، 
معتبراً أن »قيادة ترام��ب جعلت أميركا أكثر أمناً«. 

كما وجهت هاسبل الشكر لترامب.
وف��ي معرض تفس��يره أس��باب اإلقال��ة، أعلن 
مسؤول أميركي رفيع املستوى أن ترامب أراد تغيير 
فريقه قبل املفاوضات املرتقبة مع كوريا الشمالية، 
وقال ثالثة مس��ؤولن في البيت األبيض إن ترامب، 
»متس��كه  بس��بب  تيلرس��ون  م��ع  تص��ادم  ال��ذي 
مبواقف��ه«، رأى أن من املهم إجراء تغيير اآلن، وذلك 

مع استعداده للتفاوض مع كوريا الشمالية.
وتأتي عملية اإلطاحة بتيلرس��ون، بعد تقارير 
إعالمية عن ضغوط إماراتية في واشنطن للضغط 
على ترامب إلقالة تيلرس��ون، بسبب فشله في دعم 
خط��ة اإلمارات بحصار قطر. وذك��رت هيئة اإلذاعة 
البريطاني��ة »بي بي س��ي«، في تقرير أخي��راً، أنها 
اطلعت على رس��ائل بريد إلكتروني مسربة تكشف 
عن ضغ��وط إماراتية ف��ي واش��نطن للضغط على 
ترامب إلقالة تيلرسون، بسبب فشله في دعم خطة 
اإلمارات بحص��ار قطر. وقال التقري��ر إن امللياردير 
األميركي الوثيق الصلة باإلمارات، إليوت برويدي، 
التق��ى ترامب في تش��رين األول 2017، وحثه على 
ب�»الضعي��ف«  وصف��ه  أن  بع��د  تيلرس��ون  إقال��ة 

و»العدمي الشخصية«.{
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مأزق روسيا 
وع��د بوت��ن الروس بأنه س��ينتصر في س��ورية 
س��ريعاً، كما انتص��ر في الشيش��ان وجورجيا والقرم 
عل��ى الرغم من أن س��ورية أكثر تعقي��داً، وعلى الرغم 
م��ن موقعها املطل على املتوس��ط، فه��ي أقل أهمية من 
الق��رم ومن أوكرانيا ومن جيورجيا ومن دول البلطيق 
الس��وفياتية الس��ابقة. وس��ورية في النهاية جزء من 
اس��تراتيجية روس��يا الدولية، وتريدها ورقًة تقايض 
به��ا عل��ى أوراق أخ��رى بي��د الغ��رب. ولك��ن ش��روط 
املقايض��ة ل��م تنض��ج بع��د، وال تع��رف روس��يا متى 
تنضج. ومن جهة أخرى، تعلم روس��يا أنها تستطيع 
أن تكتس��ح مواقع املعارضة بوقت قصير، عبر زيادة 
كبي��رة للقص��ف اجلوي، لكنه��ا تدرك أن ه��ذا ال يخدم 
مصلحته��ا بإيجاد حٍلّ يحقق قب��واًل غربياً بحٍدّ أدنى، 
وال يخ��دم قب��ول دول اخللي��ج وأوروبا واملؤسس��ات 
إع��ادة إعم��ار س��ورية  الدولي��ة ف��ي املس��اهمة ف��ي 
بتكاليفه��ا الباهظة، والتي قدره��ا البنك الدولي بأكثر 
من مائتي مليار دوالر. وتعل��م أيضاً أن زيادة التدمير 
امل��ادي واالجتماع��ي س��يجعل إع��ادة االس��تقرار في 
س��ورية أمراً بعيد املنال، وس��تبقى ثّمة حاجة لقوات 

روسية وإيرانية دائمة حلماية النظام. 
ال تعرف روس��يا حت��ى اآلن كيف توّف��ق بن حل 
سياس��ي يرضي الغ��رب ويدف��ع أميركا إل��ى التفاهم 
معه��ا، حل يجت��ذب أوروبا ودول اخلليج للمس��اهمة 
ف��ي إع��ادة اإلعم��ار، وبن خش��يتها م��ن أن أّي تغيير 
ف��ي النظام س��يؤدي إلى انهياره، وضي��اع مصاحلها 
مع أي س��لطة قادمة. ثم لديها عق��دة إيران باعتبارها 
ش��ريكاً لديه مليش��يات قوي��ة عل��ى األرض، والتي ال 
ترى س��ورية ب��دون األس��د، وهي تري��د نص��راً مبيناً 
على املعارضة وس��حقها من دون رحم��ة، مهما كانت 
التكالي��ف، م��ن دون أّي ح��ل سياس��ي. كم��ا تصطدم 
روس��يا برفض النظام السوري ألّي حل سياسي. وقد 
سعت روس��يا إلى أن متس��ك إيران بيد، وتركيا باليد 
األخرى، والسعودية بيد ثالثة، علّها تخلق »اخللطة« 
املالئم��ة للح��ل، واخترعت مس��ار أس��تانة ثم مس��ار 
سوتشي الفاش��لن بديالً ملس��ار جنيف. وال تستطيع 
روس��يا جتاهل رغبة إس��رائيل بإبعاد حزب الله وأّي 
وج��ود إيراني عن حدود احتالله��ا في اجلوالن، بينما 
حتتاج إي��ران للمتاجرة بهذا الوضع. وتعلم روس��يا 
أن الواليات املتحدة تريد أن تغرق روس��يا في الوحل 
الس��وري، لذا س��اهمت بعرقلة الوصول إل��ى أّي حل 
سياس��ي، ث��م ج��اءت اس��تراتيجية ترام��ب املعلن��ة 
أخي��راً، لتخّرب عل��ى بوتن كثيراً مم��ا حققه من قبل، 
ووض��ع ح��دود ملس��احة حتّرك روس��يا في س��ورية، 
وتعل��م روس��يا أن نقط��ة ضعفها تكمن ف��ي أن أميركا 
ميكنه��ا، في ح��ال تصعيد الصراع، أن تلحق خس��ائر 
كبيرة بروس��يا وهيبتها بالس��ماح بتمري��ر صواريخ 
أرض جو إلى سورية. ولعل إسقاط الطائرة الروسية 
بصاروخ قبل أسابيع هي رسالة بهذا املعنى. واليوم 
أصبح لدى الواليات املتحدة اآلن 13 قاعدة عس��كرية 
وموقعاً عس��كرياً في ش��رق الفرات، ولن تنسحب من 
س��ورية طاملا كانت القواعد الروس��ية موجودة. وهذا 
يعرق��ل الوص��ول إل��ى أّي حل سياس��ي يعي��د وحدة 
س��ورية مس��تقبالً. وينتظر بوتن الوصول إلى تفاهم 
مع األميركان حول س��ورية، ولكن يبدو أنه س��ينتظر 
طويالً، فاألميركان ليسوا في عجلٍة للتفاهم مع بوتن 
بشروطه، والبديل هو إغراقه في الوحل السوري، لكي 
يقدم تنازالً في أوكرانيا، وهو غير مس��تعد لذلك. وكل 
ه��ذا في النهاية تس��ابق ب��ن جميع الالعب��ن إلغراق 

سورية وشعبها في الوحل. 
أخيراً 

حتتاج روس��يا إلى حل، ومس��تعدة لعقد صفقة، 
لكنها ال جتد عناصرها حتى اآلن، لكن ش��عورها بأنها 
ف��ي أزمة ضاغطة يتزاي��د كل يوم. عل��ى الرغم من أن 
كل ما حتتاجه للخروج من الوحل الس��وري، ووضع 
ح��د ألكبر مأس��اة ف��ي العص��ر احلديث بع��د احلرب 
العاملي��ة الثانية، هو أن تفك��ر بطريقة أخرى، مختلفة 
عما س��بقها، فإعادة اس��تعمال املبدأ نفسه، واألدوات 
نفس��ها، واملنه��ج نفس��ه، لن يعط��ي نتائ��ج مختلفة، 
وه��ي نتائ��ج كارثي��ة يدفع الش��عب الس��وري ثمنها 
اآلن ومستقبالً وستكون مش��كلة لروسيا. وليس أمام 
روس��يا سوى طرح رؤية جديدة، وصياغة حل يحقق 
ج��زءاً م��ن مصالح كل ط��رف، وال يحق��ق كل املصالح 
ألي طرف، ح��ل يقوم على تع��اون واقعي بن أطراف 
الص��راع إلجناح��ه، ح��ل يفت��ح آفاق��اً إلع��ادة وحدة 
سورية وإعمارها وبناء نظامها السياسي الدميقراطي 
التعّددي الذي يعيد السلطة إلى الشعب. وفي الوقت 
نفسه، يحقق مصالح روسيا، ويلقى قبوالً معقوالً من 
مختل��ف أطراف الصراع في س��ورية. فهل هذا ممكن؟ 

إنه السهل املمتنع حتى اآلن.{

دعوة إلنقاذ ثورة مصر.. ونخبتها

أو تخفيف معاناة أو حتس��ن ظ��روف االعتقال، أو الضغط اخلارجي على ش��رذمة 
املجرم��ن. لكن اجلهد احلقوقي مهما بلغ؛ لن يؤدي ألثر ُيذكر في طريق إنقاذ الوطن 

أو حترير ساكنيه.
بق��ي إذن على النخبة السياس��ة أن تقوم بواجبها، بدالً م��ن أن تكون هي ذاتها 

ُعْذر كل معتذر وشماعة مقبولة لدعاة اليأس والقعود.
دعوة أتقدم بها في ظرفنا الراهن إلى نخبة الثورة من كل االجتاهات، ليتوافقوا 
ه إلى الش��عب املصري  على حكوم��ة للثورة، تكون مهمتها توحيد خطاب جاد ُيَوَجّ
باللغ��ة الت��ي يفهمه��ا، ويتن��اول احتياجاته، ويتج��اوز خالفات النخ��ب وهيمنات 

السياسة.
هذا املس��ار ُيَس��ِهّل على نخبتن��ا - إذا م��ا أرادت - أن تنتقل من ادع��اء الثورية 

ومعارضة االنقالب؛ إلى جّدية الفعل الثوري وصراحة املقاومة.
املتش��ائمون قد يعاجلوننا بأن الشعب املصري انصرف عن املشهد، ولن يعود 

إليه أبداً!!
لهؤالء أقول: ال ش��ك عندي أن مس��لك النخبة وتنازعها وانش��غالها بأولوياتها 

في الفترة السابقة، هو السبب املباشر في تولي الشعب وانصرافه.
وأعتقد أن خطوة كهذه من شأنها أن جتعل النخبة تستعيد الشعب وتستميله 
خط��وة خط��وة، م��ن خالل اإلع��الن املتتال��ي عن رؤي��ة عملي��ة وواقعي��ة للحكومة 
املنتظ��رة من باليا السيس��ي اليومي��ة، وموقفها اجل��اّد من جرائم حكومة العس��كر 

وبرملان العار.
ثمة حقيقة أخرى ال تقبل املزايدة؛ أن إعالن وزارات حكومة الثورة عن خطواتها 
وقرارتها بش��أن األوضاع االقتصادية والصحية والتموين والغالء، وكذلك الكشف 
عن خططها املس��تقبلية في دعم املواطن، سيكس��بها ش��عبية تتزايد يوماً بعد يوم، 
ولن يضرها إذا ما بدأت هذه الش��عبية في املثقفن أوالً، ثم لن تلبث حتى تتجذر في 

عموم الشعب وكل طبقاته خاصة الفقيرة واملطحونة، وهم عامة املصرين اليوم.
ه��ذه  جن��اح  أن  أخي��رة،  حقيق��ة 
احلكومة مره��ون بكوادره��ا ومفرداتها 
وكيان كل وزارة ومخرجاتها، وأعتقد أنه 

أمر ميسور وما زلنا منلك فيه الكثير.
ه��ذا  يح��اول  ق��د  اخلت��ام،  وف��ي 
الط��رح أن يتج��اوز معض��الت النخب��ة 
وُمَعِطالته��ا، ويق��دم لها طريقاً للمس��ير 
يسمح بترك املختلف فيه لكلمة الشعب 
غداً، ويدع��و اجلميع للتوح��د على دعم 
والوق��وف  املنتظ��رة  احلكوم��ة  مس��ار 
خلفه��ا كراي��ة واح��دة وج��ادة وفاعلة، 
ف��ي مكافح��ة س��رطان السيس��ي وإيدز 

االنقالب.{

ال شيء أسوأ من قضية عادلة بن يدي محام فاشل.. ال أدري إلى أّي مدى ميثل 
هذا الكالم حال املشهد املصري.

الث��ورة املصرية أو مقاومة االنقالب هي قضية عادلة باألس��اس، زادها توهجاً 
ُحْم��ق االنقالب وش��وفينيته، وإهداره لكل حقوق الش��عب املص��ري، وتضييعه كل 

مقومات الوطن ومقدراته.
بعي��داً عن التمزق والش��قاق؛ هن��اك حالة من الكس��ل والس��لبية تطوق نخبة 

الثورة، وتتلبس دعاة احلرية ومعارضي االنقالب.
رمب��ا اخليارات صعبة، لك��ن صورة العجز البادية توحي مبش��كلة في اإلرادة 

واألداء على السواء.
منط مزٍر من الغياب يكتنف املشهد، ويجعل من البحث عن نخبة فاعلة للثورة 

والشرعية عملية مضنية وغاية بعيدة.
مثل هذا الواقع هو من يس��بب قتامة الصورة، ويزيد من حالة التولي والهروب 
التي ننكرها جميعاً على الش��عب، لكنه في الوقت نفسه يدعونا إلى مراجعة جادة 
��س مواقع أقدامنا؛ بحث��اً عن نخبة أصيلة وج��ادة تنهض بالعبء  ألنفس��نا وحَتسُّ

وتؤدي واجب الوقت، وحتيي فينا وفي شعبنا األمل في اخلالص.
أعتق��د أنن��ا اآلن ف��ي الوقت املناس��ب، بعدما كش��فت س��نوات خم��س من عمر 
االنقالب عن فش��ل كامل في إدارة الدولة، ما أتى بنتائج كارثية على املواطن، فضالً 
عن عمالة صارخة إلس��رائيل، فقدت مصر فيها كل مقومات أمنها القومي ومقدراتها 

وثرواتها.
ق��د تكون ه��ذه هي اللحظة املناس��بة ألّي فكرة أو مبادرة أو خط��وة أو قيادة أو 

فعل؛ يستهدف إعادة إنتاج الثورة أو حتى إلقاء حجر في مياهها الراكدة.
سرعة التحرك بإيجابية وطرق كل األبواب يلزمنا جميعاً اآلن كفريضة واجبة، 
خاصة أن كوارث السيس��ي وتنازالت��ه وإهداره لكل مقدرات الوط��ن، تفاجئنا يوماً 

بيوم وحتاصرنا ساعة بساعة.
خطيئة االكتفاء بالفعل اإلعالمي واحلقوقي دون السياس��ي أو الثوري؛ تلطمنا 
جميع��اً، وتوش��ك أن ت��ورد ثورتنا م��وارد الهالك وتصّم م��ن يتورط فيه��ا بالغفلة 

واخلذالن أو بالعمالة والتواطؤ.
كل التقدي��ر لإلعالمي��ن وجهدهم، 
ع��ورات  بعي��د  ح��ّد  إل��ى  كش��فوا  فق��د 
االنقالب، وأفادوا ثورتنا بفضح الهدايا 
السوداء التي قدمها لهم االنقالب بغباء. 
لك��ن األداء اإلعالم��ي إن ل��م يصاحب��ه 
مس��ار سياس��ي وثوري، فإنه قد يصل 
مبتابعيه إلى ش��عور بالعج��ز، وحالة 
م��ن القه��ر واخل��ور تدع��و لالستس��الم 

