
إذا تشكلت الحكومة!
ليس مستبعدًا أن ينجح الرئيس احلريري بتشكيل حكومته بني ساعة وأخرى، وان تصدر 
مراس���يم التأليف خالل زيارة احلريري لقصر بعبدا بعد كتابة هذه الس���طور. لكن هل يعني 
هذا أن األزمة قد انتهت وأن احلرب السياسية في لبنان قد وضعت أوزارها؟ كال بالتأكيد، ألن 
أول استحقاق أمام احلكومة سوف يكون البيان الوزاري، وبعده االتفاق على قانون االنتخاب 
الذي تتباين حوله الرؤى بني القانون النسبي واألكثري، والدائرة االنتخابية املوسعة )لبنان 
دائ���رة انتخابي���ة واح���دة( والضّيقة، ثم موعد إج���راء االنتخابات وصالحي���ة املجلس النيابي 
احلالي للتمديد، وغير ذلك من اإلشكاالت التي تكمن في التفاصيل.. فضاًل عن أن احلكومة 
يفت���رض أنه���ا قصيرة األجل، وان كل وزير فيها س���وف يبذل عرق ص���دره وماء وجهه من أجل 
البق���اء أط���ول فت���رة ممكنة ف���ي الس���راي الكبير، س���عيًا للوصول إل���ى املجل���س النيابي. هذه 
االش���كاليات يلقي الكثيرون تبعاتها على مآالت الوضع الس���وري، الذي قد يوّرث لبنان ما هو 
أسوأ.. لكن الصحيح أيضًا هو أن بنيتنا السياسية هّشة، وأنه طاملا هرب اللبنانيون من إلغاء 
الطائفية السياس���ية التي نّص عليها الدستور، دس���تور الطائف، فإن حياتنا السياسية سوف 

تبقى مرهونة بصراعات الطوائف واملذاهب واملناطق.. 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(

جنبالط يدين تدمير 
حلب »المغولي« 

أطلق رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
عل��ى  حس��ابه  عب��ر  جنب��اط،  ولي��د 
تتعل��ق  تغري��دات  سلس��لة  »تويت��ر«، 
بالتط��ورات احلاصلة ف��ي حلب وتدمر 
السوريتني. وقال: »صدق أو ال تصدق. 
كلم��ا أتى عرض بوقف إط��اق النار في 
حلب من قبل احلش��د الش��عبي الدولي 
واخلليط احملل��ي، زاد القصف والتدمير 
والتهجي��ر. لك��ن ه��ذه الوع��ود الكاذبة 
بوقف إطاق النار تخفي حقيقة رهيبة، 
إذ يضطر الس��كان الى الهجرة، ويجري 
فرزه��م عل��ى املعابر بني نس��اء وأطفال 
م��ن جه��ة ورج��ال م��ن جه��ة أخ��رى، 
 فيج��ري بالتالي اعتق��ال معظم الرجال 
أو املش��تبه ف��ي أنهم قاتل��وا واقتيادهم 
إل��ى جه��ات مجهول��ة لتصفيته��م على 
األرجح. ويجري تدمير م��ا بقي لتغيير 
معالم املدين��ة كما لم يجر في الس��ابق 
ف��ي كل تاريخها حتى ف��ي زمن غزوات 

املغول«.

الجسر: ما يجري في حلب 
نكبة ثانية

اكد النائب س��مير اجلس��ر، في بيان 
له، ان »م��ا يرتكب على ارض حلب اليوم 
ه��و أكبر عار يطاول اإلنس��انية جمعاء«، 
وقال: »ه��و اجلرمي��ة الكبرى ف��ي القرن 
احلادي والعش��رين الذي ترسم خرائطه 
على دماء الش��هداء في س��وريا والعراق، 
انها نكبة ثانية نعيشها في العام 2016 
وهي أش��د وطأة م��ن النكب��ة األولى التي 
أضعنا فيها فلس��طني احملتل��ة. وها نحن 
وبتخ��اذل  وتقاعس��نا  بس��كوتنا  الي��وم 
العالم من حولنا نخس��ر تاريخاً مش��رقاً 
حل��ب  متثل��ه  كان��ت  باه��راً  ومس��تقباً 

الشهيدة«.
وأض��اف: »حل��ب تذب��ح، ف��ي حلب 
أطفال مت��وت قتاً وجوعاً. في حلب يولد 
اخل��وف م��ن أرواح األطف��ال وصيح��ات 
الش��يوخ وب��كاء األمهات، فه��ل هناك من 
يس��مع؟ أي��ن األمم املتح��دة؟ أين مجلس 
األم��ن؟ أي��ن ال��رأي الع��ام الدول��ي؟ أين 
املنادون بالعدال��ة والرافضون للحروب 
م��ن دول وهيئ��ات وجمعي��ات؟ كل ذل��ك 
توق��ف عند باب مدينة الش��هباء كاش��فاً 

كذب مدعيه«.

باترسون: تأليف الحكومة 
عامل إيجابي

ف��ي  األميركي��ة  الس��فيرة  تت��ردد  ل��م 
لبنان اليزابيث ريتش��ارد ومساعدة وزير 
الش��رق  لش��ؤون  األميركي��ة  اخلارجي��ة 
خ��ال  باترس��ون  آن  وافريقي��ا  االوس��ط 
اجتماعهم��ا م��ع قي��ادات القط��اع اخلاص 
اللبنان��ي في غرف��ة بيروت وجب��ل لبنان، 
في ابداء دعم الوالي��ات املتحدة األميركية 
للبنان والوق��وف الى جانب��ه في مختلف 
القضايا، وال س��يما مساندة اجليش ودعم 

االقتصاد.
تش��كيل  ان  باترس��ون  واعتب��رت 

احلكومة يشكل عاماً ايجابياً، وباألخص 
ملا س��تقوم ب��ه ملعاجلة امللف��ات املتراكمة. 
وأعلن��ت ان الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة 
تنظر بإيجابية للعهد اجلديد الذي سينقل 
لبن��ان ال��ى مرحل��ة أفض��ل«، مؤك��دة »ان 
الوالي��ات املتح��دة س��تعمل عل��ى تطوي��ر 
وتعزيز العاق��ات االقتصادية والتجارية 

بني البلدين«.

»التغيير واإلصالح« يرفض 
أعرافًا تتنافى مع الدستور

التغيي��ر  »تكت��ل  س��ر  أم��ني  أك��د 
واإلصاح« النيابي إبراهيم كنعان أن »ما 
يحصل في مسار تأليف احلكومة يتضمن 
إيجابي��ات مهم��ة وعلين��ا أن نفك��ر بعمق 
الس��لطوي  ولي��س  اإلصاح��ي  وبعقلن��ا 
عل��ى صعيد التمثي��ل فيها«، الفت��اً إلى أن 
»املش��اورات واالتصاالت ال تزال مستمرة 
ولن تكون هناك تش��كيلة نهائية إال عندما 
تص��در عن رئي��س اجلمهوري��ة والرئيس 
املكلف باملراس��يم التي يوقعانها مبوجب 

الدستور«.
الراف��ض  التكت��ل  موق��ف  وج��دد 
»األعراف التي تتكرس استثنائياً وتتنافى 
مع الدس��تور وامليثاق، من خال تولي أي 
طرف سياس��ي حقيبة معينة اليوم أو غداً 
إذا كان األمر يتناقض م��ع روحية نظامنا 
السياسي أي التداول والدميوقراطية...«.

احلكومي��ة  »التش��كيلة  أن  ورأى 
ب��دأت  امليثاقي��ة  أن  س��تثبت  املرتقب��ة 
تأخ��ذ مكانه��ا ف��ي تش��كيل احلكوم��ات. 
وه��ذا العم��ل يتج��اوز كل اخلافات حول 
حقائ��ب ونوعية حقائب، ألن��ه كام يرقى 
إلى مس��توى امليثاق ويشكل قاعدة كانت 
مطلوب��ة وأصبح��ت الي��وم عل��ى طري��ق 

التنفيذ«.

سطو مسّلح 
على مصرف جديد

توال��ت ف��ي األّي��ام األخي��رة عملّي��ات 
الس��طو على املص��ارف، وكان آخرها قيام 
أربعة مسلّحني بس��رقة »بنك سوسييتيه 

جنرال« في منطقة جسر كفرشيما.
ويبدو أن الس��ارقني استَقوا جتربتهم 
من األف��ام األجنبّية، إذ روى العاملون في 
املص��رف أّن املس��لحني اللذي��ن كانا داخل 
ردهة املصرف وبحماية عنصر عند مدخله 
ورابع ينتظرهم في س��يارة »مرسيدس«، 
طلبا من املوظفني جم��ع األموال ووضعها 
ف��ي كي��س. ث��ّم ُس��معت طلقت��ان ناريتان 
داخ��ل املص��رف م��ن دون أن ُيص��اب أحد 
من املوظف��ني والزبائ��ن ب��أذى، ليتبنّي أّن 
س��بب إطاق النار هو تأمني خروجهما من 

املصرف.
ف��ي  املثّبت��ة  الكامي��رات  م��ن  وتب��نّي 
املكان أن الس��ارقني قد اجتهوا نحو منطقة 
»اجلامع��ة اللبنانية« في احلدث ثم مفرق 

صحراء الشويفات.
وُعثر على الس��يارة التي اس��تخدمت 
في عملية الس��طو وحتمل لوحة عمومية، 
م��ن  مس��روقة  أّنه��ا  التحقيق��ات  لتظه��ر، 
الضاحي��ة اجلنوبي��ة، وقد ش��كا صاحبها 

فقدانها أمام أحد املخافر.

بري: ال مبّرر للتأخير
 في تشكيل الحكومة

ق��ال الرئي��س نبيه ب��ري أم��ام زواره 
إن��ه من��ذ الثالثة بعد ظه��ر االثنني املاضي 
ل��م يعد هناك م��ا يبرر التأخي��ر في اصدار 
مراس��يم تش��كيل احلكومة، الفت��اً االنتباه 
ال��ى ان كل فري��ق أخذ حصت��ه وزيادة من 
احلقائب، سواء أكانت سيادية ام خدماتية 

ام عادية.
وس��ئل عم��ا إذا كان��ت هن��اك عراقيل 

جدي��دة ق��د ط��رأت، فأج��اب: بصراحة، ال 
أعرف ش��خصياً ما هو السبب الذي ال يزال 

يؤخر اجناز التأليف.
وحول الش��كل النهائي للحكومة التي 
تتأرجح ب��ني 24 و30 وزيراً، أوضح بري 
ان��ه خ��ال اجتماعه م��ع الرئيس��ني عون 
واحلري��ري »اتفقن��ا عل��ى حكوم��ة وحدة 
وطنية م��ن 30 وزي��راً، وكان من املفترض 
وحت��ى  االس��تقال،  عي��د  قب��ل  تول��د  ان 
اآلن ل��م اس��مع ان هن��اك تراجع��اً عن هذه 

التركيبة«.
ال��ى  نذه��ب  ان  أردن��ا  إذا  وأض��اف: 
خيار حكومة الوح��دة، يجب ان تتمثل كل 
األطراف، ألن استثناء أي فريق يفرغها من 

مفهوم الوحدة الوطنية.

رئيس الجمهورية: الثقة 
الدولية بلبنان تتعـزز

العم��اد  اجلمهوري��ة  رئي��س  أك��د 
الدولي��ة  »الثق��ة  أن  ع��ون  ميش��ال 
بلبنان تتع��زز يوماً بعد يوم«، معتبراً 
من��ذ  لبن��ان  تلق��اه  ال��ذي  الدع��م  أن 
االنتخابات الرئاسية »يؤشر ملستقبل 
أفضل في املجاالت السياسية واألمنية 

واالقتصادية«.
»االتص��االت  أن  زواره  وأبل��غ 
مس��تمرة لتش��كيل احلكومة اجلديدة، 
وقد حققت تقدماً«، الفتاً إلى أن »ورشة 
النهوض بلبنان تتس��ع للجميع إال ملن 
يري��د أال يش��ارك فيه��ا«. وأش��ار إل��ى 
البن��ك  اتخ��ذه  ال��ذي  الق��رار  »أهمي��ة 
الدول��ي بدع��م االقتص��اد اللبناني من 
خال املشاريع االنتاجية التي سيؤمن 
التموي��ل له��ا«، معرب��اً ع��ن أمل��ه في 
»أن تش��هد فترة األعي��اد املقبلة حركة 
ناش��طة بدأت مؤش��راتها بالظهور من 
خ��ال ارتفاع عدد القادم��ني إلى لبنان 
لتمضي��ة عي��دي املياد ورأس الس��نة 
في��ه«. وش��دد عل��ى أن احل��رب عل��ى 
الفساد ستكون من أولويات اهتماماته 
اجلدي��دة  احلكوم��ة  م��ع  بالتع��اون 
وهيئ��ات الرقاب��ة على أنواعه��ا، التي 
تلّقى رؤساؤها توجيهات بالتشدد في 
ماحق��ة املرتكبني وعدم التس��اهل في 

تطبيق القوانني املرعية االجراء.

وجهة نظر

والدة ساخنة
لم تعد األمور حتتمل مزيدًا من االنتظار على صعيد التشكيل احلكومي، 
حي���ث الوه���ج ال���ذي متتع ب���ه العهد عل���ى احملك، وحي���ث مواق���ف األطراف 
السياس���ية تتأرج���ح بني االحراجات املتع���ددة الوجوه واألش���كال، وبعضها ذو 
طابع ش���عبي رافض للتأخير احلاصل في والدة حكومة العهد األولى، وذلك 
على مس���افة ما يقارب س���تة أش���هر من املوعد املفترض لالنتخابات النيابية 
املقبل���ة ف���ي ربيع العام املقبل، وفي ظل أحادي���ث عن تفاجؤ دوائر قصر بعبدا 
م���ن حج���م العرقلة الت���ي أخرت تش���كيل احلكوم���ة حتى هذه الس���اعة، وعن 
تفاج���ؤ هذه الدوائر بحجم اآلثار الس���لبية التي ترتبت على وصول اجلنرال 
ميشال عون الى قصر بعبدا على احلليف السابق النائب سليمان فرجنية... 
علم���ًا أن املقرب���ني من الرئيس عون يدركون أن احلرج الذي يرتبه التأخر في 

تشكيل احلكومة سيلحق باملعرقلني أكثر من أي طرف سياسي آخر.
وقد غرقت الس���احتان السياس���ية واإلعالمية في األس���بوعني األخيرين 
بس���يناريوهات مختلفة تش���كل األس���باب احلقيقية التي تق���ف خلف التعثر 
ف���ي اجن���از التش���كيل احلكوم���ي، وج���اء بعضها على ش���كل حس���ابات متصلة 
بالتحالف���ات االنتخابي���ة القادمة وبانتخابات رئاس���ة املجل���س النيابي التي 
تلي االنتخابات النيابية وفق ما هو منصوص عليه في الدس���تور... وببعض 
الفيت���وات الت���ي ُيهَم���س به���ا وتط���اول الرئيس نبيه بري ش���خصيًا وترؤس���ه 
للمجلس النيابي في ضوء جتارب ربع القرن املاضي التي قضاها بري رئيسًا 
للبرمل���ان اللبنان���ي. ويج���ري احلديث في هذا الس���ياق عن نّي���ة مضمرة باتت 
جتم���ع »التي���ار الوطني احلّر« و»حزب القوات اللبنانية« و»تيار املس���تقبل« في 
حتالف انتخابي كبير وفي خضم انتخابات نيابية ال ميكن أن جتري إال على 
أس���اس »قانون الس���تني« بسبب اس���تحالة التوصل الى قانون انتخابي جديد 
ف���ي م���ا بقي من مه���ل دس���تورية... ويقوم ه���ذا التحالف املفت���رض واملضمر 
استنادًا إلى الدوائر االنتخابية املشتركة التي جتمع األطراف الثالثة، وذلك 
عل���ى الرغم م���ن التحالف���ات السياس���ية االس���تراتيجية التي ترب���ط »التيار 
الوطن���ي احل���ر« ب�»حزب الله« وبحركة أمل وبتيار امل���ردة. وهذا ما يفترض أن 

يثير مخاوف العديد من القوى السياسية وفي مقدمها »حزب الله«.
في هذا الوقت يرتفع )مسيحيًا( رصيد الترحيب بتثبيت أركان الثنائية 
املاروني���ة املش���كلة من »التي���ار الوطني احلّر« و»حزب الق���وات اللبنانية«  بغية  
اقامة توازن منشود في مقابل الثنائية الشيعية املتينة املشكلة من حركة أمل 
و»ح���زب الله«، ويوحي هذا الترحيب أن س���ني العهد اجلديد س���تكون حيوية 
وناشطة على املستوى السياسي اذا لم تكن ساخنة، خصوصًا في ظل احتدام 
الصراع���ات اإلقليمي���ة والدولي���ة احمليط���ة بلبن���ان، فضاًل عن النف���ط والغاز 
اللذي���ن ظه���را في بحر الوط���ن وضاعفا من أهمية املطامع األجنبية بش���رق 

البحر األبيض املتوسط الذي يقع لبنان عل أحد شواطئه. 
ق���د تول���د احلكومة هذا األس���بوع، ولكنها والدة س���اخنة، ل���م يظهر فيها 
تفاهم بري - فرجنية انهما في صدد جتاوز األجواء الس���لبية التي احتدمت 
م���ع العم���اد عون من���ذ ما قبل االنتخابات الرئاس���ية األخي���رة، ولم يعرب في 
ه���ذه األثن���اء »ح���زب الله« ع���ن رغبة في التخل���ي عن أي م���ن حتالفاته التي 
يتمس���ك به���ا ويحتاجها جميعًا ف���ي ظل املواجهات اإلقليمي���ة املتعددة التي 
يخوضه���ا ف���ي آن واحد. وال يب���دو أن »التيار الوطني احلّر« مس���تعد للتخلي 
ع���ن رغبته في اعادة الوهج املفقود للرئاس���ة األولى ف���ي لبنان مع ما حتمله 
هذه الرغبة من أبعاد لبنانية ومسيحية مختلفة. هذا في الوقت الذي يلتزم 
فيه »تيار املس���تقبل« عالقات ثابتة مع اململكة العربية الس���عودية وسياساتها 

في املنطقة، وهذا ما يرتب على هذا التيار تبعات مختلفة. 
ق���د يبدو املش���هد معق���دًا في مواجهة الس���نوات الط���وال للعهد احلالي، 
ولكن���ه أم���ر ليس بجديد عل���ى الس���احة اللبنانية التي متلك عنوانًا راس���خًا 
لنفسها: جتاذبات طائفية وتدخالت خارجية، والسياسي الشاطر أو السياسي 

املخلص هو الذي يجترح معجزات التوفيق والتوليف بني كل ذلك.<
أمين حجازي

الجماعة اإلسالمية تدين المجازر بحق أهالي حلب 
وتدعو إلى وقفها

 منذ أي��ام يتعرض املدنيون ف��ي بعض األحياء 
من مدين��ة حلب ملجزرة مس��تمرة باس��تخدام كافة 
أنواع األس��لحة من قبل النظام الس��وري واالحتال 
الروس��ي واملرتزق��ة العامل��ني معهما حت��ت عنوان 
احلرب على االره��اب، وفي ظّل صمت عربي ودولي 

مطبق.
إننا في املكتب السياسي للجماعة اإلسامية في 

لبنان إذ هالتنا هذه املجازر املرّوعة، نؤكد اآلتي:
 -  إن املجزرة املستمرة التي يتعرض لها أهالي 
حلب بشكل خاص، والش��عب السوري بشكل عام، 
تأتي في س��ياق العم��ل للقضاء على ثورة الش��عب 

الس��وري، وس��حق تطلعاته إلى احلرية، فضاً عن 
محاوالت التغيير الدميغرافي في سوريا.

-  ندين ونشجب الصمت العربي والدولي حيال 
هذه املجازر البشعة، ونعتبرها موافقة ضمنية على 

هذه املجازر، وشراكة كاملة فيها.
-  ندع��و العال��م احلر في كل م��كان إلى التحّرك 
ورف��ض هذه املجازر، كما ندعو األمم املتحدة لوضع 

حد لهذه املجازر ومحاسبة املسؤولني عنها.
-  نؤكد أن ثورة الش��عوب املتطلعة إلى احلّرية 
ال ب��ّد أن تنتص��ر، وأن خس��ارة جولة ليس��ت نهاية 

شعب أكد مضّيه في دروب نيل احلرية والكرامة.

لقطات لبنانية
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والس��كوت األمريك��ي والغرب��ي -فض��اً عن العرب��ي- في ه��ذا التدخل. 
فالقيادة الروس��ية هي صاحبة القرار في الشأن العسكري السوري، وال 
يخجل كبار ضباط وزارة الدفاع الروس��ية م��ن احلديث عن وقف اطاق 
النار وخروج املواطنني السوريني من مدينة حلب، حتى إيران التي كانت 
ش��ريكة في القرار العس��كري الس��وري، توارت مش��اركتها ع��ن األنظار، 
مكتفية مبهمات ذات طابع طائفي مختلف في املناطق الس��ورية األخرى 

التي يسيطر عليها النظام في محافظة دير الزور وغيرها..
ونقل��ت وكاالت األنباء مؤخراً أنه »بعد أربعة أيام من احملادثات بني 
اخلب��راء ال��روس واألمريكيني في جنيف، جاء االتف��اق النهائي من تركيا 
عق��ب اجتماع��ات بني اجلانبني التركي والروس��ي الختي��ار املمرات التي 
س��تدخل منها املس��اعدات الى حلب.. وجاء االتفاق نتيجة اتصاالت بني 
اجلانبني الروسي والتركي، وبني الروس وبعض املجموعات املسلحة.. 
وان مفاوضات جرت مع الروس انتهت الى وقف النار..«، ومؤخراً، أعلن 
املندوب الروسي لدى األمم املتحدة السفير فيتالي تشوركني »أن املعارك 
حول حلب الشرقية انتهت«، وانتقد مداخات مندوبي فرنسا وبريطانيا 
والوالي��ات املتح��دة الذين هاجموا روس��يا واحلكومة الس��ورية..« فأين 
النظ��ام الس��وري والقرار الس��وري من كل م��ا يجري في حل��ب؟! بل أين 

املوقف العربي والغربي؟!
املش��كلة ذات وجهني، األول هو انشغال الرئاس��ة األمريكية باختيار 
القيادات السياسية والعسكرية واألمنية اجلديدة التي سيعّينها الرئيس 
ترامب في إدارته، بديلة عن إدارة أوباما، لذلك فإن اإلدارة القدمية ال ترغب 
بالتورط في أي ش��أن سياسي أو عسكري في الشرق األوسط. أما الشأن 
األكثر أهمية فهو املوقف األميركي والغربي مما يدور في سوريا واملنطقة، 
إذ من املعلوم أن الهوية العامة للقوى املقاتلة في س��وريا أنها إس��امية، 
سواء كانت معتدلة أو متطرفة.. حتى القوى املؤيدة للنظام، سواء كانت 
لبنانية أو عراقية أو إيرانية، فكلها إسامية كذلك. والعالم الغربي معنّي 
بإش��غال ه��ذه القوى بعضه��ا ببع��ض، وال يضيرها أن ينغم��س مقاتلو 
حزب الل��ه في حرب مع »تنظيم الدولة« وأخوات��ه. بل ان هناك مصلحة 
إسرائيلية في أن تكون صواريخ حزب الله في حلب وادلب بدل أن تكون 
ف��ي اجلنوب اللبناني، فضاً عن أن مش��اركة احلزب ف��ي احلرب الدائرة 
في س��وريا س��وف توّرث الس��احة العربية احتقانات طائفية ال متحوها 

سنوات، سواء سقط نظام بشار األسد غداً أو بعد غد.
أم��ا ملاذا تغض ه��ذه الدوائ��ر الغربية الطرف عن مجريات الس��احة 
الس��ورية والنكبات التي تصيب القوى اإلس��امية السّنية حتديداً، فذلك 
يع��ود إلى أن م��ا يس��مى »اإلرهاب اإلس��امي« ال��ذي ضرب الس��احات 
الغربي��ة، من��ذ أح��داث أيل��ول 2001 في الوالي��ات املتحدة، الى فرنس��ا 
وغيرها، أطلقته مجموعات إسامية سّنية، ولذلك فإنه ال بأس مباحقتها 

إلنزال أقسى الهزائم بها.{

لم يش��هد التاري��خ أن نظام��اً يقصف ش��عبه بالطائ��رات والبراميل 
املتفجرة، فضاً عن الدبابات واملدفعية الثقيلة، ثم يستعني مبيليشيات 
وجي��وش أجنبية على مدى قرابة س��ت س��نوات، س��قط خالها حوالى 
س��تمائة أل��ف مواط��ن، جله��م م��ن األطف��ال والنس��اء.. ويبق��ى العال��م 
واملؤسس��ات الدولية واإلنس��انية يتفّرجون، مكتفني باتخاذ قرارات في 
هيئ��ة األمم املتح��دة ومجل��س األمن الدول��ي، دون أي تدخ��ل لوقف هذه 
املج��ازر، بذريعة حق روس��يا باس��تعمال حق النق��ض )الفيتو( ضد أي 

قرار يوقف احلرب الدائرة في سوريا.
جامع��ة ال��دول العربي��ة غائبة عن الس��مع، ولو اجتمع��ت واتخذت 
ق��رارات فإنها تبقى حبراً عل��ى ورق ودون فاعلية. أما هيئة األمم املتحدة 
ف��إن قراراتها غير ملزمة، ومجلس األمن يعطل قراراته الفيتو الروس��ي.. 
لتبقى يد النظام طليقة في قتل مئات اآلالف من ش��عبه، وتشريد املايني، 

دون أّي تدخل عربي أو أممي لوقف هذه املأساة.
وم��ا يجري ف��ي مدينة حلب اليوم ج��رى مثله في مدين��ة حماة عام 
1982، عندم��ا قص��ف النظ��ام إي��اه )نظ��ام آل األس��د( املدين��ة مبداف��ع 
الدبابات طيلة أس��بوعني، والفرق أن العالم لم يسمع مبجازر حماة التي 
بدأت في 2 شباط 1982 إال في السادس عشر منه، حني حاول الصحفي 
البريطاني روبرت فيس��ك املرور باملدينة، وس��مع القص��ف املدفعي على 
أحيائها، مما تس��بب بس��قوط ما يقّدر املراقبون أنه يتراوح ما بني عشرة 
آالف وعش��رين ألفاً، دون أن يعرف العالم ش��يئاً عن هذه املجزرة إال بعد 
انتهائها، بينما يرى العالم ويسمع ما جرى ويجري في حلب وغيرها من 
املدن الس��ورية، يوماً بيوم وس��اعة بس��اعة.. دون أن يفعل شيئاً لوقف 

هذه املجازر.
يقول بعض اللبنانيني من املشاركني في املأساة السورية إنهم لو لم 
يش��اركوا في احلرب الدائرة في حلب أو غيرها داخل األراضي السورية، 
اللبناني��ة، وإن ه��ذه املش��اركة  لكان��ت املع��ارك اآلن داخ��ل األراض��ي 
االس��تباقية ف��ي احل��رب جنبت لبن��ان مخاط��ر الدم��ار الواق��ع اآلن في 
س��وريا. وهذا تضليل إعامي مفضوح يدرك��ه اجلميع، ذلك أن املنظمات 
اإلرهابية ولدت عام 2014، وانتقلت من األراضي )والسجون( العراقية 
ال��ى الداخل الس��وري ملواجهة املج��ازر التي بدأت في س��وريا منذ بداية 
الثورة السلمية في شهر آذار 2011، وان مجموعات قتالية ومستشارين 
عس��كريني حزبي��ني كانوا يذهبون ف��ي ذلك التاريخ الى دمش��ق ليقدموا 
املش��ورة واألدوات الفني��ة القتالي��ة املتط��ورة.. ال��ى أن أس��فر التدخ��ل 
ع��ن وجه��ه بحجة الدفاع ع��ن مقام��ات آل البيت، ثم ال��ى مدينة القصير 
وملحقاتها حلماية بعض القرى الش��يعية قرب احل��دود اللبنانية.. إلى 
أن جرى اإلع��ان دون خجل وال وجل، انهم س��يكونون في حلب وغيرها 

إذا استدعى األمر ذلك.
لكن األش��د فظاعة في امللف الس��وري هو التدخل الروس��ي الس��افر، 

بعد مجازر حلب
الدوائر الغربية
ومصلحتها فيما يجري

تشكيل  عملية  فإن  الداخلي،  الصعيد  على  أما 
السيد  من  املوجه  الكام  في  حاضرة  كانت  احلكومة 
سعد  الرئيس  إلى  مباشرة  غير  بطريقة  الله  نصر 
احلريري وباقي القوى السياسية، حيث قال: »خال 
مع  كنا  ألننا  الرئيس  انتخاب  عطلنا  ونصف  عامني 
انتخاب عون ولم نتزحزح« ودعا إلى »عدم الضغط 
على حزب الله. فبالضغط والتهويل ال أحد يصل إلى 

نتيجة«.
لناحية  والداخلي  الرئاسي  الصعيد  على  هذا 
نفس  وفي  البلد،  في  السياسية  للقوى  أحجام  رسم 
موقف  في  بقوة  حاضر  اإلقليمي  العامل  فإن  الوقت 
القوى  الله  نصر  دع��ا  حيث  أي��ض��اً،  ال��ل��ه«  »ح��زب 
السياسية اللبنانية إلى »عدم الرهان على املتغيرات 

في املنطقة، ألننا دخلنا في مرحلة جديدة«.
ويبدو أن هذه املرحلة اجلديدة التي حتدث عنها 
نصر الله مرتبطة بالتطورات العسكرية اجلارية في 
النظام  يد  في  حلب  سقوط  بعد  وخصوصاً  سوريا، 

السوري وحلفائه.
الساحة  ف��ي  يتحرك  ب��دأ  ال��س��وري  فالنظام 
 2005 عام  قبل  ما  إلى  عادت  األمور  وكأن  اللبنانية 
املواقف  وأول��ى  لبنان،  من  السوري  اخل��روج  تاريخ 
كانت لرئيس النظام السوري بشار األسد الذي توجه 
ال  لبنان  »إن  بالقول:  عون  والرئيس  اللبنانيني  الى 
ميكن أن يكون مبنأى عن احلرائق التي تشتعل حوله 
وكانت  بالنفس«.  النأي  سياسة  ُسميت  ما  ويتبنى 
الفتة الزيارة التي قام بها مفتي النظام السوري أحمد 
الراعي  والبطريرك  عون  للرئيس  حسون  الدين  بدر 
وإعانه على وقع املجازر الدائرة في حلب »صباحك 
عون  للعماد  إحراجاً  سبب  ما  وهو  حلب«،  يا  حلو 

والبطريرك الراعي على حد سواء.
إن  اجلديدة،  احلكومة  تشكيل  أزمة  باختصار، 
»حزب  برغبة  مباشراً  ارتباطاً  مرتبطة  التعبير  صّح 
الله« في وضع أحجام للقوى السياسية في لبنان، وال 
عاقة لها من قريب أو بعيد بالصراع على احلصص 
واحلقائب. فهل تقبل القوى السياسية اللبنانية بهذا 

األمر الواقع؟{
بسام غنوم 

العماد  لطموحات  حد  وضع  منه  الهدف  كان  الله«، 
عون الرئاسية، ورسم أحجام لباقي القوى السياسية 
في احلكومة خاصة، وفي لبنان عامة، بناًء على الدور 

اإلقليمي الذي يقوم به »حزب الله« في املنطقة.
السيد  لكام  وخافاً  عون،  العماد  إلى  فبالنسبة 
نصر الله عن أن »العماد عون« جبل وان »حزب الله 
الثلث  إلينا  ليشكل  موجود  عون  الرئيس  أن  يكفيه 
أبدت  الله  حزب  في  قيادية  أوساطاً  فإن  الضامن«، 
عون،  ميشال  الرئيس  عمل  طريقة  في  استياءها 
برئاسة  السياسي  فريقه  إلى  باالستماع  واتهمته 
ينسجم  ال  كثيراً  كاماً  وقالت  باسيل،  جبران  الوزير 

بتاتاً مع الكام الذي أعلنه السيد نصر الله.
الدعم  املوقف كانت له ترجمة مباشرة في  وهذا 
التي  املواقف  وفي  فرجنية،  سليمان  للنائب  القائم 
لقائه  بعد  وآخرها  عون،  العماد  من  فرجنية  يطلقها 
قربه  يريدنا  كان  »إذا  قال:  حيث  الراعي،  البطريرك 
وإذا  فسنحاربه،  محاربتنا  يريد  كان  وإذا  فسنكون، 

أراد عاقة جديدة فلتكن«.

