
هل تكتمل فرحة اللبنانيين؟
األغلبية الس���احقة من اللبنانيني كانت تعلق آمااًل عريضة على أن تنال حكومة الرئيس 
احلري���ري ثقة املجل���س النيابي، وأن تكون فرحتهم بحكومتهم كامل���ة غير منقوصة، كي تتاح 
له���م فرص���ة أن يفرحوا وميرح���وا وقد أصبحت لهم حكوم���ة كاملة التمثي���ل واملواصفات قبل 
أعي���اد امليالد ورأس الس���نة. وه���ذه اجنازات كانت تقليدية وبس���يطة، وم���ن البديهي أن تتحقق 
عقب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد ش���غور رئاس���ي وفراغ دستوري استمر سنوات. لكن 
م���اذا بع���د؟ فقان���ون االنتخابات، العص���ري والعادل واملت���وازن ينتظره اللبناني���ون منذ خمس 
س���نوات، وهو الذي تس���ّبب بالتمديد )غير الدستوري( للمجلس احلالي كما يراه البعض، وهو 
ينبغ���ي أن يراعي املصالح الش���خصية واحلزبية والطائفي���ة واملناطقية لكل كتلة نيابية، ويكاد 
يك���ون القان���ون الوحي���د في العال���م الذي ينبغ���ي ان يراعي دين املرش���ح ومذهبه عن���د تقّدمه 
للترش���ح، وفي أي محافظة أو قضاء يكون. لذلك فلن تكون صياغة القانون س���هلة، وال عملية 
الترش���ح واالنتخاب، وكذلك اجراءات فرز األصوات، س���واء كان القانون نسبيًا أو مختلطًا، ألن 
قانون الس���تني مرفوض من معظم الكتل النيابية، وكذلك األكثري واألرثوذكسي. فهل تكتمل 

فرحة اللبنانيني بصدور القانون وإجراء االنتخابات في وقتها احملدد، أو بعده بأشهر؟!
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صفحة

حكومة العهد األولى
تحصد ثقة النواب

 وتخسر ثقة مكّون أساسي في البلد

عباس والمجلس التشريعي
الشرعّية لمن؟

قتلى مدنّيون بغارات روسّية
وتصعيد للنظام بريف دمشق

سوريا والدور العربي
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تركيا واألزمة السورية
مالمح مرحلة جديدة

بانوراما 2016.. تسويات سياسّية 
وأمنّية وإخفاق وطني

قرار أممّي باألغلبّية الساحقة 
لوقف االستيطان اإلسرائيلي
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ماذا يحدث في سجون النظام السوري 
بعد عام 2011؟
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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(

البخاري يدعو قبالن 
ورؤساء الطوائف الروحية

زار القائم باألعمال السعودي في لبنان 
وليد البخاري يرافقه املس��ؤول االعالمي في 
الس��فارة غس��ان اس��كندراني، نائ��ب رئيس 
املجلس اإلس��المي الش��يعي األعلى الش��يخ 
عب��د األمير قب��الن في حض��ور مدير املجلس 
نزيه جمول، ووجه له دعوة الى غداء يجمع 
رؤساء الطوائف الروحية في لبنان في منزل 
الس��فير الس��عودي ف��ي 17 كان��ون الثان��ي 
املقب��ل. كم��ا زار البخاري ش��يخ عق��ل طائفة 
املوحدين الدروز الش��يخ نعيم حسن في دار 
الطائفة في فردان، في حضور قاضي املذهب 
الدرزي الشيخ غاندي مكارم والشيخ سامي 
عبد اخلالق، ووجه له الدعوة نفسها. وشدد 
حس��ن على »متان��ة العالق��ات األخوية بني 
لبن��ان واململك��ة العربي��ة الس��عودية الت��ي 
له��ا األي��ادي البيض ف��ي مختل��ف احملطات 

األساسية من تاريخ لبنان«.

عون لتحرير القضاء
 من التبعّية السياسّية

 طال��ب الرئي��س اللبناني ميش��ال عون 
م��ن  وج��ه  ف��ي  صوته��م  ب�»رف��ع  القض��اة 
يضغ��ط عليهم«، مؤكداً وقوف��ه الى جانبهم 

»حلمايتهم من أي ضغط«.
وإذ دعا الى »حترير القضاء من التبعية 
السياس��ية«، اعتب��ر أن »العدال��ة املتأخ��رة 
ليس��ت بعدال��ة«، داعي��اً ال��ى اإلس��راع ف��ي 
إصدار األحكام. وح��ّض على »تعديل قانون 
أصول احملاكمات على نحو يساعد في تقليل 

عدد الدعاوى العالقة أمام احملاكم«.
وكان س��بعة قضاة م��ن أعضاء مجلس 
القضاء األعلى )عّينوا في 2014 و2015 في 
ظل الشغور الرئاسي( أدوا اليمني أمام عون 
ف��ي حضور وزي��ر العدل س��ليم جريصاتي، 

ورئيس املجلس القاضي جان فهد.

»المستقبل« يحيي 
ذكرى الوزير شطح

 أحيا »تيار املس��تقبل« الذك��رى الثالثة 
الغتيال الوزير اللبناني السابق محمد شطح 
في حضور ش��خصيات سياس��ية وأصدقاء 
الراح��ل ف��ي مجم��ع بي��ال، فيما غ��ّرد رئيس 
احلكومة س��عد احلريري عبر »تويتر« قائالً: 
» في الذكرى الثالثة الغتيال الوزير الش��هيد 
نتذك��ر الصدي��ق الص��ادق ورج��ل احلريات 
والتزام الثواب��ت الوطنية واملواثيق العربية 

والدولية«.
وألقي��ت كلم��ات ف��ي املناس��بة ع��ددت 
ح��زب  رئي��س  فاس��تذكر  الراح��ل،  مزاي��ا 
»الق��وات اللبنانية« س��مير جعجع في كلمة 
نقل��ت مباش��رة عب��ر شاش��ة كبي��رة ش��طح 
»في األس��ابيع املاضية في موضوع تشكيل 
يص��ارع  بعضه��م  كان  وكي��ف  احلكوم��ة 
للحص��ول عل��ى حقيب��ة وزاري��ة، فيم��ا كان 
شطح إلى جانب من كان يشكلها ولم يطلبها 

يوماً«. 
وقال: »كان يسعى إلى تقريب وجهات 
النظ��ر بني كل قوى 14 آذار، ومثلما ُوصف 
الش��هيد رفي��ق احلري��ري بأب��ي 14 آذار، 
فمحمد ش��طح ه��و أم 14 آذار«. وقال: »لن 

ندعه��م يقتلون القضي��ة... م��ن املمكن أن 
يغتالوا واحداً من��ا لكن ثورة األرز انطلقت 

وباقية«.

 انفجرت بين الضاهر ورحال
اندل��ع س��جال عني��ف بني عض��و كتلة 
»املس��تقبل« النائ��ب رياض رح��ال والنائب 
خال��د الضاهر خالل كلمة األخير في جلس��ة 
إعط��اء الثق��ة للحكومة، تخلل��ه كالم جارح. 
وكان الضاهر، تن��اول في مداخلته موضوع 
إمن��اء ع��كار فلف��ت ال��ى أن »الفقر ف��ي لبنان 
هو بنس��بة 30 املئة وفي ع��كار 70 في املئة، 
وهناك غياب تام للحكومات وملجلس اإلمناء 
واإلعم��ار وامل��دارس«، وق��ال: »نح��ن أم��ام 
سياس��ة مقصودة جتاه ه��ذه املناطق، هذه 
سياس��ة كيدي��ة. نحن ف��ي دولة إس��اءة الى 
املواطن��ني؟ ته��م اإلره��اب جاهزة، عش��رات 
آالف الوثائ��ق ف��ي حق ش��عبنا وثائ��ق غير 
قانوني��ة، هل ه��ذا أمر مقب��ول؟ هل احلكومة 

مسؤولة أم ال؟«.
وعندم��ا تطرق الى »اإلمن��اء املتوازن«، 
ومتنى على الرئيس بري أن »تش��مل عنايته 
منطقة الشمال كما اجلنوب«، قاطعه النائب 
ري��اض رح��ال قائ��الً: »أن��ت زع��الن ألنك لم 
حتص��ل عل��ى وزارة فل��و كنت وزي��راً فعليك 

باإلمناء، أنت خرمان حتى تصير وزير«.
فقاطع��ه الضاه��ر قائ��الً: »واح��د مثلك 
بك��ون خرمان عل��ى وزارة. أنا أكبر منك ومن 

أي وزارة«.

عين الحلوة يستعيد حياته 
ووعود بكشف الجناة

اس��تعاد مخي��م ع��ني احلل��وة حيات��ه 
اليومي��ة، بعد تعه��د الفصائل الفلس��طينية 
التحقي��ق  متابع��ة  اإلس��المية  والق��وى 
لكش��ف قتلة الناش��ط في »عصب��ة األنصار 
اإلسالمية« الفلسطيني سامر حميد املعروف 
للس��لطة  وتس��ليمهم  جنم��ة«،  ب�»س��امر 
رف��ع  ال��ى  الس��كان  وانص��رف  اللبناني��ة. 
األض��رار التي حلق��ت ببيوته��م وممتلكاتهم 
نتيج��ة االش��تباكات الدامي��ة ف��ي منتصف 
األس��بوع الفائت بني مس��لحي حركة »فتح« 
ومجموعات أصولية، في الش��ارع الفوقاني 

وأحياء الصفصاف وعكبرة وطيطبا.
والفصائ��ل  الق��وى  األهال��ي  وطال��ب 
بتعوي��ض ف��وري لالض��رار حت��ى يتمكن��وا 
م��ن العودة ال��ى بيوتهم وممارس��ة حياتهم 
الطبيعي��ة، علم��اً أن وكال��ة غ��وث الالجئني 
إص��الح  باش��رت  »األون��روا«  وتش��غيلهم 
األض��رار اجلس��يمة الت��ي حلق��ت بش��بكتي 
الكهرباء واملي��اه، إضافة الى رف��ع النفايات 

التي تراكمت في الشوارع واالزقة.

تحرير رجل أعمال
بعد خطفه 12 يومًا

متكنت ش��عبة املعلومات ف��ي املديرية 
العامة لقوى االمن الداخلي، من حترير رجل 
األعمال اللبناني جميل قزحيا اده )83 عاماً( 
الذي خطف مس��اء 13 كان��ون األول اجلاري 
م��ن منزله ف��ي بيت م��ري، وطل��ب خاطفوه 

فدية بقيمة مليوني دوالر أميركي إلطالقه.
وجنح��ت الش��عبة ف��ي حتدي��د هوي��ة 
أنه��م  تب��ني  والذي��ن  وتوقيفه��م  اخلاطف��ني 
الس��وريون: م.ع. )23 عام��اً(، ن.س. )32 
وباس��تماعهم،  عام��اً(.   23( وم.ع.  عام��اً(، 
اعترف��وا بتنفيذ عملي��ة اخلطف بالتنس��يق 
مع اش��خاص في منطقة البق��اع حيث قاموا 
بتس��ليمهم إياه ف��ي املديرج، وتول��ى هؤالء 
نقله إل��ى منطق��ة البقاع الش��مالي. ونتيجة 
متابعة قضية اخلطف بس��رية تامة، متكنت 
الشعبة في 24 اجلاري من حترير املخطوف 
وه��و بصحة جيدة، وقد نق��ل إلى بيروت من 
دون دف��ع اي فدي��ة مالية. واس��تقبله املدير 
الع��ام لق��وى األم��ن الداخلي الل��واء إبراهيم 

ش��عبة  رئي��س  حض��ور  ف��ي  بصب��وص، 
املعلومات العميد عم��اد عثمان ورئيس فرع 
األمن العسكري فيها العميد سعيد فواز وابن 
ش��قيقه نبيل إده. وال تزال التحقيقات جارية 
بإش��راف القض��اء املخت��ص، بغي��ة توقيف 

سائر املتوّرطني.

دار الفتوى رّدت على كبارة

ردت دار الفتوى على بيان لوزير العمل 
محمد كبارة س��أل فيه: »مل��اذا لم متارس دار 
الفت��وى حقها، ب��ل واجبها امللزم ش��رعاً، في 
االدعاء على أفعى الترويج وذيلها، لإلساءة 

العلنية لرسول االسالم؟«.
وقال��ت الدار ف��ي رده��ا انها »مارس��ت 
ومتارس دوره��ا الديني والوطني«، معتبرة 
ان البي��ان »غريب عجيب، واق��ل ما يقال فيه 
أن��ه معي��ب بحق��ه«، الفتة ال��ى انه��ا »تقوم 
بالش��ؤون  واهتمامه��ا  الش��رعي  بواجبه��ا 
الدينية والوطنية على أكمل وجه، واصدرت 
بيان��اً اس��تنكرت فيه م��ا عرض عب��ر احدى 
اصح��اب  واس��تدعت  االعالمي��ة،  الوس��ائل 
احملطة والقيمني على البرنامج وطلبت منهم 
االعت��ذار ع��ن اخلطأ ال��ذي وقع، كم��ا طلبت 
منهم عدم تكرار م��ا حصل، واحتفظت بكامل 

احلقوق القانونية في متابعة املوضوع«.

»الوحدة األمنية آلل جعفر« 
تثأر البنها بقتل عسكري

أعلن��ت قي��ادة اجلي��ش ف��ي بي��ان له��ا 
ان »ق��وة دهم��ت فج��ر امس، من��ازل عدد من 
الهرم��ل،   - القص��ر  منطق��ة  ف��ي  املطلوب��ني 
واملش��تبه ف��ي عالقته��م بالعم��ل اإلجرام��ي 
ال��ذي اس��تهدف العري��ف في اجلي��ش علي 
ماج��د الق��اق خ��الل وج��وده مبأذوني��ة في 
محل��ة الس��يدة زين��ب - دمش��ق وأدى إل��ى 
استش��هاده. وق��د متكن��ت القوة م��ن توقيف 
كمي��ة  بحوزتهم��ا  وضبط��ت  ش��خصني، 
م��ن األس��لحة الفردي��ة والذخائ��ر واألعت��دة 

العسكرية املتنوعة«.
وأكد البيان »أن اجليش لن يس��كت عن 
ه��ذا العم��ل اإلجرام��ي اجلبان، وس��يالحق 
القائم��ني به واحملرض��ني عليه أينم��ا كانوا، 
حت��ى إلق��اء القب��ض عليه��م وتقدميه��م إلى 

العدالة«.

وجهة نظر

صدق التمثيل والتزوير االستباقي
تتنافس القوى السياس���ية اللبنانية على االدعاء بأنها تتبنى أكثر النظم 
تط���ورًا وتقدمي���ة في كاف���ة املواضيع املطروحة. ويعمد معظ���م هذه القوى إلى 
تن���اول مواضيع القان���ون االنتخابي من هذه الزاوية فضاًل عن مواضيع أخرى 
كان ف���ي مقدمها خالل العام املاضي معضلة النفايات املس���تعصية التي حاول 
كل ط���رف م���ن األط���راف اإلدالء مبا لديه من خبرة مس���توردة م���ن اخلارج في 
هذا املجال. ويس���تحضر السادة الناطقون باس���م القوى السياسية على املنابر 
والشاش���ات كل التعبيرات املنمقة التي تدعي له���ذا القانون االنتخابي أو ذلك 
القان���ون كل س���مات التقدم والتط���ور التي تتأكد من خالل جت���ارب املجتعمات 

املتقدمة. 
اال أن س���قطات الكالم تكش���ف عن كوامن االعتبارات التي تقف خلف هذا 
القان���ون أو ذل���ك القانون، ما يؤكد أن املصال���ح االنتخابية للطوائف واملذاهب 
واألح���زاب العمالق���ة وغي���ر العمالق���ة تق���ف وراء اختي���ار القان���ون االنتخابي 
املطل���وب اعتم���اده ف���ي لبن���ان. فالدوائر املوس���عة والنس���بية تنفع���ان الطوائف 
الكبي���رة العدد، والدوائر الصغرى والنظام األكث���ري يفيدان الطوائف القليلة 
العدد، ويحفظ استقاللها ويحول دون ذوبانها أو اضمحالل تأثيرها في بحور 
الطوائف الكبيرة... واحلس���ابات السياسية تس���ير على هذه القاعدة. ويتورط 
ف���ي ه���ذا املج���ال بعض م���ن ال يع���ي حقيق���ة وتفاصي���ل القوان���ني االنتخابية 
املطروح���ة وال ي���درك آلي���ات تطبيقها، ما يس���بب إرباكًا واضح���ًا بني املواطنني 
الذين باتوا يسألون عن معنى هذا املصطلح أو ذاك من املصطلحات املتداولة 

في هذا املوضوع.
 ال أحد من هذه القوى السياسية يبحث عن حسن التمثيل في أي قانون 
انتخاب���ي يفت���رض اختياره واعتماده ف���ي االنتخابات النيابية ف���ي لبنان، وهو 
العنصر األساس الذي يجب أن يحكم اجلميع في بحثهم املشار إليه. إال أن ما 
يزيد األمور تعقيدًا هو أن بعض القوى السياسية جتري حساباتها االنتخابية 
عل���ى أس���اس حتالفاتها احلالية، وتدف���ع الباهظ من األموال م���ن أجل اجراء 
بروف���ات انتخابي���ة الستكش���اف مدى مالءمة ه���ذا القان���ون االنتخابي أو ذاك 
ملصاحلها االنتخابية من خالل استطالعات للرأي في هذه الدائرة االنتخابية 
أو تل���ك. وه���ذا ما يكش���ف عن تخلف مس���تنكر ف���ي آليات البحث ع���ن القانون 
االنتخابي املرجتى، وعن تكاذب مس���تفظع ميكن ضمه إلى التكاذبات األخرى 

التي تعم البلد في كثير من االستحقاقات واملواضيع والقضايا املطروحة.
 لقد كان وليد جنبالط األكثر وضوحًا وصراحة في هذا املوضوع حني قال 
بصريح العبارة إن »املوحدين الدروز الذين يوجد أكثرهم في قضاءي الش���وف 
وعاليه س���يتعرضون للمصادرة الفعلية في حال اعتماد الدوائر املوسعة« وهذا 
ما يسمح للزعامة اجلنبالطية بأن تقرع جرس اإلنذار الطائفي واملذهبي من 
مغبة ش���عور ال���دروز باملصادرة في قرارهم السياس���ي وفي مجم���ل وجودهم في 
ه���ذه املنطق���ة املهمة من لبن���ان. وكذلك كان العماد ميش���ال عون ف���ي أيار من 
ع���ام 2008 وخ���الل »مؤمتر الدوحة« واضح���ًا في مطالبته بالع���ودة إلى »قانون 
الستني« من أجل حترير عدد ال بأس به من املقاعد النيابية املسيحية من أسر 
طوائ���ف أخرى... وقد س���اند العماد عون آنذاك في مطل���ب العودة إلى »قانون 

الستني« كل قوى 8 آذار املشاركني في ذلك املؤمتر. 
وحتى بعض القوى العلمانية التي كانت على انتماء يساري سابق تنطلق 
ف���ي تأييده���ا للدائ���رة اللبناني���ة الواح���دة من حس���ابات تق���ول إن بإمكانها أن 
حتقق مكاس���ب انتخابية مهمة في هذه الدائرة املوس���عة من خالل مللمة قواها 

االنتخابية املتناثرة واملنتشرة في معظم املناطق اللبنانية املتنوعة طائفيًا. 
في هذا اخلضم يثور التساؤل الكبير عن غياب العنصر الرئيس في عملية 
البح���ث عن القانون االنتخابي األفضل للش���عب اللبناني وفئاته املختلفة، إال 
وهو صدق التمثيل ودقته بعيدًا عن املصالح والغايات الضيقة التي تس���تبطن 

تزويرًا استباقيًا جتري شرعنته وقوننته.<
أمين حجازي

األمين العام للجماعة يزور مفتي الجمهورية
زار وفد من اجلماعة االسالمية برئاسة 
االم��ني العام األس��تاذ ع��زام االيوب��ي مفتي 
اجلمهوري��ة الش��يخ عب��د اللطي��ف دريان،  
صب��اح اخلمي��س 2016/12/22، وجرى 
خالل اللقاء التشاور في األوضاع اإلسالمية 
والوطني��ة التي مت��ر بها البالد. ض��م الوفد 
اضاف��ة إل��ى األم��ني الع��ام النائ��ب الدكتور 

عماد احلوت والشيخ أحمد العمري.
وبعد اللقاء صّرح النائب احلوت باسم 

الوف��د: »التواصل والتش��اور م��ع دار الفتوى واج��ب نحرص عليه، 
وفي زيارة اليوم تناولنا ثالث نقاط رئيس��ية: األولى، تأكيد احترام 
األديان، واحترام مش��اعر كل املؤمنني في هذا البلد. املس��ألة الثانية 
هي مسألة احلكومة اللبنانية وتشكيلها، نحن لدينا مالحظات على 
الظ��روف التي رافقت تش��كيل ه��ذه احلكومة من حي��ث احملاصصة 

التي مورس��ت اثناء عملية التش��كيل، ونحن ننتظ��ر البيان الوزاري 
حتى نحكم على ما س��تقوم به. والنقطة األخيرة، هي انه في بلد كما 
لبنان، مت تأكيد أهمية ان تكون الس��احة اإلس��المية السّنية موحدة 
قوية حتى يقوى بقوتها لبنان، كما توقفنا ازاء قانون االنتخاب وما 

يدور حوله، مع أن اجلماعة تقليدياً مع القانون النسبي«.

لقطات لبنانية
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ولذلك فإن إيران وامليليش��يات التابع��ة لها لن جتد تعويضاً عما ضمنه 
لها نظام بش��ار األس��د، سواء في املؤسس��ات املدنية أو العسكرية. ومن 
ق��ّدر له أن يس��افر م��ن دمش��ق الى طه��ران )قب��ل الثورة( ي��درك حجم 
التس��هيالت واخلدمات التي يقدمها مطار دمش��ق الدول��ي أو مطار املزة 
العسكري حلركة النقل أو الس��فر عبر هذا الطريق. أما في اطار االنتشار 
املذهب��ي فح��ّدث وال حرج، وقد أش��ار الى ذل��ك رئيس الوزراء الس��وري 
السابق )رياض حجاب( الذي انش��ق عن النظام وانضم الى املعارضة 
الس��ورية عام 2012، فقد حتدث عن عشرات احلس��ينيات التي تقيمها 

املستشارية الثقافية اإليرانية في مختلف احملافظات السورية.
والي��وم، يبدو أن الدول التي كانت صديقة للش��عب الس��وري، وفي 
طليعته��ا تركي��ا واالحتاد األوروب��ي والواليات املتح��دة ودول اخلليج، 
تراجع اهتمامها بالشأن الس��وري. فالواليات املتحدة األميركية لم تعد 
معنّية بالش��أن الس��وري وغيره من امللفات، خاص��ة أن الرئيس أوباما 
يح��زم حقائبه ملغادرة البي��ت األبيض، والرئيس املنتخ��ب )ترامب( لم 
يس��تكمل إدارته السياس��ية والعس��كرية بعد. وتركيا تن��وء بتداعيات 
أزمته��ا االقتصادي��ة ومخلفات االنق��الب الفاش��ل.. وبات األم��ر متروكاً 
ملفاوضات بني روس��يا وإيران وتركيا، ضمت إليها ما يسمى »املعارضة 
املعتدلة« أو معارضة الداخل التي تس��لّم باس��تمرار نظام بش��ار األسد 
كش��رط النعقاد ع��دد من اللقاءات العس��كرية والسياس��ية، بعضها في 
أنقرة وبعضها اآلخر في موسكو، واألمل معقود على انعقاد جولة جديدة 
ب�»اس��تانة« في كازاخس��تان. وتتمّيز هذه اللقاءات مبشاركة عسكرية 
لضب��اط س��وريني ميثل��ون النظ��ام واملعارض��ة، اضافة الى الوس��طاء 
ال��روس واألت��راك واإليرانيني، وهؤالء لن يتجاوزوا ف��ي حواراتهم وقف 
اط��الق النار وتقاس��م املناط��ق والتمهيد للحل السياس��ي الذي س��وف 

يتواله غيرهم.
وانطالقاً من هذه االش��كالية، فقد أصدرت جماعة اإلخوان املسلمني 
ف��ي س��وريا بيان��اً حم��ل ن��داء ال��ى فصائ��ل املعارض��ة املش��تركني في 
التف��اوض، جاء في��ه: »التف��اوض مع الع��دّو يتطلب تعاون��اً وثيقاً بني 
القوى السياس��ية للثورة والقوى العسكرية، واقتصار املفاوضات على 
الفصائ��ل املس��لحة يضعف املوقف الث��وري، خصوصاً مع م��ا تعلمون 
م��ن غياب مرجعيتكم وتع��دد قياداتكم..«، ودعت اجلماعة الى تش��كيل 
»جلان تنس��يق سياس��ة مع هيئة التفاوض العليا، التي يجب ان تبقى 

املمثل األول والوحيد للتفاوض باسم الشعب السوري«.
كل املؤش��رات ت��دل عل��ى أن األزم��ة الس��ورية، أو »قضية الش��عب 
السوري« ما تزال بعيدة عن الوصول إلى حل أو تسوية، وهذا ما سوف 
تكون له انعكاس��اته عل��ى الس��احة اللبنانية.. فضالً ع��ن أن ما يجري 
في س��وريا سوف تكون له تداعياته اإلنس��انية واالجتماعية، فضالً عن 

األمنية والسياسية.{

ما يجري حولنا في العالم العربي أليم ومرير. من أزمات سياس��ية 
إل��ى ضائق��ات اقتصادية إل��ى نكب��ات تهدد بع��ض األقطار باالنقس��ام 
والتفتت. لكن كل ذلك يهون إزاء ما يجري في سوريا منذ أكثر من خمس 
س��نوات. فقد أعلن الش��عب الس��وري ثورته على نظامه )االس��تبدادي 
الوراثي العس��كري الطائفي( منذ ما يقارب الس��ت س��نوات، واستجاب 
الش��عب الس��وري لن��داءات الث��ورة وحتم��ل كل أش��كال القم��ع والقهر، 
الى أن جلأ النظام الى اس��تعمال س��الحه الثقيل، م��ن دبابات وطائرات 
وصواري��خ، ف��ي التص��دي للمظاه��رات الس��لمية واألحي��اء الس��كنية 
واملش��افي واملساجد، واستدرج الى ساحته ميليشيات طائفية، لبنانية 
وعراقية وباكس��تانية، وق��وات نظامي��ة إيرانية وروس��ّية.. ثم أفرجت 
س��لطات النظام عن مجموعات من عتاة املتطرفني اإلس��الميني من نزالء 
الس��جون الس��ورية والعراقية، فش��كلوا منظمات متطرفة )مثل داعش 
وأخواتها( انتش��رت في مناطق س��ورية وعراقية، مما أتاح لدول عربية 
وغربية فرصة تشكيل حتالفات عس��كرية ملواجهة اإلرهاب والتطرف.. 
وهكذا اتس��ع نطاق املواجهة في س��وريا كي تتحول ال��ى حرب نظامية 
ش��اركت فيه��ا ق��وات جوي��ة وبحري��ة لع��دد م��ن دول العال��م، وكانت 
»اجلمهوري��ة العربي��ة الس��ورية« هي الضحّي��ة، فإعمار س��وريا ليس 
مطروح��اً على ط��اوالت احلوار، وامن��ا مجرد وقف اطالق الن��ار أو وقف 
القصف اجلوي هما كل ما تسعى إليه املؤمترات الدولية أو قرارات األمم 

املتحدة ومجلس األمن الدولي.
ليس هذا وحس��ب، بل ان سوريا »الدولة املوحدة« باتت مجّرد حلم 
بعيد املنال، فهناك »س��وريا املفيدة« و»سوريا الدميقراطية« و»املناطق 
اآلمن��ة«.. ب��ل ان بعض ال��دول الكبرى بات��ت ال تخجل م��ن اقامة قواعد 
بحرية أو جوية في عدد من املناطق الس��ورية، فاالحتاد الروس��ي الذي 
ورث االحت��اد الس��وفياتي، أنش��أ قاع��دة بحرية دائمة ق��رب طرطوس، 
وقاع��دة عس��كرية أخرى على الس��احل ق��رب مدينة جبل��ة، اضافة الى 
قاع��دة جوية ف��ي »حميميم« ق��رب الالذقي��ة، مبوجب اتفاقي��ة وقعتها 
موسكو مع النظام السوري في شهر آب من العام املاضي )2015(. كما 
أن وزارة الدفاع الروس��ية نش��رت منظومة صواريخ )أس 300( و)أس 
400( حلماية القاعدة العسكرية في حميميم، مما يضمن لروسيا وجوداً 
عس��كرياً دائماً في املنطقة وعلى ساحل املتوس��ط. وطائرة الركاب التي 
س��قطت منذ أيام على س��احل البحر األس��ود كانت حتمل فرقة عسكرية 
موس��يقية )م��ع بعض كبار الضب��اط الروس( أتت للترفي��ه عن القوات 

العسكرية الروسية في قاعدة حميميم في رأس السنة امليالدية.
لك��ن، ماذا عن إي��ران ودورها في املع��ارك الدائرة في س��وريا؟! هي 
غير مضطرة لبناء قواعد جوية أو بحرية، ألن حضورها في سوريا كان 
سبق التدخل الروسي بسنوات، ويقول العارفون بالوجود اإليراني في 
املؤسسات والقواعد العسكرية السورية، ان هذا الوجود قدمي ومتجذر، 

الحرب في سوريا
هل يبدو وقفها
سهل المنال؟

بأكثري��ة 86 صوت��اً م��ع اعت��راض 41 صوت��اً أكثريتهم 
بورقة بيضاء.