والتولي.
التقدي��ر  كل  ذات��ه؛  النس��ق  عل��ى 
خلط��وات احلقوقين في ش��رق األرض 
وغربه��ا ف��ي جهودهم الس��تنقاذ روح، 

بقلم: عزت النمر 

هل مقاطعة انتخابات العسكر خيانة وإثم؟!
لم يترك احلكم العسكري املؤسسة الدينية في كل عصوره إال وابتزها 
وجّنده����ا ألغراض����ه، ب����ل واجلماعات الديني����ة التي تنض����وي حتت جناحه 

كحزب النور.
فق����د رأين����ا عمائ����م أزهري����ة عس����كرية تفت����ي ب����أن م����ن يدع����و ملقاطعة 
انتخاب����ات الرئاس����ة حت����ت حكم العس����كر في مص����ر فهو آثم ش����رعًا، وخرج 
ياس����ر برهامي وقال قواًل آخر: من يقاطع االنتخابات الرئاس����ية فهو عدّو 
للوطن، أي أن املقاطع لهذه املهزلة املس����ماة انتخابات س����يقع بن التأثيم 
الديني والتخوين الوطني باسم الدين كذلك!! ولك أن تختار ما يناسبك 

من التهمتن، وهو كالم فارغ ال ينطلق من شرع وال عقل.
فاملش����اركة ف����ي االنتخاب����ات أو املقاطع����ة أم����ر يخضع ملعايي����ر النزاهة 
االنتخابية وجدواها ومدى ش����فافيتها، فهل سمح النظام العسكري ألحد 
أن يترش����ح؟ وه����ل من انقلب على رئيس ش����رعي منتخب س����يترك املنصب 
بصنادي����ق االنتخاب بعد أن اس����تحوذ عليه عن طري����ق صناديق الذخيرة؟ 
وبن����اًء عل����ى ه����ذه املعايير يبن����ي الفقي����ه فتواه، هل يش����ارك الن����اس أم ال؟ 
وبن����اًء على املوازنة بن املصالح واملفاس����د يرّجح الفقيه الرأي الذي يفتي 
ب����ه، س����واء باملش����اركة أو املقاطعة. وهو ما تش����ير إلي����ه كل الدالئل الفقهية 

والسياسية أنه الرأي املعّبر عن الواقع السياسي في مصر.
لكن املزايدة التي يرّوج لها احلكم العس����كري بأن من يقاطع فهو آثم 
أو خائن، كالم ساقط دينيًا، فاملقاطعة خيار شرعي يتيحه الشرع لإلنسان 
عندم����ا ال يجد جدوى أو مصداقية للعمل السياس����ي، أو كان رأيًا اقتنع به 
صاحب����ه، حت����ى لو كان رأيه خطأ أو بني عل����ى مقدمات خاطئة، فال يحكم 
علي����ه ش����رعًا باإلثم أو أنه ع����دّو، وإال حلكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
والصحابة باإلثم الشرعي والعداء للدولة اإلسالمية على السيدة فاطمة 

الزهراء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
فعندما تولى أبو بكر اخلالفة، ذهبت السيدة فاطمة له ألخذ ميراثها 

في رس����ول الله صلى الله عليه وس����لم، فأخبرها بأن النبي صلى الله عليه 
وس����لم ق����ال: »ال ن����ورث ما تركناه صدق����ة«، فغضبت رضي الل����ه عنها لذلك، 
ول����م تبايع����ه حتى ماتت. وقد توفيت بعد وفاة رس����ول الل����ه صلى الله عليه 
وس����لم بس����تة أشهر، وش����اركها علي بن أبي طالب في موقفها، فلم يبايع إال 
بعد وفاتها. فهل حكم أحد هنا على مقاطعة السيدة فاطمة وسيدنا علي 

بأنهما فعاًل إثمًا؟ أو صّنفا في خانة األعداء؟!
كما أن كلمة )إثم( و)حرام(، ال تطلق إال على فعل أو قول ورد فيه نص 
شرعي واضح في ذلك، فكلمة اإلثم واحلرام كلمة كبيرة في الشرع، ال تطلق 
من فم العالم إال بعد تثبت وتيقن كبير منها، فجمهور العلماء يشترطون 
في ذلك آية قرآنية أو حديثًا نبويًا واضحًا في ذلك، واشترط األحناف أن 

يكون النص قرآنيًا أو نبويًا متواترًا، أي درجة أشد في االستدالل.
وه����ذا ديدن كل فقهاء األمة ال فقهاء الس����الطن، الذين يس����تأجرهم 
احل����كام للتدلي����س على الناس مب����ا ميلونه عليهم. والقرآن الكرمي يش����دد 
ف����ي قضية اإلفتاء والتحرمي والتحليل ب����دون تثبت، وجعله افتراَء للكذب 
عل����ى الل����ه، وأنه ال يفلح من يفت����رون الكذب على الله، يق����ول تعالى: }َواَل 
ِه  َتُقوُلوا مِلَا َتِصُف أَْلِس����َنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َح����اَلٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلَتْفَتُروا َعَلى الَلّ
ِه اْلَكِذَب اَل ُيْفِلُحوَن{ النحل: 116. ويقول  ِذيَن َيْفَتُروَن َعَلى الَلّ اْلَكِذَب ِإَنّ اَلّ
مبين����ًا أن مث����ل هذه الفت����اوى التي تصدر بغير بّين����ة أو دليل صحيح بأنها 
����ُه َلُكْم ِم����ْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه  افت����راء، ق����ال تعال����ى: }ُقْل أََرأَْيُتْم َم����ا أَْنَزَل الَلّ
ِه َتْفَت����ُروَن{ يونس: 59. فضاًل  ُه أَِذَن َلُك����ْم أَْم َعَلى الَلّ َحَرام����ًا َوَح����اَلاًل ُقْل آلَلّ
عم����ن يحكم على املقاط����ع بأنه من األعداء، فكالهم����ا وصفان ال يصدران 
إال عن مخبر أمن دولة ال أهل علم أو دعوة. وهو ما أطلقنا عليه من قبل: 

السلفية املخابراتية.{

بقلم: عصام تليمة 
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»أحرار الشام«: ال تفاوض
 وال خروج من الغوطة

اج��راء  الش��ام«  أح��رار  »حرك��ة  نف��ت 
مباش��ر  غي��ر  أو  مباش��رة  »مفاوض��ات  أي 
م��ع االحت��الل الروس��ي« أو »إم��كان خروج 
مقاتليه��ا من الغوط��ة الش��رقية« للعاصمة 

السورية دمشق.
وقال الناطق باسم »أحرار الشام« منذر 
فارس في بيان نشرته »شبكة أورينت نت«: 
»لم نفوض إلى أي طرف التفاوض باس��منا، 
ولكن في الوقت نفس��ه نس��عى إلى أن يكون 
القرار العس��كري موحداً«، داعياً إلى »تفعيل 

املقاومة الشعبية الصادقة والواعية«.
أي  حص��ول  »باملطل��ق  ف��ارس  ونف��ى 
تفاوض مع الطرف الروس��ي بش��كل مباشر 
أو غير مباش��ر« وقال: »م��ا زلنا على التزامنا 
السابق الذي اوضحته الفصائل في رسالتها 
مع اجلهات املدنية املسؤولة في الغوطة إلى 
مجلس األمن، وأنه ال يوجد أي مقاتلن لهيئة 
حترير الش��ام )جبهة النص��رة( في املناطق 

اخلاضعة لسيطرة احلركة«.
ونف��ت احلرك��ة كل »االش��اعات« الت��ي 
حتدث��ت ع��ن خ��روج مقاتليها م��ن الغوطة، 
مؤك��دة اس��تمرارها في »القت��ال والدفاع عن 
األرض والش��عب، وأن الثورة مستمرة حتى 

النصر«.

ترامب يطرد تيلرسون 
ويعين بومبيو

أق��ال الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 
بش��كل مفاجئ ومن دون س��ابق إنذار، وزير 
خارجيته ريكس تيلرسون، معلناً استبداله 
عل��ى رأس الديبلوماس��ية األميركي��ة مبدير 
وكالة االس��تخبارات املركزية )س��ي اي آي( 
ماي��ك بومبي��و، وكذل��ك ق��ام بتس��مية امرأة 
إلدارة الوكال��ة ألول م��رة ف��ي تاريخه��ا، هي 
جينا هاسبل التي كانت تشغل منصب نائب 

مدير الوكالة.
وس��تنظر إي��ران بقلق ش��ديد حيال هذا 
التغيي��ر الكبير في أحد أب��رز مناصب اإلدارة 
األميركية، وال س��يما أن بومبيو ُيعتبر صقراً 
متش��دداً للغاي��ة ف��ي كل م��ا يتعل��ق بإيران 
س��واء ملفها الن��ووي أو نفوذها املتعاظم في 

الشرق األوسط وأطماعها التوسعية فيه.
ويرج��ح املراقبون أن ال يت��ردد بومبيو 
ف��ي مبارك��ة أي ق��رار م��ن ترام��ب بس��حب 
واش��نطن م��ن االتف��اق الدول��ي املوق��ع م��ع 
إيران بش��أن برنامجها النووي، وهذا الواقع 
املس��تجد حتم��اً س��يزيد من الضغ��وط على 
لرغب��ة  تس��تجيب  لك��ي  األوروبي��ة  ال��دول 
الرئيس األميركي في إدخال ش��روط جديدة 

على االتفاق النووي.

مشاورات في باريس 
لتوحيد المعارضة السودانية

بدأت قوى املعارضة السودانية بشّقيها 
السياسي واملسلح مش��اورات في العاصمة 
الفرنس��ية باريس، بهدف تأس��يس حتالف 
عري��ض ووض��ع خط��ة لنش��اطها وحتدي��د 
موقفه��ا من احل��وار م��ع احلكوم��ة لتحقيق 

تسوية في البالد.
وش��ارك في لق��اء باريس كل م��ن زعيم 
امله��دي  الص��ادق  املع��ارض  األم��ة  ح��زب 
ورئيس »حركة حترير الس��ودان« مني أركو 
من��اوي ورئيس »حرك��ة العدل واملس��اواة« 
جبري��ل إبراهيم ورئيس »احلركة الش��عبية 
– الشمال« فصيل مالك عقار وحزب املؤمتر 

الس��وداني ال��ذي ميثله مس��تور آدم نس��بًة 
إلى اس��تمرار اعتقال زعيمه عم��ر الدقير منذ 
شهرين. وأعلن احلزب الشيوعي أن حتالف 
»ق��وى اإلجم��اع الوطن��ي« ال��ذي يضم قوى 
معارض��ة الداخ��ل ل��ن يش��ارك ف��ي »مؤمتر 
باري��س«، داعياً إل��ى إش��راك الفصيل اآلخر 
في »احلركة الشعبية- الشمال« بقيادة عبد 
العزيز احلل��و، كي حتصل تصفية اخلالفات 
بن فصيلَي عق��ار واحللو. وطالب باخلروج 

مبوقف موحد ملعاجلة قضايا البالد.

جمهورّيون يستبعدون 
»تواطؤًا« بين ترامب والكرملين

أق��ّرت جلن��ة التحقيق الت��ي حتقق في 
تدخل موسكو باالنتخابات األميركية والتي 
اختتمت حتقيقاً استمر سنة، بتدخل موسكو 
في االقت��راع، لكنها رفضت االس��تنتاج الذي 
خلصت إليه أجهزة االستخبارات األميركية، 
بأن هدفه كان مس��اعدة ترامب. والمت إدارة 
الرئيس الس��ابق باراك أوباما على امتناعها 

عن التدخل في هذا الصدد.
وأع��رب رئي��س اللجن��ة ديف��ن نونيس 
ع��ن أمل��ه أن »تك��ون نتائجن��ا وتوصياتن��ا 
ف��ي  والنزاه��ة  األم��ن  لتحس��ن  مفي��دة 
انتخاب��ات« التجديد النصف��ي للكونغرس، 
اخلري��ف املقبل. لكن النائب آدم ش��يف، أبرز 
دميوقراطّي��ي اللجن��ة، رف��ض إع��الن إغالق 
التحقيق، معتبراً أن األمر س��ابق ألوانه، وأن 
التحقي��ق بقي��ادة نوني��س »لي��س جدياً من 

أساسه«.

ر واشنطن روسيا ُتحذِّ
 من قصف دمشق

معلوم��ات  لديه��ا  أن  روس��يا  أعلن��ت 
مفاده��ا أن الواليات املتح��دة تخطط لقصف 
احلي الذي تتركز فيه االدارات احلكومية في 
دمشق بذرائع ملفقة. وحذرت من أنها سترد 
عس��كرياً إذا ش��عرت ب��أن أرواح الروس في 

خطر من مثل هذا الهجوم. 
العام��ة  األركان  هيئ��ة  رئي��س  وق��ال 
الروس��ية اجلنرال فاليري غيراس��يموف إن 
لدى موس��كو معلومات عن أن املسلحن في 
منطقة الغوطة الشرقية يخّططون الصطناع 
هج��وم بأس��لحة كيميائي��ة عل��ى املدني��ن 
وإلقاء اللوم على اجليش الس��وري. وأضاف 
أن الواليات املتحدة تنوي استغالل الهجوم 
املصطنع ذريع��ة لقصف احلي احلكومي في 
دمش��ق، حيث يتمركز روس من مستشارين 
عس��كرين وأف��راد من الش��رطة العس��كرية 

ومراقبن لوقف النار.

ماتيس: أطراف في طالبان 
تريد محادثات سالم

أعل��ن وزي��ر الدف��اع األميركي جيمس 
ماتي��س،  أن بعض أط��راف حركة طالبان 
منفتحة على إجراء محادثات مع احلكومة 
األفغاني��ة. وق��ال ماتيس ف��ي تصريحات 
للصحافي��ن الذين يرافقونه خالل الزيارة 
إن البع��ض »إم��ا يأت��ي إلين��ا أو عب��ر عن 
االهتم��ام بإجراء محادثات«. وتأتي زيارة 
ماتي��س للعاصم��ة األفغاني��ة ف��ي وق��ت 
تكث��ف في��ه الوالي��ات املتح��دة والق��وات 
األفغاني��ة الغ��ارات اجلوية ض��د طالبان 
مبوجب االس��تراتيجية اجلدي��دة للرئيس 

دونالد ترامب في املنطقة.
وقال الرئي��س األفغاني أش��رف غني 
خالل اجتماع مباتيس في القصر الرئاسي 

إن تلك االستراتيجية »أجبرت كل الالعبن 
على إعادة النظر ف��ي افتراضاتهم«. وكان 
غني ق��د أعلن قبل حوالي أس��بوعن خطة 
لبدء محادثات سالم مع احلركة، وقبل هذا 
اإلع��الن، قالت طالبان إنها على اس��تعداد 
إلج��راء مفاوضات لكن فقط م��ع الواليات 

املتحدة وليس مع حكومة كابول.