على  ص���راع  ف��ع��اً 
السيادية  احلقائب 
السيادية،  غير  أو 
ص�����راع  ه�����و  أم 
ع���ل���ى األح����ج����ام 

السياسية؟
ف��ي ال��ب��داي��ة، 
إن  ال���ق���ول  مي��ك��ن 
اخل����������اف ع��ل��ى 
احل�����ق�����ائ�����ب ف��ي 
احل��ك��وم��ة وع��ل��ى 
ت��ص��ن��ي��ف��ه��ا ب��ني 
أو  سيادية  حقائب 
أضّر  سيادية  غير 

ميشال  الرئيس  برئاسة  اجلديد  العهد  بصورة  جداً 
األمل  حتمل  مغايرة  انطاقة  يأمل  كان  ال��ذي  عون 
للبنانيني بتغيير جديد يعيد ملوقع رئاسة اجلمهورية 
هيبته املفتقدة طوال السنوات املاضية، كما كان يقول 

»التيار الوطني احلر«.
العماد  انتخاب  بعد  الله«،  »حزب  أن  يبدو  لكن 
عون رئيساً للجمهورية كان له حسابات أخرى، فهو 
ملا  وفقاً  ليس  لكن  للجمهورية  رئيساً  عون  يريد  كان 
رئاسة  ملوقع  وهيبة  سلطة  من  عون  العماد  يريده 
األخرى،  الرئاسية  املواقع  مواجهة  في  اجلمهورية 
أي رئاسة املجلس النيابي ورئاسة احلكومة. ولذلك، 
اجلديدة،  احلكومة  لتشكيل  امل��ش��اورات  بداية  مع 
الرئيس نبيه بري مهمة احلصول  الله«  كلف »حزب 
وزاد  اجلديدة،  احلكومة  في  الشيعية  احلصة  على 
إرضاء  مهمة  بري  الرئيس  مع  بالتوافق  ذلك  على 
احلكومة  في  وازنة  بحقيبة  فرجنية  سليمان  النائب 

اجلديدة.
»حزب  اتبعه  ال��ذي  السياسي  السيناريو  هذا 

مبنعطف  اجلديدة  احلكومة  تشكيل  عملية  متّر 
إن  بالقول  فرجنية  سليمان  النائب  عنه  عّبر  إيجابي 
»احلكومة صارت خالصة 99 في املئة«، وقد أتى هذا 
املوقف للنائب فرجنية بعد اجتماعه مع الرئيس بري 
في عني التينة، حيث أعلن أن الرئيس بري »قد أعطانا 
وزارة األشغال... ونأمل أن تتحلحل احلقيبة البديلة 
من األشغال، ولكن نعتبر أن حقنا وصلنا من الرئيس 

بري، وأيضاً من الرئيس احلريري«.
وكأنه  فرجنية  للنائب  املوقف  ه��ذا  اعتبر  وق��د 
احلكومي  التشكيل  أزم��ة  انتهاء  على  األب��رز  املؤشر 
احلصص  قضية  من  أكثر  على  تدور  أنها  يبدو  التي 
واحلقائب في احلكومة العتيدة، وهذا ما كان بارزاً في 
وضوح في موقف النائب فرجنية أيضاً بعد اجتماعه 
إلى  يسعى  الذي  الراعي  بشارة  املاروني  بالبطريرك 
وسليمان  عون  ميشال  الرئيس  بني  العاقة  تسوية 
فرجنية، حيث أشار فرجنية إلى »أن األمر بيد رئيس 
اجلمهورية الذي ربح معركة الرئاسة، فهو الذي يقرر، 
إذا كان يريدنا قربه فسنكون، وإذا كان يريد محاربتنا 

فسنحاربه، وإذا أراد عاقة جديدة فلتكن«.
الصراع  ضوء  في  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
احلصص  حول  السياسية  القوى  مختلف  بني  القائم 
واحلقائب في احلكومة اجلديدة: هل هذا الصراع هو 

صراع تحديد األحجام.. هل هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرئيس بري.. وفرجنية
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بعد تطّورات المشهد الميداني في حلب.. هل يتأثر الوضع في لبنان وكيف؟
 وائل جنم-كاتب وباحث

تطورات دراماتيكية ميداينة س��ريعة حصلت في 
مدينة حلب الس��ورية خ��ال األيام األخي��رة املاضية، 
حيث متّكنت قوات النظام الس��وري والقوات الروسية 
وامليليش��يات الطائفي��ة العامل��ة معهما من اس��تعادة 
الس��يطرة عل��ى االحي��اء الت��ي كان��ت حت��ت س��يطرة 
املعارض��ة الس��ورية، مبا مّك��ن هذه القوى من بس��ط 
الس��يطرة على املدينة بش��كل ش��به كام��ل، وذلك بعد 
حصار مطبق على املدينة ملدة جتاوزت الثاثة أش��هر، 
وبعد اس��تخدام صنوف مختلفة من االسلحة اجلوية 
والبري��ة والصواريخ، حتى تلك رمبا العابرة للقارات، 
وبعد وس��اطة تركية مع اجلانب الروس��ي، مت االتفاق 
ب��ني املعارض��ة الس��ورية وال��روس على خ��روج آمن 
للمدنيني واملقاتلني بساحهم الفردي مع عائاتهم من 
مدينة حلب إلى الريف الغربي أو الشمالي أو إلى إدلب. 
وبغض النظ��ر عن النهاية التي أس��دل الس��تار عليها 
في حل��ب، وهي بالتأكي��د ملصلحة النظ��ام والداعمني 
له، يبقى الس��ؤال ع��ن مصير الثورة الس��ورية، أو عن 
مصير املناطق االخرى التي تس��يطر عليها املعارضة، 
خاص��ة أن النظام الس��وري حتّدث س��ابقاً عن حتّول 
اس��تراتيجي بعد حلب في املشهد االقليمي بشكل عام، 
وأن ما بعد حلب ال يش��به ما قبل حل��ب، وبالطبع هذا 
أمر يعني اجلمي��ع ملا له من ارتباط وتأثير على معظم 
ملفات املنطقة، ولكن ما يعنينا نحن في لبنان أن نقف 
عند الوضع في الداخل اللبناني ومدى تأّثره س��لباً أو 
إيجاباً مبا يجري في س��وريا، وخاصة بعد التطورات 

في حلب. 
أوالً ال ب��دّ م��ن التذكي��ر ب��أن الوض��ع الع��ام ف��ي 
لبنان يش��هد منذ نحو عش��ر س��نوات، أي منذ اغتيال 
الرئيس الش��هيد رفيق احلريري ف��ي عام 2005 حالة 
م��ن االنقس��ام واملراوحة والش��ّد واجلذب م��ن دون أن 
يتمك��ن أي ط��رف من االط��راف املعنية مب��ا يجري من 
حس��م األمر ملصلحته بش��كل كامل. لقد حاول فريق 8 
آذار حسم االمر ملصلحته في عام 2008 عندما اجتاح 
مس��لحوه الش��طر الغربي من العاصمة بيروت، فضاً 
عن مناط��ق أخرى بقوة الس��اح خارج إط��ار الدولة، 
وكان ذل��ك بدعم قوي من النظام الس��وري عندما كان 
ف��ي عّز قوته، ومع ذل��ك فإن هذا الفريق ل��م يتمكن من 
حس��م األمر ملصلحت��ه، وأقصى ما متّكن م��ن فعله هو 
»تسوية الدوحة« اآلنية، ثم بعد ذلك عاد كل شيء إلى 
طبيعته، مع االعتراف بأن هناك هيمنة في مكان ما من 
ط��رف على بقية االطراف، وعلى الدولة. كذلك ال بّد من 
التذكي��ر بأن لبنان ال يخضع فق��ط لهيمنة وقوة طرف 
دول��ي واحد، بل هناك مصالح دولية كثيرة متش��ابكة 
ومعقدة في املشهد اللبناني، ورمبا هي التي حالت إلى 
اآلن دون ان��زالق لبنان إلى أتون االزمة املش��تعلة في 

املنطقة في س��وريا والعراق واليمن وغيرها، وبالتالي 
إن هذا التشابك االقليمي والدولي الذي حافظ إلى اآلن 
على حتيي��د لبنان العتب��ارات خاصة ب��كل طرف، لن 
يسمح بتصريف أي وهم انتصار حتقق في سوريا في 

الداخل اللبناني. 
املس��ألة األخ��رى الت��ي ال ينبغي إغفاله��ا، هي أن 
خس��ارة املعارضة الس��ورية ملدينة حلب ال يعني أنها 

خسرت كل شيء، أو سقوط الثورة السورية. فاملسألة 
أعقد من ذلك، وقدمياً عندما س��قطت حمص بيد النظام 
مت تصوي��ر األمر على أن��ه نصر اس��تراتيجي، وعندما 
س��قطت القصير مت تصوي��ر األمر أيضاً عل��ى أنه نصر 
اس��تراتيجي، وانته��اء الثورة، وعندما س��قطت بلدات 
القلم��ون ايضاً مت تصوير األمر على هذا الش��كل، ولكن 
مع كل مرة كانت الثورة تتجدد من جديد، وتأخذ بعداً 

آخ��ر، وطريقاً آخر، وتبتكر طرقاً أخرى في االس��تمرار. 
وعلي��ه، إن القضية س��تعني اس��تمرار املواجهة بأكثر 
من طريق وس��بيل، وبالتالي لن تكون الفرصة متاحة 
للذين يقاتلون الشعب السوري بالتفكير في صرف ما 

يعتبرونه نصراً في أي مكان آخر.
لق��د ح��اول النظ��ام الس��وري م��ن خ��ال بع��ض 
الرس��ائل واملراس��ات الداعمة له في لبن��ان أن يعطي 
انطباعاً بأن هيمنته على لبنان ستعود من جديد بعد 
حل��ب. كذلك، حاولت الق��وى الداعمة ل��ه واملقاتلة في 
صفوفه أن تعطي هذا االنطباع، ولكن هذا األمر لن يكون 
متيس��راً بس��هولة العتبارت كثي��رة، أوردن��ا بعضها، 
وفضاً عن ذلك فإن معادالت الداخل اللبناني املتصلة 
باالوض��اع االقليمي��ة، ووجود رئي��س للجمهورية أكد 
احلياد والن��أي بلبنان عن احلريق االقليمي س��يحول 
دون تأث��ر لبنان كثيراً ف��ي املرحلة املقبل��ة مبا يجري 
هناك، أو لنقل بش��كل أوضح لن يعط��ي مجاالً لصرف 

وهم االنتصار بحلب في الداخل اللبناني. 
تبقى مس��ألة مهمة، وهي أن تقف القوى املساندة 
للشعب السوري، والرافضة للهيمنة على الدولة صفاً 
واحداً م��ع بعضها في املرحلة املقبلة من باب حتصني 
لبنان من محاوالت االختراق، السوري وغير السوري 

التي يسعى البعض إلى تكريسها في لبنان.{ 

في ظل المتغيرات الداخلية

هل نتجه نحو خريطة جديدة للقوى المسيحية؟
تش��هد األوضاع على الصعيد املسيحي في لبنان 
تغيرات متس��ارعة في األس��ابيع األخي��رة، ما قد ميهد 
لرس��م خريطة جديدة مختلفة كلياً عما كانت عليه في 

السنوات السابقة.
فقد شكل التحالف اجلديد بني »القوات اللبنانية« 
د النتخ��اب العماد  و»التي��ار الوطني احل��ر«، الذي مهَّ
ميش��ال عون رئيس��اً للجمهورية، نقطة حت��ّول مهمة 
على الصعيد اللبناني عامة وعلى الصعيد املس��يحي 

خاصة.
لك��ن عملي��ة تش��كيل احلكومة اجلدي��دة وحرص 
ع��دد م��ن األط��راف، ف��ي مقدمه��م الرئيس نبي��ه بري 
وح��زب الل��ه ورئيس احلكومة س��عد احلري��ري، على 
إعطاء متثيل وازن لتيار املردة وزعيمه النائب سليمان 
فرجني��ة، أعادا فرض التيار كقوة سياس��ية فاعلة إلى 
جان��ب القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر، وتزامن 
ذلك مع املس��اعي التي بذلها البطريرك بش��ارة الراعي 
ملصاحلة فرجني��ة. أما على صعي��د الكتائب، فقد أدت 
هذه التط��ورات إلى تراج��ع دوره ومتثيل��ه احلكومي 
وفرض��ت عليه حتديات مختلفة، أهمه��ا كيفية حماية 

موقعه الشعبي والنيابي املستقبلي.
وباملقابل، فإن الش��خصيات املس��يحية املستقلة 
سواء تلك املتحالفة مع »تيار املستقبل« أو التي كانت 
ناش��طة ضمن »قوى 14 آذار« أو التي كان لها حضور 
مناطقي خاص )الكتلة الش��عبية في زحلة(، فهي متّر 
اآلن مبرحل��ة انتقالية من أجل حتديد موقعها ودورها 

في املرحلة املقبلة.
فكي��ف ه��ي ص��ورة الواقع املس��يحي الي��وم بعد 
املتغي��رات الداخلي��ة، وال س��يما الت��ي حصل��ت بع��د 
االنتخاب��ات الرئاس��ية؟ وه��ل س��نكون أم��ام خريطة 

مسيحية جديدة في املرحلة املقبلة؟
الواقع املسيحي اليوم

بداية، ما هي انعكاسات التطورات الداخلية على 
الواقع املس��يحي اليوم، وال س��يما بعد حتالف القوات 
اللبناني��ة والتي��ار الوطن��ي احل��ر وانتخ��اب العم��اد 
ميش��ال عون رئيساً للجمهورية وما جرى على صعيد 

تشكيل احلكومة اجلديدة؟
مصادر سياسية مطلعة على األوضاع املسيحية 
تؤك��د بقوله��ا نحن الي��وم أمام وقائ��ع جديدة فرضت 
تغي��رات ملموس��ة عل��ى الواقع املس��يحي، وال س��يما 
على صعيد حتالف الق��وات اللبنانية والتيار الوطني 
احل��ر، فه��ذا التحالف ميك��ن ان يتحول إلى »كاس��حة 
املس��يحية  الق��وى  كل  تطي��ح  وش��عبية«  سياس��ية 
احلزبية أو املستقلة، خصوصاً إن لم يتم تغيير قانون 
االنتخاب��ات وث��م اعتماد »قان��ون الس��تني املعدَّل في 
الدوحة« أو أي »قانون أكثري« دون مراعاة النس��بية 
أو اع��ادة توزي��ع الدوائ��ر بش��كل جدي��دة. وتضي��ف 
املص��ادر: ان وصول العماد ميش��ال عون الى رئاس��ة 
اجلمهورية ش��كل خس��ارة، لكن القوى والشخصيات 
الت��ي كانت تعارض وصول��ه، ومنها ح��زب الكتائب، 
تيار املردة، الش��خصيات السياس��ية املس��تقلة، كذلك 
أنهى بش��كل كام��ل دور ق��وى 14 آذار، ول��م يعد لهذه 
الق��وى أية فاعلية في املش��هد السياس��ي الداخلي، ما 
دفع بعض أركان قوى 14 آذار، ومنهم النائب السابق 
فارس س��عيد، إلى اس��تعادة وتفعيل دور »لقاء سيدة 
اجلب��ل« للتعبير ع��ن املواقف السياس��ية والتطورات 

الداخلية واخلارجية.
لكن هل يعني ذلك أن التحالف القواتي - العوني 
س��يؤدي إلى إنهاء دور كل الق��وى األخرى في املرحلة 

املقبلة؟
جتي��ب هذه املصادر: قد يكون من الس��ابق ألوانه 
االجابة عن هذا الس��ؤال، ألن صورة الواقع املس��يحي 
املس��تقبلي ودور مختل��ف القوى مرتبط��ة أوالً بقانون 
االنتخاب��ات النيابية اجلدي��دة وكيفية ت��وزع الدوائر 
االنتخابي��ة، وكذل��ك بدور احلكوم��ة اجلدي��دة وثالثاً 
بالتحالفات السياسية التي ستبرز في املرحلة املقبلة 
ب��ني مختل��ف الق��وى، وكل ه��ذه التط��ورات س��يكون 
له��ا تأثيرها في خريط��ة القوى املس��يحية وفاعليتها 

الشعبية والسياسية.

اخلريطة اجلديدة للقوى املسيحية
لك��ن ما ه��ي التوقعات واالحتم��االت املتوقعة على 

صعيد اخلريطة اجلديدة للقوى املسيحية؟
تق��ول املص��ادر السياس��ية املطلع��ة عل��ى الواق��ع 
املس��يحي: نحن اليوم أم��ام مرحلة جدي��دة، وإن كانت 
الص��ورة غي��ر مكتمل��ة حالي��اً، ألننا س��نمر في األش��هر 
املقبل��ة ف��ي مرحل��ة انتقالية حل��ني اج��راء االنتخابات 
النيابية واالتفاق على قانون جديد لانتخابات، وكذلك 
في ض��وء أداء احلكومة اجلدي��دة والعاقة بني مختلف 
القوى املسيحية. وتضيف: التيار الوطني احلر والقوات 
اللبنانية س��يعمان م��ن أجل تعزي��ز التحال��ف بينهما 
وحتويل��ه الى حتال��ف سياس��ي - ش��عبي - انتخابي 

وعدم االكتفاء مبا حتقق حتى اآلن.
وفي املقاب��ل، فإن القوى املس��يحية األخرى معنية 
بإع��ادة ترتي��ب أوضاعه��ا السياس��ية والش��عبية ك��ي 

تنجح في احلفاظ على موقعها ودورها.
وأما على صعيد »تيار املردة«، فقد جنح في حماية 
موقعه السياسي والش��عبي، في حني ان حزب الكتائب 
دوره  وحتدي��د  املس��تقبلية  خيارات��ه  ي��درس  ي��زال  ال 
وموقع��ه في املرحل��ة املقبلة، في ظل ازدي��اد التحديات 
الت��ي تواجهها قيادته الش��ابة وعدم قدرته��ا حتى اآلن 
عل��ى االنتق��ال باحل��زب من حزب مس��يحي ال��ى حزب 

وطني عابر للطوائف.
وتتابع املصادر: أما على صعيد دور الش��خصيات 
املس��يحية املس��تقلة، س��واء تل��ك الت��ي كان��ت تنش��ط 
بالتعاون مع »تيار املس��تقبل« أو م��ن خال إطار »قوى 
14 آذار«، فه��ي س��تواجه حتدي��ات كبيرة ف��ي املرحلة 
املقبل��ة، وبعضه��ا قد ينض��م إل��ى التحال��ف القواتي - 
العوني، في حني أن ش��خصيات أخرى تس��عى للبحث 
عن أطر سياسية جديدة لاطالة من خالها بعد تراجع 

دورها في األشهر املاضية.
املس��يحي  الواق��ع  إن  بالق��ول:  املص��ادر  وتخت��م 
اليوم لم يع��د كما كان قبل التحال��ف القواتي - العوني 
وانتخ��اب العم��اد ع��ون رئيس��اً للجمهوري��ة وانته��اء 
االنقس��ام العمودي بني قوى 8 و14 آذار، وس��نكون في 
املرحلة املقبلة أمام مش��اهد سياسية جديدة، وقد نشهد 
حواراً مباش��راً بني القوات اللبنانية وحزب الله، وكذلك 
تفعي��ل احلوار بني حزب الله وحزب الكتائب وبروز أطر 
سياس��ية جدي��دة مغايرة لألط��ر التي كان��ت قائمة في 
الس��نوات املاضي��ة، وكل ه��ذه التط��ورات تعرض على 
القوى والش��خصيات املسيحية وضع مقاربات جديدة، 
إن على صعيد الوضع الداخلي أو التطورات اخلارجية، 
وإن إقرار قانون انتخاب على أساس النسبية قد يساعد 
كثي��راً في حماي��ة التنوع عل��ى الصعي��د اللبناني عامة 
وعلى الصعيد املسيحي خاصة، أما العودة الى »قانون 
الس��تني« أو ما يشبهه فقد تؤدي إلى اس��تئثار »القوات 
اللبناني��ة« و»التي��ار الوطن��ي احل��ر« مبعظم الس��احة 

املسيحية.{
قاسم قصير

مؤتمر صحفي لهيئة العلماء المسلمين
تنديدًا بالمجازر في حلب

مواكب��ة للتح��ركات والفاعلي��ات الت��ي نظم��ت عل��ى 
األراض��ي اللبنانية تضامناً مع الش��عب الس��وري وثورته 
بوج��ه القمع واالس��تبداد، وتنديداً باملج��ازر التي يرتكبها 
النظ��ام الس��وري وحلفاؤه واملليش��يات املوالي��ة له، بحق 
املدني��ني احملاصرين في ش��وارع حل��ب الش��رقية.. عقدت 
هيئة العلماء املسلمني في لبنان مؤمتراً صحافياً في نقابة 
الصحافة في بيروت، بحضور عدد من الفعاليات والعلماء، 

وجهت خاله العديد من النداءات في مختلف االجتهات.
فقد طالبت الهيئة على لس��ان رئيسها الشيخ أبو بكر 
الذهبي الدولة اللبنانية بطرد س��فراء دول روس��يا وإيران 
والنظ��ام الس��وري م��ن لبن��ان، رفض��اً الرتكاباته��م بحق 
الش��عب الس��وري، داعني رئيس اجلمهورية إل��ى  التدخل 

والضغط إليقاف املجزرة التي ترتكب في حلب. 
كما طالب��ت الهيئة ح��زب الله بالع��ودة عما وصفته 

باخلطأ الكبير عبر تدخله في سوريا.
ودعت الهيئة الش��عوب العربية للنزول إلى الشوارع 
ف��ي اعتصامات غير متوقفة حتى توقف املجزرة في حلب، 
مطالب��ني بعقد مؤمت��ر علمائي عاملي إلص��دار فتوى تدين 

املتخاذلني القادرين على نصرة الشعب السوري.
وتخل��ل املؤمت��ر كلم��ات لعض��و مجل��س األمن��اء في 
االحت��اد العاملي لعلماء املس��لمني الش��يخ أحم��د العمري، 
إمام مس��جد التقوى في طرابلس الش��يخ س��الم الرافعي، 
النائب الس��ابق الدكتور زهير العبي��دي، والصحافي علي 

األمني.

الرئيس احلريري.. وعلي حسن خليل
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هجوم بّري واسع على حلب.. واتهامات بارتكاب مجازر

ارتباك إقليمي ودولي على وقع معارك حلب

تش��ن قوات النظ��ام الس��وري هجوماً برياً واس��عاً 
على م��ا تبقى من أحي��اء مدينة حلب احملاصرة، وس��ط 
اتهام��ات لتل��ك القوات بارت��كاب مجازر وح��رق مدنيني 
أحي��اء. وقال مراس��لون إن قوات النظام ج��ددت قصفها 
املدفع��ي العني��ف عل��ى منطق��ة ال تزي��د مس��احتها على 
أربع��ة كيلومترات من أحياء حلب احملاصرة، ما يعرض 

حوالي مئة ألف مواطن خلطر املوت.
وذك��رت املص��ادر أن القصف ال يتوق��ف على أحياء 
س��يف الدولة واملشهد والس��كري وصاح الدين وأجزاء 
م��ن ح��ي اإلذاع��ة، م��ا يخل��ف عش��رات الضحاي��ا ب��ني 
قتل��ى وجرحى، وس��ط عج��ز الدفاع املدني عن انتش��ال 
الضحاي��ا، س��واء كان��وا قتل��ى أو جرحى، حيث تنتش��ر 

اجلثث في الشارع أو حتت األنقاض.
وأش��ار إلى أن النازحني املتكّدس��ني في تلك املنطقة 
الضيقة يخش��ون م��ن اقتح��ام ق��وات النظ��ام ملناطقهم 
وارت��كاب مجازر، كما حدث خال الس��اعات املاضية في 

األحياء التي استعادتها من املعارضة.
بينم��ا قال الل��واء بجيش النظام زي��د الصالح -في 
تصريح��ات ملجموع��ة م��ن الصحفي��ني في حي الش��يخ 
س��عيد بعد اس��تعادته م��ن املعارض��ة- إن املعركة في 
حل��ب يج��ب أن تنتهي س��ريعاً، وفق تعبي��ره، مؤكداً أن 

»الوقت محدود جداً، إما االستسام أو املوت«.
وفي هذا الس��ياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن مصدر عس��كري رفيع أن معرك��ة حلب في »مراحلها 
األخي��رة«، وأن »اجلي��ش ال يزال ميش��ط أحياء بس��تان 
القص��ر والكاس��ة والزب��دي والعامري��ة وت��ل الزرازير« 

للتأكد من خلوها من مقاتلي املعارضة.
إعدام مدنيني

مص��ادر  وقال��ت 
محلية إن ق��وات النظام 
املوالي��ة  واملليش��يات 
الس��اعات  ف��ي  نف��ذت 
األخي��رة عملي��ات إعدام 
نس��اء  ش��ملت  جماعية 
وأطفاالً. وأفادت مصادر 
محلية سورية بأن قوات 
واملليش��يات  النظ��ام 
املوالي��ة له��ا أعدمت 79 

اظه��رت تركيا مرون��ة كبيرة مع انط��اق احلملة 
الروس��ية الثانية في س��وريا، في ح��ني أظهرت إيران 
حماسة مشوبة باحلذر على عكس الكيان اإلسرائيلي؛ 
إذ كانت حماسة مشوبة باالندفاع، أما اخلليج العربي 
فأظهر ق��دراً من الغياب قابله عج��ز أمريكي وأوروبي 

وخضوع لسياسة األمر الواقع الروسية.
حمل��ة روس��يا الثاني��ة ف��ي س��وريا ج��اءت بعد 
التراجع والتردد الذي أبدته موس��كو بس��حب قواتها 
قبل أش��هر من س��وريا، وتخفيض عديد قواتها لتعود 
بقوة أكبر لانخراط في الصراع، مطلقة حملة واسعة 
تكاد تنهي وجود املعارضة السورية في حلب، وعلى 
وق��ع هذه احلملة فرضت روس��يا على إيران تخفيض 
انتاجه��ا من النف��ط، وتعاون��ت مع الس��عودية لرفع 
اس��عار الطاق��ة لتنصب نفس��ها قوة إقليمي��ة ودولية 

آمرة ناهية في العالم.
احلملة الروس��ية ل��ن حتافظ عل��ى زخمها لوقت 

شخصاً بعد سيطرتها على أحياء الفردوس والصاحلني 
وبستان القصر في حلب.

ونقلت وكالة األناضول ش��هادات ألحد سكان حلب 
يؤكد فيها ش��روع ق��وات النظ��ام ومليش��ياتها اإليرانية 
بقتل عدد كبير من املدنيني في حّيي الفردوس والكاسة. 
وقال محمود ش��يخ -أحد ش��هود العيان- إن املليشيات 
أحرقت أربع نساء وتس��عة أطفال وهم على قيد احلياة، 

وقتلت 67 رجاً رمياً بالرصاص.
نزوح جماعي

ومع التصعيد العسكري، تستمر حركة النزوح إلى 
مناطق س��يطرة النظام وداخل أحياء س��يطرة الفصائل. 
وق��ال ش��هود ف��ي ح��ّي املش��هد الواق��ع حت��ت س��يطرة 
الفصائل لوكالة الصحافة إن احلي يشهد اكتظاظاً كبيراً 
بعد نزوح مدنيني من أحياء أخرى إليه مع تقدم اجليش، 
دون أن يتمكنوا من إحضار أي شيء معهم من منازلهم.

وبني املدنيني الذين ال يعرفون إلى أين س��يذهبون، 
عدد كبير من النس��اء واألطف��ال اخلائفني الذين يبحثون 
عما يس��د رمقهم، وقد افترش بعضهم األرض بينما ينام 
آخ��رون وبينهم نس��اء عل��ى احلقائ��ب أو يدخل��ون إلى 
احملال التجارية لاحتماء والنوم داخلها. وقالت مصادر 
إن النازحني يخشون من اقتحام قوات النظام ملناطقهم.

اتفاق هدنة
وكانت املعارضة السورية املسلحة أعلنت في وقت 
متأخر مس��اء الثاثاء التوصل إلى اتفاق مع الروس عبر 
وسطاء يقضي بإجاء املدنيني واملقاتلني من شرق حلب 

إلى ريفها الغربي.

طوي��ل؛ فالص��راع االقليم��ي والدولي وحال��ة التنافر 
السياس��ي واالقتص��ادي ب��ني الق��وى اإلقليمي��ة أكبر 
بكثي��ر من ان تس��تطيع موس��كو احت��واءه وحدها، اذ 
ستش��هد عاجاً أو آجاً تراج��ع زخمها وقوتها الهائلة 
بتاثير من التغيرات امليدانية التي تش��هدها الس��احة 

الدولية واإلقليمية بل السورية.
تركي��ا تس��تثمر ألقص��ى احل��دود عام��ل الوق��ت 
لصال��ح حتس��ني متوضعه��ا االس��تراتيجي الى حني 
يحس��م فيه الغرب موقفه من التمدد الروس��ي والدعم 
الصين��ي، فاحلملة الروس��ية عل��ى الرغم م��ن كونها 
تخدم ف��ي الظاهر املصالح الغربية، اال أنها في الواقع 
تؤس��س لتحوالت مهم��ة في موازي��ن الق��وة الدولية 
أوس��ع وأهم بكثير من املكاس��ب املوضعية في اإلقليم 

العربي البائس.
تغي��ر قواع��د اللعبة واالش��تباك ش��يئاً فش��يئاً، 
س��يكون له ارتدادات مباشرة على الساحة السورية، 
س��واء في معسكر املعارضة 
أو معس��كر النظام السوري، 
اش��كاالً  احل��رب  لتأخ��ذ 
لع��ل أحده��ا حرب  جدي��دة 
العصاب��ات التي ح��ذر منها 
املبعوث الدولي الى س��وريا 
ب��دأت  إذ  مس��تورا؛  دي 
ارهاصاته��ا تظهر في بعض 
الت��ي  اخلط��رة  الهجم��ات 
اس��تهدفت النظام الس��وري 
او حت��ى املواق��ع الروس��ية، 
بازدح��ام  ته��دد  انه��ا  كم��ا 
بعناص��ر  النظ��ام  معس��كر 

ونقلت مص��ادر صحفية عن مص��ادر في املعارضة 
املس��لحة أن االتف��اق يتضمن إج��اء املدني��ني فضاً عن 
املقاتلني بساحهم اخلفيف من األحياء احملاصرة شرقي 
حلب. وقال مس��ؤول التفاوض عن املعارضة الس��ورية 
املس��لحة الفاروق أب��و بكر إن عملية إخ��راج احملاصرين 
في حلب تأخرت، مش��يراً إلى عدم معرفته الس��بب وراء 

ذلك، إال أنه أشار إلى وجود عقبات حتول دون التنفيذ.
وحس��ب االتفاق املب��رم يخرج املقاتل��ون التابعون 
للمعارض��ة املس��لحة بدءاً من ي��وم األربعاء بس��احهم 
اخلفي��ف والذخي��رة نحو مناط��ق املعارضة ف��ي الريف 

الغربي حللب.
في ه��ذه األثناء، أكدت أنقرة أن »وقفاً إلطاق النار« 
يس��ري في حلب منذ مس��اء الثاثاء بعدما توصلت إلى 
اتفاق بهذا الش��أن مع مقاتلي الفصائل املعارضة بهدف 
إجائهم مع مدنيني من شرق املدينة الذي سيطرت قوات 

النظام على معظم أنحائه.
وق��ال املتح��دث باس��م اخلارجي��ة التركية حس��ني 
مفت��ي أوغل��و: »بوس��عنا أن نؤكد أن هن��اك وقفاً إلطاق 

ال تدي��ن بالوالء إلي��ران والنظام مبا متلك��ه من أجندة 
خاص��ة أو حتمل��ه من آف��اق حلل سياس��ي ال يتماهي 
مع الطموحات اإليرانية أو طموحات النظام السوري، 
فاحلملة الروسية كبيرة بحيث يصعب فهم تداعياتها 

املستقبلية او حصر متغيراتها بدقة.
تركيا حتاول االس��تفادة من التوجهات الروسية 
وما تبقى من حقبة أوباما في توثيق عاقتها بروس��يا 
لتتح��رر م��ن الضغ��وط األوروبية وضغ��وط املعارك 
الدائ��رة ش��مال حل��ب، إال ان املوق��ف الترك��ي من غير 
املتوقع ان يبقى على ما هو عليه بعيد اس��تام ترامب 
الرئاس��ة األمريكية، فاملتغيرات س��ريعة وهي تعادل 
زمنياً س��رعة الضوء في ظل التذبذب السريع والقوي 
في املنطقة والعالم، ووجودها في املعس��كر الروس��ي 
يضاي��ق أصدق��اء روس��يا التقليدين، ويح��رج تركيا 

ذاتها.
إي��ران تترق��ب بع��د ان تراجع��ت قدرته��ا عل��ى 
املبادرة في ظل تصعيد الكونغرس األمريكي والنشاط 
الروس��ي املفرط في س��وريا، الذي تفاعل معه الكيان 
اإلس��رائيلي بايجابية، فالنشاط الروسي يتعامل مع 
عنصر الوقت واملتغير األمريكي االنتخابي، ويس��عى 
ف��ي ذات الوقت للع��ب دور إقليمي يطغ��ى على أدوار 
الطامح��ة ممثل��ة بتركي��ا وإي��ران  الق��وى اإلقليمي��ة 
واخلليج العربي مقدماً نفس��ه كاع��ب رئيس وفاعل، 
سرعان ما سيتحمل نتائج سياسته املتهورة مرحلياً، 
السياسة ذاتها التي حاولت الواليات املتحدة جتنبها 
خال الس��نوات اخلم��س املاضي��ة لكلفته��ا املرتفعة 

بالتزامها القيادة من اخللف.