وق��د أثمر انتخ��اب العماد عون رئيس��اً للجمهورية، 
عودة للرئيس س��عد احلريري الى رئاس��ة احلكومة بناًء 
عل��ى اتف��اق ع��ون واحلري��ري، وهو م��ا أدى ال��ى إعالن 
تش��كيل احلكومة اجلديدة في 12/18 اجل��اري، ونالت 

ثقة املجلس النيابي قبل أيام قليلة.
ف��ي ظل هذا الواقع السياس��ي اإليجاب��ي الذي غلف 
لبنان ابتداًء من شهر أيار املاضي، كان هناك تطور سلبي 
م��واٍز له على الصعي��د األمني، هو اس��تمرار »حزب الله« 
ف��ي دعمه للنظام الس��وري، وذلك عبر القت��ال الى جانبه 
ودفاع��اً عنه في حلب وتدمر ودمش��ق وكل س��وريا، وقد 
توج »حزب الله« قوته األمنية باستعراض عسكري كبير 
في منطقة القصير قرب احلدود السورية مع لبنان، وذلك 
بعد انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية بعشرة أيام، 
وحتديداً في 11-11-2016، وقد كان هذا االس��تعراض 
مبثابة رسالة سياسية وأمنية سلبية للبنان واللبنانيني 
وللعه��د اجلديد، وللرئيس س��عد احلري��ري، بأن »حزب 
الل��ه« ال��ذي جن��ح ف��ي ف��رض خي��اره السياس��ي عل��ى 
اللبناني��ني والرئيس س��عد احلريري و»تيار املس��تقبل« 
بانتخ��اب العماد ع��ون رئيس��اً للجمهورية لي��س بوارد 
التراج��ع ع��ن خيارات��ه األمني��ة والعس��كرية ف��ي لبنان 
وس��وريا والع��راق واليم��ن، وقد ش��كلت الفق��رة الواردة 
ف��ي البي��ان ال��وزاري للحكوم��ة والت��ي ج��اء فيه��ا »مع 
تأكي��د احلق للمواطن��ني اللبنانيني ف��ي مقاومة االحتالل 
اإلسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع األراضي احملتلة«، 
الدليل األبرز على الهيمنة السياس��ية ل�»حزب الله« على 
الق��رار السياس��ي للحكومة، حيث لم يعت��رض على هذه 
النقط��ة إال حزب القوات اللبنانية الذي طالب بحصر حق 

مواجهة العدّو اإلسرائيلي بيد الدولة اللبنانية.
باختصار، التوافق السياسي القائم حالياً في لبنان 
ب��ني »حزب الله« و»تيار املس��تقبل« والعم��اد عون ميثل 
عودة ال��ى ما قبل اغتيال الرئيس رفيق احلريري وانتهاء 
خلي��ار 14 آذار 2015 االس��تقاللي. فه��ل هذا ه��و اخليار 
األمثل للبنان واللبنانيني بعد ما يقارب من 12 سنة على 

اغتيال الرئيس رفيق احلريري؟{
بسام غنوم

السياسية الرئيسية، وال سيما »تيار املستقبل«، من أجل 
الوصول الى تفاهمات سياسية مع »حزب الله« والعماد 
عون، حيث برزت حالة االعتراض الشعبي على الرئيس 
س��عد احلريري و»تيار املستقبل«، وهو ما عكسته نتائج 
االنتخاب��ات البلدية بص��ورة كبيرة في مدين��ة طرابلس 
وعكار، وفي بيروت رغ��م فوز الالئحة املدعومة من »تيار 

املستقبل«.
هذا التطور السياس��ي دفع الرئيس س��عد احلريري 
بن��اًء على رأي وزي��ر الداخلي��ة نهاد املش��نوق الى تبني 
خيار ترش��يح عون رئيساً للجمهورية في اتفاق سياسي 
يس��مح بع��ودة الرئي��س س��عد احلري��ري ال��ى رئاس��ة 
احلكومة، ويس��اعده في ترميم وضع »تيار املس��تقبل«، 
»تي��ار  ف��ي  وتش��ققات  اعتراض��ات  ال��ى  أدى  م��ا  وه��و 
املس��تقبل« وخصوصاً على الصعيد الشعبي، ورغم ذلك 
أصر الرئيس سعد احلريري على تبني خيار عون رئيساً 
للجمهوري��ة، وه��و ما أدى الى عقد جلس��ة نيابية في 31 
تش��رين األول املاض��ي انتخب فيه��ا العماد عون رئيس��اً 

السياسية واألمنية التي عاشها لبنان في عام 2016.
ش��هد بداية ع��ام 2016 اس��تمراراً للفراغ الرئاس��ي 
املمتد م��ن 25 أي��ار 2014 تاري��خ انتهاء والي��ة الرئيس 
ميشال سليمان، ورغم َعْقِد عدة جلسات النتخاب رئيس 
للجمهورية منذ بداية عام 2016، إال أن الفراغ الرئاس��ي 
كان سيد املوقف بسبب متسك حزب الله بترشيح العماد 

عون منذ انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان.
ه��ذا العام��ل السياس��ي الس��لبي ال��ذي كان يطغى 
على الساحة السياس��ية بفعل تعنت »حزب الله«، شهد 
تطوراً إيجابياً، ولكن ليس من باب االستحقاق الرئاسي، 
بل م��ن باب توافق مختلف القوى السياس��ية على إجراء 
االنتخابات البلدية واالختيارية في موعدها ابتداًء من 8 
أيار 2016، وقد ش��كل جناح جترب��ة االنتخابات البلدية 
واالختياري��ة حاف��زاً عل��ى إج��راء االنتخاب��ات النيابية، 
ومؤش��راً ايجابي��اً عل��ى إمكاني��ة الوص��ول إلى تس��وية 

سياسية تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية.
وقد ش��كلت نتائج االنتخابات البلدية حافزاً للقوى 

حفل ع��ام 2016 بتط��ورات سياس��ية وأمنية الفتة 
على الصعيد الداخلي. وإذا كان اإلجناز األبرز هو انتخاب 
العماد عون رئيس��اً للجمهورية وانتهاء الفراغ الرئاس��ي 
ال��ذي امت��د ألكث��ر من س��نتني ونصف س��نة، ف��إن ذلك ال 
يحجب التطورات السياس��ية واألمني��ة األخرى، وأبرزها 
ع��ودة الرئيس احلريري إلى رئاس��ة احلكوم��ة اللبنانية 
من باب االتفاق مع العماد عون على تبني انتخابه رئيساً 
للجمهورية، وهو ما أعاد رسم املشهد السياسي في البالد 
إلى مرحلة ما قبل اغتيال الرئيس رفيق احلريري في 14 
ش��باط 2015، حيث ع��ادت املعادلة السياس��ية إلى أن 
األم��ن و»املقاومة« من مس��ؤولية »حزب الل��ه« الذي حّل 
محل النفوذ الس��وري في لبنان، واالقتصاد من مسؤولية 
الرئيس س��عد احلريري الذي أعاد القب��ول بهذه املعادلة 
السياس��ية التي كانت س��بباً رئيس��ياً في اخلراب األمني 
واالقتصادي والسياس��ي الذي أصاب لبنان طوال إحدى 
عش��رة س��نة. وهذا ما يضع املش��هد السياس��ي اللبناني 

أمام حتدٍّ كبير في عام 2017.
هل متض��ي األمور في لبن��ان كما كانت قب��ل اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري، وه��ل ما يجري حالياً من توافق 
سياس��ي بني مختلف القوى السياسية هو احلل األفضل 

للبنان؟
في البداية، ال بّد م��ن الوقوف أوالً عند أبرز احملطات 

بانوراما 2016.. تسويات سياسّية وأمنّية وإخفاق وطني

كلمة األمان
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حكومة العهد األولى تحصد ثقة النواب.. وتخسر ثقة مكّون أساسي في البلد
وائل جنم - كاتب وباحث

 اجلمي��ع في لبن��ان كان يعلم أن ني��ل حكومة 
الرئيس سعد احلريري، وهي حكومة العهد األولى، 
ثق��ة املجلس النياب��ي أمر ليس صعب��اً؛ فاحلكومة 
في األس��اس تش��ّكلت م��ن الطيف السياس��ي الذي 
يجتم��ع حتت قب��ة البرملان ضمن مروحة واس��عة 
م��ن احملاصص��ة واالستنس��ابية وتوزي��ع املقاعد 
الوزاري��ة، حت��ى أن الرئيس س��عد احلريري أطلق 
عليه��ا صف��ة »الوح��دة الوطني��ة«، علم��اً أن ع��دداً 
م��ن الق��وى السياس��ية الوازنة غّيب��ت عنها بطرق 
مختلفة، وبالتالي فإن حصول احلكومة على الثقة 
كان أمراً محسوماً، خاصة أيضاً أن البيان الوزاري 
ال��ذي تقّدمت على أساس��ه لني��ل ثقة الن��واب جاء 
فضفاضاً وعاماً وحّماالً ألوجه كثيرة في التفس��ير، 
وبالتال��ي كل ذلك جعل جلس��ات املجل��س النيابي 
عادي��ة روتين��ة باس��تثناء بع��ض الكلم��ات الت��ي 

جاءت خارج السياق.
ليس املهم في حجم الثق��ة التي نالتها حكومة 
العه��د األولى، وبغض النظر عّم��ا إذا كانت حكومة 
عم��ل أو حكوم��ة انتخاب��ات، فه��ذا ش��يء طبيع��ي 
عندما جتري محاصص��ة املقاعد الوزارية وإرضاء 
رأي  عل��ى  والن��زول  السياس��ية،  االط��راف  أغل��ب 
وموق��ف الق��وة االساس��ية املهيمن��ة ف��ي موضوع 
البي��ان ال��وزاري، وحت��ى ش��كل وحج��م احلكومة 

وطريقة تشكيلها.
املهم في الذهاب إلى قراءة كيف جرت عمليات 
أخ��ذ الثق��ة للحكومة، وموق��ف املكّون��ات الوطنية 
منها، ألن في ذلك قراءة معّمقة للمش��هد السياس��ي 
ال تقف عند حدود الرس��م الظاهري، وال عند الرؤية 

السطحية.
في قراءة لعمق املشهد سنجد أن هذه احلكومة 
نالت ثقة النواب، ولكنها خسرت ثقة قسم كبير من 
مكّون أساس��ي في لبنان، هو املكّون املسلم السّني، 
وقد يستغرب البعض هذا الكالم باعتبار أن رئيس 
احلكومة س��عد احلري��ري هو م��ن هذا املك��ّون، بل 
هو وتياره الذي يرأس��ه ميّثالن أغلبية هذا املكّون، 
فأغل��ب النواب الذين ينتمون إلى هذا املكّون هم في 
هذا التيار، وهذا صحيح بكل تأكيد، ولكن الصحيح 
أيضاً أن آخر انتخابات نيابية جرت في عام 2009، 
وأن ظروف��اً كثي��رة تغّيرت في الوط��ن العربي بعد 
ه��ذا التاريخ؛ لقد حدث��ت ثورات قام��ت بها العديد 
من الشعوب، وتغّير مزاج العديد من الناس، فضالً 
عن أن االنتخابات البلدية التي جرت أوائل الصيف 
املاضي في لبنان اعطت انطباعات ومؤشرات على 
ه��ذا التغّير في م��زاج الرأي الع��ام اللبناني، وعلى 
وج��ه التحديد املس��لم الس��ّني، وبالتال��ي ال ميكن 
إغفال هذه احلقائق، والقول إن النواب احلاليني، ما 
احترامنا لهم جميعاً، ميثلون إرادة اللبنانيني إرادة 
فعلي��ة حقيقي��ة، ويعّبرون ع��ن تطلعاتهم بش��كل 
كام��ل، وعلي��ه فإنه ميكنن��ا الق��ول أيض��اً إن الثقة 
التي نالته��ا احلكومة هي من الناحية الدس��تورية 
القانونية ال غبار عليها، ولكن من ناحية املشروعية 
هي محل ش��ك وظن، إذ كيف ميكن أن نفّس��ر غياب 
الرئيس فؤاد الس��نيورة، وهو رجل دولة من الطراز 
األول، عن جلسة الثقة بداعي االرتباط مبواعيد في 
اخل��ارج، إال حالة اعتراض ضمني��ة على احلكومة 
وطريقة تشكيلها وبيانها الوزاري والتنازالت التي 
حصلت؟! كيف نفّسر غياب الرئيس جنيب ميقاتي 
وكتلته عن جلس��ة الثق��ة، وهو الذي ميث��ل وزناً ال 
ميكن جتاهله في طرابلس خاصة والشمال ولبنان 
عامة، سوى رس��الة اعتراض ثانية على احلكومة 
وبيانه��ا الوزاري والتنازالت الت��ي حصلت؟! كيف 
نفّس��ر امتن��اع اجلماعة االس��المية ع��ن التصويت 
للثق��ة للحكومة، وهي التي تعتب��ر التنظيم والتيار 
االس��المي األكثر حضوراً في الوسط املسلم السّني 
في لبنان بعد »تيار املس��تقبل« إن لم تكن تنافس��ه 

في العديد من املدن والبلدات الكبيرة؟!
إذاً، هي مسألة اعتراض من فاعليات كبيرة في 
الساحة االسالمية على هذه احلكومة وعلى بيانها 
ال��وزراي، وعل��ى حج��م التن��ازالت الت��ي حصل��ت 
وأّمنت السرعة في تشكيل احلكومة وصوغ بيانها 

الوزاري ونيل الثقة.
صحيح أن هذه احلكومة هي حكومة انتخابات 

أن  وصحيح  العمر،  قصيرة  – وهي  يقال  – كم��ا 
هن��اك »تضحيات« ه��ي تنازالت حصل��ت في أكثر 

م��ن مكان حتت عن��وان إنق��اذ الوطن، ولك��ن هذا ال 
يعني أن األمور س��تكون بخير مع انعدام ثقة قسم 

كبير من مكّون أساس��ي في هذا البل��د. هي حكومة 
نالت ثقة النواب، ولكنها خسرت ثقة قسم كبير من 
مكّون أساسي، وهو ما ميكن أن يزيد حالة االحباط 
واليأس عند هذا املكّون ويدفع شبابه نحو مزيد من 
االنكفاء واالنطواء على الذات، مع ما يعنيه ذلك من 
مخاطر؛ وميكن أيضاً أن يش��ّكل فرصة إلعادة جمع 
الشمل مبا يعزز من فرص االستقرار على املستويات 
كافة، وبالطبع فإن رئيس احلكومة سعد احلريري 
معن��ي قبل غي��ره مببادرة تعيد جمع ش��مل املكّون 
ال��ذي ينتمي إليه ويس��تند إلى قوت��ه كحاضنة له 
ولتياره ولكل القوى املنتش��رة في هذا املكّون. وأما 
سياس��ة إدارة الظهر واملضي باخليارات التي يبدو 
واضحاً أنها ال تنس��جم مع تطلعات املكّون املسلم، 
فإن ذلك س��يفاقم األزمة داخل هذا املكّون وخارجه، 
وه��و ليس في مصلحة أحد عل��ى االطالق. كما وأن 
القي��ادات األخ��رى مدع��وة إل��ى تنس��يق جهودها 
وجمع كلمتها من أجل استدراك ما فات إلى اآلن.{

حزب الله وآفاق المرحلة المقبلة:
 األولوية لقانون االنتخاب.. وحماية االستقرار الداخلي

يعبِّ��ر املس��ؤولون في ح��زب الل��ه، إن ف��ي مواقفهم 
العلني��ة أو اللق��اءات اخلاصة معهم، عن أج��واء االرتياح 
التي تس��ود احلزب بعد تش��كيل احلكوم��ة ودخول لبنان 
مرحلة سياس��ية جدي��دة، وكذلك بس��بب التط��ورات في 

املنطقة، وال سيما بعد معركة حلب.
وق��د حت��دث األم��ني العام حلزب الله الس��يد حس��ن 
نص��ر الل��ه، ونائب األم��ني العام الش��يخ نعيم قاس��م في 
اطالالتهم��ا األخي��رة عن رؤية احلزب لألوض��اع الداخلية 
واإلقليمي��ة وع��ن كيفي��ة مقاربة ه��ذه األوضاع سياس��ياً 
وأمنياً وعسكرياً، وعبَّرا عن حالة االرتياح لألوضاع وعن 

نظرة احلزب ملستقبل لبنان.
ويب��دو واضحاً ان احلزب مرتاح لتش��كيلة احلكومة 
وبيانه��ا الوزاري، لذا فإنها من امل��رات القليلة التي يعطي 
فيها احلزب ثقته حلكومة يرأسها الرئيس سعد احلريري 
أو وال��ده الرئيس رفيق احلري��ري. ويولي احلزب اهتماماً 
كبي��راً في هذه املرحلة بقانون االنتخابات اجلديد والعمل 
إلرس��اء حالة من االس��تقرار الداخلي األمني والسياسي، 
ف��ي ظل االس��تمرار في دوره اإلقليمي املتصاعد س��واء في 

سوريا أو في العراق.
فكي��ف تقيِّ��م قي��ادة احل��زب ما ج��رى من تط��ورات 
سياس��ية وعس��كرية في لبنان واملنطقة خالل األس��ابيع 
األخيرة؟ وما هي األولويات التي سيركز عليها احلزب في 
املرحلة املقبلة؟ وكيف س��يتعاطى احل��زب مع التطورات 

املقبلة والتحديات املختلفة؟
تقييم التطورات األخيرة

بداية كيف ينظر مس��ؤولو حزب الل��ه إلى التطورات 
التي حصلت في لبنان واملنطقة في األسابيع األخيرة؟

املس��ؤولون في حزب الل��ه يؤكدون أن م��ا جرى من 
تطورات سياس��ية وعسكرية، إن في لبنان أو على صعيد 
املنطقة، وال س��يما في سوريا والعراق، ش��كَّل تطوراً مهماً 

في إطار املشروع الذي يتبناه احلزب في هذه املرحلة.
فعل��ى الصعي��د اللبنان��ي جنح في إيصال مرش��حه 
ميش��ال عون الى رئاسة اجلمهورية، وهو يحتفظ بعالقة 
استراتيجية وقوية مع الرئيس عون والتيار الوطني احلر 

وال يتخوف من أي تغيير في هذا التحالف.
ويضيف مس��ؤولو احل��زب: أما على صعيد تش��كيل 
احلكومة والعالقة مع الرئيس سعد احلريري، فاحلكومة 
متثل معظم القوى السياس��ية في لبنان )باستثناء حزب 
الكتائب وبعض القوى اإلس��المية( وهي متوازنة ولديها 
مهمات أساس��ية، وأهمها إج��راء االنتخابات النيابية بعد 
اق��رار قان��ون جدي��د لالنتخاب��ات، والعالقة م��ع الرئيس 
س��عد احلري��ري متوازنة وعملي��ة رغم اس��تمرار اخلالف 
في بع��ض املواقف السياس��ية م��ن األوضاع في س��وريا 
واملنطقة، ولذا املهم ان تقوم احلكومة مبهماتها األساسية 
في معاجلة قضاي��ا الناس وحماية االس��تقرار األمني في 

مواجهة التحديات املختلفة.
وعل��ى صعي��د األوضاع ف��ي املنطقة، وال س��يما بعد 

معركة حلب في س��وريا وف��ي ظل اس��تمرار الهجوم على 
املوص��ل ف��ي الع��راق، يقول املس��ؤولون في احل��زب: لقد 
ش��كَّلت معركة حل��ب منعطفاً مهم��اً على صعي��د الوضع 
في س��وريا وأنهت مش��روع التقس��يم وفتحت الباب أمام 
التس��ويات السياس��ية، دون ان يعن��ي ذل��ك أن املعرك��ة 
انته��ت، ألن هن��اك حتدي��ات عدي��دة ال ت��زال قائم��ة، لكن 
العالق��ات الروس��ية - التركي��ة - اإليراني��ة تلع��ب دوراً 
مهماً في إدارة املعركة ولم يعد أمام املجموعات املس��لحة 
خي��ارات قوية، وقد نش��هد تط��ورات ميداني��ة جديدة في 

املرحلة املقبلة.
وف��ي الع��راق، »داع��ش« يتراجع، وهن��اك اجنازات 
عدي��دة ق��د حتقق��ت ف��ي الش��هرين املاضي��ني والوض��ع 
السياس��ي نح��و األفض��ل، وامله��م اس��تمرار املعرك��ة ضد 
»داعش« وحتص��ني العراق سياس��ياً وأمني��اً واجتماعياً 
من تداعيات ما بعد داعش وهذه مس��ؤولية جميع القوى 

السياسية والدينية.
آفاق املرحلة املقبلة

لك��ن كي��ف ينظر مس��ؤولو احلزب إلى آف��اق املرحلة 
املقبل��ة، وم��ا هي أبرز األولوي��ات التي يت��م التركيز عليها 

داخلياً وخارجياً؟
القضي��ة  »ان  الل��ه  ح��زب  ف��ي  املس��ؤولون  يعتب��ر 
املركزي��ة الت��ي ينبغ��ي التركي��ز عليه��ا داخلي��اً ف��ي هذه 
املرحل��ة هي ملف قان��ون االنتخابات اجلدي��د والتحضير 
إلجراء االنتخاب��ات النيابية في موعدها، وإذا اضطر األمر 
لتأخير تقني محدود«، وهم يؤكدون ضرورة وضع قانون 
جدي��د لالنتخابات والرف��ض املطلق للبقاء عل��ى القانون 
القدمي )أي قانون الس��تني املعدَّل في الدوحة(، ومع انهم 
يطالبون باعتماد النسبية مع جعل لبنان دائرة واحدة أو 
دوائ��ر متوس��طة، فإنهم ال ميانعون التوصل الى تس��وية 
يوافق عليها جميع األفرقاء، وخصوصاً »تيار املس��تقبل« 
و»احل��زب التقدمي االش��تراكي« وقد جتمع ب��ني األكثري 
والنس��بي. ولوح��ظ قي��ام وفد من قي��ادة احل��زب بزيارة 
رئي��س احلزب التقدمي وليد جنب��الط، وذلك للبحث معه 
في ملف االنتخابات، لك��ون جنبالط أحد أبرز املعترضني 

على اعتماد النسبية املطلقة.
وإضاف��ة إلى ملف قان��ون االنتخاب��ات، يعمل حزب 
الله على تعزيز حتالفاته السياس��ية الداخلية س��واء مع 
حلفائ��ه القدامى )التيار الوطني احل��ر، تيار املردة، حركة 
أمل، األحزاب الوطنية( أو من خالل احلوار مع بقية القوى 
السياسية التي برزت خالفات معها كاجلماعة اإلسالمية 
وحزب الكتائب. اما على صعيد القوات اللبنانية فلم يتخذ 

احلزب قراراً بإجراء حوار مباشر معها في هذه املرحلة.
و يبدي مسؤولو احلزب اهتماماً بالوضع األمني من 
خالل االس��تمرار في مواجهة املجموعات املس��لحة، سواء 
على احلدود أو في الداخ��ل اللبناني، وهم يؤكدون أهمية 
الدور الذي يقوم به اجليش اللبناني واألجهزة األمنية في 

هذا املجال.
وعلى الصعيد اإلقليمي فحزب الله مس��تمر في دوره 
املباش��ر في الصراع في س��وريا، وال يبدو ان هناك توجهاً 
ملغادرة س��وريا قبل التوصل الى حلول سياس��ية لألزمة 

السورية ووضع ترتيبات جديدة للوضع السوري.
وم��ع ان املس��ؤولني ف��ي احل��زب يؤك��دون االرتياح 
الشديد للتطورات السياسية والعسكرية اإلقليمية فإنهم 
يعتب��رون ان املهم اآلن متابعة سياس��ة اإلدارة األميركية 
اجلديد بعد تس��لم الرئيس دونالد ترام��ب ملهماته ألن من 
غي��ر الواض��ح طبيع��ة السياس��ات التي س��يعتمدها وما 
هي آفاق العالقات األميركية - الروس��ية املس��تقبلية ألنه 
في ضوء هذه السياس��ات س��تتحدد طبيعة األوضاع في 

املنطقة والعالم.
لكن باإلجمال ميكن الق��ول: ان قيادة حزب الله تبدو 
مطمئنة إلى التط��ورات اجلارية في لبنان واملنطقة، وهي 
حريصة على احلوار مع جميع األطراف املعنية واألزمات 
القائم��ة، وال س��يما الق��وى اإلس��المية الفاعل��ة، حت��ى لو 
ب��رزت خالفات في وجهات النظر في املرحلة املاضية، الن 
الص��راع القائم ض��د املجموعات املتطرفة ال ميكن حس��مه 
فقط عس��كرياً، ب��ل ال بّد م��ن القيام بتس��ويات سياس��ية 
والتعاون بني جميع األط��راف املعنية ملواجهة التحديات 

املستقبلية.{
قاسم قصير

كتلة الوفاء للمقاومة
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األيوبي في ذكرى المولد: لن نسمح أن نكون جزءًا من حالة االستنزاف لصالح »اسرائيل«

النائب الدكتور عماد الحوت في كلمته خالل جلسة مناقشة البيان الوزاري 
قال: إن أكثر اللبنانيين قد خاب ظنهم بالبيان

حاصبي��ا  ف��ي  اإلس��المية  اجلماع��ة  أقام��ت   
ومرجعي��ون حف��الً إنش��ادياً بذك��رى املول��د النب��وي 
الش��ريف ف��ي قاعة مس��جد الناصر ص��الح الدين في 
الهباري��ة ي��وم االح��د 2016/12/25 ، أحيت��ه فرقة 

احلبيب املصطفى |.
حض��ر االحتف��ال مفت��ي حاصبي��ا ومرجعي��ون 
القاضي الش��يخ حس��ن دلي، واألمني العام للجماعة 
األس��تاذ ع��زام األيوب��ي ومش��ايخ البياض��ة ممثل��ني 
حس��ان  الش��يخ  حذيف��ي،  فاي��ز  الش��يخ  بالس��ادة: 
جنبالط، الش��يخ حسن ش��جاع، راعي أبرشية صور 
وصيدا وتوابعهما للروم األرثوذوكس املطران الياس 
كف��وري ممثالً باخلوري فخري امل��راد، قاضي محكمة 
حاصبيا الشرعية الشيخ اسماعيل دلي، النائب أنور 
محمد اخلليل ممثالً باألستاذ زياد سليقا، رئيس احتاد 
بلديات العرقوب وبلدية ش��بعا احلاج محمد صعب، 
رئي��س احت��اد بلدي��ات احلاصباني األس��تاذ س��امي 
الصفدي، رئيس دائرة االوقاف ممثالً بالش��يخ حسني 
زه��رة، وكيل داخلي��ة حاصبي��ا في احل��زب التقدمي 
االش��تراكي األس��تاذ ش��فيق علوان، مس��ؤول احلزب 

في جلس��ة املجلس النيابي املخصصة ملناقش��ة 
البيان الوزاري للحكوم��ة، ألقى الدكتور عماد احلوت 

)نائب اجلماعة اإلسالمية( كلمة جاء فيها:
كيف ميكن للبيان الوزاري أن يتحدث عن تعزيز 
الثقة بالوفاق الوطني واالس��تقالل والس��يادة وبسط 
س��لطة الدولة، وجزء من أعضاء احلكومة يتغافل عن 

قيام جزء آخر منها بحروب خارجية.
التعه��د  احلكوم��ة  واج��ب  م��ن  كان  وأض��اف: 
بضب��ط كافة احل��دود اللبنانية من اجلي��ش اللبناني 
والقوى األمنية حصراً، وعدم الس��ماح مبرور السالح 
لبن��ان  أم��ن  عل��ى  حفاظ��اً  باالجتاه��ني  واملس��لحني 

وسيادته.
إحال��ة  ب��دل  احلكوم��ة،  م��ن  مطلوب��اً  كان  كم��ا 

الش��يوعي اللبناني الس��يد رجائي أبو 
همني، األمني العام للحزب الدميقراطي 
ن��ور  خال��د  بالس��يد  ممث��الً  اللبنان��ي 
الدي��ن، علم��اء وأئمة مس��اجد املنطقة، 
رؤس��اء بلديات: حاصبيا - كفرش��وبا 
- الهباري��ة - الفرديس - املاري - عني 
قنيا، رئيس مكتب حاصبيا في الضمان 
االجتماعي األس��تاذ فادي ابو صمصم، 
رئي��س مكت��ب مرجعيون ف��ي الضمان 
االجتماعي األس��تاذ محمد أبو عس��لي، 
مخاتير املنطقة، مديري مدارس، أهالي 

وفعاليات املنطقة.
كانت كلمة سماحة مفتي حاصبيا 
ومرجعي��ون ال��ذي حتدث ع��ن معاني 
وروحي��ة ه��ذه الذكرى املبارك��ة، وعن 
النب��ي  وس��جايا  وصف��ات  ش��مائل 

احلبي��ب عليه الصالة والس��الم، داعياً املس��لمني إلى 
التمس��ك به��ذه األخ��الق الت��ي كان��ت س��بباً الرتق��اء 
أجدادنا وأس��الفنا يوم متس��كوا بها. وتوجه بالتحية 

موض��وع االس��تراتيجية الدفاعي��ة لطاول��ة احلوار، 
وهي ليس��ت مؤسسة دس��تورية أو ذات صالحية، أن 
تق��ّدم للبنانيني تعريف��اً واضحاً للمقاومة وس��احات 
عملها، ومن صاحب احلق في حتديد الس��الح املقاوم 
وغي��ره، ووقف متييز بعض األجهزة األمنية من خالل 
املداهمات بحثاً عن الس��الح الفردي في بيوت معينة، 
وتغض الطرف عن أس��لحة متوس��طة ظاهرة للعيان 

في بيوت أخرى.
وفي موضوع احل��رب االس��تباقية على االرهاب 
قال احلوت: اختصار املشكلة باإلرهاب دون تعريفه ال 
يعبر عن حقيقة املشكلة، فاللبنانيون لم يكونوا بخير 
قبل ذل��ك، من اغتياالت وأعمال خطف وس��الح خارج 
إط��ار الدولة. أن نتضامن في وج��ه اإلرهاب يعني أن 

ال��ى اجليش اللبنان��ي والقوى األمنية الس��اهرة على 
أمن وحماي��ة الوط��ن وأبنائه، وخاصة أبن��اء منطقة 

العرقوب.

نتضام��ن ف��ي التعامل مع ثالث��ة أنواع م��ن اإلرهاب، 
اإلره��اب الصهيوني الذي ميثل قمة اإلرهاب مبختلف 
وجوهه ومعاييره، واإلرهاب الفكري وال أقول الديني 
ألن��ه ال يعبر عن الدين اإلس��المي أو املس��يحي وليس 
موجهاً من دين ضد آخ��ر، وليس محصوراً في دين أو 
مذه��ب دون آخر، وإره��اب الدولة الت��ي ال مانع لديها 
من التضحية بش��عبها للحفاظ عل��ى وجودها، وهي 

حتاول أن تتمدد من محيطنا الى داخلنا«.
وختم احل��وت كلمته متمنياً للحكومة ورئيس��ها 
التوفي��ق ف��ي عمله��م، مضيف��اً: »س��أكون وم��ن أمثل 
داعم��ني ل��كل ما ه��و ف��ي مصلح��ة الوط��ن واملواطن، 
ومعارض��ني أو ناصح��ني ل��كل ما هو جت��اوز حلقوق 

املواطنني أو لدولة القانون واملؤسسات التي نريد«.

 وفي كلمته أكد األمني العام للجماعة اإلس��المية 
في لبنان األس��تاذ ع��زام األيوبي على عاملية رس��الة 
صاح��ب الذكرى عليه الصالة والس��الم والقيم العليا 
التي ج��اء بها، وأنه ُبعث رحم��ة وهادياً للعاملني، في 
زمن س��قطت في��ه القيم اإلنس��انية وانتهك��ت كرامات 

اإلنسان حتت مسميات مذهبية ودينية.
ودع��ا األيوبي إلى إعمال لغ��ة العقل في مواجهة 
م��ن وصفه��م بق��وى الش��ر، وش��دد عل��ى أن أولوي��ة 
اجلماعة اإلسالمية في لبنان هي وحدة الصف ابتداء 

من أضيق الدوائر وصوالً إلى الدائرة العامة.
وحّيا االيوبي منطقة العرقوب وأهلها الصامدين، 
الذين س��يكونون ممن يش��اركون في حترير األقصى 
واملس��يحيني.  املس��لمني  مقدس��ات  وكل  وفلس��طني 
ونقولها بصراح��ة، نختلف مع م��ن نختلف ونتوافق 
مع من نتوافق لكن لن نس��مح ان نكون جزءاً من حالة 

االستنزاف من أجل أن يفرح هذا العدّو«.
ولفت األيوبي الى أن أعيننا وبنادقنا وس��واعدنا 
س��تبقى موجهة باجتاه العدّو اإلس��رائيلي، وسيكون 
ف��ي يوم م��ن األي��ام وض��وح ل��دى م��ن غاب��ت عنهم 
الص��ورة، ألنن��ا نري��د أن تك��ون كل مق��درات األمة في 
طريق حترير مقدساتنا، ابتداء من مزارع شبعا وتالل 

كفرشوبا وصوالً إلى املسجد األقصى وفلسطني.{

وعن��د التصوي��ت بالثق��ة باحلكوم��ة ف��ي اليوم 
التالي، امتنع النائب احلوت عن التصويت إلى جانب 

احلكومة أو ضدها.