تفجير في عدن يستهدف 
قوات تدعمها اإلمارات

قال مسعفون إن سبعة أشخاص قتلوا 
وإن 15 آخرين جرحوا عندما انفجرت سيارة 
مفخخة في مطبخ ميداني عس��كري في عدن 
يس��تخدم إلع��داد وجب��ات ملا يع��رف بقوات 
»احل��زام االمني« اليمنية الت��ي تدربها دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وتدعمها. وأضافوا 
أن أحد القتلى صبي كان ميش��ي في الشارع 
عندم��ا دّوى االنفج��ار. وروى ش��هود عي��ان 
أن االنفج��ار جنم عن س��يارة مفخخة قادها 
انتحاري على ما يبدو نح��و املطبخ امليداني 

الواقع في منطقة الدرين بشمال عدن.
وأعلنت وكالة »أعماق« التابعة لتنظيم 
مس��ؤولية  )داع��ش(  اإلس��المية«  »الدول��ة 
التنظي��م ع��ن الهج��وم. وه��ذا ثان��ي هجوم 
يس��تهدف قوى األم��ن في املدين��ة التي يبرز 
فيها نفوذ قوات إماراتي��ة من التحالف الذي 
تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 

.2015
وكانت »الدولة اإلس��المية« ق��د أعلنت 
هج��وم  ع��ن  مس��ؤوليتها  املاض��ي  الش��هر 
اس��تهدف مق��ر وح��دة ملكافحة اإلره��اب في 
عدن أدى إلى مقتل 14 على األقل منهم منفذو 

الهجوم.

»غصن الزيتون« يطوق 
مدينة عفرين

أك��د اجلي��ش الترك��ي تطويق��ه مدين��ة 
عفرين ذات الغالبية الكردية، حيث يشن مع 
فصائل سورية موالية له هجوماً منذ أسابيع 

حتت االسم الرمزي »غصن الزيتون«. 
وأف��اد مدي��ر »املرصد الس��وري حلقوق 
االنس��ان« رامي عب��د الرحمن ب��أن »القوات 
التركي��ة والفصائ��ل متكن��ت ف��ي الس��اعات 
األخيرة من التقدم جن��وب عفرين من جهتي 
الش��رق والغ��رب، لتوش��ك بذل��ك ان تع��زل 
مدينة عفرين مع 90 قرية غربها«. وأضاف: 
»ال ي��زال أم��ام ه��ذه الق��وات الس��يطرة برياً 
عل��ى قريت��ن ترصدهما نارياً ومي��ر عبرهما 
املنف��ذ الوحي��د املت��اح أساس��اً م��ن عفري��ن 
باجت��اه مدينة حلب«. ولطامل��ا كانت منطقة 
عفري��ن الواقعة ش��مال غ��رب محافظة حلب 
ش��به محاصرة، إذ حتدها تركيا من الشمال 
والغرب، وهم��ا اجلهتان اللتان انطلق منهما 
هجوم أنقرة قبل أن تتمكن من السيطرة على 
كامل الش��ريط احلدودي وتقليص مس��احة 

سيطرة املقاتلن األكراد تدريجاً.

معرض اليونيسيف:
 لحماية أوالد سوريا

»اليونيسيف« مؤمتراً صحافياً،  عقدت 
ف��ي متح��ف بي��ت بي��روت ف��ي الس��وديكو، 
بعن��وان »س��بع س��نوات م��ن احل��رب ف��ي 
س��وريا: األطف��ال ذوو االعاق��ات- مس��تقبل 
أكثر متكين��اً«، تخلله افتت��اح معرض صور 

عن سوريا. 
بعد كلمة ترحيبية ملسؤولة اإلعالم في 
اليونيس��يف جوليي��ت توم��ا، حت��دث املدير 
اإلقليمي للمنظمة في الشرق األوسط خيرت 
كاباالري، مؤكداً »ان أوالد سوريا يحتاجون 
إلين��ا وإليك��م، مبدي��اً أس��فه مل��ا حص��ل في 
سوريا في األسابيع األخيرة خصوصاً جتاه 
األطفال، خصوص��اً في الغوطة الش��رقية«. 
ولف��ت إل��ى »ان األوالد ه��م الضحاي��ا األكثر 
تأث��راً باحل��رب في س��وريا، وق��د أصبح من 
الواضح ان املبدأ حلماية األطفال لم يحترمه 

أي طرف من األطراف«. 
وق��ال: »ف��ي س��وريا الي��وم 3 مالي��ن 
و300 أل��ف ولد معرض��ن لإلصابة بذخائر 
غي��ر منفج��رة، ومتروكة ف��ي املناط��ق التي 

توقف فيها الصراع والنزاع منذ مدة«. 

لقطات سريعة

األمم المتحدة: الروهنغيا تعرضوا 
للقتل والتعذيب ألنهم مسلمون

وصفت األمم املتحدة يوم الثالث��اء، جرائم القتل والتعذيب واالغتصاب، 
التي ارتكبتها السلطات في ميامنار بحق مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان، 
غرب��ي الب��الد، ب�»حملة األرض احملروقة«، مش��يرة إلى أنه��م تعرضوا للقتل 

والتعذيب ألنهم مسلمون.
وقال املتحدث باس��م األمن العام استيفان دوغريك، مبؤمتر صحفي في 
املقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، إن »املعلومات التي تلقاها املستش��ار 
اخلاص املعني مبنع اإلبادة اجلماعية، أداما ديينغ، خالل زيارته بنغالديش 

التي )اس��تغرقت أس��بوعاً(، تشير 
إل��ى أن القصد من اجلناة هو تطهير 
الروهنغي��ا،  م��ن  )أراكان(  راخ��ن 
الت��ي إذا ثبت��ت، فإنها تش��كل إبادة 

جماعية«.
وأش��ار املتحدث إلى أن ديينغ 
»اجتمع خالل زيارته مع السلطات 
البنغالي��ة وممثل��ي املجتمع املدني 
وزار مخيم��ات الالجئ��ن ف��ي بازار 

كوكس«.
يحص��ل  أن  »يج��ب  وتاب��ع: 
س��كان الروهنغي��ا عل��ى احلماي��ة 

والدعم كالجئن أثن��اء وجودهم في بنغالديش، ويجب على املجتمع الدولي 
بذل املزيد ملساعدة بنغالديش في تقدمي الدعم لالجئن.. إن حل هذه املشكلة 
يكمن في س��لطات ميامنار، من خ��الل تهيئة الظروف لع��ودة الروهنغيا إلى 

ديارهم بأمان«.
وف��ي هذا الس��ياق، قال أدام��ا ديينغ، في بي��ان تلقت األناضول نس��خة 
منه، إن »ما س��معته وش��اهدته في بازار كوكس هو مأس��اة إنس��انية حتمل 
بصم��ات حكومة ميامن��ار واملجتمع الدول��ي«. وتابع: »كان��ت حملة األرض 
احملروقة الت��ي نفذتها قوات األمن امليامنارية من��ذ آب 2017 ضد الروهنغيا 
قابلة للتنبؤ وميكن الوقاية منه��ا.. وعلى الرغم من التحذيرات العديدة، فقد 
دفن املجتمع الدولي رأس��ه في الرمال، األمر الذي كلف الروهنغيا في ميامنار 

حياتهم وكرامتهم ومنازلهم«.
واس��تطرد: »دعونا نكن واضحن، ارتكبت جرائم دولية في ميامنار، لقد 
قتل مس��لمو الروهنغيا وتعرضوا للتعذيب واالغتصاب وأحرقوا أحياء، فقط 
بس��بب أنهم كذلك )يقصد أنهم مس��لمون(، كل املعلومات التي تلقيتها تشير 
إل��ى أن القصد م��ن اجلناة ه��و تطهير والية راخن الش��مالية م��ن وجودهم، 

والتي، إذا ثبتت، ستشكل جرمية اإلبادة اجلماعية«.
ولفت إلى أنه »س��واء اعتبرنا اجلرائم املرتكبة جرائم ضد اإلنس��انية أو 
إب��ادة جماعي��ة أم ال، فإن ذلك ال ينبغ��ي أن يؤخر عزمنا عل��ى التصرف على 

الفور.. نحن مدينون بذلك ألهل الروهنغيا«. 
وحس��ب بيان��ات األمم املتحدة، فقد فر 688 ألفاً من املس��لمن الروهنغيا 
من إقليم أراكان إلى دولة بنغالديش املجاورة خالل الفترة من 25 آب 2017 
وحت��ى 27 كانون الثاني 2018، على وقع هجمات تش��نها قوات من اجليش 
امليامن��اري وميليش��يات بوذي��ة متطرف��ة، ووصفته��ا منظمات دولي��ة بأنها 

»حملة تطهير عرقي«.
وجراء تلك الهجمات، قتل ما ال يقل عن تسعة آالف شخص من الروهنغيا، 

في ذات الفترة، حسب منظمة »أطباء بال حدود« الدولية.{

التقى رئيس املكتب السياس��ي حلركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
إس��ماعيل هنّي��ة ف��ي مكتبه مبدين��ة غزة أهالي الش��بان الفلس��طينين 

األربعة املختطفن في مصر.
ويطالب ذوو الش��بان املختطفن الس��لطات املصرية بالكش��ف عن 
مصير أبنائهم الذين اختطفوا داخل األراضي املصرية خالل سفرهم عبر 

معبر رفح البري.
وكان مس��لحون اختطف��وا ي��وم 19 آب 2015 أربع��ة فلس��طينين 
ف��ي ش��مال س��يناء املصرية بعد إط��الق النار عل��ى حافلة كان��ت تقلهم 
م��ع مس��افرين آخرين أثناء خروجه��م من معبر رف��ح للتوجه إلى مطار 

القاهرة الدولي.
ولم تفصح السلطات املصرية حتى اليوم عن مصير الشبان األربعة 

وتفاصيل حادثة اختطافهم.
وس��بق أن طالب أحمد بحر النائب األول لرئيس املجلس التشريعي 
تفاصي��ل  لكش��ف  فلس��طينية  مصري��ة  جلن��ة  بتش��كيل  الفلس��طيني 
االختط��اف، كم��ا عقد ممثل��و الفصائ��ل الفلس��طينية اجتماع��اً لتدارس 
تداعي��ات حادث��ة اخلطف عق��ب حدوثها، ال س��يما أن الش��بان األربعة 

ينتمون إلى حركة حماس.
وكانت حم��اس قد حّملت الس��لطات املصرية املس��ؤولية عن حياة 
الش��بان األربع��ة املختطف��ن، محذرة من أي مس��اس به��م، وقالت إنهم 

وقعوا ضحية الغدر واخلداع دون ذنب سوى أنهم من قطاع غزة.{

هنّية يلتقي أهالي مختطفين 
بمصر منذ 2015
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غضب ضد إيران في جنوب العراق حول والية الفقيه
كربالء �� زيد سالم

تعيش بعض مناطق جنوب العراق، خصوصاً في 
النج��ف وكربالء، توتراً موجهاً ضد سياس��ات إيرانية، 
مع اعتقال الس��لطات اإليرانية حس��ن الشيرازي، جنل 
املرج��ع الدين��ي العراقي، آي��ة الله صادق الش��يرازي، 
ف��ي مدينة قم اإليراني��ة، وذلك عقب محاضرة له ش��ّبه 
فيها املرش��د اإليراني األعلى علي خامنئي ب�»فرعون«. 
وتش��هد كرب��الء والبص��رة احتجاج��ات مس��تمرة أمام 
القنصليات اإليراني��ة، تنديداً باعتقال الش��يرازي، برز 
فيها ترديد ش��عارات غير مس��بوقة م��ن نوعها، تهاجم 
خامنئ��ي. وال ي��زال رئي��س احلكوم��ة حي��در العب��ادي 
يرفض التدّخ��ل في األزمة، خوفاً من انعكاس��اتها على 
حكومت��ه، نظراً للنفوذ اإليراني الكبي��ر في العراق. ولم 
تتوق��ف تداعي��ات هذه القضي��ة على الع��راق، إذ خرج 
العش��رات من شيعة الكويت في تظاهرات مماثلة، فيما 
قام��ت مجموعة من مقلّدي املرجع الش��يرازي بالهجوم 
عل��ى الس��فارة اإليرانية في لن��دن وحتطيم أج��زاء من 

أثاثها. 
ويواجه الش��يرازيون مش��كلة سياس��ية في إيران 
بس��بب موقفه��م م��ن نظ��ام احلك��م فيه��ا، إذ يرفضون 
والي��ة الفقي��ه ويدع��ون إلى فص��ل »احل��وزة العلمية« 
واملراجع الدينية عن الدول��ة أو النظام، وهو ما يخالف 
فلس��فة إيران القائم��ة على والية الفقي��ه. وبدأت األزمة 
اجلديدة األس��بوع املاضي بعد محاضرة حتدث حسن 
الش��يرازي فيها عن »الظاملن وحكمه��م اجلائر في بالد 
اإلس��الم«، في إش��ارة إلى احلكومة اإليرانية ومرشدها 
علي خامنئي، وتطرق خاللها إلى »فرعون«، في تشبيه 

واضح بينه وبن املرشد اإليراني.
وبعده��ا أصدرت »محكمة رج��ال الدين« املرتبطة 
باملرشد علي خامنئي، قراراً باعتقال حسن الشيرازي، 
ال��ذي كان بصحب��ة والده املرج��ع صادق الش��يرازي. 

باللغ��ة  مواق��ع  وأف��ادت 
الفارس��ية مقربة م��ن التيار 
الش��يرازي ف��ي إي��ران  بأن 
االس��تخبارات  عناص��ر 
علي��ه  »اعت��دوا«  اإليراني��ة 
بعص��ا كهربائية، باإلضافة 

إلى سّبه وقذفه.
انطلق��ت  ذل��ك،  إث��ر 
احتجاجي��ة  تظاه��رات 
نّظمها مقلّدو الش��يرازي في 
مناطق عراقي��ة متفرقة مثل 
والنجف،  وكرب��الء  البصرة 
ن��ددوا خاللها ب�»السياس��ة 

القمعية« التي تنتهجها السلطات اإليرانية جتاه حرية 
ال��رأي والتعبير، وطالب املتظاهرون العبادي بالتدّخل 

من أجل إطالق سراح الشيرازي.
وق��ال محم��د ن��ازك، وه��و أح��د مقلّ��دي املرج��ع 
الش��يرازي ف��ي مدين��ة كرب��الء، إن »احتجاجن��ا أم��ام 
القنصلي��ة اإليراني��ة ف��ي كربالء ل��م ي��أت بنتيجة، ألن 
الطرف اإليراني لم يعلّق على حادثة االعتقال«، موضحاً 
أن »مراجعن��ا الدينية في إيران خط أحمر، ولن نس��مح 
لس��لطات والي��ة الفقي��ه بإهانته��ا أو االعت��داء عليها«. 
وأض��اف ن��ازك أن »الس��لطات اإليرانية كان��ت طاغية 
في تعاملها مع معارضيه��ا، وهذه قمة الديكتاتورية«، 
مشيراً إلى أن »السلطات اإليرانية منعت زوجة املرجع 
الش��يرازي وبنات��ه من الوص��ول إلى الس��جن إلعطائه 
الدواء اخلاص به، لكونه مصاباً بداء الس��كري«. ولفت 
إل��ى أن »الزيارة األخيرة التي ب��ادر بها عدد من مراجع 
الش��يعة ي��وم اخلميس املاض��ي، إلى املرجعي��ة العليا 
املتمثل��ة بالس��يد عل��ي السيس��تاني، لبح��ث تطورات 
جتاوز إيران على رجال الدي��ن املعارضن لنظام والية 

الفقي��ه، قد حتل املش��كلة، وال س��يما أن الزوجة الثانية 
للسيد السيستاني من آل الشيرازي«.

