
إلى أن ينتهي »الجهاد األكبر«
يخطئ من يظن أن األزمة اللبنانية انتهت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية. فالرئيس نبيه بري، الذي كان يدير مطبخ أزمة الش���غور الرئاس���ي والتعطيل 
احلكوم���ي م���ن منزل���ه في عني التينة، وبعد ذلك تش���كيل حكومة العه���د األولى، قال عندما 
س���ئل ع���ن قانون االنتخاب���ات النيابية ال���ذي تعمل القوى السياس���ية عل���ى صياغته متهيدًا 
لعرضه على املجلس النيابي: »ان أمامنا إشكالية اجلهاد األكبر«، ومعنى هذا أن أزمة انتخاب 
الرئيس ليس���ت ش���يئًا ذا بال إزاء »قانون االنتخاب«، وهذا ما يتجلى في تطّور مواقف القوى 
السياس���ية واألحزاب املناطقية والكتل الطائفي���ة واملذهبية من القانون، فبعض هذه القوى 
عّبر عن هواجسه من مخرجات القانون، والبعض اآلخر لم يعّبر عن موقفه بعد، بانتظار أن 
يسمع ما يقوله اآلخرون. لكن األهم من كل هذا هو متى يناقش مشروع القانون في »اللجان 
النيابي���ة«، ومت���ى جت���ري إحالته عل���ى الهيئة العامة.. وبع���د ذلك متى يتم تش���كيل اللجان 
املش���رفة على العملية االنتخابية، وبعد ذلك تدريبها على املمارسة العملية.. كل ذلك سوف 
يستدعي وقتًا غير قصير، ومتديدًا تقنيًا أو تقليديًا.. الى أن ننتهي من هذا »اجلهاد األكبر« 

خالل عام 2017، في ربيعه أو خريفه.. الى أن تكون احلرب السورية قد وضعت أوزارها.

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

بعد زيارة عون للسعودية وقطر
هل يشهد لبنان تحواًل في سياساته؟

عملية دهس في القدس
وفرار الجنود أحرج القيادة الصهيونية

قصف في وادي بردى
وغارات في حلب وحمص وحماة

قورتولموش: تركيا تقف منذ البداية
في المكان الصحيح حيال األزمة السورية

أردوغان: الدول الداعية لمحاربة »داعش«  
باتت أشبه براعية له

الحزب التقدمي 
وقانون االنتخابات

إجراءات انتقامّية إسرائيلّية بعد عملّية القدس
حماس والجهاد تباركان

العدد 1245 - ال�س�نة اخلامسة والعشرون - اجل�م�ع�ة 15 ربيع اآلخر 1438 ه�� -  13 كانون الثاني 2017 م

رسائل تفجيرات تركيا 
و»صقور حرّية كردستان«



األمـان - العــدد 1245 - 13 كانون الثاني 2017م2

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(

»المستقبل« تشيد
 بزيارة عون

شددت كتلة »املس��تقبل« النيابية على 
»أهمي��ة الزيارت��ني اللتني يق��وم بهما رئيس 
اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون والوف��د املراف��ق 
للمملك��ة العربية الس��عودية ودولة قطر ملا 
لهم��ا من أث��ر في اإلس��هام إيجاباً ف��ي إعادة 
ترمي��م العالق��ات األخوي��ة م��ع اململك��ة في 
ش��كل خ��اص وبقي��ة دول اخللي��ج العربي 
والعالم العربي في ش��كل عام«. ولفتت إلى 
أن »اللبناني��ني وكم��ا بّينت��ه التج��ارب لهم 
عبر الس��نني، مدركون أهمية عمق العالقات 
اللبنانية- اخلليجي��ة- العربية وتأثيراتها 
وتداعياته��ا اإليجابية على ش��تى اجلوانب 
واالجتماعي��ة  واالقتصادي��ة  الوطني��ة 

واملعيشية في لبنان«.
وأك��دت الكتلة في بيان بع��د اجتماعها 
األسبوعي برئاس��ة الرئيس فؤاد السنيورة 
عل��ى  احل��رص  ش��ديدو  »اللبناني��ني  أن 
التمس��ك بهذا العمق االس��تراتيجي العربي 
واخلليج��ي في ش��كل خاص«، مش��يرة إلى 
أنه��م بالتال��ي »يدرك��ون احلاج��ة املاس��ة 
إل��ى إع��ادة فتح النواف��ذ واألب��واب مع دول 
اخللي��ج العربي مب��ا يعينهم عل��ى مواجهة 
التحدي��ات األمني��ة واالقتصادي��ة، ال س��يما 
وس��ط مؤش��رات التراجع االقتصادية التي 
يعان��ي منه��ا االقتص��اد اللبنان��ي ف��ي هذه 

املرحلة الصعبة«.

شمس الدين انتقد قرار قبالن 
اعتبار مسجد الصادق وقفًا

اخليري��ة  اجلمعي��ة  رئي��س  انتق��د 
الثقافية - مؤسس��ات اإلمام ش��مس الدين، 
الوزي��ر الس��ابق إبراهيم ش��مس الدين، في 
مؤمت��ر صحافي، قرار نائ��ب رئيس املجلس 
االسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد االمير 
قب��الن اعتبار مس��جد اإلمام الص��ادق الذي 
بنت��ه اجلمعية مع رئيس��ها الراحل الش��يخ 
محمد مهدي ش��مس الدين ع��ام 1998، وما 
حتته واألرض احمليطة به وقفاً يتبع س��لطة 

املجلس.
تش��غلها  الت��ي  األرض  »إن  وق��ال: 
اجلمعي��ة ه��ي مل��ك لبلدي��ة بي��روت، وق��د 
أج��از املجلس البلدي ع��ام 1983 للجمعية 
استعمال هذا العقار إلنشاء مشاريع تربوية 
األرض  تع��ود  أن  عل��ى  وغيره��ا،  وثقافي��ة 
واملبان��ي التي عليها إل��ى بلدية بيروت بعد 
99 س��نة، واجلمعي��ة ملتزم��ة ه��ذا االتفاق 

متاماً وال تستطيع اخلروج عنه«.

الملك سلمان يؤكد لعون:
 ال بديل عن لبنان

قال املس��ؤول اللبناني الذي امتنع عن 
كش��ف هويت��ه لوكال��ة »فرانس ب��رس« أن 
»ول��ي ول��ي العهد الس��عودي وزي��ر الدفاع 
م��ع  س��يبحث  س��لمان  ب��ن  محّم��د  االمي��ر 
نظي��ره اللبناني )الوزي��ر يعقوب الصراف( 
س��بل إع��ادة العمل باملس��اعدة العس��كرية 
 3 بقيم��ة  اللبنان��ي  للجي��ش  الس��عودية 
ملي��ارات دوالر، والت��ي كان��ت جم��دت ف��ي 
ش��باط املاض��ي، اي قبل اقل من س��نة، على 
خلفية ما اعتبر انها »مواقف عدائية تس��ّبب 

بها حزب الله«.
وبص��رف النظر عن اللغط ح��ول ما إذا 
كان ق��رار التجميد »قد انته��ى أم ال«، فان ما 
س��معه الرئي��س عون م��ن امللك الس��عودي 
 – اللبناني��ة  العالق��ات  وجه��ة  أن  ُيؤّك��د 
الس��عودية س��تكون ايجابي��ة وفعال��ة مبا 
يطمئن إلى متانة هذه العالقات ودميومتها.

وتبع��اً ملص��در لبناني، فإن خ��ادم احلرمني 
ش��ّدد امام رئيس اجلمهورية على أن »الثقة 
بالرئيس العماد ميش��ال عون كبيرة«، وانه 

»سيقود لبنان إلى بر األمان واالستقرار«.

الحريري ُيؤّكد التزام 
الحكومة إجراء االنتخابات

س��عد  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  أك��د 
احلريري ان حكومة اس��تعادة الثقة ملتزمة 
إج��راء االنتخاب��ات النيابي��ة ف��ي موعده��ا 
احمل��دد، لك��ن التزامن��ا األكب��ر ه��و الوصول 
إلى قانون جديد لالنتخاب��ات، مبدياً تفهمه 
الدميقراط��ي«  »اللق��اء  رئي��س  لهواج��س 
النائب وليد جنبالط حيال القانون اجلديد، 
مش��يراً إل��ى ان »هدفنا م��ن التواف��ق هو ان 
نريح جميع الطوائف ال ان نثير هواجسها«. 
وإذ أّكد تفاهمه مع رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون، أعلن ان موضوع تعيني حاكم 

جديد ملصرف لبنان لم يطرح بينهما.

خوري: لن نوافق على قانون 
ال يرضى عنه جنبالط

أعل��ن وزي��ر الثقافة غط��اس خوري أن 
»تي��ار املس��تقبل ل��ن يواف��ق عل��ى قانون ال 
يرضى به رئيس حزب التقدمي االش��تراكي 
وليد جنبالط«، وهو موق��ف واضح يتكامل 
مع مواقف غالبية القوى السياس��ية آخرها 
»الق��وات اللبناني��ة«، الهادف��ة إل��ى طمأن��ة 
جنبالط ال��ذي عّبر عن هواجس��ه بضربات 

يومية تستهدف »النسبية«.
ومنذ انطالق »العه��د اجلديد« يحرص 
راكبو قط��ار التس��وية على ارس��اء التهدئة 
السياس��ية والبحث عما يعيد الثقة بالدولة 
بعد فت��رة ترهل كش��فت عورة السياس��يني 
واالنقس��ام والفساد في املؤسسات، وال يزال 
البحث عن قانون انتخاب جديد امللف األول 
على جدول أعمال القوى السياس��ية العتبار 
أن ع��دم اقراره س��يكون مبثاب��ة الرصاصة 
املوجعة في خاصرة العهد اجلديد ووعوده 

االصالحية..

قباني: تلزيم البلوكات 
الخمسة ليس نهائيًا

 ناقشت جلنة االش��غال العامة والنقل 
النف��ط  مرس��ومي  إق��رار  واملي��اه  والطاق��ة 
النائ��ب  اللجن��ة  والغ��از، واوض��ح رئي��س 
محمد قباني ان »عدد البلوكات ليس خمسة 
حكم��اً واالختي��ار ينبغي ان يك��ون للعرض 

االفضل«.
وجلس��ة جلن��ة األش��غال العامة كانت 
االولى مبشاركة وزير الطاقة اجلديد سيزار 
اب��ي خليل، وترك��ز البحث على املرس��ومني 
املتعلق��ني بالنف��ط والغاز بع��د اقرارهما في 

مجلس الوزراء.
وتوق��ف قباني عن��د املالحظ��ة االولى، 
فس��أل: »مل��اذا قس��مت البل��وكات العش��رة 
هك��ذا؟ املهم ان تكون هن��اك قيمة اقتصادية 
متقارب��ة بني البلوكات العش��رة، امنا ما اقر 
هو طرح 5 بلوكات: االول هو رقم واحد على 
احلدود اللبنانية - الس��ورية - القبرصية، 
يعني الش��مال الش��رقي، وهن��اك 3 بلوكات 
ف��ي اجلن��وب ه��ي 8 و9 و10، وال ب��د من ان 
نرفض اي نزاع بالنس��بة الى حدود املنطقة 
االقتصادي��ة اخلالص��ة. وتبق��ى املالحظ��ة 
االساس��ية أن تلزمي البلوكات اخلمسة ليس 
نهائي��اً، بل يج��ب اختي��ار االفض��ل لناحية 
العروض وملصلحة لبن��ان، وبالتالي العدد 

لن يكون حكما خمسة«.

ميقاتي يوضح..!

رد املكت��ب االعالم��ي للرئي��س جني��ب 
ميقاتي على ما نشرته صحيفة »املستقبل« 
تعقيباً على تصريح ميقاتي الصادر بتاريخ 
التاس��ع من كانون الثاني ال��ذي تطرق فيه 
ال��ى موض��وع صالحي��ات رئي��س مجل��س 
الوزراء في الدعوة الى عقد جلس��ات مجلس 

الوزراء«.
التعقي��ب  كان  »مل��ا  ال��رد:  ف��ي  وج��اء 
الص��ادر م��ن قبلكم ق��د ابتعد ع��ن املوضوع 
االس��اس، ومع حرصن��ا على ع��دم الدخول 
في أية س��جاالت، نذّكر بأن الرئيس ميقاتي 
ق��ال في تصريحه م��ا حرفيت��ه: »ان الدعوة 
الى جلس��ات مجلس ال��وزراء تناط برئيس 
مجل��س ال��وزراء، وعندم��ا يحض��ر فخام��ة 
رئيس اجلمهورية اجللس��ة يترأس��ها«، ولم 
يب��د اعتراضاً عل��ى ترؤس فخام��ة الرئيس 

اجللسات.

أكثر من  مليون خط أقفل 
ك« ر خَطّ تضامنًا مع »سِكّ

رغ��م كث��رة االنقس��امات الت��ي جتم��ع 
أبناء هذا الوطن، تضام��ن اللبنانيون األحد 
املاض��ي مع حمل��ة »س��ّكر خط��ك« للتعبير 
عن س��خطهم من اس��عار التخاب��ر اخلليوي 
الت��ي تعتب��ر االغل��ى في الش��رق االوس��ط. 
ه��ذا التضامن ترجم بإقف��ال نحو 850 الف 
ت��ي  »أم  اخللي��وي  لش��ركتي  تابع��ة  خ��ط 
س��ي« و»ألفا« حتى الس��اعة 12 ظهراً، وما 
إن اصبح��ت الثانية بعد الظه��ر حتى ارتفع 
الرق��م الى أرق��ام فوجئ بها منظم��و احلملة 
ليص��ل الى ملي��ون و371 أل��ف و412 خطاً 
وف��ق م��ا أكد الناش��ط ب��الل مهدي نق��الً عن 
مصادر خاصة في الشركتني. ومع األمل في 
أن تبدأ هذه احلمل��ة بتحقيق أهدافها، يؤكد 
مه��دي أن املجتمع املدني س��يواصل حملته 
ه��ذه على نح��و متصاع��د واعداً ب��أن يكون 
ثمة مفاج��آت األحد املقبل س��تكون موجعة 
للش��ركتني عل��ى نحو يب��ني مدى هشاش��ة 
البني��ة التحتية لقطاع اخللي��وي في لبنان، 

ويعري قدرة التحّمل للشركتني«.

وجهة نظر

ترامب غيت!
ف���ي ع���ام 1972 متك���ن الرئي���س األميرك���ي ال���ذي ينتم���ي ال���ى احل���زب 
اجلمهوري ريتش���ارد نيكس���ون م���ن الفوز بوالية رئاس���ية ثانية بع���د أن تغلب 
على منافسه الدميوقراطي جورج ماكغفرين بأغلبية واضحة تفوق األغلبية 
الت���ي تغل���ب فيه���ا اجلمهوري دونال���د ترامب عل���ى منافس���ته الدميوقراطية 
هي���الري كلينت���ون في عام 2016. ولكن الرئيس نيكس���ون ل���م يهنأ بهذا الفوز 
الذي تدحرج حتت وطأة الفضيحة التجسس���ية التي اكُتشَفت الحقًا وتورط 
فيه���ا احلزب اجلمهوري من خالل زرع أجهزة تس���جيل صوتية في مقر قيادة 
احلزب الدميوقراطي، ما أدى الى تعزيز امكانات الفوز لدى نيكسون. وميكن 
الكثير من األمريكيني أن يستعيدوا ذكريات هذه الفضيحة التي أطلق عليها 
تسمية ووترغيت في خضم احلديث عن دور مخابراتي روسي في االنتخابات 
الرئاس���ية األخيرة التي أدت الى فوز مرشح احلزب اجلمهوري دونالد ترامب 
على مرش���حة احلزب الدميوقراطي هيالري كلينتون. وجتدر االش���ارة الى أن 
تسمية تلك الفضيحة بووتر غيت تعود إلى املكان الذي يقع فيه مقر احلزب 
الدميوقراطي الذي خضع لعملية التجس���س املشار إليها. ويبدو أن احلديث 
ف���ي الواليات املتحدة األمريكية عن الدور الروس���ي في فوز ترامب يكبر ككرة 
تناول  الثلج، خصوصًا بعد مشاركة ال�cia ومؤسسات مخابراتية أخرى في 
ه���ذا املوض���وع ال���ذي يثير اش���كاالت ع���دة في الرئي���س املنتخ���ب. صحيح أن 
ه���ذه االش���كاالت ل���م ت���رَق بعد إل���ى مس���توى تهديد صح���ة انتخ���اب ترامب 
أو تعرقل عمليات تس���لمه ملهماته الرئاس���ية في العشرين من الشهر احلالي، 
ولك���ن الصحي���ح أيضًا أن احلديث عن دور روس���ي مخابرات���ي في االنتخابات 
األخي���رة ج���دي وقاب���ل للتفاع���ل في قاب���ل األي���ام... خصوص���ًا بع���د التأكد 
م���ن أن ه���ذا الدور الروس���ي قد أس���هم اس���هامًا فاعاًل في ترجي���ح كفة ترامب 