الجماعة اإلسالمية من ببنين: 
»كل أشكال التهجير لن تثني المظلومين عن تحقيق النصر بإذن الله«

أقام��ت اجلماعة اإلس��المية احتفاله��ا في ذكرى 
املولد النبوي بحضور وزير الدولة لش��ؤون النازحني 
معني املرعبي، الوزير والنائب السابق طالل املرعبي، 
رئيس بلدية ببنني - العبدة د. كفاح الكسار، مسؤول 
اجلماع��ة اإلس��المية في ع��كار محمد هوش��ر، رئيس 
احتاد بلديات قرى وادي خالد د. فادي األسعد، نائب 
رئيس احتاد بلديات وس��ط وس��احل القيطع الش��يخ 
يحي��ى الرفاع��ي، رئي��س بلدي��ة عيون الغ��زالن عالء 
املرعبي، ممثل تيار العزم والس��عادة محمد احلسني، 
ممثل بلدية جديدة القيطع الدكتور صالح اس��ماعيل، 
وف��د من أهالي العبدة ترأس��ه األس��تاذ ج��ورج فرح، 
رئي��س جمعي��ة االرتق��اء بالعط��اء ه��الل احلصن��ي،  
رئيس جلنة إمناء الريحانية عبود احلصني، وحش��د 
من املشايخ واملخاتير ورؤساء اجلمعيات االجتماعية 

واألهلية والرياضية واملجتمع املدني.
اس��تهل االحتفال بتالوة للشيخ خضر طالب، ثم 
كلمة ترحيبية للش��يخ مصطفى عبد الرحمن. ثم ألقى 

رئيس بلدية ببنني العبدة د. كفاح الكسار كلمة رحب 
فيها باحلضور مثنياً على التأسي بأخالق النبي عليه 
الصالة والس��الم وقال: »في ظل نشوز من يعمل على 
تش��ويه الص��ورة الصافية ف��ي ذكراه، جن��دد البيعة 

والوالء للنبي عليه الصالة والسالم«.
ثم حتدث مس��ؤول الدائرة الدعوية في اجلماعة 
اإلس��المية الش��يخ س��عد في��اض قائ��الً: »ف��ي ذكرى 
مولده | ندين حملة القتل والتهجير التي تس��تهدف 
املسلمني في سوريا واليمن وفلسطني، ولكننا نبشرهم 
بنص��ر قريب ان ش��اء الل��ه كما وعد رب الع��زة عباده 
املس��تضعفني، وكم��ا نصر نبّيه | حت��ى وصلنا هذا 
الدي��ن، ونحن في اجلماعة نهنئ اللبنانيني بأعيادهم 
وندعو أن ي��دمي الله عليهم نعمة األمن واألمان ونؤكد 
أن كل أش��كال التهجير لن تثني املظلومني عن حتقيق 

النصر بإذن الله«.
تخلل احلفل وصالت إنش��ادية للمنش��د منصور 

زعيتر وفرقته.

رئيس بلدية عرسال: 
األهالي ضاقوا بالظلم

لوجودهم بين المتنازعين
قال رئيس بلدية عرس��ال باسل احلجيري: 
»ان اهال��ي عرس��ال ل��م يع��ودوا قادري��ن عل��ى 
احتم��ال الظلم الذي يأتيهم م��ن أعلى منهم ومن 
أس��فلهم، وم��ن كل جان��ب بس��بب تواجدهم في 
املنطقة الوس��ط بني االفرقاء املتنازعني. فعندما 
يقرر »حزب الله« مهاجمة املسلح السوري يقتل 
العرسالي لالش��تباه بأنه تكفيري، وعندما يرّد 
احلزب يقتل العرسالي بحجة أنه مرتد، وطبعاً 
ال توضي��ح وال اعت��ذار وال حت��ى فت��ح حتقي��ق، 
فاألم��ر ال يس��تحق العن��اء، إنه مجرد عرس��الي 

مات وال قيمة له«.
أضاف: »لق��د ضاعت هويتن��ا وقتلنا حتت 
مس��ّميات عدي��دة ومختلف��ة: )تكفي��ري، مرت��د، 
إرهابي( علماً أننا في كل مرة نؤكد على وطنيتنا 
وانتمائن��ا لبلدن��ا لبن��ان وهذه حقيق��ة وقناعة، 

ودائم��اً نؤك��د على وقوفن��ا الى جانب اجلي��ش اللبناني وهذا ش��رف لن��ا، ونتمس��ك بتعاطفنا مع 
الشعوب املظلومة في كل مكان في العالم، وهذا حق لنا«.

وس��أل: »م��ا هو املطلوب من��ا؟ هل يراد لن��ا ان نغ��ادر أرضنا على قاع��دة ان الذي ل��م يهّجره 
الس��يف يهّجره اخلوف ورغيف اخلبز. فبالرغم من أن أبناء عرس��ال اليوم همهم األول واألخير هو 
لقمة عيش��هم وقوت عياله��م، مع ذلك يعانون من املضايقات والتفتي��ش اململ على احلواجز بتهمة 
التعامل مع االرهابيني، وبعد وصولهم املتأخر إلى مصاحلهم وأرزاقهم فهم ال يسلمون من رصاص 

الشرق والغرب«.
وتوجه الى أهالي عرس��ال بالق��ول: »في ظل هذا الواقع املرير لس��ت أرى طريقاً خلالصنا غير 
املزيد من الوحدة واأللفة والتماسك بيننا من جهة، وبني أخوتنا السوريني الضيوف املدنّيني الذين 

نعيش سوية وإياهم من جهة أخرى، فاجلميع على مركب واحد«.{
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قتلى مدنّيون بغارات روسّية.. وتصعيد للنظام بريف دمشق
 قتل س��بعة مدنيني بينهم أطف��ال، وأصيب آخرون 
بغارات روس��ية اس��تهدفت مدناً في ريف دمشق، وذلك 
بالتزامن مع تصعيد النظام السوري وميليشياته لقصف 

منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة دمشق.
واستهدفت الغارات الروس��ية األحياء السكنية في 
مدن دوما وحرس��تا وعربني في الغوطة الشرقية بريف 
دمش��ق. وأدى القصف الروس��ي أيضاً إلى دمار كبير في 

املباني السكنية.
وفي ه��ذه األثن��اء ج��ددت ق��وات النظام الس��وري 
واملليش��يات الداعم��ة له��ا قصفها اجل��وي والصاروخي 
على منطقة وادي بردى بريف دمشق، ما أدى إلى سقوط 

جرحى ودمار في املمتلكات.
وأف��ادت مصادر طبي��ة بأن أكثر من عش��رين مدنياً 

قتلوا في القصف، باإلضافة إلى عشرات اجلرحى.
املدعوم��ة  وامليليش��يات  النظ��ام  ق��وات  وتس��تمر   
بالطائرات في محاولة السيطرة على منطقة وادي بردى 
االس��تراتيجية التي يس��ري فيها ينبوع رئيس��ي تستمد 

منه العاصمة معظم إمداداتها من املياه.
وق��ال مقاتلون م��ن املعارضة وس��كان محليون إن 
طائرات النظام قصف��ت عدداً من البلدات في وادي بردى 
الواقع على بعد نحو 18 كلم شمال غربي العاصمة، في 

إطار هجوم كبير بدأه اجلمعة املاضي.
وأك��د املقاتلون والس��كان أن القصف اجلوي س��بب 
خ��روج محطة ضخ املياه الرئيس��ية لينبوع عني الفيجة 
م��ن اخلدمة. وينق��ل خط إمداد حت��ت األرض في املنطقة 

نحو 65% من املياه إلى أحياء دمشق.

وذك��ر مقاتل��ون ف��ي املعارضة أن احل��رس الثوري 
اإليران��ي ومقاتل��ي ح��زب الل��ه يس��يطران عل��ى الطرق 
املؤدي��ة إل��ى البل��دات ف��ي ال��وادي ومنح��درات اجلبال 

احمليطة باملنطقة.
 وقال السكان إن القتال تركز على قرية بسيمة على 
طرف الوادي حيث يس��عى النظام وحلفاؤه إلى التوغل 
أكث��ر في جيب يضم عش��ر قرى يقطنه��ا قرابة 100 ألف 
ش��خص، وأدت االشتباكات إلى مقتل عش��رين من أفراد 
قوات النظام ومليش��يات حزب الله، وأس��ر ثالثة، بينهم 

ضابط.

التفاوض برعاية أممية 
م��ن جهة أخ��رى، قال املنس��ق العام للهيئ��ة العليا 
للمفاوض��ات )رياض حج��اب( إن املعارضة الس��ورية 
مس��تعدة لهدنة ومفاوضات بش��أن االنتقال السياسي، 

عل��ى أن تعقد في جنيف برعاية األمم املتحدة، فيما يعقد 
ي��وم اخلميس في أنقرة اجتماع ثاٍن يضم ممثلي فصائل 
س��ورية مع مس��ؤولني روس وأتراك لبحث اتفاق شامل 

لوقف إطالق النار في سوريا.
فف��ي بيان أصدره مس��اء الثالثاء، عّب��ر حجاب عن 
دعمه جلهود األشقاء واألصدقاء حلقن الدم السوري من 
خالل إب��رام اتفاق هدنة وحتقيق بن��ود القرارات األممية 

ذات الصلة.
ورّحب املسؤول الس��وري املعارض بالتحوالت في 
مواق��ف بعض الق��وى الدولي��ة واجلهود الت��ي قد متثل 
انطالق��ة للتوص��ل إل��ى اتف��اق يجل��ب األمن عب��ر تنفيذ 
مضام��ني بي��ان جني��ف واح��د والق��رارات األممي��ة ذات 

الصلة.
وق��ال رياض حجاب إن املعارض��ة غير معنّية بأي 
صفق��ات خارجية تتم مبنأى عنه��ا، وإنها لم تتلّق دعوة 
التي  املفاوض��ات  حلض��ور 
بش��أنها  الت��داول  يج��ري 
إش��ارة  ف��ي  اآلن،  حت��ى 
قال��ت  الت��ي  للمفاوض��ات 
ف��ي  س��تعقد  إنه��ا  روس��يا 
أستانا عاصمة كزاخستان. 
وكش��ف عن اتصال مستمر 
م��ع فصائل الث��ورة، وحثها 
والتعاون  اإليجابي��ة  عل��ى 
اإلقليمي��ة  اجله��ود  م��ع 
التفاق  للتوص��ل  املخلص��ة 

هدنة حلقن الدم.
وفي وقت سابق نقل مراسلون في أنقرة عن مصادر 
خاص��ة أن اجتماع��اً س��يعقد بني ممثلني ع��ن املعارضة 
السورية املس��لحة وعسكريني روس وأتراك لبحث وقف 
ش��امل إلط��الق النار في س��وريا، وهو خط��وة في طريق 

الترتيب الجتماعات في العاصمة الكزاخية أستانا.
كما نق��ل عن املصادر اخلاص��ة أن اجتماعاً متهيدياً 
عقد يوم��ي اجلمع��ة والس��بت املاضيني ب��ني املعارضة 
الس��ورية واجلان��ب التركي، ت��اله اجتم��اع آخر حضره 
عس��كريون روس وممثلون عن معظم الفصائل السورية 
برعاي��ة تركية لم يجِر التوصل فيه إلى قرار وقف إطالق 

النار.
وقال��ت املص��ادر إن فش��ل األط��راف ف��ي التوص��ل 
إلى اتفاق جاء بس��بب طلب اجلانب الروس��ي اس��تثناء 
الغوطة الشرقية من الهدنة، وكذلك طلبهم من املعارضة 
املس��لحة التعري��ف مبواقع جبه��ة فتح الش��ام، وهو ما 

رفضته املعارضة السورية املسلحة.
والفصائل الس��ورية الت��ي حض��رت االجتماع هي: 
أحرار الشام، وجيش اإلسالم، واجلبهة الشامية، وفيلق 
الشام وفيلق الرحمن، وجيش إدلب احلر، وأجناد الشام، 
وغرفة عمليات حلب، والفرقة الساحلية األولى، وكتيبة 

السلطان مراد، وفق املصادر نفسها.
من جهته قال مصدر دبلوماسي روسي إن عسكريني 
ميثلون روس��يا وإيران وتركيا يخططون للمش��اركة في 
مفاوضات أس��تانا املرتقب��ة، بينما ذكر مصدر عس��كري 
روس��ي أن غالبية املش��اركني س��تكون من العس��كريني، 
مب��ن فيهم ممثل��ون عن جيش النظام الس��وري وفصائل 

املعارضة املسلحة.
لكن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات حملادثات 
جني��ف أس��عد الزعبي ق��ال إنها ليس��ت مفاوض��ات وال 
حواراً، متهماً روس��يا بوضع العراقيل أمام أي محادثات 

جادة.{

سوريا والدور العربي.. من سايكس بيكو إلى موسكو
أص��در وزراء خارجي��ة تركيا وروس��يا وإي��ران يوم 
2016/12/20 ما ُعرف ب�»وثيقة موسكو«، وهي إعالن 
م��ن ثماني نق��اط يتعلق بالوض��ع في س��وريا والتمهيد 
لتوس��يع وقف إطالق النار، واالنطالق في عملية تسوية 
سياس��ية نهائية. ورغم أهمي��ة اإلعالن ف��إن الالفت كان 
غياب اجلانب الس��وري بش��قيه، واألهم غياب أي متثيل 
عربي حول سوريا ومس��تقبلها، وهو ما استدعى توجيه 
دعوة مباش��رة للس��عودية من قبل املوقعني على اإلعالن 
لالنضم��ام إليهم، وذلك حس��ب ما نش��رته ي��وم األربعاء 
)2016/12/21( وكالة إنترفاكس الروس��ية قائلة »إن 
موس��كو تعتقد أن من الضروري أن تنضّم السعودية إلى 
املوقف الروسي اإليراني التركي بشأن األزمة السورية«.

ال ش��ك أن عوامل كثي��رة أدت لفق��دان العرب دورهم 
وتأثيره��م على األحداث، ليس في س��وريا وحدها بل في 
املنطقة بش��كل ع��ام. عندما أطلق الس��وريون ش��عارهم 
الش��هير »ما إلنا غيرك يا الله« ف��ي األيام األولى لثورتهم 
ل��م يخطر ببالهم أن يصل األمر إلى ما وصل إليه من تخٍل 
تام عنهم، وتركهم ملصير قامت س��قط فيه مئات اآلالف من 
الضحايا وتش��رد أكثر من نصف الش��عب الس��وري، وما 
زالت املأس��اة قائم��ة ال تتوقف بعد تدخ��ل القوى الكبرى 
لتجع��ل م��ن س��وريا س��احة ص��راع دول��ي، يدف��ع ثمنه 
الس��وريون دون أن يكون له��م موقف ورأي حقيقي في ما 

يجري ببلدهم، ودون دعم وإسناد عربي لهم.
ه��ذا هو الواق��ع املؤلم، رغم أن البداي��ات لم تكن كما 
ه��ي علي��ه اآلن، فق��د كان ال��دور العرب��ي فاعالً سياس��ياً 
ودبلوماس��ياً بل وحتى عسكرياً، داخل اجلامعة العربية 
-التي تقف اليوم مش��لولة متام��اً- و في احملافل الدولية 
ول��دى املنظم��ات احلقوقي��ة واإلنس��انية، وميداني��اً م��ن 
خالل دع��م بعض فصائ��ل الثورة الس��ورية، وال ننس��ى 
القرار العربي غير املس��بوق بتعليق عضوية س��وريا في 

اجلامعة العربية يوم 2011/11/12.
بع��ض  ووق��وف  العربي/العرب��ي،  التن��ازع  لك��ن 
األنظمة العربية بش��كل واضح م��ع النظام، ودعم آخرين 
للث��ورات املضادة، والضغ��وط الدولي��ة واإلقليمية، أدت 
جميعه��ا إل��ى تقلّص ال��دور العرب��ي حتى أصبح ش��به 

منعدم.
ما بعد إعالن موسكو

وج��اء إع��الن موس��كو األخي��ر ليض��ع الع��رب أمام 
استحقاقات جديدة، واحملللون ذهبوا بعيداً إلى القول إن 
معركة حلب هي األخيرة قبل إعالن وقف إطالق نار موسع 

وشامل يكون بداية لعملية انتقالية سياسية تنهي األزمة 
في سوريا، وحتافظ عليها كبلد موحد غير مقسم.

احملادث��ات  طاول��ة  عل��ى  اآلن  واملنطق��ة  س��وريا 
واملفاوض��ات الت��ي س��تنتقل م��ن موس��كو إل��ى أس��تانا 
عاصم��ة كزاخس��تان، ورغ��م االختالف��ات واالعتراضات 
ف��إن االجتم��اع س��يعقد والق��رارات س��تتخذ حت��ى وإن 
تعثر تنفيذه��ا ميدانياً، إال أن فرضها س��يكون في مرحلة 
تالية ف��ي حالة حض��ور أو حل��اق باقي الق��وى املؤثرة 

ب�»الترويكا« اجلديدة )روسيا وتركيا وإيران(.
كي ال يتكرر التاريخ

ضاع��ت األندلس قب��ل قرون في ما يش��به ما يحدث 

اليوم في املنطقة العربية!
غاب ال��دور العربي متام��اً في الق��رن األخير عن كل 
املتغي��رات والتأثي��ر عليه��ا، بل غ��اب عن ق��رارات متس 
املنطقة العربية حتديداً، كتقسيم املنطقة إلى دول وأقطار 
بحسب اتفاقية بريطانية فرنسية )سايكس-بيكو( دون 

أن ُيستشار أصحاب القضية واملعنيون بها.
وكذل��ك غ��اب الص��وت العرب��ي بعدها عن ق��رارات 
عصب��ة األمم وم��ا تاله��ا من أح��داث في احل��رب العاملية 
الثاني��ة، الت��ي كان��ت أقط��ار عربية س��احة له��ا دون أن 

يك��ون لها فيها ناقة أو جمل، وصوالً إلى ضياع فلس��طني 
واحتالل أراٍض لست دولة عربية من قبل كيان جديد ُزرع 
في املنطقة )إسرائيل(، وعجز العرب متفرقني ومجتمعني 

عن استعادة أي من حقوقهم املغتصبة.
سايكس بيكو رسمت حدود املنطقة ملائة عام، لكنها 
اس��تهلكت وانتهت صالحيتها. والقوى التي ورثت عقلية 
الهيمنة والس��يطرة تبحث عن بدائل. »وثيقة موسكو« قد 
تكون ناقوس اخلطر لتفاهمات جديدة وتقسيمات جديدة 
للمنطق��ة سيش��ترك فيه��ا اجلميع م��ن الش��رق والغرب، 
وس��تحدد مصير املنطقة رمبا لقرون في ظل غياب العرب 

مرة أخرى.
ما ميكن تأكيده أن ما قبل حلب ومأس��اتها ليس كما 
بعده��ا، وما قبل إعالن »وثيقة موس��كو« ليس كما بعده، 
وم��ا قبل وصول ترامب لرئاس��ة أميركا لي��س كما بعده. 
هذه ليس��ت كلمات ُتطلق وش��عارات ُترفع، بل متغيرات 
ووقائ��ع نعيش��ها الي��وم حلظ��ة بلحظ��ة وعل��ى اله��واء 

مباشرة!!{

بقلم: إبراهيم حمامي

بقلم: حمزة اإلدلبي  

مستقبل الثورة السورية.. بعد حلب؟
تأثرت شعوب العالم مبا حدث ألهالي شرق حلب، 
وق��د كانت وجوه الس��وريني وه��م يحمل��ون حقائبهم 
وميض��ون في الطرق��ات التي خّربها النظ��ام والقصف 
الروس��ي واإليراني بعد احلص��ار والتجويع للوصول 
إل��ى احلاف��الت التي س��تقلهم إلى خارج حل��ب، كفيلة 
بإيصال مدى األلم واحلزن الذي يش��عر به كل س��وري 
على حدة، دموع الرجال والش��يوخ والنس��اء وقهرهم 
أكثر م��ا حّرك في نفوس مش��اهدي هذا املش��هد األليم، 
الشيب الذي رأيناه في أطفال السوريني وهم يتحملون 
ف��وق طاقاته��م طاق��ات، النس��اء والعجائ��ز واملرضى 
جميعهم رأوا من النظام الذي يش��ن عليهم حرب إبادة 

ما جعلهم يظنون أن أهوال يوم القيامة قد بدأت.
وّدع الس��وريون حلب بعد أن كتبوا على جدرانها 
عبارات فحواها »عائدون«، خرج��وا منها إلى تركيا أو 
إلى مناطق سيطرة املعارضة غربي حلب وإدلب، وهم 
يحمل��ون القهر واحل��زن على بيوتهم ليس��تولي عليها 
بعدهم نظام بشار األسد وكل احملتلني الطائفيني الذين 
اعتب��روا كل من عاش حتت س��يطرة املعارضة إرهابي 

وغير سوري، وبجب أن يرحل عن مدينة حلب..
وعلى اجلان��ب اآلخر من حلب، انتش��رت األغاني 
والفرح��ات والصيحات احتفاالً به��ذا االنتقام، الذي لم 
يكن للنظام دور فيه سوى التصفيق، وتراقص موالوه 

على ص��ور اجلث��ث والدم��ار في ش��رق حل��ب، وخرج 
بعدها األس��د ب��كل وقاحة لي��زف مليليش��ياته وأعوانه 
خبر انتصاره عل��ى املدنيني، واجت��ازت وقاحته حتى 

شّبه انتصاره مبيالد املسيح عليه السالم.
أو  مس��تغرباً  حل��ب  س��قوط  يك��ون  أن  ميك��ن  ال 
مفاجئاً لدى املراقب للوضع االستراتيجي في سورية، 
فق��د احت��اج األس��د إلس��قاطها اس��تخدام امليليش��يات 
اإليرانية  اللبنانية باإلضافة إلى امليليش��يات العراقية 
واألفغانية والباكس��تانية، وقد ذك��ر تقرير ل�)املجلس 
الوطن��ي للمقاوم��ة اإليراني��ة( أنه قد مت إس��قاط حلب 
بواس��طة حش��د طهران ل��� 25 ألف مقات��ل من احلرس 
الثوري واملرتزقة املذكورين، وال نستبعد طبعاً الغطاء 
اجلوي الروس��ي صاحب الدور األكبر في هذه العملية، 
واجلدي��ر بالذك��ر أنه لم يك��ن لنظام األس��د أي دور في 

حلب سوى جلب املرتزقة وإدخالهم عليها.
لكن س��قوط حلب كانت له دالالت مس��بقة، أهمها  
أن الس��بب الرئيس��ي له��ذا الس��قوط، بعيداً ع��ن القوة 
املس��تخدمة ضد الثوار، ه��و التفرق��ة الداخلية وتعدد 
الفصائ��ل، فاملع��روف أن��ه لم تتح��د القوة العس��كرية 
للمعارضة منذ بداية الثورة حتت راية واحدة وبقيادة 

عس��كرية واحدة، وهذا من أكبر أسباب استنزاف دماء 
الس��وريني، وس��بب ذلك اختالف اآلراء ووجهات النظر 
ب��ني القادة، مم��ا أوقع الش��عب الس��وري ضحّية لهذه 
اخلالف��ات، ومما جعل دع��م املعارضة يخ��ص فصيالً 
دون آخ��ر. ال يوج��د للث��ورة واجه��ة سياس��ية واحدة 
حت��ى تضم رأي الش��عب الس��وري وتتحدث باس��مه، 
أو تك��ون مركزاً جلل��ب الدعم والتحاور حول مس��تقبل 
الثورة الس��ورية، مما ش��ّتت أطياف الشعب السوري، 
ول��م يحق��ق نتيج��ة مذك��ورة تنهي ج��زءاً م��ن معاناة 

السوريني.
لك��ن ماذا بعد حل��ب!!.. لقد أعلن مؤخ��راً عن عزم 
كبرى الفصائل السورية املعارضة للنظام عن توحدها 
ف��ي جي��ش واحد وحتت قي��ادة واح��دة، وه��ذا ما كان 
يج��ب أن يحصل منذ بداية الثورة، ولعلها تكون بداية 
جديدة للّم ش��مل جميع الفصائل والقيادات حتت راية 
وقيادة واحدة تستطيع الصمود والهجوم بشكل أقوى 

وأوسع.
لقد كانت حلب ضربة موجعة جلميع الس��وريني، 
ولكن هذه الضربة س��تجعل الث��ورة أقوى من ذي قبل، 
وس��تزيد م��ن صم��ود الس��وريني الذي��ن ما اس��تكانوا 
حتى بعد انكس��ارهم في حلب، والذي��ن تّوعد أطفالهم 

بالعودة إليها وحتريرها.
نتمنى ونأمل بتوحيد صفوف املجاهدين ليكونوا 
يداً واحدة يصعب على اجليوش أن تلويها أو تكسرها، 
وندعو الله أن يعّجل في قدوم املستقبل املنير لسورية 
ب��إذن الل��ه، ولعل ج��رح حلب يعج��ل بهذا املس��تقبل، 

ويكنس النظام وداعميه إلى مزابل التاريخ.{
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تركيا واألزمة السورية.. مالمح مرحلة جديدة
أدى االتف��اق الثنائ��ي ب��ني تركيا وروس��يا إلجالء 
املدنّيني والعس��كريني من ش��رق حلب، ثم انعقاد القمة 
الثالثي��ة مبش��اركة إي��ران حول س��وريا، إلى انتش��ار 
حتلي��الت وتوجي��ه اتهامات لتركيا بتغيير سياس��تها 

في األزمة السورية.
احلقيق��ة أن الثاب��ت الوحي��د ف��ي املوق��ف التركي 
م��ن الثورة/األزمة الس��ورية، كان التغي��ر الدائم على 
مدى الس��نوات الست الس��ابقة، بناء على تفاعل ثالثة 
عوامل هي: الواقع امليداني الس��وري، واملشهد التركي 

الداخلي، واملوقف الدولي من الثورة/األزمة.
ونتيجة لتفاع��ل هذه العوامل الثالث��ة، فقد تطور 
املوق��ف الترك��ي، م��ن ح��ث بش��ار األس��د عل��ى القيام 
احلرك��ة  بداي��ة  م��ع  وحقيقي��ة  جذري��ة  بإصالح��ات 
املعارض��ة  إل��ى دع��م  آذار 2011،  ف��ي  االحتجاجي��ة 
واملطالبة بإسقاط النظام ابتداًء من 2012، إلى القبول 
باحل��ل السياس��ي لألزم��ة بش��رط رحي��ل األس��د عام 
2015، إل��ى القب��ول الضمني ثم العلن��ي ببقائه خالل 
الفت��رة االنتقالي��ة ف��ي 2016، إلى التدخل العس��كري 
املباش��ر على األراضي السورية عبر عملية درع الفرات 

في آب 2016.
ق��رار التدخ��ل -رغم س��نوات م��ن أدبي��ات رفض 
»الت��ورط« في األزمة- ج��اء بناًء عل��ى أولويات األمن 
القوم��ي التركي والرغبة في وأد فك��رة الدويلة الكردية 
ف��ي الش��مال الس��وري، وبس��بب اإلخف��اق ف��ي بلورة 
الرؤية التركية في س��وريا لعدة أس��باب، منها ضعف 
الروس��ي  والتدخ��ل  وتش��تتها  الس��ورية  املعارض��ة 
املباش��ر، وتأثراً بتبدل املوقف الدولي من الضغط على 
النظام إلى االكتفاء مبواجهة تنظيم الدولة اإلس��المية 
)داع��ش( حص��راً، وإثر تفاهم��ات مع موس��كو وضوء 

أخضر منها بعد التقارب وتطبيع العالقات معها.
ويب��دو أن حلظ��ة درع الف��رات كان��ت فارق��ة ف��ي 
مقارب��ة تركيا لألزمة الس��ورية بس��بب م��ا اكتنفها من 
تناقض��ات وتداخ��الت. فتدخلها لوقف تقدم املش��روع 
الكردي يضطرها لضمان الضوء األخضر الروسي لبدء 
العملي��ة ث��م حلماية قواته��ا وجنودها، بينم��ا ما زالت 
على خالف كبير مع موس��كو ف��ي رؤية حل األزمة وفي 
تض��ارب مصالح واضح معها، ف��ي الوقت الذي تعجز 

فيه عن مواجهتها عسكرياً ولو بالوكالة.
فتحصل��ت القناع��ة ل��دى صان��ع الق��رار الترك��ي 
ب��دل  موس��كو  م��ع  والتع��اون  التفاه��م  بض��رورة 
املواجه��ة، وكان��ت احلصيل��ة عملية عس��كرية محددة 
األه��داف ومح��دودة الس��قف السياس��ي والعس��كري 
واالس��تراتيجي، مبعن��ى التخل��ي نهائي��اً ع��ن فك��رة 
إس��قاط النظام، والتراجع عن دعم املعارضة املسلحة 
ف��ي حلب، والوصول إلى مدين��ة الباب كحد أقصى في 
العمليات العسكرية. ثمة من قال: عجزت تركيا عن أن 
تنقذ نفسها واملعارضة معاً، فاختارت أن تنقذ نفسها، 

ولعله اقترب من التوصيف الصحيح.
وعلى هامش العمليات العسكرية، جتنب اخلطاب 
الرسمي التركي توجيه أي لوم إلى روسيا عبر حتميل 
املسؤولية الكاملة للنظام عما يجري في حلب، رغم أن 
القصف اجلوي للمدينة كان روس��ياً في معظمه، وترَك 
دعواته الس��ابقة واملتكررة لض��رورة حتييد املعارضة 
»املعتدلة«، بل عملت أنقرة على س��حب/جذب بعض 
الفصائ��ل املقاتلة في حلب للمش��اركة ف��ي درع الفرات 

وفق بعض التقارير.
بذل��ت أنقرة جه��وداً دبلوماس��ية وإغاثي��ة كبيرة 
إلنقاذ املدنيني احملاصرين في حلب واستضافة بعضهم 
وع��الج اجلرحى، لكن كل ذلك لم يكن كافياً لينفي عنها 
تهم��ة التخلي عن حلب في مقابل الب��اب. التركيز على 
البعد اإلنساني دون السياسي أو العسكري كان يعني 
الضغ��ط على املعارض��ة للقبول بخروجه��ا من حلب، 
وفق الش��روط الروسية ثم الش��روط اإليرانية املضافة 

الحقاً.
وف��ق تلك املعطيات، كانت أنقرة ق��د اقتربت كثيراً 
م��ن الرؤية الروس��ية للح��ل، وهو ما أش��ار له تصريح 
فالدميي��ر بوت��ني ال��ذي أوردت��ه صحيف��ة احلي��اة عن 
»تواف��ق تركي/روس��ي عل��ى إج��الء املس��لحني« م��ن 
املدين��ة خالل زي��ارة رجب طيب أردوغان ملوس��كو في 

أيلول الفائت. 
تراهن تركيا على تهدئة األوضاع في س��وريا بعد 
أن عّرضته��ا مواقفه��ا الس��ابقة للضغ��وط اخلارجي��ة 
واالستهداف، وبعد أن ضاعفت حالة الفوضى والتفاقم 
من مخاطر »داعش« والفصائل الكردية املسلحة عليها، 
وتس��عى لتعميق حالة التفاهم والتعاون مع موس��كو 

ملوازنة التوتر في عالقاته��ا األميركية واألوروبية، كما 
يبدو أنها ال تأمل تغيراً كبيراً في السياس��ات األميركية 

جتاه األزمة السورية مع رئاسة دونالد ترامب.
من جهتها، تعّول روس��يا على دور تركي فاعل في 
بعض السيناريوهات املستقبلية احملتملة في سوريا:

األول، احل��ل السياس��ي بع��د فرض وق��ف إطالق 
الس��ورية  الفصائ��ل  أنق��رة  »تقن��ع«  بحي��ث  الن��ار، 
املعارضة باملشاركة في العملية، في ظل تهديد روسي 

باستهداف كل من يتخلف أو يرفض.
إدل��ب  جبه��ة  بحس��م  روس��يا  رغب��ة  الثان��ي، 
عل��ى غرار م��ا فعلت ف��ي حلب بع��د جتمي��ع الفصائل 
املعارضة هناك، حيث س��يكون ملواق��ف الدول الداعمة 
-وخصوصاً تركيا- دور حاس��م في مس��ار التطورات 

إيجاباً أو سلباً.
الثالث، انتقال املشهد السوري إلى مرحلة جديدة 
عنوانه��ا الريف، ومضمونها حرب العصابات، وهدفها 

اس��تنزاف الروس، وهو ما س��يوجه األنظار مرة أخرى 
إلى ال��دول الداعم��ة وف��ي مقدمتها تركي��ا، وأي موقف 

ستتخذه إزاء تلك التطورات احملتملة.
املعارض��ة  مس��ؤولية  ح��ول  اثن��ان  يج��ادل  ال 
الس��ورية في م��آالت األوضاع بحلب خاصة وس��وريا 
عام��ة، فالعامل الذاتي هو األس��اس ف��ي أي صراع، ثم 

تليه العناصر الداعمة أو الرافدة.
وبالتال��ي فضع��ف الفصائ��ل وتش��رذمها وغياب 
الرؤية اجلامعة لها سياسياً وعسكرياً أضعف كثيراً من 
موقفها، ولرمبا أوحى للدول الداعمة أو بعضها بعبثية 
االستمرار في الدعم رغم التراجع. لكن أيضاً ومن جهة 
أخرى، تتحمل الدول الداعمة وزراً كبيراً من املسؤولية 
باعتبار أنها ساهمت في حالة التشظي، ومنعت الدعم 
النوع��ي، وتركت أخيراً حلب تواج��ه مصيرها وحدها. 
م��ن هذا املنظ��ور، وعطفاً على 
ما س��بق من تطورات رس��مت 
املشهد احلالي من التفاهمات 
يب��دو  التركي��ة؛   - الروس��ية 
مس��ار تركيا احلال��ي محفوفاً 

باملخاطر لعدة أسباب.
فإع��الن موس��كو -الذي 
حت��دث ع��ن روس��يا وإي��ران 
وتركيا ك��دول ضامنة للحل- 
قد اس��تبعد الواليات املتحدة 
واالحت��اد األوروب��ي وال��دول 
العربي��ة الداعمة للمعارضة، 
وبالتال��ي س��يزيد اله��وة بني 

أنق��رة وبني ه��ذه األطراف، ويزي��د الهواج��س التي قد 
تعوق التقارب والتفاهم الحقاً.