وُيعتب��ر التيار الش��يرازي في إي��ران والعراق أبرز 
الرافض��ن لنظام والية الفقيه، وي��رى منّظرو هذا التيار 
أن والية الفقيه تؤسس لديكتاتورية وتسّرع في انهيار 
األنظمة، ويدعون في الوقت نفس��ه إلى االس��تماع آلراء 
الفقهاء واملراجع اآلخرين. وظلت املدرس��ة الش��يرازية 
منذ عام 1979 نداً لنظيرتها اخلمينّية في مسألة والية 
الفقيه وجوانب فقهية أخ��رى تتعلق بإدارة البالد، قبل 
أن تف��رض الس��لطات اإليراني��ة اإلقام��ة اجلبري��ة على 
املرج��ع محمد الش��يرازي حت��ى وفاته ع��ام 2001 في 
منزله وتولي ش��قيقه صادق الشيرازي زعامة املدرسة 

الشيرازية.
وفي هذا الس��ياق، أك��د مصدر سياس��ي مقرب من 
الرئيس العبادي، أن »ص��راع املراجع كبر خالل الفترة 
األخي��رة، س��واء ف��ي الع��راق أو خارج��ه، والعبادي ال 
ين��وي التدّخ��ل في مثل ه��ذه األمور«. وق��ال املصدر إن 
»موض��وع الش��يرازي املعتق��ل حس��اس وح��رج، وقد 
يعّرض احلكومة ملش��اكل، وال سيما مع النفوذ اإليراني 

القائ��م ف��ي العراق«. وأض��اف املص��در أن »املرجعيات 
العراقية الت��ي تقيم في إيران أغلبها ترفض نظام والية 
الفقيه القائم على قمع املعارضة والتوسع خارج حدود 
الدول��ة«، الفتاً إل��ى أن »املوضوع ُطرح عل��ى العبادي، 
إال أن��ه فّضل ع��دم التدخل، فهو يريد ت��رك احلل بأيدي 
املراجع الشيعية التي من املفترض أن جتتمع على رأي 

وتصل إلى نتيجة جتدها صحيحة«.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، دع��ا عض��و جلن��ة العالقات 
اخلارجية في البرملان العراقي أحمد عبد الله اجلبوري، 
وزارة اخلارجية إلى التدخل وحماية املرجع الشيرازي 
ألنه »عراقي اجلنس��ية«. وق��ال اجلبوري إن »احلكومة 
العراقية مسؤولة عن حماية ورعاية مصالح املواطنن 
العراقي��ن الذين يقيمون ف��ي بلدان أخ��رى«، موضحاً 
أن »وزارة اخلارجي��ة يق��ع ضمن مس��ؤوليتها التعامل 
مع حادث��ة االعتقال بكل جدية، ألنه��ا متس حياة رجل 
دي��ن عراق��ي وجن��ل مرجع ش��يعي مه��م«. وأضاف أن 
»م��ن واجب الس��فارة العراقية في طه��ران التحرك اآلن 
لبحث أس��باب االعتقال، ورعاية حياة املعتقل، وتوفير 
العالج��ات اخلاصة ب��ه، كذلك منع أي حال��ة اعتداء قد 

تصيبه«.
وفي ق��راءة له��ذه التط��ورات، أوض��ح اخلبير في 
شؤون املرجعيات الدينية في العراق، أحمد العسكري، 
أن الش��يرازين صّع��دوا حملته��م على خامنئ��ي أخيراً 
بس��بب ما ملس��وه م��ن متلم��ل وامتع��اض من الش��ارع 
اإليران��ي مع تردي احلال��ة املعيش��ية وانخفاض دخل 
املواطنن هن��اك وزيادة تدّخل النظام ف��ي دول املنطقة 
وإنفاقه مبال��غ كبيرة، فضالً عن متييز النظام بن املدن 
جله��ة والئها له وتق��دمي خدمات أكثر لبعضها. وأش��ار 
إل��ى أن »النظ��ام اإليران��ي س��يمتص األزم��ة بالتأكيد، 
لك��ن احلادث��ة أكدت اخل��الف ب��ن املرجعي��ة العربية 
واإليرانية، وقد تكون مج��رد بداية لصراع من نوع آخر 
يقوم على كس��ب املقلّدين واملؤيدين من عامة الشيعة، 
س��يبلغ ذروته ويتضح مع وفاة خامنئي الذي ال يوجد 
حتى اآلن بديل مناس��ب له«، متوقع��اً أن »يكون تدّخل 
املرجعي��ة ف��ي النجف نح��و إطالق س��راح الش��يرازي 
والس��ماح ل��ه بالق��دوم إلى الع��راق لإلقام��ة فيها حلل 

اإلشكال«.{

انتخابات الكونغرس تربك البوصلة العربّية
  بوصلة الدول العربية تبدو مضطربة في تعاملها 
مع الصراعات اإلقليمي��ة والتحالفات الدولية اكثر من 
أّي وقت مضى؛ فهي عرض��ة ملزيد من االضطراب على 
وقع االزمة الداخلية االمريكية وتبدالت موازين القوى 
احملتملة في اعقاب انتخابات الكونغرس نهاية العام 
احلالي، لتلق��ي بظاللها على حتالفات النخب العربية 

في امريكا وتوجهاتها املستقبلية. 
 اضطراب سّرع اخلطى في العالم العربي إلطالق 
مشاريع سياسية واقتصادية حتظى بقبول واشنطن؛ 
فالترويج لهذه املشاريع في الس��احة االمريكية يؤكد 
انخ��راط الدول العربية في املعركة االنتخابية املقبلة؛ 
عاكس��اً مقدار القلق والتوتر وفقدان اليقن باملس��تقبل 
ال��ذي تعاني��ه ال��دول العربي��ة، خصوص��اً احلليف��ة 

ألمريكا.
 اخلط��ى العربي��ة املتس��ارعة تب��دو ت��ارة كداعم 
لسياس��ات ترم��ب وصه��ره كوش��نر وم��ن ورائ��ه في 
احل��زب اجلمه��وري؛ وت��ارة أخ��رى كباحث ع��ن مالذ 
آمن ميكن من خالله تقدمي ضمانات ألدوار مس��تقبلية 
تتج��اوز إدارة ترامب واحلزب اجلمهوري، مس��تعينة 
بأقوى اللوبيات وشركات العالقات العامة االمريكية، 
ف��ي محاول��ة الس��تباق النتائ��ج الكارثي��ة احملتمل��ة 

النتخابات الكونغرس االمريكي وحتقيقات »مولر«.
 البوصلة العربية مرش��حة ملزي��د من االضطراب 
والعطب، فالرهانات العربية ارتبطت مبس��تقبل ادارة 
ترمب واحلزب اجلمه��وري؛ اذ ال يكاد ميّر يوم دون ان 
تظه��ر حقائ��ق جديدة ح��ول التحقيقات الت��ي يقودها 
احملق��ق املس��تقل »مول��ر«، كان آخرها فت��ح حتقيقات 
ح��ول دور اإلمارات��ي ف��ي األزم��ة الداخلي��ة والتدخ��ل 
الروس��ي في االنتخاب��ات األمريكية؛ حتقيق��ات تأخذ 
أوجهاً متع��ددة ال تتوقف عند ح��دود واضحة؛ فصهر 
الرئي��س االمريك��ي جاريد كوش��نير يخضع ملس��اءلة 
قانونية حول شراكاته االقتصادية والتجارية واملالية 
مع رجال أعمال روس، ما استدعى منعه من الوصول 
الى التقارير الس��رية التي تقدمها اجهزة االستخبارت 
األمريكي��ة للرئيس وطاقم إدارته؛ علماً بأن الرجل أحد 

عّرابي األزمة املخملية وصفقة القرن اخليالية.

األزم��ة املخملي��ة »اخلليجية« تط��ورت من حالة 
تص��ارع وتناف��س عرب��ي- عربي واس��تقطاب إقليمي 
إلى حال��ة تص��ارع داخلي أمريك��ي باإلم��كان تتبعها 
في الس��احة األمريكي��ة، خصوص��اً بعد التس��ريبات 
الت��ي نش��رتها ش��بكة BBC اإلخباري��ة ح��ول جهود 
إماراتي��ة إلقال��ة وزير اخلارجية األمريكي تيلرس��ون؛ 
فاملعركة ف��ي اخلليج العربي باتت انعكاس��اً واضحاً 
حلال��ة التص��ارع ب��ن اجنح��ة الس��لطة ف��ي اإلدارة 
األمريكية والساحة السياس��ية املنقسمة على نفسها، 
والتي ستزداد س��خونة بانطالق احلمالت االنتخابية 

للكونغرس األمريكي بعد سبعة أشهر من اآلن.
 تتس��ارع اجلهود العربية ملواجهة اخلطر احملدق 
الق��ادم م��ن الكونغرس األمريك��ي؛ ففي حال خس��ارة 
احل��زب اجلمه��وري لأغلبي��ة، ف��إن مش��اريع الدول 
العربي��ة ورهانات البعض على ترام��ب وطاقم إدارته 
س��تتحول ال��ى س��راب بقيع��ة؛ وس��تتراجع مكانتها 
التفضيلي��ة ف��ي ه��ذه املعركة الت��ي متثل هاجس��اً، ال 
للع��رب املراهن��ن عل��ى ترامب ب��ل ولرئي��س حكومة 
الكي��ان ننت ياه��و الذي يح��اول بكل قوته االس��تعانة 
فرص��ه  لتعزي��ز  أمري��كا  ف��ي  الصهيون��ي  باللوب��ي 
بالنج��اة م��ن العاصف��ة املقبل��ة ف��ي واش��نطن؛ كان 
آخرها اس��تعراض اجنازاته وفتوحاته التطبيعية في 
العالم، مس��تعرضاً بطريقة مبالغ فيها تلك الفتوحات 

واالجنازات الوهمية والهشة.
متث��ل  ألمري��كا  الس��عودي  العه��د  ول��ي  زي��ارة   
مؤش��راً مهماً على اجلهود العربية التي تبذل لتكريس 
حتالفاته��ا م��ع اط��راف املعادل��ة االمريكي��ة؛ فتب��دل 
موازي��ن الق��وى ف��ي واش��نطن س��يضع املنطق��ة على 
حاف��ة الهاوي��ة، دافعة الري��اض الى تس��ريع اخلطى 
إلط��الق مش��اريعها االقتصادية الت��ي حتمل مضامن 
سياس��ية بعيدة املدى، تفرض على القوى املتصارعة 
في امريكا باختالف توجهاتها توفير الدعم واالس��ناد 

لها ولتوجهات قيادتها املستقبلية.
 فهامش املن��اورة لدى العديد م��ن الدول العربية 

اخلليجي��ة  وخصوص��اً 
يتآكل يوم��اً بعد يوم بتأثير 
م��ن الص��راع الداخل��ي ف��ي 
أمريكا، الذي س��يبلغ ذروته 
انتخاب��ات  نتائ��ج  بإع��الن 

الكونغرس األمريكي نهاية هذا العام؛ رافعاً مس��توى 
االحب��اط والقل��ق م��ن احتمالية الفش��ل ف��ي مخاطبة 
العق��ل الغربي واألمريكي املنخ��رط في صراع داخلي، 
مه��دداً بذل��ك طموحات بعض ال��دول العربي��ة وقادة 

الكيان اإلسرائيلي أيضاً.
تس��ارع اخلطى نح��و واش��نطن يش��ير بوضوح 
ال��ى طبيع��ة األزم��ة والعاصف��ة املقبلة التي س��تزيد 

الع��رب اضطراباً ف��ي املرحلة املقبلة؛ فال ش��يء يحمل 
صف��ة اليق��ن؛ وكل األح��الم وال��رؤى عرض��ة للتب��دد 
بتأثير م��ن معركة االنتخاب��ات البرملانية، وحتقيقات 
مولر ف��ي أمريكا مس��ألة كان له��ا وقعها في الس��احة 
العربية واملش��اريع االقتصادي��ة والتطورات امليدانية 
املتس��ارعة، بدءاً باخلليج العربي وليس انتهاًء بشبه 

جزيرة سيناء والبحر األحمر.{

بقلم: حازم عياد 

وزير داخلية برلين يزور مسجدًا أحرقه مجهولون
األملاني��ة،  برل��ن  والي��ة  داخلي��ة  وزي��ر  زار 
أندري��اس غايس��ال، ي��وم األح��د، مس��جد »قوجه 
س��نان« التابع لرئاسة الش��ؤون الدينية التركية، 

الذي أضرم فيه مجهولون النار الليلة املاضية. 
وقال »غايس��ال« للصحفين، خ��الل الزيارة، 
إنه جاء إلى املس��جد للتعبير ع��ن تضامنه، مؤكداً 

أن الشرطة حتقق في األمر بجميع جوانبه. 
وأضاف: »الهجوم عل��ى دور العبادة وحرقها 
فكرة سّيئة؛ فهو يزيد من الكراهية، ويعّرض حياة 

الناس للخطر«، داعياً إلى العيش بسالم.
وأكد »غايسال« أن ش��رطة برلن ستقوم بكل 
م��ا يلزم من أجل حماية دور العبادة، والعثور على 

من قاموا بحرق املسجد. 
وخ��الل زي��ارة الوزي��ر األملان��ي، كان القنصل 
الع��ام التركي في برلن، مصط��ى جيليك، موجوداً 
داخ��ل املس��جد.  وأع��رب جيلي��ك ع��ن ثقت��ه ب��أن 
الس��لطات األملانية س��تعثر على الفاعلن وتقدمهم 
»ع��دم  إل��ى  األت��راك  املواطن��ن  داعي��اً  للعدال��ة، 

االستجابة لالستفزازات«. 
وأش��ار إل��ى أن مؤي��دي منظم��ة »ب��ي كا كا« 
اإلرهابية كتبوا على وس��ائل التواصل االجتماعي 
أنه��م سيش��نون هجمات ف��ي أنحاء أملاني��ا، بداية 
من األس��بوع اجل��اري. وطالب عدد م��ن املواطنن 
بتح��رك  »غايس��ال«،  املس��جد،  أم��ام  املتجمع��ن 
الشرطة األملانية ملواجهة أنصار تنظيم »بي كا كا« 

اإلرهابي. 
وكان بيرم تورك، املشرف على شؤون املسجد 
الواق��ع في منطقة رينكندورف، ق��د صرح في وقت 
س��ابق، ب��أن ش��هود عي��ان رأوا ثالث��ة أش��خاص 
ملثمن يس��كبون مواد قابلة لالشتعال في املسجد 

بعد منتصف الليلة املاضية، ثم الذوا بالفرار. 
وأش��ار تورك إلى أن املس��جد احترق بالكامل 

وبات غير صالح ألداء الصلوات. 
وعل��ى إث��ر احلادثة، أص��درت الش��رطة بياناً 
قال��ت في��ه إن التحقيق��ات جاري��ة ح��ول الهجوم، 

ملعرفة املتوّرطن فيه.{
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لق��ي 11 ش��خصا مصرعهم ي��وم األحد، في حادث س��قوط طائ��رة تركية خاصة أثن��اء عبورها 
األجواء اإليرانية، حسب مصادر في وزارة املواصالت واالتصاالت واملالحة البحرية التركية.

وأوضح��ت املصادر أن الطائ��رة املنكوبة، وهي متوس��طة احلجم، أقلعت من مطار الش��ارقة في 
اإلمارات متجهة إلى مطار إسطنبول الدولي في تركيا.

وأضافت أن الطائرة اختفت عن شاش��ات الرادار في متام الساعة 14.40 بتوقيت تركيا، قبل أن 
يعلن عن سقوطها في إيران.