االنتخابية.
ويض���اف إل���ى ه���ذا االته���ام املوج���ه إلى روس���يا وإل���ى ترام���ب، جملة من 
القضاي���ا الت���ي اس���تفزت قطاعات واس���عة م���ن املجتم���ع األميرك���ي املتعلقة 
بحقوق االنس���ان والعنصرية والضرائب والضمان الصحي وجوانب السياسة 
اخلارجي���ة التي تس���تعدي أطرافًا دولي���ني مثل الصني ومتي���ل ايجابًا ناحية 
أطراف آخرين مثل روس���يا. ويتعرض ترامب بش���كل دائ���م لتهجمات متكررة 
كان آخرها على لسان املمثلة األميركية الشهيرة ميريل ستريب التي انتهزت 
فرص���ة تكرميها في حفل توزيع جوائز Golden Club لتنتقد هزء ترامب 
بأح���د اإلعالميني من ذوي االحتياج���ات اخلاصة، كما قيل الكثير عن رفض 
ع���ام م���ن قب���ل املغن���ني األمريكي���ني واملغني���ات للمش���اركة الغنائي���ة في حفل 
تنصيب ترامب في البيت األبيض خالل األس���بوع املقبل. قد يكون من املبكر 
احلدي���ث عن والدة قضية »ترامب غيت« عل���ى وزن »ووترغيت« ولكن الطريقة 
االس���تفزازية التي يعالج فيها ترامب القضايا التي تواجهه توحي بأن الباب 
س���يبقى مفتوحًا أم���ام خصوم الرجل للضغط عليه م���ن خالل هذا املوضوع 
الذي لم يتحول حتى هذه الساعة الى فضيحة حتاكي ووترغيت التي دفعت 
الرئي���س نيكس���ون قبل 43 عام���ًا الى تقدمي اس���تقالته في خطوة اس���تباقية 
خلطوة ش���بيهة كان ميكن أن يقدم عليها الكونغرس بأغلبية 60 صوتًا. وكما 
ه���و ح���ال تأثير وص���ول ترامب الى س���دة الرئاس���ة األميركية ف���ي الكثير من 
القضايا الدولية، فإن أي عامل ضغط سلبي على ترامب سُيسهم في التأثير 
بهذه القضايا التي تلعب حيالها الواليات املتحدة أدوارًا شتى. وجتدر االشارة 
هنا الى أن فضيحة »ووتر غيت« قد طبعت احلياة السياسية األميركية حتى 
بات���ت كل الفضائح احملتملة تنس���ب اليه���ا والتي كان أبرزها ما س���مي »إيران 
غيت« التي حدثت في عهد الرئيس اجلمهوري )أيضًا( رونالد ريغان في عام 
1986. فه���ل يش���هد األميركيون في قابل األي���ام مقدمات لفضيحة قد يطلق 

عليها »ترامب غيت«؟<
أمين حجازي

د. الحوت: المختلط يشّكل نقطة انطالق إيجابية التفاق حول قانون االنتخاب
 ق��ال النائب عن اجلماعة اإلس��المية د. عم��اد احلوت في 
حدي��ث إلذاعة »الفج��ر« إن »زيارة رئيس اجلمهورية ميش��ال 
ع��ون للمملكة العربية الس��عودية س��اهمت بانقش��اع الغيمة 
التي س��يطرت على جو العالقة بني البلدين، وفتحت الباب من 
جديد لعودة اململكة العربية الس��عودية الهتمامها بالس��احة 
اللبناني��ة واملصالح اللبنانية الس��عودية املش��تركة، على أن 
تبق��ى ه��ذه الزي��ارة مقدمة لالتص��االت ب��ني ال��وزراء النظراء 

بالبلدين لترجمة الزيارة إلى نقاط عمل مشتركة«.
وأض��اف احل��وت أن »م��ن الطبيع��ي أن تش��تمل زي��ارة 
الرئي��س ميش��ال عون عل��ى رأس الوف��د ال��وزاري املرافق إلى 
قطر طرح ملف العس��كريني اللبناني��ني املخطوفني لدى تنظيم 
الدول��ة، الذي ميثل هّماً وطنياً مش��تركاً ذا أولوية، ال س��ّيما أن 
قطر تستطيع توظيف وسطاء قد يأتون بأخبار عن العسكريني 

املخطوفني«.
 وح��ول قانون االنتخ��اب، أوضح احل��وت »وجود تنازع 

ب��ني اجتاهني: األول اجتاه إرضاء املواطن اللبناني الذي أُغرق 
بالوعود بالوصول إلى قانون انتخابات نيابي جديد، والثاني 
اجتاه القوى السياسية التقليدية التي تسعى لتكريس بقائها 
وع��دم إتاح��ة الفرص��ة بظه��ور وجوه سياس��ية جدي��دة عبر 
انتاج قان��ون انتخابات عصري وجديد«، معرب��اً عن اعتقاده 
أن »التح��دي األس��اس أم��ام رئي��س اجلمهورية ميش��ال عون 
بع��د عودته من جولته اخلليجية، ه��و الدفع باجتاه الوصول 
إلى قانون انتخابات خالل خمس��ة عش��ر يوماً من عودته إلى 

لبنان.«
 واعتب��ر احل��وت أن »أم��ام الق��وى السياس��ية املمثلة في 
مجل��س النواب متس��عاً م��ن الوقت حت��ى نهاية ش��هر كانون 
الثاني اجلاري للوصول إلى صيغة مشتركة لقانون االنتخاب، 
علماً أن القانون املختلط بطرحْيه ميكن أن يشّكل نقطة انطالق 
إيجابية للوصول إلى اتفاق مشترك حول قانون االنتخاب ألن 

قانون الستني يبقى هو أسوأ اخليارات لكونه غير عادل«.

لقطات لبنانية
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لبنان، مما يعيد لبنان بلداً مفتوحاً للسياحة واالصطياف واالستثمار.
وإذا ما اس��تطاع الوفد الرئاس��ي اللبناني حتقيق ه��ذه املطالب فإنه 
يخف��ف م��ن وطأة الن��زوح الس��وري الكثيف نتيج��ة احل��رب الدائرة في 
س��وريا، إذ يق��ّدر عدد النازحني الس��وريني بأكثر من مليون وخمس��مائة 
أل��ف نازح، يس��تهلكون امل��اء والكهرب��اء، ويحتاجون الغذاء والكس��تاء 
والع��الج.. فكيف إذا حرم لبن��ان من مصادر دخله األساس��ية ممثلة في 

استقبال إخوانه اخلليجيني؟!
ه��ذا عل��ى الصعي��د االقتص��ادي واالجتماع��ي، أم��ا عل��ى الصعي��د 
السياسي فإن لبنان يعاني تداعيات احلرب الدائرة في سوريا قريباً من 
حدوده، ويحتاج إلى التنس��يق السياس��ي مع محيط��ه العربي ملعاجلة 
األزمة السورية. وتأتي السعودية وقطر في طليعة األقطار التي كانت لها 
اس��هامات مقّدرة في معاجلة امللف السوري، بالتنسيق مع تركيا وإيران 
وغيرهما من دول املنطقة، بينما يشتكي لبنان، ويشتكي منه اجلميع، أن 
هناك ميليش��يات طائفية لبنانية تش��ارك في احلرب الدائرة في س��وريا 
وغيره��ا من أقط��ار العالم العربي، كاليمن والع��راق. ولعل متثيل معظم 
الق��وى السياس��ية اللبناني��ة في الوفد يس��اهم في تفهم ال��دول العربية 
-ال س��يما منها اخلليجية- لالش��كالية التي يعاني منها لبنان بالنسبة 
للتعددية الطائفية والسياس��ية التي حتتم على »العهد اجلديد« مراعاة 
توجه��ات وانتم��اءات مختلف الق��وى السياس��ية والطائفي��ة اللبنانية، 

ومبررات موقفها من احلرب الدائرة في سوريا، ومشاركتها فيها.
لكن اش��كالية دس��تورية تبرز من خالل أداء »العهد اجلديد«، س��واء 
في ممارس��اته الداخلية أو ف��ي وفوده وجوالته اخلارجية. فاجللس��ات 
الت��ي عقدته��ا احلكوم��ة كان��ت كلها ف��ي قصر بعب��دا، وبرئاس��ة رئيس 
اجلمهوري��ة.. بينما يفترض برئيس مجلس الوزراء أن يترأس جلس��ات 
احلكومة، وإذا حضر رئيس اجلمهورية ترأس اجللس��ة، وهذا ليس أصالً 
بل هو استثناء. أما في اجلوالت اخلارجية فإن رئيس اجلمهورية يرافقه 
»مجل��س وزراء مصغر« مؤلف من ثمانية وزراء يتولون احلقائب الهامة 
في احلكومة، كاخلارجية والداخلية واملالية والتربية وغيرها، مما جعل 
اجتم��اع احلكومة ال��ذي انعقد ي��وم األربع��اء املاضي برئاس��ة الرئيس 
احلري��ري غي��ر ذي وزن، ألن��ه ناق��ش أم��وراً غي��ر ذات أهمي��ة. وإذا كان 
الرئيس احلري��ري ال يتوقف عند مثل هذه التج��اوزات، ويعامل الرئيس 
عون معاملة الوالد، فإن دس��تور الطائف يؤكد الدور الريادي الذي ميثله 
رئيس مجل��س الوزراء، ليكون النظام في لبنان برملانياً وليس رئاس��ياً، 

وهذا ما سوف يواجه حكومة ما بعد االنتخابات النيابية القادمة.
نتمن��ى ان يس��تكمل »العه��د اجلديد« جوالت��ه العربي��ة واإلقليمية، 
وأن يخ��رج لبنان م��ن أزماته السياس��ية واالقتصادية، حتى يس��تطيع 
اللبناني��ون متابعة أدائه��م الدميقراط��ي املتمّيز، في العال��م العربي من 

حولهم.

بص��رف النظر ع��ن كفاءة »العه��د اجلديد« الذي يتولى الس��لطة، أو 
الهوية السياس��ية له��ذا العهد، فقد ب��دأ العهد حراكه السياس��ي بجولة 
سياس��ية يس��عى من خاللها ألن يوطد عالقاته مع محيطه العربي أوالً، 
انطالق��اً من اململك��ة العربية الس��عودية وقطر، مروراً مبص��ر وأخواتها، 
وص��والً إلى احمليط اإلقليمي الذي قد تك��ون منه إيران وتركيا وغيرهما.. 
لك��ن ما أثبته العهد اجلديد بقيادة الرئيس ميش��ال عون، هو أنه ميارس 
أداء دميقراطياً ممّيزاً، وتس��ليماً بأن اخلط��وات التي يقوم عليها الرئيس 
اجلديد ليس��ت مبادرات فردية وال اجتهادات ش��خصية، وامنا هي نتاج 
فريق عمل مؤلف من فريق العمل احلزبي للتيار الوطني احلر، ومن كتلة 
وزاري��ة عريضة جتلّ��ت في الوفد الوزاري الكبير ال��ذي رافق الرئيس في 
جولته اخلليجية، وهو مؤلف من ثمانية وزراء، ميثلون القوى السياسية 
التي تشكلت منها حكومة العهد، اضافة إلى عدد من مستشاري الرئيس 
الذي��ن برز منهم وزير التربية والتعليم الس��ابق الي��اس بو صعب، نظراً 

خلبر اته خالل عمله في دول اخلليج.
لكن السؤال املطروح، والذي يركز عليه املراقبون بعد هذه الزيارات، 
هو م��اذا حققت من اجنازات؟ خاصة أن لبن��ان يعاني أزمات اقتصادية 
ومعيش��ّية خانقة، فال س��ياحة وال اصطي��اف، وال اس��تثمارات صناعية 
أو زراعي��ة. وبالتال��ي فم��ا هو االجناز الذي كان يس��عى الوفد الرئاس��ي 

لتحقيقه؟
ي��درك اجلميع أن اململكة العربية الس��عودية ه��ي الدولة اخلليجية 
املركزي��ة التي تق��ود مجموع دول اخلليج، وما يس��مى »مجلس التعاون 
اخلليج��ي«، وه��و مؤلف م��ن دول نفطية غني��ة، فضالً ع��ن املوقع الذي 
تتمتع به اململكة العربية الس��عودية، باعتبار أنها قبلة املسلمني وأرض 
احلرمني الشريفني. وال يخفى على أحد املكانة التي تتمتع بها السعودية 
ومليكها »خ��ادم احلرمني الش��ريفني« لدى العرب واملس��لمني، وكل دول 
العالم. وعلى هذا فقد اس��تجاب الرئيس ع��ون للدعوة التي وجهتها إليه 
القيادة الس��عودية، ممثلة باألمير خالد الفيصل أمير مكة املكرمة، وبادر 

الى زيارة اململكة في أول جولة له بعد انتخابه.
ولي��س س��راً أن لبنان يعل��ق آماالً واس��عة على الزي��ارة تتركز على 
ثالث��ة مطالب: األول هو اعادة انعاش الهبة املالية الس��عودية التي وعد 
به��ا امللك عبد الله قبل وفاته، عن طريق مصانع أس��لحة فرنس��ية، وهي 
تبل��غ ثالثة مليارات دوالر، على أن يجري تس��ليم األس��لحة الى اجليش 
اللبنان��ي وق��وى األمن، وهذا ما توق��ف نتيجة أداء وزي��ر خارجية لبنان 
)جبران باس��يل( في حكومة الرئيس س��الم السابقة، س��واء في جامعة 
الدول العربية أو الهيئات الدولية. املطلب الثاني هو رفع مستوى متثيل 
اململكة في لبنان من قائم باألعمال الى مستوى سفير، أو رفع درجة القائم 
باألعمال السعودي احلالي )وليد بخاري( الى مستوى سفير. أما املطلب 
الثالث، فهو رفع احلظر املفروض على سفر السعوديني واخلليجيني الى 

»الدولة« في الخليج
فهل تحقق للبنان
آمال وطموحات شعبه؟

في وض��ع اقتص��ادي صعب، 
يضرب  االقتص��ادي  والرك��ود 
مختلف القطاعات االقتصادية 
وال س��يما القطاعان الصناعي 
القط��اع  ويعان��ي  والزراع��ي، 

العقاري من اجلمود كذلك.
الس��ياحي  القط��اع  أم��ا 
فح��دث وال ح��رج، وه��و الذي 
يعاني منه لبنان بسبب غياب 
الرعاي��ا اخلليجيني املمنوعني 
م��ن زي��ارة لبن��ان بق��رار م��ن 
مجل��س التع��اون اخلليج��ي. 
ورغم أن هن��اك بعض احلركة 
في القطاع الس��ياحي من الرعايا العراقيني والس��وريني 
وبعض اإليرانيني، إال أن ذلك لم يش��كل بديالً من السائح 

اخلليجي للبنان.
وإذا أضفن��ا ال��ى ذلك غياب أو تراجع االس��تثمارات 
الوض��ع  ان  يعن��ي  ذل��ك  ف��إن  لبن��ان،  ف��ي  اخلليجي��ة 
االقتصادي مع دول اخلليج العربي فرض نفسه على كل 
القوى السياس��ية مبا فيها »حزب الله« الذي لم يستطع 
بالش��راكة مع إي��ران ايجاد البدي��ل االقتص��ادي للبنان 

بعيداً عن السعودية ودول مجلس التعاون اخلليجي.
لذل��ك، تعام��ل »ح��زب الل��ه« بواقعي��ة م��ع زي��ارة 
الرئيس عون للسعودية وقطر على أمل حتسن األوضاع 
االقتصادي��ة في لبن��ان مبا يخدم مش��روعه السياس��ي 
الحقاً ف��ي لبنان، وأيض��اً في املنطقة حي��ث يأمل »حزب 
الله« وإيران جناح مش��روعهما السياس��ي والعس��كري 
في سوريا على حساب الشعب السوري والدول العربية 
واإلس��المية الداعم��ة للث��ورة الس��ورية، وعن��د ذل��ك قد 
ينقلب »حزب الله« على سياسات العهد اجلديد برئاسة 
الرئي��س ع��ون ويعمل عل��ى ف��رض هيمنته السياس��ية 

والعسكرية على لبنان واللبنانيني.
باختص��ار، زيارة الرئي��س عون للس��عودية وقطر 
فرص��ة للبنان واللبناني��ني للتحرر من ربق��ة وصاية ما 
يسمى »محور املقاومة واملمانعة«، فهل يكون ذلك ممكناً 

في ظل الوجود الثقيل لسالح »حزب الله«؟{
بسام غنوم

بزي��ارة الس��عودية وقط��ر أوالً يعك��س حج��م التح��ول 
السياس��ي الذي يعيش��ه لبن��ان حالي��اً. فالرئيس عون 
ل��م يعد مقّيداً مثل باقي الرؤس��اء الس��ابقني بالسياس��ة 
الس��ورية ف��ي لبن��ان واملنطقة، ول��ه مطل��ق احلرية في 
حتالفات��ه وخيارات��ه السياس��ية، وهذا األمر إن ترس��خ 
الحق��اً في املواقف واالتص��االت والزيارات التي س��يقوم 
بها العماد عون للدول العربية واألجنبية، فإنه س��يعني 
حترراً للبنان ما بعد »الطائف« من السياس��ة السورية، 

ومن الوصاية السورية على لبنان.
يقول البعض إن العماد عون قد يقوم بزيارة الحقة 
لدمش��ق ويلتق��ي رئيس النظام الس��وري بش��ار األس��د، 
وميك��ن أن يق��وم أيض��اً بزي��ارة لطهران ويلتقي املرش��د 
خامنئي، وهذا ال��كالم صحيح، لكن بع��د زيارة الرئيس 
عون  اخلارجية األولى للس��عودية وقطر اللتني تطالبان 
بإس��قاط الرئيس السوري بشار األسد، وتدعمان الثورة 
في سوريا واملعارضة الس��ورية، فإن ذلك يؤكد أن عهداً 
جديداً بدأ يعيشه لبنان داخلياً وخارجياً ألول مرة خالل 

فترة ما بعد »اتفاق الطائف«.
لكن ماذا عن موقف »حزب الله« وإيران من السياسة 
اجلديدة التي يتبعها العماد عون، القائمة على »االبتعاد 
عن الصراع��ات اإلقليمية واحترام ميث��اق جامعة الدول 

العربية« كما جاء في البيان الوزاري للحكومة؟
في هذا اإلطار ميكن النظ��ر إلى األمور من منظارين: 
داخلي وخارجي. فعلى الصعيد الداخلي، يعيش لبنان 

اللبنان��ي« ال��ذي يحمل رايت��ه »تيار املس��تقبل«، وبقايا 
فريق 14 آذار.