النار في املدينة بعد مباحثات جرت بني اجليش الروسي 
واملعارضة في ش��رق حلب«، وأض��اف أن االتفاق ينص 

على إجاء املدنيني أوالً يليهم مقاتلو املعارضة.
وقال مصدر محلي في وقت س��ابق إن هيئة اإلغاثة 
اإلنس��انية التركي��ة س��تخرج املصابني إل��ى ريف حلب 
الغربي عبر منطقتي الراموسة والراشدين، حيث وصلت 

عدة سيارات إسعاف ألجل ذلك.
وأض��اف أن بع��ض التقديرات تش��ير إل��ى احتمال 
خ��روج س��بعني ألف ن��ازح م��ن األحياء احملاص��رة عبر 
املم��رات اإلنس��انية، ثم يب��دأ مقاتل��و جبهة فتح الش��ام 

باخلروج، ويتلوهم خروج الفصائل األخرى.
ب��دوره، قال محم��د شيمش��ك نائب رئي��س الوزراء 
التركي إن باده ستنش��ئ مدينة خيام الس��تيعاب نحو 
ثمان��ني أل��ف الج��ئ س��وري ف��روا من حل��ب. وف��ي هذه 
األثن��اء، قالت املتحدثة باس��م اللجن��ة الدولية للصليب 
األحمر كريس��تا أرمس��ترونغ إن اللجنة مستعدة للعمل 
كوسيط إنساني محايد في عملية اإلجاء في حال أيدت 
جمي��ع األط��راف ذلك، مؤكدة اس��تعداد اللجن��ة للتحرك 

سريعاً إذا لزم األمر. 
ويقضي االتف��اق مع النظام برعاية روس��ية تركية 
بوق��ف إط��اق الن��ار، وإج��اء احملاصري��ن م��ن األحياء 
الش��رقية بحلب باجت��اه ريف حلب الغربي والش��مالي، 
بينما س��يخرج املقاتلون بس��احهم اخلفي��ف والذخيرة 

إلى الريف الغربي.{

أوروب��ا وأمري��كا ال ترغب باالستس��ام للرغبات 
الروس��ية باملطل��ق، فه��ذا يعن��ي ان روس��يا س��تعزز 
مكانته��ا ف��ي الق��ارة األوروبي��ة واحل��زام األوراس��ي 
بانتص��ارات واجن��ازات ف��ي س��وريا باعتباره��ا قوة 
مؤث��رة وفاعله وقادرة على لع��ب دور كبير في ضبط 
ايقاع القوى اإلقليمية مبا فيها الكيان اإلس��رائيلي، بل 
س��تعزز من قدرة الصني على املناورة وبناء حتالفات 
تقض��ي عل��ى طموح��ات اإلدارة األمريكي��ة في رس��م 
معالم اس��تراتيجية فعالة في العال��م، وبكني متاهت 
م��ع السياس��ة الروس��ية بوض��وح بالتصوي��ت ف��ي 
مجل��س األمن لصالح روس��يا ضد ق��رار وقف املعارك 
ف��ي حل��ب، تعبي��راً عن اس��تياء صين��ي م��ن ترامب، 
ورغبه جامحة في تس��عير املوقف ورف��ع الكلف على 

اإلدارة االمريكية.
ليس م��ن الس��هل متري��ر االنتصارات الروس��ية 
او واالع��ان املبك��ر عن تخلي��ق حلول في س��وريا من 
رحم احلملة الروسية اجلديدة في سوريا؛ اذ ستكون 
مبثابة هزمية أوروبية امريكية مزدوجة لها ارتدادات 
قوية على القارة األوروبية، يجعلها أكثر اعتماداً على 

القوة واملنطق الروسي واقل مبادرة وفاعلية.
لم تنته احلرب في س��وريا ول��م ينته الصراع في 
اإلقلي��م والنظ��ام الدولي، ب��ل على األرج��ح بدا فصل 
جديد س��يكون له ما بعده، فأما ان تنكش��ف الس��احة 
الدولية عن انسحاب أمريكي واسع من املشهد الدولي 
لصالح الصني وروس��يا، وام��ا ان تدفع نحو مزيد من 
التصعيد والتوتر اإلقليمي والدولي الذي س��يكون له 
ارت��دادات قوية عل��ى االقتصاد الدول��ي وبنية النظام 

الدولي ذاته.
ما نشهده اضطراب دولي وإقليمي يصعب القول 
بأن��ه وصل ال��ى نهايت��ه احملتوم��ة، وان كانت فرص 
مقاوم��ة اإلدارة األمريكي��ة والق��وى األوروبي��ة له��ذا 
التحول بأدوات سياسية ودبلوماسية باتت تضعف 
وت��زداد ركاكة يوم��اً بعد يوم فضاً ع��ن كونها باهتة 

وضعيفة.{

بقلم: حازم عياد

للمعارض��ة  التفاوضي��ة  الهيئ��ة  رئي��س  ق��ال 
السورية رياض حجاب، إن ما يحرزه النظام في حلب 
لن يضعف عزم املعارضني للرئيس بش��ار األسد على 

اإلطاحة به من السلطة.
وأض��اف حجاب بع��د لقائه يوم االثن��ني الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هوالند في باريس أنه إذا كان األسد 
وحلف��اؤه يعتق��دون أن التق��دم العس��كري ف��ي أحياء 
معينة من حلب سيعني أن املعارضة ستقدم تنازالت 
فهذا لن يح��دث، على حد تعبيره. وتابع أن املعارضة 
لن تس��اوم أب��داً على أه��داف وثوابت الث��ورة وحقوق 
الش��عب الس��وري، وقال  إنه »ال ميك��ن أن يكون هناك 
مكان ملن قتل الشعب السوري وملن ارتكب االنتهاكات 
واجلرائم بحق الش��عب الس��وري، هؤالء لن يكون لهم 

مكان، ال في املرحلة االنتقالية وال في املستقبل«.
كما أكد حجاب ضرورة تطبي��ق القرارات الدولية 
بشأن سوريا، ومنها قرار مجلس األمن الدولي 2254، 
الذي أكد وق��ف إطاق النار ورفع احلصار عن املدنيني 
مع حل سياس��ي لألزمة، وتطالب املعارضة السورية 
بتطبيق بي��ان جنيف 1 الذي نص على تش��كيل هيئة 

حكم انتقالي في سوريا.
م��ن جهت��ه، اس��تنكر وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي 
جان مارك إيرولت ما وصفه بالكذب املس��تمر لروسيا 
بخصوص األزمة في سوريا، وقال خال مشاركته في 
اجتماع لوزراء اخلارجية األوروبيني في بروكس��ل إن 
روسيا تتحمل مسؤولية الفشل في الوصول إلى اتفاق 

بشأن وقف إطاق النار في سوريا.{

رياض حجاب: خسارة حلب
ال تثنينا عن اإلطاحة باألسد
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»القسام«: سنواصل اإلعداد لياًل ونهارًا فوق األرض وتحتها
قال��ت كتائب الش��هيد ع��ز الدي��ن القس��ام، اجلناح 
العس��كري حلرك��ة املقاومة اإلس��امية »حم��اس«، إنها 
س��تواصل اللي��ل بالنه��ار، عم��اً وإع��داداً ف��وق األرض 

وحتتها حتى دحر االحتال الصهيوني.
وأوضحت الكتائب خال حفل تأبني شهداء األنفاق 
إسماعيل شمالي ورامي العرعير، بحّي الشجاعية شرق 
مدين��ة غ��زة، متابعته��ا ل��كل املجري��ات امليدانية حلظة 
بلحظة، مؤكدة أنه ال خيار س��وى االس��تمرار في معركة 

اإلعداد والتدريب.
اإلع��داد  طري��ق  عل��ى  ش��هداءنا  »إن  وأضاف��ت: 
والتدري��ب ه��م ش��امة ع��ز ووس��ام فخ��ر لنا ولش��عبنا 
الفلسطيني املجاهد«، مش��دداً على ضرورة تكرميهم من 
خال التكاتف وااللتفاف حول مشروعهم الذي قضوا في 

سبيل نصرته.
وكانت كتائب القس��ام قد زفت يوم األربعاء املاضي 
ش��هيدين جديدين من عناصرها، ارتقيا إث��ر انهيار نفق 
للمقاومة ش��رق حي الش��جاعية ش��رق مدينة غزة، هما 

الشهيدان إسماعيل شمالي ورامي العرعير.

إحصائي��ة  ووف��ق 
الكتائ��ب  ف��إن  للقس��ام؛ 
قّدمت 22 شهيداً منذ بداية 
طري��ق  ف��ي   2016 ع��ام 
ملواجه��ة  الع��دة  إع��داد 

الكيان الصهيوني.
ق��ال  جانب��ه،  م��ن 
القيادي في حركة حماس 
مش��ير املصري إن شهداء 
أس��ود  والتجهيز  اإلع��داد 
صنع��وا املس��تحيل، ف��ي 
ظ��ل احلص��ار واحل��روب 

املتتابعة على قطاع غزة التي تصنع املعجزات.
وأك��د أن ه��ؤالء املجاهدي��ن ميض��ون وال يعرف��ون 
للس��كون والرجوع طريق��اً، يحفرون ف��ي باطن األرض، 
ويعّدون فوقها، وال تهدأ س��واعدهم حت��ى يحققوا هدف 

القسام املنشود بتحرير فلسطني كل فلسطني.
وقال: »دماء ش��هداء اإلعداد تؤكد البوصلة املتجهة 

نح��و الق��دس واألقص��ى، ونح��ن ل��ن نتخلى عنك��م ولن 
نترك البندقية«، مؤكداً أن ش��هداء اإلعداد أعدوا للمعركة 

القادمة التي ستفاجئ العدّو.
ووجه املصري رس��الة ش��ديدة اللجه��ة إلى رئيس 
حكومة االحتال بنيامني ننت ياهو حول جنوده األسرى، 
مؤك��داً الت��زام حركته عدم احلديث أو اإلف��راج عن جنود 
االحتال األس��رى قبل إفراج االحتال عن أس��رى صفقة 

وفاء األحرار، الذين أعاد اعتقالهم.
وق��ال: »ليعلم نتنياهو بوجود س��بعة آالف أس��ير 
قضيتهم متث��ل رأس الثوابت وحتريره��م واجب، ومهما 
ش��رقت أو غربت مع كل وزرائك وقيادات جيش��ك قس��ماً 
ب��رب الع��زة ل��ن ت��رى جن��ودك قب��ل أن ي��رى األس��رى 

ذويهم«.
وش��دد عل��ى أن مح��اوالت االحت��ال ضم��ن منهج 
تدني��س األقص��ى، للني��ل من قدس��ية األرض واملس��جد 
األقص��ى م��ن خ��ال محاوالت��ه ملن��ع األذان في املس��جد 

األقصى ستفشل.
وأضاف: »حماس في ذك��رى انطاقتها ال� 29 تقدم 

الش��هيدين العرعير وش��مالي كش��هداء االنطاقة، وهي 
ماضي��ة وف��اء لدم��اء املجاهدي��ن الزكية، حت��ى حترير 

املسجد األقصى من دنس املغتصبني«.
ع��روض  تخللت��ه  ال��ذي  املهرج��ان  خت��ام  وف��ي 
عسكرية، منها مفاجأة القسام بعرض بناء ألحد األنفاق 
وأسلحة لس��اح املدفعية.. كرمت الكتائب أهالي شهداء 
األنف��اق العرعير وش��مالي، بحضور القيادة السياس��ية 

والعسكرية. 
كوماندوز القسام 

في س��ياق منفصل ق��ال ضابط في س��اح البحرية 
اإلسرائيلية، إن »حماس تزيد بشكل ملحوظ عدد مقاتلي 
الكوماندوز البحري اخلاص بها«، الفتا إلى أن البحر هو 
»طريق��ة أخرى للعبور إلى أراضي إس��رائيل )فلس��طني 

احملتلة(«.
وحول طبيعة األش��ياء التي يحاول الفلس��طينيون 
-بزعم��ه- تهريبه��ا عب��ر البح��ر؛ ق��ال إنه��م »يحاولون 
تهريب كل ش��يء؛ من س��اح وذخيرة، وأي ش��يء ميكن 
االجت��ار ب��ه في القط��اع«، كاش��فاً أن »ج��زءاً كبي��راً جداً 
من نش��اط القوات البحرية اإلس��رائيلية؛ مؤس��س على 
معلومات جمعت بحرص من منظومات ذكية موضوعة 
عل��ى اجلانب البحري«. وأضاف: »هناك قوارب صغيرة 
وس��ريعة تعب��ر إل��ى س��يناء بني س��فن خفر الس��واحل 
املص��ري، حتم��ل وس��ائل قتالي��ة، وتع��ود بس��رعة إلى 

القطاع«.
وق��ال إن قواته تواج��ه »حتدياً ثاث��ي األبعاد؛ من 
اجل��و وفوق س��طح املياه وحتت س��طح املياه«، مش��يراً 
إل��ى أن »هناك تهديدات من الش��اطئ بإطاق صواريخ، 

أو إطاق نار من اجلو، أو إرسال سفن متفجرة«.
وأش��ار إل��ى أن »مقاتل��ي كتائ��ب القس��ام الي��وم ال 
ينتظرون ش��حنات أس��لحة من إيران، فه��م ينتجون كل 
ش��يء في املخ��ارط العدي��دة املنتش��رة في القط��اع. لذا 
ميكنهم تهريب أجزاء الذخيرة بس��هولة فائقة في قوارب 
صغي��رة وس��ريعة، وغالباً في زوارق صي��د«، زاعماً أنه 
»ف��ي اقتحامنا أحد تل��ك القوارب الصغي��رة؛ عثرنا على 

طن من مواد إنتاج أجنحة الصواريخ«.{

قناة البحرين
وتهويد غور األردن

بقلم: د. صالح النعامي

ي��دّل االحتف��اء الصهيون��ي بعوائد مش��روع قناة البحري��ن، ال��ذي مت التوقيع على اتف��اق مع األردن 
بش��أنه أواخر األس��بوع قبل املاضي، على التداعيات البالغة اخلطورة ملش��اريع البنى التحتية املشتركة 
الت��ي يرّوج لها الكي��ان الصهيوني والواليات املتحدة، ويتم تقدميها على أس��اس أنه��ا دليل على األهمية 

الكبرى ل�»السام اإلقليمي«.
يتمث��ل أخطر ما ف��ي االتفاق أن املرحلة األولى من املش��روع تتضمن تدش��ني محط��ة حتلية مياه في 
العقب��ة بتمويل دولي، يحص��ل الكيان الصهيوني وحده على 50% من املياه العذبة التي س��يتم انتاجها، 

فيما يتقاسم األردن والسلطة الفلسطينية الباقي.
واملفارقة أن »إس��رائيل« تعلن مس��بقاً أن املاء الذي ستحصل عليه ستس��تخدمه في تطوير املشروع 

االستيطاني التهويدي في الضفة الغربية.
وحتى ال يتهمنا أحد بتبني مواقف مس��بقة من مش��روع قناة البحرين ال��ذي مت االتفاق بني احلكومة 
األردني��ة والكيان الصهيوني على الش��روع في��ه أواخر العام 2018، فإننا نقتبس م��ا قاله رئيس الوزراء 
الصهيون��ي بنيام��ني ن��نت ياهو خ��ال جلس��ة احلكومة الصهيوني��ة األخي��رة، الذي أوض��ح أن حكومته 
ستستغل املياه العذبة التي ستحصل عليها من محطة حتلية املياه العذبة التي تقرر تدشينها في مدينة 
العقب��ة كما نص االتفاق، في تطوير التجمع االس��تيطاني اليهودي في منطقة »غور األردن« الذي يش��كل 

حوالي 28% من مساحة الضفة الغربية.
تصريحات ننت ياهو التي نقلتها وس��ائل اإلعام الصهيونية واألجنبية والعربية لم تثر اهتمام أحد، 
لكنها خطيرة جداً ويفترض أن تس��بب حرجاً كبيراً لألردن، على اعتبار أن ننت ياهو يعلن مسبقاً وقبل أن 
يتم الش��روع في املشروع املشترك مع األردن، أن هدف املش��روع األساس بالنسبة إلى الكيان الصهيوني 

هو تطوير املشروع االستيطاني في الضفة الغربية.
ويفترض أن متثل إش��ارة ننت ياهو حتديداً إلى دور املش��روع العتيد في تهويد منطقة »غور األردن«، 

حتديداً معضلة للحكومة األردنية؛ ألن هذا يعني إسدال الستار على أية فرصة سياسية حلل الصراع.
صحي��ح أن كل س��لوك تق��دم عليه حكوم��ة اليمني املتط��رف في تل أبيب ي��دل على أنه��ا ماضية في 
تهويد األراضي الفلس��طينية، لكن مما ال ش��ك فيه أنه عندما يعلن ننت ياهو س��لفاً أن أهم عوائد مش��روع 
قناة البحرين هو تعزيز املش��روع االس��تيطاني في الضفة الغربية، فإن هذا يعني أن السماح بإجناز هذا 

املشروع ميثل إسهاماً في مساعدة الصهاينة على إنفاذ مخططاتهم.
وال ميك��ن امل��رء أن يتح��رر م��ن اإلحس��اس الس��لبي املتمثل ف��ي أن تكون محط��ة حتلية املي��اه التي 
س��تحتضنها مدين��ة العقبة األردني��ة العربية مصدر املياه ال��ذي يتم توظيفه لتعزيز قدرة املس��توطنات 

اليهودية في غور األردن والضفة الغربية بشكل عام على االزدهار والنمو.
وال حاج��ة للتذكير بأن هدف املش��روع املتمث��ل في إحياء البحر امليت يهدف بالنس��بة إلى الصهاينة 
أيضاً إلى تعزيز البيئة االقتصادية للمش��روع االستيطاني من خال تشجيع السياحة ملنطقة البحر امليت 

واملستوطنات األخرى.
إلى جانب ذلك، فإن الكيان الصهيوني يوظف هذا املشروع بشكل صريح وواضح وبدون مواربة في 
التدليل على أن سياسة االستخفاف القائمة على نظرية عنصرية استشراقية التي تتبعها حكومة اليمني 

املتطرف في تل أبيب في مواجهة العالم العربي تؤتي ثمارها.
فقد اعتبرت دراس��ة أعده��ا »مركز أبحاث األمن القومي« الذي يعّد أهم محافل التقدير االس��تراتيجي 
في الكيان الصهيوني، أن موافقة األردن على التوقيع على مش��روع »قناة البحرين« دليل على أن الطريق 
املس��دود التي انتهت إليه اجلهود حلل الصراع مع الفلس��طينيني بس��بب تعنت حكوم��ة ننت ياهو ال يؤثر 

سلباً على تطبيع العاقات االقتصادية والسياسية بني البلدين.
وحس��ب الدراس��ة التي أعدها س��فير »إس��رائيل« األس��بق في عمان عوديد عيران، فإن التوقيع على 
االتف��اق ي��دل على ع��دم تأثير املعارضة الت��ي يبديه��ا البرملان والش��ارع األردني على حكوم��ة عمان في 

تواصل التعاون مع »إسرائيل«.
وال حاج��ة للقول إن »إس��رائيل« ترّوج ملش��اريع البنى التحتية املش��تركة مع ال��دول العربية لتكون 

بدياً من تسوية الصراع مع الشعب الفلسطيني التي تتطلب قدراً من االنسحاب من الضفة الغربية.
م��ن حق األردن وحق أية دولة عربية أن تس��عى لتحقيق مصاحلها االقتصادية وتأمينها، لكن يجب 
توخي احلذر عندما يكون الشريك في هذه املشاريع كياناً يجاهر بأنه سيوظف هذه املشاريع في تكريس 

احتاله أرضاً عربية!{

مشعل: ال خالفات داخلية
وما يجري في حلب يقطع أكبادنا

أكد رئيس املكتب السياس��ي حلرك��ة حماس، خالد 
مش��عل، نهج حركته باس��تمرار »املقاومة واجلهاد حتى 
تطهي��ر الق��دس واألقصى من دن��س االحت��ال، وحترير 
أس��رانا ومعتقلين��ا من س��جونه، وع��ودة أبناء ش��عبنا 

والجئيه ونازحيه إلى أرض الوطن«.
وأشار مش��عل خال لقاء تلفزيوني، إلى أن حماس 
لم تغير هدفها االس��تراتيجي بتحرير فلس��طني، والعمل 
العس��كري ه��و العم��ود الفق��ري للتحري��ر، الفت��اً إلى أن 
املقاومة متكنت من مراكمة قوتها في غزة، رغم املؤامرات 

التي تعرضت لها. 
وأوض��ح أن حرك��ة حم��اس ماضية ف��ي مقاومتها 
لاحت��ال »وإجن��از مش��روعنا الوطني، ونص��ب أعيننا 
أن نحّرر فلس��طني ونطهر األقصى ونحميه من التقس��يم 
والهدم، وأن يع��ود الاجئون إل��ى أرض الوطن، إضافة 

إلى اإلفراج عن األسرى في سجون االحتال«.
ونف��ى مش��عل وجود خاف��ات ب��ني قي��ادة الداخل 
واخل��ارج ف��ي احلرك��ة، وذكر أنه ُيس��جل حلم��اس أنها 
احلركة الوحيدة الت��ي ال يوجد لدى قيادتها أي تباين أو 

خاف في القضايا االستراتيجية والكلية. 
ولف��ت إل��ى أن حم��اس حافظ��ت على مؤسس��اتها 
الش��ورية والقيادي��ة بعد 29 عام��اً عل��ى انطاقتها عام 
1987، رغ��م كل التحدي��ات واملؤام��رات الت��ي تعرضت 

لها.
وق��ال إن ما يحدث هو تباين��ات على صعيد املوقف 
م��ن قضايا تفصيلي��ة محددة، كما جرى ف��ي العاقة مع 

إيران مؤخراً. 
مرتبط��ة  بإي��ران  حم��اس  عاق��ة  أن  إل��ى  وأش��ار 
بحاجته��ا للدع��م املال��ي والعس��كري، مش��دداً: »نحن ال 
نتدخل ف��ي الش��أن الداخلي لل��دول، ولكنن��ا نتألم للدم 

العربي النازف«.
وب��نّي أن حركت��ه م��ع بداية الث��ورة الس��ورية عام 
2011 س��عت لوق��ف نزي��ف ال��دم الس��وري، وغ��ادرت 

سوريا »حتى ال تنحاز ألي طرف«.
وقال: »نح��ن أصحاب قضية، ونخوض صراعاً مع 
االحت��ال، وقضية فلس��طني قضية األم��ة املركزية، وهذا 

يتطلب منا التوازن في عاقاتنا مع اجلميع«.
وأك��د في الوقت ذاته: »نش��عر باأللم مل��ا يحدث في 
س��وريا والع��راق واليم��ن، وما يح��دث في حل��ب يقطع 

أكبادنا، فهؤالء أهلنا«.   
وش��دد عل��ى أن حركته ل��م تقطع عاقته��ا مع أحد، 
»ونح��ن نط��رق كل األبواب لدع��م قضيتن��ا، وهناك دول 

أغلقت أبوابها في وجوهنا، وأخرى تعاونت معنا«.
 وف��ي م��ا يتعل��ق بالعاقة م��ع مصر، قال مش��عل: 
»حريص��ون عل��ى دور القاه��رة، وعاقتن��ا معه��ا قدمية 
وغي��ر مرتبطة مبن يحكمها، ونحن ال نتدخل في الش��أن 

املصري الداخلي«.
وتط��رق إل��ى مواقف احلرك��ة التاريخي��ة، وقال إن 
حم��اس من��ذ اللحظ��ة األول��ى للغ��زو العراق��ي للكويت 
أعلنت موقفها الرافض له، واس��تنكرت يومها هذا الغزو، 

واعتبرته مضراً بالعاقات العربية العربية.{

حركة »حماس« تستنكر مجازر حلب
وتطالب بتدخل سريع

اس��تنكرت حركة املقاومة اإلس��امية »حماس« املجازر وعمليات القتل واإلبادة التي يتعرض لها 
األبرياء في حلب. وقالت في تصريح صحفي ليلة األربعاء إن »حماس تتابع ببالغ األلم واالس��تهجان 
م��ا يجري ف��ي مدينة حلب وما يتعرض ل��ه أهلها من مج��ازر وعمليات قتل وإبادة تقش��عر لها األبدان 
وين��دى له��ا اجلب��ني«. وأعلنت احلركة ع��ن تضامنها معه��م، مطالب��ة »العقاء واألحرار واملس��ؤولني 
ف��ي األم��ة بالعمل الفوري م��ن أجل حماية املدني��ني في حلب وإنقاذ م��ا تبقى منهم عل��ى قيد احلياة«. 
وناش��دت املؤسس��ات الدولية واحلقوقية واإلنس��انية في العال��م التدخل الفوري والس��ريع من أجل 
وقف هذه املجازر املروعة والوقوف إلى جانب أطفال ونساء وشيوخ حلب وإنقاذهم من عمليات القتل 

والدمار.{
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تحّديات »داخلية« و»خارجية« تواجه حركة حماس في ذكرى تأسيسها التاسعة والعشرين
»حم��اس«  اإلس��امية  املقاوم��ة  حرك��ة  احتفل��ت 
الفلس��طينية، مب��رور 29 عام��اً على تأسيس��ها، في ظل 
ظروف يصفها مراقبون بأنها »معقدة« داخلياً وخارجياً. 
وتأسس��ت »حماس« في 14 كانون األول 1987 على يد 
مجموع��ة من ق��ادة جماع��ة اإلخوان املس��لمني في قطاع 

غزة، كان أبرزهم الشيخ أحمد ياسني. 
وانتش��ر نفوذ احلركة بش��كل كبير، بع��د انخراطها 
القوي ف��ي مقاومة االحتال اإلس��رائيلي للضفة الغربية 
وقطاع غزة. وتدير حركة حماس في قطاع غزة منظومة 
واس��عة من املؤسسات األهلية، واإلغاثية، وهو ما مكنها 
م��ن التغلغ��ل ف��ي الش��ارع الفلس��طيني، حس��ب بعض 

املراقبني. 
ورغم انتش��ار احلركة في الضف��ة الغربية، وبعض 
التجمعات الفلس��طينية، في بعض الدول العربية، إال أن 
ثقلها الرئيس��ي يكمن في قطاع غزة، الذي سيطرت عليه 

في صيف عام 2007، بعد انتخابات حققت فيها جناحاً 
بارزاً.

وي��رأس حم��اس حالي��اً، خال��د مش��عل املقي��م في 
الدوح��ة، فيم��ا يقي��م نائب��ه إس��ماعيل هنية، ف��ي قطاع 
غزة. وي��رى عدنان أبو عامر، الكاتب السياس��ي، وعميد 
كلي��ة اآلداب بجامعة األّمة في غ��زة، أن إجناز املصاحلة 
م��ع حركة فتح وإنهاء االنقس��ام الداخلي يعتبر من أبرز 

التحديات الداخلية التي تواجه احلركة. 
ويس��ود االنقس��ام السياس��ي واجلغراف��ي أراضي 
الس��لطة الفلس��طينية منذ منتصف حزي��ران 2007، في 
أعق��اب س��يطرة »حم��اس« عل��ى قطاع غ��زة. ول��م ُتكلّل 
جهود إنهاء االنقس��ام بالنجاح طوال السنوات املاضية، 

رغم تعّدد جوالت املصاحلة بني احلركتني. 
وعل��ى الصعيد اخلارجي يرى أب��و عامر أن حماس 
تواج��ه حتدياً يتمثل في ترمي��م عاقتها مع دول اإلقليم، 

»ث��ورات  بع��د  خاص��ة 
وتابع:  العرب��ي«.  الربيع 
بحاج��ة  احلرك��ة  »تب��دو 
إل��ى انفت��اح أكث��ر وأكث��ر 
ف��ي عاقاته��ا اخلارجية، 
واالقتراب من كل األطراف 
عب��ر تق��دمي نفس��ها عل��ى 
فلس��طينية  حرك��ة  أنه��ا 
بعيداً عن البعد التنظيمي 

واحلزبي«. 
الوضع  أن  إلى  ولفت 
ف��ي  الراه��ن  السياس��ي 

املنطق��ة يتطل��ب من احلرك��ة، أن تقترب م��ن كافة الدول 
املال��ي  للدع��م  حلاجته��ا  و»مص��ر«  »إي��ران«  خاص��ة 
والسياس��ي. وكان��ت العاق��ة ب��ني حم��اس ومص��ر ق��د 
ش��هدت توتراً ملحوظاً منذ عزل الرئيس الس��ابق محمد 

مرسي عام 2013. 
أم��ا عل��ى صعي��د عاقته��ا م��ع إي��ران، فق��د أقامت 
حماس على مدار س��نوات عدي��دة، عاقات قوية ومتينة 
م��ع النظام اإليراني، ولك��ن اندالع الثورة الس��ورية عام 
2011، ورف��ض حم��اس تأيي��د نظام بش��ار األس��د، وّتر 

العاقات بينهما. 
 وي��رى إبراهي��م املده��ون، رئي��س مرك��ز أبح��اث 
املس��تقبل، أن م��ن أب��رز التحدي��ات الت��ي تواج��ه حركة 
حم��اس، يتمثل ف��ي حصولها على »االعت��راف الدولي«. 
ويضي��ف: »ف��ي ظل ما يج��ري في اإلقلي��م، تبدو حماس 
بحاجة ماس��ة لاعتراف الدولي، واحملافظة على عاقة 
جيدة مع كاف��ة احملاور واألطراف. ويش��كل الدعم املالي 
حتدي��اً للحركة بحس��ب املده��ون، الذي ق��ال إن احلركة 

مطالبة بحشد الدعم السياسي واملالي معاً. 
وفقدت حركة حماس م��ورداً مالياً مهماً عقب إغاق 
وهدم الس��لطات املصري��ة، األنفاق املنتش��رة على طول 
احلدود الفلس��طينية املصرية، إذ كان��ت تقوم بتحصيل 

الضرائب على الوقود ومواد البناء، ومستلزمات أخرى. 
ويقول هاني املصري، مدير مركز مس��ارات ألبحاث 
السياسات والدراسات االستراتيجية في مدينة رام الله 
بالضف��ة الغربية إن التحدي األب��رز داخلياً لدى احلركة 
يتمث��ل ف��ي قدرته��ا على تق��دمي نفس��ها كحرك��ة وطنية 
ش��املة. وأك��د املص��ري أن حركة حماس اس��تطاعت أن 
يكون لها وزن فاعل على الساحة الداخلية واخلارجية. 

واس��تدرك بالقول: »اليوم هي ق��ادرة على أن متزج 
ب��ني ما قدمته على صعيد املقامة ط��وال األعوام املاضية 
وبني السياس��ة«. وتعرض قطاع غ��زة إلى ثاثة حروب 

شنتها إسرائيل ما بني أعوام )2008، 2014(. 
ووفق نشرة س��ابقة أصدرتها »القس��ام«، فإن عدد 
عناص��ر حرك��ة حماس في قط��اع غزة، جتاوز العش��رة 
آالف مقات��ل، يكون��ون »جيش��اً حقيقياً حتت تش��كيات 
عس��كرية، تبدأ م��ن الفرد واملجموع��ة، م��روراً بالفصيل 
والس��رّية، وانته��اًء بالكتيب��ة والل��واء«. وتعتمد كتائب 
القس��ام أس��لوب حرب العصابات ف��ي مواجهة اجليش 

اإلسرائيلي الذي يصنف كأحد أقوى جيوش املنطقة. 
وحتاول حركة حماس أن تنس��ج عاقات جيدة مع 
الدول العربية واإلس��امية، وترتب��ط بعاقات قوية مع 

قطر وتركيا.{

مسيرات في غزة
احتفااًل بالذكرى 29 النطالقة حماس

متظاهرون أردنّيون
ينّددون بالصمت عن مجازر حلب

توتر كبير بين عباس والسيسي
عقب نتائج مؤتمر فتح

حرك��ة  نّظم��ت 
اإلس��امية  املقاوم��ة 
ي��وم اجلمعة  )حم��اس( 
احتفاالً  حاشدة  مسيرات 
النطاقتها،   29 بالذكرى 
وخرجت املس��يرات التي 
م��ن  اآلالف  فيه��ا  ش��ارك 
أنص��ار احلركة م��ن عدة 
ف��ي  وتوقف��ت  مس��اجد، 
)ش��مالي  جبالي��ا  بل��دة 
لاحتف��ال  غ��زة(  قط��اع 

بذكرى تأسيس��ها، في مهرجان حمل اس��م »قدس��نا.. 
عهٌد ووعد«.