ومن زاوية أخ��رى، تبدو أنق��رة كأنها وضعت كل 
بيضها في س��لة احلل السياسي والتعاون مع روسيا، 
األم��ر ال��ذي أفقده��ا ويفقده��ا أوراق قوته��ا ف��ي امللف 
الس��وري، التي تأتي املعارضة الس��ورية املسلحة في 
مقدمته��ا بالتوازي مع الوجود التركي العس��كري على 

األرض.
أخي��راً، إن مس��ار التقارب��ات ب��ني تركيا وروس��يا 
م��ن جهة وتركيا وإي��ران من جهة أخرى، ليس مس��اراً 
حتمي��اً ال عودة عنه، بل فرضته التطورات امليدانية في 
سوريا والتحديات الداخلية واخلارجية لتركيا، فضالً 
ع��ن التوازنات الدولي��ة املائلة متاماً ملصلحة موس��كو 

بأسلوب يشبه التفويض التام في امللف السوري.
وبالتالي فإن هذا املس��ار س��يكون معرض��اً دائماً 
لالنهيار أو التقويض إذا ما تراجع مس��توى التحديات 
التركي��ة الداخلية واخلارجي��ة، أو اختفت حالة التفرد 
الروس��ية في س��وريا، إما بس��بب تغير املوقف الدولي 
بأي اجت��اه، أو بس��بب أي خالف��ات روس��ية/إيرانية 
جّدية في املستقبل، أو بسبب حتول األوضاع امليدانية 

من السيطرة التامة إلى االستنزاف الطويل املدى.
وف��ي غي��اب أي مؤش��رات على متغي��رات جذرية 
قريبة ف��ي املوق��ف األميرك��ي و/أو الدولي م��ن األزمة 
الس��ورية أو من موس��كو، فإن اخليار املت��اح إلمكانية 
تغيير املقارب��ة التركية هو في يد املعارضة الس��ورية 
السياسية والعس��كرية، إن أحس��نت القراءة والتقييم 
والتق��ومي وتوحي��د الرؤية واملوقف واملس��ار سياس��ياً 
وميدانياً، مب��ا ميكن أن يعّدل من كفة امليدان عس��كرياً 
ويفاق��م من تورط روس��يا في س��وريا، ويتيح -ضمن 
عوام��ل أخ��رى- ع��ودة تركي��ا إل��ى مس��توى الدول��ة 
اس��تمرار  ف��إن  وإال  »الوس��يطة«،  ولي��س  »الداعم��ة« 
األوض��اع احلالية س��يغري أنقرة باالس��تمرار أكثر في 
مس��ار التقارب مع روس��يا، وهو ما ال يص��ب حتماً في 

مصلحة سوريا أو شعبها أو ثورتها أو معارضتها.{

بقلم: سعيد احلاج - استامبول

ماذا يحدث في سجون النظام السوري.. بعد عام 2011؟

ضربهما احلرس حتى املوت«.
وتن��ّوه املجلة إلى أنه »عندما التهب ج��رح مفتوح في رجل مهند، فإن احلرس 
أخذوه إلى مستش��فى عس��كري قري��ب، وأجبر املرض��ى على الن��وم وأحذيتهم في 
أفواهه��م، وعندم��ا كانت تلك األحذية تق��ع أثناء اللي��ل، كان املمرضون يضربونهم 
بعص��ا بالس��تيكية، وقال مهند إنه ش��اهد ممرضاً يضرب مريض��اً حتى املوت بعد 

أن طلب دواء«.
وبحس��ب التقرير، فإنه »في هذه املستش��فى 601، عندما قام مصور يعمل مع 
اجليش بأخذ ستة آالف صورة ملعتقلني قتلوا في السجون في الفترة ما بني 2011 
إل��ى 2013، حي��ث تظهر الصور صفوف��اً من األجس��اد العارية واجلث��ث املتعفنة، 
وكتب عل��ى رؤوس الضحايا أرقامه��ا، ومعظمها حتمل آث��ار التعذيب، ومت تهريب 
الص��ور على ذاكرة خارجية، وتقدم هذه الصور األدلة الدامغة على التعذيب املنظم 

في سجون النظام«.
وينقل التقرير عن س��عيد عيدو، الذي وّثق مج��ازر النظام ملعهد العدالة، الذي 
أنش��ئ في حلب عام 2011، قوله: »راقب الشعب الس��وري ملدة ستة أعوام تقريباً 
األس��د وهو يذبح أبناء ش��عبه، ونظروا إليه وفكروا )هذا الرج��ل قتل ابني(، فكيف 

تتوقع منهم قبول أي تسوية تبقي األسد في السلطة؟«.
وتذك��ر املجل��ة أنه في الثان��ي من كان��ون األول، أع��ادت املخابرات الس��ورية 
جث��ة إبراهيم األحمد إلى عائلته، وقالوا لهم إن الش��اب البالغ م��ن العمر 25 عاماً، 
ال��ذي اختفى منذ أربعة أعوام، مات بس��بب جلطة قلبي��ة، الفتة إلى أن جثته كانت 

متحللة، ولم تستطع عائلته التعرف عليها. 
وتختم »إيكونوميس��ت« تقريرها باإلشارة إلى قول شقيق إبراهيم: »لم نقم له 
جن��ازة، وأخذناه مباش��رة من الثالجة إلى القبر«، وأض��اف: »عندما يعرف الناس 
في سوريا أن أقاربهم قتلوا في السجن ال يثيرون ضجة حول هذا املوضوع، وليس 

من السهل النسيان«.{

نش��رت مجلة »إيكونوميس��ت« تقريراً عن التعذيب في أقبية النظام السوري، 
بدأت��ه باحلدي��ث ع��ن حم��زة علي اخلطي��ب، ال��ذي كان م��ن الواضح أن��ه تعّرض 
للتعذي��ب قب��ل وفات��ه، وأعيدت جثت��ه لعائلته بعد ش��هر من اعتقال��ه، عندما كان 

يشارك في تظاهرة سلمية في نيسان 2011.
ويش��ير التقرير، إل��ى أن جثة الصبي، البالغ من العم��ر13 عاماً، كانت مغطاة 
بآثار أعقاب الس��جائر والتمزقات، باإلضافة إلى تهش��م فكه وعظم ركبتيه، فيما مت 

قطع عضوه الذكري. 
وتبنّي املجلة أنه مع انتشار التظاهرات ضد النظام في أنحاء سوريا كلها، فإن 
وفاة حمزة على يد األجهزة األمنية حتولت إلى رمز لوحشية النظام، مشيرة إلى أن 
وزي��رة اخلارجية األمريكية في حينه هيالري كلينت��ون علقت قائلة: »آمل أال يكون 
موت هذا الطفل عبثاً، وأمتنى أن تقوم احلكومة الس��ورية بإنهاء الوحشية، والبدء 

بعملية حتّول حقيقي إلى الدميقراطية«، وشاركها الكثيرون في أملها.
ويس��تدرك التقرير بأنه »بعد س��تة أعوام، مت سحق هذه اآلمال كلها، وال ميكن 
حتدي��د حجم القتل الذي مارس��ه النظام في أقبية الس��جون، حي��ث تقول منظمات 
حقوق اإلنس��ان إنه ق��ام بتعذيب وقتل ما بني 17500 إلى س��تني ألف رجل وامرأة 
وطف��ل منذ بداية الثورة ف��ي آذار 2011، وعادة ما يدفن القتل��ى في قبور جماعية، 
وال يتم إرجاع جثثهم لذويهم، وال تس��تلم عائالتهم سوى شهادة وفاة تشير إلى أن 

الشخص مات في ظروف طبيعية«.  
وتق��ول املجلة إن��ه »من الصعب البحث عن الس��جناء أيض��اً، خاصة أن نظام 
بش��ار األس��د قام بتحويل مالعب الرياض��ة والبيوت املهجورة واملستش��فيات إلى 
مراك��ز اعتقال، وتق��وم املليش��يات املوالي��ة للنظام، والقادم��ة من الع��راق ولبنان 
وإيران، بإدارة سجونها السرية اخلاصة، وهناك 200 ألف ال يزالون في املعتقالت، 
ومعظمه��م في منش��آت تابعة للحكومة، ال يس��مح ملنظمة الصلي��ب األحمر الدولي 

بالوصول إليها«. 
وتضي��ف املجل��ة: »أما ما نعرف��ه عن أس��اليب النظام في التعذي��ب فهو قليل، 
وتس��ّرب عبر روايات السجناء، الذين بادلهم النظام مع املعارضة، أو ممن فروا من 
السجون بعد رشوتهم املسؤولني، وتقوم عائالت أقارب القتلى بجمع ملفات عنهم، 
باإلضافة إلى أن ناش��طني قاموا بتهريب عدد من امللفات إلى اخلارج، وكلها ترس��م 

صورة عن نظام ميارس التعذيب والقتل على نطاق واسع إلسكات املعارضني«. 
ويلف��ت التقرير إل��ى حالة طال��ب اجلامعة مهن��د )28 عاماً(، ال��ذي كان وراء 
تنظيم بعض النشاطات، حيث اعتقل وأخذه عمالء املخابرات التابعة لسالح اجلو 
معصوب العينني، ونقل إلى زنزانة، حيث علق من رسغيه، وعذب لثمانية أيام قبل 

توقيعه على اعتراف مزّور بأنه قتل عدداً من جنود النظام مبساعدة من أمه.
وي��ورد التقري��ر نقالً عن مهند قوله إن املوت في س��جن املخاب��رات اجلوية في 
امل��زة كان عادياً، حي��ث يتذكر مهند كي��ف قتل احلرس في رمضان 2012، تس��عة 
عش��ر س��جيناً في ليلة واحدة، ويقول: »حصل��ت لهم نوبات دماغي��ة ونزيف حاد 
من التعذيب«، مش��يراً إلى أنه في مناس��بة أخرى، عاد ولد صغير إلى زنزانته وهو 
يبكي، »فقد أعدموا ش��قيقه أمامه، وبعد ذلك وضع��وا الولد أمام طاولة واغتصبوه 
بعصا، وقتل اثنان ممن كانوا في الزنزانة معه وهما ينتظران حلق شعرهما عندما 
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عباس والمجلس التشريعي.. الشرعّية لمن؟
بدأ الصراع الفتحاوي الداخلي بني رئيس الس��لطة 
محم��ود عباس واملفص��ول من حركة فت��ح النائب محمد 
دح��الن يأخذ منح��ى جديداً وتط��وراً خطي��راً، حيث قام 
محم��ود عب��اس مؤخ��راً بسلس��لة م��ن اإلج��راءات التي 
طاولت نواب حركة فتح في املجلس التشريعي، والذين 
يعتبرهم خصوماً له، كان آخرها قرارات بفصل نواب ثم 
رفع احلصانة البرملانية عن خمس��ة وهم: محمد دحالن 
وجناة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي وش��امي 
الش��امي، وف��ض اعتصامه��م واالعت��داء عليه��م داخ��ل 

الصليب األحمر في مدينة رام الله.
من حق أي فلس��طيني حريص على وطنه وقضيته 
أن يتس��اءل، في ظل هذا الص��راع احملتدم الذي بدأ ميس 
لي��س أعضاء املجلس التش��ريعي فحس��ب بل الس��لطة 
ممارس��ة  أم��ام  الب��اب  ويفت��ح  بأكمله��ا،  التش��ريعية 
دكتاتورية منقطعة النظير، في ظل محاولة إلغاء كينونة 
املجلس التش��ريعي، ما ه��و موقف املجلس التش��ريعي 
من مثل ه��ذه القرارات التي قد تبدو ف��ي ظاهرها صراعاً 
داخلياً، ولكن في باطنها تخفي نوايا قد تعصف بالنظام 
السياس��ي الفلس��طيني برمت��ه، وتك��ّرس حال��ة التف��رد 

بالقرار الفلس��طيني؟ هل يتمكن الس��يد عب��اس من إلهاء 
احلال��ة الفلس��طينية م��ن خ��الل عقد لق��اء هن��ا أو هناك 

بذريعة املصاحلة؟
القان��ون الفلس��طيني يؤك��د بش��كل ال لب��س فيه أن 
رف��ع احلصان��ة البرملاني��ة ع��ن أي نائ��ب ال جت��وز بأي 
ح��ال من األح��وال إال مبوافقة ثلثي أعض��اء املجلس، وال 
ميك��ن رفعها بطريقة أخ��رى، وأي تصرف مش��ابه لذلك 
هو انتهاك واضح وصارخ للقانون األساس��ي، وأس��وق 
بعض املواد القانونية الت��ي تبنّي القول الفصل في جدل 

الشرعيات كما يلي:
- نصت امل��ادة )51( م��ن القانون األساس��ي على: 
»يقبل املجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي، 
وقواعد مس��اءلة أعضائه، مبا ال يتعارض مع أحكام هذا 
القان��ون األساس��ي واملب��ادئ الدس��تورية العام��ة، وله 
وحده احملافظ��ة على النظ��ام واألمن أثناء جلس��اته، أو 
أعم��ال جلانه، وليس لرج��ال األمن التواج��د في أرجائه 
إال بن��اء على طلب رئيس املجل��س أو رئيس اللجنة على 

حسب األحوال«.
- ونص��ت املادة )53( من القانون األساس��ي وعلى 

وج��ه اخلصوص في الفق��رة الرابعة منه��ا، على أنه: »ال 
يج��وز لعضو املجلس التش��ريعي التنازل عن احلصانة 
م��ن غير إذن مس��بق من املجل��س، وال تس��قط احلصانة 
بانتهاء العضوية، وذلك في احلدود التي كانت تش��ملها 

مدة العضوية«.
- وين��ص القان��ون األساس��ي ف��ي امل��ادة 36 على 
أن مدة رئاس��ة الس��لطة الفلس��طينية هي أربع س��نوات 
فق��ط، وبالتال��ي ف��إن االنتخابات الرئاس��ية ج��رت في 
ف��ي  القان��ون  ن��ص  مبوج��ب  وتنته��ي  2005/1/9م 

2009/1/8م.
- رّدت املادة )47( مكرر من القانون األساسي على 
اللغط الذي يدور عن عدم ش��رعية املجلس التش��ريعي، 
حيث نّصت على: »تنتهي مدة والية املجلس التش��ريعي 
القائم عن��د أداء أعضاء املجلس اجلدي��د املنتخب اليمني 

الدستورية«.
-  نظمت املادة )96( م��ن النظام الداخلي للمجلس 
التش��ريعي إج��راءات رفع احلصانة ع��ن عضو املجلس 

التشريعي، كما يلي:
1- يقدم طلب رفع احلصان��ة خطياً من قبل النائب 
الع��ام إل��ى رئي��س املجل��س التش��ريعي مرفق��اً مبذكرة 
تش��تمل على ن��وع اجلرم ومكان��ه وزمان��ه واألدلة التي 

تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية.
2- يحي��ل رئي��س املجل��س طل��ب رف��ع احلصان��ة 

البرملانية إلى اللجنة القانونية، وُيعلِم املجلس بذلك.
3- تبحث اللجنة القانوني��ة الطلب وتقدم تقريرها 
إل��ى املجل��س، ويأخ��ذ املجل��س ق��راره برف��ع احلصانة 

البرملانية بأغلبية الثلثني.
لق��د ش��ّكل موق��ف املجلس التش��ريعي ال��ذي ميثل 
أغلبيت��ه ن��واب كتل��ة التغيير واإلص��الح، من اس��تنكار 
الق��رار وتأكي��د ع��دم قانونيت��ه، انحي��ازاً للقان��ون رغم 
اخلصوم��ة السياس��ية مع األعض��اء الذي��ن طاولهم هذا 
الق��رار، عل��ى نقي��ض ما يق��وم ب��ه رئيس الس��لطة الذي 
رغم انتهاء واليته حس��ب القانون، إال أنه على اس��تعداد 
ألن يض��رب القان��ون الفلس��طيني بع��رض احلائ��ط في 
سبيل املناكفة السياس��ية وحتقيق مآرب شخصية ضد 

خصومه السياسيني.
وف��ي تقدي��ري أن��ه ح��ان الوق��ت ليفّع��ل املجل��س 
التش��ريعي ويلتئ��م كاف��ة أعضائ��ه ملواجه��ة أي عب��ث 
بالقان��ون الفلس��طيني واغتص��اب الس��لطات وحماي��ة 
مب��دأ س��يادة القان��ون، الذي يعّد أس��اس عم��ل املجلس 
التشريعي، وعقد جلس��ة برملانية عاجلة مبشاركة غزة 
والضف��ة من كاف��ة الكتل والقوائم واملس��تقلني ملناقش��ة 
الق��رار، وس��بل مواجهت��ه،  له��ذا  التداعي��ات اخلطي��رة 
والتوقيع على عريضة قانونية ضده تس��جل في تاريخ 
املجلس التشريعي، فهذا أبلغ رد على السؤال )الشرعية 

ملن؟(.{

بقلم: محمد رضوان

هنّية يحّيي ذكرى حرب إسرائيل األولى 
على غزة بالتأكيد على قوة المقاومة

مشعل من إستامبول: قرار مجلس األمن الرافض لالستيطان 
تصويب للسياسة األمريكية

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس املكتب السياسي 
حلرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية »حم��اس«، إن احلروب 
اإلس��رائيلية املتك��ررة عل��ى قط��اع غزة ل��م تنجح في 
النيل من املقاومة، التي أشار إلي أنها عززت من قوتها 

خالل السنوات املاضية.
وأضاف هنية، في كلمة نش��رها املوقع الرس��مي 
ل�»حماس«، مساء الثالثاء في الذكرى الثامنة للحرب 
اإلسرائيلية األولى على قطاع غزة أن »معركة الفرقان 

أّسست لثقافة االنتصار والصمود«.
هنّي��ة أش��ار أيض��اً إلى أن إس��رائيل »فش��لت في 
حتقي��ق أهدافه��ا املتمثل��ة في القض��اء عل��ى املقاومة 
التص��دي للح��روب  الت��ي اس��تطاعت  الفلس��طينية، 
املتكررة على قطاع غزة )في 2012 و2014(«، ولفت 
إلى أن »املقاومة اس��تطاعت خالل الس��نوات املاضية 
تعزي��ز قوته��ا ومكانته��ا«. وراح ضحي��ة تلك احلرب 
1436 قتي��الً فلس��طينياً، منه��م 410 أطف��ال، و104 
نساء، و100 مس��ن، وإصابة أكثر من 5400 آخرين، 

نصفهم من األطفال.
وتوقفت احل��رب بعد 23 يوماً م��ن اندالعها )في 
18 كان��ون الثان��ي 2009(، مخلف��ة دم��اراً كبيراً في 

املنشآت والبنية التحتية في القطاع. 
املقاومة ستظل رأس احلربة 

م��ن جهته��ا أك��دت حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية 
»حم��اس« ف��ي الذك��رى الثامن��ة ملعركة الفرق��ان أن 
املقاوم��ة املس��لحة س��تظل رأس احلرب��ة ف��ي حس��م 
الصراع مع االحتالل اإلس��رائيلي، مش��ددًة على أنه ال 
مستقبل لالحتالل على أرض فلسطني. وقالت احلركة 
في بي��ان صحفي يوم الثالثاء، إن االحتالل فش��ل في 
حتقي��ق أه��داف عدوانه عل��ى قطاع غ��زة، مبين��ًة أن 

املقاومة فرضت معادلة ردع جديدة في امليدان.
وأضاف��ت: »ال نس��تعجل احل��رب ولك��ن إذا فك��ر 
الع��دّو باالقتراب من دماء ش��عبنا فس��وف يفاجأ مبا 
لم يتوقع، وس��يعود مهزوماً، مش��ددًة على أن اإلفراج 
عن األسرى سيظل هدفاً مقدساً ولن يهدأ لنا بال حتى 

حتريرهم«.
االحت��الل وحلف��اءه  أن  إل��ى  وأش��ارت احلرك��ة 
فوجئ��وا م��ن التفاف اجلماهي��ر حول خي��ار املقاومة، 
موضح��ة أن ش��عوب األمة كلها التحم��ت مع املقاومة 
الفلسطينية وخرجت من صفوفها أمثال القائد الطيار 

التونسي البطل الشهيد محمد الزواري.
ووجه��ت التحي��ة إل��ى ش��هداء معرك��ة الفرق��ان 
وإلى ش��هداء فلسطني وإلى شهداء األمة وعلى رأسهم 
طيار فلس��طني صانع األبابيل محم��د الزواري، مبرقة 
بالتحي��ة إلى األس��رى في س��جون االحت��الل، مردفة 

»أننا على موعد مع ساعة احلرية«.
الذكرى الثامنة

وكس��ر الكيان اإلس��رائيلي »محرمات��ه« حني بدأ 
احل��رب عل��ى غزة ي��وم »الس��بت«، وهو ي��وم مقدس 

ق��ال رئي��س املكت��ب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية »حم��اس« خالد مش��عل، إن ق��رار مجلس 
األمن بشأن وقف اإلستيطان اإلسرائيلي في األراضي 
الفلسطينية احملتلة، يعتبر خطوة مهمة وفي االجتاه 

الصحيح.
جاء ذلك في كلمة له في مركز اخلليج للمؤمترات، 
مبناس��بة  إس��طنبول،  مدين��ة  ف��ي  أي��وب  مبنطق��ة 
إنط��الق مؤمتر »خطابات إس��طنبول العابرة للحدود 
الوطنية«، التي تنظمها مؤسس��ة »يدي هالل )األهلّة 

السبعة(« التركية.
وأش��ار مش��عل إلى أن��ه »ألول مرة يق��رر مجلس 
األم��ن رفض االس��تيطان على أرضنا، وش��دد على أن 
»هذا القرار أعطى للعالم إشارة حول خطر االستيطان 
على أرضنا«. ولفت إلى أن »القرار تصويب للسياسة 

األمريكية والدولية جتاه القضية الفلسطينية«.
وتقدم مش��عل بالش��كر »لكل من وق��ف معنا ضد 
اإلستيطان )...( والشعب الفلسطيني ينتظر من أبناء 

أمته اإلسالمية أن يقفوا معه حتى ينال االستقالل«.
وأش��ار إل��ى أن »إس��رائيل أصبح��ت عبئ��اً عل��ى 
الساحة الدولية، وهي اآلن عبء على السالم اإلقليمي 
والدولي«. وتابع مش��عل: »هموم األمة من حولنا هي 
م��ن همومنا جميع��اً، وجراح أهلنا ف��ي حلب والعراق 
وكل األم��ة ه��ي جراحن��ا وآالمن��ا، واألمة حني تنش��د 
حريته��ا، فه��ي تخ��وض املعرك��ة لقضاي��ا عادلة بال 
ش��ك )...( ونحن نقول ألمتنا: ال تنس��وا فلسطني قلب 
األمة، ألنها أم القضايا واألزمات«. وشدد على أن »كل 
مش��روع ال يعيد لنا القدس واألقصى وش��عبنا، ليس 

حالً«.
ولف��ت إل��ى أن »طريق حترير القدس واس��تعادة 
فلس��طني: هي املقاومة، فال بديل م��ن املقاومة لتحرير 
فلس��طني )...( ومقاوم��ة حم��اس وتركيا والش��عوب 
احل��رة مقاوم��ة ليس��ت متطرف��ة، كأولئ��ك املتطرفني 

الذين شوهوا إسالمنا وجهادنا«.
وأردف مش��عل قائ��الً إن »جوه��ر فلس��طني ه��و 
القدس واملس��جد األقصى، وتركيا لها تاريخ مش��ّرف 
برئاس��ة  احملترم��ة  قيادتك��م  والي��وم  الق��دس،  ف��ي 
أردوغان تعمل على اس��تعادة مكان��ة تركيا من جديد 

اجتاه املسجد األقصى«.
وحول غزة، ق��ال إنها »حتاص��ر ألن على أرضها 
مقاوم��ة عني��دة على رأس��ها كتائب القس��ام )اجلناح 

للراحة بالنسبة لليهود، كما س��عى لتضليل املقاومة 
م��ن خ��الل إعالنه ع��ن مهلة مدته��ا 48 س��اعة لوقف 
إطالق الصواريخ من غزة، وبدئه احلرب بعدها ب�24 

ساعة فقط.
كما أبل��غ مكتب رئي��س وزراء االحتالل في حينه 
أيه��ود أوملرت الصحفي��ني بأن احلكومة اإلس��رائيلية 
س��تجتمع األحد لبحث احتمال القي��ام بعملية مكثفة 
ض��د قطاع غزة، لكن احلرب بدأت قبل موعد االجتماع 
املفت��رض بي��وم. عل��ى م��دار ثماني��ة أيام، اس��تمرت 
طائرات االحتالل بعمليات قصف مكثفة على مختلف 
مناطق القط��اع، فيما كانت املقاومة الفلس��طينية ترد 

بقصف املستوطنات اإلسرائيلية احملاذية للقطاع.
واس��تهدفت الغارات اإلس��رائيلية مئات األهداف 
املدني��ة، م��ن من��ازل ومس��اجد، وم��دارس حكومي��ة، 
خيري��ة،  وجمعي��ات  الغ��وث،  لوكال��ة  وأخ��رى 

ومستشفيات.
ول��م تتورع آلة احلرب اإلس��رائيلية ع��ن ارتكاب 
كل م��ا هو مح��رم دولي��اً في س��بيل حتقي��ق أهدافها، 
فبعد أن فش��لت جميع محاوالتها بتحقيق أهدافها من 
خالل األسلحة التقليدية كالطيران والدبابات، جلأت 
إلى اس��تخدام أس��لحة غير تقليدية ضد املدنيني كان 
أبرزها الفس��فور األبيض، واليوراني��وم املخفف الذي 
ظهر على أجساد بعض الشهداء، وفق تقارير صادرة 

عن خبراء ومؤسسات أوروبية.
وبع��د 23 يوم��اً من بدء الع��دوان، أعل��ن أوملرت 
إيق��اف إطالق النار م��ن جانب واحد دون االنس��حاب 
م��ن غ��زة، ت��اله ف��ي الي��وم التال��ي إع��الن الفصائ��ل 
الفلس��طينية هدن��ة مل��دة أس��بوع، كمهلة النس��حاب 

اجليش اإلسرائيلي، وهو ما حدث.
وأم��ا على صعيد حتقيق األه��داف، أخفقت قوات 
االحت��الل بتحقيقه��ا، وبقي��ت املقاوم��ة حتاف��ظ على 
قدراتها ال بل راكمتها، وهو ما ظهر خالل حربي 2012 
و2014 عل��ى القطاع، فيم��ا ال تزال حرك��ة »حماس« 

قوية في غزة.{

العس��كري حلماس(، تصنع س��الحها وتعد رجالها، 
وحتف��ر أنفاقه��ا وخنادقها )...( ه��ذه مقاومة ضربت 
تل أبيب ودفع��ت ماليني الصهاينة لك��ي يختبئوا في 
جحورهم«. وش��دد عل��ى أن »حماس ل��ن تتخلى عن 

سالحها وال عن مقاومتها«.
واعتب��ر أن »الس��بب الثان��ي حلص��ار غ��زة، أن 
هن��اك قي��ادة ملتحم��ة بجانب الش��عب، وه��ذه حالة 
فري��دة، فحني تلتح��م القيادة مع ش��عبها والكل يدعم 
املقاومة فل��ن يغلبهم أحد )...( وأنتم يا ش��عب تركيا 
العظي��م ح��ني التحمتم م��ع قيادتكم هزمتم وأفش��لتم 
االنق��الب، لذلك غزة بحاجة إل��ى دعمكم وفك احلصار 
عنها، ولتركيا جهود مبارك��ة ومقّدرة، ونريد منها فك 

احلصار عن غزة«.
الش��باب  كلمت��ه  نهاي��ة  ف��ي  مش��عل  وأوص��ى 
ب�»اإلميان بالله، واألخالق احلسنة، التي هي األساس 

)...( وأوصيكم بالعلم واملعرفة«.
وش��دد مش��عل على أنه »ال نص��ر أو نهضة بدون 
عل��م، وق��د رأيت��م منوذجاً الب��ن األمة محم��د الزواري 
كيف صن��ع الطائرات ب��دون طيار، تون��س اخلضراء 
قدمت لفلس��طني ابنها البار محمد ال��زواري )...( حيا 

الله تونس وشعبها العظيم«.{



9األمان األمان الدولياألمـان - العــدد 1243 - 30 كانون األول 2016م

نتن ياهو يرفض قرار مجلس األمن ويستدعي السفير األميركي

قرار أممّي باألغلبّية الساحقة لوقف االستيطان اإلسرائيلي

اس��تدعى رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام��ني ننت 
ياهو س��فير الواليات املتحدة لدى إس��رائيل لبحث امتناع 
واشنطن عن التصويت على قرار في مجلس األمن الدولي 
يطالب بوقف بناء املستوطنات، مما أتاح موافقة املجلس 
علي��ه. ول��م يع��ط متح��دث إس��رائيلي تفاصيل ع��ن لقاء 
نتنياه��و بالس��فير األميركي دانيل ش��ابيرو. وقال مصدر 
رس��مي إن ن��نت ياهو -ال��ذي يتول��ى أيضاً منص��ب وزير 
اخلارجية- لم يلتق الس��فراء اآلخرين، وإمنا اجتمع فقط 

مع السفير األميركي.
كما اس��تدعت اخلارجية اإلس��رائيلية س��فراء عش��ر 
دول لديه��ا لتأنيبه��م، ووجه ننت ياهو كلمات أش��د لهجة 
إلى واش��نطن بس��بب التصويت الذي ج��رى يوم اجلمعة 

املاضي.
وأوضحت أنها اس��تدعت س��فراء عش��ر من 14 دولة 
صوت��ت لصالح املش��روع ولديها س��فارات في إس��رائيل 
وهي: بريطانيا، الصني، روس��يا، فرنس��ا، مصر، اليابان، 
أوروغواي، إسبانيا، أوكرانيا، ونيوزيلندا إلى مقر الوزارة 
ف��ي القدس. واألحد هو يوم عمل عادي في إس��رائيل، لكن 
معظم الس��فارات مغلقة، واس��تدعاء السفراء في يوم عيد 

امليالد أمر غير معتاد.
وف��ي االجتم��اع األس��بوعي للحكومة اإلس��رائيلية، 
تط��رق نتنياهو إل��ى محادثة هاتفية م��ع وزير اخلارجية 
األميرك��ي ج��ون كي��ري، وق��ال »إن إس��رائيل والرئي��س 
األميرك��ي املنتخب دونالد ترام��ب جنحا في الضغط على 
مصر لسحب مش��روع القرار املناهض لالستيطان بعد أن 

طرحته«.
وتاب��ع: »كان هن��اك خ��الف عل��ى م��دى عق��ود ب��ني 
بش��أن  اإلس��رائيلية  واحلكوم��ات  األميركي��ة  اإلدارات 
املس��توطنات، لكننا اتفقنا عل��ى أن مجلس األمن ليس هو 

املكان الذي نحل فيه هذه القضية«.
وأضاف ننت ياهو متحوالً في حديثه من العبرية إلى 
اإلجنليزي��ة »نعرف أن الذهاب إل��ى هناك )مجلس األمن( 
س��يجعل املفاوض��ات أصع��ب و)طري��ق( الس��الم أبعد. 
ومثلم��ا أبلغت جون كيري ي��وم اخلميس فإن األصدقاء ال 