في ظل هذا الواقع املستجد على الساحة اللبنانية، 
بعد انتخاب العماد ميش��ال عون رئيساً للجمهورية، هل 
يشهد لبنان حتوالً في سياسته الداخلية واخلارجية، أم 
ان هناك من ينتظر ما ستؤول إليه األمور ي سوريا حتى 

يبني على الشيء مقتضاه؟
البداية من زي��ارة الرئيس عون للس��عودية وقطر، 
الت��ي حملت ش��عار ط��ّي صفح��ة اجلفاء وإع��ادة الزخم 
ال��ى العالق��ات م��ع الس��عودية ودول مجل��س التعاون 
اخلليجي. فقد أكد الرئيس عون من الرياض أن العالقات 
اللبناني��ة الس��عودية تأث��رت باألحداث الت��ي جرت في 
ال��دول العربية، ووقعت بعض الش��وائب غير الواضحة 
ب��ني البلدي��ن، »وأنا الي��وم هنا ألب��ّدد االلتباس��ات التي 

حصلت حامالً املودة والصداقة للشعب السعودي«.
ويعن��ي ه��ذا املوق��ف للرئي��س ع��ون أن األولوي��ة 
السياس��ية بالنس��بة إلى العهد اجلديد هي فتح صفحة 
جديدة مع الس��عودية ودول مجلس التعاون اخلليجي، 
وه��ذا له دالالته عل��ى الصعيد الداخل��ي اللبناني. فعلى 
خ��الف ما كان س��ابقاً ف��ي فترة م��ا بعد تطبي��ق »اتفاق 
الطائ��ف«، كانت زيارة دمش��ق لها األولوي��ة، وكان ذلك 
يعك��س حج��م النفوذ الس��وري ف��ي لبن��ان، ويجعل من 
الرئي��س اللبناني مج��رد تابع للسياس��ة الس��ورية في 

لبنان واملنطقة.
لك��ن بعد األحداث القائمة في س��وريا، التي ما زالت 
مستمرة حتى الساعة، ورغم أن العماد عون جاء رئيساً 
للجمهوري��ة بفع��ل ضغ��وط »ح��زب الل��ه«، ف��إن قيامه 

ش��كلت زيارة الرئيس ميشال عون للمملكة العربية 
السعودية، ودولة قطر عالمة فارقة في احلياة السياسية 

اللبنانية بعد تطبيق »اتفاق الطائف«.
فقد كان متعارفاً عليه أيام الوصاية الس��ورية على 
لبن��ان أن تكون زيارة العاصمة الس��ورية دمش��ق ممراً 
إلزامي��اً على الصعيد اخلارجي قبل االنطالق الى زيارات 
تش��مل الدول العربي��ة واألجنبية، بل إن األم��ر كان أكثر 
م��ن ذلك، إذ كان عل��ى رئيس احلكوم��ة اللبنانية أن يبدأ 
زيارات��ه اخلارجي��ة انطالقاً من دمش��ق ومن ث��م العودة 
إليه��ا قبل العودة إلى بيروت، وهذا ما كان يحرص عليه 
الرئيس رفيق احلريري طوال فترة رئاسته للحكومة في 

فترة ما بعد تطبيق »اتفاق الطائف«.
هذه الداللة السياس��ية تعكس حتوالً على الصعيد 
اللبنان��ي الداخل��ي س��تكون ل��ه آث��اره املس��تقبلية على 
مجم��ل الوضع اللبناني الذي يعاني انقس��اماً كبيراً بني 
ما يس��مى »مح��ور املقاوم��ة واملمانعة« في لبن��ان الذي 
يقوده »حزب الله«، وما يطلق على نفسه »تيار االعتدال 

بعد زيارة عون للسعودية وقطر
هل يشهد لبنان تحواًل في سياساته؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

امللك سلمان والرئيس عون
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انتظام عمل المؤسسات يستدعي تفعيلها والحفاظ على الصالحيات
وائل جنم - كاتب وباحث

 لطاملا انتظر اللبنانيون انتخاب رئيس للجمهورية 
م��ن أج��ل إع��ادة تفعي��ل عم��ل املؤسس��ات وانتظامه��ا 
وانطالق ورش��ة العمل م��ن جديد، وقد استبش��روا خيراً 
بعد انتخاب اجلنرال ميش��ال عون رئيس��اً للجمهورية، 
باعتب��ار أن��ه م��ن دع��اة قي��ام املؤسس��ات، فض��الً ع��ن 
إصالحه��ا وحتديثها وتطويره��ا ملواكبة حرك��ة التطور 
التي يش��هدها العالم، وقد علّقوا اآلم��ال على تفعيل هذه 
املؤسس��ات مبا ينس��جم مع القانون واملواد الدستورية 
الناظم��ة، ومب��ا يحافظ عل��ى صالحي��ات كل منها، وهو 
دور أساس��ي لرئيس اجلمهورية ال��ذي على عاتقه، وفقاً 
للدس��تور ولوثيق��ة الوف��اق الوطن��ي، تق��ع عملية حفظ 
الت��وازن بني املؤسس��ات، أو حت��ى الس��لطات، وإن كان 
البع��ض يعتب��ر رئاس��ة اجلمهورية ج��زءاً من الس��لطة 
التنفيذي��ة. واحلقيقة أن قيام كل س��لطة، وكل مؤسس��ة 
من مؤسس��ات الدولة مبا أناطه بها الدس��تور والقانون 
يريح اجلميع، وال يترك مجاالً لهيمنة واحدة على أخرى، 
وبالتالي ال يدع مجاالً للخالفات التي غالباً ما تقف حجر 
عث��رة أمام قي��ام املؤسس��ات بدورها وواجبه��ا، وهو ما 
يجعل عم��ل الدولة أس��ير ازدواجية هنا، واستنس��ابية 

هناك، ومزاجية هنالك.
الزي��ارة الت��ي ق��ام بها رئي��س اجلمهورية ميش��ال 
ع��ون على رأس وفد وزاري للمملكة العربية الس��عودية 
ودولة قطر كانت فرصة حقيقية إلعادة تطبيع العالقات 
مع االش��قاء العرب. وش��ّكلت مدخالً لعودة التعاون بني 
لبن��ان ومحطي��ه العربي، وكّرس��ت ه��ذا االنتم��اء املقّدم 
على ما س��واه من عالق��ات أخرى، وأعادت أج��واء الثقة 
الت��ي كانت س��ائدة بعدم��ا أزالت االلتباس الذي  غش��ي 
العالق��ات اللبناني��ة اخلليجية حتدي��داً في ضوء بعض 
املواق��ف التي ص��درت عن احلكوم��ة الس��ابقة، وفي كل 
ذل��ك، وبكل تأكيد، مصلحة للبنان. إال أن الش��يء الالفت 
ف��ي هذه الزي��ارة، بل غير الطبيعي، أن يغي��ب، أو ُيغّيب 
عنه��ا رئيس احلكومة، س��عد احلريري، س��واء كان ذلك 
بق��رار م��ن رئي��س اجلمهوري��ة، أو بطل��ب م��ن الرئي��س 

احلريري نفسه، أو بإشارة من اجلهة املضيفة.  
وإذا أردن��ا أن نق��ف عند هذه االحتم��االت فال ميكننا 
إال أن نس��تثني االحتم��ال الثان��ي، خاص��ة أن الرئي��س 
احلري��ري يعنيه ويهّمه كثي��راً أن يعي��د تفعيل عالقاته 
باململكة العربية الس��عودية من بوابة وجوده في س��دة 
رئاس��ة احلكوم��ة، وعل��ى األخ��ص أن الفت��رة املاضي��ة 
ش��هدت بع��ض الفت��ور ف��ي العالق��ة بينهم��ا، وأكثر من 
ذل��ك يعتبر ه��و ع��ّراب انتخ��اب الرئيس عون لرئاس��ة 
اجلمهوري��ة، وبالتالي فقد كان يعنيه – بحس��ب رأي – 
أن يكون من ضمن عداد الوفد الرئاس��ي إلى اململكة وإلى 
قطر، ولذلك ف��إن احتمال أن يك��ون الرئيس احلريري قد 

طلب عدم املشاركة في الوفد يظل مستبعداً.
وكذلك األمر بالنس��بة إلى االحتم��ال الثالث املتصل 
ب��أي إش��ارة ميك��ن أن تك��ون ق��د ص��درت ع��ن اجله��ة 
املضيف��ة )اململكة( لع��دم اصطحاب الرئي��س احلريري 
ف��ي هذا الزيارة. فاململكة ليس��ت عل��ى خصومة أو جفاء 
م��ع احلريري، وإن كان��ت العالقة في الفت��رة األخيرة قد 
ش��هدت بع��ض الفتور، وعلي��ه أيضاً يظل ه��ذا االحتمال 

مستبعداً.
ويظ��ل االحتمال األول، وهو املتصل بقرار من رئيس 

اجلمهورية بعدم مش��اركة احلريري في الوفد الرئاس��ي 
إلى الري��اض والدوحة، وهو االرج��ح، خاصة أن رئيس 
اجلمهورية يعتبر أن نس��ج العالقات اخلارجية، وإدارة 
ملفه��ا، ه��و ح��ق حص��ري من��اط برئاس��ة اجلمهورية، 
وينظ��ر إل��ى أن العه��ود الس��ابقة من��ذ الطائ��ف فّرط��ت 
به��ذا احلق واالعتب��ار، وبالتالي هو ال يري��د تكريس هذا 

الع��رف )التفري��ط( من��ذ الزي��ارة األولى التي يق��وم بها 
إلى اخلارج، ولذلك فإنه قد يكون اس��تبعد احلريري من 
املش��اركة بالوفد حت��ى يعطي انطباعاً ويك��رس ما يراه 
دس��توراً بحصر صالحية العالقات اخلارجية برئاس��ة 
اجلمهورية. وقد يكون ه��ذا من الصالحيات التي أنيطت 
بالرئاس��ة األولى وفق تفس��ير بعض املواد الدس��تورية 
والقانوني��ة، ومن دون أن 

يعني ذلك اجلزم بها.
وهنا ال بّد من العودة 
إل��ى تفعي��ل املؤسس��ات، 
الصالحي��ات،  واحت��رام 
األم��ر  يس��تفحل  أن  قب��ل 
ويتحّول إلى خالف جديد 
قد يك��ون أكثر س��لبية من 

كل اخلالفات السابقة.

وإذا كان م��ن حق الرئاس��ة األول��ى حصر صالحية 
العالق��ات اخلارجية بها، فه��و ال يعن��ي بالطبع تغييب 
احلكوم��ة، ورئيس��ها من ب��اب أول��ى، عن أي لق��اءات أو 
زي��ارات خارجية. ألن من ش��أن ذلك أن يفت��ح الباب إلى 
احلدي��ث ع��ن عق��د احلكومة جللس��اتها في مق��ر خاص 
مبجل��س الوزراء، وليس في قصر بعبدا وال في الس��راي 
احلكوم��ي، فضالً ع��ن أمور أخ��رى تتصل بهذا الش��يء، 
كم��ا يفتح احلديث ع��ن حصرية دعوة رئي��س احلكومة 
ملجلس ال��وزراء لالنعقاد بدعوة منه، فضالً عن حصرية 
وض��ع جدول األعمال أيض��اً، وهذا كل��ه بالطبع من عمل 

املؤسسات وتفعيلها.
اخلط��وة الت��ي قام به��ا الرئي��س احلري��ري بدعوة 
مجل��س الوزراء إل��ى االنعقاد في الس��راي احلكومي في 
ثاني جلسة له، قد تكون رداً لطيفاً على عدم حضوره في 
زيارة اململكة، ولكن نأمل أن ال يصار إلى افتعال إشكاالت 
تعوق العهد اجلديد عن االنطالق بخطى واثقة وايجابية 
تنهي حالة ش��به العزلة التي كانت مفروضة على لبنان 
عربي��اً، وتش��كل مقدم��ة لالنط��الق بعم��ل مؤسس��اتي 
حقيق��ي يعيد بناء الثقة بالدولة والعهد للخروج من هذا 

التيه.{

الحزب التقدمي وقانون االنتخابات:
اإلصالح الشامل.. أو المواجهة!

يخ��وض رئيس احل��زب التقدم��ي االش��تراكي وليد 
جنبالط معركة مباش��رة في مواجه��ة احملاوالت الهادفة 
إل��ى اعتم��اد النس��بية الش��املة ف��ي قان��ون االنتخابات 
النيابي��ة اجلديد، وه��و أعلن مواق��ف صريحة وواضحة 
ض��د النس��بية، رغ��م أن احل��زب ق��د وافق على مش��روع 
قان��ون مقت��رح بالتع��اون م��ع الق��وات اللبناني��ة وتيار 
املس��تقبل يجمع بني القانون األكثري والقانون النسبي، 
لكن هذا املشروع كان قبل اجراءات االنتخابات الرئاسية 

وحتالف القوات اللبنانية مع التيار الوطني احلر.
فم��ا ه��ي األس��باب الت��ي تدف��ع احل��زب التقدم��ي 
االش��تراكي إلى رفض النسبية الش��املة اليوم، مع العلم 
ان مؤس��س احل��زب وزعيم��ه األول كم��ال جنب��الط كان 
م��ن أوائل الداعني إل��ى اعتماد النس��بية الش��املة، وكان 
مش��روع االصالح الذي تبنته احلركة الوطنية اللبنانية 
الت��ي ضم��ت معظ��م األح��زاب الوطني��ة واليس��ارية في 
السبعينات من القرن املاضي، قائماً على أساس النسبية 

في االنتخابات مع إلغاء الطائفية السياسية.
فأين أصبح هذا املشروع اإلصالحي االنتخابي؟

ومل��اذا ال يج��ري العمل الي��وم بقانون النس��بية مع 
الس��عي إللغ��اء الطائفي��ة السياس��ية، وتش��كيل مجلس 
شيوخ على أس��اس طائفي؟ وكيف يرى احلزب التقدمي 
وه��ل  االنتخاب��ات؟  قان��ون  مش��كلة  معاجل��ة  امكاني��ة 
س��تجري االنتخابات على أس��اس قانون الستني املعدَّل 
)وفق��اً التف��اق الدوح��ة( أو ميك��ن التوص��ل ال��ى حل��ول 
سياس��ية تس��اهم ف��ي إيج��اد قان��ون انتخاب��ات جديد 

مختلط مع تأجيل إجراء االنتخابات بضعة أشهر؟
رؤية احلزب التقدمي االشتراكي

بداي��ة، كيف ينظر احل��زب التقدمي االش��تراكي إلى 
مش��روع القان��ون اجلدي��د لالنتخاب��ات؟ ومل��اذا يرفض 

اعتم��اد النس��بية الش��املة؟ وما هي اخلي��ارات املتوقعة 
على صعيد القانون اجلديد؟

مص��ادر قيادي��ة ف��ي احل��زب التقدم��ي االش��تراكي 
أوضح��ت ل�»األمان« »ان اعتماد النس��بية الش��املة على 
صعي��د قانون االنتخابات النياب��ي اجلديد يتطلب إجراء 
اصالح سياس��ي ش��امل في البلد يتضمن إلغاء الطائفية 
السياس��ية وإعادة النظر في كيفية تشكيل األحزاب كي ال 
تبق��ى األحزاب قائمة على أس��اس طائفي أو مذهبي، ألنه 
ال ميكن اعتماد النس��بية في ظل الصراعات القائمة اليوم 
على أس��اس مذهبي وطائفي وفي ظل عدم وجود أحزاب 

وطنية عابرة للطوائف«.
وتضي��ف املص��ادر: »إن الدع��وة الت��ي أطلقها زعيم 
احلزب الراح��ل كمال جنبالط عندم��ا كان يرأس احلركة 
الوطني��ة العتم��اد النس��بية الش��املة مع الدع��وة إللغاء 
الطائفي��ة السياس��ية، ضمن مش��روع اإلص��الح املرحلي 
ال��ذي طرحته احلركة في س��بعينات الق��رن املاضي، ان 
ه��ذه الدعوة طرحت في ظل وجود أح��زاب وطنية عابرة 
للطوائف، وعندما كان لبنان ال يعيش انقس��اماً طائفياً أو 
مذهبي��اً عمودياً، بل كان الصراع قائماً على أس��س فكرية 
أو سياس��ية وح��ول قضاي��ا وطني��ة، ول��ذا كان املطلوب 
آنذاك إجراء إصالح شامل للنظام وليس تغييراً جزئياً«.