وذك��رت املصادر أن احلادث أس��فر عن مصرع 11 ش��خصاً كانوا على م��نت الطائرة؛ وهم ثمانية 
رّكاب وقائدا الطائرة ومضيفة.

وأش��ارت إلى أن الطائ��رة اخلاصة متتلكه��ا مجموعة »باش��اران« التركية اخلاص��ة. والطائرة 
املنكوبة من طراز »بومباردييه تشالنجر 600«، وهي من طائرات رجال األعمال، ومتوسطة احلجم.

من جانبها نقل��ت وكالة األنباء 
اإليراني��ة الرس��مية )إرن��ا( عن قدم 
عل��ي مردان��ي، مدي��ر مل��ف األزمات 
مبحافظ��ة  »كي��ار«  مقاطع��ة  ف��ي 
»جهار محال وبختي��اري« )جنوب 
غرب( أن الطائرة سقطت باحملافظة 
املذك��ورة، مضيف��اً أن ف��رق اإلنق��اذ 

هرعت إلى املنطقة.
ول��م يعل��ن عل��ى الف��ور س��بب 

حتطم الطائرة.{

األمان الدولي

دائرة الرفض لسياسات السعودية واإلمارات تّتسع في اليمن
تتس��ع دائرة الرفض في اليمن لسياسات التحالف 
العربي، الذي تقوده السعودية، أكثر من أي وقت مضى، 
وبدأت في اجتياح األوس��اط الرس��مية حلكومة الرئيس 
عبدرب��ه منصور هادي، تقابله مس��اع حثيثة لتطويقها، 
عبر إجراءات الهدف منها إخفاؤها وتغييبها عن املشهد.

وتبذل الس��عودية واإلمارات جه��وداً كبيرة ملقارعة 
حالة الرفض هذه املتنامية بن أوساط اليمنين بوسائل 

شتى.
انتقال االنتقادات إلى الدوائر احلكومية بات يش��كل 
مبع��ث قل��ق ل��دى الري��اض وأبوظب��ي، ولذلك مارس��ت 
ضغوط��اً ش��ديدة، ملن��ع تصاعده��ا، لك��ن ذلك ل��م مينع 
من تنام��ي غضب الش��ارع اليمني، الذي ب��دأ فعلياً يفقد 
ثقته متاماً بالتحالف العس��كري الذي يرفع ش��عار دعم 

الشرعية، وفقاً ملراقبن.
كان آخر ه��ذه األصوات وزير الدولة اليمني، صالح 
الصيادي، الذي خرج بتصريح مثير يوم األحد املاضي، 
عندم��ا طال��ب اليمنين باخل��روج في مظاه��رات وإقامة 
اعتصام��ات، للمطالبة بعودة الرئي��س هادي إلى بالده، 
ف��ي تلميح منه إل��ى أن يواجه قراراً يضع��ه »قيد اإلقامة 

اجلبرية« في مقر إقامته بالعاصمة السعودية.
وبع��د 48 س��اعة م��ن دعوت��ه تل��ك، أعل��ن الوزي��ر 
الصيادي مغادرته مدينة ع��دن التي يقيم فيها، جنوبي 
الب��الد، إل��ى جهة غي��ر معلومة. وق��ال، في منش��ور عبر 
حس��ابه مبوقع »فيس��بوك«، إنه يغادر وفي قلبه غصة 
وأل��م، ولكنه تعه��د بالع��ودة إليه��ا، »إما رج��ل دولة أو 

فاحتاً«، على حد قوله.
اختفاء

ولم يس��تبعد ناش��طون أن يكون الوزي��ر الصيادي 
تع��ّرض لضغ��وط أجبرت��ه على مغ��ادرة املدين��ة، على 

خلفية دعوته للتظاهر ألجل عودة هادي.
وف��ي هذا الس��ياق ذاته، ج��اء اختف��اء نائب رئيس 
احلكوم��ة، عب��د العزي��ز جب��اري، فج��أة، م��ن املش��هد 
السياس��ي، على خلفية انتقاداته املوجهة لدور التحالف 

في اليمن.
وف��ي مقابلة تلفزيونية مع فضائية »مين ش��باب«، 
ع��ن  فيه��ا  جب��اري  كش��ف   ،2017 األول  كان��ون  ف��ي 
خ��ذالن التحالف، وع��دم جّديته في حس��م املعركة ضد 

احلوثين.
وحذر جباري، الذي يش��غل منصب أمن عام حزب 
العدال��ة والبناء )م��وال للش��رعية(، من نتائ��ج كارثية 
إذا اس��تمرت اململك��ة واإلم��ارات ف��ي سياس��اتهما غي��ر 

الصحيحة، التي ال تتناس��ب م��ع الهدف الذي مت التدخل 
مبوجبه، وه��و اس��تعادة الدولة، ومتكن الش��رعية من 

بسط سيطرتها على األراضي اليمنية.
وحول أس��باب اختفائه، ُعلم م��ن مصادر مقربة من 
نائب رئيس احلكومة الشرعية »جباري«، أن تصريحاته 
جلبت ل��ه نقمة قيادة التحالف، وتع��رض النتقادات من 

قيادات التحالف، قبل أن ينتقل إلى العاصمة املصرية.
وأضاف��ت املص��ادر، أن جب��اري يقي��م حالي��اً ف��ي 
القاه��رة، ولم يع��د إلى محافظة م��أرب، الت��ي كان يقيم 
فيها، منذ حتركاته التي سبقت لقاءه التلفزيوني، ومنها 
زيارت��ه إلى مدينة تعز )جنوب غرب( في تش��رين األول 

.2017
إج��ازة  يقض��ي  جب��اري  ف��إن  للمص��ادر،  ووفق��اً 
قصيرة حالي��اً، بعدما طلب منه »خف��ض التصعيد« في 
تصريحاته ضد أداء التحالف العربي، بحكم موقعه في 

الشرعية، حيث يعد الرجل الثاني في حكومة هادي.
جتميد

مبوازاة ذل��ك، لم تكن حال��ة جب��اري الوحيدة، بل 
برزت بوادر من قبل قيادة التحالف إلس��كات املعارضة، 
التي تتس��ع خارطته��ا يوماً بعد اآلخ��ر إزاء االنحرافات 
الت��ي بات��ت عنواناً عريض��اً ل��دور التحالف ال��ذي جاء 
إلعادة الش��رعية، وهو ش��عار بات يتردد على األسماع، 

وفقاً ملا ذكره مسؤول ميني رفيع.
وكثي��رة هي الش��واهد من ه��ذا الن��وع، فقد تعرض 

ح��زب اإلص��الح لضغ��وط س��عودية، لتجمي��د عضوية 
الناش��طة اليمنية ت��وكل كرمان في احل��زب، على خلفية 
انتقاداتها لسياسات اململكة واإلمارات في جنوب البالد.

وذكر احلزب، ذو التوجه اإلسالمي، في بيان نشره 
على موقع��ه اإللكتروني، أن »ما ص��در عن توكل كرمان 
ال ميثل احل��زب ومواقفه وتوجهاته، ويع��د خروجاً عن 
مواقف اإلصالح. وبناء على ذل��ك، قررت األمانة العامة 
للح��زب )أعلى هيئة سياس��ية فيه( جتمي��د عضويتها 
فيه، استنادا للوائح الداخلية، بعدما بذل احلزب جهوداً 

إلثنائها عن تصريحاتها التي ال متثل مواقفه.
وأش��ارت الناش��طة اليمني��ة إل��ى أن »الس��عودية 
واإلم��ارات حّولت��ا الش��رعية واألح��زاب اليمني��ة، وفي 
مقدمتها اإلصالح، إلى رهائن مس��تلبة اإلرادة، ومتحكم 
في قرارها، وهم من يحتاجون الوقوف والتضامن معهم 

حتى يتحرروا من االرتهان.
وتش��ير مؤش��رات الواق��ع إل��ى أن حالة االنكس��ار 
واإلحب��اط الت��ي أصاب��ت اليمني��ن، جراء م��ا يصفونه 
»خ��ذالن التحال��ف«، س��تعزز ف��رص االتس��اع لرقع��ة 
وس��تخرج  العس��كري،  احلل��ف  ه��ذه  إلداء  املعارض��ة 
أص��وات أخرى إل��ى العل��ن، مع دخ��ول احل��رب عامها 

الرابع.{

معبأين بالفنت، مت إقحامهما بن املسلمن«.
وأضاف: »البعض يص��ّر على جعلنا رهن النهج 

الديني املنحرف، الذي متثله تلك التنظيمات«.
وتابع: علينا أاّل نسمح للحشاشن اجلدد بغسل 
عقول أبنائن��ا مبفاهيم دينية منحرفة، تعود إلى نهج 
حسن الصباح )زعيم مجموعة »احلشاشن« الدينية 

اإلجرامية في العصور الوسطى(.
وأوض��ح: »إذا أردن��ا التحدث بلغ��ة الغرب، فإن 
داع��ش وغولن هم��ا مثل وجه��ي يانوس، أح��د رموز 
روم��ا، الذي يدي��ر أحدهما نح��و الش��رق واآلخر نحو 

الغرب«.
ويان��وس أو »جان��وس«، ه��و ف��ي امليثولوجي��ا 
الرومانية »إله البوابات واملداخل واالنتقاالت والطرق 

واملمرات واملخارج«، وله وجهان متعاكسان.{

ق��ال الرئي��س الترك��ي، رج��ب طي��ب أردوغ��ان، 
ي��وم الثالث��اء، إن مفاهي��م الدين اإلس��المي تتعرض 

لالستهداف، وإن على املسلمن توحيد الصفوف.
وأض��اف أردوغان، في كلمة ل��ه خالل فعالية في 
املجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن العالم اإلسالمي 
مير باختبار ق��اٍس، وينبغي ألبنائ��ه تعزيز وحدتهم 

وأواصر األخوة والتضامن بينهم ملواجهته.
وق��ال: »أثن��اء احلدي��ث عن اإلس��الم خ��الل هذه 
الفت��رة، لن نخاف م��ن االنتقاد، ولن نق��دم في املقابل 
ذريعة الس��تغالل تلك االنتقادات من قبل أعداء الدين 

واألمة«.
وحّذر الرئيس التركي من اجلهات التي تستهدف 
اإلس��الم من داخله، مثل تنظيم��ي »غولن« و»داعش« 
اإلرهابّي��ن، اللذي��ن وصفهم��ا ب�»حصاني ط��روادة، 

أردوغان: مفاهيم ديننا مستهدفة
وعلى المسلمين توحيد الصفوف

سقوط طائرة تركية فوق األراضي اإليرانية

أكثر من 350 ألف قتيل
حصيلة سبع سنوات من الحرب السورية

تس��بب النزاع الس��وري الذي أنهى عامه السابع 
مبقت��ل أكثر من 350 ألف ش��خص، بينهم أكثر من مئة 
أل��ف مدني، وف��ق حصيل��ة أورده��ا املرصد الس��وري 

حلقوق االنسان يوم االثنن.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس 
ب��رس إن حصيلة القتلى منذ اندالع النزاع في س��ورية 
منتص��ف آذار 2011 حت��ى الي��وم بلغ��ت »353،935 

شخصاً على االقل بينهم 106،390 مدنياً«.
واوض��ح أن من بن القتلى املدنين 19،811 طفالً 

وأكثر من 12500 أمرأة.
وكانت احلصيلة األخيرة للمرصد في 24 تش��رين 

الثاني أفادت مبقتل أكثر من 340 ألف شخص.
وتش��هد سورية منذ سبع س��نوات نزاعاً دامياً بدأ 
باحتجاجات س��لمية ضد النظام، س��رعان ما واجهها 

بالقم��ع والق��وة قبل أن تتحول حرباً مس��لحة تش��ارك 
فيها أطراف عدة.

وفي م��ا يتعل��ق بالقتل��ى غي��ر املدني��ن، أحصى 
املرص��د مقتل نح��و 122 ألف عنصر من ق��وات النظام 
الس��وري واملس��لحن املوالن لها من جنسيات سورية 
وغير س��ورية، بينهم 63،820 جندياً س��ورياً و1630 

عنصراً من حزب الله.
في املقابل، قتل أكثر من 62 ألفاً من مقاتلي الفصائل 
املعارض��ة واإلس��المية وقوات س��ورية الدميوقراطية 
التى تش��كل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وخاضت 

معارك عنيفة ضد تنظيم داعش.
كما قت��ل 63،360 م��ن مقاتلي جبهة فتح الش��ام 
)النصرة س��ابقاً( وتنظيم داع��ش، اضافة الى مقاتلن 

أجانب من مجموعات متطرفة أخرى.{
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خلي بينها وبن االختيار احلر.
 تفت��رض تلك احلجة أن تدين الش��عوب الفطري 
سيحسم املسألة لصالح رؤيتهم، وتأييداً الختيارهم، 
ونص��رة ملس��ارهم، لكنه��ا ف��ي الوق��ت نفس��ه تغف��ل 
ع��ن أن فئ��ات واجتاه��ات مجتمعية أخ��رى تدفع في 
اجتاه��ات مغايرة متاماً، نحو علمن��ة احلياة والدين، 
وه��ي آخ��ذة بالتمدد والتوس��ع في العديد م��ن الدول 
العربية واإلس��المية، فلن يكون األم��ر كما يتصورون 
ويتوهم��ون، ما يعني أنهم يعول��ون على أمر موهوم، 
ولن يفضي إلى حتقيق رؤيته��م إلى منتهاها، وهو ما 
س��يبقي اجلدل محتدماً ومفتوح��اً على مصراعيه بن 

الرؤيتن إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعوالً.