يأخذون األصدقاء إلى مجلس األمن«.
وقال: »لم يكن لدينا ش��ك -وفق��اً ملعلوماتنا- في أن 
إدارة أوبام��ا كانت أول من بادرت مبش��روع القرار ووقفت 

وافق مجل��س األمن الدولي مس��اء اجلمعة بأغلبية 
س��احقة عل��ى ق��رار يطالب إس��رائيل بوقف االس��تيطان 
ف��ي األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة، ف��ي خط��وة عّدها 

الفلسطينيون صفعة لسياسات االحتالل اإلسرائيلي.
وص��در الق��رار بأغلبي��ة 14 صوتاً )م��ن أصل 15( 

وامتناع الواليات املتحدة األميركية عن التصويت.
وكان مش��روع القرار قد تبن��ى تقدميه ملجلس األمن 
كل م��ن نيوزيلن��دا وماليزي��ا وفنزويال والس��نغال، بعد 
أن ق��ررت مصر -بطلب م��ن الرئيس األميرك��ي املنتخب 
دونالد ترمب وبعد ضغوط إس��رائيلية- سحب مشروع 
ق��رار مماثل في وقت س��ابق. وأص��رت اإلدارة األميركية 
احلالي��ة على عدم اس��تخدام ح��ق النقض )فيت��و( ضّد 

القرار رغم مطالبة  دونالد ترمب بذلك.
إس��رائيل  إنش��اء  ش��رعية  ع��دم  الق��رار  ويؤك��د 
للمس��توطنات ف��ي األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة منذ 
ع��ام 1967 مبا فيه��ا القدس الش��رقية، ويعتبر إنش��اء 
املس��توطنات انته��اكاً صارخاً مبوجب القان��ون الدولي 
وعقبة كب��رى أمام حتقيق حل الدولتني وإحالل الس��الم 

العادل.
األنش��طة  ل��كل  ف��وري  بوق��ف  الق��رار  طال��ب  كم��ا 
االستيطانية على األراضي الفلسطينية احملتلة، وأوضح 
أن أي تغيي��رات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إال 
بتواف��ق الطرفني. وأكد القرار التميي��ز في املعامالت  بني 

إسرائيل واألراضي احملتلة عام 1967.
وفي أول تعليق لها، اعتبرت الرئاس��ة الفلسطينية 
قرار املجلس صفعة مدّوية للسياس��ة اإلس��رائيلية. فقد 
ق��ال املتحدث باس��م الرئاس��ة نبيل أب��و ردين��ة لوكالة 
الصحاف��ة الفرنس��ية إن »ق��رار مجل��س األم��ن صفع��ة 
كبيرة للسياسة اإلسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل 

لالستيطان، ودعم قوي حلل الدولتني«.
أما املندوبة األميركية في مجلس األمن سامنثا باور 

فقال��ت إن الواليات املتحدة 
ل��م تس��تخدم الفيت��و ض��د 
القرار، ألنه يعكس احلقائق 
عل��ى األرض وينس��جم مع 
السياسة األميركية، مشيرة 
البن��اء  اس��تمرار  أن  إل��ى 
االستيطاني »يقّوض بشكل 

خطير أمن إسرائيل«.
وأبلغت ب��اور املجلس 
بع��د التصويت عل��ى القرار 
أن »الواليات املتحدة ترسل 
من��ذ  وعلن��اً  س��راً  رس��الة 
حوال��ي خمس��ة عق��ود بأن 

املستوطنات يجب أن تتوقف«. 
بدورها قال��ت حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( 
إنها تقدر الدول التي دعمت القرار، وأضافت على لس��ان 
املتحدث باس��مها حازم قاسم أن احلركة »تؤكد ضرورة 
حتوي��ل ه��ذا الق��رار إل��ى خط��وات عملي��ة لي��س لوقف 

االستيطان وحسب بل إلزالة االحتالل وما يتعلق به«.
وأك��دت حم��اس متس��ك الفلس��طينيني بحقه��م في 
املقاومة بكل أش��كالها إلزالة االس��تيطان، ووقف »تغول 

املستوطنني«.
أما حركة اجلهاد اإلسالمي، فاعتبرت في بيان القرار 
»انتص��اراً لعدالة القضية الفلس��طينية«. وقالت إن قرار 
مجلس األمن مبثابة إدانة واضحة لسياس��ات االحتالل 
وعدوانه، وأضافت أن هناك رأياً عاماً دولياً يتش��كل ضد 
إسرائيل وسياس��اتها، وقد بات ممكناً عزلها ومقاطعتها 
ومالحقته��ا في كل احملافل ملا ارتكبته من جرائم وعدوان 

ضد شعبنا.
وكان أمني س��ر اللجن��ة التنفيذية ملنظم��ة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات قد وصف قرار مجلس األمن 

الصياغ��ة  ونس��قت  خلف��ه 
وذك��ر  بإق��راره«.  وطالب��ت 
مس��ؤول آخر أن ن��نت ياهو أمر 
وزراء احلكوم��ة باالمتناع عن 
الس��فر إلى البالد التي صّوتت 
مس��ؤولني  مقابل��ة  أو  للق��رار 
األس��ابيع  م��دى  عل��ى  منه��ا 
الثالثة القادمة، إلى حني تولي 
املنتخ��ب  األميرك��ي  الرئي��س 

دونالد ترامب السلطة.
وفي هذا الس��ياق، ذكرت 

الدولي بأنه أهم الوثائق الصادرة عن املجلس.
ب��دوره ق��ال س��فير فلس��طني ل��دى جامع��ة الدولة 
العربية جمال الش��وبكي إن القرار تاريخي وإن إسرائيل 

بحكم اإلجماع الدولي ملزمة بتنفيذه.
ننت ياهو: لن نلتزم 

م��ن جهته أعل��ن مكتب رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني نت نياهو أن بالده ل��ن متتثل للقرار الذي تبناه 
مجلس األمن الدولي ضد االستيطان، فيما توعد الرئيس 
األميرك��ي املنتخب دونال��د ترمب بتغيي��ر األمر في األمم 
املتح��دة. وقال مكت��ب ننت ياهو ف��ي بيان إن »إس��رائيل 
ترف��ض هذا القرار املعادي إلس��رائيل واملخ��زي من األمم 
املتح��دة، ول��ن متتثل له«. وأض��اف أن إس��رائيل تتطلع 
للعم��ل م��ع الرئي��س األميرك��ي املنتخ��ب دونال��د ترمب 

إلبطال تأثيرات قرار األمم املتحدة.
مصر سحبت مشروع القرار 

وللم��رة الثاني��ة خ��الل أقل م��ن ثالثة أش��هر، يضع 
النظ��ام املصري احلالي برئاس��ة بعد الفتاح السيس��ي، 

اإلذاع��ة اإلس��رائيلية أن ن��نت ياه��و أع��رب خالل جلس��ة 
احلكوم��ة اإلس��رائيلية يوم األح��د، عن غضب��ه إزاء القرار 
2334، وأعل��ن أم��ام الوزراء أن��ه ال يراوده أدنى ش��ك أن 
الرئي��س ب��اراك أوباما هو من يق��ف وراء القرار، وصيغته 
ونص��ه، وأن ه��ذا األم��ر مخال��ف اللتزام��ات س��ابقة م��ن 

أوباما.
وتبن��ى مجلس األم��ن الدولي املؤلف م��ن 15 عضواً 
ي��وم اجلمع��ة املاضي��ة ق��راراً يطال��ب اس��رائيل بوق��ف 
االستيطان فوراً، بتأييد 14 من الدول األعضاء. وامتنعت 
الواليات املتحدة ع��ن التصويت، وهو ما مّكن املجلس من 
تبنيه بعدما تخلت واش��نطن عن نهجها الذي تتبناه منذ 
فترة طويلة بحماية إس��رائيل دبلوماس��ياً، ولم تستخدم 
ح��ق النق��ض )فيتو(. وللم��رة األول��ى منذ ع��ام 1979 ال 
تس��تخدم الواليات املتحدة حق النقض ضد مشروع قرار 
حول االس��تيطان، وهي التي كانت تس��اند حليفتها دائماً 

في هذا امللف احلساس جداً.{

نفس��ه في مأزق داخل مجلس األمن الدولي، مبا ينعكس 
عل��ى عالقات��ه اإلقليمي��ة والدولي��ة، فض��الً ع��ن كش��ف 

االنحيازات احلقيقية.
وف��ي خط��وة تؤك��د اإلصرار عل��ى إحباط مش��روع 
القرار، قررت مصر س��حب التصويت على مشروع القرار 
الذي قدمته إلدانة االس��تيطان اإلسرائيلي على األراضي 
الفلس��طينية احملتلة، نهائياً، بعد توزيع مس��ّودة القرار 
عل��ى ال��دول األعضاء ف��ي مجل��س األمن ي��وم اخلميس 

املاضي.
واخلط��وة اجلديدة جاءت بعد ضغوط إس��رائيلية 
وأميركي��ة مباش��رة عل��ى مص��ر، وس��ط انتق��ادات لهذا 
التراجع، خاصة أنه يكش��ف حجم الفش��ل الذي وصلته 

إليه الدبلوماسية املصرية.
وكان��ت الواقع��ة األول��ى الت��ي تس��ببت ف��ي مأزق 
لنظ��ام السيس��ي، التصويت على مش��روع قرار روس��ي 
حول سورية، في تش��رين األول املاضي، وهو ما أغضب 
عدة دول عربية وإس��المية، على رأس��ها اململكة العربية 
السعودية، التي توترت عالقاتها مبصر منذ ذلك التاريخ 

حتى اآلن.
ووصل��ت قوة العالق��ة بني النظ��ام املصري احلالي 
وإس��رائيل، لدرجة غير مس��بوقة، إذ إن السيسي يعتمد 
عل��ى الكي��ان الصهيوني في دعٍم دول��ي لنظامه، معتمداً 
على الترويج ملا ُيسمى »السالم الدافئ«، وتوسيع دائرة 
التطبي��ع مع الكي��ان الصهيون��ي، حلفظ أمن إس��رائيل. 
وتبادل السيس��ي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ننت ياهو، 
عبارات املدح والثناء منذ وصول األول إلى احلكم قبل ما 

يزيد على عامني.
وإن كانت »إس��رائيل« قد خرجت بخسارة ساحقة، 
مس��اء اجلمعة، بعد مترير الق��رار الدولي رقم 2334 في 
مجل��س األم��ن الدولي، فإن مص��ر قد تك��ون الدولة التي 
أصيبت بأكبر إحراج، على خلفية تعطيلها طرح مشروع 
الق��رار وعدم تقدمي��ه بالنيابة ع��ن املجموع��ة العربية، 
في خطوة كرس��ت س��عي الرئيس عبد الفتاح السيس��ي 
لني��ل رض��ا الرئي��س األميركي املنتخ��ب دونال��د ترامب 
وإسرائيل بكل الوس��ائل، حتى ولو أدى ذلك إلفقاد مصر 
وزنها اإلقليمي والدول��ي، خاصة في ما يتعلق بالقضية 

الفلسطينية.{

نقل السفارة األمريكية إلى القدس وأزمة النفوذ األمريكي المتآكل؟

به ننت ياهو بني احلني واآلخر، سيتحول الى كابوس يقض 
مضاج���ع اإلقليم بأكمله؛ بس���بب االرتدادات الس���لبية لهذه 
اخلطوة، ب���دءاً من األراضي الفلس���طينية، وليس انتهاء في 

العالم العربي واإلسالمي.
القدس تفوق في اهميتها قانون »جاس���تا«، أو االتفاق 
النووي األمريكي، أو السياسة األمريكية املتبعة في العراق 
واملوصل، او احلرب على اإلرهاب على مدى العشرين عاماً 
املاضي���ة الت���ي أعاق���ت تطور اإلقليم، وتس���ببت ف���ي تدهور 
أمن���ه واس���تقراره، فالص���دام والتوت���ر الذي س���تزرعه في 
الش���ارع العربي واإلسالمي س���يمثل قوة ضاغطة اضافية 
تدف���ع الدول العربي���ة الى البحث عن توازن���ات جديدة تبرر 
له���ا سياس���اتها املس���تقبلية التي ل���م تعد جتد في السياس���ة 
األمريكي���ة ما يس���عفها لتفس���ير حتالفها معه���ا والتصاقها 
نقط���ة  فالق���دس  والغامض���ة،  املضطرب���ة  باس���تراتيجيتها 
حرجة، وأزمة عالقة س���تضع النفوذ األمريكي على احملك، 
وهو اختبار لن تنجح في���ه أمريكا على األرجح، مهما بلغت 

ثقتها بقوتها ونفوذها املتآكل.{

ال متس السياس���ة العربية الرس���مية، بل قناعات الش���عوب 
املتبع���ة  وسياس���اته  الغ���رب  جت���اه  واالس���المية  العربي���ة 
ف���ي االقليم ، بش���كل يفاق���م أزمة النف���وذ االمريك���ي املتآكل 

واملترنح.
اخلط���وة التي يت���م التحضير لها من قبل مستش���اري 
ترام���ب ضعيفي اخلبرة، ومبباركته تأتي في ظرف اقليمي 
ودول���ي مضطرب ي���راه البع���ض األنس���ب لتمري���ر القرار، 
غي���ر ان احلقائق تش���ير الى ان هذا النصر م���ا هو اال خطوة 
جدي���دة لتقوي���ض النف���وذ واالس���تراتيجية االمريكي���ة التي 
تعان���ي م���ن تراك���م االخط���اء، ونق���ص ف���ي عناص���ر النفوذ 
والتأثي���ر، فأمريكا لم تخس���ر نفوذها في س���وريا والعراق 
والتكتي���كات  االس���تعراضية  السياس���ات  له���ذه  نتيج���ة  اال 
االنتخابية اخلرقاء، عاكسة االنقسام احلاصل في الساحة 

االمريكية.
اال ان االحتف���ال ل���ن يط���ول؛ اذ س���يمر كلم���ح البص���ر 
لتصط���دم اإلدارة األمريكية والكي���ان الصهيوني باحلقائق 
العرب���ي  والعال���م  فلس���طني  ف���ي  األرض  عل���ى  القائم���ة 
واالس���المي، فعلى الرغم من التطور احلاصل في عالقات 
الكيان مع بعض الدول العربية، تطور وتقدم يبشر ويحتفي 

لم تنقل الس���فارة األمريكية الى الق���دس بعد، وما زال 
هناك فس���حة من الوق���ت لوقف اجلهود الت���ي يبذلها اليمني 
األمريكي والكيان اإلسرائيلي لتنفيذ هذه اخلطوة املتطرفة 
واملس���تهترة؛ اذ انه���ا خط���وة تكتيكي���ة خالي���ة م���ن الرؤي���ة 
االستراتيجية، ومؤشر على ازمة أمريكا بتأثير من العامل 
االنتخاب���ي، فاخلط���وة مب���ا لها م���ن دالالت تكتيكي���ة امتداد 
للحم���الت االنتخابي���ة وتكتيكاته���ا الضحل���ة كتكتيك قانون 
جاس���تا واالتفاق الن���ووي واملوقف من تركيا بش���كل أربك 

االستراتيجية األمريكية الدولية.
تأثيره���ا  أن  إال  املتح���دة،  للوالي���ات  صغي���رة  خط���وة 
س���يكون عظيم���اً ف���ي العالم اإلس���المي والعرب���ي وعالقته 
ب���اإلدارة األمريكي���ة اليمين���ة، املتراف���ق م���ع تراج���ع مّط���رد 
وواضح ف���ي نفوذها لصالح قوى دولي���ة صاعدة كالصني 

أو طامحة كروسيا.
نقل السفارة الى القدس سيرفع بشكل مؤكد مستوى 
التوتر في املنطقة، مفاقماً أزمة اخلطاب السياسي الرسمي 
في العالم العربي واإلسالمي، مغذياً العداوة للغرب بشكل 
يف���وق زالل���زال االتف���اق الن���ووي املترنح، وقانون جاس���تا 
واحملاول���ة االنقالبية الفاش���لة ف���ي تركيا. ذل���ك ان اخلطوة 

بقلم: حازم عياد
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»الهيئة التفاوضية« ليست 
طرفًا في »حوار آستانة«

أعلن��ت »الهيئ��ة العلي��ا للمفاوضات« 
املعارضة برئاس��ة منس��قها الع��ام رياض 
حجاب أنها ليس��ت طرفاً في حوار س��وري 
- سوري تنوي موسكو تنظيمه في آستانة 

عاصمة كازاخستان الشهر املقبل.
وق��ال عض��و »الهيئ��ة العلي��ا« جورج 
صب��را إن »الهيئ��ة« التي تض��م معارضني 
سياس��يني وجماع��ات مس��لحة معارض��ة 
للرئي��س بش��ار األس��د ال عل��م له��ا بوج��ود 
محادث��ات تق��ول موس��كو إنها جت��ري بني 
الس��ورية واملعارض��ة. وأضاف:  احلكومة 
»ال علم لنا بوج��ود اتصاالت بني املعارضة 
والنظام السوري. بالتأكيد ليست لنا عالقة 

بهذا املوضوع«.
الروس��ية  إنترفاك��س  وكان��ت وكال��ة 
لألنب��اء نقلت عن وزير اخلارجية الروس��ي 
سيرغي الفروف قوله، إن احلكومة السورية 
جتري محادثات مع املعارضة قبل اجتماع 

أوسع يحتمل عقده في آستانة.

»إسرائيل« تواصل
 مشاريع االستيطان

مواقفه��ا  م��ن  »إس��رائيل«  صّع��دت 
ضد ال��دول الت��ي صوتت اجلمع��ة املاضي 
ف��ي مجلس األم��ن عل��ى الق��رار 2334 ضد 
االس��تيطان، وواصل��ت ف��ي الوق��ت نفس��ه 
إجراءاتها في شأن طرح مشاريع لبناء آالف 
الوحدات االستيطانية اإلضافية في القدس 
الشرقية احملتلة. وأكدت منظمة »عير عميم« 
املناهضة لالستيطان أن جلنة التخطيط في 
القدس س��تبحث األربعاء إصدار تراخيص 
لبناء 618 وح��دة اس��تيطانية إضافية في 

القدس الشرقية احملتلة.
وحت��دث نائ��ب رئي��س بلدي��ة القدس 
اإلس��رائيلية مئي��ر ترجم��ان، ال��ذي يترأس 
جلنة التخطيط، عن مس��عاه لتقدمي خطط 
لبناء 5600 وحدة اس��تيطانية إضافية في 

مراحل التخطيط األولية.
وبحس��ب »عير عميم«، ف��إن الوحدات 
ال��� 618 تتضمن 140 وحدة في »بس��غات 
زئيف«، 262 في »رمات شلومو« و216 في 

»رموت«.

ضبط أسلحة داخل مزار 
للشيعة في باكستان

نقلت صحيفة »أم��ت« ومقرها مدينة 
كراتش��ي جنوب باكس��تان عن مسؤولني 
أمني��ني قوله��م، إن الش��رطة عث��رت خالل 
عملي��ة دهم نفذتها بالتع��اون مع اجليش 
ملزار ش��يعي ف��ي منطق��ة كوه��ات جنوب 
بيش��اور، وجود س��رداب من امل��زار يؤدي 

إلى مخازن أسلحة.
وأعلن املسؤولون العثور على مدافع 
رشاشة ثقيلة ومئات من القذائف املضادة 
للدباب��ات وصواري��خ مض��ادة للطائرات، 
إضاف��ة إل��ى كميات كبي��رة م��ن صناديق 
والت��ي  املتنوع��ة،  واألس��لحة  الذخي��رة 
نش��رت قناة »وص��ال« وصحيف��ة »أمت« 

صوراً لها.
وأش��اروا إلى أن قوات اجليش طوقت 
املنطقة التي عثر فيها على أسلحة، وبدأت 
عمليات اعتقال رواد املزار والقائمني عليه، 
مرجح��ني أن تك��ون إي��ران والهن��د مصدر 
األس��لحة أو ممولها، ما يعتبر تهديداً ألمن 

باكستان واستقرارها.

رئيس رومانيا يرفض تعيين 
مسلمة رئيسة وزراء

كالوس  الرومان��ي  الرئي��س  رف��ض 
يوهانيس، ترشيح احلزب االشتراكي الفائز 
في االنتخابات االش��تراعية س��فيل شحادة 
رئيسة للوزراء. وقال يوهانيس خالل كلمة 
نقله��ا التلفزيون: »درس��ت احلجج املؤيدة 

واملعارضة، وقررت عدم قبول االقتراح«.
وبع��د فوزه ف��ي انتخابات 11 الش��هر 
اجلاري، اقترح احلزب االشتراكي األسبوع 
املاض��ي س��فيل ش��حادة )52 س��نة( التي 
تنتم��ي ال��ى األقلي��ة ذات األص��ول التتارية 
ش��حادة  تكلي��ف  روماني��ا  ف��ي  التركي��ة 
املتزوج��ة بعربي، رئاس��ة احلكومة لتكون 
أول مس��لمة تتول��ى هذا املنص��ب في احدى 

دول االحتاد األوروبي.
ول��م يجِر التطرق ال��ى انتمائها الديني 
ف��ي البل��د ذي الغالبية األرثوذكس��ية. ولم 
يب��رر الرئي��س ال��ذي ينتم��ي ال��ى اليم��ني 
الوس��ط رفض��ه، لكن��ه طل��ب م��ن حتال��ف 
احلزب االش��تراكي الدميوقراط��ي وائتالف 
الليبراليني والدميوقراطيني )الدي( اقتراح 

اسم آخر.
ويخش��ى ان ي��ؤدي رفض��ه ال��ى أزمة 
سياسية بعد ان قال االش��تراكيون انهم لن 

يقبلوا بذلك.
 

تركيا تطلب من االئتالف 
دعمًا جويًا في الباب

دع��ت تركي��ا أعض��اء االئت��الف ال��ذي 
تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم »الدولة 
اإلس��المية« )داعش( إلى تقدمي دعم جوي 
للقوات الت��ي تدعمها تركيا وحتاصر مدينة 
الباب السورية اخلاضعة لسيطرة التنظيم 

املتشدد.
وصرح الناطق باسم الرئاسة التركية 
إبراهي��م كالني في مؤمت��ر صحافي: »يجب 
أن يق��وم االئت��الف الدول��ي بواجبات��ه ف��ي 
م��ا يتعل��ق بالدعم اجل��وي للمعرك��ة التي 
نخوضها في الباب. عدم تقدمي الدعم الالزم 
أمر غير مقبول«. واعل��ن اجليش التركي أن 
»داع��ش« قتل األحد ما ال يق��ل عن 30 مدنياً 
وأص��اب كثيري��ن آخري��ن ملن��ع الن��اس من 
الفرار من املدينة الواقعة في شمال سوريا. 
ويحاصر مقاتلون من املعارضة الس��ورية 
تدعمه��م ق��وات تركية من��ذ أس��ابيع البلدة 
في إط��ار عملية »درع الف��رات« التي بدأتها 
تركيا قبل نحو أربعة أشهر إلخراج عناصر 
التنظيم املتش��دد ومقاتلني أكراد من املنطقة 

احلدودية بني سوريا وتركيا.

»إسرائيل« تفرض اإلقامة 
الجبرية على النائب غطاس

الثالث��اء  اس��رائيلية  محكم��ة  ق��ررت 
املاضي إطالق س��راح النائب ع��ن »القائمة 
العربي��ة املش��تركة« في الكنيس��ت باس��ل 
غطاس ووضعه قيد االقام��ة اجلبرية، بعد 
اعتقاله للتحقيق بشبهة نقل هواتف جوالة 

ملعتقلني فلسطينيني. 
وق��ررت محكمة »ريش��ون لتس��يون« 
جنوب تل ابيب اطالق سراح النائب غطاس 
من حزب »التجمع الوطني الدميوقراطي«، 
وفرض االقامة اجلبرية عليه في منزله ملدة 
10 أيام بينما يس��تمر التحقيق، بحس��ب ما 
اعلنت الشرطة االس��رائيلية. ومنع غطاس 
من مغ��ادرة االراضي الفلس��طينية احملتلة، 
وال ميكن��ه زي��ارة املعتقل��ني ف��ي الس��جون 

االسرائيلية ملدة 180 يوماً.
وكان��ت الش��رطة االس��رائيلية اعتقلت 
غطاس ي��وم اخلميس املاضي بعدما رفعت 
جلنة الكنيس��ت حصانته البرملانية ووافق 

غطاس عليها.

مصر: السيسي يصدر 
القانون الجديد لإلعالم

أص��در الرئي��س املص��ري عب��د الفتاح 
السيس��ي قانوناً جديداً لتنظي��م الصحافة 
واإلعالم يثي��ر حتفظات نقاب��ة الصحافيني 
التي ت��رى انه ال يضم��ن اس��تقالالً للهيئات 

املسؤولة عن الصحافة واإلعالم عن السلطة 
التنفيذية. وقال نقيب الصحافيني املصريني 
يحي��ى ق��الش إن القانون اجلديد »ليس��ت 
في��ه ترجم��ة لفك��رة اس��تقالل املؤسس��ات 
املنظم��ة للعم��ل الصحاف��ي واإلعالم��ي عن 
الس��لطة التنفيذية التي اس��تهدفها دستور 
2014«، مضيفاً أن »تشكيل املجلس األعلى 
يتضم��ن  اجلدي��د  للقان��ون  وفق��اً  لإلع��الم 
ممثلني للس��لطة التنفيذية اكثر من الهيئات 

املنتخبة«.
ب��دوره، أكد وكي��ل نقاب��ة الصحافيني 
خال��د البلش��ي أن »القان��ون اجلديد يكرس 
الوض��ع القائ��م مب��ا فيه م��ن س��يطرة على 
اإلع��الم م��ن خ��الل إنش��اء مجل��س تخت��ار 

السلطة التنفيذية أعضاءه«.

البشير يطلق حوارًا سياسيًا 
لتأليف حكومة

ب��دأ الرئيس الس��وداني عمر البش��ير، 
مشاورات مع القوى السياسية التي شاركت 
في طاول��ة احلوار الوطني إلش��راكها في 
احلكومة االحتادي��ة والبرملان وحكومات 
الواليات، بينما أثارت تعديالت دستورية 
صادق عليها البرملان مبدئياً خالفات بني 
احل��زب احلاك��م وق��وى حاورت��ه بات��ت 
تهدد باالنس��حاب م��ن املصاحلة ورفض 

املشاركة في احلكومة.
يس��يطر  ال��ذي  البرمل��ان  وص��ادق 
علي��ه حزب املؤمتر الوطن��ي احلاكم على 
بتنفي��ذ  مرتبط��ة  دس��تورية  تعدي��الت 
توصي��ات احل��وار الوطن��ي ف��ي مرحل��ة 
الس��مات العام��ة بغالبي��ة س��احقة، من 
بينه��ا اس��تحداث منصب رئي��س الوزراء 
وإضافة مقاعد برملانية تس��توعب القوى 

املشاركة في احلوار.
الدس��تورية  التعدي��الت  وأحدث��ت 
ف��ي  املش��اركة  الق��وى  داخ��ل  خالف��ات 
احلوار، ال س��يما املعارض��ة التي رأت في 
اخلط��وة التفاف��اً عل��ى توصي��ات احلوار 
الت��ي مت التوافق عليها في تش��رين األول 

املاضي.
وينتظ��ر أن يص��ادق البرمل��ان عل��ى 
ش��كلها  ف��ي  الدس��تورية  التعدي��الت 
النهائ��ي، األمر الذي يجعله��ا نافذة متّهد 
لتأليف حكومة جدي��دة، وإعالنها بحلول 

منتصف كانون الثاني املقبل.

نواب ألمان يطالبون 
بإجراءات أمنية أشد

االئت��الف  طرف��ي  م��ن  ساس��ة  طال��ب 
احلاكم ف��ي أملاني��ا بس��لطات أكب��ر للدولة 
لترحيل من يفشلون في احلصول على حق 
اللجوء ويش��كلون خطراً محتمالً، وذلك رداً 
عل��ى الهج��وم على س��وق لعيد املي��الد في 
األس��بوع املاضي. ودعا حلفاء املستش��ارة 
األملاني��ة انغي��ال ميركل في »ح��زب االحتاد 
االجتماع��ي املس��يحي« احملافظ ف��ي والية 
بافاريا، ملنح املزيد من الس��لطات للش��رطة 
تب��ادل  وحتس��ني  املخاب��رات،  ووكاالت 
البيان��ات بينهم. وقالوا ف��ي تقرير »نحتاج 

أسسا جديدة لضبط اخلطرين«.
وس��يناقش التقرير الذي يحمل عنوان 
»األمن من أجل حريتنا« في اجتماع للحزب 
ف��ي مطلع الش��هر املقب��ل. وق��ال التقرير إن 
وكاالت املخاب��رات ينبغ��ي أن تك��ون قادرة 
عل��ى مراقبة أفراد في س��ن 14 عاماً لتفادي 
التطرف، ودع��ا إلى س��لطات أكبر الحتجاز 

األشخاص املقرر ترحيلهم.