وتتابع املصادر: »لقد وافق احلزب على إقرار قانون 
مختلط يجم��ع بني األكثري والنس��بي وذلك باالتفاق مع 
الق��وات اللبناني��ة وتي��ار املس��تقبل، وكان هذا املش��روع 
من ضمن املش��اريع التي ناقش��تها جلن��ة اإلدارة والعدل 
واللج��ان النيابية املش��تركة، لك��ن لم يج��ِر التوصل الى 
نتيج��ة عملية وتغي��رت األوضاع السياس��ية اليوم بعد 
إج��راء االنتخابات الرئاس��ية وحتالف الق��وات اللبنانية 
مع التيار الوطني احلر، واحلزب ال يزال مس��تعداً للقبول 
بقانون مختلط. أم��ا موضوع اعتماد قاع��دة التأهيل في 
األقضية ومن ثم االنتخابات على أس��اس نسبي فهو غير 
ممك��ن التنفيذ ويؤدي الى النتائ��ج التي يريدها أصحاب 

الدعوة للنسبية«.
وع��ن أجواء اللق��اءات التي أجراها احل��زب التقدمي 
م��ع الق��وى السياس��ية، وف��ي مقدمها حزب الل��ه، جتيب 
املص��ادر القيادي��ة: »أج��واء اللق��اءات كان��ت إيجابي��ة، 
وهن��اك بحث جدي للتوصل إلى قانون انتخابات يحظى 
مبوافقة جميع األطراف، ألنه ال ميكن اعتماد قانون جديد 
بدون توافق سياسي، لكن حتى اآلن لم يجِر التوصل الى 
أي��ة نتيجة، ما قد ي��ؤدي إما إلى اعتماد »قانون الس��تني 
املع��دَّل« أو تأجيل االنتخابات لفترة معينة حلني االتفاق 
على قانون جديد، واحلزب التقدمي س��يرفض أي قانون 
انتخابي على أس��اس النس��بية إذا لم يكن ضمن مشروع 

اإلصالح الشامل وسيواجه هذه احملاوالت«.
اخليارات املتوقعة

لك��ن م��ا ه��ي اخلي��ارات املتوقع��ة بش��أن قان��ون 
االنتخاب��ات اجلدي��د؟ وه��ل ميك��ن التوص��ل ال��ى حلول 
سياس��ية تؤدي إلى إقرار قانون يرض��ي جميع األطراف 

السياسية اللبنانية؟
تقول مصادر سياس��ية مطلعة مواكبة للمناقش��ات 

واللقاءات حول قانون االنتخابات اجلديد، ان االتصاالت 
مس��تمرة بني جميع األط��راف إن كان من خ��الل اللقاءات 
العلنية واالتصاالت املباشرة أو من خالل االتصاالت غير 
املعلنة، ولقد قام تكتل التغيير واإلصالح بإجراء سلسلة 
اجتماعات م��ع معظم الكتل النيابية م��ن أجل حثها على 
االتفاق على مشروع جديد لقانون االنتخابات قبل انتهاء 
امله��ل احمل��ددة ومن أجل ع��دم التمديد للمجل��س النيابي 
احلالي الذي تنتهي واليته في ش��هر أيار املقبل، لكن هذه 

اللقاءات لم تتوصل الى نتيجة محددة.
كما أن حزب الله يجري سلس��لة لقاءات مع مختلف 
الق��وى السياس��ية لالتفاق عل��ى مش��روع يرضي جميع 
األط��راف ويحق��ق تقدم��اً إيجابياً عل��ى مس��توى التغير 
السياس��ي من خ��الل اعتماد النس��بية إن لم يكن بش��كل 
ش��امل وكامل، فعلى األقل الدمج بني النس��بي واألكثري، 

وإن كان احلزب يفضل اعتماد النسبية الشاملة«.
وتضيف املصادر: »لكن معظم اللقاءات واالتصاالت 
الت��ي جرت وجتري لم تتوصل حت��ى اآلن الى حل نهائي 
رغم ان بعض األطراف السياس��ية ب��دأ الترويج الحتمال 
التوص��ل ال��ى اتفاق خالل ش��هر كان��ون الثان��ي احلالي 

وذلك منعاً للجوء إلى التمديد للمجلس النيابي.
وف��ي مقابل ه��ذه األج��واء االيجابية، فإن أوس��اطاً 
سياسية مطلعة تؤكد أنه حتى اآلن فإن خيار البقاء على 
القان��ون احلالي ل�»الس��تني املعدِّل« هو اخلي��ار األقوى، 
وإال فإن خيار التمديد للمجلس احلالي لفترة معينة )بني 
عدة أشهر حتى الس��نة(، قد يكون ضرورياً للتوصل الى 
اتف��اق جديد لقان��ون االنتخابات، ألن��ه ال ميكن التوصل 

الى مثل هذا االتفاق خالل األسابيع القليلة املقبلة«.
إذن، إن إق��رار قان��ون جدي��د لالنتخاب��ات يواج��ه 
حتديات كبيرة، وإذا لم يتم االتفاق بني القوى السياسية 
واحلزبية على القانون اجلديد، ف��إن البقاء على القانون 
احلالي هو اخليار األقوى، وفي ح��ال اعتماد هذا اخليار، 
فإن ذلك س��يؤدي إلى نتائج س��لبية على صعيد الوضع 
السياسي وسيفقد العهد اجلديد زخمه على صعيد إجراء 

إصالح سياسي في البلد.
ال��ى  بالتوص��ل  السياس��ية  الق��وى  تنج��ح  فه��ل 
اتفاق ح��ول قانون االنتخ��اب، أم تبق��ى األوضاع تراوح 

مكانها؟{
قاسم قصير

الملك سلمان وعون يبحثان تعزيز العالقات
 عق���د املل���ك الس���عودي س���لمان ب���ن عب���د العزي���ز ف���ي 
الرياض جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس ميشال عون، 
بحثا خاللها س���بل تعزيز العالقات بني البلدين في مختلف 
املج���االت، فض���اًل ع���ن تط���ورات األح���داث على الس���احتني 

العربية والدولية، وفقاً لوكالة األنباء السعودية.
وق���ال مراس���لون إن الرئي���س عون يس���عى من خالل 
زيارت���ه التي اس���تمرت يوم���ني إلى إزالة اللب���س الذي حدث 
ب���ني الري���اض وبيروت ف���ي العام���ني املاضيني عل���ى خلفية 
بع���ض املواقف السياس���ية، ومنه���ا ما يتعل���ق مبوقف دول 

اخلليج العربي من مشاركة حزب الله في القتال بسوريا.
وم���ن ب���ني القضاي���ا الت���ي مت بحثه���ا اس���تئناف الدعم 
السعودي للجيش اللبناني، وتش���جيع السياحة السعودية 
ف���ي لبن���ان، وتقدمي الدع���م االقتص���ادي للحكوم���ة اللبنانية 

ملواجهة متطلبات النازحني السوريني.
وكان عون قد أوضح أن زيارته للس���عودية ستتناول 
كاف���ة املواضي���ع املمكن���ة وته���دف إل���ى تبديد االلتباس���ات، 
وقال إنه يزور اململكة حامالً معه املوّدة والصداقة للش���عب 

الس���عودي، مضيفاً أن »احلروب الداخلية ال تنتهي إال بحل 
سياسي، وجميعنا بحاجة إلى التعاون حملاربة اإلرهاب«.

وأك���د أن املرحلة التي مضت اس���توجبت انتهاج لبنان 
سياس���ة متوازنة لكي ال تتأث���ر عالقته مع ال���دول العربية، 
الفتاً في الوقت ذاته إلى أن زيارته س���تناقش الوضع العام 

في املنطقة حالياً واملوقف الذي سيتخذ جتاهها.
املالي���ة  وزي���ر  التق���ى  االقتص���ادي،  الصعي���د  وعل���ى 
السعودي محمد اجلدعان نظيره اللبناني علي حسن خليل 

في الرياض.
وق���ال اجلدعان في مؤمتر صحفي مش���ترك إنه جرى 
االتف���اق على التس���ريع ف���ي إجن���از اتفاقية إلغ���اء االزدواج 
الضريبي، مضيفاً: »س���توفر احلكومتان اإلمكانات للقطاع 

اخلاص مبا يتعلق باالستثمار«.
كم���ا أن أعضاء الوف���د ال���وزاري اللبنان���ي )املؤلف من 
ثمانية وزراء( عقدوا مباحثات مع نظرائهم السعوديني في 
قص���ر الضيافة بالرياض، قبل ان ينتق���ل الوفد الى الدوحة 

في قطر.{
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قصف في وادي بردى وغارات في حلب وحمص وحماة
يش��هد وادي بردى ف��ي ريف دمش��ق منذ صباح 
الثالث��اء معارك عنيفة إثر هجوم ش��نته قوات النظام 
الس��وري وح��زب الل��ه، بينما ش��نت طائ��رات النظام 

غارات على بلدات في حلب وحماة وإدلب وحمص.
وقال مراس��لون إن قوات النظام وح��زب الله بدآ 
أعن��ف هجوم عل��ى بلدة ع��ني الفيجة ب��وادي بردى، 
حيث شنت الطائرات غارات على بلدتي َبسيمة وعني 
الفيجة متهيداً القتحامهما بالدبابات، وذلك بعد إقامة 
نق��اط جدي��دة للمدافع الثقيل��ة على التالل املش��رفة، 

وجتريف املنحدرات إلنشاء طرق جديدة.
وبدوره، قال املتحدث باسم فصائل صقور الشام 
مأمون حاج موسى إن حزب الله واملليشيات املوالية 
للنظام لم تلتزم باتفاق وقف إطالق النار منذ التوقيع 
علي��ه، مضيف��اً أن ضابطاً روس��ياً عند أح��د احلواجز 
كان يه��دد فصائل املعارضة بأنها إذا لم تس��مح برفع 
علم النظام فس��يتحول وادي بردى إلى صحراء بفعل 

القصف.
وقال��ت فصائ��ل املعارض��ة املس��لحة إنه��ا قتلت 
جنوداً من قوات النظام ودمرت دبابة تابعة لها خالل 

معارك في قرية كفير الزيت وسط الوادي.
أف��اد  دمش��ق،  بري��ف  الش��رقية  الغوط��ة  وف��ي 

ناش��طون بأن املعارضة صّدت هجم��ات النظام على 
بلدتي حزرما وامليدعاني ودمرت دبابتني.

وف��ي تط��ور آخ��ر، ق��ال مراس��لون إن املعارضة 
س��يطرت على 18 نقط��ة في منطقة القلمون الش��رقي 
بريف دمشق بعد معارك مع تنظيم الدولة اإلسالمية، 
كما قتلت 14 عنصراً تابعني للتنظيم، ودمرت معدات 

وآليات.
وقال مراس��لون إن طائرات روسية قصفت أحياء 
س��كنية في مدينة تفتناز بريف إدلب ش��مالي سوريا، 
مما أس��فر ع��ن مقتل ثالث��ة وإصابة آخري��ن. كما أفاد 
ناشطون بأن الطيران الروس��ي استهدف ليالً أطراف 
مدين��ة إدلب، وحّي الراش��دين وس��وق اجلبس غرب 
مدين��ة حل��ب، وحتدث��وا عن غ��ارة جوية اس��تهدفت 

منطقة املالح شمال حلب.
وتأت��ي الغ��ارات الروس��ية رغ��م الهدن��ة املتفق 
عليها ب��ني تركيا وروس��يا، التي يفترض أنها تش��مل 
كل أنحاء س��وريا، وتس��تثني فقط تنظيم الدولة. كما 
تأتي الغارات في وقت أكد فيه وزير اخلارجية التركي 
مول��ود جاوي��ش أوغل��و ونظي��ره الروس��ي س��يرغي 
الف��روف أثن��اء اتصال هاتف��ي على ض��رورة احلفاظ 

على الهدنة.
وتعرضت منطقة جس��ر الش��غور في ريف إدلب 
الغربي يوم الثالث��اء لقصف براجمات الصواريخ من 
قوات النظام الس��وري، وفق ناش��طني. كما اس��تهدف 
القص��ف بلدات في ريف حلب الغربي بينها املنصورة 

وخان العسل.
وق��ال ناش��طون إن قص��ف ق��وات النظام ش��مل 
مناط��ق ف��ي ري��ف حم��ص الش��مالي بينه��ا الرس��ن 

وتلبيسة، وأخرى في ريف حماة وسط البالد.
مناطق أخرى

وفي حلب، ش��ن طيران النظام غارات جوية على 
بل��دات كفر حلب والش��يخ علي والبويض��ة الصغيرة 
واملنطار، كما صدت املعارضة هجوماً على بلدة خان 

طومان وقتلت عدة عناصر للنظام.
وقالت شبكة شام إن طائرات النظام قصفت عدة 
بلدات في ريفي حماة الش��مالي والشرقي، كما قصفت 
بل��دات عدة ف��ي ريف��ي إدل��ب وحمص دون تس��جيل 

إصابات بني املدنيني.
وأضافت أن املعارضة تصّدت لهجوم شنه جيش 
النظام ف��ي بلدة خرب��ة غزالة مبحافظ��ة درعا، حيث 
سقط عدة قتلى في صفوف النظام وثالثة عناصر من 
املعارضة، بينما أس��قطت املروحيات براميل متفجرة 

على قرية كوم الرمان شمال درعا.{

تركيا تطالب بمعاقبة منتهكي الهدنة في سوريا
أكد وزي��ر اخلارجية التركي مول��ود جاويش أوغلو 
ضرورة ف��رض عقوبات على منتهكي وق��ف إطالق النار 
ف��ي س��وريا لالنط��الق نح��و مفاوض��ات أس��تانا، بينما 
أعربت واش��نطن عن أملها أن تس��فر هذه املفاوضات عن 

حتقيق خطوة باجتاه السالم.
فقد أعرب أوغل��و -قبيل لقائه األم��ني العام اجلديد 
ل��أمم املتح��دة أنطوني��و غوتيريس في نيوي��ورك- عن 
أس��فه لتواصل انتهاكات وقف النار عل��ى يد مجموعات 

تابعة للنظام السوري.
وأش��ار الوزير التركي إلى أن ثم��ة مركزْي رصد في 
أنقرة وفي موس��كو، وقد مت إبالغ الروس بكل االنتهاكات 
التي وقعت. وش��دد على أن بالده تبحث مع روسيا نوع 
العقوبات الت��ي ميكن تطبيقها بحق اجله��ة التي تنتهك 
االتف��اق ال��ذي دخل حّي��ز التنفيذ ي��وم 30 كان��ون األول 
املاض��ي، مش��يراً إل��ى أن األمم املتح��دة أو مجل��س األمن 

ميكن أن يفعال شيئاً حيال االنتهاكات.
وكان أوغل��و ق��د أش��ار إل��ى أن مفاوض��ات أس��تانا 
ستبدأ يوم 23 كانون الثاني اجلاري إذا التزمت األطراف 

املتحاربة اتفاق وقف إطالق النار.
ومنذ سريان اتفاق وقف النار الذي مت التوصل إليه 
بضمانة ثالثية )روس��يا وإيران وتركي��ا( تواصل قوات 

النظام واملليشيات املوالية قصف مناطق املعارضة.
وقالت احلكومة السورية املؤقتة التابعة للمعارضة 
إن النظام الس��وري وحلفاءه اس��تخدموا قنابل النابالم 

والكلور في قصف وادي بردى بريف دمشق.
دعم دولي

وتلقى احملادثات املقترحة ف��ي العاصمة الكزاخية 
أس��تانا ترحيب��اً دولي��اً، متث��ل ذل��ك ف��ي دع��م الواليات 
املتح��دة واألمم املتحدة لهذه اخلط��وة التي قد متهد حلل 

األزمة السورية.
فقد أعرب وزير اخلارجية األميركي جون كيري عن 
أمله أن تس��فر تلك احملادثات ع��ن حتقيق خطوة باجتاه 
السالم، ولكنه أضاف أن الهدف األساسي ما زال ميّر عبر 

مفاوضات سالم رسمية في جنيف.
م��ن جانب��ه، اعتب��ر املبع��وث األممي اخل��اص إلى 
س��وريا ستفان دي ميستورا أن جناح مفاوضات أستانا 
املرتقب��ة يعتم��د عل��ى تعزيز اتف��اق وقف القت��ال املعلن 
في س��وريا، معرباً ع��ن أمله بأن متهد ملفاوضات س��الم 

تدعمها األمم املتحدة في شباط بجنيف.
على الصعيد نفس��ه، اعتب��ر االئتالف الوطني لقوى 
الث��ورة واملعارضة الس��ورية أن اجله��ود املبذولة لعقد 
لقاء أس��تانا يجب أن تنطلق من التنفي��ذ الكامل لقرارات 
مجل��س األم��ن، وأن ُتبن��ى على ما 
مت التوص��ل إلي��ه ف��ي مفاوض��ات 
و2016،   2014 عام��ي  جني��ف 
مؤك��داً ح��ق املعارضة ف��ي اختيار 
وفدها املفاوض عب��ر الهيئة العليا 

للمفاوضات.
أما رئيس احلكومة الس��ورية 
فدع��ا  حط��ب  أب��و  ج��واد  املؤقت��ة 
روسيا إلى التدخل لوقف خروقات 
اتف��اق وقف الن��ار، مش��يراً إلى أنه 
ف��ي هذه الظروف ال ميكن أن تنعقد 

مفاوضات أستانا.{

جاويش أوغلو: سعي النظام السوري 
للسيطرة على إدلب يؤدي النهيار الهدنة

قال وزي��ر اخلارجية التركي جاويش أوغلو، 
يوم اجلمعة، إن س��عي النظام السوري للسيطرة 
على مدين��ة إدلب اخلاضعة لس��يطرة املعارضة 
»ي��ؤدي إل��ى انهيار هدن��ة وقف إط��الق النار في 

البالد، وانتشار الفوضى من جديد بها«.
جاء ذل��ك في مؤمتر صحف��ي عقده جاويش 
أوغل��و، ف��ي مدين��ة نيوي��ورك األمريكي��ة، بع��د 

اجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس.
وأضاف الوزير التركي مخاطباً األسد وقواته 
»هل تريدون حالً سياس��ياً أم عس��كرياً؟ يجب أن 

تقرروا ماذا تريدون«.
وش��دد على »ضرورة التزام األطراف املعنية 
باتف��اق وقف إط��الق النار، فاحلل السياس��ي هو 

األفضل لأزمة«.
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن اتفاقاً لوق��ف إطالق 
الن��ار دخل حي��ز التنفيذ في س��وريا اعتب��اراً من 
30 كان��ون أول املنص��رم، بع��د موافق��ة النظ��ام 
واملعارضة، على تفاهمات روس��ية - تركية بهذا 

اخلصوص.
وتاب��ع جاويش أوغلو: »النظام )الس��وري( 
أبدى رغبته باحلل السياسي قبل عشرة أيام، من 

خالل وثيقة وقع عليها، وروسيا ضمنت ذلك«.
وأوضح أن »اتفاق وقف إطالق النار ال يسمح 
ألي طرف حتقيق مكاس��ب على حساب اآلخر، أو 