إسالمية الدولة.. بماذا تتحّدد؟
ج��دل ال ينته��ي، ت��دور رح��اه ح��ول توصي��ف 
احملددات التي بها تكون الدولة إس��المية، ففي الوقت 
ال��ذي تص��ّر فيه بع��ض االجتاه��ات اإلس��المية على 
أن احمل��دد األساس��ي إلس��المية الدول��ة ه��و حاكمية 
الش��ريعة، التي م��ن واجب الدولة فرضه��ا وتطبيقها 
بس��يف القان��ون حت��ى تك��ون إس��المية، رأت بعض 
االجتاه��ات األخ��رى أن  صف��ة الدولة اإلس��المية هي 
إقامة الع��دل بن رعاياها، وليس م��ن وظائفها فرض 

األحكام الشرعية وإلزامهم بها. 
يتضح تصّور االجتاه األول في ما كتبه أبو األعلى 
املودودي، مؤس��س اجلماعة اإلسالمية في باكستان، 
»ه��ي اخلصائ��ص األولي��ة للدول��ة اإلس��المية ثالث: 
ليس لفرد أو أس��رة أو طبقة أو حزب أو سائر القاطنن 
في الدولة نصيب من احلاكمية، فإن احلاكم احلقيقي 

هو الله، والسلطة احلقيقية مختصة بذاته وحده«. 
الدول��ة  خلصائ��ص  بيان��ه  امل��ودودي  يتاب��ع 
اإلس��المية بقوله: »ليس ألحد من دون الله ش��يء من 
أمر التش��ريع، واملس��لمون جميعاً ولو كانوا بعضهم 
لبع��ض ظهي��راً، ال يس��تطيعون أن يش��رعوا قانوناً. 
وأن الدولة اإلس��المية ال يؤس��س بنيانها إال على ذلك 
القانون الذي جاء به النبي صلى الله عليه وس��لم من 

عند ربه مهما تغيرت الظروف واألحوال«.
تس��تند تل��ك الرؤي��ة إل��ى تعري��ف اإلمام��ة ف��ي 
األحكام الس��لطانية، فهي »موضوع��ة خلالفة النبوة 
في حراس��ة الدين وسياس��ة الدنيا«، ما يعني أن من 
واجبها ووظائفها األمر باملعروف وتشجيعه، والنهي 
عن املنك��ر واملعاقبة عليه، وإقامة احلدود الش��رعية، 
والتعزي��ر على املعاصي التي ال حّد لها، اس��تناداً إلى 

عموم أدلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
ف��ي املقابل ت��رى اجتاهات إس��المية أخ��رى أنه 
»لي��س م��ن واج��ب الدول��ة ف��رض اإلس��الم وتطبيق 
تق��دمي  وظيفته��ا  وإمن��ا  القان��ون،  بس��يف  أحكام��ه 
اخلدم��ات ورعاية ش��ؤون الناس، وإتاح��ة احلريات 
الت��ي من ضمنها احلري��ة الدينية«، وهو م��ا عبر عنه 
مراراً الش��يخ راش��د الغنوش��ي، زعيم حركة النهضة 
التونس��ية، وهو ع��ن ما طبقت��ه احلرك��ة عملياً حن 

تسلمت زمام السلطة إبان الربيع العربي.  
بن الرؤيتن بون شاس��ع، خاص��ة إذا ما اتضح 
أن أصح��اب ال��رأي الثان��ي ال يذهب��ون إلي��ه كإجراء 
تكتيكي تدرجي مرحلي، بس��بب حالة الضعف وعدم 

االس��تطاعة، وإمن��ا ينطلق��ون م��ن قناع��ات راس��خة 
وثابتة، اس��تقر عليها رأيهم بعد دراسات مستفيضة، 
وحوارات مطولة، فهم يعبرون بكل وضوح عما يرونه 
ينسجم مع أفكارهم ورؤاهم وتصوراتهم، وليس األمر 

من باب التكتيك ومرحلية التطبيق وتدّرجه. 
تبق��ى تل��ك األس��ئلة اإلش��كالية الت��ي يوجهه��ا 
أصحاب ال��رأي األول ألرباب ال��رأي الثاني هي األكثر 
إحلاح��اً وجدالً في ه��ذا الس��ياق، فإذا كان��ت رؤيتكم 
للدول��ة تتح��دد بأنه��ا ه��ي الدول��ة التي تقي��م العدل 
وحتمي احلريات، وترعى شؤون الناس، وتقوم على 
خدمتهم، فما الفرق حينذاك بن تلك الدولة التي يقف 
على رأسها )إسالميون(، وبن سائر الدول األوروبية 

التي تقوم بذلك كله؟
ويتابعون طرح أس��ئلتهم اإلشكالية بقولهم: هل 
يخف��ى عليكم أن ممارس��ة الع��دل وحماي��ة احلريات 
وحقوق اإلنس��ان، وس��يادة القانون، ورعاية ش��ؤون 
الن��اس، باتت في تلك الدول أعرافاً سياس��ية وتقاليد 
مجتمعي��ة صارمة، ال يجرؤ سياس��ي عل��ى مخالفتها 
أو ع��دم االلتزام بها، ما يعني بالضرورة أن تلك الدول 
إس��المية خالصة، ألنها التزمت بتل��ك القيم واملبادئ 
نظري��اً، ورس��ختها عملي��اً ف��ي ممارس��اتها اليومية، 

بحسب رؤيتكم للدولة )اإلسالمية(؟ 
وع��ادة م��ا يس��ارع أصح��اب ال��رأي الثان��ي في 
س��ياق اجلدل الذي ال ينته��ي، ودفاعاً عن رؤيتهم إلى 
االحتجاج بأنهم حينما ال يرون أن من واجبات الدولة 
ووظائفها فرض األحكام الش��رعية وتطبيقها بس��يف 
القانون، إمنا يعّولون على تدين الشعوب اإلسالمية، 
وانحيازها الفطري إلى اإلس��الم وتطبي��ق أحكامه إن 

بقلم: بسام ناصر 

يتناول شيئاً غيرها ملدة التقل عن ستن يوما ً،  وحلم البقر والدجاج 
يكف��ي مل��دة طويلة ..  الخ ، م��ع ذلك مي��وت يومياً من األطف��ال الذين 
اليج��دون غذاء م��ا يتج��اوز ألف��اً ومائتن ) معظمهم من املس��لمن (  
الذي��ن تقوم احلض��ارة على م��وارد بالده��م وأراضيه��م ،  لذلك فإن 
دراسات التنمية وخططها الشاملة أو اجلزئية في حاجة ماسة الى 

استحضار التزكية وادراجها في وسائل التكوين التنموي . 
واملبدأ الثالث هو العمران لأرض واستثمارها لصالح البشرية 
وذل��ك بإقامة حض��ارة ال تتنكر للقيم بل جتعلها ج��زءاً ال يتجزأ من 

نسيجها . 
وثقاف��ة العمران لتصبح جزءاً من التكوين النفس��ي لإلنس��ان 
املعاص��ر حتت��اج إلى جهود هائل��ة تتعاون وتتضام��ن على القيام 
به��ا كل فئات األمة وتس��خر لبنائه��ا وايجاد الوعي به��ا كل املوارد 
والطاق��ات .  فقول��ه تعالى :  <فاس��تقم كما أمرت ومن ت��اب معك وال 
تطغوا إنه مبا تعملون بصير> هو أمر لرس��ول الله وأمته معه بأن 
يالزم��وا املنه��ج املس��تقيم وذلك بالعم��ل على حتقيق ه��ذه املبادئ 
الثالث��ة واالس��تقامة عليه��ا ليقوم الناس لل��ه بالتوحي��د وليتزكوا 
أو يتطه��روا ويعم��روا األرض الت��ي أس��كنوها واس��تخلفوا فيه��ا: 
<ولق��د كتبن��ا في الزب��ور من بع��د الذك��ر أن األرض يرثه��ا عبادي 

الصاحلون> . 

اإلس��الم دين »الفط��رة«، والفط��رة »ملك��ة« و»طاق��ة« أودعها 
الله في اإلنس��ان ليهيئه لقب��ول مبادئ ثالث��ة :  »التوحيد والتزكية 
والعم��ران« ، و»التوحيد« حقُّ الله على خلق��ه، تترتب على صفائه 
ونقائ��ه بالين القضاي��ا الدنيويَّة ،  ثم األخروّي��ة، ولو حتقق الناس 
ب�»حقيق��ة التوحي��د« لبان��ت الفواص��ل ب��ن األلوهي��ة والربوبي��ة 
واتضح��ت الف��وارق بينهم��ا وب��ن العبودي��ة،  ول��و صف��ا التوحيد 
وخل��ص مل��ا اضطهد إنس��ان إنس��اناً آخر ومل��ا ظلم احد ش��قيقه في 
اآلدمي��ة واالنس��انية، وملا اس��تلب ماله أو أرض��ه أو حقوقه وألدرك 
أنه��م اكفاء لبعضهم وكلهم آلدم وآدم م��ن تراب وأن األرض مملوكة 
لله خالقها س��خرها كلها لأسرة البشرية املمتدة وقدر فيها أقواتها 
بحيث تضمن لهذه األس��رة املس��تخلفة فيها -جميعاً - حياة طيبة 
وخالف��ة صاحل��ة لو اس��تقامت على طريق��ة التوحيد ولم يس��تعل 
بعض البش��ر على بعضهم فيك��ون هناك عالم أول مس��تغل وعالم 
ثان يس��عى للحاق بالعالم األول ليخرج من صفة املس��تغل � بفتح 
الغن � الى صفة املس��تغل فيكون من الظاملن بعد أن يتجاوز دائرة 

املظلومن !!  وعالم ثالث أو ناٍم يتحكم فيه العاملان األول والثاني . 
فلو اس��تطاعت برامجن��ا التعليمية خاصة الديني��ة منها ابراز 
االبع��اد احلضاري��ة والعمراني��ة لتوحي��د وتدري��ب املوحدين على 
ممارسته في نقائه وصفائه لعاد ذلك على العالم اليوم كله باخلير 
العميم والختفت معظم الظواهر الس��لبية واسباب الصراع العاملي 
ولتح��ول التوحيد الى حج��ر الزاوية واالس��اس املتن ال��ذي ُتبنى 

عليه ثقافة التعايش والتسامح وقبول اآلخر والتعدد . 
أم��ا التزكية فهي دعامة التنمية البش��رية بع��د التوحيد ،النها 
عب��ارة عن تنمي��ة اإلنس��ان بتزكية نفس��ه وعقله وقلب��ه وضميره 
ووجدان��ه وبدنه وملبس��ه ومس��كنه األصغ��ر واألكب��ر . فبالتزكية 

يبلغ اإلنس��ان الصفات احملمودة التي تهيئه للوفاء بعهده مع إلهه 
الواحد والقيام باالس��تخالف وحفظ األمانة والنج��اح في االبتالء، 
ولذل��ك كان الركن الثاني من أركان رس��االت النبين -كافة- تعليم 
الناس ما ارس��لوا به وتزكيتهم بتربيتهم على ذلك: <هو الذي بعث 
في األمين رس��والً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبن> وفالح اإلنسان يتوقف 

على طهارته اجلمعة، التامة وزكاة عقله ونفسه وقلبه ووجدانه . 
فب��� »التزكية« يصبح اإلنس��ان مؤه��الً للفالح والنج��اح بأداء 
دوره العمران��ي ف��ي األرض ، وجمي��ع أن��واع الفس��اد الت��ي حتدث 
ف��ي االخالق أو في ال��ذمم أو امل��وارد أو التربية أو السياس��ات تأتي 
من نف��وس لم تتزكَّ فاس��تبدت به��ا املطامع واملخ��اوف واألمراض 
النفسية والشهوات، فلم تعد قادرة على الوقوف عند حدود الله وال 
االس��تماع إلى صوت الفطرة والعقل والضمير ،  والنماذج املنتش��رة 
الي��وم من الذين تدنس��ت نفوس��هم وتلوثت واس��تبدت به��ا أوهام 
العظمة واالس��تعالء ال حتصى، واجلشع والطمع وعبادة املال وراء 
كثير من الك��وارث العاملية مثل املجاعات ووس��ائل الدمار واالجتار 
واملفت��رات  واملس��كرات  واجلن��س  واملخ��درات  والس��الح  بالبش��ر 
والتالع��ب بأق��وات الش��عوب وصحته��ا ومواردها وس��المتها .  كل 
ذل��ك ميكن رده إلى خراب النفوس وفس��ادها وخروجها عن فطرتها 

وجتاوزها حلدود الله . 
تق��ول بعض االحصاءات ان مخزون الزبد في بريطانيا وحدها 
يكفي العالم � كله � لو لم يأكل شيئا غير الزبد ملدة أسبوعن،  ومزارع 
احلبوب من ذرة وس��واها في أمريكا وحده��ا تكفي العالم كله لو لم 

االستقامة.. }قل ربَي الله.. ثم استقم{
بقلم :  د .  طه جابر العلواني )رحمه الله(

المخابرات المصرية بضيافة الرئيس البشير
اس��تقبل الرئي��س الس��وداني عم��ر البش��ير يوم 
األح��د املاض��ي رئي��س املخاب��رات العام��ة املصرية 
بالوكال��ة عباس كامل، وبحث مع��ه عالقات البلدين 

والتحديات التي تواجه املنطقة.
ونقلت وكالة األنباء الس��ودانية أن اللقاء تناول 
»أهمي��ة التواص��ل بن البلدي��ن والتحدي��ات الكبيرة 
التي تواج��ه املنطقة حت��ى ال تؤثر عل��ى العالقة بن 

البلدين«.
وأضاف��ت أن زي��ارة كامل للس��ودان تأتي ضمن 
جه��ود اللجنة الرباعية املش��تركة التي متخضت عن 

أهمي��ة التواص��ل بن البلدي��ن، وق��ال إن »التحديات 
الكبي��رة في املنطق��ة تفرض علينا التواصل وس��رعة 
االس��تجابة لأحداث واملواق��ف املختلفة ومعاجلتها 
حت��ى ال تتح��ول إلى معوق��ات تؤثر ف��ي العالقة بن 

البلدين«.
وأش��ار إل��ى أن��ه مت التواف��ق عل��ى اعتم��اد مبدأ 
الش��فافية والصراحة والوضوح في كل املوضوعات 
ذات االهتم��ام املش��ترك، وأبدى تفاؤله ف��ي أن األمور 

ستمضي في مسارها الصحيح.
وبحس��ب بيان للخارجية السودانية، فإن مدير 

لق��اء رئيس��ي البلدي��ن على هام��ش القم��ة األفريقية 
األخيرة في أديس أبابا.

والتق��ى كذل��ك مدي��ر املخاب��رات املصري��ة وزير 
اخلارجي��ة الس��وداني إبراهيم غن��دور ووزير الدفاع 
ابنع��وف  ووص��ف  ابنع��وف.  ع��وض  أول  الفري��ق 
العالقة بن السودان ومصر باملهمة واالستراتيجية، 
وش��دد على أهمية التواصل بن األجه��زة األمنية في 

البلدين.
مبدأ الشفافية

بدوره، ش��دد رئي��س املخاب��رات املصري��ة على 

املخابرات املصرية يزور الس��ودان بدعوة من نظيره 
صالح عب��د الله، ولكنه��ا لم توضح م��دة الزيارة وال 

تاريخ بدايتها.
وكان الس��ودان ومص��ر ق��د اتفق��ا مطلع ش��باط 
املاض��ي على تعزيز التش��اور في القضاي��ا اإلقليمية 

والعسكرية واألمنية.
وتأتي احملادثات احلالية بعد ش��هرين من توتر 
قاد إلى اس��تدعاء اخلرطوم س��فيرها من القاهرة، ثم 

إعادته إليها األسبوع املاضي.
وم��ن حن آلخ��ر تش��هد العالقات بن الس��ودان 
ومصر توتراً ومش��احنات في وس��ائل اإلع��الم، على 
خلفي��ة قضاي��ا خالفي��ة، منه��ا: الن��زاع عل��ى مثل��ث 
حاليب وش��التن وأبو رماد احل��دودي، واملوقف من 

سد النهضة اإلثيوبي على النيل.{

املودودي
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مركز احلسن في عرمون.
5- لقاء مع عدد من وجوه منطقة الطريق اجلديدة 

في منزل آل العنتبلي.
6- محاض��رة ح��ول التجرب��ة النيابي��ة للجماع��ة 

االسالمية في قاعة مركز اجلماعة.
8- تباحث وتش��اور مع مجموعة م��ن قدامى عباد 

الرحمن في دارة الدكتور زهير العبيدي.
9- تكرمي معلمي مدرسة بهجة االطفال في الطريق 

اجلديدة مبناسبة يوم املعلم.
10- اجتماع مع عائلة ش��هاب وانس��بائهم بدعوة 
من احلاج حسن شهاب، بحضور مخاتير رأس بيروت.

مدينة صيدا بعيداً عن أي تعصب سياس��ي أو حزبي، 
وبناًء على برامج واضحة يكون على س��لم أولوياتها 

اننا في صيدا مواطنون ولسنا رعايا.
متي��ز اللقاء بحوار ونقاش جريء وش��فاف حول 
عناوي��ن البرنام��ج االنتخاب��ي الذي يالم��س اوجاع 
املدين��ة وس��بل إعادته��ا ال��ى موق��ع الص��دارة ورفع 
الغ��ن عنها في كل املجاالت السياس��ية واالقتصادية 
برف��ع  واملطالب��ة  والبيئي��ة،  والصحي��ة  والتنموي��ة 
الظلم عن ابنائها في الس��جون عب��ر إقرار العفو العام 

الشامل.