ورفع املش��اركون في املس��يرات راي��ات احلركة، 
مرددي��ن هتاف��ات تؤك��د متّس��كهم بخي��ار املقاوم��ة، 
ورأى عضو املكتب السياس��ي للحركة خليل احلّية أن 
االحتفال بهذا احلش��د الكبير »أسقط رهانات أعدائنا، 
وأظه��ر ثبات ش��عبنا، وثب��ات حركة حم��اس«. وقال 
احلّي��ة إنه عل��ى الرغم من كل م��ا تعرضت له احلركة 
من��ذ انطاقتها من اغتيال مؤسس��يها والقادة، وإبعاد 
وحصار وح��روب متعاقب��ة، فإنها ما زالت متمس��كة 
مببادئه��ا ومرجعيتها اإلس��امية، وهدفها املتمثل في 
حتري��ر فلس��طني باس��تخدام كاف��ة الوس��ائل، وعلى 

رأسها املقاومة املسلّحة.
ولفت إلى أن احلصار اإلس��رائيلي املستمر لعامه 
العاش��ر يهدف إلى ح��رف بوصلة حم��اس عن خيار 
املقاوم��ة والتحري��ر. ووّج��ه احلّية رس��الة لألس��رى 
داخ��ل الس��جون اإلس��رائيلية، وق��ال م��ا ف��ي قبضة 
مجاهدين��ا كفي��ل بتحريره��م، »ونق��ول لق��ادة العدّو 
عليكم االس��تعداد لدفع الثمن، وط��ول الزمن ليس في 
مصلحتكم«، وكانت كتائب الش��هيد عز الدين القسام 
الذراع العس��كرية للحركة قد كشفت في مطلع نيسان 
املاضي ألول مرة عن وجود »أربعة جنود إسرائيليني 

ندد متظاهرون أردنيون بصمت احلكومات العربية 
والدول اإلس��امية حي��ال املجازر الت��ي ُترتكب في حلب 
ومدن سورية أخرى، ورددوا شعارات مساندة للمدنيني، 

ودعوا إلى تنحية رئيس النظام السوري بشار األسد.
وطالب قياديون في احلركة اإلسامية خال مسيرة 
وس��ط العاصمة ع�ّم�ان مبواقف أكثر جدية لوقف شال 
ال��دم املتدف��ق في حل��ب، وألق��وا بالائمة عل��ى املجتمع 
الدول��ي ف��ي الصع��اب التي يواجهه��ا املواطنون ش��رق 

حلب.
ورفع املش��اركون الفتات كتب عليها »ال للمليشيات 
الطائفية الهدامة في س��وريا«، و»حلب الشهباء متوت ال 
م��ن قلة املاء وال الكهرباء وال م��ن قلة الغذاء وإمنا من قلة 
الوفاء«، كذلك رددوا ش��عارات منددة بالرئيس الروسي 

فادميير بوتني، ووزير خارجيته سيرغي الفروف.
وطال��ب املش��اركون في املس��يرة الت��ي انطلقت من 
املس��جد احلس��يني وس��ط عم��ان بع��د ص��اة اجلمعة، 
مبوقف رس��مي عربي إلنقاذ من تبقى م��ن أهالي مناطق 
حل��ب الواقع��ة حتت احلص��ار. وهت��ف املش��اركون في 
املس��يرة ضد ح��زب الله وروس��يا وإي��ران، مطالبني في 

الوقت ذاته بدعم املعارضة السورية. 
وم��ن ب��ني الهتاف��ات الت��ي ردده��ا املش��اركون في 
املسيرة: »سوريا حتت الدمار.. يا أمتنا بيكفي عار«، »يا 

قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن توتراً كبيراً طرأ 
على العاقة بني رئيس الس��لطة الفلس��طينية محمود 
عب��اس، والرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي، في 
أعقاب نتائج املؤمتر الس��ابع حلركة فتح الذي أسدل 
الس��تار على أي فرص��ة إلعادة القي��ادي املفصول من 

احلركة محمد دحان، املقرب من السيسي.
ونق��ل موقع »وال��ا« العب��ري صب��اح األحد عن 
مص��ادر أمني��ة إس��رائيلية أن »القاه��رة تتخ��ذ حالياً 
إجراءات عقابية ضد عباس«، مشيرًة إلى أن السيسي 
من��ح دحان الض��وء األخضر لعقد وتنظي��م فعاليات 
سياس��ية داخل األراض��ي املصرية، لإلض��رار مبكانة 
عباس داخل حركة فتح، وفي الس��احة الفلس��طينية 

بشكل عام.
ونّوه��ت املص��ادر إل��ى أن السيس��ي واف��ق على 

أسرى لديها«.
وم��ن جان��ب آخر، دع��ا احلّية حرك��ة »فتح« إلى 
العودة لطاولة املصاحلة الفلسطينية، ولانخراط في 
حوار وطني وصفه »باجلاد واملس��ؤول«، الذي ُيطّبق 

ما مت االتفاق عليه في جوالت املصاحلة السابقة.
واس��تنكر القيادي في »حماس اس��تمرار السلطة 
الفلسطينية في ش��ن حمات االعتقاالت السياسية«، 
مطالب��اً ب�»اإلف��راج ع��ن املعتقلني السياس��يني ووقف 
كل أش��كال املاحقة وحمات املطاردة للمجاهدين في 
الضف��ة الغربية احملتلة«. وق��ال احلية: »حماس رغم 
احملن واحدة موحدة في قادته��ا وأبنائها ومجاهديها 

في الداخل واخلارج«.
وفي رس��الته للعدّو الصهيون��ي قال القيادي في 
حماس: »الزمن ليس في صاحلكم، وس��نحرر أسرانا 
مبا ل��دى مقاومتنا«. وأكد رفض التطبيع مع االحتال 
بأش��كاله كاف��ة؛ »فه��و )الع��دو الصهيون��ي( كائ��ن 
س��رطاني، وندعو للعمل ضده«. وجدد تأييد حماس 
ملبادرة اجلهاد اإلسامي، وقال: »نقدر مبادرة اجلهاد 
اإلس��امي، وندعمه��ا، ونتبناها، وندعو فت��ح إلى أن 
تكون ه��ذه املبادرة إحدى قواع��د االنطاق للوحدة«. 
وتوج��ه ألبن��اء األم��ة بقول��ه: »فلس��طني أمان��ة ف��ي 

أعناقكم، ومسؤولية تاريخية من مسؤولياتكم«.{

بوتني يا محتل.. الش��عب الس��وري ما بين��ذل«، »أمريكا 
هّي ه��ّي.. ع��دّو اإلنس��انية«، و»يا بوتني وي��ا الفروف.. 

الشعب السوري نزع اخلوف«.
من جهته، شن النائب السابق، والقيادي في احلركة 
اإلسامية، علي أبو السكر، هجوماً الذعاً على السياسات 
اإليرانية في املنطقة. وبعد دعوته اجلهات الرس��مية إلى 
إص��دار موقف وفت��وى بخصوص ما تتع��رض له حلب، 

رفض أبو السكر القول بأن املعركة انتهت.
وأكد أبو الس��كر أن »هذه األمة ل��ن متوت، ولن نقيم 
امل��آمت والع��زاء ونن��دب حلب واملوص��ل«، معتب��راً أن ما 
جرى ه��و جولة في املعركة الطويلة. وأضاف: »رس��الة 
لل��دب الروس��ي، ألم تتعلم م��ن أفغانس��تان، التي أذاقك 

ثوارها املهانة والذل«.
ب��دوره، هاج��م النائب صال��ح العرموط��ي جامعة 
ال��دول العربي��ة، ومجل��س األمن على صمتهم��ا جتاه ما 
يجري في حلب. وقال العرموطي إن املنظمات اإلنسانية 
»تق��ف متفرجة أم��ام القنابل احملرمة دولياً التي تس��قط 
على حلب«، وطالب العرموطي بتوجيه رس��مي لنصرة 

»القضايا العادلة في العراق وسوريا وبورما وغيرها«.
وكانت رابطة علماء األردن قد دعت قبل أيام خطباء 
اجلمع��ة لتخصيص خطب��ة اليوم للحديث ع��ن املجازر 

التي يتعرض لها أهالي حلب.{

احتض��ان القاهرة ل��كل الفعاليات واألنش��طة الهادفة 
لتش��كيل ن��واة جتم��ع سياس��ي فلس��طيني، يه��دف 
إل��ى حتس��ني ف��رص دح��ان ف��ي التأثير في املش��هد 
الفلسطيني، وال س��يما في مخيمات الاجئني؛ حتسباً 

خلافة عباس.
وأضاف��ت أن السيس��ي يتلق��ى التأيي��د في دعمه 
دحان من كل من اإلمارات العربية واألردن، وبدرجة 
م��ا م��ن الس��عودية. وأوضح��ت املص��ادر أن دح��ان 
يحّرض السيس��ي عل��ى عباس من خ��ال الزعم بأنه 
بات مرتبطاً مبحور )تركي��ا، قطر، حماس(، ويعادي 
مصر. وأش��ارت إلى أن السيس��ي يدرس حالياً تعزيز 
مكانة دحان في قطاع غزة من خال تسليم اإلشراف 
والس��يطرة على معبر رفح لرجال دح��ان، في مقابل 

أن يتم فتح املعبر بشكل متواصل.{
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 الفشل التاريخي للروس.. هل يتكّرر شرق أوسطيًا؟
يغلب على فهم السياسة األميركية جتاه الوجود 
الروسي في سوريا أن واشنطن تركت غرميها املندفع 
يتورط في املس��تنقع الس��وري؛ جتنب��اً -من ناحية- 
للمواجهة مع موسكو املتطلعة إلى حفظ بقايا نفوذها 
اإلمبراط��وري الق��دمي، وضرب��اً -من ناحي��ة أخرى- 
للمعارضة املسلحة على األرض السورية بكل صورها 
ب��ا كلفة أميركية؛ حتى إذا توقفت احلرب في س��وريا 
لم يك��ن هناك كيان قوي يصعب الس��يطرة عليه؛ كما 
كان��ت احلال ف��ي املواجه��ة الغربية الس��وفياتية في 

أفغانستان قبل عقود.
إال  س��وريا  مش��كلة  م��ن  يهمه��م  ال  األميركي��ون 
حلفاؤه��م في املنطق��ة وما يرتب��ط بهم م��ن مصالح، 
خاص��ة في القاهرة وت��ل أبيب، والثاني��ة على توافق 
ت��ام مع الروس بعد لق��اءات حميمة عديدة بني بوتني 
ونتنياهو، وأما القاهرة فخافاتها مع موس��كو ليست 

بالعمق الذي يهدد النظام املصري القائم.
وفي مقاب��ل هذا يعان��ي األوروبيون مع مش��كلة 
احل��رب في س��وريا من جهت��ني: األولى ق��رب احلرب 
م��ن اجلغرافيا األوروبي��ة، والثانية موج��ات النزوح 
البش��ري الواس��عة الت��ي بات��ت تركيا غير مس��تعدة 
لتحمل مؤونة املزيد منها، ويكفي أن تظل أنقرة راعية 
لقراب��ة ثاث��ة مايني منهم عل��ى أرضه��ا؛ خاصة في 
ظ��ل رف��ض األميركيني وج��ود منطقة آمنة في ش��مال 

سوريا.
ومن خال هذه احلسابات يبدو للمراقب أن هناك 
ثاث��ة فاعل��ني رئيس��يني في املش��هد الس��وري: فاعل 
صامت، وفاعل ناطق، وفاعل متطفل. والفاعل الناطق 
الصارخ هي طائرات الرئيس الروسي فادميير بوتني 
مبا حتدثه من دمار في القطر العربي اليتيم وما تقتله 
م��ن أبرياء ج��ارت عليهم معادالت السياس��ة الدولية 
وحس��اباتها ف��ي املنطقة. عل��ى أن تقوم قوات األس��د 
وامليليش��يات اإليرانية وش��به اإليرانية بإمتام مهمة 

السيطرة على األرض.
وأما الفاعل الصامت في الس��احة السورية، فهو 
الواليات املتحدة وبعض حلفائها في أوروبا الغربية، 
وصمته��ا يب��دو أنه س��يكون أش��د تأثيراً ف��ي حتديد 
مس��تقبل س��وريا من تأثي��ر غرميه��ا؛ ألنه قائ��م على 
اللع��ب عل��ى تقاطعات الص��راع احملتدم وحس��ابات 
االتف��اق واالخت��اف بني الق��وى املتصارع��ة أكثر من 
قيام��ه عل��ى املغالبة بالقوة التي نش��هد فيه��ا تفاوتاً 

كبيراً بني أطراف الصراع في سوريا.
ولعل أهم معالم الفعل الصامت واملؤثر للواليات 
املتحدة في س��وريا هو ظهورها في صورة األخ األكبر 
للجميع ف��ي مواجهة ع��دو هامي اس��مه »اإلرهاب«، 
وهو ما مينحها فرصة للعب مبواقف املجتمع الدولي 
ال��ذي توقف في املأس��اة عند حدود الش��جب والبكاء 
اإلعامي، ومن وراء الس��تار تضرب سياسة واشنطن 
خصمها بيد غيرها، أي تضرب القوى املسلحة العاملة 

ضد النظام بيد الروس.
وم��ن العام��ات الكاش��فة له��ذا ال��دور األميركي 
الصام��ت، تراج��ع األميركي��ني ع��ن أمري��ن خاص��ني 
بس��وريا كانا مهمني قبل التدخل العس��كري الروسي 
ف��ي  املباش��رة  العس��كرية  املش��اركة  األول  فيه��ا: 
املواجه��ات القائم��ة عل��ى األرض الس��ورية، والثاني 

فكرة إسقاط األسد وتبني تصورات لسوريا بدونه.
وأما الفاع��ل املتطفل في املعضلة الس��ورية، فهو 
التحالف الذي يجمع بقايا جيش األس��د وميليشيات 
حزب الل��ه ومرتزقة من عدة باد تخض��ع كلها إلدارة 
قيادة عس��كرية إيرانية وتوجيهات خب��راء حرب من 
الروس، وتكمن خطورة هذه القوات - رغم عجزها عن 
حس��م أي شيء مبفردها- في أنها تقاتل على األرض، 
وَتصلى نيران احلرب مباشرة، وتكتسب خبرة قتالية 
ق��د يكون لها تأثيرها في مناطق أخرى في ما بعد، أي 
أنها األداة املكملة للقصف الروسي الساحق، مهما قلنا 

عن اتفاق أو اختاف أهدافها عن الروس.
وتبقى املجموعات اإلسامية املقاتلة بعد كل هذا 
رقماً مهماً، إال أنها يتيمة سياسياً وعسكرياً، فسياسياً 
ال أح��د يحس��ن احلدي��ث باس��مها وال باس��م الث��ورة 
الس��ورية عموم��اً، وعس��كرياً ألنه��ا ما زال��ت ضعيفة 
اإلمكان��ات مش��تتة الق��وى، ال يأتيه��ا الف��رج إال ح��ني 
توش��ك املعركة على احلسم لصالح النظام ومن معه، 
فتنف��خ فيها تقاطعات الص��راع روح احلياة من جديد 

بدون حسم من هذه الناحية كذلك.
الق��ادرة  ه��ي  وحده��ا  الصواري��خ  ليس��ت  إذن 
على حس��م صراع عس��كري به��ذا التعقيد السياس��ي 
واجلغراف��ي كال��ذي تش��هده س��وريا، فه��ل يس��وق 
الروَس تاريخهم إلى مزيد من املغامرات الفاش��لة ولو 

بعد حني؟!
أحس��ب أن ه��ذا هو الذي نش��هده ب��أم أعيننا في 
الس��احة الس��ورية، فالتاريخ مؤثر وقاب��ل للتكرار ما 
صناعت��ه  عوام��ل  دام��ت 
قائمة عل��ى حاله��ا؛ إذ إن 
روس��يا  ب��ني  االخت��اف 
القيصري��ة ثم الش��يوعية 
وبني روس��يا بوتني يبدو 
ف��ي الدرج��ة ولي��س ف��ي 
النوع؛ إذ تقوم السياسات 
الداخلي��ة له��ذه التجارب 
التحك��م  عل��ى  الث��اث 
ف��ي مفاص��ل الدول��ة ف��ي 
الداخ��ل، والس��يطرة على 

اقتصاده��ا، وامتاك ق��وة أمنية رادع��ة، وفي اخلارج 
عل��ى رعاي��ة املصالح باس��تخدام الق��وة وصناعة أو 

شراء احللفاء.
لق��د نافس��ت روس��يا دول أوروب��ا الغربي��ة إبان 
نهضته��ا احلديثة في عص��ر بطرس األكب��ر وكاترين 
الثانية، وتوس��عت اس��تعمارياً في الفضاء اإلسامي 
الواس��ع في وس��ط آس��يا والق��رم، لك��ن جتربتها في 
مجمله��ا ل��م تقت��رب م��ن ق��وة التج��ارب اإلجنليزي��ة 
ناف��س  وكذل��ك  حين��ذاك.  واألملاني��ة  والفرنس��ية 
الس��وفيات غرماءه��م األميركيني في احل��رب الباردة 
منافس��ة قوية ف��ي الظاه��ر، إال أن النموذج الروس��ي 
الش��يوعي آل إل��ى الفش��ل الذري��ع أيض��اً، فس��قطت 
دول��ة القياصرة في ثورة ع��ام 1917، وتفكك االحتاد 
الس��وفياتي ع��ام 1991. ويأب��ى التاري��خ اآلن إال أن 
يعيد نفس��ه في روس��يا من جديد؛ فبوت��ني يأتي إلى 
الس��لطة وفقاً لقواعد دميقراطية ش��كلية، في حني أنه 
ال يختلف ف��ي هذا عن زعامات العالم الثالث، ويتمكن 
من الس��لطة ال وفقاً لقواعد دستورية وقانونية، ولكن 
وفقاً لألمر الواقع الذي ال ميلك أحد في روسيا تغييره، 

ويكف��ي أن نعل��م أن واح��داً فقط من املوال��ني للرئيس 
الروس��ي في االحتاد الروس��ي، وهو حاكم الشيش��ان 
رمض��ان قديروف، يوفر له ميليش��يا شيش��انية تربو 
على خمس��ة وعش��رين ألف مقات��ل وظيفته��ا حماية 

الرئيس وردع التظاهرات التي قد تخرج ضده.
وإش��كالية ه��ذه النم��اذج القيادية الت��ي تقدمها 
روس��يا من فترة تاريخي��ة إلى أخرى ه��ي أنها تخدم 
أغراضه��ا ال ش��عوبها، وتض��ع مس��تقبل بادها فوق 
ب��ركان يوش��ك أن ينفجر، فق��د يكون للزعي��م من قوة 
الش��خصية والس��طوة ما يضمن له حف��ظ النظام في 
حيات��ه، أو في فت��رة إدارته للباد، ث��م حتمل املرحلة 

التالية من عوامل االنهيار الكثير.
ولع��ل احلجة التي يرددها الروس اليوم من أنهم 
إمنا يقصف��ون أهدافاً إرهابية في س��وريا، تس��تدعي 
مش��هداً تاريخياً قريباً ش��هدته العاصمة الشيشانية 
غروزني عقب احتالها من جديد عام 2000، ويؤكد أن 
الروس اليوم ما زالوا يفكرون بالطريقة اخلطأ نفسها 
الت��ي فكروا بها أم��س وقبل أمس، وس��ببت لهم كثيراً 
م��ن العط��ب التاريخي والسياس��ي؛ إذ فضل رس��ان 
حم��زات غايي��ف -أحد ق��ادة احلرب الشيش��انيني- 
االنس��حاب بقواته من غروزني انسحاباً علنياً، حتى 
يجنب املدنيني مزيداً م��ن التدمير الفظيع الذي قام به 
الطيران الروس��ي، إال أن الروس -رغم ذلك- استمروا 
في قصفهم الهستيري للمدينة املغضوب عليها، حتى 
ص��ارت -على ح��د وصف تقاري��ر األمم املتح��دة عام 
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الفراغ احلاصل في س��وريا وقفزوا إلى امليدان لينفردوا في إدارة الصراع 
وتوجيهه بالطريقة التي يرونها مناس��بة. ما زال الغرب يزاحم سياسياً 
وإعامياً من أجل أن يكون له نصيب في إدارة الدفة، لكن الروس يقّدرون 
أن أمي��ركا ومن واالها ال ميلكون مجاالً أو باباً للتأثير اجلدي في س��وريا 

سوى باب اإلعام والتصريحات السياسية.
االستعاء الغربي

ماذا تفعل إذا أردَت للقط أن ينقلب أس��داً؟ حتش��ره في زاوية. هكذا 
فع��ل أهل الغرب وعلى رأس��هم الوالي��ات املتحدة مع روس��يا. لقد عملوا 
من��ذ انهيار االحتاد الس��وفياتي على محاصرة روس��يا عس��كرياً وأمنياً 
وسياسياً واقتصادياً ومالياً، وأحلقوا بها إهانات كثيرة كان على رأسها 
اإلهانة في العراق. وقد دعم أهل الغرب رأس��ماليني كباراً في روس��يا من 
أجل حتويل االقتصاد الروس��ي إلى نظام اقتصادي شبيه باالقتصادات 
األوروبي��ة، وس��ببوا لروس��يا آف��ات اجتماعي��ة كثي��رة منه��ا انتش��ار 
العصاب��ات اإلجرامية واملخ��درات، وتعمدوا تخريب املجتمع الروس��ي.  
وفي ذات الوقت بدأ الغرب يخطط حلصار روسيا عسكرياً وشل قدراتها 

على املواجهة.
عملت أميركا وحلفاؤها على توسيع حلف شمال األطلسي، وانضمت 
ل��ه عدد من ال��دول التي كان��ت ضمن املنظوم��ة الس��وفياتية، وهي دول 
مجاورة في الغالب لروس��يا، وخرجت أمي��ركا بفكرة الدرع الصاروخية 
التي من شأنها تطويق روس��يا من ثاث جهات. تذّرعت أميركا بأن هذه 
الدرع موجهة ضد الصواريخ اإليرانية، لكن ذلك لم يكن مقنعاً للروس. 

تط��اول الغ��رب كثيراً عل��ى روس��يا وعمل عل��ى إذاللها آخ��ذاً بعني 

أعلنت روس��يا مؤخراً »عقيدة« جديدة لسياستها اخلارجية شملت 
ع��ددا من النق��اط الهام��ة وتناولتها وس��ائل اإلعام املختلف��ة بالتحليل 
والتدقيق. من هذه النقاط أن روسيا لن تخضع للضغوط األميركية التي 
قد متارس ضدها، وس��ترد بكل قوة على كل م��ا ميكن أن تتعرض له من 
ضغوط ومضايقات، وأنها مع اس��تقال سوريا ووحدة أراضيها، وتقف 
بق��وة ضد اإلرهاب وتعم��ل على إقامة حتالف دول��ي ملواجهته والقضاء 

عليه.
تش��عر روس��يا بأنها خرجت من حالة الضعف الت��ي آلت إليها بعد 
انهي��ار االحتاد الس��وفياتي، أتت عليها ظ��روف اقتصادي��ة واجتماعية 
صعب��ة بعد أن ط��ارت أجنحتها الغربية واجلنوبي��ة وانتهت إلى احتاد 
فيدرالي ال يخلو من التحديات الداخلية. كما أن الغرب استضعفها وأملى 
عليها كثيراً من السياس��ات بسبب حاجتها املاس��ة للمال واالستثمارات 
الغربية، لكنها بدأت منذ سنوات تسترد صحتها االقتصادية، وتخلصت 
م��ن العديد من األم��راض االجتماعي��ة، خاصة من استش��راء رأس املال 
ال��ذي طغ��ى على الطبقة الوس��طى وأنه��ك الفئات األقل حظ��اً. وكان من 
حس��ن طالعه��ا أن أس��عار الغ��از والنف��ط قفزت عالي��اً على م��دى فترة 

طويلة، فاستغلت الفرصة لتحس��ني الظروف االقتصادية لنسبة كبيرة 
من سكانها.

انتقلت روس��يا من مرحلة االنكماش على الذات إلى مرحلة استرداد 
الكبرياء ولو قلياً، وحانت ظروف متكنها من ذلك كان على رأسها الوضع 
اجلورجي. لم تتصّرف جورجيا بحكمة، ورمبا وقعت حتت ظّنني هما أن 
روس��يا أعجز م��ن أن تهاجمها وتفرض ش��روطها، وأن الغرب لن يتركها 
وحيدة فيما إذا هاجمتها روسيا. خاب الظنان وقامت روسيا باالستفراد 

بها دون أن يصنع أهل الغرب شيئاً سوى الضجيج اإلعامي. 
ثم أطلت املش��كلة األوكرانية برأسها، ولم تتوان روسيا في ما سمته 
استرجاع ش��به جزيرة القرم. أرسلت قواتها في وضح النهار إلى املكان 
وس��يطرت عليه وأعلنت عودته إلى حضن أمه روسيا. ووجد الروس أن 
رد الفع��ل الغرب��ي لم يكن س��وى جعجعة فارغة. تراكم ش��عور الروس 
بالق��وة إل��ى أن وصلت األمور إلى س��وريا؛ ت��ردد األميركي��ون كثيراً في 
دعم طرف حلس��م املع��ارك واخت��اروا تدمير س��وريا، فاس��تغل الروس 

المستجّد في السياسة الخارجّية الروسّية.. استراتيجّية التعالي
بقلم: عبد الستار قاسم

قورتولموش: االستعدادات جارية
لعملية حاسمة الستعادة »الباب« السورية

نعم��ان  الترك��ي  ال��وزراء  رئي��س  نائ��ب  ق��ال 
قورتوملوش إن االس��تعدادات جارية لعملية حاسمة 
الستعادة مدينة الباب الس��ورية اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم »داعش« اإلرهابي.
تصريح��ات قورتوملوش ج��اءت خ��ال اجتماع 

ملجلس الوزراء التركي برئاسة بن علي يلدرمي.
وأوضح قورتوملوش أّن مدينة الباب مّت تطويقها 
بش��كل محكم م��ن قبل ق��وات اجليش الس��وري احلر 
املدعوم��ة تركي��اً ضم��ن إط��ار عملي��ة »درع الفرات«، 
األخي��رة  باحلمل��ة  للقي��ام  جاري��ة  واالس��تعدادات 

واحلاسمة.
تت��م  أن  ف��ي  أمل��ه  ع��ن  قورتومل��وش  وأع��رب 
الس��يطرة على كامل مدينة »الب��اب« )بريف محافظة 
حل��ب( خال فت��رة قصيرة. كم��ا اقت��رح قورتوملوش 
تنظي��م قافلة مس��اعدات مبش��اركة املجتم��ع الدولي 
والبلدان األوروبي��ة ودول املنطقة وتركيا، حتمل فيها 
الشاحنات أعام بادها، إليصال املساعدات في أقرب 

فرصة ممكنة إلى مئات اآلالف من احملتاجني بحلب. 
ودعماً لقوات »اجليش الس��وري احل��ر«، أطلقت 
وح��دات م��ن الق��وات اخلاصة ف��ي اجلي��ش التركي، 
بالتنس��يق مع القوات اجلوية للتحالف الدولي، فجر 
24 آب املاضي، عملية عس��كرية ف��ي مدينة جرابلس 

)شمال سوريا(، حتت اسم »درع الفرات«.
وته��دف العملي��ة إلى »تطهي��ر املدين��ة واملنطقة 
احلدودي��ة من املنظم��ات اإلرهابي��ة، وخاصة داعش 

الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها األبرياء«.
وف��ي م��ا يخ��ص مواق��ف ال��دول حي��ال هج��وم 
إس��طنبول اإلرهابي الذي وقع مس��اء السبت الفائت، 
قال قورتوملوش إّن إدانات ال��دول الصديقة ومواقفها 

من الهجوم كان إيجابياً، لكّن ذلك غير كاٍف.
وش��دد الناط��ق باس��م احلكوم��ة التركي��ة عل��ى 
ضرورة ترجمة تلك الدول ملواقفها إلى تعاون حقيقي 

مع تركيا بخصوص مكافحة املنظمات اإلرهابية.
وأش��ار قورتومل��وش إل��ى أّن اله��دف الرئيس��ي 
للمنظم��ات اإلرهابية هو نش��ر الذع��ر واخلوف داخل 
املجتم��ع الترك��ي، مؤّك��داً أّن باده لن تستس��لم أمام 
سياس��ة التخويف املتبعة ضّدها. ولفت قورتوملوش 
إلى أّن تركيا لن تعتاد التأقلم مع العمليات اإلرهابية، 

وستستمر في محاسبة اإلرهابيني.
ووق��ع مس��اء الس��بت هج��وم م��زدوج بس��يارة 
مفخخ��ة وتفجي��ر انتح��اري اس��تهدف ملع��ب »أرينا 
فوداف��ون« مبنطقة بش��يكطاش في مدينة اس��طنبول 
التركي��ة، عق��ب انتهاء مب��اراة لك��رة القدم أس��فر عن 

استشهاد 44 شخصاً بينهم 37 شرطياً.{



9األمان األمان الدولياألمـان - العــدد 1241 - 16 كانون األول 2016م

االعتب��ار أنه��ا ق��وة نووية عظم��ى وتس��تطيع تدمير 
أوروبا وأميركا في آن واحد. لم تكن خطوات الغربيني 
ض��د روس��يا متناس��بة م��ع التوازن��ات العس��كرية 
الفعلي��ة. ورمب��ا ينبع ه��ذا من عقدة االس��تعاء التي 
يعاني منها الغرب في تعامله مع األمم. هم يشعرون 
بأنهم أرباب النعم، وهم الق��ادرون فقط على حتقيق 
االس��تقرار واألمن والس��لم العامليني، ويتعاملون مع 
الش��عوب األخرى عل��ى أنه��ا متخلفة تنتظ��ر رغيف 

اخلبز من عطاء خزائنهم. 
ولن��ا نحن العرب جتارب كثي��رة مع أهل الغرب 
الذي��ن دأب��وا عل��ى اس��تعمالنا مطاي��ا لسياس��اتهم 
ومصاحله��م. من��ذ انته��اء احل��رب العاملي��ة الثانية 
حت��ى اآلن وهم يعبثون بالوط��ن العربي واملواطنني 
ويثيرون الفنت واألحقاد والضغائن ويدعمون حكاماً 

استبداديني شهوانيني ال يتقنون سوى الهزائم.
إزاء التطورات اجلارية اآلن على الساحة الدولية 
والعقيدة الروسية اجلديدة للسياسة الدولية نتوقع 

حصول املزيد من التطورات أذكر منها:
سباق التسلح

يعي��ش العالم اآلن أج��واء احلرب الب��اردة على 
الرغ��م م��ن أن لهج��ات السياس��يني م��ن كل األطراف 
ناعمة إلى حّد كبي��ر. الروس واألميركيون حريصون 
عل��ى تخفي��ف نب��رات تصريحاته��م، وهك��ذا يفع��ل 
السياس��يون األوروبيون، وجميعهم يؤكدون أنهم ال 

يسعون إلى التصعيد واملواجهة.
بالنس��بة إلينا نحن الذين نعيش على الهامش، 
التصعي��د ال يخدم أي طرف منهم لكن تصعيدهم يتم 
بالوكال��ة عادة، أي نحن وق��ود تصعيدهم وحروبهم 
غي��ر املباش��رة. لكنه��م ف��ي ذات الوق��ت يتبادل��ون 
النظرات والتدقيق، وباتوا يدركون أن اإلصرار ظاهر 
على الوجوه حتى لو أدى ذلك إلى مغامرات عسكرية 
مدم��رة. وله��ذا سيس��عى كل طرف إلى س��د الثغرات 
العس��كرية التي يعان��ي منها، خاصة ف��ي ما يتعلق 