السعي للسيطرة على أراض جديدة«.
ومن املنتظر أن جتري مفاوضات بني النظام 
الس��وري واملعارض��ة، برعاي��ة أممي��ة - تركي��ة 
-روس��ية، في العاصم��ة الكازاخية، قب��ل نهاية 

كانون ثان اجلاري.
وف��ي م��ا يتعل��ق بدع��م الوالي��ات املتح��دة 

تنظيم »ي ب ك« ش��مالي سوريا بالسالح، اعتبر 
جاوي��ش أوغلو أن »تقدمي حليف لتركيا الس��الح 
لهذا التنظيم اإلرهابي غير مقبول بالنس��بة إلينا، 
وم��ن الصع��ب أن تصب��ح دول��ة تدع��م اإلرهاب، 

حليفة«.
وأكد أن »اإلرهابيني يخرجون من معسكرات 
»ي ب ك« ويأت��ون إل��ى تركي��ا لتنفي��ذ هجم��ات 

انتحارية«.
ولف��ت في هذا الصدد، إلى أن نحو 5 هجمات 
انتحارية شهدتها تركيا خالل العام املاضي، كان 
منفذوه��ا قد تلقوا تدريبات في معس��كرات »ي ب 

ك« بسوريا.
ورغ��م تصني��ف الوالي��ات املتح��دة وتركي��ا 
لتنظي��م »ب��ي كا كا« ف��ي قائم��ة اإلره��اب، إال أن 
األول��ى تواصل التعام��ل م��ع »ب ي د« وجناحه 
العسكري »ي ب ك« في مكافحة تنظيم »داعش« 

اإلرهابي داخل سوريا.{

فّجر نائب في مجلس الش��عب الس��وري قنبل��ة من العيار الثقي��ل عندما قارن 
ب��ني الوجب��ات الغذائية املقدم��ة جلنود جيش النظ��ام وما يقدم لعناص��ر »القوات 
الرديف��ة«، األمر الذي يؤكد األخبار الواردة من س��وريا عن االمتيازات التي حتصل 

عليها امليليشيات املوالية إليران. 
وتداول ناش��طون س��وريون مقطعاً للنائ��ب وائل ملحم يس��تغرب فيه طريقة 
تعامل النظام الس��وري مع جنود اجليش، وقال خ��الل كلمة في املجلس إنه عندما 
ي��زور اجلبهات التي يقاتل فيها جيش النظام يحّز في نفس��ه أن يرى اجلندي وهو 
يحص��ل على حبة بطاطا أو رغيف��ي خبز، في حني أن الق��وات الرديفة يصلها أكلها 

ساخناً، ثم يتساءل: »كيف سيقاتل هذا اجليش؟«.
وقال احمللل السياس��ي مطيع البطني إن النظام يس��عى إلى قْت��ل أكبر عدد من 
املقاتل��ني ف��ي جيش��ه خ��الل املع��ارك، ألن غالبيتهم من املس��لمني الس��ّنة الذين مت 

جتنيدهم إلزامياً، مضيفاً أن النظام يعمل مع إيران على التغيير الدميغرافي.
وعندم��ا ب��دأت األخبار ترد عن إرس��ال إيران ميليش��يات إلى س��وريا بذريعة 

حماي��ة امل��زارات املقدس��ة، ل��م يك��ن ع��دد هذه 
امليليشيات ما يثير االنتباه، لكن احتدام احلرب 
س��نة بعد أخرى دفع بهذه القضية إلى صدارة 
األنباء املثي��رة لالهتمام، حي��ث أصبحت أعداد 
املقاتل��ني اإليراني��ني واألفغان والباكس��تانيني 

واللبنانيني والعراقيني تقّدر بعشرات اآلالف.
ويدعم كالم النائب السوري أخباراً تتحدث 
عن جهود لتوطني عناصر املليش��يات املتعددة 
في مناط��ق ُهّجر منه��ا أهلها بس��بب احلرب أو 
أخرجوا منها بالقوة، كما حصل في حلب وريف 

دمشق وحمص.
ويرى مراقبون أن هناك سعياً إلحداث تغيير دميغرافي في بعض املناطق، مما 

يفسر االمتيازات التي يحصل عليها مقاتلو هذه امليليشيات، ومنها حق التملك.{

نائب سوري ينتقد االمتيازات المقدمة لميليشيات أجنبية
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إجراءات انتقامّية إسرائيلّية بعد عملّية القدس.. حماس والجهاد تباركان
فرضت السلطات اإلسرائيلية إجراءات انتقامية 
بحق عائلة الش��هيد فادي القنب��ر منفذ عملية دهس 
جنود إس��رائيليني في القدس الغربية احملتلة التي 

س��ببت مقتل أربعة جنود وإصاب��ة 17 آخرين، في 
واحدة من أكبر عمليات الدهس منذ أكثر من عام. 

املصغ��ر  األمن��ي  اإلس��رائيلي  املجل��س  وق��رر 

من ضم��ن اإلج��راءات االنتقامي��ة هدم بي��ت املنفذ، 
واعتقال كل من أبدى فرحه أو تعاطفه معه، إضافة 
إلى اعتقال كل من َي�ثبت دعمه لتنظيم الدولة. وقرر 
عدم تس��ليم جثمان منفذ العملية لذويه، ودفنه في 
مقابر األرقام. وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت والد 

الشهيد وشقيقه بعد العملية.
وف��ي هذا اإلطار قال وزير األمن الداخلي جلعاد 
إردان إن الس��لطات اإلس��رائيلية لن تس��مح لعائلة 
منف��ذ العملية بإقام��ة جنازة أو فتح بي��ت عزاء له، 
وأضاف أن دفنه سيتم من قبل قوات األمن في موقع 
ال تس��تطيع عائلته الوص��ول إلي��ه. ووقعت عملية 
الدع��س ظهر ي��وم األحد ف��ي متنزه بح��ي املندوب 
السامي في نقطة تشهد عادة انتشاراً أمنياً قوياً مبا 
أن املنطقة يجاورها ش��رقاً جبل املكبر. وتفقد رئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني نن ياهو ووزير دفاعه 
أفيغدور ليبرم��ان موقع العملية، وقال نن ياهو إن 
املؤش��رات املتوافرة تدل على أن املنفذ مؤيد لتنظيم 
الدولة اإلس��المية، وحتدث نن ياه��و عن إجراءات 
أمني��ة من بينه��ا غلق جبل املكبر، وقب��ل ذلك رفعت 
الس��لطات اإلس��رائيلية درج��ة التأه��ب األمن��ي في 

القدس عقب العملية.

حماس: رد طبيعي
وبارك��ت حرك��ة املقاومة اإلس��المية )حماس( 
عملي��ة الده��س، وقالت إن ه��ذه العملي��ة تأتي في 
سياق الرد الطبيعي على جرائم االحتالل اإلسرائيلي 
وانتهاكاته في حق الش��عب الفلس��طيني. وأضافت 
احلرك��ة أن العملي��ة ه��ي أيض��اً نتيج��ة طبيعي��ة 
للسياس��ات اإلس��رائيلية العدواني��ة جت��اه أهال��ي 
مدين��ة القدس واملس��جد األقص��ى. وق��ال املتحدث 
باس��مها ف��وزي بره��وم إنها تأت��ي في س��ياق الرد 
الطبيع��ي عل��ى جرائ��م إس��رائيل وانتهاكاتها بحق 

الشعب الفلسطيني
كم��ا وصف القيادي في حماس مش��ير املصري 
عملية القدس الغربية احملتلة بأنها رد طبيعي على 
جرائم االحتالل، وتأكيد الستمرار انتفاضة القدس.

ب��دوره وص��ف املتح��دث باس��م احلرك��ة عبد 
اللطيف القانون العملية بالبطولية.

م��ن جهته��ا أش��ادت حرك��ة اجلهاد اإلس��المي 
بالعملي��ة ووصفته��ا بالبطولي��ة، وق��ال املتح��دث 
باس��مها داود ش��هاب إنه��ا رد طبيعي عل��ى جرائم 
االحتالل ضد الش��عب الفلسطيني، كما صدر موقف 
مماثل عن اجلبهة الش��عبية لتحرير فلسطني. يذكر 
أن عملي��ات ومح��اوالت الدعس والطع��ن بدأت منذ 
تش��رين األول 2015 رداً عل��ى االس��تهداف املتك��رر 
للمس��جد األقصى، وقتل في هذه العمليات ما يقرب 
من أربعني إسرائيلياً، فيما استشهد في املقابل نحو 

230 فلسطينياً.{

شهيد بعد اقتحام قوات االحتالل منزله شمال الضفة
أمن غزة يسّدد ضربة لـ»الشاباك«

باعتقال »بنك مال« عمالئه
فج��ر  فلس��طيني  ش��اب  استش��هد 
الثالث��اء برصاص ق��وات االحتالل خالل 
حمل��ة مداهم��ات واعتق��االت ف��ي مخيم 
الفارع��ة ب��ني مدينتي نابل��س وطوباس 

شمال الضفة الغربية احملتلة.
وأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل 
أعدم��ت الش��اب محم��د الصاحل��ي )32 

عاماً( أثناء مداهمة منزله في املخيم.
وأوضح الش��هود أن جنود االحتالل 
داهم��وا من��زل الصاحل��ي بع��د منتصف 
اللي��ل للتس��لل عبره إل��ى منزل الش��اب 

محم��ود صالح جبارين العتقال��ه، وقد فوجئ الصاحلي 
وأمه بجن��ود االحتالل في بيتهم، وح��اول التصدي لهم، 
وب��دأ بالص��راخ بوجههم ظان��اً أنهم لص��وص. وعندها 
أطلق علي��ه اجلنود واب��الً من الرصاص، اخترقت س��ت 
رصاص��ات منه��ا جس��ده أم��ام عين��ي والدته املس��ّنة، 
وترك��وه ينزف إلى أن فارق احلياة، ومن ثم نقل جثمانه 

إلى املستشفى التركي في طوباس.
يذك��ر أن الصاحل��ي هو أس��ير مح��رر، أمضى ثالث 
س��نوات في سجون االحتالل، وهو االبن الوحيد لوالدته 
ول��ه أخ��ت واح��دة، وكان وال��ده ق��د توفي قب��ل بضعة 

شهور.
كم��ا اعتق��ل جن��ود االحت��الل أربع��ة ش��بان خ��الل 
اقتحامهم للمخيم، وهم: محمود صالح جبارين، ومحمود 
نظمي أبو حس��ن، وقيس نشأت أبو حسن، وربيع جمال 

مبارك، وجميعهم في العشرينات من العمر.
وش��هد املخيم مواجهات عنيفة بني عشرات الشبان 
وجنود االحتالل اس��تمرت حتى انس��حاب االحتالل. كما 
اندلعت فجر الثالثاء مواجهات في مخيم طولكرم شمال 

أكد موقع أمني فلسطيني يوم االثنني، أن األجهزة 
األمني��ة التابعة ل��وزارة الداخلية بقط��اع غزة متكنت 
من اعتقال عميل »مخضرم« يع��د مبثابة »بنك املال« 

للعمالء.
وأوضح موقع »املجد« األمني، أن األجهزة األمنية 
ألقت القبض العام املاضي على »العميل املخضرم )ن 
، م( البال��غ من العمر )53عاماً(«، الفتاً إلى أن العميل 
»ارتب��ط مع املخاب��رات الصهيونية ألكث��ر من ثمانية 
أع��وام قّدم خالله��ا الكثير من املعلوم��ات عن املقاومة 
الفلس��طينية وأنش��طتها العس��كرية، باإلضاف��ة إلى 

املهمات األخرى«.
 وكش��فت التحقيق��ات م��ع العمي��ل أن »ضاب��ط 
مخاب��رات االحتالل اتص��ل به وعّرف عن نفس��ه بأنه 
ضابط من جهاز »الش��اباك« اإلس��رائيلي، طالباً منه 
التع��اون معه مقابل حتس��ني وضعه امل��ادي وتقدمي 
بعض االمتيازات له في إطار عمله«، منّوهاً أن العميل 
أب��دى املوافقة على االرتباط، واس��تمر في ذلك إلى أن 
مت القبض عليه في النص��ف الثاني من العام املاضي 

الضف��ة الغربية عقب اقتحام ق��وات االحتالل له وإطالق 
وابل من القنابل الغازية.

وقال ش��هود عي��ان إن أكثر من 13 دورية عس��كرية 
داهمت املخيم في مدينة طولكرم وانتشرت بني الشوارع 
واألزق��ة واعت��دت عل��ى املواطن��ني حيث جتمع الش��بان 

ورشقوا قوات االحتالل باحلجارة.
وأش��اروا إلى أن جنود االحتالل أطلق��وا وابالً كثيفاً 
من القنابل الغازية باجتاه املواطنني ومنازلهم، ما أوقع 

إصابات باالختناق بالغاز املسيل للدموع.
وانتش��رت ق��وات االحتالل ف��ي مفارق رئيس��ية في 

مدينة طولكرم حتى وقت مبكر من صباح اليوم.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الثالثاء 
القيادي في حركة حماس الش��يخ نزيه أبو عون وجنله 
إسالم وخمس��ة مواطنني آخرين عقب مداهمات في بلدة 

جبع جنوب مدينة جنني .
كما اعتقلت قوات االحتالل كال من س��عيد وجيه أبو 
عون وعماد كنعان، وأحمد منر ماليشة، ومحمد ماليشة 
وأشرف حسن ماليشة وهم من أنصار حركة حماس.{

من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية في قطاع غزة«.
 وتنوعت مه��ام العميل الذي ارتب��ط باملخابرات 
الصهيوني��ة عام 2007، »ما بني تقدمي املعلومات عن 
عناصر املقاومة واإلبالغ عن األنشطة العسكرية وبث 
اإلش��اعات وغيرها من األنشطة، إلى أن أصبح عبارة 
عن »بن��ك امل��ال«؛ وهو مصطل��ح يطلق عل��ى العميل 
الذي يق��وم بزرع النقاط امليتة باألموال كي يس��تلمها 

عمالء آخرون.
 وتركز نش��اط العمي��ل )ن ، م( خ��الل حرب عام 
2008 وحرب عام 2012، بشدة، حيث »زود االحتالل 
مبعلومات عن بيوت عناص��ر املقاومة وأماكن إطالق 
الصواريخ وغيرها من املعلومات، والتي كانت س��بباً 
في استش��هاد بع��ض عناصر املقاوم��ة، بينما تراجع 
نشاطه في حرب 2014، نتيجة حملة األجهزة األمنية 
على العمالء بش��كل عام وتقييد حركتهم«، وفق موقع 

»املجد« املقرب من املقاومة الفلسطينية.
 وق��ام العمي��ل ب�»تزوي��د مخابرات الع��دّو خالل 
فت��رة ارتباط��ه بص��ور ع��ن أماك��ن تتب��ع للمقاوم��ة 
العس��كرية  األنف��اق واملواقع  كعي��ون 
وغيرها، إضاف��ة إلى تزويدهم ببعض 
اإلحداثي��ات، وقام بإرش��اد املخابرات 
اإلس��رائيلية ووف��ر لها بع��ض النقاط 
امليتة التي ميكن استخدامها في تزويد 

العمالء باملال واألجهزة اإللكترونية«.
 وأك��د املوق��ع األمن��ي، أن العميل 
»قابل ضابط املخاب��رات في األراضي 
الفلسطينية احملتلة عام 48، ولم يّدخر 
جهداً في تقدمي املعلومات عن املقاومة 
الفلسطينية وأنشطتها العسكرية«.{

عملية دهس في القدس
وفرار الجنود أحرج القيادة الصهيونية

أق��دم ش��اب فلس��طيني يق��ود ش��احنة على س��حق 
مجموعة من اجلنود اإلسرائيليني كانوا في جولة في أحد 
مواقع القدس، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة 15 
ش��خصاً على األقل. واستشهد سائق الشاحنة برصاص 
القوات اإلسرائيلية بعدما صدم اجلنود في منتزه في حّي 

ارمون هنتسيف املطل على البلدة القدمية في القدس.
وسادت الفوضى في املكان بعدما صدمت الشاحنة 
اجلنود الذين كانوا يقومون بجولة عسكرية في القدس. 
وقال املتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد للصحافيني 
في موقع احل��ادث: »صدم إرهابي منفرد يقود ش��احنة، 
مجموع��ة من اجلنود كانوا يقفون عل��ى جانب الطريق«. 
واض��اف: »كانوا يترجلون من احلافل��ة. وعندما ترجلوا 

وبدأوا بتنظيم صفوفهم، اغتنم الفرصة«.
ونقلت مصادر فلسطينية أن السائق شاب فلسطيني 

من حّي جبل املكبر في القدس الشرقية احملتلة.
وسارعت سيارات اإلسعاف إلى موقع الهجوم، بينما 
ظه��رت  مجموعة م��ن اجلن��ود يحاولون اله��رب. وقالت 

ليئا ش��ريبير، إحدى املرش��دات في اجلولة للصحافيني: 
»س��معت اجلن��ود يصرخ��ون )...( ورأيت ش��احنة على 
جان��ب الطريق. ب��دأ اجلنود بإطالق الن��ار... كانت هناك 
أوام��ر وص��راخ في كل م��كان. طلبوا منه��م االختباء وراء 

احلائط خوفاً من هجوم آخر«.
ونقل احمللل الفلسطيني، صالح النعامي، أن القتلى 
واجلرحى في عملي��ات الدهس في القدس احملتلة هم من 
ل��واء الصفوة »جوالني«، املس��ؤول ع��ن الفظائع في غزة 
ف��ي حرب 2014م، ويحظ��ون ب�األوس��مة لدورهم البارز 
في قتل الفلس��طينيني والعرب. وأضاف أن معظم رؤساء 
هيئة أركان اجليش اإلسرائيلي كانوا من لواء »جوالني« 