لقطات سريعة

أردوغان: لن نسمح بإقامة دولة جديدة 
شمالي سوريا

ق��ال الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغ��ان إن بالده لن تس��مح بإقامة 
أي دولة جديدة ش��مال س��وريا، مشيراً إلى أن عدم إنش��اء منطقة آمنة هناك 
س��يعّرض امل��دن التركية احلدودي��ة -وهي غازي عنتاب وكيليس وش��انلي 

أورفة- للخطر الدائم.
وتس��اءل أردوغ��ان ف��ي كلم��ة ألقاه��ا ف��ي اجتم��اع مجل��س العالق��ات 
االقتصادية اخلارجية في إسطنبول: »ما الذي يريدونه؟ يريدون إقامة دولة 

جديدة شمالي سوريا.. ليعلم اجلميع أننا لن نسمح بذلك«.
وح��ول مقتل عدد م��ن اجلنود األت��راك خالل عملي��ة »درع الف��رات« قال 
أردوغ��ان: »بالتأكيد قلوبنا تتألم ألجل ش��هدائنا، ولك��ن يجب علينا أن نعلم 

أن هذا األراضي حتتاج لشهداء لتكون وطناً لنا«.
وتط��ّرق الرئيس التركي إلى أزمة الالجئني الس��وريني، واحتضان بالده 
لنح��و ثالثة ماليني الج��ئ، مؤكداً أن تركي��ا أنفقت نحو عش��رين مليار دوالر 

ألجلهم، متسائالً: »أين الغرب الغني؟«.
وأش��ار إلى أن الدول الغربية تصرخ ألجل حيوان صغير وتّدعي الدفاع 
عن حقوق اإلنسان، مؤكداً أن ستة آالف شخص تقريباً لقوا حتفهم في البحر 

املتوسط خالل عام 2016، إال أن تلك الدول لم تكترث لذلك.
وأوضح أردوغان أن »االحتاد األوروبي وعد تركيا بتقدمي ثالثة مليارات 
يورو )إلنفاقها على الالجئني السوريني( اعتباراً من األول من متوز، وما قدمه 

حتى اآلن هو 677 مليون يورو«.
من جه��ة أخرى اعتبر وزير اخلارجية الترك��ي مولود جاويش أوغلو أن 
مساعي بالده إلنقاذ أهالي حلب »رّد للجميل الذي قدمه أجدادهم لألتراك في 
معركة االستقالل« في القرن املاضي، مضيفاً أن أنقرة تواصل السعي إلحالل 

السالم في عموم األراضي السورية.
وف��ي كلمة ألقاها يوم األحد في اجتماع تش��اوري بأح��دى فنادق مدينة 
أنطاليا، قال الوزير إن ستة آالف من أهالي حلب شاركوا في معارك االستقالل 
إلى جانب األتراك، ال س��يما في معركة جناق قلعة، مضيفاً: »لو تركناهم اآلن 

وحدهم في محنتهم فإن التاريخ لن يغفر لنا هذه اخلطيئة«.
وق��ال وزير اخلارجي��ة )أوغلو( إن م��ا قدمته تركيا من اهتمام بش��ؤون 
احملاصري��ن ف��ي حلب أكب��ر مما قدم��ه اآلخ��رون، وتاب��ع: »لو تركن��ا هؤالء 
إنس��انيتنا  م��ن  س��نخجل  عنده��ا  واجل��وع،  القص��ف  حت��ت  احملاصري��ن 

وإسالمنا«.
وأك��د الوزي��ر أن مس��اعي أنقرة لوقف إط��الق النار وإيصال املس��اعدات 
اإلنسانية للمحتاجني ليست محصورة بحلب، بل تسعى بالده أيضاً إلحالل 
الس��الم في عموم س��وريا، وأوضح أن تركيا تأتي في مقدمة الدول التي تقدم 
املس��اعدات اإلنس��انية للمحتاج��ني حول العال��م، حيث قدمت الع��ام الفائت 

ثالثة مليارات دوالر.
وتواص��ل اجلمعيات اإلغاثي��ة التركية تقدمي املس��اعدات للمهّجرين من 
حلب، س��واء في جنوب تركيا أو الش��مال السوري، ومنها حملة »كي ال متوت 
اإلنس��انية في حلب« أطلقها الوقف التركي، حيث تس��عى إلدخال خمس��مئة 
ش��احنة إلى س��وريا حتى منتصف الش��هر املقبل. ُيذكر أن منطقة غاليبولي 
قرب إس��طنبول ش��هدت عام 1915 معركة جناق قلعة بني الدولة العثمانية 
واحللفاء، حيث فشلت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية في 
احتالل إس��طنبول، بينما خس��ر العثماني��ون أكثر من 250 أل��ف قتيل جاؤوا 
من سوريا والعراق وفلس��طني وأنحاء عدة من العالم اإلسالمي، مقابل نفس 

العدد املذكور تقريباً من قتلى اجليوش املهاجمة.{

رفض الش��يخ عكرمة صب��ري، خطيب املس��جد األقصى، أقوال رئي��س الوزراء 
»اإلس��رائيلي« بنيام��ني ننت ياه��و، بأن »حائط الب��راق ليس محتالً«. وقال الش��يخ 
صبري: »حائط البراق هو جزء من السور الغربي للمسجد األقصى املبارك وال ميكن 

املسلمني أن يتنازلوا عنه«.
ولفت إلى أن »عصبة األمم« )املنظمة األممية التي س��بقت األمم املتحدة(، أقرت 
في العام 1930، بأن حائط البراق هو وقف إس��المي وليس لليهود، و »بالتالي فإن 
ادعاء ننت ياهو بأن هذا احلائط غير محتل، هو ادعاء باطل وفيه مكابرة لغطرس��ة، 

فالشمس ال تغطى بغربال«.
وكان رئي��س ال��وزراء الصهيوني قد ق��ال معلقاً على قرار مجل��س األمن األخير 
املناهض لالستيطان: »حائط املبكى ليس محتالً واحلي اليهودي في البلدة القدمية 

بالقدس ليس محتالً واألماكن األخرى ليست محتلة«.
وأدل��ى ننت ياه��و بتصريحاته ه��ذه، خالل إيقاد ش��معة عيد األن��وار اليهودي 
)حان��وكا( ف��ي حائط الب��راق.  وأضاف نتنياهو: »ل��م أنِو أن أكون هنا هذا املس��اء، 
ولك��ن على ض��وء قرار مجلس األمن اعتق��دت أنه ال يوجد مكان أفضل إليقاد ش��معة 
العي��د من حائط املبك��ى«. ويطلق اليهود عل��ى حائط البراق اس��م »حائط املبكى«، 

ويتوافد إليه يومياً آالف اليهود للصالة.
من جهته، أش��ار الشيخ صبري إلى أن احلي اليهودي الذي أشار إليه ننت ياهو 
ف��ي كلمته هو حارة الش��رف الت��ي كانت قائمة قب��ل االحتالل »اإلس��رائيلي« ملدينة 

القدس الشرقية عام 1967.
وأض��اف: »ح��ارة اليهود هي في احلقيقة حارة الش��رف نس��بة للعائالت التي 
كان��ت تقي��م فيها من��ذ مئات الس��نني، وإن ملكي��ة هذه احل��ارة تعود إل��ى العائالت 
املقدس��ية ولديهم احلجج والوثائق التي تؤكد ذلك«. وأضاف: »إن قوة الغطرسة ال 

تكسب اليهود أي حق في ادعاءاتهم«.{

خطيب المسجد األقصى رّدًا على نتن ياهو: 
حائط البراق للمسلمين
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السيسي.. إذ يشّرع االستيطان الصهيوني
ل��م ميثل ق��رار مجلس األم��ن الدولي غير املس��بوق 
ال��ذي أدان ألول مرة املش��روع االس��تيطاني ف��ي الضفة 
الغربي��ة، ودع��ا إل��ى وقفه فق��ط، صفعة مدّوي��ة للكيان 
الصهيوني، ولم ينزع الشرعية الدولية عن املستوطنات 
اليهودي��ة، وإمن��ا أيضاً فض��ح الدور الوظيف��ي املتداعي 
لنظام السيس��ي الذي حّول مصر إلى مجرد ترس متآكل 

في ماكينة الدبلوماسية الصهيونية.
لق��د عك��س س��لوك نظ��ام السيس��ي ال��ذي ح��اول 
إحباط مش��روع قرار مجلس األمن بسحبه وطلب تأجيل 
التصوي��ت علي��ه، م��دى رهان ه��ذا النظ��ام عل��ى الدور 
الصهيوني في تأمني شرعية له، والذي وصل لدرجة أن 

يضحي بسمعة مصر ويسيء 
إلى تاريخها عل��ى هذا النحو 
للصهاين��ة  يثب��ت  أن  ملج��رد 
ف��ي  اس��تثمارهم  أن  مج��دداً 
دعم��ه قد آت��ى أُكل��ه، وأن هذا 
النظام لن يت��ردد في احلفاظ 
على املصالح الصهيونية عبر 
توظيف املوارد الدبلوماس��ية 
واألمني��ة  والسياس��ية 

املصرية.
فعلى الرغم من أن طابع 
العالق��ة احلميمية بني الكيان 

الصهيوني ونظام السيسي باتت معروفة، بحيث إن تل 
أبيب ل��م تعد جتد حرجاً في االعتراف مبظاهر الش��راكة 
االس��تراتيجية والتحال��ف الوثي��ق الت��ي تربطه��ا به��ذا 
النظام، إال أن أحداً لم يكن يتصور أن تصل األمور إلى حّد 
أن يس��تنجد الصهاينة بالسيسي عبر الواليات املتحدة، 
ويحاول��ون توظي��ف املكانة الدبلوماس��ية ملصر كعضو 
في مجلس األمن لسحب مشروع قرار ينزع الشرعية عن 
املش��روع االس��تيطاني الصهيوني في الضف��ة الغربية، 
بع��د أن تب��ني أن إدارة أوبام��ا عاق��دة الع��زم عل��ى عدم 

استخدام حق النقض )الفيتو( ضده.
فشعور السيسي بافتقاده الشرعية جعله يتجاهل 

كل اخلطوط احلمراء م��ن أجل محاولة تأمينها من خالل 
محاول��ة اس��ترضاء الرئي��س األمريك��ي اجلدي��د دونالد 
ترام��ب، الذي يحاول عدم تفويت أية فرصة دون التأكيد 
أن��ه س��يضمن حلكومة اليم��ني املتطرف في ت��ل أبيب أن 
تطبق سياساتها ومنطلقاتها األيديولوجية من الصراع، 
وضم��ن ذل��ك اس��تباحة األراض��ي الفلس��طينية، وض��م 

الضفة الغربية وتهويد القدس.
لقد س��مح اجلدل الذي ثار حول ق��رار مجلس األمن 
بش��أن االس��تيطان بالكش��ف عن بعض محاور التعاون 
وأغراض التحال��ف الذي تربط نظام السيس��ي بالكيان 
الصهيون��ي، وأن الكثير من مظاهر العالقة بني اجلانبني 
تظ��ل بعي��دة عن األع��ني وال جت��د طريقها إل��ى تغطيات 
واملص��ري  العرب��ي  اجلمه��ور  ووع��ي  اإلع��الم  وس��ائل 

حتديداً.
لك��ن ف��ي احلقيقة عن��د االلتفات إلى ما يق��ر به كبار 
املس��ؤولون الصهاينة، فإن ما أقدم عليه نظام السيسي 
م��ن محاول��ة إلحب��اط مش��روع مجل��س األم��ن املن��دد 
باالس��تيطان يب��دو منس��جماً مع الس��ياق الع��ام لطابع 
العالق��ة بين��ه والكي��ان الصهيوني. فقد نقل��ت صحيفة 
»ميكور ريش��ون« في 28 يوني��و 2015 الصهيونية عن 

وكي��ل وزارة اخلارجي��ة الصهيون��ي دوري غول��د قوله 
إن��ه مت االتفاق بني الكي��ان الصهيوني ونظام السيس��ي 
على »بلورة اس��تراتيجية مش��تركة ملواجه��ة التحديات 

املشتركة وللتنسيق السياسي«.
م��ن هن��ا، فإن س��لوك السيس��ي ف��ي مجل��س األمن 
ب��ني  الثنائي��ة  للعالق��ة  الع��ام  الس��ياق  م��ع  ينس��جم 

اجلانبني.
لكن من أس��ف، فعلى الرغم من وضوح موقف نظام 
السيس��ي املتواط��ئ إال أن أح��داً ف��ي الس��لطة والفصائل 
الفلس��طينية لم يتطرق له. فعلى الرغم من أن السيسي، 
من خالل محاولته عرقلة مترير مشروع القرار، إمنا كان 
يوج��ه ضرب��ة قوي��ة للس��لطة الفلس��طينية وبرنامجها 
السياس��ي القائم على التحركات السياس��ية في احملافل 
الدولية، إال أنه��ا التزمت الصمت ف��ي البداية، وبعد ذلك 
اجتهت لتقدمي ش��هادات زور بش��أن ما قام به السيس��ي 
عل��ى الرغ��م م��ن أن املس��ؤولني الصهاين��ة واألمريكيني 
والدبلوماسيني الغربيني فضحوا تواطأه مع الصهاينة.

قصارى القول.. عندما يقف نظام السيسي إلى جانب 
حكوم��ة اليمني املتطرف في تل أبيب التي جتاهر بعزمها 
على تصفية القضية الفلس��طينية، فإن الفلسطينيني في 
الس��لطة والفصائل مطالبون بعدم الركون إليه باملطلق 
واالفت��راض س��لفاً أن أي��ة خط��وة تص��در عنه أمن��ا يتم 
تنسيقها مسبقاً مع اجلانب الصهيوني لتمرير املزيد من 

املؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
لي��س من ح��ق أح��د مجاملة نظ��ام السيس��ي على 
حساب القضية واحلقوق الفلسطينية، لقد سقطت ورقة 
الت��وت م��رة ولألبد، ول��ن يج��دي التملق الذي يعكس��ه 

اخلطاب الدبلوماسي املبتذل.{

بقلم: د. صالح النعامي

عام 2016.. اثنا عشر موقفًا دعم فيها السيسي الكيان الصهيوني
ف��ي ع��ام 2016؛ متي��زت عالق��ات قائ��د االنق��الب 
مبصر عبد الفتاح السيس��ي، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني ننت ياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي 

إلى جانب »إسرائيل« وآزرها في احملافل الدولية.
وفي 28 شباط؛ كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة 
النق��اب ع��ن أن السيس��ي يتح��دث بش��كل دوري م��رة 
كل أس��بوعني م��ع ن��نت ياه��و، وأن األول التق��ى الس��فير 
اإلس��رائيلي بالقاه��رة حايي��م كوري��ن عدة م��رات، وأن 

التعاون األمني بني اجلانبني يزداد قوة وكثافة.
1- مع االستيطان

وفي 22 كانون األول؛ اس��تجابت خارجية االنقالب 
لطلب ن��نت ياه��و والرئي��س األمريك��ي املنتخ��ب دونالد 
ترامب؛ تأجيل التصويت على مش��روع قرار قدمته مصر 
ملجل��س األم��ن يدي��ن سياس��ة بن��اء املس��توطنات التي 

تنتهجها »إسرائيل« في األراضي الفلسطينية احملتلة.
أنق��ذ  السيس��ي  أن  اإلس��رائيلي  اإلع��الم  واعتب��ر 
»إس��رائيل«، إال أن الفرحة اإلسرائيلية بقرار السيسي لم 
تدم طوي��الً، حيث تبنت دول نيوزلن��دا وماليزيا وفنلندا 
والس��نغال القضي��ة ف��ي الي��وم التال��ي، وأدان مجل��س 
األم��ن بناء املس��توطنات في قرار وصف��ه املراقبون بأنه 

»تاريخي«.
2- غلق املعبر

واصلت س��لطات االنقالب في 2016 سياس��ة غلق 
معبر رفح؛ املنفذ الب��ري الوحيد لقطاع غزة على العالم، 
الذي يش��هد أزم��ة إغالق دائمة من��ذ منتصف عام 2013 
عق��ب توتر العالقات بني القاه��رة وحركة حماس، بينما 

حتاصر »إسرائيل« القطاع منذ عام 2006.
وأعلن��ت وزارة الداخلية بغزة ف��ي 13 كانون األول 
املاض��ي، أن مص��ر أغلق��ت املعب��ر 312 يوماً ف��ي 2016 
وفتحت��ه 35 يوم��اً فق��ط، رغ��م وج��ود 18 أل��ف حال��ة 
إنس��انية مس��جلة في هيئ��ة املعاب��ر واحل��دود بحاجة 
للس��فر، منهم ط��الب، ومرضى، وحملة إقام��ات أجنبية، 

وأصحاب أعمال في اخلارج.
3- إخماد احلرائق

وف��ي 22 تش��رين الثاني؛ أرس��لت حكومة االنقالب 
مروحيتني ملساعدة س��لطات االحتالل في إطفاء سلسلة 
حرائق ضربت »إسرائيل«، وقدمت حكومة نتنياهو على 

الفور الشكر للسيسي.
وأكد املتحدث باسم احلكومة اإلسرائيلية أن »مصر 
واألردن عرضتا املساعدة في إخماد احلرائق، وننت ياهو 
قب��ل بعرضهما«، مضيفاً أن »مصر سترس��ل مروحيتني، 

واألردن سيرسل سيارات إطفاء«.
4- ليست إرهابية

وفي 22 آب؛ رفض وزير خارجية االنقالب »س��امح 
ش��كري« وصف العمليات العس��كرية اإلس��رائيلية التي 

تتسبب في قتل األطفال الفلسطينيني ب�»اإلرهابية«.
وأضاف خالل لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية 
االنق��الب، أن��ه ال ميك��ن وصف قت��ل »إس��رائيل« األطفال 
الفلس��طينيني باإلره��اب »دون وجود اتف��اق دولي على 

توصيف محدد لإلرهاب«.
5- أمن »إسرائيل«

وعلى مدار عام 2016؛ واصلت قوات حرس احلدود 
املصري��ة تش��ديد قبضتها األمني��ة على جمي��ع الدروب 
واملداخل احلدودية بني مصر وفلس��طني احملتلة، بحجة 

»منع تهريب السالح، وتسلل األفارقة إلى إسرائيل«.
وفي 21 آب؛ مدح وزير الداخلية اإلس��رائيلي أرييه 
درعي قائد االنقالب بقوله إن »السيس��ي ش��دد احلراسة 
عل��ى احلدود م��ع إس��رائيل، وأق��ام س��ياجاً أمني��اً على 
احل��دود اجلنوبية، ويب��ذل جهوداً واس��عة ملنع اختراق 

املتسللني األفارقة«.
6- زيارة شكري

وفي 11 متوز؛ وصل وزير خارجية االنقالب سامح 
ش��كري إل��ى »إس��رائيل« في زي��ارة هي األولى ملس��ؤول 
مصري رفيع إلى »تل أبي��ب« منذ زيارة أحمد أبو الغيط 
وزير خارجية املخلوع حس��ني مبارك عام 2007. ومما 

أثار استهجان شخصيات سياسية وإعالمية.
7- صديقة وليست عدوا

وفي متوز؛ ظهرت دراس��ة إس��رائيلية كشفت تناول 
»إس��رائيل« بش��كل مختلف في تعديالت مناهج التعليم 
املصري التي أجرتها س��لطات االنق��الب، وخاصة كتاب 
اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي لعام 2016/2015. 
ورصدت الدراس��ة حتوي��ل االنقالب صورة »إس��رائيل« 
م��ن دولة عدو إلى جارة صديق��ة، وذلك من خالل وصف 
اتفاقية »كامب ديفيد« بأنها ضرورية لتحس��ني اقتصاد 
مص��ر، وجتنب احلدي��ث عن حروب مص��ر ضد االحتالل 
اإلس��رائيلي، وجتاهل ذك��ر صالح الدي��ن األيوبي محرر 

القدس من أيدي الصليبيني.
8- التصويت ل�»إسرائيل«

وفي 13 حزيران؛ صّوت مندوب مصر باألمم املتحدة 
لصالح فوز »إسرائيل« برئاسة اللجنة القانونية في األمم 
املتحدة، لتحصد »إسرائيل« رئاسة إحدى اللجان الدائمة 
الس��ت للمنظمة الدولية للمرة األولى من��ذ انضمامها لها 
عام 1949. وأشادت »إسرائيل« بدور االنقالب في إقناع 

أربع دول عربية للتصويت لصاحلها.
9- خطاب أسيوط

وف��ي 17 أيار؛ خاطب السيس��ي حكام »إس��رائيل« 
ألول م��رة عل��ى اله��واء مباش��رة، أثن��اء افتت��اح محطة 
كهرب��اء أس��يوط بصعي��د مص��ر، ودعاهم إل��ى قبول ما 
أسماه مببادرة س��الم وحل لألزمة الفلس��طينية. وطلب 
السيس��ي من اإلعالم اإلس��رائيلي إذاع��ة خطابه أكثر من 

مرة »ليسمع اإلسرائيليون رسالته«.
10- قائد عظيم

وف��ي 11 ش��باط، وأثن��اء لقائ��ه بوف��د للمنظم��ات 
اليهودي��ة ف��ي أميركا؛ قال السيس��ي إن »ن��نت ياهو قائد 
ذو ق��درات قيادي��ة عظيم��ة، ال تؤهله فقط لقي��ادة دولته 
وش��عبه، بل إنها تضم��ن تط��ور املنطقة، وتق��دم العالم 
بأسره«. ورد ننت ياهو في كلمته التي ألقاها في مقر األمم 
املتحدة أمام اجلمعي��ة العامة في 23 أيلول، مادحا قائد 
االنق��الب، ومخاطباً رؤس��اء العالم بقوله: »م��ن أراد أن 
يتعلم كي��ف تكون األخوة واحملبة مع إس��رائيل؛ فلينظر 

إلى صديقي عبدالفتاح السيسي«.
11- هدم األنفاق

وفي 6 ش��باط؛ أك��د وزير البن��ى التحتي��ة والطاقة 

اإلس��رائيلي، يوفال ش��طاينتس، أن نظام السيس��ي قام 
بتدمير األنفاق على احلدود املصرية مع قطاع غزة؛ بناء 

على طلب من »إسرائيل«.
حدي��ث  أن  »إس��رائيل«  ف��ي  جن��راالت  واعتب��ر 
شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون األمني 
مع السيس��ي، ويقلل اس��تفادة »تل أبيب« م��ن عالقاتها 
مع القاهرة، مش��يرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد 

يستغلها معارضوه، ألنه يظهره كعميل ل�»إسرائيل«.
12- عودة السفير

ومع بداية 2016؛ أعادت س��لطات االنقالب السفير 
املص��ري إلى »ت��ل أبيب«، وعين��ت حازم خي��رت ليكون 
س��فير مصر السادس لدى »إسرائيل« منذ توقيع اتفاقية 

كامب ديفيد عام 1978.
وجاءت إعادة السيس��ي للسفير املصري بعد ثالثة 
أع��وام م��ن ق��رار الرئيس محمد مرس��ي س��حب الس��فير 
عاطف س��الم ف��ي أيل��ول 2012، على خلفي��ة الهجمات 

اإلسرائيلية على قطاع غزة.{

رسائل زيارة مقتدى الصدر للعبادي
وكيف وجهت ضربة للمالكي؟

حملت زيارة مقتدى الصدر لرئيس الوزراء العراقي 
حي��در العبادي يوم االثنني، رس��ائل كثيرة في توقيتها 
ودالالته��ا، ال س��يما بعد تصاعد ح��دة التصريحات بني 
الصدري��ني ورئيس ح��زب الدعوة ن��وري املالكي، على 
خلفية اقتحام محتجني ملؤمتر أقامه األخير في البصرة، 

بحسب مراقبني.  
واس��تقبل الرئي��س العراق��ي حي��در العب��ادي في 
منزل��ه ببغ��داد، زعيم التي��ار الصدري مقت��دى الصدر، 
حيث تباح��ث الطرفان في عدد م��ن القضايا من أبرزها 
املع��ارك اجلارية في املوصل، وم��ا حدث مع املالكي في 
البص��رة ورّد ح��زب الدع��وة على ذلك. ورف��ض الصدر 
بحس��ب بيان ملكت��ب العب��ادي »االعتداء ال��ذي حصل 
في احتفالية حزب الدع��وة في البصرة«، مضيفاً: »إننا 
حريصون على عالقتنا م��ع حزب الدعوة، وأن االعتداء 

على الشعب مرفوض«.
وكان��ت تظاهرات حاش��دة قد نددت بزي��ارة نائب 
البص��رة  املالك��ي حملافظ��ة  ن��وري  العراق��ي  الرئي��س 
منتصف الش��هر اجلاري، فيما غ��ادر األخير قاعة املركز 
الثقاف��ي النفط��ي مبدين��ة البص��رة عق��ب اقتحامها من 

محتجني.
وفي بيان حلزب الدعوة، وصف املتظاهرين بأنهم 
»خارجون ع��ن القانون وس��يواجهون صولة فرس��ان 
أخرى دفاعاً عن البصرة الفيحاء وأهلها الطيبني، الذين 

سيدافعون عن مدينتهم ويحمونها من املجرمني«.
ووعلى صعيد اخلالفات املتصاعدة بني الصدريني 

وح��زب الدعوة، أكد ش��ويلية أن الص��در وكتلة األحرار 
وعل��ى  احلالي��ة،  وللحكوم��ة  لإلصالح��ات  داعم��ون 
العبادي اس��تثمار ه��ذه الزي��ارة لصال��ح اإلصالحات 
التي أطلقها وطالب بها الشارع. ولذلك، بحسب النائب 
الص��دري، نحن نفص��ل بني ح��زب الدع��وة كأمني عام 
وبني املنهجية، وأن زيارة الصدر كانت رس��مية بصفته 
رئيساً للوزراء وليس قيادياً في حزب الدعوة، الفتاً إلى 
أن الصدري��ني لي��س لديهم مش��كلة مع األش��خاص في 

حزب الدعوة ولكن لدينا مشكلة مع املنهجية.
ولف��ت النائب إل��ى أن بيان حزب الدع��وة كان ينم 
عن هستيريا واضحة، ألن الشعب تظاهر عفوياً، بينما 
حزب الدعوة يتوعده بصولة فرس��ان، مؤكداً اعتراض 
جن��اح العبادي على البي��ان ومحاولة احلزب بعد ذلك 

اخلروج بتعبير أقل حدة مما هو موجود بالبيان.
م��ن جهت��ه، ق��رأ باحث ف��ي الش��ؤون السياس��ية 
واالستراتيجية أمير الس��اعدي، الزيارة على أنها تأتي 
في وقت نش��هد فيه ضغطاً سياس��ياً م��ن ائتالف دولة 
القان��ون على احملافظني في ميس��ان وبغ��داد التابعني 

للتيار الصدري.
وبخصوص أن يكون مقابل ذلك التحالف تخفيف 
التي��ار الص��دري عب��ر التظاه��رات للمطالب��ة  ضغ��ط 
بإصالحات، قال الس��اعدي، إنها »قد تكون في إش��ارة 
منه��ا إل��ى عملية إعادة الت��وازن بني الطرف��ني لتخفيف 
الضغ��ط من التي��ار الص��دري على العبادي ومش��روع 

إصالحه«.{

السيسي مع الرئيس ترامب
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المدن العظيمة ال تسقط وال تموت.. كذلك حلب!
في األمس وّدع ثوار س��وريا مدين��ة حلب، وبهذا 
ال��وداع فتح��ت أب��واب جديدة لش��كل الص��راع الدائر 
ف��ي البالد مع إثارة التباس��ات ما انفك��ت تتغلغل في 
عق��ول الناس حول الصمت عن ظالمية املش��هد، الذي 
ارتب��ط بامل��وت اجلماع��ي واخل��راب غي��ر املس��بوق، 
حت��ى في أعنف احلروب وأش��دها فت��كاً. فهذه املدينة 
التي صمدت لس��نوات طوال رغم بش��اعة آل��ة القتل، 
حوصرت أس��ابيع، وأطبق على أهله��ا املوت الزعاف 
م��ن كل اجلهات، بعد ق��رارات حيكت باخلفاء س��اهم 
بترتيبها م��ن ادعوا أنهم مناصرون للثورة والش��عب 
الس��وري، لك��ن مناصرته��م ه��ذه لن تخ��رج من طور 

ال��كالم النظ��ري، ووع��ود التس��ليح وحتمية س��قوط 
النظام املجرم.

خرج��ت حلب أو أخرج��ت من معادل��ة املطالبني 
باحلري��ة، لك��ن لس��ان حالها يق��ول: املدن ال تس��قط 
وإمنا يدخلها الس��اقطون، مستذكرين ما فعل هوالكو 
باملدين��ة وأهله��ا ع��ام 1260، فنص��ره آنذاك ش��بيه 
بنصر بشار األس��د اليوم؛ فتّوَجه موالوه بطالً مغواراً 
على خراب املدينة وبقايا أشالء أهلها املتناثرة في كل 
مكان. نصر صنعه كل مرتزقة األرض وجبابرتها. فما 
ادعاه نص��راً، قالت عنه روس��يا إن��ه نصرها وبفضل 

جنودها وعتادها، وكذلك قالت إيران وميليشياتها.
ومناص��روه  األس��د  بش��ار  اس��تغل 
تخ��اذل العال��م ع��ن نص��رة الس��وريني 
لإلجه��از عل��ى املدين��ة، وجعله��ا عب��رة 
ل��كل املدن الثائ��رة. فقب��ل أن ينهي تدمير 
حلب، أثي��ر احلديث عن الوجه��ة التالية 
بعده��ا، التي ق��د تكون إدل��ب أو الغوطة 
مكت��رث  غي��ر  فه��و  درع��ا،  أو  الش��رقية 
خلطاب��ات التهديد العاملي��ة، وال بقرارات 
األمم املتحدة ومجلس��ها األمن��ي، بعد أن 
مل��س وعرف جي��داً أن��ه، بع��د كل جتاوز 
خل��ط أحمر وهمي، يرتفع س��قف اإلجرام 
لديه، ويرخص له فعل ما يشاء بالشعب 
األعزل صاح��ب الثورة اليتيم��ة، رغم أن 

كب��رى دول العالم اصطفت وأطلقت على نفس��ها لقب 
»أصدقاء الشعب السوري«، وهم يرون في كل ساعة 

كيف يذبح وينكل به.
تقول منظمة اليونسكو إن تاريخ حلب يعود إلى 
اثني عشر ألف س��نة قبل امليالد، وهي أقدم مدينة في 
العال��م، حيث تس��بق دمش��ق بثالثة آالف س��نة. لكن 
طوال ه��ذا التاري��خ لم تع��رف املدينة مجرم��ني مروا 
عليها مبس��توى بش��ار األس��د وحلفائه؛ الذين دمروا 
م��ن وصف��ت يوم��ا بأنه��ا درة طري��ق احلري��ر، املمتد 
م��ن الصني والهند ش��رقاً حتى أوروبا غرب��اً، فاملدينة 
العامرة بقلعتها وس��وقها املسقوف وجامعها األموي 
وكنائس��ها وحماماته��ا وبيوتها األثري��ة، باتت اليوم 
أث��راً بعد ع��ني، ومس��كناً للغربان الس��ود التي تنعق 
ف��وق جثث أصحابها املطالبني باحلرية، وس��ط عالم 
صّم اآلذان عن نداءاتهم، وأس��دل الستار على العيون 

لكي ال يرى ماذا حل بهم.
ش��اهد العالم بأصدقائه وأعدائ��ه التدمير الهائل 
واملنهجي حللب، عاصمة س��وريا االقتصادية، فآالف 
املصانع واحملترفات واملنش��آت الصغيرة واملتوسطة 
دمرت بشكل كامل بفعل القنابل االرجتاجية الروسية. 
وهي التي كانت تس��توعب نحو 25% من قوة العاملة 
الس��ورية. وتقول بعض الدراسات إن دمار املدينة لم 

يعرفه العالم من��ذ احلرب العاملي��ة الثانية، ويحتاج 
إع��ادة إعماره��ا عش��رين عام��اً، وبتكلفة تف��وق 150 
ملي��ار دوالر، كما أش��ار البن��ك الدولي ف��ي بداية عام 
2016 إلى أن نسبة الدمار في حلب بلغت نحو %60، 
وم��ع كل هذا ال يزال حديث مهندس��ي سياس��ة العالم 
منصباً حول إحياء املفاوضات مع هذا النظام املجرم، 
ال��ذي جل��ب احملت��ل للب��الد، ورمبا الحق��اً يت��م إعادة 

تهيئته وتلميعه من جديد ليبقى قي حكم سوريا.
ف��ي عام 2011 خرجت عش��رات امل��دن والبلدات 
الس��ورية مبظاه��رات »جمع��ة ب��ركان حل��ب«، وهي 
تعّول على األخت األكب��ر في اخلالص وصنع النصر، 
ورمبا وجعها اليوم س��يكون س��بباً في صحوة الثوار 
ويقظته��م، فم��ا جرى في ه��ذه املدينة س��يلهب قلوب 
الناس وأن الثورة لن تنتصر إال بأبنائها، وهذا ما ثبت 
للعيان م��ن خالل املظاهرات الت��ي خرجت مؤخراً في 
داخل سوريا وبالد الشتات، التي قالت للعالم ستبقى 

حلب وصمة عار في جبني إنسانيتكم املتخاذلة.
الواق��ع والتاري��خ يق��والن إن ه��ذه املع��ارك لها 
أهله��ا ونحن »ال ناقة لنا فيها وال جمل«، س��وى إيقاظ 
احلرم��ان داخلن��ا جت��اه طقوس كه��ذه؛ ألننا نش��أنا 
والوجوه ذاتها حتكمنا ول��م يتغيروا لدرجة أن دولنا 
س��ميت بأس��مائهم، فحالل له��م الدميقراطي��ة وحرام 

علينا املطالبة بالتغيير.
م��ا يربطن��ا بانتخابات الغرب، ه��و حلم الغريق 
الذي يتعلق »بقش��ة« النجاة؛ وما س��يفعله من أجلنا 
من ستؤول إليه زمام األمور، فهم يحكمون دوالً عظمى 
وبيده��م القرار العاملي، لكن وبكل تأكيد لن يناصرونا 

ويدافعوا عن حقوقنا.{

بقلم: محمد يوسف احلمادي

وزير خارجية تونس:
ال للتطبيع مع العدّو الصهيوني

مظاهرات حاشدة في صفاقس
تنديدًا باغتيال الزواري

ق��ال وزير خارجي��ة تونس خمي��س اجلهيناوي إن 
قضي��ة التطبيع مع إس��رائيل ال أس��اس لها ف��ي الواقع، 
مؤك��داً دعم ب��الده للقضي��ة الفلس��طينية ومالحقة قتلة 

محمد الزواري.
وأكد أنه »لي��س هناك في أجندة الدولة التونس��ية 
عالقات وال تبادل اقتصادي أو ثقافي أو أي نوع من أنواع 
العالقات مع إسرائيل«، مش��يراً إلى أن مناصرة القضية 
الفلس��طينية كانت دوماً في صميم حترك الدبلوماس��ية 

التونسية.
ج��اء ذلك رداً عل��ى مداخالت عدد م��ن النواب الذين 
طالبوا في اجللسة بتجرمي التطبيع مع إسرائيل، ورفعوا 

الفتات كتب عليها »ال للتطبيع مع العدّو الصهيوني«.
وع��ن قضي��ة اغتيال الزواري، ش��دد عل��ى أن بالده 
س��تالحق الضالع��ني فيها س��واء داخ��ل أرض الوطن أو 
خارجه، وأنها س��ترد بكل صرامة على كل من اس��تهدف 

أمنها واستقرارها.
وأوضح وزير اخلارجية أن الوزارة اتصلت بجهات 
أجنبية -لم يسّمها- لتقدمي املساعدة في ملف االغتيال، 
وبالسلطة الفلسطينية للحصول على أية معطيات متكن 

من معرفة احلقيقة.
وكان رئي��س مجلس النواب محم��د الناصر أكد في 
اجللس��ة الطارئة أن اغتي��ال الزواري يعد عم��الً إرهابياً 

تظاهر آالف التونس��يني في مدينة صفاقس جنوبي 
الب��الد تنديداً باغتي��ال مهندس الطي��ران محمد الزواري 
الذي أكدت حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( أنه كان 

من الكوادر العلمية جلناحها العسكري.
ودع��ا إلى املظاه��رات ناش��طون ومنظم��ات أهلية، 
وش��ارك فيه��ا سياس��يون ونقابي��ون.  وخرج��ت ث��الث 
مسيرات يوم السبت من أماكن مختلفة في املدينة لتلتقي 
الحق��اً عند مقر الوالية )احملافظ��ة(، وقدرت مصادر عدد 

املشاركني فيها بعشرات اآلالف.