باملعدات العسكرية.
استعراض العضات

س��تعمد الدول املتنافس��ة وخاصة روس��يا، إلى 
اس��تعراض عضاته��ا إليص��ال رس��ائل قوي��ة إل��ى 
ر روسيا مزيداً من طائراتها  األطراف األخرى. ستس��يّ
االس��تراتيجية في أج��واء العالم، خاصة في ش��مال 
الكرة األرضية. وسترفع من وتيرة جتوال غواصاتها 
وس��فنها احلربي��ة في احمليط��ات والبحار، وس��تركز 
قطعاً عديدة في مناطق احمليط الهادي قرب البحرين 
احملي��ط  ومنطق��ة  والش��مالي  اجلنوب��ي  الصيني��ني 
الهندي بالق��رب من بحر العرب والس��واحل العربية 
اإليراني��ة، ولن تت��رك البحر األبيض املتوس��ط بركة 

سباحة لألوروبيني. 
حتسني العاقات بني الدول

العالم اآلن مضط��رب اقتصادياً، ونفقات األس��ر 
والعائات في كل العالم تتصاعد، والش��عوب تتطلع 
إلى حتس��ني ظروفها املعيش��ية وحتاسب حكوماتها 
واحلكوم��ات  االقتصادي��ة.  األوض��اع  معي��ار  وف��ق 
واألح��زاب الت��ي تش��كلها حريص��ة عل��ى البق��اء في 
احلكم، وال مفر أمامها إال حتس��ني ظروف الناس، وهو 
حتس��ني ال يأت��ي من خ��ال احلروب وإمن��ا من خال 

االدخار واالستثمار.
وعلي��ه ف��إن احلكوم��ات املتعقل��ة ال تتج��ه نحو 
احلروب حتى ال تس��تفز الن��اس وتلح��ق الظلم بهم، 
وإمنا من خال البحث عن األمن واالستقرار والسام. 
وله��ذا ف��إن روس��يا س��تلجأ إل��ى حتس��ني عاقاته��ا 
م��ع دول متخاصم��ة معها إل��ى حد ما، وه��ي اليابان 
وبعض دول أوروبا الشرقية خاصة التفيا وإستونيا، 
وستعمل على معاجلة مشاكلها الداخلية مع قوميات 
غير روس��ية. أما أميركا فس��تقلص م��ن تدخاتها في 
ش��ؤون العالم، وس��يتطور لديها اجت��اه مقتنع بأنها 

ليست الدولة املسؤولة عن العالم. 
إسرائيل

ال��دول النووي��ة ال تلج��أ إل��ى تصعي��د خافاتها 
حت��ى احلرب، لك��ن إس��رائيل ه��ي املفس��دة العاملية 
القادرة دائماً على توتير العاقات الدولية. إس��رائيل 
تدف��ع باس��تمرار ومن��ذ زمن نح��و متّرد أمي��ركا على 
االتف��اق الن��ووي م��ع إي��ران، وفي ه��ذا ما س��يؤجج 
خافات كثيرة ق��د تنتهي إلى حرب في املنطقة. وهي 
تستمر في حتريضها ألميركا على روسيا في سوريا. 
وبغ��ض النظر ع��ن اتفاقن��ا م��ع روس��يا أو اختافنا 
معه��ا، التوجه��ات اإلس��رائيلية م��ن ش��أنها ت��أزمي 
أوض��اع املنطقة باملزي��د، وغداً س��تحّرض ضد مصر 
ودول عربي��ة أخرى. إس��رائيل ال تطمئن ألجواء األمن 
والس��ام، وت��رى دائم��اً أن القت��ل والدمار ف��ي خدمة 
أهدافه��ا. فه��ل س��يدرك األميركيون ال��ذي جترهم له 

إسرائيل؟{

سياسة تركيا الدفاعّية ضد إيران.. هل تقابلها إيران بالمثل
توجي��ه رس��الة إلى الق��وات التركية بعدم جتاوز احل��دود التي تس��مح بها أمريكا 
والقوات التي تدعمها، من قوات س��وريا الدميقراطية وأشباهها من مليشيات حزب 
العمال الكردس��تاني، التي تنازع اجليش الس��وري احلّر في االس��تياء على شمال 

سوريا، التي تعتبر أن عملية درع الفرات تستهدفها أكثر من غيرها.
كل ه��ذه االحتماالت تناولتها حتليات األس��بوع املاضي، وكاد أن يصل الرأي 
الراجح منها إلى أن املستفيد األول من استهداف اجلنود األتراك )شمال سوريا( هو 
إيران، فاملذكورون س��ابقاً لهم مصالح باستهداف تركيا في سوريا، ولكن املستفيد 
األول م��ن وجهة نظر الكثيرين هي إيران، ألنها جتد في املش��روع التركي مش��روعاً 
مضاداً ملشروعها شمال سوريا وفي كل سوريا أيضاً، بل وفي شمال العراق واليمن 

واخلليج واملنطقة أيضاً.
وبالتال��ي ف��إن توجي��ه إيران ه��ذه الرس��الة إلى تركي��ا أمر محتم��ل ومقبول، 
خاص��ة أن هن��اك دالئل عل��ى وجود طائرة إيراني��ة من دون طيار ق��رب املوقع ليلة 
احل��ادث، ولكن ذهاب وزير اخلارجي��ة التركي إلى طهران بعد أيام قليلة دليل على 
أن احتمال توريط احلكومة اإليرانية حلسن روحاني باحلادثة مستبعد، وبالتالي 
فإن احملتمل أنه يحمل رس��الة إلى طهران وإلى احلكومة السياس��ية الرس��مية بأن 
التحركات العس��كرية أو األخطاء العس��كرية التي قد تقوم بها املليشيات اإليرانية 
في س��وريا ضد اجلنود األتراك أمر غير محتمل، وينبغ��ي أال يتكرر إطاقاً، وينبغي 
للحكوم��ة السياس��ية أن توجه رس��الة إل��ى احلرس الث��وري اإليراني في س��وريا 
برف��ض التع��رض للجن��ود األت��راك في ش��مال س��وريا، ألن وجودهم ال يس��تهدف 
املليش��يات اإليراني��ة، وإمنا يس��تهدف املليش��يات التابع��ة لداع��ش أوالً، وحلزب 
العمال الكردس��تاني ثانياً، التي هاجمت األراضي التركية من قبل، سواء كانت من 
مليش��يات حزب العمال الكردس��تاني أو من توابعه من ح��زب االحتاد الدميقراطي 
الذي تعمل إيران لزيادة التعاون معها في سوريا والعراق، أو لغيرها من املليشيات 

التي تستهدف األمن القومي التركي.
فإي��ران ال مصلح��ة لها بتق��دمي خدم��ات لألحزاب الكردي��ة املعادي��ة لتركيا ال 
ف��ي س��وريا وال في الع��راق، وإال فإنها س��وف تدخ��ل دائرة الع��داء الترك��ي أيضاً، 
بينم��ا عملت تركيا خال الس��نوات املاضي��ة وال تزال على اعتماد سياس��ة دفاعية 
ض��د األعم��ال العدائية التي ترتكبه��ا العناصر اإليرانية املعادي��ة لتركيا، واملأمول 
احلكوم��ة اإليراني��ة الرس��مية ومعه��ا حكومة احلرس الث��وري اإليران��ي أيضاً، أن 
تتحك��م بعناصرها ومليش��ياتها داخل س��وريا والع��راق وغيرها بع��دم التعرض 
لألمن القومي التركي، واالنس��حاب إلى بادها وترك الش��عب العربي يقرر مصيره 

بنفسه.{

منذ أن قتل ثاثة جنود أتراك وجرح آخرون بتاريخ 24 تشرين األول املاضي، 
والتحليات السياس��ية تتوالى ملعرفة األس��باب واجلهة الت��ي قامت بهذا الهجوم، 
مع عدم وجود اعتراف رسمي من أحد، باستثناء تنظيم داعش الذي يدعي أنه أسر 

جنديني تركيني بعد احلادث األول أيضاً.
ورغم احتمالية قيام داعش بقتل اجلن��ود األتراك بحكم الصراع الواقع بينهما 
من��ذ حملة درع الفرات قبل أش��هر على أق��ل تقدير، وقد حرر اجليش الس��وري منها 
بعض املدن الس��ورية الش��مالية بدع��م تركي، ب��دءاً من جرابلس وداب��ق وغيرها، 
واملعركة بينهما ال تزال مس��تمرة في أري��اف مدينة الباب، وبالتالي فإن األمر ميكن 

أن يعتبر جزءاً طبيعياً في معركة تدعم تركيا طرفاً فيها ضد طرف آخر.
ولك��ن األم��ر لم تتم قراءت��ه على هذا النحو ف��ي البداي��ة، ألن احلكومة التركية 
س��ارعت باإلش��ارة إلى احتمالي��ة أن تكون قوات تابعة لألس��د ه��ي التي هاجمت 
املوق��ع، وحتدث��ت تكهنات أخ��رى عن احتمالية تعاون روس��يا مع قوات األس��د أو 

انفرادهم باحلادث، ما أثار تكهنات أخرى أكثر قلقاً مع روسيا أيضاً.
ولكن احلكومة الروس��ية بقيادة بوتني شخصياً لم تترك مجاالً للتكهنات التي 
تتهم روس��يا باحلادث أن تتوس��ع، وصدر نفي رسمي أكثر من مرة من روسيا ومن 
بوت��ني ش��خصياً، وحيث إن حكومة األس��د لم تص��در بياناً يثب��ت أو ينفي تورطها 
باحل��ادث، إال أن الرئي��س بوتني اس��تبعد أن تك��ون طائرات األس��د هاجمت موقع 
اجلنود األتراك، ثم عاد ونفى أن يكون جيش األسد قد قام بالهجوم، وبعدها ذهبت 

األنظار إلى املستفيد اآلخر من قتل جنود أتراك في سوريا.
وبدت التساؤالت عن مصلحة قوات التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا بهدف 

بقلم: محمد زاهد غول

األسير الفلسطيني بالل كايد حرًا
بعد سجنه 15 عامًا

أفرجت سلطات االحتال اإلسرائيلي 
عن األسير الفلسطيني بال كايد ليعانق 
احلري��ة بع��د اعتقال دام خمس��ة عش��ر 
عاماً، وبعد إضراب عن الطعام ألكثر من 
شهرين رفضاً لتحويله لاعتقال اإلداري 

بعد انتهاء مدة حبسه.
وحس��ب »مراس��لون« ف��ي نابلس، 
فق��د مت اإلف��راج ع��ن كاي��د -وه��و عضو 
في اجلبهة الش��عبية لتحرير فلسطني- 
عصر يوم االثنني م��ن أمام حاجز جبارة 
جنوب مدين��ة طولكرم )ش��مالي الضفة 

الغربية(.
بالغ��ة،  بحف��اوة  كاي��د  واس��تقبل 
بحضور رس��مي وش��عبي عند احلاجز، 
ثم نقل ملسقط رأسه بلدة عصيرة )شمال 
نابلس(، ونظم احتفال جماهيري واسع 
باإلف��راج عنه داخ��ل بلدته، حت��ّول إلى 
تزام��ن  واس��ع،  جماهي��ري  اس��تقبال 
م��ع االحتف��ال بذك��رى انطاق��ة اجلبهة 

الشعبية لتحرير فلسطني.
وكان كايد أمض��ى 14 عاماً ونصف 
العام داخل سجون االحتال اإلسرائيلي، 
إال أن االحتال أعاد قبل ستة أشهر متديد 
اعتقاله إداري��اً بعد إنهاء حكمه األصلي، 

في س��ابقة خطيرة بحق األس��رى، وذلك 
بتحويله��م لاعتقال اإلداري عقب انتهاء 
أحكامهم. وخاض كاي��د إضراباً مفتوحاً 
عن الطعام اس��تمر أكثر من سبعني يوماً 
رفضاً لهذا التمديد، إلى أن قضت احملكمة 
العليا اإلسرائيلية باالكتفاء مبدة جتديد 
االعتقال اإلداري ستة أشهر، التي انتهت 

باإلفراج عنه.
وق��د أك��د كاي��د أن مجمل م��ا يحمله 
رس��التان: أوالهما للقيادة الفلس��طينية 
مبختلف مسؤوليها وفصائلها بضرورة 
العم��ل على الوقوف إلى جانب الش��عب 
حلج��م  يرتق��ي  »مب��ا  الفلس��طيني 
التضحي��ات التي يبذلها هذا الش��عب«، 
بض��رورة  جميع��اً  لألس��رى  وثانيهم��ا 
التوحد ضد االحتال، وااللتفات للقضايا 

الرئيسية، خاصة ملف األسرى.
وكان محمود كايد ش��قيق بال، أكد 
أنهم اس��تعدوا الس��تقبال ش��قيقه وسط 
البل��دة، وق��ال إن اإلف��راج ع��ن ب��ال هو 
انتص��ار للحرية والكرامة التي ينش��دها 
األسرى الفلسطينيون جميعاً، معبراً عن 
ش��كره لكل من تضامن مع ش��قيقه أثناء 

إضرابه عن الطعام.{

أردوغان: الضمير اإلنساني 
تحت أنقاض حلب

وليس أطفالها فقط 
الرئي��س  ق��ال 
طي��ب  رج��ب  الترك��ي 
أردوغان، يوم اجلمعة، 
األبري��اء  »األطف��ال  إن 
ليس��وا فق��ط م��ن بق��وا 
مدين��ة  أنق��اض  حت��ت 
ب��ل  الس��ورية،  حل��ب 
جمع��اء  البش��رية 

والضمير اإلنساني«.
جاء ذلك في رسالة 
نش��رها  ألردوغ��ان، 
املكتب اإلعامي لرئاسة 

اجلمهورية مبناس��بة الي��وم العاملي حلقوق اإلنس��ان الذي يصادف 
العاشر من كانون األول من كل عام.

وأضاف أردوغ��ان: »تركيا فتحت أبوابها في ه��ذه املرحلة ألكثر 
ت يد العون جلميع  من ثاثة ماي��ني الجئ«. وتابع: »تركيا التي م��دّ
املظلوم��ني داخل الباد وح��ول العالم، متكنت خال الس��نوات ال� 14 
املاضي��ة، م��ن حتقيق نقلة نوعي��ة كبيرة في العاق��ة التي تربط بني 
الدول��ة واملواط��ن، واتخاذ خط��وات هامة على صعي��د تعزيز حقوق 
وإح��داث  الازم��ة،  واإلصاح��ات  التش��ريعات  وإدخ��ال  اإلنس��ان، 

املؤسسات الفاعلة مثل مجلس حقوق اإلنسان«.
وأكد الرئيس التركي أن باده تقف على قدم املساواة جتاه جميع 
املواطنني، بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم أو أفكارهم، استناداً 
إل��ى نهج ينظر إلى االختافات السياس��ية والثقافية والفردية كعامل 

إثراء للدولة واملجتمع.
ولف��ت إلى أن املقاومة البطولية التي أبداها الش��عب التركي، من 
خال التصدي لانقابيني في 15 متوز املاضي، تظهر التزام الش��عب 

بحماية دولته وقيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 
واعتبر أن إظهار االحترام لإلنس��ان بوصفه أش��رف املخلوقات، 
وحماي��ة كرامت��ه، وضم��ان قدرت��ه على ممارس��ة حقوقه، م��ن القيم 

النبيلة وامليراث التاريخي واحلضاري.{

وزيرا خارجية ايران وتركيا
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نواب كويتيون يطالبون 
بطرد سفراء روسيا

دع��ا ن��واب اس��اميون معارض��ون في 
التع��اون  مجل��س  دول  الكويت��ي،  البرمل��ان 
اخلليجي الس��ت، الى طرد سفراء روسيا من 
هذه ال��دول على خلفي��ة الدور الروس��ي في 

معركة حلب ومساندتها لقوات األسد.
املع��ارض  اإلس��امي  النائ��ب  وق��ال 
جمع��ان احلربش ف��ي وقف��ة احتجاجية في 
مبنى البرملان في العاصمة الكويتية: »هناك 
ابادة متارس حالياً بحق مدنيي حلب وسط 
تخاذل دولي«، مضيفاً: »نطالب دول اخلليج 
بطرد الس��فراء ال��روس ونطال��ب بفتح باب 

التبرعات في املساجد حللب«.
وطالب عبدالله فهاد وهو نائب إسامي 
معارض ايضاً بطرد س��فراء ايران وروس��يا. 
فيما أعلن من جهت��ه النائب وليد الطبطبائي 
انه س��يقام جتم��ع أمام الس��فارة الروس��ية 
في العاصم��ة الكويتية احتجاجاً على الدور 
الروس��ي. ف��ي م��وازاة ذل��ك، وّق��ع ع��دد من 
الن��واب طلباً لعق��د جلس��ة برملانية خاصة 

ملناقشة التطورات في حلب الثاثاء املقبل.

عباس: رفع الحصانة
 عن خمسة نواب من »فتح«

رس��مياً  الفلس��طينية  الس��لطة  اعلن��ت 
قرار رئيس��ها محمود عباس برفع احلصانة 
النيابي��ة ع��ن خمس��ة اعض��اء جميعهم من 

حركة »فتح« التي يتزعمها.
للرئاس��ة  القانون��ي  املستش��ار  وأك��د 
حس��ن العوري ف��ي تصريح��ات ادل��ى بها، 
التوقيع عل��ى قرار برفع احلصانة البرملانية 
عن خمس��ة ن��واب ف��ي املجلس التش��ريعي 
الفلس��طيني متهي��داً للتحقي��ق معه��م بتهم 
عدة، منها اختاس أموال، االجتار بالساح، 

والتشهير والقذف العلني.
وأش��ار العوري إل��ى أن القرار اتخذ قبل 
أي��ام ألغ��راض التحقيق مع الن��واب، وليس 
رفعاً كاماً للحصانة، مش��يراً إلى أن النواب 
الذي��ن طاوله��م الق��رار ه��م: محم��د دحان، 
شامي الشامي، جناة أبو بكر، ناصر جمعة، 

وجمال الطيراوي.

دبلوماسي إيراني: بعد 
فرحة حلب علينا أن نقلق

قال مير محمود موسوي، املدير السابق 
لش��ؤون آس��يا الغربية في وزارة اخلارجية 
اإليرانية، إن »جناح العمليات العسكرية في 
حلب ، ش��مالي سوريا، إمنا هي فرحة ليلتني 
فق��ط، بعدهما يجب علين��ا أن نقلق للثاثني 

عاماً القادمة«.
وأض��اف موس��وي، ال��ذي كان يش��غل 
أيض��اً منص��ب الس��فير اإليران��ي ف��ي الهن��د 
وباكس��تان، في حوار مع صحيفة »الشرق« 

اإليرانية، أنه يرى األوضاع »سوداء جداً«.
واس��تطرد بأنه »عندما طردت الواليات 
م��ن  طالب��ان  حرك��ة  األمريكي��ة  املتح��دة 
العاصم��ة األفغاني��ة كاب��ل، في ظ��ل صمت 
إي��ران أو بدع��م منها، ف��رح البع��ض معتقداً 
أن املش��اكل قد انتهت، لكن��ي كنت على يقني 
بأنها بدأت منذ تلك اللحظة«. وأكد موس��وي 
أن »مقتل 300 ألف ش��خص وتهجير ونزوح 
12 ملي��ون آخري��ن )في س��وريا(، ال يولد إال 

الكراهية والعنف«.
عائل��ة  ماي��ني   10« إن  قائ��اً  وتاب��ع 
الكراهي��ة والبغضاء،  )س��ورية( س��تعيش 
وه��ذا يحت��اج حل��ل عل��ى م��دى عقدي��ن من 

الزمان«. ورأى موس��وي أنه »ال بّد من وجود 
األمن والس��ام في س��وريا والعراق واململكة 
العربية الس��عودية وأفغانستان، كي يسود 

األمن داخل حدودنا )إيران(«.

صديق بوتين وزيرًا 
للخارجية األميركية

اعلن الرئيس األميركي املنتخب دونالد 
ترام��ب رس��مياً، اختي��ار رك��س تيللرس��ون 
الرئيس التنفيذي لش��ركة »اكس��ون موبيل« 
النفطي��ة العاملية وزيراً للخارجية في عهده. 
لكن هذه التسمية ال تزال بحاجة الى موافقة 

مجلس الشيوخ قبل ان تصبح واقعاً.
تيللرس��ون )64 عام��اً( مهندس ورجل 
اعم��ال كبي��ر م��ن موالي��د ويتش��يتا فالز في 
التنفي��ذي  الرئي��س  والي��ة تكس��اس، وه��و 
ل�»اكس��ون موبيل« منذ العام 2006، أمضى 
عقوداً ف��ي ابرام وامتام صفقات الس��تخراج 

وانتاج النفط في الشرق األوسط وروسيا. 
جورن��ال«  س��تريت  »وال  صحيف��ة 
تيللرس��ون  »أصدق��اء  قال��ت:  األميركي��ة 
يؤك��دون ان قل��ة قليل��ة م��ن األميركي��ني هم 
أش��د قرب��اً ال��ى فادميي��ر بوت��ني م��ن ركس 
»الغاردي��ان«  صحيف��ة  ام��ا  تيللرس��ون«، 
البريطانية، فاعتبرت »ان تعيني تيللرسون 
على راس الديبلوماسية األميركية إن حصل، 
سيكون مبثابة اعان فوز صريح لبوتني في 

انتخابات البيت األبيض«.

باريس تندد بـ»منطق 
االنتقام« في حلب

ندد وزير اخلارجية الفرنسي جان مارك 
إرولت ب�»منطق االنتقام والترهيب املنتظم« 
الذي يقوم به النظام السوري في حلب حيث 
حتدث��ت األمم املتح��دة ع��ن »فظائ��ع« بع��د 
دخول اجليش النظامي وحلفائه إلى األحياء 

التي كانت حتت سيطرة املعارضة.
وق��ال إرولت ف��ي بيان: »بلغن��ا العديد 
م��ن االدع��اءات ح��ول انته��اكات تق��وم به��ا 
ق��وات موالية لنظام بش��ار األس��د: اغتياالت 
ف��ي ح��ق عائ��ات بكاملها ب��دم ب��ارد ملجرد 
انها معروف��ة بقربها من املعارضة، إعدامات 
طاول��ت نس��اء وأطف��االً، احتراق أش��خاص 
أحياء في منازلهم، االستمرار في االستهداف 
املنهجي للمستشفيات، لعناصرها وملرضى 

داخلها«.
وق��ال الوزي��ر الفرنس��ي ان »مث��ل هذه 
األعمال الوحش��ية تهز الضمائ��ر. إن داعمي 
النظ��ام، بدءاً بروس��يا، ال ميكنهم ترك األمور 
جاري��ة عل��ى ه��ذا النح��و والقب��ول مبنط��ق 
أن  دون  م��ن  املنتظ��م،  والترهي��ب  االنتق��ام 

يتحّولوا إلى شركاء في ما يحصل«.

تقارير عن »فظائع« 
في حلب الشرقية

أب��دت األمم املتحدة قلقها من تقارير عن 
»فظائع« محتملة ارتكبت في حق مدنيني في 
مناط��ق س��يطرة النظام الس��وري في حلب، 

بينهم نساء وأطفال.
خال مؤمتر صحافي في جنيف، صرح 
الناطق باس��م مجل��س االمم املتحدة حلقوق 
اإلنس��ان روب��رت كولفيل نقاً ع��ن »مصادر 
موث��وق به��ا« ب��أن الضحاي��ا، وبينه��م 11 
س��يدة و13 طف��اً، قتل��وا »عل��ى الغالب في 
الس��اعات ال���48 األخيرة« ف��ي أربعة أحياء 

مختلفة من حلب.
وأض��اف: »مت اباغنا ان ق��وات النظام 

تدخل بيوت املدنيني وتقتل االفراد املوجودين 
هناك، مبن في ذلك النساء واالطفال«، مشيراً 
الى ان مكتبه ميلك اسماء الضحايا. وأضاف 

ان بعض املدنيني »متكنوا من الفرار«.
وكان األم��ني الع��ام لامم املتح��دة بان 
ك��ي- م��ون ق��د أع��رب االثن��ني عن قلق��ه من 
تقاري��ر حتدث��ت ع��ن فظائ��ع ارتكب��ت ف��ي 
الس��اعات االخيرة ف��ي حلب في ح��ق »عدد 

كبير« من املدنيني.

إيران تطّور سفنًا 
بالدفع النووي

طل��ب الرئيس اإليراني حس��ن روحاني 
م��ن علماء، الش��روع ف��ي تطوير نظ��م إنتاج 
س��فن تعم��ل بالطاق��ة النووي��ة، رداً على ما 
وصف��ه بانته��اك الوالي��ات املتح��دة االتفاق 

النووي.
وميث��ل هذا أول رد فع��ل ملموس إليران 
على قرار الكونغرس األميركي الشهر املاضي 
مد العمل بتشريع يسهل على واشنطن إعادة 

فرض عقوبات على طهران.
ووص��ف روحان��ي التكنولوجي��ا بأنها 
تصني��ع »مح��رك بالدفع النووي يس��تخدم 
ف��ي النقل البحري«، لكنه لم يحدد ما إذا كان 
ذل��ك يتعل��ق فق��ط بالس��فن أو بالغواصات 
كذل��ك. وقالت إي��ران ع��ام 2012 إنها تعمل 
على غواص��ة أولى ت��دار بالطاق��ة النووية. 
وطل��ب روحاني م��ن وزارة اخلارجية اتخاذ 
»اج��راءات قانونية« على املس��توى الدولي 
املتح��دة  الوالي��ات  »اهم��ال«  مواجه��ة  ف��ي 
ف��ي تطبي��ق االتفاق الن��ووي وكذل��ك متديد 

العقوبات.

»إسرائيل« ترفض استقبال 
وزيرة الخارجية السويدية

وزي��رة  اس��تقبال  »إس��رائيل«  رفض��ت 
خارجية الس��ويد مارغوت وولستروم، التي 
س��تصل إل��ى املنطق��ة، األس��بوع اجل��اري، 

بسبب مواقفها املؤيدة للفلسطينيني.
وقالت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، 
إن وزي��رة خارجي��ة الس��ويد س��تصل ال��ى 
»إس��رائيل«، خ��ال جول��ة لها ف��ي املنطقة، 
ولكنه��ا لن حتظى باس��تقبال رس��مي من أي 

مسؤول إسرائيلي.
وتأت��ي زيارة وزيرة خارجية الس��ويد، 
عش��ية انضمام بادها إل��ى عضوية مجلس 

األمن مطلع العام املقبل.
اتص��االت  إل��ى  الصحيف��ة  وأش��ارت 
ج��رت خ��ال األس��بوع املاضي، ب��ني وزارة 
اخلارجية الس��ويدية وس��فارة »إس��رائيل« 
في اس��توكهولم، وبني الس��فارة الس��ويدية 
في تل أبيب ووزارة اخلارجية اإلس��رائيلية، 
ف��ي محاولة لتنظيم لقاءات بني وولس��تروم 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
وممثل��ني آخرين في احلكومة، ولكن من دون 

جدوى.

قلق فلسطيني من نّية ترامب 
نقل السفارة األميركية

أعربت الس��لطة الفلس��طينية عن قلقها 
م��ن التصريح��ات التي تتحدث ع��ن تصميم 
الرئي��س األميرك��ي املنتخ��ب دونال��د ترامب 
على نقل الس��فارة األميركية من تل أبيب الى 

القدس احملتلة. 
الفلس��طيني  اخلارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
ري��اض املالك��ي في حدي��ث الذاع��ة »صوت 
فلسطني« الرسمية، إن »اجلانب الفلسطيني 
العاق��ة  ذات  اجله��ات  م��ع  اتص��ال  عل��ى 
واملعنية، والتي تش��عر بنفس القلق الشديد 
أن  مضيف��اً  اخلط��وة«،  ه��ذه  مث��ل  حي��ال 
»اجلان��ب الفلس��طيني ينتظر ان يس��مع من 
ترامب شخصياً أن هذه االقوال صدرت حتى 

اآلن عن مستشاريه«.
وكان��ت مستش��ارة الرئي��س االميرك��ي 
نق��ل  أن  أك��دت  كون��واي  كيلي��ان  املنتخ��ب 
الس��فارة االميركية من تل أبيب الى القدس، 
س��يكون على رأس س��لم أولوي��ات الرئيس 

ترامب.

لقطات سريعة

المصرّيون والفقر
تقّدم في التزاحم

بقلم: أشرف دوابه
لم متض أيام قائل على صدور تقرير من وزارة املالية املصرية عن مؤشرات 
التنمي��ة البش��رية للع��ام 2016، ونش��ره على موق��ع ال��وزارة اإللكتروني ، حتى 
مت حذف��ه م��ن على املوقع مبا يحتويه من بيانات عن تفش��ي الفق��ر في مصر، كأن 
الوق��وف على الواق��ع املرير دنس يج��ب التخلص منه. وال عجب م��ن ذلك في ظل 

دولة يفتقد نظامها للشفافية والنزاهة والعدالة.
فقد كشف هذا التقرير أن خط الفقر املدقع الغذائي، الذي ميثل كلفة البقاء على 
قيد احلي��اة، يقدر بنحو 2570 جنيها في عام 2012/2013.  ويعتبر الش��خص 
فقي��راً فقراً مدقعاً على املس��توى الغذائي إذا قل إنفاقه ع��ن ذلك اخلط، وخط الفقر 
املدق��ع »خ��ط الفق��ر الغذائي« هو تكلفة س��لة س��لع غذائي��ة تتوافق مع الس��لوك 
االس��تهاكي للفقراء، وتوفر الس��عرات احلرارية والبروتينات الازمة لقيام الفرد 
بالنشاط الطبيعي، وذلك وفقاً للمفاهيم العاملية ملنظمة الصحة العاملية وبرنامج 

الغذاء العاملي، وتختلف كلفة السلع الغذائية باختاف املناطق اجلغرافية.
ورغم تس��رع وزارة املالية ف��ي حذف هذا التقرير من عل��ى موقعها فإن هناك 
تقري��راً أحدث من حي��ث بياناته من هذا التقري��ر، وهو القرير الص��ادر عن اجلهاز 
املرك��زي للتعبئ��ة العامة واإلحصاء في ش��هر مت��وز 2015 والذي ذكر أن نس��بة 
الفق��ر املدقع ارتفعت في العام 2015 لتصل إلى 5.3 في املئة من الس��كان. محدداً 
قيمة خط الفقر املدقع للفرد مببلغ 322 جنيهاً في الش��هر. وذكر التقرير أن األسرة 
املكونة من خمس��ة أفراد حتتاج إلى 2372 جنيهاً في الشهر حتى تستطيع الوفاء 
باحتياجاته��ا األساس��ية. كما ذك��ر أن الفقراء وفق��اً ملقياس الفق��ر القومي ميثلون 
27.8 ف��ي املئة من الس��كان في ع��ام 2015، مقابل 26،2% ع��ام 2013/2012 و 
16.7% ع��ام 2000/1999 وه��و م��ا يعن��ي أن ما يزي��د على 25 ملي��ون مصري 

يلتهمهم الفقر في العام 2015.
والواق��ع أن هذه النس��ب للفقر في مص��ر ال ميكن الوثوق بها ف��ي ظل معايير 
املؤسس��ات الدولي��ة للفق��ر ، فضاً ع��ن تقدير وزي��ر التخطيط واملتابعة الس��ابق 
الدكت��ور »أش��رف العربي« -وقت وج��وده في الوزارة- نس��بة الفقر في مصر مبا 
يزيد على 45% من السكان، وذلك خال اجتماع اللجنة اخلاصة املنوطة مبراجعة 

احملور السادس من بيان احلكومة في شهر نيسان املاضي.
ب��ل إن الدخ��ل احلقيقي لألف��راد انخف��ض انخفاضاً كبي��راً بفعل م��ا اتخذته 
احلكوم��ة من إج��راءات صادمة ومميتة للفق��راء من تخفيض قيم��ة اجلنيه بنحو 
105 ف��ي املائة ف��ي أيام معدودات ورف��ع الدعم املتواصل عل��ى احملروقات وإقرار 
ضريب��ة القيم��ة املضافة،  فضاً عن اإلف��راط الضريبي بصفة عام��ة وإقرار قانون 
اخلدم��ة املدني��ة ورفع الفائدة. وكل هذا يعني أن الش��عب املصري س��يتحول إلى 
الجئ داخل بلده من خال افتراس الفقر له، وازدياد عدد الفقراء بصورة متسارعة، 
حت��ى أنه ميكن القول إنه لن تقل نس��بة الفقراء في وقتن��ا احلالي عن 70 في املئة 

من السكان.
إن م��ن العجب العجاب  في ظل ه��ذه اإلجراءات التي أثبتت فيها احلكومة أن 
هدفها طحن الفقير طحناً وتركه يواجه املوت إما بالدبابة أو بالسجن أو باالنتحار 
أو باجلوع، أننا ما زلنا نرى تكدس��اً للثروات لقلة سيطر عليها اجلشع وغرقت في 
بحر من الفس��اد.. قلة ال تتعدى نسبتها 2 في املئة من املصريني جلهم من العسكر 
وتوابعهم من رجال األعمال املس��تفيدين، حتى بات شعارهم: اطحن فقيراً .. وهل 

من مزيد؟
إن الواقع احلالي ينذر بانفج��ار في ظل تزايد عدد الفقراء واجتاه الناس إلى 
االنتحار والعياذ بالله هروباً من ضيق العيش وقصر اليد، ولن يوقف هذا االنفجار 
لقيمات يقدمها العس��كر لهم لكي يأخذ بها لقط��ة فوتوغرافية أو تلفزيونية معهم، 
وه��و يفتك بهم ليل نهار، حتى ح��ذف احلماية االجتماعية من قاموس��ه، وأصبح 

خضوعه لشروط املؤسسات الدولية التي تبتغي ذلك منهجاً وسلوكاً.{

أكدت جماعة اإلخوان املس��لمني أن »ما تتعرض له مدينة حلب من جرمية 
إب��ادة عرقية وطائفي��ة يوجه أصابع االته��ام إلى املجتمع الدول��ي كله، واألمم 
املتحدة مبؤسساتها، ومجلس األمن، فاجلميع يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام 

دماء األحرار الذين يذودون عن سوريا وشرفها وحريتها«.
وطالب��ت -في بيان لها مس��اء الثاث��اء- »جميع احلكومات ومؤسس��ات 
املجتم��ع الدولي ب��أن تتخلى عن موقفها الس��لبي جت��اه س��وريا، وأن تتدخل 
بش��كل عاجل لوقف اجلرائم التي حتدث اآلن، إن أرادت أن تفلت من هذا االتهام 

أمام شعوبها وأمام التاريخ«.
وقالت: »رس��التنا إلى كل حركات التحرر ف��ي العالم واألحزاب والتكتات 
الداعم��ة للحرية وحقوق الش��عوب، أن تقوم بدوره��ا للضغط على احلكومات 
واألنظم��ة من أج��ل إنقاذ الش��عب الس��وري، ولتتح��رك كل التكت��ات املطالبة 
باحلري��ة ف��ي برملانات العال��م؛ لتتبنى موقف��اً ش��عبياً عاملياً موح��داً من أجل 
القضي��ة الس��ورية، فاملب��ادئ ال تتج��زأ، واحلري��ة مطل��ب إنس��اني، وحق لكل 

شعوب األرض، باختاف ألوانها وأعراقها وأجناسها ومعتقداتها«.
وأردفت: »ورسالتنا إلى الشعوب العربية واإلسامية أن تنتفض في شتى 
بق��اع العالم؛ إلعان الرفض الكامل جلرائم اإلبادة في حق الش��عب الس��وري، 
لُنس��مع هذا العالم األصم صوت رجال ونساء وأطفال على مشارف املوت فداء 
لوطنهم وحريتهم وشرفهم، ولتقدم الشعوب اإلسامية كل أشكال الدعم املمكن 
للشعب الس��وري«. ودعت جماعة اإلخوان إلى توجيه كافة املنظمات اإلغاثية 

لدعم الشعب السوري باملال والطعام والغذاء. 