الذي اسُتهدف جنوده في عملية الدهس في القدس.
وأم��ا بخص��وص ه��رب اجلن��ود الصهاين��ة امل��ذل 
وملخ��زي واملفض��وح، فعلق على هذا قائ��الً: »ال تتصوروا 
حجم احلرج الذي أصاب القيادات العسكرية والسياسية 
الصهيونية بس��بب ف��رار الضب��اط واجلنود من س��احة 

عملية الدهس«.{
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انتهاكات إسرائيلّية متصاعدة في بحر غزة
تتزاي��د االنتهاكات واالعتداءات اإلس��رائيلية في 
بحر قطاع غزة، وتتضاعف معه��ا معاناة الصيادين 
الفلس��طينيني وأسرهم. وتنتهك إس��رائيل التفاهمات 

بش��أن البحر والصيد، املنصوص عليه��ا في اتفاقية 
وق��ف إطالق النار التي أبرمت عقب نهاية عدوان عام 
2014 بضمانات مصرية. وتعتبر س��لطات االحتالل 

اإلسرائيلي أّن املقاومة الفلسطينية باتت تعتمد على 
البح��ر ف��ي تهريب أس��لحتها، وه��و ما ميك��ن تفنيده 
بس��هولة، ف��ي ظ��ل اإلج��راءات األمنية اإلس��رائيلية، 
القاس��ية واملعق��دة، واملمت��دة عل��ى ط��ول الش��ريط 
الس��احلي، التي قام االحتالل بتش��ديدها أكثر فأكثر، 

منذ فرض احلصار واإلغالق على غزة. 
أحم��د  الفلس��طيني محم��د  الصي��اد  واستش��هد 
الهسي، الذي أغرق االحتالل اإلسرائيلي قاربه مساء 
األربع��اء 2017/1/4، بعدم��ا تع��ذر الوص��ول إلى 
جثمان��ه واعتباره منذ ذلك اليوم مفق��وداً، وهو واحد 
من عش��رات االنته��اكات اليومية ض��د الصيادين في 
البح��ر. وال ميّر ي��وم في بحر غزة إال وتس��جل حاالت 
اعتق��ال صيادي��ن أو إغ��راق س��فن صي��د أو متزي��ق 
شباك، أو إطالق نار على الصيادين ومراكبهم. وهذه 
االعت��داءات واالنتهاكات باتت تتصاعد بش��كل الفت 

في اآلونة األخيرة.
عام 2016 ش��هد اعتقال االحتالل ل�130 صياداً 
فلس��طينياً، ويق��ول الناط��ق باس��م حرك��ة حم��اس، 
حازم قاس��م، إّن االعت��داءات اإلس��رائيلية املتواصلة 
عل��ى الصيادي��ن في ع��رض بحر غزة هي »اس��تمرار 
لالعتداءات التي ميارسها االحتالل على امتداد الوطن 
احملتل والتي تطاول األرض واإلنسان الفلسطيني في 
كل أماكن وجوده«. ويلفت إلى أّن »هذه الهجمات على 
الصيادي��ن الذين يس��عون لتحصيل رزقه��م، إمعان 
في سياس��ة احلصار املفروض على غ��زة بحراً وجواً 
وب��راً، وتضيي��ق حللقات ه��ذا احلصار ال��ذي يهدف 
لكس��ر إرادة ش��عبنا ومقاومته«. ويؤكد أّن »احلصار 
والع��دوان ل��ن يحق��ق أهدافه، وس��يواصل الش��عب 
الفلس��طيني مس��يرة حترره من االحتالل، ومتس��كه 
باملقاومة وس��الحها«، الفتاً إلى أّن اس��تمرار احلصار 
اإلسرائيلي واعتداءات االحتالل ال يخدم حالة الهدوء 

في القطاع«.

ويذك��ر قاس��م أّن »األط��راف اإلقليمي��ة املعني��ة 
باالس��تقرار في القط��اع عليها التح��رك ضد االحتالل 
اإلسرائيلي إلجباره على إنهاء احتالله ورفع حصاره 
ووقف اعتداءاته بحق الفلسطينيني«، مشدداً على أّن 

االحتالل يتحمل تداعيات هذا احلصار.
الصيادي��ن  نقي��ب  يق��ول  متص��ل،  س��ياق  ف��ي 
الفلسطينيني، نزار عياش، إن االنتهاكات اإلسرائيلية 
بح��ق الصيادين لم تتوقف على مدار عش��ر س��نوات، 
وت��زداد بوتي��رة متس��ارعة ف��ي الفترة األخي��رة، عبر 
إط��الق الن��ار واس��تهداف الصيادين بش��كل مباش��ر 
واعتقالهم ومصادرة معداتهم. ويضيف أّن االحتالل لم 
يلتزم االتفاقي��ات واملفاوضات التي جرت في القاهرة 
بش��أن اتفاقية وقف إطالق النار التي تش��مل توسيع 
مساحة الصيد إلى 12 ميالً بحرياً، ووقف االعتداءات 
اليومية املباش��رة على الصيادين، ويشير إلى أّن عام 
2016 شهد اعتقال 130 صياداً فلسطينياً، وأن قوات 
االحت��الل صادرت م��ا يزيد عل��ى 37 مركب��ة ومنعت 
إدخ��ال مس��تلزمات الصيد بش��كل كامل عب��ر املعابر 
احلدودي��ة التي تربط القط��اع باألراض��ي احملتلة، ال 
 )Fiberglass( س��يما مادة األلي��اف الزجاجي��ة

اخلاصة بتصنيع مراكب الصيد.
وجمي��ع ه��ذه االنته��اكات أدت إلى ض��رب قطاع 
الصي��د في القطاع، الذي يعتبر املهنة الرئيس��ية التي 
يعتم��د عليها املواطنون بش��كل أساس��ي إل��ى جانب 
مهن��ة الزراعة. وخالل عش��رة أعوام م��ن احلصار فقَد 
نحو سبعة آالف صياد مهنتهم بسبب شعورهم بعدم 

جدوى املهنة في ظل القيود اإلسرائيلية املستمرة.
و»إّن م��ا نحتاج��ه لوقف هذه االنتهاكات بش��كل 
ج��ذري هو إرادة سياس��ية من املجتم��ع الدولي حلث 
إس��رائيل جدياً عل��ى وقف تل��ك االنته��اكات، وفرض 
العقوبات الدبلوماسية واالقتصادية عليها إن لم تف 

بالتزاماتها«.{

وزارة العدل األميركية تدرس بجّدية أدلة
على دور »غولن« بالمحاولة االنقالبية في تركيا

 ق��ال البيت األبيض يوم االثنني، إن وزارة العدل األمريكية 
»تأخ��ذ بجدي��ة« دراس��ة األدلة املتعلق��ة بتورط زعي��م منظمة 
»غولن« في احملاولة االنقالبية الفاش��لة بتركيا منتصف متوز 

.2016
وف��ي رد على س��ؤال صحفي حول آخر مس��تجدات قضية 
تس��ليم »فتح الله غول��ن«، قال املتحدث باس��م البيت األبيض 
جوش إيرنس��ت، إن »وزارة العدل تعمل بش��كل وثيق منذ عدة 
اش��هر م��ع نظرائهم األت��راك ملعرفة م��ا هو نوع األدل��ة املتوفرة 

لدعم طلب تسليمه املقدم من قبل احلكومة التركية«.
وأش��ار إل��ى أن وزارة الع��دل األمريكي��ة »تأخ��ذ بجدي��ة« 
دراس��ة املعطي��ات املقدم��ة له��ا بخص��وص دور »غول��ن« في 

احملاول��ة اإلنقالبية الفاش��لة، إال أنه لفت إلى ع��دم علمه بالفترة الزمنية التي ستس��تغرقها الوزارة في 
حتقيقها باألدلة التي قدمتها تركيا.

وش��دد إيرنس��ت على أن »تركيا عضو مهم ج��داً في الناتو وحليف للوالي��ات املتحدة، ونحن نثمن 
شراكتنا القوية معها، باألخص عندما يتعلق األمر بحماية كال البلدين ملواطنيهما، رغم اخلالفات التي 

تبرز بني احلني واآلخر«.{

يلدريم: أمن تركيا ال ينفصل عن أمن العراق

ين  االحتالل يسّلم جثماني شهيدين فلسطينيَّ
من الخليل

النظام السوري يدمر مضّخات المياه 
في بَردى ويقصف حماة

أك��د رئيس ال��وزراء التركي، بن عل��ي يلدرمي، أن 
أم��ن تركي��ا ال ينفص��ل عن أم��ن العراق. ج��اء ذلك في 
مؤمتر صحفي عقده في مطار »أسانبوغا« بالعاصمة 
أنقرة يوم، األحد، بعد عوته من زيارة استمرت يومني 

للعراق.
وق��ال يل��درمي: »إذا ل��م يتوف��ر األم��ن ف��ي إحدى 
الدولت��ني فلن تنع��م األخرى باألمن، وف��ي هذا الصدد 
اتفقن��ا م��ن حي��ث املبدأ عل��ى نه��ج مش��ترك حملاربة 
املنظم��ات اإلرهابي��ة، عل��ى رأس��ها )ب��ي كا كا(، إلى 

جانب كل من )داعش( و)غولن(«.
وحول وج��ود منظم��ة »ب��ي كا كا« اإلرهابية في 
قضاء سنجار شمال غرب املوصل، قال رئيس الوزراء 
الترك��ي إن »مترك��ز املنظم��ة اإلرهابي��ة ف��ي س��نجار 
مس��ألة متس األم��ن القومي الترك��ي، وبحثنا ذلك مع 

اجلانب العراقي بشكل تفصيلي«.
العراقي��ة  الق��وات  تخ��رج  أن  »إم��ا  وأردف: 
والبيش��مركة مس��لحي )ب��ي كا كا( م��ن القض��اء، أو 
س��تقوم تركيا مبا يل��زم حيال ذل��ك، وموقفنا من هذه 

املسألة واضح، وأبلغنا الطرف العراقي بذلك«.
وأش��ار يل��درمي إل��ى أن��ه اتف��ق م��ع املس��ؤولني 
العراقيني على تعزيز املصالح املشتركة بني البلدين، 

وخفض املشاكل بينهما قدر اإلمكان.
وتاب��ع: »ب��دأت حقب��ة جديدة م��ن العالقات بني 
تركي��ا والعراق، وس��نبحث ف��ي هذه الفت��رة عالقاتنا 

س��لّمت ق��وات االحت��الل اإلس��رائيلي، جثمان��ي 
الش��لودي ومحم��د  الفلس��طينيني ح��امت  الش��هيدين 

الرجبي، عقب احتجازهما ألكثر من ثالثة شهور.
وأفادت جمعي��ة الهالل األحمر الفلس��طيني، بأن 
س��يارات اإلس��عاف التابع��ة له��ا، تس��لمت جثمانْي 
الش��هيدين الشلودي والرجبي مس��اء اجلمعة، حيث 

ستقوم بنقلهما إلى املشفى األهلي مبدينة اخلليل.
وكان الطف��ل محم��د كاي��د الرجب��ي )15 عام��اً( 
قد استش��هد برص��اص االحت��الل بعد طعن��ه جندياً 
إس��رائيلياً ف��ي مدينة اخللي��ل في 16 من ش��هر أيلول 
2016، وفي اليوم التالي استش��هد الشاب حامت عبد 
احلفيظ الشلودي )25 عاماً( بعد تنفيذه عملية طعن 

أصاب فيها جندياَ إسرائيلياً في املدينة ذاتها.

السياس��ية واالقتصادية، والقضاي��ا املتعلقة باألمن، 
على أساس حسن اجلوار«.

وكان يل��درمي ق��د زار الع��راق عل��ى م��دى يومني 
ماضي��ني، التق��ى خ��الل زيارته ع��دداً من املس��ؤولني 
العراقيني ف��ي العاصمة بغداد، ومس��وؤلني في إقليم 
ش��مال العراق الكردي، خامتاً جولته بزيارة مشتركة 
مع رئيس اإلقليم الكردي في العراق مسعود بارزاني، 
إلى جبهة »جبل زردك«، حيث تقاتل قوات البيشمركة 
تنظي��م »داعش« اإلرهابي، في س��هل نينوى ش��مالي 

العراق.{

ُيشار إلى أن املجلس الوزاري املصغر »الكابينت« 
قّرر يوم األحد )األول من كانون الثاني(، عدم تس��ليم 
جثامني ش��هداء حركة املقاومة اإلس��المية »حماس« 
احملتجزين منذ قيامهم بعمليات ضد االحتالل، مؤكدة 

أنه سيتم دفنهم في مقابر األرقام.
وبتسليم الش��هيدين ش��لودي والرجبي، يستمّر 
االحتالل في احتجاز جثامني سبعة شهداء فلسطينيني 
في ثالجات معهد الطب العدلي »أبو كبير« بتل أبيب، 
حيث ارتقوا خالل »انتفاضة القدس« )اندلعت مطلع 
تشرين األول 2015(، وهم الش��هداء: مجد اخلضور، 
محمد طراي��رة، محمد الفقيه، عبد احلميد أبو س��رور، 
رام��ي عورتان��ي، مصب��اح أبو صبي��ح، محم��د نبيل 

سالم.{

النظ��ام  قص��ف  إن  الس��ورية  املعارض��ة  قال��ت 
الس��وري وميليش��ياته لوادي بردى في ريف دمش��ق 
الغرب��ي أدى إلى تدمير مضخات املي��اه وتلويثها في 
بلدة ع��ني الفيجة. وق��د تزامن ذلك م��ع قصف النظام 

ملناطق في حماة وحلب.
وأف��اد مراس��لون بأن ق��وات النظام وح��زب الله 
واصل��ت حملتها على قرى وادي بردى املس��تمرة منذ 

عشرين يوماً.
وق��د تزامن��ت ه��ذه احلمل��ة م��ع ص��د املعارضة 
املسلحة محاوالت لقوات النظام املدعومة مبجموعات 
من ميليش��يا حزب الله للتسلل إلى بلدة عني الفيجة، 
حيث يقع نبع الفيجة، املصدر الرئيس��ي ملياه الشرب 

في العاصمة دمشق.
ونفت مصادر باملعارضة السورية مساء اجلمعة 
التوصل إلى اتفاق وقف إلط��الق نار مع قوات النظام 
وح��زب الله في منطقة وادي ب��ردى، وذلك بعد إعالن 

احلزب عن وقف مؤقت للقتال هناك.
وقال��ت الهيئ��ة اإلعالمي��ة ف��ي وادي ب��ردى عبر 
موقع فيس��بوك إن »كل ما تروج« له ميليشيات حزب 
الل��ه عن وقف إطالق نار والتوصل إلى هدنة، أو حتى 
عن دخ��ول وفد من ضب��اط روس للتفاوض، هو كالم 

عار من الصحة جملة وتفصيالً«.
وف��ي وقت س��ابق، ق��ال اإلع��الم احلرب��ي التابع 
حل��زب الل��ه إنه مت التوص��ل إلى وق��ف مؤقت إلطالق 
الن��ار ف��ي وادي ب��ردى لع��دة س��اعات ب��ني جمي��ع 

األطراف.
وذك��ر ناش��طون أن املعارض��ة اس��تعادت تل��ة 
اس��تراتيجية في قرية كفير الزيت ب��وادي بردى بعد 

فترة وجيزة من س��يطرة ميليش��يا حزب الل��ه عليها، 
وذل��ك ف��ي مع��ارك أدت إل��ى مقت��ل أكثر من عش��رين 

عنصراً من امليليشيا.
قنابل عنقودية

وف��ي هذا الس��ياق، قصفت ق��وات النظ��ام بلدات 
مسرابا وامليدعاني وحزرما وأوتايا بقنابل عنقودية، 
ما س��بب مقت��ل ش��خصني -أحدهما طف��ل- وإصابة 
آخرين بجراح. كذلك ُقتل شخصان في قصف مدفعي 
لق��وات النظام على بلدة مضاي��ا أثناء خروج املدنيني 

من صالة اجلمعة.
م��ن جهته��ا قالت وكال��ة مس��ار ب��رس إن قوات 
النظ��ام قصفت عدة بلدات جنوب��ي حماة، ما أدى إلى 
وق��وع إصاب��ات ف��ي صف��وف املدنيني، بينم��ا فجرت 
املعارضة عبوة ناس��فة مستهدفة س��يارة ضابط في 

جيش النظام وقتلته في مدينة حماة.
وأضاف��ت الوكال��ة أن طائ��رة تابع��ة للتحال��ف 
الدول��ي قصفت س��يارة جلبهة فتح الش��ام قرب بلدة 
تفتن��از في ريف إدل��ب وقتلت اثنني من الق��ادة. كذلك 
وثق��ت الوكالة قصف��اً من مدفعية جي��ش النظام على 

منطقة سوق اجلبس غربي مدينة حلب.
م��ن جانب آخ��ر أعلن مرك��ز املصاحلة الروس��ي 
في قاعدة حميمي��م الس��ورية أن املراقبني الروس في 
اللجنة الروس��ية التركية املعنية بالهدنة في سوريا، 
س��جلوا 15 خرق��اً له��ا ف��ي محافظ��ات حل��ب وحماة 
والالذقية خالل الساعات ال�24 املاضية، بينما سجل 
ممثلو تركيا في اللجنة 21 خرقاً في محافظات دمشق 

وحلب ودرعا وإدلب وحمص.{
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قورتولموش: تركيا تقف منذ البداية في المكان الصحيح حيال األزمة السورية
نعم��ان  الترك��ي،  ال��وزراء  رئي��س  نائ��ب  فّن��د 
قورتومل��وش، تصريح��ات نقلته��ا إح��دى الصح��ف 
احمللية مؤخراً على لس��انه، بش��أن السياسة التركية 
حيال األزمة الس��ورية الراهنة، قائالً إنه »مت حتريفها 