خطيراً يعيد ما س��ماها االغتي��االت املبرمجة التي تطرح 
عدي��د االحتماالت وفرضي��ة التخطي��ط والتنفيذ من قبل 

أجهزة أجنبية.
ودع��ا أعض��اء مجلس نواب الش��عب إل��ى ضرورة 
تكرمي الش��هيد بتنظيم جنازة وطنية، والعناية بأرملته 
وأف��راد عائلت��ه، وإل��ى اتخ��اذ التدابي��ر الالزم��ة لتجنب 
تك��رر االغتياالت في البالد، وفق ما ذكرته وس��ائل إعالم 

تونسية.
الب��الد  ف��ي  األجان��ب  مس��ألة  الن��واب  وط��رح 
والدبلوماس��يني ممن لهم عالقة مباش��رة وغير مباشرة 
مبل��ف عملي��ة اغتي��ال ال��زواري )49 عاماً( أم��ام منزله 
مبنطق��ة »العني« في مدينة صفاقس يوم 15 من الش��هر 

اجلاري.
يش��ار إلى أن آالف التونسيني يخرجون منذ أسبوع 
في مظاه��رات للمطالبة مبالحقة قتل��ة الزواري وجترمي 

التطبيع مع إسرائيل.
وكان��ت كتائب الش��هيد ع��ز الدين القس��ام اجلناح 
العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية )حماس( قد أعلنت 
يوم 17 ديس��مبر/كانون األول اجلاري أن الزواري أحد 
قادتها ويشرف »على مشروع طائرات األبابيل القسامية 
التي كان لها دورها في حرب العام 2014« التي ش��نتها 

إسرائيل على قطاع غزة.{

ورفع املتظاهرون األعالم التونس��ية والفلسطينية، 
ورددوا هتافات مناهضة إلسرائيل، كما طالبوا السلطات 
بس��ن قانون يجّرم التطبيع مع إسرائيل، كما رفعت على 
أس��وار املدينة القدمية في صفاق��س صور كبيرة احلجم 
لل��زواري، وأطل��ق على ه��ذا احلراك الش��عبي »مس��يرة 
الوحدة الوطنية«. فقد نددت مختلف القوى السياس��ية 
واملنظم��ات والنقابات بحادثة اغتي��ال مهندس الطيران 
محمد الزواري، وطالبت السلطات بالكشف عمن خططوا 

لها ونفذوها.{

»الموساد« يكشف تفاصيل استدراج الزواري وصواًل إلى قتله
كشف معلق إس��رائيلي بارز عن الطريقة التي مت 
من خاللها استدراج مهندس الطيران التونسي محمد 

الزواري، متهيداً الغتياله.
عم الذي اسُتدرج  وقال املعلق اإلس��رائيلي إن الطُّ
من خالله متثَّل في عميلة للموس��اد قدمت نفسها على 

أنها صحفية، أجرت معه لقاءات 
»صحفي��ة« عدة حول أنش��طته 
العلمية م��ن أجل احلصول على 

ثقته، وجعله يطمئن إليها.
وأوضح املعلق العس��كري 
اإلس��رائيلية  التلف��زة  لقن��اة 
دافي��د،  ب��ن  أل��ون  العاش��رة، 
نش��رته  مط��ّول  حتقي��ق  ف��ي 
»معاريف«، أن الصحفية املزيفة 
الت��ي كان��ت حتم��ل جواز س��فر 

أجنبي��اً وبطاقة صحفية، عندما تأك��دت من اطمئنان 
الزواري إليها؛ أرسلت إليه في اللقاء األخير الذي كان 
ُيفترض أن جتريه معه اثنني من أعضاء فرقة االغتيال 
في املوس��اد، التي تعرف باس��م »كيدون«، لتصفيته، 

بعد أن كانت هي قد غادرت تونس بالفعل.

واعتب��ر بن دافيد أن عملية االغتيال جنحت، رغم 
أن »املوس��اد« عم��ل تقريب��اً وف��ق طريقت��ه املعهودة، 
املتمثل��ة في تهيئ��ة الظروف من خ��الل »ُطعم« يتمثل 
ف��ي عميل��ة حتمل ج��واز س��فر أجنبي��اً، تقدم نفس��ها 
للمس��تهدف على أنها صحفّية، للتعرف على س��احة 

االغتيال ولكسب ثقة الهدف.
وأوض��ح بن دافي��د أن جمي��ع عملي��ات االغتيال 
التي ينفذها املوس��اد تتم بع��د أن يتأكد أعضاء وحدة 
عم« ق��د غادر بالفعل ح��دود الدولة  االغتي��ال أن »الطُّ

التي ستتم فيها التصفية.
ورج��ح ب��ن دافيد أن يك��ون منف��ذو االغتي��ال قد 

اس��تخدموا جوازات سفر لم يتم اس��تخدامها من قبل 
ف��ي تنفي��ذ عمليات أخ��رى، »ما يقلص ف��رص ربطهم 

بعمليات أخرى نفذها املوساد«.
واعتبر بن دافي��د أن اغتيال الزواري يدل على أن 

إسرائيل بإمكانها أن تفعل ما يحلو لها في املنطقة.
وتوقع بن دافيد أن يدفع »جناح« عملية االغتيال، 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني ننت ياهو، إلى إقرار 
املزيد م��ن العمليات في املس��تقبل، »ف��ي مناطق أكثر 
تعقيداً من تونس«، مش��يراً إلى أن التجربة دلت على 
أن نتنياه��و س��يجد الطريقة لكي يلمح إل��ى دوره في 
إصدار التعليمات لتصفية ال��زواري، من أجل مراكمة 

مكاسب سياسية على الصعيد الداخلي.
وش��كك ب��ن دافيد مبواقف الس��لطات التونس��ية 
م��ن عملية االغتي��ال، قائالً: »أش��ك في أن املس��ؤولني 
التونس��يني قد ذرفوا دمعة واحدة على الزواري، بعد 

أن أعلنت حركة حماس أنه يعمل لصاحلها«.{
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األزمة الوزارية في المغرب.. التأويالت واآلثار

هل تدفع هجمات »داعش« باألردن نحو انفتاح أكبر على اإلخوان؟

تدخل أزمة تش��كيل احلكومة في املغرب ش��هرها 
الثال��ث دون أن تلوح تباش��ير في األفق ع��ن رفع هذا 
»البل��وكاج« السياس��ي، والس��ماح ب��والدة احلكومة 
احلادي��ة والثالث��ني في تاري��خ البالد مند االس��تقالل 
السياس��ي. وكثر احلديث طوال هذه املدة عن امكانية 
اخل��روج م��ن املأزق السياس��ي في ظ��ل صمت النص 
الدس��توري ع��ن تقدمي اجل��واب، واجتاه مؤسس��ات 
البالد نحو الش��لل الت��ام جراءه��ا. فحكومة تصريف 
األعم��ال ال متل��ك م��ن الصالحي��ات الش��يء الكثي��ر، 
والبرمل��ان في عطالة تامة حتى إش��عار آخر، واإلدارة 

شبه متوقفة عن العمل إال من تدابير احلد األدنى.
تعمي��ق النظر في هذا الوضع يواجهنا بس��ؤالني 
كبيرين: األول يرتبط بالتأويالت املمكنة لهذا اجلمود 
السياسي؛ إذ كيف يعقل أن يصدق من يعي أبجديات 
السياس��ة ف��ي املغ��رب أن م��ا يج��ري مج��رد أزم��ة 
سياس��ية عادية بني فرقاء سياس��يني، بس��بب تباين 
في املرجعيات األيديولوجي��ة أو اختالف في البرامج 
احلزبي��ة أو تقدي��ر ال��رؤى السياس��ية؛ فاملؤش��رات 
واألرقام الصادرة مؤخراً في تقارير املندوبية السامية 

للتخطيط ال تبشر بخير مطلقاً.
أم��ا الس��ؤال الثان��ي، فيتعل��ق باآلث��ار املترتب��ة 
عن ه��ذه األزم��ة الوزارية الت��ي أضحت م��دار حديث 
عم��وم املغارب��ة بعدما طال زمن االنتظ��ار، خاصة أن 
املؤش��رات املوجودة على اخلريطة السياسية ترجح 

ي��رى كثير م��ن اخلب��راء األردنيني أهمي��ة كبيرة 
الصعي��د  عل��ى  املتطرف��ة  التنظيم��ات  محارب��ة  ف��ي 
الفك��ري، مؤكدي��ن أن��ه ال ميك��ن االكتف��اء مبحاربتها 
أمني��اً واس��تخبارياً.  ورأى محلل��ون سياس��يون أن 
انتش��ار األيديولوجي��ا املتطرف��ة له أس��باب عدة، من 
بينها محاربة احلركات اإلسالمية املعتدلة، »ما يعزز 
البيئ��ة التي ميكن أن تنش��أ لزيادة التط��رف، وازدياد 

قاعدته االجتماعية والفكرية«.
وتدور تس��اؤالت في األردن الذي تعرض مؤخراً 
لهجم��ات من تنظي��م الدولة، ح��ول إمكاني��ة أن تدفع 
الهجم��ات الدامية الدولة األردنية إلعادة بناء عالقتها 

مع احلركات اإلسالمية املعتدلة في اململكة.
ويأت��ي ذلك في ظ��ل تهدي��دات »تنظي��م الدولة« 
بتنفيذ هجم��ات مماثلة لهجوم الكرك، في املس��تقبل، 
األمر الذي أكد خطورته خبير اجلماعات اجلهادية في 
األردن، حس��ن أبو هنّية، محذراً من أن هناك نسبة من 
التعاطف واضحة م��ع التنظيم. وأمام ه��ذا »التحول 
الكبي��ر« بالنس��بة إل��ى اجلهادي��ني األردني��ني، ف��إن 
محللني رأوا أنه بات من املطلوب أردنياً أن يكون هناك 
حتول كبير أيض��اً في العالقة ب��ني الدولة واحلركات 

اإلسالمية املعتدلة، ملجابهة الفكر املتطرف.
من جهت��ه، أكد احمللل السياس��ي األردني، راكان 
السعايدة، أن على الدولة األردنية محاربة التنظيمات 
املتشددة على جميع األصعدة، التي من أهمها اجلانب 

الفكري.
وأضاف أن »ترك احلرية للفكر اإلسالمي املعتدل 
س��يكون ح��الً أم��ام انتش��ار أيديولوجي��ا التنظيمات 
املتش��ددة، والتعاطف معها«. ولف��ت إلى أن »ما يعزز 
الفك��ر املتط��رف وقاعدته االجتماعية، هو أن اإلس��الم 
وقانوني��ة  سياس��ية  ملضايق��ات  يتع��رض  املعت��دل 

س��هولة تش��كيل احلكومة، إم��ا من الرباع��ي احلزبي 
املنتهي��ة واليته، أو الع��ودة ألحزاب النس��خة األولى 
من احلكومة؛ أي إبدال حزب التجمع الوطني لألحرار 

بحزب االستقالل.
تعّددت التأويالت املقَدّم��ة في معرض حتليل ما 
يعيش��ه املغرب منذ ش��هرين وزيادة؛ ما بني قول يرد 
األمر إلى صراع حزبي وتنافس بني القوى السياسية، 
كامتداد لالس��تقطاب السياس��ي احلاد الذي ش��هدته 
الب��الد قبيل االنتخابات. وبني رأي مضاد يحّمل قيادة 
»العدال��ة والتنمية« املس��ؤولية، فهي الت��ي اختارت 
التعالي عن قاعدة السياس��ة »فن املمك��ن«؛ وكأنها ال 

تعرف حيثيات الواقع السياسي املغربي.
غير أن ط��ول أمد األزمة أظهر للجمي��ع يقيناً أنها 
تتجاوز الصراع احلزبي العابر؛ الذي يرتبط مبصالح 
»سياس��وية« ضيق��ة لها عالق��ة باحلقائ��ب الوزارية 
وتوزي��ع املس��ؤولية.. وم��ا إلى ذل��ك، م��ا يفترض أن 
يس��بق كل مفاوضات حكومية إلى ما هو أكبر من هذه 
القراءة السطحية البسيطة. وبذلك تتجاوز األزمة تلك 
االختزالية املِخلة الحتماالت أخرى أهمها: سوء الفهم 
ب��ني امللكّي��ة واإلس��الميني؛ إذ رغ��م االنضب��اط امللكي 
للفص��ل 47 م��ن دس��تور 2011؛ الذي ن��ص على أنه 
يع��نّي رئيس احلكومة من احلزب السياس��ي املتصدر 
النتخاب��ات أعضاء مجلس الن��واب، بعد إعالن نتائج 
اقتراع 7 تش��رين األول الفائت، ف��إن هذه الفرضية لم 

وأمنية وإعالمية«.
ش��اركوا  املس��لمني  اإلخ��وان  أن  »طامل��ا  وق��ال: 
ف��ي األردن ف��ي االنتخاب��ات البرملاني��ة، فرمب��ا يكون 
ذل��ك مقدم��ة لتس��وية سياس��ية م��ا، وتفاهم��ات في 

املستقبل«.
األخي��رة،  والظ��روف  العوام��ل  أن  إل��ى  وأش��ار 
وتهديد التنظيمات املتش��ددة، تسهم أكثر في التقريب 
بني الدول��ة واجلماعة، معتقداً بأن البيئة املوضوعية 
والذاتي��ة، س��واء عن��د احلكوم��ة األردني��ة أو جماعة 
اإلخ��وان املس��لمني، ف��ي ظ��ل الظ��روف األمني��ة ف��ي 
البل��د واإلقليم، س��تكون عامالً إضافياً آخ��ر، ملزيد من 
التق��ارب والتفاهم وتس��وية اخلالفات ف��ي ما بينهم، 
والعودة إلى ما قبل حالة اعتبار اجلماعة من الناحية 

السياسية غير شرعية.
وق��ال: »أصبحت هناك رغبة مقصودة من بعض 
ال��دول أن تخل��ط ب��ني اإلس��الم املعت��دل الق��ادر على 
أن يك��ون عون��اً وأداة ورافع��ة ف��ي مواجه��ة التطرف 
واملتطرفني، وأن تضعه في س��ياق لعبة االس��تهداف، 

تس��قط م��ن التأويالت التي تق��َدّم لفهم م��ا يجري في 
الساحة السياسية املغربية.

 ف��أن يصب��ح طرفا املعادل��ة هما امللك ف��ي مقابل 
حزب سياس��ي يحظى بامتداد ش��عبي، أمر يعيد إلى 
الواجه��ة أس��ئلة حرج��ة ل��كال الطرف��ني، أبرزها مدى 
قدرة امللكية على التعايش مع كافة الفرقاء في املشهد 
السياسي؟ وهل عجزت آليات التكيف التي استطاعت 
بها امللكية استيعاب اجلميع لقرون عدة؟ وفي الطرف 
اآلخر، هل فش��ل اإلس��الميون رغم خمس س��نوات من 

التسيير في تقدمي الضمانات الكافية للقبول بهم؟
إذ كيف حلزب يحص��د 125 مقعداً )أي ما يقارب 
ثل��ث البرملان( وانض��م إليه حزبا االس��تقالل والتقدم 
واالش��تراكية، في محاولة بناء ائتالف حكومي مكون 
من ثالثة فرق نيابية متلك نس��بة 46% )183 مقعداً( 
م��ن مقاعد البرمل��ان، أن يعجز عن إقن��اع أي حزب من 
الس��تة التي تتقاسم مجتمعة نس��بة 29% من املقاعد 
الباقية؟ طبعاً مع استثناء حزب األصالة واملعاصرة 
ال��ذي ميلك وح��ده نس��بة 26%، وكان موقفه واضحاً 
من املش��اورات احلكومية حني اخت��ار االصطفاف في 

املعارضة.
ال تفس��ير أم��ام ه��ذا س��وى محاول��ة »املخ��زن« 
احلص��ول على متثيل أكبر في احلكوم��ة الثانية لعبد 
اإلل��ه بنكي��ران حت��ى يتمكن م��ن فرض ش��روطه في 
البرنام��ج احلكوم��ي، خصوصاً بعدم��ا تبنّي حلراس 
النظ��ام الس��لطوي أن الثالث��ي احلزب��ي في مش��روع 
االئت��الف احلكومي منس��جم بدرجة كبي��رة، ما يدفع 
ه��ؤالء إلى اتخ��اذ كاف��ة التدابي��ر درءاً ألي مفاجأة قد 

تشكلها ثالثة أحزاب قوية ومستقلة ومنظمة.
هذه األزمة ال ميكن أن تنتهي كما بدأت، ال عند 7،5 
ماليني ممن اقتنعوا باملش��اركة في اقتراع 7 تش��رين 
األول املاض��ي أوالً، وال عن��د عم��وم املغارب��ة بدرج��ة 
ثانية. فما يجري في الس��احة السياسية املغربية من 
عرقلة تش��كيل احلكومة يعيد إلى األذهان آليات زمن 
غابر ظ��ن املغاربة أنه ولى إلى غي��ر رجعة. لكن ال بّد 
من اإلقرار بأن ما يحدث له جوانب إيجابية حتى وإن 

لم يدرك مهندسوه ذلك.

بالتالي يكون املعتدل 
ف��ي س��لة  واملتط��رف 
بع��ض  م��ع  واح��دة، 
االخت��الف ف��ي أدوات 
التعامل مع هذه الفئة 
وتل��ك الفئ��ة«، واصفاً 
ه��ذ األم��ر بأن��ه ميثل 

»خلالً«. 
طريق��ة  أن  ورأى 
األنظمة  ه��ذه  تعام��ل 
العربي��ة بش��كل ع��ام 
الفك��ر  أصح��اب  م��ع 
املعت��دل، يعظم م��ن البيئة الت��ي ميك��ن أن يعمل بها 
التطرف، والبيئة التي ميكن أن تنشأ لزيادة التطرف، 
وازدي��اد قاعدته االجتماعي��ة والفكري��ة، وطالب بأن 
تك��ون هناك مس��احة ل��دى األنظم��ة العربي��ة لتقييم 
موقفها من اإلس��الم السياس��ي، مث��ل جماعة اإلخوان 
املس��لمني، وأن تتبنى استراتيجية جديدة، وأن يكون 
لديها تقييمات بشكل حقيقي ألهمية اإلسالم السياسي 
املعتدل في مواجهة التطرف، فالفكر املتش��دد يتس��ع 
ويتمدد، ويصب��ح أكثر خطوة، وه��ذا يحتاج أي جهد 

يساعد في مواجهتها.
وش��دد على أن أي جتاوز أو جتاهل لدور اإلسالم 
املعتدل ال��ذي ميكن أن يكون واحدة م��ن أهم الروافع 
ف��ي مواجه��ة التنظيم��ات املتطرفة، ال يعب��ر عن وعي 
أن  ميك��ن  الت��ي  الرافع��ة  لقيم��ة  وتقدي��ر  سياس��ي، 
ميثلها اإلس��الم السياس��ي. وعلى هذا األساس، اعتقد 
الس��عايدة ب��أن مواجه��ة التنظيم��ات على املس��توى 
الفكري »مس��ألة أساس��ية ومهم��ة«، ولكنه��ا ال تلغي 
الشق اآلخر، وهو الشق القائم على العمل االستخباري 

أوالً: لقد فضحت هذه العرقلة -التي تدخل شهرها 
الثال��ث- ش��يئاً اس��مه املؤسس��ة احلزبية املس��تقلة 
في املغرب، فباس��تثناء أحزاب تع��د على أصابع اليد 
الواح��دة مم��ن له��ا س��يادة داخلي��ة واس��تقاللية في 
الق��رار، تبق��ى البقية مج��رد دكاكني سياس��ية ملحقة 
مبربع الس��لطة، تتلقى التعليمات واألوامر، وتتحرك 

وفق ما يرسم لها سلفاً.
ثاني��اً: فتحت هذه الس��ابقة النوعي��ة في تاريخ 
احلكوم��ات أع��ني املغارب��ة عل��ى حج��م اإلصالحات 
التي ينبغ��ي أن تضاف إلى اإلصالح��ات االقتصادية 
واالجتماعي��ة؛ بش��كل آن��ي ومس��تعجل ف��ي الوالي��ة 

احلكومية القادمة.
فق��د بات من الضروري تغيي��ر النظام االنتخابي 
املس��ؤول عن ه��ذه الك��وارث التي ته��دد الدميقراطية 
الفتي��ة الت��ي يرعاه��ا املغارب��ة من��ذ ش��باط 2011، 
فنمط االقت��راع يرهن مصير البالد بأح��زاب كرتونية 
تبخ��س العم��ل السياس��ي وحتتق��ر إرادة املواطنني. 
هذا إلى جان��ب مراجعة اللوائح االنتخابية والتقطيع 
التراب��ي للدوائر من أج��ل ضمان العدال��ة االنتخابية 

بني املناطق.
ثالث��اً: يس��اهم النق��اش الدائر حالياً في وس��ائل 
اإلعالم واملقاهي وبني املواطنني -حول هذا »البلوكاج« 
الفريد من نوعه- بش��كل غير مباش��ر في إذكاء الوعي 
السياس��ي لدى املواطن البس��يط، الذي بدأ يستوعب 
تدريجياً هندس��ة النظام السياس��ي املعق��دة. وبذلك 
يس��اهم مدبرو ه��ذه العرقلة من حيث ال ي��درون، في 
كش��ف املس��تور عن أدوات عمل نظام سياسي عريق، 

استطاع بفضل غموضه الصمود طوال عقود.
وقد يس��اهم -من ناحية أخرى وبشكل عكسي- 
في توس��يع قاع��دة اإلس��الميني بتعاط��ف املواطنني 
معه��م بس��بب املظلومي��ة، خاص��ة أن بنكي��ران فاجأ 
اجلميع حني اهتدى إلى س��الح الش��فافية والوضوح 
ف��ي ه��ذه املعرك��ة، معلن��اً القطيع��ة م��ع الكوالي��س 

وأحاديث ما وراء الستار.
أخي��راً يج��ب االعتراف بأن ما يج��ري في املغرب 
املاضي��ة  الس��نة  ف��ي  احمللي��ة  االنتخاب��ات  -من��ذ 
وانتخاب��ات تش��رين األول املاض��ي- أكب��ر بكثير من 
ه��ذا الضب��اب والغب��ار ال��ذي ي��راد من ورائ��ه حجب 
الرؤي��ة عن الن��اس، وخلط األوراق بحثاً عن تس��وية 
يكون ناجتها إعالن كس��اد عمل��ة اإلصالح، ما يفرض 
بالض��رورة العودة إل��ى العملة القدمي��ة الرائجة قبل 

انطالقة الربيع املغربي في 20 شباط 2011.{

واملواجهة األمنية.
 من جهته، قال الصحفي والكاتب األردني، عاطف 
اجلوالن��ي، إنه بات من املطل��وب االنفتاح على جميع 
القوى السياس��ية في األردن، مؤكداً أن دور احلركات 
املعتدلة مهم بش��كل أكبر في املرحلة القادمة، ال سيما 
احلركة اإلس��المية التي تش��كل رقماً بارزاً في احلالة 
السياس��ية األردنية، وأن مواجهة كل األخطار تتطلب 
تعزي��ز اجلبهة الداخلية، وإنت��اج حالة تالحم وطني 
من جميع األطراف، وذلك ملواجهة التحديات الداخلية 

واألخطار اخلارجية.
ولف��ت إلى أن احلالة التي متثلها جماعة اإلخوان 
املس��لمني ف��ي األردن معتدل��ة، ولعب��ت دوراً مهماً في 

تعزيز حالة االعتدال والتالحم املجتمعي في اململكة.
وقال إن اإلش��كالية التي تعان��ي منها كل املنطقة 
هي منو التطرف الفكري واإلرهاب الس��لوكي، مضيفاً 
أن��ه يج��ب إتاح��ة املج��ال ألصح��اب الفك��ر املعتدل، 
للقيام بدوره��م حلماية املجتمعات م��ن آفة التطرف، 
التي قد جت��د لها رمبا قبوالً محدوداً، في ظل األوضاع 

السياسية القائمة في املنطقة.
وذهب إلى أن االنتخاب��ات البرملانية األخيرة في 
األردن، كانت محطة مهم��ة في تعزيز حضور احلركة 
اإلس��المية في احلياة السياس��ية، مضيف��اً أنها تتيح 
الفرص��ة لتج��اوز أزم��ة العالق��ات الت��ي حصلت في 

الفترة املاضية.
وق��ال إن املطل��وب ه��و أن نتج��اوز كل ح��االت 
التش��نج مبا يعزز حالة التماس��ك والتالحم الوطني. 
األمر الذي وافقه الس��عايدة أيض��اً، بالقول إنه يعتقد 
بأن جماعة اإلخوان س��تكون جاهزة ملثل تفاهم جديد 
كهذا، واجلل��وس مع الدولة والوصول إلى تس��ويات 

جديدة، تدفع األزمة إلى خارج املشهد.
يش��ار إلى أن هجوم الكرك، أدى إلى مقتل سبعة 
رجال أمن أردنيني، ومدنيَّني اثنني، إضافة إلى سائحة 
كندية، وتبن��اه تنظيم الدولة وتوعد األردن مبزيد من 

الهجمات.
عن صحيفة »السبيل« األردنية

بقلم: محمد طيفوري

ملك املغرب
مع الرئيس بنكيران
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بماذا ستكافئ تل أبيب السيسي على موقفه من االستيطان؟
على مدار أكثر من ثالث سنوات متواصلة، بذل عبد 
الفتاح السيس��ي كل ما بوس��عه من أجل خدمة املصالح 
اإلس��رائيلية في املنطقة، وق��دم في هذا الص��دد تنازالت 
غير مس��بوقة، بعد أن مهد الرأي الع��ام املصري لتقبلها 
أو غض الطرف عنها بحم��الت إعالمية ممنهجة اعتمدت 

على الكذب والتضليل وقلب احلقائق لتنفيذ أهدافها.
مساعي السيسي خلدمة الكيان الصهيوني احملتل، 
مت تتويجه��ا بفضيحة وموقف��ه املخزي من رفض إصدار 
قانون من مجلس األمن بإدانة االس��تيطان اإلس��رائيلي، 

تب��رأ منه��ا غالبية الش��عب املص��ري مبن فيهم ش��ركاء 
السيسي نفسه، واعتبروها عاراً لن ميحوه التاريخ.

وقام مبعوث السيس��ي ف��ي مجلس األم��ن الدولي، 
حتت ضغ��ط من إس��رائيل والرئيس األمريك��ي املنتخب 
دونالد ترامب، بس��حب مش��روع قرار يطلب وقف وإدانة 
بن��اء املس��توطنات اإلس��رائيلية، كان��ت ق��د تقدم��ت به 

مصر.
وفي ضربة قاصمة للدبلوماس��ية املصرية في عهد 
السيس��ي، ومعاجل��ة س��ريعة لتفري��ط مص��ر بالقضية 

الفلس��طينية، أعلن��ت 4 دول غي��ر عربية ه��ي نيوزيلندا 
وفنزويال وماليزيا والسنغال تبنيها إعادة تقدمي مشروع 
القرار ، والتحرك إلجراء تصويت عليه بأس��رع ما ميكن، 
وه��و م��ا مت بالفع��ل، وصدر الق��رار بأغلبية م��ن مجلس 
األمن مبوافق��ة 14 دولة مقابل امتن��اع الواليات املتحدة 

وحدها عن التصويت.
هذه الفضيحة املدّوية ملصر عربياً وإقليمياً ودولياً، 
كش��فت إلى أي م��دي ميكن أن يصل السيس��ي في خدمة 
»إس��رائيل«، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: مباذا 
س��تكافئ تل أبيب السيس��ي على موقفه من االس��تيطان 

اإلسرائيلي؟
أك��د الكات��ب واحملل��ل السياس��ي ع��ز الدي��ن عبده، 
أن إس��رائيل لن جت��د ابناً ب��اراً به��ا ، ودافعاً ملش��روعها 
الصهيوني املس��رطن لقلب العالم العربي إال عبد الفتاح 
السيس��ي، قائالً: إن السيسي سلم إسرائيل نهر النيل من 
منابعه وليس فقط ما لدى املصريني، وجرف لها سيناء، 
وباع من أجله��ا جزيرتي تيران وصنافير، وما زال يعمل 
يوماً بعد يوم ليس��تمر هذا املش��روع في النمو، موضحاً 
أن أقل ما ميكن أن يقدمه السيس��ي لالحتالل الصهيوني 
هو أن يرفض مشروع وقف االستطيان اليهودي ألرضنا 

العربية املسلمة أرض فلسطني.