جماعة »اإلخوان« تدعو الشعوب العربية 
واإلسالمية لالنتفاض دعمًا لسوريا
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أزمة العالقات السعودية-المصرية
بأزم��ة  مت��ّر  الس��عودية-املصرية  العاق��ات 
حقيقية. وعلى الرغم من محاولة إخفاء تلك اخلافات 
م��ن خ��ال التصريح��ات الدبلوماس��ية، ومح��اوالت 
أخرى ووس��اطات عربية لرأب الص��دع بني الدولتني، 
فإّن املس��افة الفاصلة بينهما تتس��ع والشكوك تزداد، 
ما قد يفّس��ر التس��ريبات والتقارير الت��ي تتحدث عن 
فشل عقد قمة بني امللك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس 

عبدالفتاح السيسي مؤخراً.
املقاربة الس��ورية هي أحد عناوي��ن اخلاف بني 
الطرفني. فالرئيس السيسي يؤيد بشار األسد، ويدعم 
جيش��ه ف��ي مواجه��ة املعارض��ة املس��لحة. وموق��ف 
السيس��ي كان معروفاً ومفهوماً لدى الس��عوديني منذ 
اليوم األول لوصوله إلى س��ّدة السلطة في مصر، وهو 
موق��ف مفه��وم أيضاً ضم��ن األجندة السياس��ية التي 
حملت��ه؛ فهو ض��د الثورات الش��عبية، وم��ع اجليش، 
وضد اإلس��اميني، وضد األتراك؛ إذاً م��ن الطبيعي أن 

يصطف مع األسد.
اجلدي��د ف��ي موقف مص��ر، واألزمة الس��عودية-
املصري��ة، هو اتخاذ خطوات أكث��ر وضوحاً وصراحة 

ف��ي تأييد األس��د ودعمه، وتعزي��ز التفاهم مع الروس 
)الداع��م الدول��ي للرئيس لألس��د(، س��واء كانت تلك 
اخلط��وات على صعيد دبلوماس��ي ف��ي مجلس األمن 
الدول��ي، أو حت��ى عل��ى صعيد عس��كري، وه��و األمر 

املفاجئ أكثر للسعوديني.
وعلى الرغم من النفي املصري للتقارير السورية 
التي تتح��دث عن تعاون عس��كري ما ب��ني النظامني، 
ومنها مش��اركة الطياري��ن العس��كريني املصريني في 
العملي��ات احلالية في س��ورية؛ ف��إّن التفاصيل التي 
تقّدمه��ا التس��ريبات اإلعامي��ة الس��ورية واإليرانية 
تع��زز فرضي��ة االنتق��ال م��ن التأيي��د السياس��ي إلى 

التعاون الفعلي بينهما.
آخ��ر تل��ك التس��ريبات تقرير ُنش��ر منذ أي��ام في 
 200 وج��ود  يؤك��د  اللبناني��ة،  »األخب��ار«  صحيف��ة 
ضابط وعس��كري مصري في س��ورية، محّدداً أماكن 
وجوده��م ف��ي القواع��د العس��كرية، ملتابع��ة كيفي��ة 
مواجه��ة الس��وريني والروس واإليراني��ني للجماعات 

اجلهادية، واإلفادة من ه��ذه اخلبرة في »احلرب على 
اإلرهاب« في سيناء.

الس��عودية تلتقط الرسائل املصرية من زاويتني: 
األولى هي النزعة املصرية التي ترفض تس��ليم قيادة 
النظام العربي للسعوديني، واالنقياد لهم في تعريف 
السياس��ة اخلارجية. وكما هو معروف، هناك جدلية 
تاريخي��ة ف��ي قي��ادة النظ��ام الرس��مي العرب��ي ب��ني 
الدولت��ني )بالطبع عندما كان هناك نظ��ام؛ وال أعرف 
الي��وم م��ا إذا كان بإمكاننا تس��ميته بالنظام اإلقليمي 
العرب��ي!(. أّم��ا الزاوي��ة الثاني��ة، فه��ي محاولة دفع 
الس��عودية لتق��دمي دعم مالي أكبر ملص��ر التي تعاني 

أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
صحيح أّن الس��عودية ومعها املعس��كر احملافظ 
العرب��ي، لعب��ا دوراً أساس��ياً وحيوي��اً ف��ي إجن��اح 
السيسي واجليش في إسقاط نظام اإلخوان املسلمني، 
ووقف املس��ار الدميقراطي الث��وري في مصر، وترميم 
النظام السابق، إال أّن التحوالت بدأت لدى السعودية 

م��ع املل��ك س��لمان ب��ن عبد 
اجلديدة،  والنخب��ة  العزيز 
ف��ي  النظ��ر  أع��ادوا  الذي��ن 
جت��اه  العربي��ة  املقارب��ة 
وأعادوا  القائمة،  املتغيرات 
هيكل��ة العاقة م��ع تركيا، 
وتعري��ف مص��ادر التهديد 
واخلطر، بوضع إيران )مرة 
أخرى( ف��ي املرتبة األولى، 
بدالً م��ن احمل��ور »التركي-

االس��تدارة  وهي  القطري«. 
التي لم ترق ملصر علناً، ولباقي احللفاء ضمناً!

املش��كلة الي��وم أّن تركيا هي األخ��رى في ورطة، 
وتعي��د تصمي��م مقارباته��ا اإلقليمي��ة. واألم��ور ف��ي 
س��ورية والع��راق تفل��ت لصال��ح احمل��ور اإليران��ي-
الروسي )والنظام الس��وري بالتبعية(، بينما احلرب 
في اليمن لم تؤّد إلى نتائج حاس��مة لصالح التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية. ثم تظهر اخلافات مع 
مصر، والتباينات في البيت الداخلي اخلليجي )ُعمان 
تأخ��ذ مس��اراً مس��تقاً، واخلاف��ات الكب��رى القطرية 
اإلماراتية، واملش��كات املالي��ة واالقتصادية املتنامية 
في الس��عودية(. واملعارضة الس��ورية تشعر بخيبة 
أمل )تس��ريبات ميش��يل كيلو األخيرة مبثابة مؤش��ر 
جل��ي على ذلك(. كل هذه وتلك تكش��ف حجم االنهيار 
في النظام العربي، وتفّس��ر التفوق اإليراني-الروسي 
األخير. كما تكش��ف عن وج��ود »أزمة رؤية« جوهرية 
ل��دى األنظم��ة العربية ف��ي التعام��ل م��ع التغييرات 

اجلذرية احمليطة.{

بقلم: محمد أبو رمان

ارتفاع ضحايا مجزرة القائم
والجبوري يتهم الحكومة

األنبار  قال مجلس محافظة 
غرب��ي الع��راق إن ع��دد ضحايا 
القصف اجلوي على مدينة القائم 
غرب احملافظة ارتفع إلى أكثر من 
مئ��ة قتيل من املدنيني وعش��رات 
اجلرح��ى، في وق��ت حّمل رئيس 
مجل��س الن��واب العراقي س��ليم 
املس��ؤولية  احلكومة  اجلب��وري 

عن املجزرة.
وندد اجلب��وري في بيان له 
»الت��ي طالت  بالغ��ارة اجلوي��ة 

املدني��ني العزل ف��ي مدينة القائ��م واس��تهدفت مراكز 
تس��وق للمواطن��ني وتس��ببت ف��ي استش��هاد وجرح 
العش��رات منه��م«، وعّده��ا »جرمي��ة يجب محاس��بة 
مرتكبيها«. وحمل اجلبوري »احلكومة املسؤولية عن 
حدوث مثل هذه األخطاء«، مطالباً إياها بفتح حتقيق 

عاجل للوقوف على حقيقة احلادثة.

وارتفع ع��دد الضحايا املدنيني ف��ي مدينة القائم 
)500 كيلومتر غرب بغداد( إلى أكثر من مئة، حس��ب 
مجل��س محافظة األنب��ار، عدد كبير منهم من النس��اء 
واألطف��ال. فيما قالت وكال��ة أعماق التابع��ة ل�تنظيم 
الدول��ة اإلس��امية إن أكثر م��ن 120 مدني��اً قتلوا في 

القصف.{

محدودّية الدور التركي في معركة حلب.. أسبابها ومبّرراتها
تتع��رض مدين��ة حلب، ال س��يما قس��مها الش��رقي، 
حلصار وقصف وحشي مستمرَّين منذ أسابيع، واشتدت 
وطأتهما مؤخراً بهدف إفراغ املدينة من أهلها ومس��لحي 
املعارض��ة. وفي حني يتص��رف داعمو النظام الس��وري 
كحلف��اء يعمل��ون وف��ق رؤية موح��دة، تب��دو املعارضة 
الس��ورية وحده��ا ف��ي املي��دان دون إس��ناد حقيق��ي من 
داعميه��ا، خاصة تركيا املوجودة عس��كرياً في الش��مال 

السوري.
ف��ي التاس��ع والعش��رين من ش��هر تش��رين الثاني 
الفائت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا 
ل��م تدخل س��وريا عب��ر عملي��ة درع الفرات إال »إلس��قاط 
نظام األس��د ال��ذي ميارس اإلرهاب بحق ش��عبه، وليس 
ألي ش��يء آخر«، ما أثار تس��اؤالت ع��ن أي تغّير محتمل 
ف��ي املوق��ف التركي ورؤية أنق��رة للحل في س��وريا. بيد 
أن أردوغان ع��اد في اليوم التالي ليق��ول إن درع الفرات 
تس��تهدف التنظيمات اإلرهابية وحماية ح��دود تركيا و 

»ال تستهدف أي دولة أو شخص«.
تكم��ن أولوي��ة تركي��ا في األزم��ة الس��ورية في منع 
إنش��اء دويلة كردية على حدودها اجلنوبية، إضافة إلى 
أهداف أخرى أقل أهمية، من بينها مواجهة تنظيم الدولة 
اإلس��امية )داع��ش( وتأم��ني احلدود وتأس��يس منطقة 

آمن��ة ودعم بع��ض فصائ��ل املعارضة الس��ورية. ورغم 
تدخلها عس��كرياً في س��وريا منذ آب الفائت، فإن س��قف 
املوقف التركي لم يتغير من مجمل األزمة الس��ورية، كما 
صدرت عن املس��ؤولني األتراك عدة مواقف وتصريحات 

في ما يتعلق بشرق حلب تؤكد نفس املعنى.
حتّم��ل أنقرة مس��ؤولية ما يجري في حل��ب للنظام 
الس��وري حصراً، وتتجنب أي تصريح يش��ير إلى الدور 
الروس��ي الذي تش��يد به وبتواصلها معه من أجل إيجاد 
حلول »إنسانية« مناسبة. وال يبدو أن املشاركة الروسية 
الفاعلة في قصف حلب جوياً تؤثر على مس��ار العاقات 
بني البلدين، فلم يصدر عن رئيس الوزراء بن علي يلدرم 
خال زيارته ملوسكو قبل أيام مثاً أي تصريح يحمل هذا 

املعنى.
أكث��ر م��ن ذل��ك، فقد تعّم��د أكث��ر من مس��ؤول تركي 
التأكي��د أن حلب ليس��ت ضم��ن خطط تركيا ف��ي معركة 
درع الف��رات، الت��ي تق��ف حدوده��ا اجلنوبي��ة الغربي��ة 
عن��د مدين��ة الباب، في م��ا بدا جتاوباً مع مطلب روس��ي 
لتوضي��ح موقفها. تق��ارب تركي��ا أزمة املدين��ة املنكوبة 
م��ن زاوية إنس��انية حصراً، وتس��عى لوق��ف إطاق نار 
ميكن من إدخال املس��اعدات اإلغاثية واإلنسانية وإجاء 
املدنيني واجلرح��ى و/أو إخراج املقاتل��ني متهيداً لهدنة 

طويلة األمد حتقن الدماء، بينم��ا يغيب عن تصريحاتها 
التصنيف السابق لفصائلها بني معتدل ومتطرف.

وفي س��بيل حتقيق ه��ذه الرؤية، اس��تضافت أنقرة 
محادثات بني مندوبني عن املعارضة الس��ورية املسلحة 
في حلب وممثلني عن وزارة الدفاع الروسية، كما أوردت 
صحيف��ة فايننش��ال تاميز ف��ي 2 كان��ون األول احلالي، 

يبدو أنها لم حترز النجاح املطلوب.
ولع��ل احلاج��ة التركية للرض��ى الروس��ي تأكدت 
في أكثر من مناس��بة حني أرادت موس��كو إيصال رسائل 
حتذيرية ألنق��رة، أو إعادتها إلى طاولة التفاوض لتأكيد 
تفصي��ل ما أو تعديل آخر، فغاب��ت الطائرات التركية عن 
الش��مال الس��وري 19 يوم��اً في بداي��ات الش��هر الفائت 
بس��بب تهديدات منظومة الدفاع اجلوي الس��ورية، ولم 
تع��د إال بع��د التفاهم مع ال��روس، كما تعرض��ت القوات 
التركي��ة القريبة من الباب ألول م��رة لقصف جوي أوقع 
ثاثة قتلى في صفوفها في ذكرى إس��قاط أنقرة للمقاتلة 
الروس��ية، األمر ال��ذي زاد من داللة احل��دث، إضافة إلى 

سيطرة موسكو على قرار النظام السوري.
أكث��ر من ذل��ك، تتجنب تركيا إغضاب روس��يا لعدم 
تعري��ض العاقات التجارية النتكاس��ة جدي��دة في ظل 
التق��ارب بني الطرفني، كما ترى في العاقات السياس��ية 
معها مساراً يضفي شيئاً من التوازن واملرونة لسياستها 
اخلارجي��ة، في ظ��ل التوت��ر املتفاقم مع كل م��ن االحتاد 
األوروب��ي والوالي��ات املتح��دة. وتعتب��ر التفاه��م معها 
ضمان��اً ألمنها ومصاحله��ا وأرواح مقاتليها على األرض 
الس��ورية في ظل وجود وتزامن ع��دد كبير من خصومها 
هناك، ب��دءاً بداعش والفصائل الكردية املس��لحة، مروراً 
بالنظ��ام، ولي��س انته��اء بامليليش��يات الدائ��رة في فلك 

إيران.
متث��ل روس��يا ف��ي س��وريا منافس��اً ش��ديداً لتركيا 
تتض��ارب مصاحل��ه معه��ا، لكنه��ا متث��ل أيض��اً صديقاً 

العس��كرية،  عمليته��ا  لتأم��ني  مع��ه  مؤخ��راً  تفاهم��ت 
وبالتال��ي  وميداني��اً،  سياس��ياً  األول  الق��رار  وصاح��َب 
تسعى حلل اإلش��كاالت وتقريب وجهات النظر معه عبر 
احل��وار والتواصل وليس املواجه��ة أو احلرب بالوكالة، 
وتأمل أن تفيد هذه العاقات في بلورة حل -ولو مؤقتاً- 

للوضع املتأزم في حلب.
ماذا بعد؟

ت��درك تركي��ا أن املوق��ف الدولي اس��تقر عل��ى إبقاء 
النظ��ام والتركيز على حرب داعش واملنظمات املس��لحة 
»املتطرف��ة«، ولذل��ك ال حت��اول اخلروج عن هذا النس��ق 
أو مواجهته بش��كل فج، وإن كانت ل��م تقطع الدعم متاماً 
عن املعارضة، وال يتوقع أن تفعل ذلك بس��هولة، رغم أن 
الكثيرين يرون أنه��ا قايضت حلب بالباب في تفاهماتها 
السرية مع روس��يا لضمان مصاحلها وأولوياتها هناك. 

فهل من فرصة لتغّير إيجابي في املوقف التركي؟
عملي��اً، ليس م��ن الوارد حص��ول تغّير ج��ذري في 
املوقف التركي من حلب، طاملا استمر التفرد الروسي في 
س��وريا واستمرت حاجة أنقرة ملوسكو، وال سيما في ظل 

وجودها العسكري في شمال سوريا.
في احملصلة، ال متلك تركيا القدرة على تغيير موازين 
القوى على الس��احة السورية، ولذلك تبدو متساوقة مع 
فك��رة »إنه��اء األزمة« ف��ي حلب في أس��رع وق��ت ممكن، 
وبالتالي فهي معنية بالتركيز على أولوياتها العسكرية 
واألمني��ة والسياس��ية، والتواص��ل مع موس��كو إلجناح 

عملية درع الفرات أكثر من دعم املعارضة في حلب.
أم��ا عل��ى املدى البعي��د، ف��إن تغير املوق��ف التركي 

مرهون بأحد تطورين:
األول، تغي��ر منظوم��ة حتالف��ات تركي��ا وبوصل��ة 
سياستها اخلارجية ألي سبب بابتعادها مرة أخرى عن 
روس��يا وعودتها حلض��ن الناتو واالحت��اد األوروبي كما 
حصل سابقاً في أزمة إسقاط الطائرة الروسية، وهو أمر 

مستبعد في املدى املنظور.
الثان��ي، تغّير املش��هد امليداني في س��وريا بطريقة 
دراماتيكي��ة وتب��دل موازي��ن الق��وى فيها، إما بخس��ارة 
روس��ية كبيرة جتبرها على تس��ريع احلل الذي لن جتد 
أفض��ل من تركيا لتتع��اون معها في��ه، أو بانتقال الثورة 
الس��ورية إلى ح��رب عصاب��ات، وإغراق الدب الروس��ي 
في »املس��تنقع السوري« واس��تنزافه على غرار التجربة 
األفغاني��ة، أو بتقدم املعارضة في حلب بش��كل كبير مما 
س��يكون مفاجئ��اً وف��ق موازين 

القوى احلالية.
أما وفق املعطيات احلالية، 
فا ينبغي التعوي��ل كثيراً على 
وبالتبعي��ة  الترك��ي،  املوق��ف 
أيض��اً املوقف العرب��ي، وال رفع 
م��ن  عالي��اً  التوقع��ات  س��قف 
أنقرة التي تبدو غير قادرة على 
لعب دور ما ف��ي حلب، يتجاوز 
املس��اعدة على إنهاء أو تخفيف 
األزم��ة اإلنس��انية، ورمب��ا غير 

راغبة في ذلك.{

بقلم: سعيد احلاج

امللك سليمان
والسيسي
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نحو انطالقة جديدة للقضّية الفلسطينّية.. بعد ركودها

مسار العدالة االنتقالّية وتأسيس الحقيقة في تونس

تعرض��ت القضية الفلس��طينية خال الس��نوات 
اخلم��س األخيرة لعملي��ات تهميش منهجي��ة من قبل 
أط��راف عربي��ة وإقليمي��ة ودولية، ومن امله��م التأكيد 
أن ه��ذه األطراف عاجزة فرادى ومجتمعة عن تصفية 
القضي��ة، العتب��ارات تتعل��ق بالش��عب الفلس��طيني 
وحقوق��ه العادل��ة القائمة ومتس��كه به��ا، واعتبارات 
تتعل��ق باملش��روع الصهيون��ي الذي ما زال��ت نظرية 

التوس��ع بأش��كال وط��رق 
ف��ي  أساس��اً  مختلف��ة، 
سياسات إسرائيل املنبثقة 
منه، وكذلك اللوبي الدولي 
الداعم لها، األمر الذي ُيبقي 
أسس الصراع قائمة وغير 
قابل��ة للتس��وية، وأهمها: 
العس��كري،  االحت��ال 
املتوح��ش،  واالس��تيطان 
املس��تمرة  وانتهاكاتهم��ا 
الفلسطيني،  الش��عب  ضد 

ش��هدت تون��س يوم��ي 17 و18 تش��رين الثان��ي 
لضحاي��ا  العلني��ة  االس��تماع  جلس��ات  أول��ى   2016
التعذيب وانتهاك حقوق اإلنس��ان على مدى ستة عقود 
من االس��تبداد، ه��ي عمر دولة االس��تقال التي نش��أت 

مبوجب بروتوكول 20 آذار 1956.
وق��د متكنت هيئ��ة احلقيقة والكرام��ة القائمة على 
مس��ار العدالة االنتقالية من كس��ب هذا الره��ان الكبير 
رغ��م ما اعترض س��بيلها م��ن عراقيل، فكانت جلس��ات 
االس��تماع حدث��اً تاريخياً غي��ر مس��بوق، ومنعرجاً في 
تاري��خ ث��ورة احلرية والكرامة، بعد س��ت س��نوات من 

اندالعها.
لئن جنحت رموز العهد القدمي وعناوينه السياسية 
املستعارة في شق الصف الثوري ومنع قانون حتصني 
الث��ورة وتوجي��ه القان��ون االنتخاب��ي، ث��م اس��تعادة 
 2014 انتخاب��ات  م��ع  الث��اث  برئاس��اتها  الس��لطة 
الرئاس��ية والتش��ريعية، ف��إن ما بذلته م��ن جهود ملنع 
اخلطوة األولى في طرق احملاس��بة قد باء بالفش��ل أمام 
إصرار الهيئة ورئيس��تها األس��تاذة س��هام بن سدرين، 
احلقوقية صاحبة الصوت القوي في مقارعة االستبداد 
على إظهار احلقيقة ليكتش��ف الش��عب التونسي ومعه 
كل العالم وعلى الهواء مباش��رة وجهاً دامياً من سردية 

ظلت مقصاة من قبل االستبداد.
قائ��د  الباج��ي  احلال��ي  اجلمهوري��ة  رئي��س  كان 
السبس��ي، أكبر املناوئ��ني لفكرة العدال��ة االنتقالية منذ 
كان رئيس��اً للحكومة، وقد عمد يوماً قبل انتخابات 23 
تش��رين األول التأسيس��ية إلى إصدار مرس��وم يقضي 
بس��قوط الدعوى مبرور الزمن بشأن جرمية التعذيب، 
في مخالف��ة واضحة ملجلة اإلج��راءات اجلزائية. ولكن 
املجلس الوطني التأسيسي صادق يوم 9 تشرين األول 
2013 على إلغاء هذا املرس��وم وص��ّوت باألغلبية على 
مش��روع قانون أساس��ي إلحداث هيئة وطنية للوقاية 
م��ن التعذي��ب. والكرام��ة ولرئيس��تها. وعندم��ا ص��ار 
الباج��ي رئيس��اً للجمهورية من��ع الهيئة م��ن الوصول 
إلى أرش��يف رئاسة اجلمهورية الذي ميثل علبة تونس 

السوداء.
أنش��ئت هيئ��ة احلقيق��ة والكرام��ة -وه��ي هيئ��ة 
مس��تقلة من��وط به��ا اإلش��راف عل��ى مس��ار العدال��ة 
االنتقالية ف��ي مراحلها املختلفة، وضبط��ت مهمتها في 
»كش��ف احلقيق��ة عن مختل��ف االنته��اكات ومس��اءلة 
املس��ؤولني ومحاس��بتهم عنها ورد االعتب��ار للضحايا 
لتحقيق املصاحلة الوطنية. ويغطي عمل الهيئة الفترة 
املمتدة من األول من ش��هر مت��وز 1955 إلى حني صدور 

القانون املنشئ لها«.
ورغم ما طاول الهيئة من اس��تهداف، فإنها جنحت 
في تلقي 64 ألف ملف، ومتكنت من عقد 12 ألف جلسة 
اس��تماع لضحايا التعذيب وانتهاك احلق��وق. فالهيئة 
متل��ك مادة احلقيق��ة ولم يبق أمامه��ا إال أن توفر املجال 
لعرض هذه املادة في ش��هادات حّية لضحايا التعذيب 

أو من ينوب عنهم في حالة املفقودين والشهداء.

والقدس، والاجئون، والع��ودة، وحق تقرير املصير، 
وإقامة الدولة كاملة الس��يادة للش��عب الفلس��طيني، 
واس��تمرار الصم��ود ومقاومة االحتال بش��تى الطرق 

وبتواصل تاريخي بني األجيال.

األسباب والعوامل
إن م��ا تتع��رض ل��ه القضي��ة الفلس��طينية اليوم 

لم يكن أحد يتخيل كيف س��تكون هذه اجللس��ات، 
وكان أكثر األطراف توتراً أنصار مسار العدالة االنتقالية 
الذي��ن ه��م أنص��ار الث��ورة غالب��اً، وق��د اعتب��ر الكاتب 
واملناض��ل جلبار نقاش في خامتة ش��هادته املؤثرة أن 
العدالة االنتقالية جزء أساسي من الثورة، وأن انطاق 
مس��ار العدال��ة االنتقالي��ة دلي��ل عل��ى أن الث��ورة حّية 

وتتجه نحو مهمة نبيلة هي »تأسيس احلقيقة«.
جلس��ات  انط��اق  حلظ��ة  لانتب��اه  الاف��ت  كان 
االس��تماع العلني��ة غي��اب الرئاس��ات الثاث: رئاس��ة 
البرمل��ان،  ورئاس��ة  احلكوم��ة  ورئاس��ة  اجلمهوري��ة، 
وثاثته��م من »نداء تونس«. وميكن أن ُيختزل األمر في 
غياب رئي��س اجلمهورية، فلو حضر التبعه الرئيس��ان 
اآلخ��ران فهما من أتباعه، ولقد أث��رت هذه التبعية على 
طبيعة النظام السياسي املقرر في الدستور، وهو نظام 
برملاني َمركز الس��لطة التنفيذية في��ه رئيس احلكومة، 
غير أن الباجي انحرف به إلى نظام رئاس��وي مما جعل 

العملية السياسية اليوم تدور خارج الدستور.

م��ن تهمي��ش وتراج��ع ف��ي االهتم��ام، يتعل��ق بثاثة 
والثال��ث  عرب��ي  والثان��ي  فلس��طيني  األول  أبع��اد: 
دول��ي. ويتن��اول ه��ذا التحلي��ل البع��د الفلس��طيني 
بش��كل أساس��ي، وارتباطه باألبعاد األخرى؛ فقد أدت 
اخلافات السياس��ية والفصائلية - مدعومة مبحاور 
عربية ودولية - بني القوى الفلس��طينية إلى إضعاف 
دور العام��ل الفلس��طيني، الذي يعدُّ أس��اس الصراع 
عربيا، حي��ث تعمل القوى الفلس��طينية أحياناً عكس 
بعضه��ا، وأحيان��اً بانحي��ازات تصب ف��ي إطالة عمر 
االحت��ال، ويدع��م هذه اإلش��كالية الفش��ل الذريع في 
جتدي��د الدم��اء في اإلط��ار الث��وري القي��ادي للنضال 
الفلس��طيني، س��واء على صعيد منظمة التحرير التي 
ش��اخت وهرمت وُحّيدت مؤسس��اتها، أو على صعيد 
الفصائل مبختلف اجتاهاته��ا، كحال النخب احمليطة 
باحلك��م ف��ي أي دولة فاس��دة أو فاش��لة ف��ي املنطقة، 
وانعك��س ذلك على الواق��ع التنظيمي له��ذه الفصائل 

احلقيقة التي نطقت بها جلستا االستماع العلنيتان 
ال ُتعفي رموز املنظوم��ة القدمية العائدة واملهيمنة على 
الرئاسات الثاث من احملاسبة؛ لذلك فهي ال جتد اجلرأة 
على احلضور، وعلى رموز النظام القدمي أن يختاروا بني 
الضحية واجلاد، لكنهم بغيابهم يرس��لون برس��التني 
سلبيتني: وقوفهم في صف اجلاد ومنظومة التعذيب، 
وجعلهم الدولة في مواجهة العدالة االنتقالية. وفي هذا 
املعنى، ذكر جلبار نقاش )أحد رموز اليس��ار التونس��ي 
املناض��ل( أثن��اء اإلدالء بش��هادته ف��ي الي��وم األول من 
جلسات االستماع، أنه كان ُيعذَّب في أحد مكاتب وزارة 
الداخلية، وكان صياحه يصل إلى مكتب وزير الداخلية 

املجاور السيد الباجي قايد السبسي نفسه.
األم��ر الثان��ي الاف��ت لانتب��اه أيضاً ه��و الوجوه 
السياس��ية احلاض��رة، فق��د كان راش��د الغنوش��ي إلى 
جان��ب مصطف��ى ب��ن جعف��ر وحم��ة الهمام��ي وعصام 

بتف��اوت يتعل��ق بالبن��ى األيديولوجي��ة والعاق��ات 
اخلارجية لكل منها.