وتأويلها بشكل خاطئ«.
ج��اء ذلك في تصريح��ات أدلى به��ا قورتوملوش 
لقن��اة روداو )كردية عراقية(، عش��ّية زيارة يقوم بها 

رئيس احلكومة، بن علي يلدرمي، إلى العراق.
وقبل يومني، نقلت صحيف��ة »حرّيت«، تصريحاً 
ادعت أنه على لسان قورتوملوش، قال فيه: »سياستنا 
من��ذ البداية كان��ت خاطئة في س��وريا«، وهو ما نفاه 

املسؤول التركي.
وأضاف في ذات الس��ياق: »كنت أقصد السياسة 
املتبعة حيال س��وريا التي ينتهجه��ا املجتمع الدولي 

بش��كل ع��ام، فهي سياس��ة خاطئة، ومع األس��ف فإن 
الش��عب السوري هو من دفع ويدفع الثمن، لكن تركيا 
تقف منذ البداي��ة في املكان الصحي��ح حيال األزمة«. 
وتاب��ع: »أردن��ا بناء مرحل��ة دميقراطية في س��وريا، 
لكن لم نتمكن من ضمان تطوير الوس��ائل السياس��ية 
لتنفيذه��ا، فإمكاناتنا لم تكن كافية، واملجتمع الدولي 

لم يقدم دعماً جاداً بهذا الشأن«.
ف��ي  املنضوي��ة  »ال��دول  أن  قورتومل��وش  وأك��د 
التحالف الدولي، وفي مقدمته��ا الواليات املتحدة، لم 
يكن لديها منظور مشترك، أو توّجه يتعلق بكيفية حل 
املش��كلة في س��وريا، وهذا كان مضم��ون تصريحاتي 

التي مت حتريفها«.
»دول  أن  إل��ى  ال��وزراء،  رئي��س  نائ��ب  وأش��ار 
التحال��ف لم تكن متتلك خطة أو مش��روعاً لكيفية حل 

األزمة السورية«، مضيفاً: »ليت دول املنطقة اجتمعت 
منذ البداية، ومتكنت م��ن حلها دون حدوث أي تدخل 

من دول خارج املنطقة«.
واستطرد في السياق ذاته: »ليت املجتمع الدولي 
كان قد اتخذ مبادرة لوقف وحش��ية نظام األسد، على 
األقل ف��ي املرحل��ة الت��ي أعقبت اس��تخدامه الس��الح 

الكيماوي ضد شعبه، إال أن ذلك لم يحدث«.
ولف��ت قورتومل��وش إل��ى أن »برنام��ج التجهي��ز 
والتدريب« للمعارضة املعتدلة الس��ورية فش��ل، ولم 

يتم تقدمي دعم جاد ل�»اجليش السوري احلر«.
ووقع��ت اتفاقي��ة »تدري��ب وجتهيز« ب��ني تركيا 
والوالي��ات املتحدة األمريكية، في 19 ش��باط 2015؛ 
الس��ورية  املعارض��ة  م��ن  لتأهي��ل وإع��داد عناص��ر 
املعتدلة، لكن في تش��رين األول من العام ذاته، أعلنت 
واشنطن وقف البرنامج، وأعربت حينها عن أملها في 

استئنافه عندما »تسنح الظروف«.
وعن تصّور بالده لأوضاع في سوريا، أكد نائب 
رئيس الوزراء التركي، قورتوملوش، أن أنقرة »تسعى 
لوض��ع منظور جديد للس��الم في س��وريا ف��ي الوقت 

الراهن، واتخاذ خطوات ناجحة«.
وأعرب املس��ؤول الترك��ي، عن أمله ف��ي »أن يتم 
التوصل إلى نتائج يرضى بها الشعب السوري خالل 
املفاوض��ات الت��ي س��تجري ب��ني املعارض��ة والنظام 
الس��وري خالل الفت��رة املقبلة«، في إش��ارة ملباحثات 

العاصمة الكازاخية »األستانة« بخصوص سوريا.
وفي ش��أن آخر أش��ار قورتوملوش إل��ى أن تركيا 
»ليس��ت منزعجة من وجود أش��قائنا األكراد ش��مالي 

س��وريا، ب��ل منزعج��ون م��ن وج��ود تنظي��م ب ي د 
)الذراع الس��وري ملنظمة ب��ي كا كا اإلرهابية(«. وأكد 
أن »ب ي د، يه��دد وح��دة األراضي الس��ورية، ويدعم 
الهجمات اإلرهابية في ش��رق وجنوب ش��رق تركيا«. 
وبخص��وص زي��ارة رئيس ال��وزراء الترك��ي للعراق، 
أع��رب قورتوملوش ع��ن أمله ف��ي أن »تش��كل الزيارة 
أرضي��ة جدي��دة في مج��ال مكافحة اإلره��اب وتعزيز 
التع��اون ب��ني البلدي��ن«. وأض��اف: »نأم��ل أن تعود 
العالقات التركية العراقية إلى س��ابق عهدها، ونحن 
على قناعة بأن وجود نظام فدرالي قائم على تقاس��م 
عادل للدخ��ل والس��لطة بالعراق مبا في ذل��ك اإلقليم 
الك��ردي، أم��ر س��يكون في صال��ح الش��عب«. وحول 
الوج��ود العس��كري التركي في معس��كر »بعش��يقة« 
ش��مالي الع��راق، أّك��د قورتومل��وش أن ق��وات ب��الده 
»ليست هناك بغرض االحتالل وإمنا تسعى ملساعدة 
الشعب العراقي الصديق والشقيق وإنقاذ املنطقة من 

تنظيم داعش اإلرهابي«.{

مدير »سي آي إيه«: تصريحات ترامب
بشأن روسيا »تهديد« ألمن البالد

وزير الخارجية السوداني:
أردوغان يزور الخرطوم شباط القادم

انتق��د ج��ون برين��ان، مدي��ر وكالة االس��تخبارات 
املركزي��ة األمريكي��ة ي��وم االثن��ني، الرئي��س األمريك��ي 
املنتخب دونالد ترام��ب، واعتبر تصريحاته بخصوص 

روسيا »تهديداً« ألمن البالد.
جاء ذلك في ندوة عقدت بجامعة ش��يكاغو، تناول 
فيه��ا تصريحات ترام��ب، معتبراً أّن األخي��ر »يزّج بأمن 

الواليات املتحدة األمريكية في خطر«.
وكت��ب ترام��ب قب��ل يوم��ني، عب��ر حس��ابه مبوقع 
»تويت��ر«: »احلمق��ى فق��ط يظن��ون أن بن��اء عالقات مع 
روسيا أمر سّيئ«، مشيراً إلى أن موسكو ستحترم بالده 
بش��كل أكثر حني يتولى منصب الرئاس��ة )املقرر في 20 

كانون الثاني اجلاري(.
وأضاف برينان أّن أجهزة االس��تخبارات األمريكية 
موج��ودة من أجل احلف��اظ على أمن الب��الد ومصاحلها 
في اخلارج، مش��يراً في هذا الصدد إلى أّن على احلكومة 
والرئي��س األمريكي اجلديد إدراك املخاطر احمليطة بأمن 

البالد ومصاحلها.
وتاب��ع برين��ان قائ��الً: إّن »أي رئي��س أو حكوم��ة 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة ال يلقي ب��االً للتقارير 
االس��تخباراتية، فإّن��ه يعّرض أمن الب��الد للخطر، وإننا 
ال نش��ك ف��ي ضلوع روس��يا بحمل��ة قرصنة اس��تهدفت 

االنتخابات األمريكية«.
أن  األمريكي��ة،  االس��تخبارات  أجه��زة  وأعلن��ت 
الرئيس الروس��ي فالدميير بوتني، ه��و من أصدر أوامره 
بالبدء بحملة القرصنة به��دف التأثير على االنتخابات 

أعلن وزير اخلارجية الس��وداني إبراهيم غندور، 
عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إل��ى اخلرط��وم في ش��باط املقب��ل بدعوة رس��مية من 

نظيره عمر البشير.
الوزي��ر  أدل��ى به��ا  ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح��ات 
الس��وداني ف��ي مقر البرمل��ان باخلرط��وم على هامش 
حض��وره جلس��ة ملناقش��ة مش��روع قان��ون الس��لك 

الدبلوماسي والقنصلي.
وقال غن��دور إن »العالق��ات التركية الس��ودانية 
العالق��ات  ولع��ل  حاالته��ا،  أفض��ل  وف��ي  ممت��ازة 
االقتصادية على وجه اخلصوص ستشهد في املرحلة 

املقبلة طفرة كبيرة جداً«.
وأضاف أنه »رغم االستثمارات التركية املوجودة 
ف��ي الس��ودان، لك��ن التب��ادل التج��اري ب��ني البلدين 
والعالقات االقتصادية ميك��ن أن يكون أفضل من ذلك 

بكثير«.
وتوقع الوزي��ر أن »تفتح زيارة الرئيس أردوغان 
للعالق��ات  جدي��دة  آفاق��اً  الس��ودان  إل��ى  القادم��ة 

االقتصادية بني البلدين الشقيقني«.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة 
ف��ي تركي��ا ع��ام 2002 ش��هدت العالق��ات الثنائي��ة 
تضاعف��ت  حي��ث  ملحوظ��اً،  حتس��ناً  الس��ودان  م��ع 

االستثمارات التركية في السودان إلى ملياري دوالر.
ويتج��اوز التب��ادل التج��اري ب��ني البلدين 400 
ملي��ون دوالر ويق��ر الطرف��ان بحاجتهم��ا إل��ى تعزيز 
تعاونهما االقتصادي الذي »ال يرقى ملستوى عالقتهما 

السياسية«.
وتنش��ط بالس��ودان عدد م��ن املنظم��ات التركية 

األمريكية.
وقال تقرير لأجهزة االس��تخباراتية األمريكية، مت 
الكش��ف عنه الس��بت املاضي، »تقييمنا ه��و أن الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني أم��ر بحمل��ة نف��وذ )لصالح 
ترامب( عام 2016، موجهة على االنتخابات الرئاس��ية 

األمريكية«.
وأك��د التقرير أن ال��روس حاول��وا »تقويض إميان 
املواطن��ني بالعملية األمريكي��ة الدميقراطية، وتش��ويه 
س��معة الوزيرة )هي��الري( كلينتون، وإي��ذاء حظوظها 

االنتخابية والرئاسية«.
وخلص التقرير إلى أن »بوتني واحلكومة الروسية، 

أظهرا تفضيالً واضحاً للرئيس املنتخب ترامب«.{

في مس��اعدة املتضّرري��ن من النزاع املس��لح في إقليم 
دارفور غربي البالد، أبرزها وكالة التنسيق والتعاون 

التركية »تيكا«.
وش��ّيدت »تي��كا« مستش��فى ف��ي اإلقلي��م بتكلفة 
خمس��ني مليون دوالر، وافتتحه نائ��ب رئيس الوزراء 
التركي األسبق أمر الله إيشلر في شباط 2014. وكان 
املستشفى واحداً من خمسني مشروعاً نفذتها املنظمة 

التركية منذ افتتاح مكتبها بالسودان عام 2005.
وافتتح الرئيس السوداني عمر البشير مقراً جديداً 
ملصنع »سور« للملبوسات العسكرية واملدينة، الذي 

يدار بشراكة مع أنقرة والدوحة.
وش��ارك ف��ي حف��ل افتت��اح املصن��ع الواق��ع في 
العاصم��ة اخلرط��وم، كل م��ن مس��اعد وزي��ر الدف��اع 
التركي ش��واي ألب��اي، ووزير الدولة لش��ؤون الدفاع 

القطري خالد بن محمد العطية.{

ق��ال الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان، إن 
ب��الده تتاب��ع باس��تغراب ال��دول التي كان��ت تعتبر 
مكافحة تنظي��م »داعش« اإلرهابي أولوي��ة، ثم باتت 

كأنها راعية للتنظيم اليوم.
تصريحات أردوغ��ان، جاءت خ��الل كلمة ألقاها 
يوم الثالثاء، في »اجتماع قائمقامي املناطق« باملجمع 

الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
وأوض��ح الرئي��س، أن »بع��ض البل��دان املؤثرة، 
ال تهت��م إزاء إيج��اد تس��وية حقيقية تقود إل��ى توفير 

احلياة الكرمية للشعبني السوري والعراقي«.
وأش��ار بهذا اخلصوص، إلى أن بالده »تقوم مبا 
هو أفضل لنفس��ها وإلخوتها، رغم الهجمات الداخلية 

واخلارجية، دون جتاهل األزمات اإلنسانية«. 
ولف��ت الرئيس الترك��ي، إلى أن »املش��اريع التي 
يت��م رس��مها على ال��ورق - دون األخذ بع��ني االعتبار 
بنية املنطق��ة التاريخية والدينية والعرقية والثقافية 

- بدأت باالنهيار واحداً تلو اآلخر«. 
وأك��د أن تركي��ا »تتعرض لهجوم واس��ع النطاق 
م��ن الداخ��ل واخل��ارج، وتل��ك الهجمات ال تس��تهدف 
تركي��ا ألنه��ا بل��د ضعي��ف، بل ألنه��ا بلد ق��وي يطمح 

لتطوير ذاته بشكل مستمر«.
كما بنّي أن التطورات اجلارية في سوريا والعراق 
ته��م تركيا بش��كل مباش��ر، وأن من غي��ر املمكن غض 

النظر عن األزمات اإلنسانية املوجودة في البلدين. 
وذّكر الرئيس، بأن »ماليني الناس الذين يعيشون 
داخل حدود بالدنا )في إش��ارة إلى الالجئني(، يوجد 
الكثير من األشخاص املتعلمني الذين ميلكون كفاءات 

وخبرات وإمكانات«.
وبهذا اخلص��وص، تابع: »إن وضع هؤالء جانباً 
سيكون خيانة من حيث القيم اإلنسانية، وال سيما أن 

بينهم من يريد تقدمي مساهمات كبيرة لبلدنا«.
وأش��ار إل��ى أن وزارة الداخلي��ة ت��درس حالي��اً 
إمكانية منح هؤالء مع عائالتهم اجلنسية التركية.{

w

تركيا ُتدين تفجيري كابول
أدان��ت تركيا بش��دة الهجومني االنتحاريني اللذين وقعا، يوم الثالث��اء، في العاصمة األفغانية 

كابول، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة تضامنها مع أفغانستان.
وق��ال بيان صادر عن اخلارجية التركي��ة: »تلقينا ببالغ احلزن نبأ س��قوط قتلى وجرحى في 

الهجومني اإلرهابيني الذين وقعا قرب مقر البرملان بكابول«.
وأض��اف البيان: »نحن واثق��ون من أن هذا الهجوم الغادر لن ُيضعف من عزمية أفغانس��تان، 
في مواجهة التحديات، وتركيا س��تواصل دعمها الكامل، وتضامنها مع الش��عب األفغاني الصديق 

والشقيق وحكومته ضد اإلرهاب«.
وقت��ل 38 ش��خصاً، بينهم مدنيون وعس��كريون، ج��راء هجوم��ني انتحاري��ني، تبنتهما حركة 

طالبان، وقعا قرب مقر البرملان في العاصمة األفغانية كابول، في وقت سابق اليوم الثالثاء.{
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ف��ي النهاية الس��نة اإللهية ماضية، والتغيير الكبير ق��ادم، ولن يقف احلق 
باكي��اً على أبوابنا يناش��دنا اخلروج، ألّنه ظافر بن��ا أو بغيرنا، فالغنم لنا 
إن أقدمنا والغرم علينا إن أحجمنا، <وإن تتوّلوا يستبدل قوماً غيركم ثم ال 

يكونوا أمثالكم> هكذا قضى الله، وال راَدّ لقضائه وحكمه.
ونح��ن إن قمن��ا مبراجعة أدائن��ا، بدالً م��ن مراجعة عقائدن��ا وثوابت 
ديننا! سوف نكتشف أن اخلطوة األولى التي ال يصح أن ُتْسَبَق بقيد شعرة 
هي أن نضع استراتيجيتنا في التغيير، وأن تلتقي كلمتنا عليها، وأال تكون 
مفصولة عن أحكام ديننا وعن سنة اإلسالم في التغيير وفي بلوغ التمكني، 
ومع ذلك فإّن التصحيح ال يزال في حّيز اإلمكان، أّما إن اس��تمر هذا التخبط 
الناش��ئ ع��ن ردود األفع��ال الوقتي��ة وعن اإلص��رار على األخط��اء القدمية 

فسوف يخرج اخلطر عن كل حدود السيطرة وقيود التحكم.
إنَّ أخطر ما نعانيه - بعد تف��رق الكلمة وإعالء املصالح احلزبية على 
احل��ق - هو اإلصرار غير املفهوم وغي��ر املبرر على األخطاء القدمية: انتظار 
احللول من عدّونا.. اجلمود على املس��ار التقليدي م��ع مصادرة اجتهادات 
الن��اس واحلجر عل��ى إبداعهم.. التفريط في الهوي��ة.. اخلضوع لالبتزاز.. 