وأضاف عبده: »على اجلميع أن يعلم أن السيس��ي 
قبض مكافأت��ه مقدماً، فم��ا كان يحلم يوماً أن يس��تولي 
على مقعد رئيس مصر لوال أن مهدت له إسرائيل الطريق 
ودعمته ومارست ضغوطاً على الواليات املتحدة لدعمه، 
أو عل��ى األقل أن تغض الطرف ع��ن اإلجرام الذي مورس 
عل��ى الرئيس املنتخ��ب وعل��ى مؤيديه من بع��ده الذين 
قتلوا على مرأى ومس��مع من العالم، دون أن يتحرك أحد 

لوقف هذه املجازر.. وهذه كانت املكافأة الثانية«.
وتابع: »أضف إلى ذلك أن إسرائيل بعد هذا املوقف 
باتت على اس��تعداد أن حتمي السيسي وتنفق من مالها 
وجهدها السياسي والدبلوماسي لتقنع العالم بضرورة 
بقائ��ه في املنصب ال��ذي اس��تولى عليه، ألن��ه الضمانه 

الوحيدة ألمن إسرائيل واستمرار مشروعها«.
وي��رى الكات��ب واحملل��ل السياس��ي، عب��د احلمي��د 
قط��ب، أن »إس��رائيل لن تكافئ السيس��ي على موقفه من 
االس��تيطان ألنه��ا مدين��ة له، فه��ي التي نصبته رئيس��اً 
ودعمت��ه في االنق��الب، وضغطت عل��ى اإلدارة األمريكية 
لتقب��ل ما جرى في 7/3، بل وذهبت ألبعد من ذلك لطلب 

من اإلدارة األمريكية دعمه ومساندته«.
وأض��اف قط��ب: » إس��رائيل تضغ��ط عل��ى ال��دول 
األوربي��ة لتقب��ل به وتس��تضيفه ف��ي دولها وتس��تقبله 
كرئيس، وال  متارس عليه ضغوطاً حقوقية أو إنس��انية، 
كما أنها متده ذلك مبعلومات اس��تخباراتية عن مناوئيه 
داخل الس��لطة الفلسطينية وكذلك معارضيه في الداخل 
واخلارج، وبالتالي فهو في موضع رد اجلميل وال ينتظر 

منهم مكافأة«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

نا نيا همُّ الدُّ
إن الل���ه تعال���ى ال ينظر إلى ُصَور الِعباد وإلى األْش���كال واألْموال، ولكن ينظُر إلى القلوب 
ٌد أن َيْجري في أمور دينه ودنياه على سنن الله، وأن يلتزم هدي مواله  واألعمال. واملؤمن ُمتعبَّ
ه، ورضاه وغضِبه، وَفرحه وُحزنه. ولكن الناس قد أَْلَهْتُهم  في قوله وعمله، وفي وقت لهِوه وِجِدّ
ة نازلة أو  األم���واُل والَبنون وَش���غَلتهم الدنيا واألْهل���ون، فُهم ُمْنَهمكون إما بنعمة زائل���ة أو بِليَّ

ة قاِضية. مِنيَّ
نيا بزهرتها وزينتها وَفَتَنْتُهم، فأَْخلدوا إليها وَرضوا بها حتى َش���َغلْتُهم عن  َبرزت لهم الدُّ
كر، وأْذَهَلتهم عن الطاعة، وَنسوا يومًا }َتْذَهُل فيِه ُكلُّ ُمرِضعٍة عما أرَضَعت وَتَضُع كلِّ ذاِت  الِذّ

َحمٍل َحملها..{ احلج-2.
وا طويل اآلجال، ونسوا املوت والَبرَزخ وما وراءه من أهوال؛ جعلوا  أكَثروا من اآلمال وأحبُّ
الدني���ا هّمه���م واملعاَش مقصودهم، وقد جاء في احلديث قول الرس���ول ]: »َمن كانت اآلخرة 
���ه جمع الله عليه ش���مَله وجعل ِغن���اه في قلبه وأَتْته الدنيا وهي راغم���ة، ومن كانت الدنيا  همَّ
َر له، فال  ق الله عليه َش���ْمله، وجعل َفق���ره بني َعينيه، ولم يأت���ه من الدنيا إاّل م���ا ُقدِّ ���ه ف���َرّ همَّ

ُيصبح إاّل فقيرًا وال مُيسي إال فقيرًا« رواه الترمذي.
مون  إذا التق���ى الن���اُس في ما بينهم على اختالف عالئقهم وروابطه���م، ففي أِيّ أمٍر يتكلَّ
وف���ي أي حدي���ٍث يخوض���ون؟ في ش���أن دني���ا أم في أمِر دين؟ ف���ي ملّذات الفانية أم في س���عادة 
ته���م قد اس���تحوَذ عليهم  الباقي���ة؟ أف���ي هم���وم النف���س أم في هم���وم الناس؟ ال َج���َرم أن عامَّ
الش���يطان فأنس���اهم ِذكر الله، وصرفهم عن هِمّ اآلخرة، فظّلوا بعيدين عن شاطئه، أو خاضوا 
رِّ َمْغَنم َموهوم أو ترٍف َمذموم؛  فيه َضْحضاحًا ولم يِصلوا إلى الَغْمر، فُهم ال َيْنُشطون إال جِلَ
فأحادي���ُث العباِد ال تخُرج عن ش���ؤون احلي���اة الدنيا وَمناِفعها وَمصاحِلها: الطعاُم والش���راب، 
ك والِكراء، اللغُو وال�ِمراء، فضاًل عن  حة والّس���قام، البيع والش���راء، الفقر والثراء، التملُّ والصِّ
ع العثرات، وآفات اللس���ان وُفضول الكالم، فضاًل عن  ���ْوءات وَتتبُّ الغيب���ة والنميم���ة، وَفْضح السَّ

هوة والِعصيان. سيان، والغرق في تّيار الشَّ االنِغماس في َحْمأة اللهو والنِّ
ْهر يقول في���ه األُخ ألخيه: كيف َقلُب���ك علّي؟ كيف  ه���ل يأت���ي على اإلنس���ان حنٌي م���ن الدَّ
ك وإحس���اُنك؟ كي���ف ِعيالك وكيف جتارُتك؟ كيف  ديُن���ك؟ كيف صالُتك وصَدقاُتك؟ كيف ِبرُّ

مشروعاُتك؟ كيف ثرَوُتك وجاُهك؟ 
ِل���َم ال ميَن���ح املؤم���ن نصيبًا من مجاِلس���ِه مع أهل���ه وأصحابه للحديِث عن ت���الوة القرآن 
َلوات في أول وقتها وعن ص���الة اجلماعة ُينادى  ���ره، والعم���ِل بأحكاِمه وَهْدِيه؟ وع���ن الصَّ وتدبُّ
ق بامل���ال وَفْضل ال���زاد وإطعام  به���ا؟ وع���ن الص���الة التي يغي���ب عنه���ا املنافقون؟ وع���ن التصدُّ
اجلائ���ع، وإعان���ة الفقير ومواس���اة املري���ض وإغاثة امللهوف؟ واإلش���فاق عن اليتي���م واحملروم؟ 
وع���ن ِب���رِّ الوالَدي���ن وِصلة األرحام؟ وع���ن تربية األبناء وحق���وق اأُلُخّوة؟ وع���ن َهْجر املعاصي 
وال�ُمنَكرات، وتعظيم شعائر الله وكفِّ اجلوارح، وكفِّ اللسان عن املعاصي واآلثام، وعن التوبة 
ئات؟ وعن املغامن واملغارم، وال�ُمهلكات وال�ُمنِجيات، واإلقباِل على معالي  وتكفير الذنوب والسيِّ
كر وقيام  األم���ور وأش���راِفها؟ وعن تْرِك حقيرها وسْفس���اِفها؟ وع���ن زيارة املقابر ومجال���س الذِّ

الليل؟
ديق َحْمل النصيحة،  ة بتقوى الله، وَثُقل عل���ى الصَّ لق���د غ���اب التناصح في الله والَوصيَّ
بر، ووّل���ى إهداء العيوب  واصي بالصَّ واصي باحل���قِّ والتَّ دمي قبولها، فُهِج���ر التَّ وش���قَّ عل���ى النَّ

وال�ُمصاَرحة في الَهنات والذنوب!
ة َموالينا؟  فكي���ف الس���بيل للخالص م���ن هذا التقصير؟ ومن يب���دأ ِمّنا فيبعث فين���ا ِهمَّ
فالواِصف���ون حلاِلنا أكثُر م���ن العارفني، والعاِرفوَن أكثُر من الفاعلني، والفاِعلون فاَت زمانهم، 
دون، فإننا نطمُع  دون ق���د جاء أواُنهم، فهل َتنهُض مّنا ُنخبٌة صاحل���ون وَصفوٌة ُمَجدِّ وال�ُمج���دِّ

والله بأن نكوَن منهم!<

بالتصويت في مجلس األمن:
 مصر هل صّححت الخطأ؟

بقلم: فهمي هويدي

ينبغي أن نعترف بأن تأييد مصر لقرار مجلس األمن إدانة املس��توطنات اإلس��رائيلية وحظرها 
كان تصحيح��اً خلطأ كبير وقعت فيه. ذلك أنها حني س��حبت املش��روع الذي س��بق أن قدمته باس��م 
املجموع��ة العربي��ة ف��إن ذلك أس��اء إليه��ا كثي��راً، كما أن��ه كان مبثابة ضرب��ة موجهة إل��ى القضية 
الفلسطينية تنسخ ومتحو كل ما قدمته مصر للقضية على مدى تاريخها. وال مفر من االعتراف أيضاً 
بأن متسك الدول األربع غير العربية التي ساندت املشروع بالتصويت عليه كان موقفاً أخالقياً نزيهاً 
أنق��ذ القرار، األمر الذي يجعله جديراً باإلكبار والتقدير، وال نش��ك ف��ي أن ذلك املوقف وضع مصر في 
موق��ف دقيق وحرج. إذ باتت حينئذ مخّيرة بني خيارات ثالث��ة، إما املوافقة على القرار أو االعتراض 
علي��ه أو االمتن��اع من التصوي��ت. واألول يصح��ح اخلطأ مبا يحفظ ملص��ر ماء وجهها، أم��ا املوقفان 
اآلخران فهما ميثالن فضيحة سياسية، ألن ذلك لن يفسر إال بحسبانه تأييداً لالستيطان، األمر الذي 
يشكل سّبة في جبني مصر تالحقها إلى األبد. أدري أن ثمة انتقاداً ملصر وغمزاً في موقفها الذي انتقل 
من الدعوة لتأجيل املش��روع إلى املوافق��ة عليه، إال أننا ينبغي أن نقدر تلك اخلطوة ونش��جعها، ألن 

تصويب اخلطأ أفضل كثيراً من االستمرار فيه.
أدري أيض��اً أننا انتقلنا من التعلق بأمل حترير فلس��طني من االحت��الل، وصرنا »جناهد« لوقف 
االس��تيطان وكبح جماح الس��عي البتالع مزيد من األرض واإلجهاز على ما تبقى من فلس��طني، إال أن 
ذل��ك ف��ي األجواء الراهن��ة أضعف اإلميان كم��ا يقال، وهو نوع م��ن املقاومة السياس��ية التي حتاول 

تثبيت احلقوق، وإنقاذ ما ميكن إنقاذه، حتى ال تتحول الهزمية إلى استسالم وانبطاح كاملني.
أدري كذلك أن إس��رائيل متارس العربدة والغطرس��ة وهي مطمئنة إلى أنها فوق القانون وفوق 
أي حس��اب. فقد أعلن ن��نت ياهو رفض قرار مجلس األمن، وفي نفس يوم صدور القرار أقر الكنيس��ت 
مب��دأ تبييض املس��توطنات التي بنيت في الضف��ة الغربية، متهيداً إلصدار قانون يضفي الش��رعية 
عليها رغم أنها بنيت على أراض بدعوى أن الفلس��طينيني تخل��وا عنها، في حني أن مالكها األصليني 
يطالب��ون به��ا، إال أن أهمية قرار مجلس األمن تكمن ف��ي أنه يبطل كل تلك التصرف��ات من الناحيتني 

القانونية والسياسية.
ثم��ة رس��الة أخرى لقرار مجلس األم��ن، تتمثل في أنه لف��ت األنظار إلى بع��ض جوانب القضية 
الفلس��طينية التي انش��غل العالم عنها، بحيث تراجعت أولوياتها وكاد يطويها النس��يان. وقد دلت 
عل��ى ذلك صحيف��ة »لوموند« الفرنس��ية أخي��راً عندم��ا نبهت عل��ى أن الرئيس أوبام��ا حني خاطب 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في عام 2010، فإنه تطرق إلي القضية الفلس��طينية في 1083 كلمة، 
لكنه حني خاطب اجلمعية العامة في ش��هر كانون الثاني عام 2016 فإنه حتدث عن املوضوع ذاته 

في 31 كلمة فقط.
توقي��ت قرار إدان��ة وحظر املس��توطنات الذي أصدره مجل��س األمن له أهمية خاص��ة. ذلك أنه 
صدر فيما تس��عى إس��رائيل لضم املنطقة »جيم« في الضفة الغربية الواقعة حتت س��يطرة اجليش 
اإلس��رائيلي بالكام��ل، وه��ي تش��كل 60% من أراض��ي الضفة وحتف��ل باملناط��ق الزراعي��ة واملوارد 
الطبيعية. وقد صادر اإلس��رائيليون 70% م��ن جملة أراضي املنطقة، واحتكروا اس��تثمارها واإلفادة 

منها وسعوا جاهدين لتغيير احلقائق على األرض.
وفي التقارير اإلسرائيلية أن 650 ألف مستوطن يعيشون اآلن في الضفة الغربية ميثلون %22 
من س��كانها، ويدعو ننت ياهو إلى زيادة عددهم إلى مليون في عام 2020، ليرس��ي بذلك حل دولتني 
في الضفة )إلى جانب إسرائيل(: واحدة للمستوطنني وأخرى للفلسطينيني، صحيح أن قرار مجلس 
األم��ن لن يوقف ذلك الطموح اإلس��رائيلي، لكن��ه يبطل تلك املخططات من الناحي��ة القانونية، ويوفر 

سنداً قوياً لتجرميها أمام العدالة الدولية، إذا توفرت اإلرادة العربية بطبيعة احلال.
يخط��ر ل��ي أن أدعو جلنة الش��ؤون العربية في مجلس الن��واب املصري إلى مناقش��ة امللف من 
مختل��ف جوانبه، بدءاً م��ن تقييم املوقف املصري ف��ي مجلس األمن، وانته��اء بطموحات املخططات 
اإلس��رائيلية التي يهدد تنفيذه��ا األمن القومي املصري على األقل، لكني اس��تبعدت ذلك اخلاطر، ألن 

املجلس بلجانه املختلفة أثبت أنه ليس مشتغالً بالسياسة!{

ننت ياهو مع وزير خارجية مصر
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وش��خصيات عس��كرية وأمني��ة وفعالي��ات محلية. 
وكانت مناسبة لتأكيد ضرورة التواصل بني اجلميع  
لتمت��ني اواص��ر العالق��ة ولتحدي��د ما تعاني��ه عكار 
واملطالب��ة بوض��ع عكار عل��ى خريطة االمن��اء فعلياً 
بع��د معان��اة آن له��ا ان تنته��ي، وان اجلماع��ة مت��د 
يده��ا للجمي��ع للعمل عل��ى تأمني ما يخ��دم مصلحة 

مجتمعاتنا.

وأقام قسم الطالبات في رابطة الطالب املسلمني 
في اإلقليم - برجا، محاضرة بعنوان »ش��بابنا.. في 
عالم العجائب« قدمتها اإلعالمية واملدربة األستاذة 
»هنادي الش��يخ جني��ب« حتدثت فيها ع��ن التربية 
الهادف��ة للجي��ل اجلدي��د وع��ن كيفي��ة التعاطي مع 
الواتس آب والفايس بوك، وذلك يوم الس��بت الواقع 
ف��ي 2016/11/26 ف��ي قاع��ة مس��جد الدمي��اس 
بحضور حش��د من طالبات ثانوية برجا الرس��مية، 
امل��دارس  النموذجي��ة، وبع��ض  اإلمي��ان  وثانوي��ة 

االخرى.

الدريب الش��يخ محمد عبدو،  ش��دد فيها على األخالق 
التي جاء لنش��رها سيد البشر،  وأن أهالي وادي خالد 
ه��م امتداد للصحاب��ي اجلليل خالد ب��ن الوليد  رضي 
الل��ه عنه، داعياً الل��ه أن ميّن باألم��ن واألمان على كل 

اللبنانيني.
كلمة جلنة الدعوة ألقاها الش��يخ محمد حسيان، 
وتضمن��ت: »االلت��زام بالقي��م واملبادئ الت��ي جاء بها 
النب��ي محم��د |، مذك��راً ب��أن اجلماع��ة اإلس��المية 

جامعة وموحدة ملواقف اللبنانيني«.
تخل��ل االحتف��ال وص��الت إنش��ادية م��ن وح��ي 
املناس��بة للمنش��د الدمش��قي منصور زعيتر وفرقته، 
ووص��الت ش��عرية لألس��تاذ أحم��د الكاي��د، واختتم 

االحتفال بدعاء للشيخ سمير علمان.

ف��ي املستش��فى احلكوم��ي، حي��ث مت توزيع ال��ورود و 
احللوى والهدايا على املرضى ، والطاقم الطبي ، متمّنني 
للمرضى الش��فاء العاج��ل، داعني الى االقتداء برس��ول 

الله  عليه الصالة والسالم، في احملبة والتسامح.
وقد رحبت املستش��فيات بهذا النوع من االنش��طة 

الذي يدخل الفرح والسرور على قلب املريض.

الكرام مع القرآن، إذ إن كتاب الله غّير حياتهم وأسلوبهم 
بالتعامل مع الغير؛ ورس��ولنا الك��رمي كان خلقه القرآن، 
كان قرآناً ميشي على األرض؛ ورسول الله | وأصحابه 

كانوا يسارعون لتطبيق القرآن وتعاليمه.
باإلضاف��ة إلى فقرة قرآن كرمي م��ع طالب احللقات، 
ووصالت إنش��ادية لفرقة ح��ور اجلنة، وف��ي اخلتام مت 
توزي��ع ش��هادات وجوائز للطالب الفائزين في املس��ابقة 
الت��ي أقامتها حلقات اقرأ وارَق في حفظ بعض من س��ور 

القرآن الكرمي.

قام وفد من اجلماعة اإلس��المية في عكار بجولة 
عل��ى املرجعي��ات املس��يحية الديني��ة والسياس��ية 
مبناس��بة ذكرى ميالد الس��يد املس��يح عليه السالم. 
لل��روم  وتوابعه��ا  ع��كار  مط��ران  الزي��ارة  ش��ملت 
االورثوذك��س باس��يليوس منص��ور، وزي��ر الدف��اع 
يعقوب الص��راف النائب هادي حبيش، ومس��ؤولي 
االحزاب )التي��ار الوطني احلر - الق��وات اللبنانية( 

أقام��ت جمعية النج��اة االجتماعية ف��ي اإلقليم 
- برج��ا احتف��االً مبناس��بة ذك��رى املول��د النب��وي 
الش��ريف، تخلل االحتفال كلمة لألخت س��ليمة دمج 
تكلم��ت فيها عن أخ��الق الرس��ول |، وينبغي لكل 
إنس��ان أن يتحل��ى بها. وق��د عرض تالميذ مدرس��ة 
اإلميان مس��رحية عن س��يدنا عمر رض��ي الله عنه. 
ومت تكرمي األخوات اللواتي حفظن س��ورة محمد من 
قبل مسؤولة النجاة في برجا، باإلضافة إلى أناشيد 
من وحي املناس��بة لفرقة األماني. واختتم االحتفال 

بالدعاء ألهلنا في حلب واليمن والعراق.

مبناس��بة ذكرى املول��د النبوي الش��ريف أقامت 
اجلماعة اإلس��المية في عكار احتف��االً في صالة قصر 

موسى في وادي خالد. 
حض��ر االحتف��ال رئيس احت��اد بلدي��ات الوادي 
الدكت��ور ف��ادي األس��عد ، الدكت��ور مصطف��ى العل��ي 
ممث��اًل تي��ار املس��تقبل، للدكت��ور ب��ري األس��عد ممثل 
حزب اليس��ار الدميقراطي،   رؤساء بلديات ومخاتير 
وعلم��اء ووجهاء وادي خالد، أعض��اء صندوق الزكاة 
في عكار، عدد من قيادات اجلماعة في الدريب، وحشد 

من االهالي.
اس��تهل االحتفال بت��الوة ايات من الق��رآن الكرمي 

للشيخ بكر احملمود.
ثم كانت كلمة اجلماعة اإلسالمية ألقاها مسؤول 

افتتح��ت اجلماعة اإلس��المية في عكار ، أنش��طتها 
مبناس��بة ذك��رى املول��د النب��وي الش��ريف بالتع��اون 
م��ع »جمعي��ة النج��اة االجتماعية« و »كش��افة االميان 

اإلسالمية«، بجوالت على مستشفيات عكار.
كان��ت البداية م��ن مستش��فى )اليوس��ف(، مروراً 
ب�)رحال( ثم  )خلف احلبتور( في منطقة حرار، ونهاية 

النج��اة  جمعي��ة  ف��ي  وارَق  إق��رأ  حلق��ات  نظم��ت 
االجتماعي��ة ف��ي اإلقلي��م - ش��حيم احتف��االً مبناس��بة 
ذك��رى املولد النبوي الش��ريف بعنوان »م��ا أنزلنا عليك 
الق��رآن لتش��قى« وبحضور رئيس��ة جمعي��ة النجاة في 
لبن��ان الصيدلي ختام احلاج ش��حادة، في مركز الدعوة 
اإلسالمية في ش��حيم، وذلك نهار األحد 2016/12/4، 
تخللت��ه كلم��ة للداعية غزال��ة احلجار أش��ارت فيها إلى 
أهمية القرآن في حياة اإلنسان، إذ إنه منهاج حياة ونحن 
نق��رأه لنعيش، وكي��ف كانت حياة الرس��ول والصحابة 

الجماعة اإلسالمية في عكار تهنئ بالميالد المجيد

محاضرة لقسم الطالبات
واحتفال بذكرى المولد النبوي في برجا

من مستشفيات عكارفي مولد الرحمة المهداة.. »نحن دعاة ولسنا قضاة«
الجماعة اإلسالمية »مولدك نور ورحمة«

ذكرى المولد النبوي - حلقات إقرأ وارق - شحيم

أنشطة
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نالت احلكومة ثقة املجلس النيابي، ولم يعد هناك أي ذريعة ميكن الطبقة السياس���ية أن 
تقدمه���ا للبنانيني لتبرير التأخير في انطالق عجلة العهد اجلديد. وكما كان متوقعًا، س���اهم 
االتفاق املس���بق الذي مّت بني الرئيس���ني ميشال عون وس���عد احلريري في تذليل العقبات التي 
اعترضت طريق تش���كيل احلكومة، وحال دون وضع العصي في دواليب صياغة بيانها الوزاري، 
وامتدت بركته لتصل إلى ساحة النجمة وسط بيروت، حيث توالى رفع النواب أليديهم مانحني 
ثقتهم للحكومة. وعليه فإن من املنتظر ابتداء من األس���بوع املقبل، بعد انتهاء عطلة األعياد، 
أن تش���رع احلكومة بدورها املنتظر العمل بش���كل فاعل ورسمي، وأن تبدأ بإقرار البنود املتراكمة 
عل���ى طاول���ة مجلس الوزراء، واالنكباب بش���كل ج���دي إليجاد مخارج للمش���كالت الكثيرة التي 

تضغط على صدور وجيوب اللبنانيني، ال سيما املعيشّية واالقتصادية.
يدرك اجلميع أن العمر االفتراضي للحكومة لن يزيد على عدة أش���هر. فبعد االنتخابات 
النيابي���ة الت���ي من املفترض أن جت���ري منتصف العام القادم، تس���تقيل احلكومة، لتبدأ حكاية 
جديدة من بدايتها، فيختار رئيس اجلمهورية رئيس���ًا جديدًا للحكومة بناء على االستش���ارات 
النيابية. ومبا أن بركة االتفاق املسبق ستمتد إلى ما بعد االنتخابات، ومبا أن النتائج املتوقعة 
ل���ن تختل���ف كثي���رًا عما ه���و قائم، فإن رئي���س احلكومة الذي س���يختاره رئي���س اجلمهورية هو 
الرئيس سعد احلريري الذي سيتولى تشكيل حكومة جديدة، ويشرف على صياغة بيان وزاري 
جدي���د تن���ال بن���اًء عليه ثقة املجلس النياب���ي املنتخب. لكن القول بأن عم���ر احلكومة احلالية 
ل���ن يك���ون طوي���اًل، ال ينبغ���ي أن يدفع إل���ى التقليل من أهمية ال���دور املنوط به���ا. صحيح أنها 
أش���هر قليل���ة، لكن بندًا رئيس���يًا ومفصلي���ًا على طاولة مجل���س الوزراء ينبغ���ي منحه األهمية 
واألولوي���ة، وأن يتم بحثه واملس���ارعة بإحالته إلى مجلس النواب إلق���راره، أال وهو التوصل إلى 
قان���ون انتخاب���ي جديد. فإج���راء االنتخابات النيابية بن���اًء على القان���ون االنتخابي األكثري، 
سيش���كل صفع���ة موجعة للعهد اجلديد، وضربة لكل اآلمال الت���ي وضعها اللبنانيون على هذا 

العهد بتغير احلال وحتسن األحوال. 
ش���هر العسل الذي شهدناه منذ انتخاب رئيس اجلمهورية وتشكيل احلكومة ليس متوقعًا 
أن ميت���د ليش���مل االتف���اق على القان���ون االنتخابي اجلديد، خاصة إذا عرفن���ا أن أي تغيير في 
أحج���ام الق���وى والكتل السياس���ية بناًء على م���ا س���تفرزه االنتخابات النيابية س���ينعكس على 
طريقة التعامل معها وعلى احلصة التي س���تنالها في أي قس���مة سياس���ية مقبلة. وعليه، فإن 
جميع القوى السياس���ية لن تتس���اهل في موضوع القانون االنتخابي كما تس���اهلت في تشكيل 
احلكومة وبيانها الوزاري، وهي مس���تعدة لتستأس���د على اآلخرين وقلب الطاولة عليهم إذا ما 
توافق���وا عل���ى قانون انتخاب���ي اليضمن زيادة حجم كتلتها النيابي���ة، أو على األقل عدم تراجع 
حجمه���ا. وما دامت الطبقة السياس���ية التي متثلت باحلكومة ه���ي التي تقوم بحياكة القانون 
االنتخاب���ي اجلدي���د، فإن األم���ور ال تدعو لكثير م���ن التفاؤل، ألن هذه الطبقة لن تس���مح بأن 

يتراجع حجمها من خالل قانون يعكس متثياًل حقيقيًا للبنانيني. 
ليس من املنتظر وال املتوقع من احلكومة اجلديدة أن »تشيل الزير من البير«، وال أن جتد 
حلواًل نهائية للمش���كالت السياس���ية واألمنية واالقتصادية واملعيش���ية واحلياتية الكثيرة التي 
يعان���ي منه���ا اللبنانيون، لكن أمرًا واحدًا تبق���ى اآلمال معقودة على هذه احلكومة إلجنازه، هو 
إق���رار قانون انتخابي عص���ري ينهي احتكار التمثيل لطبقة سياس���ية متناقضة في التوجهات 
السياس���ية لكنه���ا متعاون���ة ومتحالفة ف���ي توزيع احلصص واملغ���امن، وهو م���ا اعتادته الطبقة 
السياس���ية من���ذ عه���د الوصاية الس���ورية وحتى يومن���ا هذا، ويأم���ل اللبناني���ون أن ينتهي هذا 

الواقع، وأن يشهدوا والدة طبقة سياسية جديدة.
مصداقي���ة رئي���س اجلمهوري���ة على احمل���ك، وإذا انطلق العهد الرئاس���ي بقان���ون انتخابي 
يس���اهم في إنتاج الطبقة السياس���ية نفسها التي عّشش الفس���اد بني جنباتها، ويهمش شرائح 
أساسية في املجتمع، فإن تشويهًا كبيرًا سيصيب صورة هذا العهد، وسيخّيب آمااًل كثيرة علقت 

عليه للتغيير.< 

بقلم: أواب إبراهيم

القانون االنتخابي
أول امتحانات العهد الجديد

كلمة طيبة

أما وقد انتهت جلس��ات مناقشة البيان 
ال��وزاري ف��ي مجلس الن��واب ط��وال ثالثة 
أي��ام لينال عل��ى اثره ثق��ة معظ��م النواب، 
فإنه ال ب��ّد لنا من قراءة حيثيات التش��كيلة 
بع��ض  متأخ��رة  ج��اءت  وإن   - الوزاري��ة 
الش��يء - وكيفية توزيع احلقائب الوزارية 
عل��ى املناطق والكت��ل النيابي��ة ليتضح لنا 
حرم��ان طرابل��س والضنية واملني��ة وعكار 
حقها بوزارات خدمات تنصف هذه املناطق 

احملرومة واملزمنة في حرمانها.
ه��ذه  أن  طرابل��س  أبن��اء  يج��د  ول��م 
احلكوم��ة أنصفته��م مبنحها وزي��راً واحداً، 
وه��ي التي كانت حتصل عل��ى أربعة وزراء 
ف��ي  وخاص��ة  الس��ابقة،  احلكوم��ات  ف��ي 
حكوم��ة الرئيس جنيب ميقات��ي. وكان من 
األج��دى أن يعم��د الرئيس س��عد احلريري 
به��ا  يعت��ّد  الت��ي  طرابل��س  انص��اف  ال��ى 
ويعتبرها مدينته، فإذا به يتجاهل أمر هذه 
املدينة ويخص��ص لها وزارة واحدة للنائب 
محم��د كبارة هي وزارة العمل التي ال تعتبر 

وزارة خدمات.
ه��ذا  تس��تنكر  بأس��رها  طرابل��س  إن 
التجاه��ل املتعم��د لها فيما كان��ت املداوالت 
لتش��كيل هذه احلكومة تراعي مطالب سائر 
الكتل وتتوخى إرضاءهم وحتقيق طلباتهم 
بوزارات سيادية ووزارات خدمات  تقاسمها 
التيار العوني وحزب القوات وكتلة التنمية 
والتحرير التي يترأسها الرئيس نبيه بري.

الكت��ل  ه��ذه  أه��داف  انكش��فت  لق��د 
لتن��ال  بعينه��ا  وزارات  عل��ى  واصراره��ا 
م��ا تتمن��اه م��ن وزارات س��يادية ووزارات 
خارجي��ة وحظي��ت كل كتل��ة نيابي��ة مب��ا 
أصرت علي��ه بع��د أن هددت أنها س��تنتقل 
الى صفوف املعارضة أن لم تنل ما تتمس��ك 
به ولتس��قط بذل��ك مقولة »بحب��ك يا لبنان 
ي��ا وطن��ي« لتصب��ح »بحب��ك ي��ا طائفت��ي 
وي��ا منطقتي«. ول��م يحس��ب لطرابلس أي 
حساب، فيما كان بإمكان الرئيس احلريري 
أن يع��ّزز م��كان طرابل��س ومطالبه��ا الت��ي 
تؤمنها وزارة اخلدمات كاالشغال والتربية 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  واملي��اه  والطاق��ة 
وغيره��ا م��ن وزارات اخلدم��ات التي متنح 

بعض احلقوق للعاصمة الثانية.

واالم��ر نفس��ه ف��ي ع��كار الت��ي منحت 
النائ��ب مع��ني مرعبي وزارة دولة لش��ؤون 
النازح��ني. والطري��ف ف��ي األم��ر أن وزي��راً 
عكارياً سيتولى االهتمام بشؤون النازحني، 
وكان من االجدى أن تس��مى وزارة ش��ؤون 
ع��كار ووزارة للضني��ة واملني��ة احملرومتني 
منصب��اً وزاري��اً، وهم��ا اللت��ان تس��تحقان 
مجل��س إمن��اء أس��وة مبجل��س اجلن��وب، 
لكنهما كما في العادة خارج اهتمام الرئيس 

سعد احلريري إال في ايام االنتخابات.
إن متثي��ل عكار ب��وزارة ليس لها مكتب 
وال هيكلية ادارية وال موازنة  وهي محسوبة 
عل��ى الرئي��س احلريري ولك��ن ال يعرفها إال 

في اثناء التظاهرات واالعتصامات.
أم��ا الوزي��ر الع��كاري الثان��ي يعقوب 
الص��راف، فه��و غي��ر محس��وب عل��ى عكار 
اال ببطاق��ة الهوي��ة وال يعتد ب��وزارة الدفاع 
وإن كان��ت س��يادية إال انه��ا ل��ن جتلب املن 

والسلوى الى عكار.
هذه حال ه��ذه املناطق التي ال جتد من 
يستقتل إنصافها كما اس��تقتل زعماء الكتل 
النيابي��ة باحلص��ول عل��ى وزارة خدم��ات 
تؤم��ن حملازبيه��م ومناطقه��م وطائفتهم ما 

يتمنونه من مراكز حتتكر هذه الوزارات.
»برافو« لسمير جعجع الذي حصد أربع 
وزارات دس��مة وللرئيس نبيه بري الذي لم 
يص��ّوت للرئيس ميش��ال ع��ون، ورغم ذلك 
نال ما متّنى، والوزير جبران باس��يل عّراب 
ه��ذه احلكوم��ة، وليحص��د التي��ار العوني 
ومع��ه رئي��س اجلمهوري��ة س��بع حقائ��ب 
وزارية. حتى النائب سليمان فرجنية الذي 
كان خصم الرئيس ميش��ال عون، أصّر على 
منحه وزارة االش��غال العام��ة لتنعم زغرتا 

وقضاؤها بالزفت حتى أعتاب املنازل.
لقد يئس الطرابلسيون من هذه الدولة 
وحكوماتها، وبات��وا على يقني بأنهم خارج 
اهتمام��ات املس��ؤولني، وهم عاتب��ون على 
الرئيس سعد احلريري الذي كان يؤمل منه 
أن يع��زز دورها وينصفه��ا إن كان يعتبرها 
مظلوم��ة ومغّيب��ة، ولكن ظل��م ذوي القربى 
أش��ّد م��رارة عل��ى النفس من وقع احلس��ام 

املهند.{
عبد القادر االسمر

لماذا لم ُينصف الرئيس الحريري
طرابلس والضّنية وعكار؟
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