كما أن انفات البرامج واملواقف السياس��ية لهذه 
القوى من أسس املش��روع الوطني الفلسطيني القائم 
وقواعده على أس��اس التحرير والعودة استراتيجياً، 
كش��ف ظه��ر الفصائ��ل واملقاوم��ة وأضع��ف أداءه��ا 
السياس��ي، وجعله��ا ُلقمة ل��دول مختلفة، ب��ل أحياناً 
إلس��رائيل، مم��ا أفقده��ا زم��ام املب��ادرة ف��ي مفاص��ل 
أساس��ية مرت به��ا القضية، بل جع��ل بعضها يتولى 
مهم��ة إفش��ال اآلخ��ر الوطني حلس��ابات بعي��دة عن 

املشروع الوطني.
ورغ��م مرارة االنقس��ام السياس��ي على مش��روع 
التس��وية )أوس��لو( واخلاف احلاّد على السلطة منذ 
عام 2007 بني حركتي فت��ح وحماس، وعجزهما عن 
حتقيق الش��راكة السياس��ية ف��ي إدارتها، واس��تمرار 
ش��لل منظم��ة التحري��ر وغي��اب دورها كلّي��اً، ورفض 
دم��ج الفصائ��ل اإلس��امية والوطني��ة اجلدي��دة فيها 
على قواعد وطنية دميقراطية، برغم مرارة هذا الواقع 
القائم وعجز قيادات الش��عب الفلس��طيني عن تطبيق 
ما تتف��ق عليه منذ ع��ام 2003 وحتى الي��وم، غير أن 
إش��كاليات املش��روع الوطن��ي واإلدارة اجلماعي��ة أو 
التوافقية أو التش��اركية في صنع القرار الفلس��طيني، 
ه��ي مرض قدمي َتعَمّق بعد دخ��ول حركة فتح ملنظمة 

الش��ابي والعياش��ي الهمام��ي. ه��ؤالء ه��م حرك��ة 18 
تش��رين األول 2005 التي جمعت اليس��ار واإلساميني 
والقوميني والدميقراطيني في مواجهة استبداد بن علي 

)خص قمُعه اإلساميني وعم املعارضة(.
أثر جلسات االس��تماع كان عميقاً، ومثل »صدمة« 
إيجابية للمش��هد السياس��ي، وهو ما يعني أن احلقيقة 
وهي تعيد ترتيب املش��هد هي بصدد تأس��يس نفس��ها. 
وم��ن املهم اإلش��ارة إل��ى أن الفرز على قاع��دة ضحية/

جاد ط��ال املنظوم��ة القدمية من خ��ال حضور رئيس 
حزب املبادرة الس��يد كمال مرجان )كان وزير دفاع ابن 

علي ولم ُيعرف عنه تورط في حقوق الناس(.
تكل��م الضحايا عن محنته��م فأبكوا احلضور، بكى 
حمة الهمامي املاركس��ي حملنة سامي براهم اإلسامي، 
وبك��ت تون��س ومعها أح��رار العالم، كان��ت البداية مع 
أمه��ات الش��هداء وزوجاتهم، وكان املبه��ر أن ال أحد من 
الضحاي��ا تق��دم مبطلب خ��اص. كل م��ا طلب��وه هو أن 
يأتي جادوهم وقتلة أبنائهم ليفس��روا كيف استطاعوا 

ارتكاب ما ارتكبوا ثم يطلبون الصفح على املأل.
العدال��ة االنتقالية متثل معطى سياس��ياً مهماً في 
مس��ار الثورة التونس��ية. فم��ن الطبيع��ي أن يقوم هذا 
املعط��ى ف��ي مواجه��ة الدول��ة املختطفة من قب��ل نظام 
االس��تبداد على مدى عق��ود. وما كان لعاق��ة املواجهة 
ه��ذه أن تتواص��ل بع��د الث��ورة ل��وال ع��ودة املنظوم��ة 
القدمية م��ع انتخابات 2014 وتبنيه��ا لتجربة الدولة 
ب��كل تفاصيله��ا ف��ي مرحل��ة االس��تبداد، وس��عيها إلى 
فرض مصاحلات وظيفتها تقنني اإلفات من احملاس��بة 
ومأسس��ة الفس��اد، وهو ما يعط��ي للعدال��ة االنتقالية 
مضموناً سياسياً وحلقة من حلقات التأسيس الشامل، 

وفي مقدمته تأسيس احلقيقة. 
فالعدال��ة االنتقالي��ة ليس��ت مج��رد س��رد ملآس��ي 
الضحايا، كما أنها ليس��ت إع��ادة كتابة باردة للتاريخ، 
العدال��ة االنتقالي��ة، رّد للحقوق وتأس��يس للمصاحلة 
على قاعدة احملاسبة وفي إطار هيئة احلقيقة والكرامة 
ومبرجعية قانون العدالة االنتقالية. تأسيس املواطنة 

مشروط بتأسيس احلقيقة.{

بقلم: جواد احلمد

بقلم: زهير إسماعيل

أسامة مرسي ينفي اتهامه في »فّض رابعة«: مش على رأسي بطحة
املدرع��ات وآالف الضب��اط أمام منزل��ي للقبض علي، وه��و أمر غير 

مسبوق، على حد تعبيره«.
واس��تطرد: »توجه��ت عق��ب ذلك إل��ى نياب��ة ش��مال القاهرة، 
وانتظ��رت هناك وأنا ال أعرف أية تفاصيل ف��ي هذه القضية، إلى أن 
أجبروني على توقيع أمر اإلحالة، فقلت لهم هاتوا القلم أمضي على 

أمر اإلحالة.. خلوني أروح«.
واختت��م حديث��ه: »املضبوط��ات املالي��ة الت��ي وج��دت مع��ي 
تخصني، ولكن ال صحة النتس��اب أي س��اح أبيض إلى متعلقاتي 

التي ضبطت معي أثناء إلقاء القبض علي«. 
كانت النيابة العامة أس��ندت إلى املتهمني تهماً عدة، من بينها 
تدبير جتمهر مس��لح واالش��تراك فيه مبيدان رابعة العدوية وقطع 
الط��رق، وتقيي��د حرية الن��اس في التنق��ل، والقتل العمد مع س��بق 
اإلصرار للمواطنني وقوات الش��رطة املكلفة بفض جتمهرهم، والشروع في القتل العمد، 

وتعّمد تعطيل سير وسائل النقل.{

أنكر »أسامة« جنل الرئيس املعزول محمد مرسي، واملتهم 
بالقضي��ة املعروفة إعامياً ب�»فض اعتص��ام رابعة العدوية« 
االتهامات املنسوبة إليه من جانب النيابة العامة فى القضية، 
قائ��اً إنه ال يعلم أي ش��يء ع��ن الدعوى ولم يت��م إطاعه على 

أوراقها.
وقال »أس��امة« على مقربة من املنص��ة املخصصة لهيئة 
احملكمة، بعدما س��مح له رئيسها باحلديث من خارج القفص: 
»على مدار عام كامل تلقيت عدة رسائل من بداية نظر الدعوى، 
ومن بينها مكاملة على هاتفي اخلاص من جهاز األمن الوطني، 
قال��وا ل��ي خالها: »هتقعد ف��ي البيت وتس��كت وتتلم حنصبر 
علي��ك، لكن لو رددت ش��عارات هننفذ ق��رار الضبط واإلحضار 
علي��ك«. ليضي��ف: »إحنا مش على راس��نا بطحة علش��ان حّد 

يحس��س عليه��ا، وبناًء علي��ه كنت مقيماً ف��ي منزلي ط��وال تلك الفت��رة، وكنت أمارس 
حياتي بش��كل طبيعي، ولكني أصب��ت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعش��رات من 
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التحرير عام 1968.
العامل الفلسطيني احلاسم

النض��ال  ملس��ار  مرّك��زة  تاريخي��ة  ومبراجع��ة 
الفلس��طيني منذ وعد بلفور حتى اليوم، يكتشف الباحث 
أن العامل الفلس��طيني هو العامل احلاس��م في مواجهة 
احلركة الصهيونية واالستعمار، مع أن العوامل األخرى 
أساس��ية ومهم��ة، لكنه��ا تعتم��د أساس��اً عل��ى العام��ل 
الفلس��طيني س��لباً وإيجاباً، حي��ث إن لدي��ه القدرة على 
فرض رؤيت��ه على الواق��ع وعلى أجندات ه��ذه األطراف 
وتوجهاته��ا، كم��ا حصل مث��اً باالنس��حاب من س��يناء 
مبوج��ب معاه��دة عام 1978، واالنس��حاب م��ن جنوب 
لبن��ان ع��ام 2000، ومن قط��اع غزة ع��ام 2005، حتت 

ضغط املقاومة، وهكذا.
األمني��ة  والضرب��ات  والتعطي��ل،  القم��ع  ورغ��م 
والعس��كرية، واحلص��ار السياس��ي واملال��ي، والضغط 
االجتماعي واحلياتي، واملمارسات الوحشية اإلسرائيلية 
بحق الش��عب الفلس��طيني حتت االحتال وفي مخيمات 
الش��تات في دول املواجهة العربية، إال أن مسار النضال 
الفلس��طيني ظ��ل يتمتع بحيوي��ة متصل��ة، وكان لألداء 
الفلس��طيني السياس��ي واملقاومة، س��واء على املستوى 
األمن��ي أو العس��كري، والنض��ال القانون��ي واإلعام��ي، 
والنض��ال االجتماعي بالصبر والتمس��ك ب��األرض مهما 
كان الثمن، كان له دور كبير ومس��تمر في توفير احليوية 
الازم��ة للقضي��ة لتعود إلى ج��داول االجتماع��ات وإلى 
ص��دارة االهتمامات، وإلى مزيد من الروح النضالية لدى 

الشعب الفلسطيني، ما أبقى القضية حّية حتى اليوم.
ومبراجع��ة مرّك��زة للمش��هد الفلس��طيني ومش��هد 
القضي��ة الفلس��طينية، ُتب��دي النتائج األولي��ة إمكانات 
كبيرة وحيوي��ة الس��تعادة القضية حلضوره��ا وقوتها 
ال��ذي  األم��ر  ودولي��اً،  عربي��اً  ولوزنه��ا  ب��ل  وزخمه��ا، 
يوف��ر فرص��اً جديدة وخي��ارات متع��ددة أم��ام القيادات 
الفلس��طينية لتحري��ك القضية وإع��ادة احليوي��ة إليها، 
ناهي��ك ع��ن الضغط عل��ى اجلان��ب اإلس��رائيلي وتوفير 
عوامل إعاقة أساس��ية ألي سياس��ات تس��تهدف ش��طب 
القضي��ة أو الضغط على القي��ادات الفلس��طينية لتقدمي 

تنازالت كما جرت العادة.
التأسيس النطاقة جديدة

عل��ى  والق��درة  الفلس��طينية  اإلمكاني��ة  ولتحقي��ق 
التحول والتكيف، وبالتالي التأس��يس النطاقة جديدة، 

يقترح التفكير باالجتاهات التالية:
1- الش��روع الف��وري بوق��ف نزي��ف اخل��اف ف��ي 
الس��لطة بني حركتْي حماس وفتح، وب��ني غزة والضفة، 
وفق معايير بسيطة أساس��ها إحياء السلطة وتوحيدها 
وإعادة الروح إليها بش��راكة سياس��ية ُتع��ّد النتخابات 

عامة خال عامنْي.
2- إع��ادة جتدي��د الدم��اء الش��بابية والثورية في 
الفصائل الفلسطينية، وخاصة في حركتْي فتح وحماس 

عبر انتخابات تنظيمية لهذه الغاية.
3- ط��ّي صفحة اخلافات الش��خصية والفصائلية 
واجلهوية ملصلح��ة القضية والش��عب، واحليلولة دون 
أي تدخ��ات خارجي��ة لف��رض منط م��ن السياس��ات أو 

القيادات على الشعب الفلسطيني.
4- التراج��ع ع��ن سياس��ة االنحياز حمل��اور عربية 
أو دولي��ة في أي صراعات في ما بينها، ومنع اس��تخدام 
القضي��ة أو أي ط��رف فلس��طيني ف��ي هذا الص��راع على 
قاعدة عدم التدخل في الش��ؤون الداخلية ألي بلد عربي 
أو إس��امي، ف��ي مقابل عدم تدخل اآلخرين في الش��ؤون 

الداخلية الفلسطينية.
5- التوافق على إط��اق انتفاضة مدنية في الضفة 
الغربية، مبا فيها الق��دس، ضد االحتال، وتوفير عوامل 

النجاح لها.
6- العم��ل معاً عل��ى إعادة الروح ملنظم��ة التحرير، 
وتش��كيل إطار قيادي مؤقت فاعل يلتقي بانتظام لقيادة 

النضال الوطني الفلسطيني.
املش��روع  ومعال��م  مام��ح  ببل��ورة  الش��روع   -7
الوطني الفلسطيني املشترك حتى إنهاء االحتال وعودة 

الاجئني، وفق الرواية الفلسطينية واحلقوق الوطنية.
8- وضع خطة حترك سياسي ودبلوماسي مشترك 
حلشد التأييد للقضية، وتفعيل الطاقات الفلسطينية في 

العالم، وفق مامح املشروع الوطني آنف الذكر.
الفلس��طينية  الفصائ��ل  ل��دى  ف��إن  وبالتأكي��د، 
والعقل الفلس��طيني السياس��ي واملؤسس��ات والكفاءات 
الفلس��طينية الكثير مما يثري هذه الفكرة ويطورها، لكن 
األساس في هذا التحليل أن ركون القوى الفلسطينية إلى 
العوامل واألطراف اإلقليمية والدولية، س��يجعل القضية 
ورقة مساومة بني الكبار وحلفائهم، بينما إعادة احليوية 
والروح للقضية وتقوية وضعها عربياً ودولياً، أساس��ه 

العامل النضالي الفلسطيني في مواجهة االحتال.{

فعاليات احتفالّية بالشيخ »القرضاوي« في إسطنبول
انطلقت مساء اجلمعة املاضي فعاليات االحتفاء 
بالش��يخ يوس��ف القرضاوي، رئيس االحتاد العاملي 
لعلماء املس��لمني، في مدينة اسطنبول، التي استمرت 

حتى يوم السبت.
وش��ارك بالفعالية، التي نظمه��ا مركز احلضارة 
للبح��وث والدراس��ات )غي��ر حكومي(، حت��ت عنوان 
»يوسف القرضاوي إمام الوسطية والتجديد«، مئات 
من أبناء اجلالية العربية املقيمني في تركيا، فضاً عن 

مئات من املواطنني األتراك.
وخال حفل الس��بت، مت عرض فيلم يحمل اس��م 
عن��وان احلف��ل، مل��دة عش��رين دقيق��ة، ي��روي حي��اة 
احملتفى به، ومقتطفات من خطبه، أهمها تلك املتعلقة 

بثورات الربيع العربي )التي بدأت عام 2011(.
وفي كلمة ل��ه، قال األمني الع��ام لاحتاد العاملي 
لعلماء املس��لمني، علي قرة داغي، إن »القرضاوي ظّل 
وفي��اً لدين��ه وأمته وجه��اده، وقائداً ثائ��راً في اجلهاد 
ضد احملتلني والطغاة ومقاومة فكر الغاة، وهو الذي 

عاش ألمته من أقصاها إلى أدناها«.
ويوس��ف عبد الله القرضاوي من مواليد 9 أيلول 
1926، ف��ي قري��ة »صف��ط ت��راب« التي تتب��ع مدينة 
احمللة الكبرى مبحافظة الغربية، ش��مالي مصر، وهو 
أح��د أبرز العلماء املس��لمني في العص��ر احلديث، وله 

املئات من األبحاث والكتب املتعلقة بالفقه اإلسامي.
وتابع: »القرضاوي عاش للقضية الفلس��طينية، 
ووقف مع ثورات الربيع العربي، ولو قرأنا كافة كتب 
وبحوث الشيخ لوجدناها تبحث عن النهوض باألمة 

األمة من  اإلسامية، وحتصني 
الغزو الفكري والثقافي«.

االحت��اد  رئي��س  وق��ال 
املس��لمني،  لعلم��اء  العامل��ي 
الش��يخ يوس��ف القرض��اوي، 
يوم الس��بت، إنه »لو كان لدّي 
الذاهب��ني  م��ع  لذهب��ت  ق��درة 
وقاتلت مع الث��وار« في حلب، 

شمالي سوريا.
جاء ذلك خال كلمة له، في 
لفاعلية حملت  اليوم اخلتامي 
عن��وان »يوس��ف القرض��اوي 

إمام الوس��طية والتجدي��د«، نظمها على م��دار يومني 
مبدينة إس��طنبول التركية، مرك��ز احلضارة للبحوث 
والدراس��ات )غي��ر حكومي(، احتفاًء مب��رور 90 عاماً 
عل��ى مياد العام��ة القرض��اوي وللوق��وف على أهم 

محطات حياته.
وف��ي مع��رض حديث��ه عما يح��دث في س��وريا، 
أوض��ح القرضاوي أنه »ال بّد أن نعترف بأن الش��عب 
الس��وري قام أول األمر بثورة ال حجر فيها وال س��كني، 
خرج يريد احلياة واحلرية وحس��ب، وظل يقاتل وهو 
ال ميل��ك أي ش��يء أمام نظ��ام ميلك اجليش والس��اح 

والبراميل املتفجرة والكيماوي«.
وتاب��ع: »انظ��روا إل��ى حل��ب الت��ي ظنن��ا أنه��ا 
انتص��رت، ال يزالون مصرين على قت��ل أهلها، لو كان 
لدي ق��درة لذهبت م��ع الذاهبني وقاتلت م��ع املقاتلني 

هناك، الذين يقاتلون الطاغوت وحدهم«.
وفي س��ياق متصل، لفت رئيس االحت��اد العاملي 
لعلماء املس��لمني، إل��ى أنه »حني ج��اء الربيع العربي 
وانتص��رت تون��س )2011( في بادئ األم��ر، و هرب 
ذل��ك الرج��ل )ف��ي إش��ارة إل��ى الرئيس األس��بق زين 
العابدي��ن بن علي( مب��ا هرب به من ملي��ارات، حترر 

الشعب ونال حريته«.
وواص��ل حديث��ه قائ��اً: »وكان��ت بعده��ا )بع��د 
تونس( ثورة مصر، فحاول الرئيس املصري )األسبق 
حس��ني مبارك( أن يس��تولي ومن معه على عش��رات 
امللي��ارات، لكنه��م م��ع ذل��ك ل��م يس��تطيعوا م��ع كل 
وسائلهم أن يخمدوا ثورة الشعب، فالشعوب ال تهزم 

بهذه الطريقة«.
واس��تطرد القرضاوي: »أم��ة اإلس��ام يقّدرونها 
مبلي��ار و700 ملي��ون، وت��زداد يوم��اً بعد ي��وم، لكن 
األص��ل ليس بكثرة الع��دد ولكن ما في ه��ذا العدد من 
عب��ادة وعم��ل وإخ��اص وتضامن، وهذا م��ا يجب أن 
تكون عليه األمة مبفهومها الش��امل؛ ألنه مهما قلنا إن 
مكوناتنا عرب وعجم وأتراك وهنود وأجناس وأقوام، 

إال أننا نستمد روح اجلمع من اإلسام«.
وأش��ار القرض��اوي إل��ى أن »أول كت��اب كتبت��ه 
كان »فق��ه ال��زكاة«؛ ألن األم��ة ال تس��توي إذا ما عاش 
الفقي��ر دون عط��اء الغن��ي، وإذا م��ا ع��اش الضعي��ف 
دون الق��وي.. وم��ن ثم »فق��ه اجلهاد«، حت��ى يعيش 
الناس في حياتهم أقوياء، باإلميان واملال واجلهاد، ال 
يس��تطيع أحد أن يفرض عليهم أن يعيش��وا كما يريد 
هو، ولكن كم��ا يريدون هم، أمة تخ��رج صرخاتها من 

جوفها و من قلبها«.
وحض��ر الفاعلية ممثل��ون من عدد م��ن الكيانات 
العربية والتركية، من بينهم ن��ور الدين نباتي، نائب 
بالبرملان التركي، ومحمد وليد املراقب العام لإلخوان 
املس��لمني في س��وريا، وأس��عد هرموش نائب س��ابق 
بالبرمل��ان اللبنان��ي، إضاف��ة إلى عش��رات م��ن أبناء 

اجلاليات العربية في مدينة إسطنبول التركية.{

في ذكرى مولد النبي ]

أتى أعرابٌي زائراً رس��ول الله | في مقامه الش��ريف بعد انتقاله لربه، فقال له: »يا خير الرسل، 
إن الل��ه أن��زل علي��ك كتاباً صادق��اً قال فيه: <ول��و أنَّهم إْذ َظلَموا أنفَس��ُهم ج��اؤوك فاس��َتْغَفروا اللَه 
واس��تْغَفَر لهُم الرس��وُل لوجدوا اللَه تّواباً رحيما>، وقد جئُتك مستغفراً من ذنبي  ُمْسَتْشِفعاً بك إلى 

ربي، ثم بكى وأنشد يقول:
فطاَب ِمن ِطيِبِهنَّ القاُع واألََكُم يا خيَر َمن ُدِفَنْت بالقاِع أَْعُظُمُه    

فيه العفاُف وفيه اجلوُد والكَرُم نفسي الفداُء لقبٍر أنت ساِكُنُه    
ثم استْغَفَر واْنَصَرَف«.

تأتي ذكرى مولد النبي وحتمل معها عجزاً كاماً عن وصف جنابه الش��ريف، وعجزاً عن وصف 
محبت��ه، وع��ن بيان حجم تلك املّنة الربانية خللقه بابتعاث النبي للدنيا، وهذا العجز لم يْس��لَم منه 
أحد، فما من واصف إال َقَصَر وصُفه عن تصّوِر وتصوير كماالته |، وكان بعض أصحابه إذا ُسِئلوا 
عن��ه تكلموا أحياناً مبا يس��ميه أهل اللغة »األلفاظ الوحش��ية«، وهي األلفاظ الت��ي ال يفهمها إال عالم 
بارز أو أعرابي ُقّح وتقال في س��ياق التبجيل والتفخيم، إذ ال يقدر املتحدث على أن َيْقِرَن تلك األلفاظ 
العادية بعظمة املَتَكلَّم عنه فُيضطر للتعبير بأفخم األلفاظ، ومما ال يندرج على ألس��نة الناس لِرفعة 

مقام املذكور، ولْيتها أفصحت عما يجيش بالصدور.
واجلم��ال املعنوي »فيه العفاف وفيه اجلود والكرم« وذكر هنا من اخلصال التي َيْنُش��دها أثناء 
االستش��فاع لُيجّمل الطلب، ورمبا يناظره قول أحس��ن املادحني ش��رف الدين البوصيري الذي كتب 
بردته ليستش��فع بالنبي عند ربه بعدما طال مرضه بالش��لل وملا كتبها كّرر إنشادها ودعا وتوسل، 
إلى أن رأى النبي في منامه فمسح على وجهه بيده املباركة، وألقى عليه ُبْرَدة فانتبه من نومه ووجد 
في نفس��ه نهضة فقام وخرج من بيته، واملس��لمون حتى يومنا هذا يستجلبون البركات مبدحه |، 

إما بالصاة عليه أو إنشاد ِشعر مديحه خاصة بردة البوصيري.
صدح��ت قل��وب احملبني بالتعظي��م وبثِّ الَوْجد والش��وق للمحب��وب، وبقدر س��يادة احملبة في 
املجتمع��ات ترتقي حضارتهم، وليس��ت احملب��ة محصورة في قوالب األجس��اد، بل مفهومها يتس��ع 
اتس��اع الكون ليش��مل كذلك ما في الكون من كائنات، إذ إنهم من آثار احملبوب املطلق، ولذا من حّركه 
ذلك الش��عور الراقي َش��َعّ احُلْس��ن في كل حركة تصدر ف��ي ظله ومن َمَدِده، ويصي��ر خاطر احملبوب 
حاض��راً، وإش��ارُته أمراً، وَبْس��مته تعدل الدني��ا وما فيها، واألول��ون حّركهم احلب للخالق وأش��عل 
جذوته وجود َمْرُس��وله ب��ني جنباتهم، فأضاؤوا الدنيا علماً وهدى، وانطبعت احملبة على كل ش��يء 

إتقاناً وتفانياً في رفعة احلضارة اإلنسانية.
تأتي ذكرى املولد الشريف وال يتذكر األتباُع أمَر املتبوع باالئتاف ونبذ االختاف، وأمره بالتََّواّد 
ومجافاة التشاحن، بل إنهم يحّولون ذكراه نفسها ليوم ال ُيتقبَّل فيه خاف مسَوّغ، ويبقى كل معِنّي 
بش��رذمة أمته واقفاً مباركاً الش��تعال اخلافات أياً كانت أرضيتها: سياس��ّية أو مذهبّية أو فقهّية أو 
اجتماعّي��ة، امله��م أن تبقى نار اخل��اف موقدة ويلقي أصح��اب الدار احلطب فيها ب��دالً من إخمادها، 
ول��و أن محبتهم كانت أوس��ع َلَرِحموا بعضهم وَلَتفّهموا أس��باب االخت��اف وحتمّية وجوده بني كل 

الكائنات.
وتأتي الذكرى ككل عام، يعجز املرء أن يكتب كاماً متماسكاً عن صاحبها مدحاً أو ثناًء، وتغيب 
الكلم��ات والعبارات عن أصل املقصد م��داراة للعجز أمام صاحب الكماالت البش��رية، وال يرجو املرء 

سوى أن يكون بحق من احملبني املشمولني باجلوار في اليوم العظيم.
ِسواَك عنَد ُحلوِل احلاِدِث الَعِمِم يا أكرَم اخَللِْق ما لي َمن أَلوُذ به     

إذا الكرمي حَتلّى باْسِم ُمْنتِقِم ولن يضيَق رسوَل اللِه جاُهَك بي     
وِمْن ُعلُوِمَك ِعلَْم اللَّْوِح والَقلَِم فإنَّ ِمن جوِدَك الدُّنيا وَضرََّتها     

بقلم: أمين شريف

دع��ا التحالف الوطني لدعم الش��رعية ورفض 
االنق��اب في مصر إلى انطاق أس��بوع ثوري جديد 
م��ن التظاهرات الرافض��ة لانقاب للعس��كري يوم 
اجلمع��ة، حتت عنوان »احلرية حق«، ضمن املوجة 
الثوري��ة »ارح��ل«، موجهاً رس��الة للث��وار مفادها: 
»انطلق��وا ف��ي كل م��كان، وكثف��وا حم��ات التوعية 

واحلشد«.
وأوض��ح أن دعوت��ه تأت��ي كتذكي��ر للعالم مبا 
يح��دث م��ن »انته��اكات وجرائ��م ترتكبه��ا س��لطة 
االنقاب، ودعوة لكل املهتمني بتبني قضايا املعتقلني 
واملختفني قسرياً والفقراء والعمال، ومواجهة جرائم 

التصفية اجلسدية بحق رافضي االنقاب«.
وقال: »كل يوم نكسة للحقوق في عهد االنقاب 
العس��كري، تارة بقانون باطل واعتقال احلقوقيني، 
وتارة أخرى باس��تباحة أرواح الرافضني للسيسي 
القاتل، وتلفيق تهم لبعضهم اآلخر، وس��ط س��جون 
تع��ج باملختفني قس��رياً، فض��اً ع��ن آالف املعتقلني 

الذين يفتقدون العدالة«.
واس��تطرد التحال��ف الداع��م للرئي��س محم��د 
مرس��ي قائ��اً: »م��ن ل��م ينتهك حق��ه اإلنس��اني في 
السجون ويغدر بحياته كشباب مصر احلر في عهد 
السيس��ي.. فهناك الفقر والفشل االقتصادي يذيقان 

أغلب املصريني معاناة غير مسبوقة«.{

تحالف دعم الشرعية بمصر
 يدعو ألسبوع »الحرية حق«
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المفتي دريان في رسالة المولد: ذكرى نبّينا اليتيم هي يوم الطفولة
وج��ه مفت��ي اجلمهوري��ة الش��يخ عب��د اللطي��ف 
دريان رسالة مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف، 
ج��اء فيها: »حت��ل علينا الذك��رى العطرة ملول��د نبينا 
محمد، صلوات الله وس��امه عليه. وهي ذكرى اعتاد 
املسلمون على الفرح واالحتفال بها، ملا ميثله صلوات 
الله وسامه عليه، في أفرادهم، ومسيرة حياتهم، من 
حب وإع��زاز واعتزاز. فهو الذي حمل الرس��الة، وأدى 
األمان��ة، وأق��ام بتوفيق الل��ه س��بحانه وتعالى األمة 

والدولة.
ول��د علي��ه الص��اة والس��ام يتيماً جله��ة األب، 
وتوفيت والدته وهو صغي��ر، فكفله جّده عبد املطلب. 
وعندما توف��ي جده رعاه عّمه أبو طال��ب. فكأمنا أراد 
الل��ه له عز جاهه وجلت حكمته، أن يكون مثاً ألطفال 
العالم، الذين يكافحون النش��أة الصعبة منذ الصغر، 
ويحس��ون ويعرف��ون أحاس��يس األطف��ال احملرومني 
م��ن نعمت��ي األب واألم. واملعروف عن��ه عليه الصاة 
والس��ام أنه كان طوال حياته بال��غ الرأفة باألطفال، 

واأليتام منهم على وجه اخلصوص.
إن ي��وم مولد نبينا اليتيم، هو ي��وم عيد للطفولة 
البريئ��ة، التي تقتضي الرعاية واالهتمام، والتنش��ئة 
الصاحل��ة. وحبذا ل��و يكون يوم مول��ده عليه الصاة 
والس��ام ه��و ي��وم االحتف��اء بالطفول��ة عن��د العرب 
واملس��لمني. وإذا كنا نحتفي اليوم مبولد نبينا محمد، 
فإننا سنحتفل مع شركائنا املسيحيني بعد أيام مبولد 

سيدنا عيسى املسيح عليه الس��ام. وهو أيضاً مياد 
مجي��د، يحتفي به املس��يحيون، ويحتفي ب��ه العالم. 
وإذا كن��ا نف��رح ملولد محمد وعيس��ى، ونعتب��ره عيداً 
للطفولة، فإننا نعتبر ذلك في وطننا آصرة من أواصر 

الود واحلب واإلنسانية«.
وتاب��ع: »إن ما ينغ��ص الفرحة باملول��د النبوي، 
س��ورية  بأطف��ال  ين��زل  ال��ذي  الفظي��ع  اله��ول  ه��ذا 
والعراق، الذين يقتلون ويهّجرون مع أهلهم، أو بدون 
أهله��م الذي��ن ماتوا حت��ت األنقاض. إن رب��ع ضحايا 
املذبح��ة في س��ورية ه��م من األطف��ال، كما أن س��تني 
دين في لبنان واألردن وتركيا  باملئة )60%( من املش��رّ
وأصقاع األرض أطفال أيضاً. ونصف هؤالء في بلدان 
اللجوء، وفي غمار احل��روب الداخلية، ال يذهبون إلى 
امل��دارس، ويفتق��رون إلى الغ��ذاء وال��دواء، والعناية 
الت��ي يحتاج إليه��ا الصغ��ار. إن الواحد من��ا ليخجل 
عندما يرى مس��ؤولني دوليني، يأتون لزيارة مخيمات 
الاجئني ويرثون حلاله��م، وتفيض أعينهم من الدمع 
مل��ا رأوه من ب��ؤس وقلة حيل��ة. ملاذا يح��دث كل هذا؟ 
أولي��س الاجئون وأطفاله��م بش��راً؟ أوليس من حق 
الن��اس صغاراً وكباراً أن يعيش��وا في أوطانهم آمنني 
مكتفني مثل س��ائر البش��ر؟ ولنس��مع ماذا يق��ول الله 
سبحانه في كتابه عن الطفولة واألمومة وعاقاتهما: 
<ووصين��ا اإلنس��ان بوالدي��ه حملته أمه وهن��اً على 
وه��ن وفصاُله في عامني أن اش��كر ل��ي ولوالديك إليَّ 

املصير>.
واردف دري��ان: »إن دار الفت��وى ه��ي احلاضن��ة 
جلمي��ع اللبنانيني. نحن في لبنان، تربينا منذ نعومة 
أظفارن��ا عل��ى احت��رام الدين، ف��إن الدين ه��و املكون 
الرئيس للحضارة، ومس��ؤوليتنا جميع��اً أن نتعاون 
ونتكافل، للنهوض مبؤسساتنا، ونسهر على مصالح 
وطننا، ونحتضن أبناءنا، ونؤمن لهم فرص العمل في 
بلده��م، خصوصاً أننا في عهد جدي��د، وحكومة نأمل 
في تش��كيلها اليوم قبل الغ��د، ألن التأخير في والدتها 
ه��و خس��ارة للوطن، فينبغ��ي تق��دمي التضحيات من 
اجلمي��ع، فالتضحية هي بطولة من أج��ل البلد، الذي 
ه��و بحاجة إلى الكثي��ر من العمل في ش��تى امليادين، 
وم��ن الصع��ب االنتظ��ار أكث��ر مم��ا انتظرنا لتش��كيل 

احلكومة«.
وخت��م: »نح��ن أبناء وط��ن واح��د، ولدينا عيش 
مش��ترك مزدهر بحمد الل��ه. وكما جمعن��ا مولد النبي 
محم��د اليوم، يجمعنا مولد عيس��ى غ��داً. وكما نتذكر 

ف��ي األفراح واألتراح كل ما هو عزي��ز علينا، ومهم لنا، 
فإنن��ي أري��د م��ن اللبناني��ني أن يتذكروا العس��كريني 
األسرى، وأن يسألوا الله سبحانه لهم العودة الساملة. 
وأري��د أن أس��تنكر االعتداء على اجلي��ش اللبناني في 
بقاعصفري��ن. وأدع��و املواطنني للوق��وف مع اجليش 

والقوى األمنية في عملها الوطني الكبير«.{

احلريري موقفه��ا املتقدم في رفض بناء اجلدار، والعمل 
على إزالة ما مت بناؤه، ألن العاقة الفلسطينية اللبنانية 

ال تسمح ببناء اجلدران بني صيدا ومخيمها. 
وأك��د رئي��س الوف��د الش��يخ العارف��ي أهمي��ة دعم 
إل��ى جان��ب قضيت��ه  الفلس��طيني والوق��وف  الش��عب 
العادل��ة،  واحترام��ه وإعط��اءه حقوق��ه ب��دل حص��اره 

والتضييق عليه.