بها بسبب اإلهمال املتعمد من قبل احلكومات املتعاقبة 
ملدينتنا وملرافقها وعدم ايجاد فرص العمل للشباب«.

أض��اف: »باألم��س كان ي��وم امل��رأة العامل��ي، وقد 
أكدن��ا ونؤكد ضرورة أن تأخذ امل��رأة حقوقها من الدعم 
في ش��تى املج��االت وخصوصاً اللواتي يعش��ن في ظل 

الظروف احلياتية الصعبة«.
وفي اخلتام قدم الدكتور وسيم علوان املرشح عن 

دائرة طرابلس هدايا لأمهات.

فرص العمل في املدينة، حيث زار منزل االس��تاذ خالد 
ابو زيد بحضور رجاالت من العائلة.

وبع��د خطبة اجلمع��ة التي القاها م��ن على منبر 
مس��جد الرحم��ة في طرابل��س- القب��ة، انتق��ل برفقة 
مرش��ح اجلماعة ف��ي طرابلس الدكتور وس��يم علوان 
ال��ى قاع��ة املس��جد، حي��ث التق��ى ك��وادر اجلماع��ة 
االس��المية في عكار والش��مال، وجرى الت��داول حول 

آخر املستجدات على الساحة االنتخابية.
ل��ّبى »ش��ديد« بعدها دعوة الدكت��ور رائد محمد 
تليجة الى مأدب��ة غداء، بحضور بع��ض فعاليات آل 

تليجة.
توج��ه بعدها »ش��ديد« والوفد املراف��ق إلى بلدة 
»القلم��ون« مختتماً جولته، حيث زار عائالت من بلدة 

مشمش العكارية املقيمن في القلمون.

وتس��تمر اللق��اءات م��ع أهال��ي بي��روت احلبيب��ة 
والتباحث معهم في االس��تحقاق االنتخابي واالس��تماع 

آلرائهم وطموحاتهم، وتضمنت ما يلي:
1- فط��ور صباح��ي م��ع اهال��ي زاروب العلّية في 

عائشة بكار.
2- لق��اء مع مجموعة م��ن الفعاليات البيروتية في 
فن��دق جيمس بدعوة من عضو املجلس البلدي االس��تاذ 

مغير سنجابة.
3- ح��وار م��ع ع��دد م��ن أهال��ي مين��اء احلص��ن 

باستضافة كرمية من آل الداعوق.
4- نش��اط م��ع املس��تفيدين من مش��روع جود في 

في إط��ار لقاءاته م��ع الرواب��ط العائلي��ة، التقى 
املس��ؤول السياسي للجماعة اإلس��المية في اجلنوب 
ومرش��حها ع��ن دائرة صي��دا - جزين الدكتور بس��ام 
حم��ود رابط��ة آل الصياد في من��زل رئيس��ها الدكتور 

اسماعيل الصياد، بحضور لفيف من أبناء العائلة.
جرى خالل اللقاء اس��تعراض الش��أن االنتخابي 
مع اقتراب موعد هذا االستحقاق في السادس من أيار 

املقبل.
كم��ا مت التطرق الى الوض��ع االنتخابي في دائرة 
صيدا - جزين، وض��رورة ان يكون التنافس ملصلحة 

ف��ي إط��ار لقاءات��ه اليومي��ة م��ع مختلف ش��رائح 
املجتمع في طرابلس، التقى املرشح عن دائرة طرابلس 
الدكت��ور وس��يم عل��وان ع��دداً م��ن األخ��وات ف��ي مركز 

اجلماعة بطرابلس.
وألق��ى الدكت��ور وس��يم عل��وان كلم��ة ج��اء فيها: 
»يس��عدني اللقاء معكن لنتحدث ونتناق��ش في األمور 
احلياتي��ة اليومية الت��ي تعانون منها كس��ائر مكونات 
املجتم��ع في ظ��ل الظروف املعيش��ية الصعبة التي منر 

ما تعانيه ع��كار من حرمان وبطال��ة خالل عقود 
طويل��ة، وسياس��ات متعاقب��ة، عمل��ت على ترس��يخ 
التهميش وتأس��يس احلرمان، وجعلت من العكاري، 
إم��ا مش��روع ش��هيد أو ن��ازح أو مهاج��ر، وأرادت��ه أن 
يكون رافعة ش��عبية أو ضمن حش��ود بشرية لنصرة 
ه��ذا الزعي��م أو ذاك، حت��ت تأثير احلاج��ة التي عملوا 
على استفحالها تارة، أو التجييش الطائفي واملذهبي 
والعاطف��ي تارة أخرى، لكن الش��عب الع��كاري األبي 
ال��ذي ينش��د التغيي��ر، ويس��عى ل��ه، سيرس��م عكار 
جديدًة على خريطة الوطن، وسيكتب ملحمة النهضة 

واإلمناء عليها، ألن عكار تستحق«
كالم مرش��ح اجلماعة االس��المية االس��تاذ محمد 
ش��ديد جاء خ��الل جول��ة قام به��ا في طرابل��س على 
س��كانها م��ن أهل عكار، الذي��ن تركوا قراه��م بحثاً عن 

نشاطات المرشح الدكتور عماد الحوت في بيروت

المرشح د. بسام حمود يلتقي رابطة آل الصياد في صيدا

المرشح د. وسيم علوان: »أطالب السلطة اللبنانية 
بتأمين الحياة الكريمة ألبناء طرابلس«

 المرشح شديد: »بإنماء عكار.. ال نزوح وال هجرة«

دعوة الجتماع الجمعية العمومية
لصندوق العناية والحماية التعاضدي

يدع��و مجل��س إدارة صن��دوق العناي��ة واحلماية التعاض��دي اجلمعية 
العمومية العادية لالجتماع عند الساعة الواحدة يوم الثالثاء 2018/3/20 
مبق��ر الصندوق الكائن في الرملة البيض��اء - بناية فواز - الطابق اخلامس، 

ملناقشة جدول األعمال التالي:
بتاري��خ  املج��از  احملاس��بة  وخبي��ر  املراقب��ة  جلن��ة  تقري��ري  أوالً: 

.2018/1/4
ثانياً: حسابي النتيجة وامليزانية العمومية بتاريخ 2017/12/31.

ثالثاً مشروع موازنة الصندوق لعام 2018.
رابعاً: إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن أعماله لغاية 2017/12/31.

خامساً: انتخاب مجلس إدارة جديدة واألعضاء املالزمن وجلنة املراقبة 
ملدة ثالث س��نوات، وإذا لم يكتمل النص��اب القانوني في املوعد احملدد تدعى 
اجلمعي��ة العمومي��ة العادي��ة لالنعقاد في الس��اعة الثاني��ة وبنفس املكان، 

ويكون االجتماع قانونياً مبن حضر أو متثل من األعضاء.
الرئيس د. زهير العبيدي

1998 والت��ي تخلله��ا العديد م��ن املخيمات ف��ي األردن 
ولبن��ان، إضاف��ة إل��ى املش��اركات الثنائي��ة ف��ي العديد 
من األنش��طة واملخيم��ات العربية والعاملي��ة في الطائف 
واجلبيل واس��طنبول، وغيرها مبشاركة مئات من القادة 

والكشافن على مّر السنوات. 

ج��ددت مفوضي��ة اجلبل في 
جمعية الكش��اف املسلم في لبنان 
م��ع  املتبادل��ة  التوأم��ة  اتفاقي��ة 
مجموعة خالد بن الوليد الكشفية 
األردني��ة، ف��ي لق��اء رس��مي جمع 

ممثلي الطرفن في بيروت.
مثل الوف��د اللبناني املفوض 
العام القائد علي الرفاعي، وعضو 
وس��ام  القائ��د  العام��ة  القي��ادة 
احلج��ار، ومف��وض اجلب��ل القائد 
ل��ؤي الصغي��ر، ومفوضي بيروت 
بحضور أعض��اء مفوضية اجلبل 

وعمداء األفواج، ومن اجلانب األردني كل من نائب رئيس 
مجل��س إدارة املجموعة القائد احلس��ن علي نصر، وقائد 

املجموعة القائد عبد الرحمن الزميلي.
يتزام��ن هذا التجديد للتوأمة مع الذكرى العش��رين 
لتوقيع اتفاقي��ة التوأمة بن الطرفن، التي بدأت في عام 

مفوضّية الجبل في الكشاف المسلم تجّدد التوأمة
مع مجموعة خالد بن الوليد الكشفية األردنية
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وظروف اعتقال البعض. حضر الندوة ثلة من العلماء، 
والفتي��ات،  الش��باب  م��ن  غفي��ر  وجم��ع  والفعالي��ات 
واختتم��ت باإلجاب��ة عل��ى أس��ئلة احلض��ور ع��ن تلك 
املرحلة احلساسة من تاريخ صيدا في مقاومة احملتل، 
والتي تكللت بتحريرها من الكيان الغاصب بفضل الله 

ودماء الشهداء وعذابات املعتقلن.

والنه��وض لهذه األمة لن يك��ون إال باإلميان بضرورة 
التغيي��ر والتحلي باإلرادة ومواصل��ة العمل لتحقيقه 
وفق ثالثة محاور أساسية: الصالة واألخالق والعلم.

ش��كر جهود املعلمن مذك��راً إياهم بش��رف مهنة التعليم 
ألنها مهن��ة األنبياء، ومم��ا قاله: نقف في اليوم التاس��ع 
م��ن آذار في يوم الوفاء للمعلم وقفة املمتنن األوفياء لكل 
الكادحن الشرفاء، ولكل من علّم حرفاً أو سعى سعياً، أو 
بذل جهداً، أو أس��دى معروفاً ولو يسيراً في سبيل تربية 
وتعلي��م األجيال املس��لمة. ُمش��دداً على ض��رورة توثيق 
عالقة املس��لم وارتباطه بالنبي املعلم الذي يستلهم منه 
أس��اليبه ف��ي التربية والتعلي��م مؤكداً ضرورة التمس��ك 
بوح��ي الس��ماء حت��ى تس��ير أجيالن��ا الصاع��دة عل��ى 
الصراط املس��تقيم في زمن التفريط والتنازالت وامليوعة 

في املؤسسات التربوية والتعليمية«.
وفي اخلتام جرى تكرمي ثلة من املعلمن واملعلمات 
الذي��ن أحرزوا درج��ات علمية من ماجس��تير ودكتوراه، 
كم��ا مت تك��رمي معلم��ي اخلريج��ة سوس��ن الزه��ر الت��ي 
أحرزت املرتبة األولى في الش��مال واخلامس��ة في لبنان 

في شهادة الثانوية العامة فرع العلوم العامة.
وأخيراً مت تقطيع قالب حلوى للمناسبة، وقد تخلل 
االحتفال أناش��يد وقصائ��د وعروض مص��ورة من وحي 

املناسبة.

عقد املجلس الش��رعي اإلس��المي األعلى جلس��ته 
الدورية برئاسة مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان في دار الفتوى، وبحث في الش��ؤون اإلس��المية 
والوقفية واإلدارية والوطنية، وأصدر بياناً تاله عضو 

املجلس احملامي همام زيادة جاء فيه:
دعا املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى إلى »إنهاء 
قضية املوقوفن اإلس��المين، ومعاجل��ة األمر بإصدار 
العفو العام الشامل، ألنه يشكل ارتياحاً لدى أهاليهم«، 
مؤكداً أّن��ه »يتعاطى م��ع هذا امللف بروح املس��ؤولية 
الوطني��ة والقدرة على التواصل مع املس��ؤولن بروح 
االنفتاح والتس��امح واحلزم«، مناش��داً »مجلس األمن 
الدول��ي« وجامع��ة ال��دول العربية ومنظم��ة التعاون 
اإلسالمي«مس��اعدة الش��عب الس��وري، خاص��ة »م��ا 

ُعقد مس��اء الس��بت 2018/3/3 في قاعة الشيخ 
محرم عارفي في مركز الدعوة اإلسالمية لقاء مبشاركة 
كل م��ن املس��ؤول السياس��ي للجماع��ة اإلس��المية في 
اجلنوب الدكتور بسام حمود، والشيخ خالد العارفي، 
والس��يدة مه��ى كزب��ر، حتدث��وا خاللها ع��ن جتربتهم 
ف��ي مقاومة االحتالل اإلس��رائيلي، وإي��واء املجاهدين، 

جمعية  استضافت 
في  االجتماعية  النج��اة 
ي��وم  املن��ارة   - البق��اع 
 2018  /2  /25 األح��د 
الشيخ س��امي اخلطيب 
طيب��ة،  دار  قاع��ة  ف��ي 
حي��ث ألق��ى محاض��رة 
قيمة بعن��وان »أجيالنا 
ب��ن الواق��ع واملأمول«، 
حتدث فيها الش��يخ عن 
الواق��ع وم��ا يح��اك من 
ملجتمعاتن��ا  دس��ائس 

اإلسالمية من طريق حرب عاملية فكرية منظمة، وركز 
فيه��ا على دور الش��باب ف��ي تغيير هذا الواق��ع املؤلم 
والتص��دي لهذا الغزو الفكري. وأكد أن أس��اس الفالح 

إق��رأ  معه��د  أق��ام 
الق��رآن  حلف��ظ  وارق 
الك��رمي التاب��ع جلمعية 
النج��اة االجتماعي��ة في 
اإلقيلم )ش��حيم( فطوراً 
ف��ي 2018/3/10 ف��ي 
مركز الدعوة اإلس��المي. 
تخللته فقرة أس��ئلة عن 
الس��ور الت��ي مت حفظها 

وتوزيع جوائز رمزية.

اإلس��المية  اإلص��الح  ثانوي��ة  ف��ي  اإلدارة  أقام��ت 
بطرابلس غ��داء تكرمياً للكوادر التعليمي��ة واإلدارية في 
الثانوي��ة، في قاعة الس��يناتور في فن��دق الكوالتي يوم 
اجلمع��ة 2018/3/9، حت��ت ش��عار: »عرب��ون تقدي��ر 
ووفاء إلى أرقى الش��رفاء، بناة األجيال املس��لمة«، وذلك 
بحض��ور نائب رئيس اجلمعية ورئيس جامعة طرابلس 
الدكتور رأفت امليقاتي ممثالً الشيخ محمد رشيد امليقاتي، 
بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية اإلصالح اإلسالمية 
وأعضاء اللجنة التربوية املش��رفة على الثانوية واملدير 
العام محمد خالد ميقاتي، ورئيسة جلنة األهل الدكتورة 
بيرن��ا حم��د، وعمي��د كلي��ة إدارة األعم��ال ف��ي جامع��ة 
طرابل��س الدكتور عمار يكن، وحش��د من اف��راد الهيئتن 

اإلدارية والتعليمية.
ألق��ت املربي��ة منال س��لطان كلم��ة املكرم��ن، ثم مت 
ع��رض فيل��م وثائقي عن مس��يرة الش��يخ محمد رش��يد 

امليقاتي مؤسس الثانوية.
بع��د ذل��ك ألق��ى املدي��ر العام األس��تاذ محم��د خالد 
امليقاتي كلمة اإلدارة مستهالً كلمته بالترحم على شهداء 
الغوطة الش��رقية، ومندداً باجلرائم ضد اإلنس��انية، ثم 

المجلس الشرعي يطالب بعفو شامل عن الموقوفين
ويناشد العالم وقف التغيير الديموغرافي في الغوطة

رابطة الطالب المسلمين تقيم ندوة ثقافية:
شهادات من زمن العزة ومقاومة المحتل

محاضرة بعنوان »أجيالنا بين الواقع والمأمول« 
في البقاع - المنارة

نشاط لمعهد إقرأ وارق في شحيم  لجمعية النجاة

 ثانوية اإلصالح اإلسالمية بطرابلس
تكرم كوادرها التعليمية واإلدارية 

أنشطة

تتع��رض ل��ه الغوطة م��ن تغيير دميوغراف��ي وتدمير 
للحجر والبشر لم ُيشَهْد له مثيل«.