في مركب واحد، ولبنان أمان��ة بني أيدينا جميعاً بكل 
الوانه وأحزابه وأطيافه.

ف��ي اجلماع��ة اإلس��امية يدن��ا مم��دودة  نح��ن 
للجمي��ع، من أجل ان نبني الوط��ن ونصونه، ونتمنى 
ان نرى والدة قريبة للحكومة، ونشدد باسم اجلماعة 
اإلسامية على ان نرى وزيراً من اهل عكار ميثل  عكار 
ف��ي ه��ذه احلكوم��ة وهذا أق��ل ما يق��دم له��ذه املنطقة 

احملرومة«.

االس��تئثار وإره��اب الغاء اآلخر«، داعي��اً إلى »تضافر 
كل  اجلهود ملواجهة مختلف  أشكاله«.

ث��م حتدث��ت الدكت��ورة  ابتهال القس��ام، رئيس��ة 
 جمعية النجاة في ع��كار،  عن دور اجلمعية في تغيير 
اجلي��ل ورصد م��ا يتابع��ه من مفس��دات ف��ي التربية 
واألخاق عبر وس��ائل  اإلعام والتواص��ل االجتماعي 

ونشر النور والعلم بني ابناء املنطقة .
وفي اخلتام اطلق الش��يخ س��عد فياض سلسلة 
النش��اطات التي تتضمن زيارة مستشفيات، مسابقة 
أفض��ل منش��د، تكرمي علم��اء ودع��اة، حواج��ز محبة 
وإطاق مسابقة أفضل منشد في عكار، على أن يحيي 

هذه االحتفاالت املنشد منصور زعيتر وفرقته.

القضي��ة الفلس��طينية ه��ي قضية العرب مبس��لميهم 
ومسيحّييهم، وهي قضية املس��لمني جميعاً، املجتمع 

البشري الباحث عن العدالة« .
أض��اف: »عندم��ا يتكل��م اإلنس��ان عن فلس��طني 
وع��ن الفلس��طينيني يتكلم ع��ن جرح في جس��د األمة 
منذ ما يقارب الس��بعة عقود، هذا الش��عب الذي عانى 
م��ا عان��اه م��ن اإلحت��ال اإلس��رائيلي وم��ا زال العدّو 
الصهيوني ميارس عليه عنصريته واغتصاب أرضه 
ب��زرع املس��توطنات وارتكاب املجازر بحق��ه، وما زال 

يعمل على تهجير أبناء فلسطني الى خارج أرضهم«.
وخت��م دريان: »أبن��اء القدس الش��ريف يعانون 
م��ن الظل��م والع��دوان، وآخ��ر معاناته��م من��ع العدّو 
االس��رائيلي رف��ع األذان في املس��اجد، وم��ن أجل ذلك 
علين��ا أن نعم��ل س��وياً ي��داً بيد م��ن أجل تعزي��ز هذا 
الصم��ود، وندعو جمي��ع ال��دول العربي��ة والصديقة 
واملجتمع��ات الدولي��ة ومحافل املجتمع��ات الدولية، 
ال��ى التضامن والوقوف يداً بيد لدعم صمود الش��عب 

الفلسطيني« .

زار وف��د من هيئة علماء املس��لمني في صيدا النائب 
بهي��ة احلري��ري ف��ي دارته��ا ف��ي مجدليون وذل��ك يوم 

اخلميس 2016/12/8.
ناقش الوفد برئاسة الشيخ خالد عارفي مع النائب 
احلري��ري موض��وع اجل��دار ح��ول مخيم ع��ني احللوة، 
وكان��ت اآلراء متوافقة على أن اجلدار ليس فيه مصلحة 
لبناني��ة وال فلس��طينية.. وش��كر وف��د الهيئ��ة النائ��ب 

ق��ام وف��د م��ن الدائ��رة السياس��ية ف��ي اجلماعة 
اإلسامية وجمعية النجاة االجتماعية في عكار، يضم 
املس��ؤول السياس��ي الدكت��ور كف��اح الكس��ار، احلاج 
محمد ش��ديد، الش��يخ س��عد فياض،  طال��ب صبحة،  
الدكت��ورة ابتهال القس��ام، ناهد س��عد الدين، نس��ب 
العب��ود، فاطمة حس��ن بزي��ارة  ملركز تيار املس��تقبل 
ف��ي ع��كار لتهنئت��ه باالنتخاب��ات الداخلي��ة. وقد أكد 
الوفد على لس��ان الش��يخ س��عد فياض: »نحن وانتم 

احتف��اءً بذك��رى املول��د  النبوي الش��ريف أطلقت 
اجلماعة االسامية في عكار بحضور مسؤول اجلماعة 
محمد هوش��ر، املس��ؤول السياس��ي في عكار  د. كفاح 
الكس��ار، مس��ؤول الدائ��رة الدعوية في عكار الش��يخ 
س��عد فياض، ومس��ؤولة جمعية النجاة االجتماعية 
الدكتورة ابتهال القس��ام، وأعضاء املجلس، سلس��لة 
نش��اطاتها في  املناس��بة، وذلك في مركزها الرئيس��ي 

في حلبا.
بداية، حتدث هوش��ر الفتاً الى أن »هذه املناسبة 
هي رسالة الى األمة  تؤكد ما أتى به االنبياء من دعوة 
للتاق��ي واحملب��ة والتس��امح. واإلره��اب لي��س فقط 
ارهاباً بوجهه احلالي، فهناك ارهاب امليوعة وإرهاب 

أطلق  صندوق اخلي��ر التابع لدار الفتوى »حملة 
مول��دك عطاء.. وفي العط��اء حياة« برعاية س��ماحة 
مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان 
في دار الفتوى، بحضور أعضاء مجلس أمناء صندوق 
اخلير ومفاتي املناطق ورؤس��اء دوائر األوقاف وجمع 
م��ن العلم��اء، وذلك مبناس��بة ذك��رى املول��د النبوي 

الشريف، والعانة الشعب الفلسطيني.
أمن��اء  مجل��س  لرئي��س  بكلم��ة  احلف��ل  اس��تهل 
صندوق اخلير الش��يخ الدكتور زهير الكبي الذي قال: 
»نلتقي اليوم لننصر أهلنا في فلسطني ألنهم إخواننا، 
وألنن��ا نس��تحق ذلك الش��رف بأن يكون لنا س��هم في 

دعم الشعب الفلسطيني وتثبيته في أرضه«. 
ب��دوره اعتب��ر مفت��ي اجلمهوري��ة الش��يخ عب��د 
اللطي��ف دري��ان أن »القضي��ة الفلس��طينية هي محط 
أنظ��ار العال��م العرب��ي واإلس��امي بس��بب االحتال 
اإلس��رائيلي الذي ميارس االرهاب يومياً على الشعب 
الفلس��طيني املناض��ل والصام��د في وج��ه عنصريته 
إن  الدولي��ة،  واملواثي��ق  األع��راف  كل  تخط��ت  الت��ي 

هيئة علماء المسلمين تلتقي النائب بهّية الحريري

الجماعة اإلسالمية تزور تيار المستقبل في عكار

الجماعة اإلسالمية  أطلقت برنامج نشاطاتها 
 في عكار لمناسبة ذكرى  المولد النبوي الشريف

»مولدك عطاء«
وفي العطاء حياة في ذكرى المولد
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باجلندر )املثلي(، فلو كان الرس��ول قدوتنا حقاً ملا عنفت 
امراة وال اس��تبيح دين وال أصبح الطاق هيناً، وال ظلمت 

امراة أو طفل أو رجل«. 
وكانت كلم��ة ملس��ؤولة اجلمعية الس��ابقة الداعية 
س��ميرة املصري. تخللت النشاط أناشيد إسامية لفرقة 
ح��ور اجلنة، وفق��رة دبك��ة لفرق��ة حل��ى، باإلضافة إلى 
مس��رحية عن إس��ام س��يدنا عمر قدمها تاميذ مدرس��ة 

اإلميان النموذجية.

هذه اآلفة بحزم وبسرعة.
كما تطرق اللقاء إلى األوضاع العامة التي تعيشها 
صي��دا وضواحيه��ا، وال س��يما املخيمات الفلس��طينية 
– الفلس��طيني،  اللبنان��ي  احل��وار  تفعي��ل  وض��رورة 
وص��والً إلعطاء الفلس��طينيني املقيمني ف��ي لبنان كافة 
حقوقهم االجتماعية واملدنية واإلنس��انية، ال سيما حق 

التملك والعمل.

الباد الي، ولوال أن قومك أخرجوني منك ما خرجت«.
وقال: »نريد وطن أخاق وقيم دينية، ال وطن فساد 
اعام��ي ومجتمع��ي. نري��د وطن��اً متضامناً م��ع قضايا 
اخوانه العرب، ال متعايش��اً مع مش��اركة ج��زء منه في 
قتله��م ف��ي س��وريا والع��راق واليم��ن. نحن نس��تعجل 
كجمي��ع اللبنانيني تش��كيل احلكوم��ة، لكنن��ا ال نريدها 
حكوم��ة تكريس أع��راف، أو تقاس��م حص��ص أو تزييناً 
مصطنع��اً لواق��ع مأزوم ب��دل ان تش��كل مخرج��اً ألزمة 

وطن«.
وقال: »نريد وطن أخاق وقيم دينية، ال وطن فساد 
إعام��ي ومجتمع��ي. نري��د وطن��اً متضامناً م��ع قضايا 
اخوانه العرب، ال متعايش��اً مع مشاركة جزء منه قتلهم 

في سوريا والعراق واليمن«.
وختم احلوت: »نؤكد اننا سنتس��لح بقيم اإلسام: 
حجة قوية وعزمية صادقة وحب اخلير للناس ونصرة 

للمظلوم في وجه الظلم«.

حت��دث فيها ع��ن معاني ذك��رى املولد النبوي الش��ريف 
وفضائ��ل النبي الك��رمي. كما تط��رق الى الوض��ع العام، 
وكيف تداعت األمم من شرقها الى غربها لصّد النور الذي 
ما زال يش��رق على هذه االمة ليطفئوه، من فلس��طني الى 

العراق وسوريا، لكن الله متم نوره ولو كره الكافرون.
لانش��اد  االس��تقامة  فرق��ة  قدم��ت  اخلت��ام  وف��ي 

اإلسامي  وصات من املدائح النبوية.

الدولة انطاقاً من القيم االساس��ية الت��ي تضبط أداءها، 
وال س��يما منظومة احلق��وق والواجبات، وف��ي طليعتها 
األم��ن  أن  وأك��د  القان��ون،  وس��يادة  والعدال��ة  احلري��ة 
السياس��ي واالقتصادي واالجتماعي حق لكل املواطنني، 

كذلك أكد أن اجلماعة تعّول على قيام دولة املؤسسات. 
أدار للن��دوة الزمي��ل وائل جنم، فيما ش��ارك عدد من 

احلضور مبداخات أثرت النقاش.

مبناس��ة ذك��رى 
النب��وي  املول��د 
أقام��ت  الش��ريف، 
النج��اة  جمعي��ة 
االجتماعية في اإلقليم 
في  صباحي��اً  فط��وراً 
صال��ة صوفيا باالس 
ف��ي الرميلة، بحضور 
رئيسة جمعية النجاة 
ف��ي لبن��ان الصيدلي 
ختام احلاج ش��حادة 
املنطق��ة،  وفعالي��ات 
ونحو 450 سيدة من 

اإلقليم وحش��د من االخ��وان وفعاليات املنطق��ة، تخللته 
كلمة لرئيسة اجلمعية حتدثت فيها عن مزايا رسول الله 
| وعن معاملته لزوجات��ه وقالت: »يجب أن نعود إلى 
اإلسام في التعامل واملعامات واألخاق، يجب أن نرّبي 

أوالدنا على هذا الدين العظيم«. 
وأضافت: »لو طبق��وا هذا الدين احلنيف ملا احتجنا 
ملواثيق دولية وال إلى اتفاقيات مثل إتفاقية السيداو التي 
يسعى الادينيون إلى تطبيقها وهدم األسرة واالعتراف 

زار وف��د م��ن هيئ��ة 
ف��ي  املس��لمني  العلم��اء 
اجلماع��ة  مرك��ز  صي��دا 
ف��ي  وكان  اإلس��امية، 
املس��ؤول  اس��تقبالهم 
الش��يخ  التنظيم��ي 
احلري��ري،  مصطف��ى 
املس��ؤول  بحض��ور 
الدكتور بسام  السياسي 
الوفد رئيس  حمود. ضم 

املكت��ب اإلداري ف��ي صي��دا الش��يخ علي الس��بع أعني، 
الش��يخ محمد الزغبي، الشيخ عبد الله البقري، الشيخ 

علي يوسف.
ج��رى البحث باألوض��اع املعيش��ية واالجتماعية 
واحلياتية في صيدا، وتوقف املجتمعون عند ما يشاع 
ع��ن بعض ح��االت الفلت��ان األخاقي عل��ى الكورنيش 
البحري، ودعوا القوى األمنية وشرطة البلدية ملكافحة 

اجلماعة  أقامت 
اإلس��امية في خلية 
بل��دة داري��ا، احتفاالً 
بذكرى املولد النبوي 
حض��ره  الش��ريف، 
النائب الدكتور عماد 
احلوت، ممثل النائب 
محم��د احلج��ار اياد 
عويدات، منير السيد 
ممث��ًا النائ��ب نعمة 

طعمة، وكيل داخلية احلزب التقدمي االش��تراكي س��ليم 
الس��ّيد ممث��اً تيمور جنب��اط، رئيس مجل��س محافظة 
جبل لبنان في اجلماعة اإلسامية املهندس محمد قداح، 
واملس��ؤول السياس��ي عمر س��راج، العميد زياد اجلزار، 
رئي��س بلدية داري��ا العمي��د املتقاعد باس��م بصبوص، 
وليد سرحال ممثاً تيار املستقبل، رئيس جمعية الوعي 
واملواس��اة الدكت��ور عب��د احلمي��د ضو، رئي��س جمعية 
اخلريج��ني التقدمي��ني محم��د بصب��وص، ممث��ل بلدية 
شحيم سامي عبد الله، مشايخ وأعضاء املجلس البلدي 

ومخاتير داريا وفعاليات اجتماعية وتربوية وأهالي.
ألقى النائ��ب احلوت كلمة قال فيها: »لقد كان مياد 
| اس��تجابة لدعاء إبراهيم، وكان مياده رسالة وأمة 
وحض��ارة، ونوراً أن��ار الله به طريق الس��عادة والفاح 

للبشرية جمعاء، وكان الرحمة املهداة الى البشرية«.
وتاب��ع احلوت: »لقد علمنا النبي | حب األوطان، 
حني وقف على أبواب مكة مهاجراً فقال: »إنك والله ألحب 

س��بة  مبنا
ذك��رى املولد النبوي 
أقام��ت  الش��ريف، 
اإلس��امية  اجلماعة 
ف��ي ش��حيم احتف��االً 
الش��يخ  قاع��ة  ف��ي 
مركز  زرزور  ميم��ون 
االس��امية  الدع��وة 
ف��ي ش��حيم ، وذل��ك 
عص��ر ي��وم الس��بت 

2016/12/10، بحض��ور ممثل النائ��ب محمد احلجار 
االس��تاذ محمد أمني ش��حادة، رئيس احتاد بلديات اقليم 
اخلروب الش��مالي املهندس زياد احلجار، ورئيس بلدية 
ش��حيم الس��فير زيدان الصغير، رئيس مكتب شحيم في 
اجلماع��ة الش��يخ أحمد ف��واز، وأعضاء املجل��س البلدي 

ومشايخ وفاعليات واهالي البلدة.
كلم��ة احلف��ل ألقاه��ا الش��يخ محم��د الش��يخ عمار، 

نظم��ت إذاع��ة الفجر 
ندوة فكرية سياسية على 
هام��ش مع��رض الكت��اب 
الدولي العربي في مجمع 
البي��ال - بيروت، ش��ارك 
اجلماع��ة  نائ��ب  فيه��ا 
اإلسامية النائب الدكتور 
حت��ت  احل��وت،  عم��اد 
عن��وان »اإلس��اميون في 
لبن��ان ومفه��وم الدول��ة« 

وذلك بحضور األمني العام الس��ابق للجماعة اإلسامية، 
األس��تاذ إبراهيم املصري، وفعاليات ثقافية وسياس��ية 

وفكرية وعدد من املهتمني. 
الدكت��ور احلوت حتدث في كلمته عن مفهوم الدولة 
بش��كل ع��ام، الذي يتف��ق علي��ه اجلميع وال يش��كل مادة 
خافية بينهم، ثم أوضح وجهة نظر اجلماعة االسامية 
ف��ي لبنان في مفهوم الدولة، فأك��د أن اجلماعة تنظر إلى 

أق��ام مرك��ز النج��اة لتحفي��ظ القرآن 
ت��اوات  خال��ه:  مت  القرآن��ي(  )الصب��اح 
متعددة لطاب املركز، تلتها كلمة من وحي 
املناس��بة لألخ��ت جيهان البض��ن، بعدها 
مت توزي��ع ش��هادات لطالب��ات املرك��ز م��ن 
حافظات للق��رآن كام��اً أو لبعض األجزاء 

والاتي أنهني منت حتفة األطفال.
وحتفيزاً ألطفال املركز مت توزيع هدايا 
وحلوى عل��ى املتمّيزين حفظ��اً وحضوراً. 
ومت اإلعان عن البدء بدورة فقهية للنساء 

مع ختمة قرآنية.

ضم��ن فعالي��ات ذكرى 
مولد النبوي الشريف نظمت 
ف��ي  اإلس��امية  اجلماع��ة 
بي��روت )الدائ��رة الدعوي��ة( 
كارم��س لألطف��ال وذلك يوم 
األح��د 11-12-2016 على 
ملدينة  البح��ري  الكورني��ش 
بيروت – عني املريسة تضمن 
ومس��ابقات،  نف��خ  ألع��اب 
املتقني  وكان��ت لفرقة نزه��ة 

وصلة انشادية.
ش��اركت إذاعة الفج��ر في مس��ابقة اإلماء 
الت��ي نظمته��ا اجلامع��ة األنطوني��ة لإلعاميني 
املكتوب��ة  اللبناني��ة،  اإلع��ام  وس��ائل  ممثل��ي 
واملس��موعة واملرئي��ة، وذلك ف��ي مكتبة مجلس 
النواب اللبناني في س��احة النجم��ة، وقد فازت 
ع��ن اإلذاع��ة الزميل��ة جن��ى محم��د ش��اتيا في 

املرتبة اخلامسة.
ه��ذا وكان��ت إذاعة الفج��ر قد ش��اركت في 

العام املاضي، وحازت املرتبة الثانية.

ذكرى المولد النبوي الشريف في إقليم الخروب

الجماعة تحتفل بذكرى المولد النبوي في داريا )اإلقليم(الجماعة اإلسالمية تستقبل وفد هيئة العلماء المسلمين

الجماعة في شحيم تحتفل بذكرى المولد النبوي

إذاعة الفجر تنظم ندوة فكرية في معرض الكتاب 
حول الدولة.. واإلسالمّيين

مركز النجاة لتحفيظ القرآن يقيم »الصباح القرآني«

كارمس المولد في شوارع بيروت

إذاعة الفجر تحوز المرتبة الخامسة في مسابقة اإلمالء

أنشطة
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لي���س م���ن املنطقي وال م���ن العقل التخفيف من فداحة اخلس���ارة التي ُمنيت بها ثورة 
الش���عب السوري بعد س���قوط مدينة حلب بيد النظام واملليشيات املتحالفة معه. فسيطرة 
املعارضة على األحياء الش���رقية من املدينة كان انتصارًا كبيرًا، وبش���رى تفاءل بها البعض 
النتصار النظام، وقد كانت مركزًا هامًا ومنطلقًا لترسيخ منطق قدرة املعارضة على فرض 
س���يطرتها عل���ى ثاني أهم مدينة والقل���ب االقتصادي والتجاري لس���وريا، ونافذة املعارضة 
املش���رعة نحو اخل���ارج من خالل احلدود التركي���ة. فلطاملا كانت املدينة هدفًا اس���تراتيجيًا 
للنظام وامليليش���يات املتحالفة معه منذ بدأ الدعم الروس���ي بعد رجحان كّفة املعارضة في 
املي���دان. فحل���ب كان���ت دائمة احلضور في جمي���ع إطالالت الرئيس الس���وري واألمني العام 
حلزب الله، وشكلت بندًا رئيسيًا على طاولة التفاوض بني وزيري خارجية روسيا والواليات 

املتحدة.
في مقابل التس���ليم بفداحة اخلس���ارة بس���قوط حلب، فإنه يجب عدم الغرق بالدموع، 
والتس���ليم ب���أن م���ا حصل ه���و نهاية الص���راع، واالنخ���داع بالدعاي���ة التي يس���ّوقها النظام 
وحلفاؤه بأن سقوط املدينة هو بداية نهاية الثورة في سوريا، وأن بقية املناطق التي تسيطر 
عليها املعارضة ستس���قط كأحجار الدومينو، وأن حلم الس���وريني باحلرية والكرامة حتّول 
إل���ى كاب���وس مزعج. صحي���ح أن ميزان القوى منذ التدخل الروس���ي وتراجع دعم املعارضة 
أدى إل���ى اخت���الل في قوة املتحاربني، صحيح كذلك أن تق���دم املعارضة امليداني توقف منذ 
فت���رة مقاب���ل تقدم للنظام وحلفائه، لكن هذا ال يعني أن األمور وصلت إلى خواتيمها، وأن 
احل���رب وضع���ت أوزاره���ا، فالدعم الروس���ي ليس بالض���رورة أن يتواص���ل، والدعم اخلارجي 
للمعارض���ة ق���د يع���اود زخمه من جدي���د، وقبل هذا وذاك ف���إن تقدير الله ه���و الفاصل في 
املس���ألة، فلن يصيب س���وريا والس���وريني إال ما كتبه الله لهم.. فلطاملا كان هتاف السوريني 
ح���ني ب���دأوا حتركه���م في درعا »يا الل���ه... ما النا غيرك يا الله«، ولم يك���ن ُيتصّور يومها أن 
ج���ذوة الثورة س���تنتقل إلى م���كان آخر، لكن تقديرات الباري ش���اءت أن متتد الثورة إلى كل 
أنحاء س���وريا، وحصل ما كان يعتبره البعض مس���تحياًل، فس���يطرت املعارضة على مناطق 
واس���عة، واقتربت من العاصمة دمشق، واندلعت مواجهات على بعد مئات األمتار من قصر 
املهاجري���ن الرئاس���ي. واحل���رب س���جال، يوم ل���ك ويوم عليك. فم���ن أراد العي���ش في أجواء 
اإلحب���اط والي���أس فله ذل���ك، لكن عليه أن يدرك أن وضع املعارض���ة اليوم أفضل بكثير من 

وضعها عقب انطالق الثورة.
التس���ليم بقضاء الله ال ينفي أهمية أن تتعظ املعارضة مما حصل في حلب، وتتدارك 
األسباب التي ساهمت في سقوطها السريع. قد ال يكون للمعارضة قدرة على مواجهة آلة 
الدم���ار الروس���ية، وق���د ال يعود الدعم اخلارجي مرة أخرى، لك���ن هذا ال ينفي أن بني أيدي 
الثوار نقاط قوة عليهم اس���تغاللها والتمس���ك بها. فال يختلف اثنان على أن تش���رذم قوى 
املعارض���ة وتفرقه���م كان عاماًل أساس���يًا في التقدم الذي حققه ويحقق���ه النظام وحلفاؤه، 
بل إن النظام قصف في بعض األحيان مناطق كانت تش���هد مواجهات بني املعارضة نفس���ها 

تتنافس في ما بينها للسيطرة عليها.
ال أحد ينكر أن سقوط حلب شكل صفعة موجعة تلقتها الثورة ومعها جميع السوريني 
الش���رفاء. وإذا ل���م تس���تفد الثورة من هذه الصفع���ة، فإن عليها االس���تعداد لتلّقي صفعات 

أخرى قد تكون أكثر إيالمًا، فالبكاء والنحيب والغضب لن يقدم ولن يؤخر. 
على قوى املعارضة أن تطبق حديث الرس���ول ] حني دعا ربه »اللهم هذا فعلي في ما 
أمل���ك ف���ال تلمني في ما متل���ك وال أملك«، فهي متل���ك حقها ومتاس���كها وتكاتفها ووحدة 
كلمتها، فإذا فّرطت بهذا األمر، فتشرذمت وتفرقت واختلفت في ما بينها، حينها ال يكون 
اللوم إال على نفسها، وتكون املعارضة املسؤولة عن حتطيم أحالم السوريني وآمالهم بنهاية 

عذاباتهم وآالمهم.<

بقلم: أواب إبراهيم

سقوط حلب.. مناسبة لالستفادة

أف��اد مصدر مق��رب من مش��اورات تش��كيل 
احلكومة املغربية اجلديدة أن عبد اإلله بنكيران، 
رئي��س احلكومة املكلف، س��يعمد إلى اس��تئناف 
املفاوض��ات »املجم��دة« من��ذ فت��رة زمني��ة غي��ر 
قصي��رة، امتدت إل��ى زهاء ش��هرين كاملني، بعد 
االحتف��ال بذك��رى املول��د النبوي الش��ريف يوم 

االثنني.
وكان م��ن املق��رر أن يلتقي بنكي��ران بعزيز 
أخن��وش، األمني الع��ام حلزب التجم��ع الوطني 
لألح��رار، لك��ن وف��اة وال��دة زعي��م »البيجيدي« 
بددت هذا اللقاء املرتقب، ليتأجل إلى وقت الحق، 
بغض النظر عن لقائهما مبناسبة تقدمي التعازي، 

والذي خا من أي نقاش حول احلكومة.
تعث��ر مش��اورات احلكومة اجلدي��دة، الذي 
بات يق��ارب من الناحي��ة الزمنية م��ا قضاه عبد 
الرحمن اليوسفي في تشكيل »حكومة التناوب« 
س��نة 1998، دفع أصواتاً إل��ى اقتراح حل يتيح 
حلحل��ة الوض��ع، م��ن خ��ال تش��كيل »حكومة 
وح��دة وطنية«، وهو ما انب��رى له حزب العدالة 

والتنمية بالرفض الشديد.
واعتب��ر رئي��س املجل��س الوطن��ي حل��زب 
»املصب��اح« -العدالة والتنمية املغربي- س��عد 
الدي��ن العثماني، في تصريح��ات صحافية، أنه 
»ال يوجد مس��ّوغ منطقي يبّرر س��يناريو تشكيل 
حكومة وحدة وطنية«، مبرزاً أن اللجوء إلى مثل 
ه��ذه اإلمكاني��ة »يكون في حالة اس��تفحال أزمة 

سياسية، األمر الذي ال تعيشه الباد«.
الدكت��ور محم��د عص��ام لعروس��ي، خبي��ر 
في الش��أن السياس��ي، قال إن س��يناريو تشكيل 
وحدة وطنية ف��ي املغرب ال تتوافر فيها ش��روط 
االس��تعجال والضرورة، لك��ون اململكة ال تعيش 
حالة استثناء سياس��ي، كما هو الشأن بالنسبة 
إل��ى العدي��د م��ن ال��دول الت��ي عرف��ت التجارب 

نفسها.
وسرد لعروس��ي مجموعة من االنعكاسات 
اللج��وء  حال��ة  ف��ي  باخلطي��رة  وصفه��ا  الت��ي 
إل��ى هذا احل��ل؛ أوله��ا »اخل��روج ع��ن املنهجية 
الدميقراطي��ة م��ن خ��ال االلتف��اف عل��ى تكليف 
احلزب األول بتش��كيل احلكومة، وتعويض ذلك 
مبنط��ق التواف��ق والتراض��ي، وإمكاني��ة إدخال 
التكنوق��راط، م��ا قد ينعكس على ج��دوى تنظيم 

االنتخابات«.
وثاني االنعكاس��ات، بحس��ب احمللل ذاته، 
يتمث��ل في أن هذا الس��يناريو »قد يكّرس مش��هد 
تيئيس املواطن من العملي��ة االنتخابية برمتها، 
خاص��ة م��ع س��يادة منط��ق العبث ل��دى بعض 
األحزاب التي متس��كت بس��قف عال م��ن املطالب 

رغم حصولها على عدد متواضع من املقاعد، كما 
حصل مع رفض األحرار إش��راك حزب االستقال 

في احلكومة املقبلة«.
ثال��ث االنعكاس��ات الس��لبية، يتجل��ى في 
أن »تش��كيل حكومة وحدة وطني��ة يتناقض مع 
اختاف مرجعيات وتوجهات األحزاب املقترحة 
للتحالف، وخاصة ب��ني حزبي العدالة والتنمية 
واألصال��ة واملعاصرة، باعتب��ار أن كا احلزبني 

اعتبرا التحالف مع احلزب اآلخر خطاً أحمر«.
وبالنس��بة إل��ى لعروس��ي، ال ميك��ن تصور 
وجود مرجعيات فكرية وإيديولوجية متناقضة 
بش��كل كل��ي في حكومة س��يكون طابعه��ا العام 
»العدال��ة  أن  خصوص��اً  والص��راع،  التناف��ر 
والتنمي��ة عان��ى ف��ي التجرب��ة األولى م��ن عدم 
انس��جام مكونات األغلبية، رغم التقارب الفكري 
واإليديولوجي، خاصة مع انس��حاب االستقال 

وتعويضه باألحرار«.
إل��ى  اللج��وء  أن  إل��ى  لعروس��ي  وخل��ص 
التحكيم امللكي في هذا السياق يبقى أمراً محتماً 
ووارداً ف��ي املش��هد السياس��ي الراه��ن بالب��اد، 
مب��رزاً أن التحكي��م امللك��ي بإمكان��ه التأثير على 
حلكوم��ة  لانضم��ام  األح��زاب  بع��ض  ق��رارات 
حكوم��ة  س��يناريو  وتف��ادي  املقبل��ة،  بنكي��ران 

الوحدة الوطنية.
بنكيران قد يستقيل

في س��ياق متصل أكدت مص��ادر مقربة من 
عب��د االله بنكي��ران، رئيس احلكوم��ة املكلف، أن 
األخير طالب بالفعل بلقاء امللك محمد الس��ادس 
م��ن أج��ل رف��ع »التظل��م« ال��ذي حلق��ه م��ن قبل 
بعض األحزاب السياس��ية وحال دون تش��كيله 
محم��د  املل��ك  يس��تقبل  أن  وينتظ��ر  للحكوم��ة. 
الس��ادس بنكي��ران في غضون بضع��ة أيام، في 
القص��ر امللك��ي بال��دار البيض��اء، ألج��ل اطاعه 
على آخر املس��تجدات واملش��اورات التي تعثرت 

وجتاوزت مدتها القانونية.
ألج��ل  املل��ك  بنكي��ران  يرج��و  أن  ويرج��ح 
التدخ��ل بغي��ة تس��ريع وتي��رة املش��اورات، في 
الوق��ت الذي تتح��دث فيه مصادر أخ��رى عن أن 
بنكيران س��يقدم اس��تقالته للملك ويعيد مفاتيح 
تش��كيل احلكوم��ة للقص��ر، ال��ذي س��يعمل وفقاً 
للدس��تور عل��ى حل��ني اثن��ني: إم��ا ح��ل البرملان 
وإع��ان انتخاب��ات س��ابقة ألوانه��ا، وإما تعيني 
رئيس حكومة من نفس احلزب الذي تبّوأ الرتبة 

األولى خال االستحقاقات االنتخابية األخيرة.
وب��ني هذا وذاك، يرج��ح أن تلتحق األحزاب 
»العاصي��ة« للتحال��ف مع بنكي��ران، بعد تدخل 

اجلهات العليا.{

»مشاورات بنكيران«
حكومة »وحدة وطنية« مغربّية 
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