وطالب املجلس الشرعي »املرشحن لالنتخابات 
النيابي��ة بأن يكون التنافس في م��ا بينهم ضمن القيم 
األخالقية واألص��ول الدميقراطية ب��كل رقي وحضارة 
كما س��ائر البلدان في العالم«، متمنياً على »اللبنانين 

املشاركة إلجناز هذا االستحقاق االنتخابي«. 
وأعل��ن مفت��ي اجلمهوري��ة الش��يخ عب��د اللطيف 
دري��ان أم��ام املجل��س الش��رعي أن »دار الفت��وى على 

مسافة واحدة من جميع املرشحن«.
ودعا املجلس الشرعي الى »إنهاء قضية املوقوفن 
اإلس��المين، خصوصاً أن بعضهم ب��دأ باإلضراب عن 
الطعام نتيجة ش��عورهم باملظلومية، ما يستدعي من 
اجله��ات املعني��ة معاجلة األم��ر بإصدار العف��و العام 
الشامل، وهذا يش��كل ارتياحاً لدى أهاليهم، ولتخفيف 
املعاناة التي يعيشونها في ظل األوضاع التي تشهدها 

الساحة اللبنانية«.{

نظرية الثورة اإلسالمية
للمفكر اإلسالمي الدكتور كليم صّديقي

عن مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي في 
بيروت، صدر كتاب جديد للمفكر اإلسالمي الراحل 
الدكت��ور كلي��م صّديق��ي بعن��وان: نظري��ة الثورة 
اإلس��المية، وترجمه للعربية األستاذ عبد الرحمن 

أبو ذكري.
ع��ن  الكت��اب  يتح��دث  ال 
الثورة اإلس��المية في إيران أو 
في بل��د محدد، بل انه يتحدث 
عن الثورة اإلس��المية القادمة 
استش��رافي  كت��اب  )وكأن��ه 
وع��ن  املس��لمن(،  ملس��تقبل 
الت��ي  اإلس��المية  الث��ورة 

ستليها.
فالكاتب يعتبر ان تاريخ 
اإلسالم واملس��لمن في العالم 
م��ن  جدي��دة  مرحل��ة  دخ��ل 
فاملسلمون  الس��ريع،  التغيير 
اش��تبكوا في صراعات عديدة 
ف��ي معظ��م أنح��اء العالم من 

أجل اقامة الدولة اإلس��المية أو احلكم اإلس��المي، 
ولذا ه��م بحاجة لتعين األف��كار الكامنة واملناهج 
املستعملة ولّم شعثها وإعادة تسليط الضوء على 
احلاج��ة لثورة ثقافي��ة من داخل اإلس��الم. ودخل 
املس��لمون في طور جديد من خالل الفكر اإلسالمي 
باحلاجة  والشعور  السياسي 

لرؤية جديدة للعالم.
الكتاب:  موضوعات  ومن 
دور الث��ورة الثقافي��ة، عومل��ة 
الفك��ر  الثقافي��ة،  الث��ورة 
نح��و  اإلس��المي،  السياس��ي 
اجم��اع عاملي، ح��ركات وقتية 
احلرك��ة  جزئي��ة،   وث��ورات 
الث��ورة  واالجن��از،  والتس��لط 
اإلسالمية،  والدولة  اإلسالمية 
التالق��ي عن��د القل��ب: اخلالفة 
برؤي��ة  ويخت��م  واإلمام��ة، 
ح��ول تق��ومي الفكر السياس��ي 

اإلسالمي.
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م���ع كل ي���وم نقت���رب فيه من موع���د إج���راء االنتخابات النيابي���ة، ترتفع وتي���رة اخلطابات 
والتصريحات التي تختطف القلوب وتأخذ في طريقها العقول. لذلك كان لزامًا تقدمي بعض 
التوجيه���ات والنصائح للمش���اركن في اللق���اءات واملهرجانات االنتخابية لالس���تفادة من هذه 

املشاركة قدر املستطاع. 
بداي���ة ال ب���ّد م���ن إدراك أن الرس���م املالي الذي دفعه املرش���ح خلوض االنتخاب���ات النيابية 
س���رعان م���ا س���يقوم بتعويضه بع���د الفوز في االنتخاب���ات، وهو ما ينطبق كذل���ك على تكاليف 
املهرجانات االنتخابية التي ينظمها، وصدور الكنافة التي يوزعها، وكروت التلفون التي يتبرع 
بها ملناصريه. يكفي أن تعلم أن حصة كل نائب من الزفت االنتخابي قيمتها 100 مليون ليرة.

كذلك ال بّد من إدراك أن املهرجانات االنتخابية هي فرصة نادرة للمواطن البائس الدرويش 
للحصول على انتباه املرش���ح واهتمامه. فبعد االنتخابات، س���واء فاز املرش���ح أو خسر، فإن هذا 
املواطن يعود لصيغته الس���ابقة في عقل املرش���ح باعتباره وقودًا انتخابيًا لن يحتاجه لس���نوات 
قادمة. لذلك عليك أخي املواطن الدرويش اس���تغالل الفرصة وس���كب ما تستطيع من »سماكة 
دم« وج���رأة ف���ي التعبير عن أفكارك وأس���ئلتك، ألن���ك مهما كنت جريئًا ومزعج���ًا ووقحًا في ما 
تقول، فإن املرش���ح سيبتس���م، وسيش���كرك ألنك حتدثت بهذا املوضوع املهم واملفصلي، وسيثني 
على وعيك السياس���ي ونضجك، بعدها س���يغوص في مواضيع ال عالقة لها بحديثك فتضيع 
أن���ت ويضي���ع اجلميع وينهي حديثه آماًل أن يكون قد أجاب على كالمك. في هذه اللحظة أنت 
أمام خيارين، إما أن تومئ برأس���ك موافقًا على ما قال وتتناغم مع حفلة النفاق التي يقودها 
املرش���ح وم���ن حوله، وإما أن تواصل جرأتك وتك���رر حديثك ألنك لم حتصل على ما تريد، وكن 
على ثقة بأنك مهما كنت فظًا فإن أحدًا لن يتجرأ على انتقادك حينها، فموعد االنتقام منك 

ومن وقاحتك سيتأجل إلى ما بعد االنتخابات النيابية.
علي���ك أن ت���درك أن كل اخلطاب���ات الت���ي يردده���ا املرش���ح هي عب���ارة عن كلمات متناس���قة 
متناغم���ة، وعل���ى األرجح تكون مصفوفة عل���ى قافية واحدة جلذب االهتم���ام، لكنها بال معنى 
وال مضمون، ويشكل الكذب فيها نسبة عالية.  فاملرشح إذا فاز في االنتخابات –أقول إذا- فإنه 
بذل���ك يك���ون قد ضمن اجللوس على كرس���ي في قاع���ة مجلس الن���واب، وإذا كان النائب الفائز 
متخصصًا في مجال معّن ونش���طًا و»حابب يش���تغل«، فإنه يشارك في أعمال اللجان النيابية. 
أما ما عدا ذلك فإن كل خطابات النائب قبل انتخابه عن محاربة الفساد، ومواجهة الطائفية، 
وتطهير اإلدارة، وفضح الفاسدين والسارقن واملجرمن، ستبقى في إطار اخلطابات والشعارات، 
لكنها لن تتعدى ذلك، فحتى لو كان النائب شريفًا عفيفًا نزيهًا، وحتى ولو كانت نّيته صادقة 
مبحاربة الفس���اد ومواجهة الفاسدين والس���عي لإلصالح وكشف املجرمن، فإنه لن يتمكن من 
فع���ل ش���يء، فاملنظوم���ة التي تق���ود الدولة وتتحكم في مس���ارها تقع خارج صالحي���ات نائب أو 
نائب���ن أو كتل���ة نيابي���ة، ه���ي دولة عميقة من الفس���اد عاب���رة للطوائف واخلالفات السياس���ية، 
تنخ���ر أجه���زة الدولة ومؤسس���اتها، هدفها املش���ترك الوحيد هو مصلحة أطرافه���ا. وعليه فإن 
اخليار أمام أي نائب دخل مجلس النواب إما أن يسعى للمشاركة في منظومة الفساد ويلتحق 
مب���ن س���بقه من نواب، وإم���ا أن يكتفي بترداد اخلطاب���ات التي اعتاد اس���تخدامها منذ احلملة 

االنتخابية.
أما إذا س���ّولت لنفس النائب القيام بخطوات حقيقية ملواجهة الفس���اد وكش���ف الفاسدين 
وتسميتهم واملطالبة مبحاسبتهم، فليعلم أنها الدورة االنتخابية األخيرة له في مجلس النواب، 

ولينتظر تضييقًا ومحاصرة ورمبا فبركة ملفات قضائية كما شهدنا في قضية زياد عيتاني.
يدرك النواب ويدرك املرشحون ويدرك معهم جميع اللبنانين، أن االنتخابات النيابية لن 
تقدم ولن تؤخر، وأن »الدولة العميقة« التي تتحكم مبفاصل الدولة، وتقود أوركس���ترا الفس���اد 
ال ه���ي ف���ي مجل���س الن���واب وال حت���ى في مجلس ال���وزراء، بل في م���كان آخر. جّل ما س���تفعله 
االنتخابات هو تغيير بعض الوجوه، وحتريك املالين من جيوب املرشحن، وتقدمي لبنان إلى 

العالم على أنه بلد دميقراطي.

بقلم: أواب إبراهيم

دليلك للمشاركة في المهرجانات االنتخابية

كلمة طيبة

ه��ذا زمن صفق��ة القرن الذي س��يرى فيه 
الع��رب عجائ��ب لم تك��ن تخطر على ب��اٍل، في 
خض��م م��ا يعيش��ونه م��ن انقس��ام وتش��تت 
وضي��اع البوصل��ة، وانحطاط في السياس��ة 
وح��روٍب  والتعلي��م،  والثقاف��ة  واالقتص��اد 
طائفيٍة على امتداد منطقة املش��رق، من بغداد 

إلى بيروت وصنعاء. 
صفقة القرن اس��م له رّنة وإيقاع، كأن من 
اخترع املصطلح يريد لنا أن نصّدق أننا نقترب 
من ح��ّل كل املصاع��ب التي اس��تعصت علينا 
ف��ي القرن املاضي، والدخول ف��ي قرٍن جديد ال 
يش��به ما سبقه، مبني على أس��س مختلفة، ال 
يعاني فيه الناس من مش��كالت، وال تعقيدات 
في حياتهم، وما عليهم اآلن س��وى أن يفتحوا 
الص��دور الستنش��اق الهواء اآلت��ي من العصر 

املقبل، ويستعدوا لأحالم الوردية. 
الفارس الذي س��يحقق له��م ذلك قادم من 
جزيرة العرب، اس��مه محمد بن س��لمان، أميٌر 
ليس كبقية أفراد األس��رة السعودية احلاكمة 

الذين يتجاوز عددهم عشرة آالف. 
ينش��غل اإلعالم السعودي برسم صورة، 
يظهر فيها الس��عوديون وهم ينتظرون بفارغ 
الصب��ر صع��ود بن س��لمان إلى الع��رش، كي 
يس��افروا مع��ه نحو الزم��ن الذي ب��دأ بوضع 
أسس��ه من��ذ أش��هر، ولي��س عليه��م أن يفعلوا 
ش��يئاً س��وى أن يجه��زوا حقائبه��م للرحي��ل 
إلى عوال��م الترفيه التي انطلق��ت ورٌش كبيرٌة 
لتش��ييدها في كل مكان من السعودية، وعلى 
وجه اخلصوص قرب الشواطئ الهادئة للبحر 
األحم��ر، حي��ث مت اإلعالن عن مدين��ة »نيوم«، 
وس��ط أجم��ل تش��كيالت الكائن��ات البحرية، 
حت��ى يخّي��ل للموعودين باحلي��اة هناك أنهم 

سوف يعيشون داخل أوكواريوم. 
ال يبدو أن مش��اريع ابن سلمان على صلة 
بالواقع السعودي املعقد، وليست هناك بوادر 
على أن��ه ع��ازم على الن��زول من برج��ه الذي 

محمد بن سلمان وصفقة آخر زمان

يعتكف فيه، تاركاً للمستش��ارين املقربن منه 
إدارة البالد. 

شريك ابن س��لمان الرئيس��ي في األحالم 
ه��و الرئي��س املصري عب��د الفتاح السيس��ي، 
وهناك مشاريع كثيرة مش��تركة بن بلديهما، 
ال يب��دو أن الكّف��ة فيها راجح��ة لصالح مصر، 
عل��ى الرغم من التهوي��ش اإلعالمي. وتتحدث 
أوس��اط مصرية ع��ن صفقات خاص��ة يبرمها 
السيسي مع الرياض وأبو ظبي ملصلحته، وال 
تنعكس عل��ى اقتصاد مصر، ومثال ذلك تقدمي 
أل��ف كيلومت��ر مربع م��ن أراضي س��يناء هبة 
لولّي العهد الس��عودي، لُتضاف إلى جزيرتي 
تيران وصنافير اللتن تنازل عنهما السيس��ي 

قبل عامن. 
وب��ن  السيس��ي  ب��ن  الش��راكة  وتذه��ب 
س��لمان نح��و تدوي��ل البح��ر األحم��ر، ولذل��ك 
ينهم��كان، هذه األيام، من أجل فتح كل املمرات 
املغلقة أمام إس��رائيل، واملفتاح األساسي لهذا 
امليدان هو صفقة القرن التي هندس��ها الرئيس 
األميرك��ي، دونال��د ترام��ب، وأوكل إل��ى اب��ن 

سلمان تنفيذها. 
البداي��ة والنهاي��ة ه��ي تصفي��ة القضية 
الفلس��طينية والتطبيع مع إسرائيل، ويحاول 
السيسي وابن سلمان تقدمي صفقة القرن على 
ش��اكلة رحلة س��ياحية نحو الضف��ة األخرى، 
به��ا.  الفلس��طينية  القي��ادة  قب��ول  م��ن  تب��دأ 
وه��ذا يعن��ي، عملي��اً، التنازل ع��ن إقامة دولة 
فلس��طينية على حدود ع��ام 1967، ومن بعد 
ذل��ك يتم فتح الطريق ملش��روع »ني��وم« الذي 
يعتزم تنفيذه في املنطقة البحرية الواقعة بن 
سواحل مصر الش��رقية واألردن والسعودية، 
ويتضم��ن أيض��اً مش��اركة إس��رائيل، ليك��ون 
مبثاب��ة تطبيع رس��مي للعالقات ب��ن اململكة 

وإسرائيل.{

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
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الثالثاء
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ي2
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1
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5
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5
5
5
5
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11
11
11
11
11
11

11
11
12
12
12
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3
3
3
3
3
3
3

51
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5
5
5
5
5
5
5

07
08
09
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12

7
7
7
7
7
7
7

بقلم: بشير البكر