وغير ذلك مما تبنّي للصبيان أنَّه عبث ال يليق.{

هل هي ذكرى نحتفي بها ونحييها على نحو من األنحاء؟ أم هي تذكرة 
نّتعظ بها ونأخذ منها الدرس والعبرة؟ الواقع أّن 25 يناير ذكرى وتذكرة، 
ذك��رى يجب أن تظل حّي��ة في ضمير األمة وفي ح��سِّ األجيال؛ لتبقى على 
ال��دوام مصدر بعث ومنبع حياة، وتذكرة ال يص��ح أن نتجاهلها أو نتغافل 

َنَع االستقامة والسداد. عنها؛ َفُنْحَرَم الهدى والرشاد ومُنْ
م��ن الواضح أَنّ الكلمت��ني تتعانقان لفظاً ومعن��ى؛ فالذكرى والتذكرة 
مادتهم��ا اللفظية واحدة، وأصلهما املعنوي واحد كذلك، فهما تتطابقان في 
بعض معانيهم��ا، فتأتيان مبعن��ى اقتباس الدرس والعب��رة، قال تعالى: 
<إنَّ ف��ي ذل��ك لذكرى مل��ن كان له قلب> وق��ال عّز وج��ل: »كال إنها تذكرة« 
وتس��تقل الذكرى مبعنى االحتفال مبرور فت��رة معينة على احلادث، بينما 
تس��تقل التذكرة مبعاني أخرى، ثم إّن إحياء الذكرى واالحتفال بها س��بب 

لتحصيل التذكرة واالعتبار؛ وبذلك يقع بني الكلمتني تعاون وتعاضد.
وهك��ذا يج��ب أن يق��ع التع��اون والتعاضد في نفوس��نا ب��ني األثرين 
الكبيري��ن؛ لتتحول 25 يناي��ر إلى طاقة دافقة دافعة، تس��تحيل في ضمير 
األّمة قوة ال يفسرها واليكشف عن كنهها إال التغيير اجلذرِيّ املمزوج بنكهة 

اإلعجاز، واملثير لإلعجاب والتعجب معا.
نا لعلى  في��ا أيها املصريون، ب��ل يا أيها الع��رب ويا أيها املس��لمون؛ إَنّ
موع��د كبي��ر وخطير م��ع الذكرى السادس��ة لبل��وغ املوجة األول��ى للربيع 
العرب��ّي ذروته��ا عل��ى ضفاف الني��ل العظي��م، وإننا لنق��ف اآلن على رأس 
منعط��ف كبير في حياة األم��ة كلها - إن لم يكن في حياة البش��رية جمعاء 
- ننظر وراءنا إلى ماض نتجاهله وال نس��تصحبه، وأمامنا وإلى مس��تقبل 
جنهله وال نستش��رفه؛ بس��بب حاضر جثم على صدورنا مبا ميوج به من 

جهل وجهالة، بل إن شئت فقل: وجاهلية.
بإمكاننا - إن ش��ئنا - أن نس��تصحب املاضي ونستش��رف املستقبل، 
ة العالي��ة مع الثقة  مبقدورن��ا - إن توف��رت لدين��ا اإلرادة والعزمي��ة والهَمّ
بالنف��س وحس��ن الظن بالل��ه - أن نتج��اوب مع حركة الك��ون الذي يتجه 
برّمت��ه نح��و تغّير جذرِيّ يقل��ب أعالي العالم أس��افله، نحن منل��ك القدرة 
عل��ى أنَّ جنعل من 25 يناير 2011 منطلقاً أول، ومن 14 آب 2013 منطلقاً 
ثاني��اً. نحن  نق��در على إع��ادة كتابة التاري��خ من جديد، وعلى اس��تعادة 
املسار ورِدّ الناس إليه، أجل.. منلك ذلك كله، ونقدر على ذلك كله، إن نوينا 
وعزمن��ا وتقّدمنا، وبنفس الق��در وبنفس املنطق نفقد ذل��ك كله إذا أعرضنا 

وانصرفنا. 
إنَّ ثورة الشعب في اخلامس والعشرين من يناير لم متت ولن متوت، 
ولئن كانت مكاسبها اللحظية قد ذهبت جملة، فإنَّ أثرها املعنوّي والعقدّي 
الذي حفرته األحداث الكبار في ضمير األّمة ال يزال كما هو لم يتبدل، بل إَنّه 
ازداد عمقاً ووضوحاً مبا تاله من أحداث صبت كلها في وعي اجليل، كل ما 
في األمر أّن تكاثف الظلمات مع غياب صوت احلادي األمني يفرض احليرة 

على السائرين، ولكن إلى حني.
ال يليق بنا أن نتعلل، وال ينبغي ملثلنا أن يتلمس املخارج ويتحس��س 
النواف��ذ لله��روب من املس��ؤولية، فاحلقيق��ة التي تدفعنا إلغض��اء الطرف 
عنه��ا هي أّن كل مقومات االس��تمرار وااللتزام باملس��ار موجودة وموفورة، 
واخليار لنا، وليس فيه جبر، ألّنه يأتي على سنة االبتالء واالمتحان، ولكن 

25 يناير.. ِذْكَرى َأْم َتْذِكَرة؟
بقلم: عطية عدالن

البرادعي.. إذ يعود إلى الساحة السياسّية المصرية
أعل��ن الدكت��ور محم��د البرادع��ي، نائ��ب الرئي��س 
املصري الس��ابق، مس��اء الس��بت عودته للعم��ل العام، 
بع��د م��ا س��ّماه »ابتعاد مل��دة ث��الث س��نوات«، دون أن 
يوض��ح طريق��ة تل��ك الع��ودة. ج��اء اعالن��ه عب��ر قناة 
»التلفزي��ون العرب��ي« ف��ي بداي��ة سلس��لة م��ن خم��س 
حلقات م��ع البرادع��ي. تأتي أهمي��ة الش��هادة لتزامنها 
م��ع الظرف الذي متر به السياس��ة املصري��ة والعربية، 
وانكفاء مس��ار التحول الدميقراطي ف��ي مصر بعد ثورة 

25 يناير 2011.
تناولت احللقة األولى ذكريات البرادعي عن نشأته 
وأس��رته ورأيه في مزايا وعيوب جتربة الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر خالل خمس��ينيات وس��تينيات القرن 

املاضي.
وس��رد البرادع��ي ألول م��رة ش��هادته عل��ى وقائع 
عاصرها إبان عمله ف��ي بعثة مصر باألمم املتحدة أثناء 
حرب حزيران عام 1967، وهزمية العرب أمام إسرائيل، 

وما تالها من أحداث قادت إلى حرب تشرين 1973.
وتن��اول البرادع��ي ما يج��ري في مص��ر، مؤكداً انه 
تدخل ملنع س��فك الدماء والتعايش السلمي، ولنقل البلد 
من حكم س��لطوي ال��ى حكم ح��ر دميقراطي يك��ون فيه 
الش��عب هو السيد واحلاكم، وحتقيق املساواة والعدالة 

والكرام��ة، لكنه عندم��ا قال: »عاوزي��ن حرية في مصر« 
حتول من زعيم وطني إلى شيطان.

وق��ال ان حال مص��ر والعال��م العربي ل��ن ينصلح 
بعي��داً ع��ن التواف��ق، واننا نعي��ش مرحلة ذب��ح اآلخر، 
ووصلنا إلى وضع لم يحدث منذ أيام احلروب الصليبية 

في القرن الثاني عشر.
وأضاف ان العالم العربي يدمر نفس��ه بنفس��ه في 
ظ��ل اختف��اء القيم وانتش��ار كراهي��ة اآلخر وش��يطنته، 
وأنه ل��ن ينصلح حاله ب��دون مصر، ول��ن ينصلح حال 
مصر بدون العالم العربي، متس��ائالً انه بعد ما نراه في 

سوريا هل ما زلنا نرى أنفسنا كبشر؟
وحت��دث ع��ن ظ��روف ح��رب 67 حي��ث كان ضمن 
بعث��ة مصر في االمم املتحدة، وقال انن��ا عانينا من عدم 
قدرتنا على اتخاذ القرار السليم في الوقت املناسب، ففي 
يوم 5 حزيران عرض السفير األمريكي وقف اطالق النار 
وعودة األمور إلى ماكان��ت عليه يوم 4 حزيران، لكن مت 
رف��ض العرض اعتماداً على مواق��ف غير واقعية، مؤكداً 
ان العال��م العربي يفتقد التقدير الس��ليم للمواقف حيث 
كانت النخبة تعاني من النظام الس��لطوي وحكم الفرد، 
وهو نفس املوقف الذي عاشته مصر مع الرئيس الراحل 
أنور السادات، حيث تبنى سياسة عكسية وطرد الروس 

واستعان باألمريكان ووقع اتفاقية كامب ديفيد منفرداً، 
وان االتفاقية فتحت الباب إلسرائيل لتعربد في املنطقة، 
وكان البرادع��ي ضمن فريق وزير اخلارجية اس��ماعيل 
فهم��ي ال��ذي اس��تقال احتجاجاً عل��ى توقيع الس��ادات 

اتفاقية كامب ديفيد.
ف��ي احللقة الثانية يروي البرادع��ي كواليس عمله 
ف��ي الوكالة الدولي��ة للطاقة الذري��ة، وتعامله مع امللف 
العراق��ي، ال س��يما الفترة التي س��بقت الغ��زو األميركي 
للعراق ع��ام 2003، وكذل��ك امللفان النووي��ان اإليراني 

والليبي.
أما احللقة الثالثة فتتناول عودة البرادعي إلى مصر 
وتأسيس��ه اجلمعية الوطنية للتغيير، ثم مشاركته في 

ثورة 25 يناير، وموقفه من املجلس العسكري وجماعة 
اإلخوان املس��لمني في املرحل��ة االنتقالية، وس��بب عدم 
ترشحه لرئاس��ة اجلمهورية في انتخابات عام 2012، 
وموقف��ه من نتيج��ة االنتخاب��ات التي فاز به��ا الرئيس 

املعزول محمد مرسي.
وفي احللقة الرابعة يش��رح البرادعي تقييمه حلكم 
الرئيس الس��ابق محمد مرس��ي، واألزمات التي شهدتها 
تل��ك الفترة من تاريخ مص��ر، ودوره خالل تولي منصب 
نائب الرئيس عقب أحداث الثالثني من حزيران والثالث 
م��ن مت��وز ع��ام 2013 وق��راره االس��تقالة م��ن املنصب 
ومغ��ادرة مص��ر، وتعليقه عل��ى أحداث مج��زرة رابعة 

والنهضة.
وفي احللقة اخلامس��ة واألخيرة يتحدث البرادعي 
ع��ن رؤيته ملس��تقبل مصر، واحلل ال��ذي يتمناه ألزمتها 
السياس��ية واالقتصادي��ة، وكذل��ك يس��تعرض الواق��ع 
العربي والعاملي، ورؤيته ألزمات الدول العربية، وعلى 

رأسها سورية وفلسطني احملتلة.{

مصر: إطالق مشروط لمؤسس حركة »6 أبريل« 
شرط المبيت في قسم الشرطة

أطلقت الس��لطات املصرية مؤس��س »حركة شباب 
6 أبريل« أحم��د ماهر، بعد قضائه عقوبة الس��جن ثالث 
س��نوات بتهمة »خرق قانون التظاهر«، لكنه س��يخضع 
للمراقب��ة اليومي��ة مل��دة ثالث س��نوات، مبوج��ب احلكم 
الذي كانت قد أصدرت��ه محكمة جنح عابدين أواخر عام 

.2013
ونقل��ت وكالة »رويترز« ع��ن احملامي محمد جاهني 
أن ماهر »س��يتعني عليه املبيت في قس��م للشرطة يومياً 
من الس��اعة السادس��ة مساء حتى السادس��ة صباحاً«. 
وأوض��ح أن »اله��دف من املراقب��ة هو متابعة الس��جناء 
اجلنائيني بعد انتهاء فترات س��جنهم، وهذه العقوبة لم 

تستخدم من قبل مع السجناء السياسيني«.
وظه��رت »6 أبريل« بعد انتفاضة عمالية في مدينة 
احملل��ة الكبرى الصناعي��ة عام 2008، ولعب��ت دوراً في 
احلشد لالنتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق حسني 
مبارك في عام 2011. وُس��جن ماه��ر بتهمة التظاهر من 

دون ترخيص في عام 2013.
وأم��رت نيابة قصر النيل بحبس 12 ناش��طاً أربعة 

أيام على ذم��ة التحقيق، كانوا قد أوقفوا الثالثاء املاضي 
أمام نقاب��ة الصحافيني بتهم��ة التظاه��ر احتجاجاً على 
اتفاقية ترس��يم احلدود مع السعودية التي نقلت تبعية 
جزيرتي تي��ران وصنافير في البحر األحم��ر إلى اململكة. 
ووجه��ت النياب��ة إلى املوقوف��ني اتهام��ات »التظاهر من 
دون إخط��ار، والتجمهر، والبلطجة وعرض القوة، وقطع 
الطري��ق، وإتالف املمتلكات، والتع��دي على موظف عام، 

وحيازة سالح أبيض«.
وسجن الشيخ عبد الرحمن البّر

م��ن جه��ة أخ��رى، عاقب��ت محكم��ة جنايات ش��برا 
اخليم��ة ف��ي القليوبي��ة عض��و مكت��ب إرش��اد جماع��ة 
»اإلخ��وان« الش��يخ عبدالرحم��ن الب��ّر واثن��ني آخري��ن 
بالس��جن ملدة خمس س��نوات، في إع��ادة محاكمتهم في 
قضية أحداث العنف التي ش��هدها الطري��ق الزراعي في 
قلي��وب، ف��ي أعقاب ف��ض اعتص��ام رابع��ة العدوية في 
14 آب 2013. وكان��ت محكمة جنايات ش��برا اخليمة قد 
أصدرت في متوز 2014 حكماً بإعدام عش��رة متهمني في 

القضية، بينهم البر، وبعد توقيفه أعيدت محاكمته.{

مطالبات في مصر باإلفراج الصحي
عن محمد مهدي عاكف

أطلق��ت أس��رة املرش��د الع��ام الس��ابق جلماع��ة 
اإلخوان املس��لمني محم��د مهدي عاكف حمل��ة تدوين 
للمطالب��ة باإلف��راج الصح��ي عن��ه، مؤك��دة تده��ور 
صحته بش��كل أصبح يه��دد حياته، فيم��ا أدان حزب 
البناء والتنمية املصري ما وصفه ب�»تعنت السلطات 

املصرية في االستمرار باعتقاله«.
وجاءت مطالبة أس��رة عاكف ف��ي بيان باللغتني 
العربية واإلجنليزية نش��رته ابنته علياء في صفحته 
على موقع فيس��بوك، بعد يوم من أنباء نفتها األس��رة 
عن وفاته مبش��فى حكومي غربي القاهرة، نقلته إليه 

إدارة السجون املصرية مؤخراً.
وق��ال البيان إن عاكف البالغ م��ن العمر 89 عاماً 
تده��ورت صحته، وهو معتق��ل دون أن يكون متورطاً 
في أي جرمية، ولكن فقط كجزء من التنكيل واالنتقام، 
مضيفاً أن الرسائل األخيرة من داخل السجن تنبئ عن 

تدهور صحته بشكل ملحوظ أصبح يهدد حياته.
ودع��ا البيان إلى التدوين واملطالبة باإلفراج عنه 
بالنظر إلى تقدم س��نه وتدهور حالته الصحية، وألنه 
غي��ر مت��وّرط في أي جرمي��ة، ويقبع في الس��جن منذ 
أكثر م��ن عامني. وتس��اءل عن اخلط��ورة التي ميثلها 
ش��يخ طاعن في الس��ن؟ مدش��ناً وس��ماً )هاش��تاغ( 

أفرجوا_عن_مهدي_عاكف.
وفيم��ا أكد محام��ي اإلخوان املس��لمني عبد املنعم 
عبد املقصود لوكالة األناض��ول تدهور صحة عاكف، 
أك��د مص��در أمن��ي -فض��ل ع��دم ذك��ر هويت��ه- عدم 
اس��تقرار حالت��ه الصحي��ة أيضاً، مش��يراً إل��ى أن هذا 
األمر دفع إدارة الس��جون لإلبقاء عليه في مستش��فى 

قص��ر العيني منذ عدة أيام، حتى يكون حتت املتابعة 
الطبية الدقيقة.

من جهته، أدان املستش��ار اإلعالمي حلزب البناء 
والتنمي��ة املص��ري خال��د الش��ريف تعنت الس��لطات 
املصرية في اس��تمرار اعتقال وسجن عاكف، مؤكداً أن 
»الفاشية السياسية التي متارسها السلطات احلالية 
ضد املعارضني فاقت كل احلدود في االنتقام من شيخ 
طاعن في السن ال يقوى على احلركة ولم يرتكب ذنباً 

أو جرماً سوى انتمائه السياسي«.
الق��وى  كل  تكات��ف  ض��رورة  الش��ريف  وأك��د 
السياسية واحلقوقية للضغط على السلطات بسرعة 
إط��الق س��راح عاك��ف باعتبارها قضية إنس��انية في 
املقام األول، مضيفاً أن اس��تمرار مسلس��ل االنتقام من 
اخلصوم السياس��يني سيؤدي إلى دمار مصر وخراب 
اقتصاده��ا، وهو ما يجب أن يتدارك��ه العقالء بالعمل 
على مصاحل��ة وطنية عادلة ترد احلقوق وحتاس��ب 

املفسدين والقتلة.{
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»حماس« لمجلس وطني جديد 
على قاعدة الشراكة

دع��ا عض��و املكتب السياس��ي حلركة 
»حماس« خليل احلية إلى »تشكيل مجلس 
وطني جديد على قاعدة الشراكة الوطنية 
وتطبي��ق ما مت االتفاق علي��ه بني الفصائل 
الفلس��طينية« ف��ي اتفاقي القاه��رة 2005 
و2011. وحذر احلية من أن عدم تش��كيل 
مجل��س وطني جديد س��يدفع احلركة إلى 
»التفكي��ر ف��ي خي��ارات جديدة« م��ن دون 
إعطاء تفاصيل ح��ول تلك اخليارات، التي 
ُيخش��ى أن يك��ون أحده��ا إع��ادة تفعي��ل 
توجه س��ابق بتش��كيل منظم��ة بديلة من 
منظمة التحرير الفلس��طينية. وأضاف ان 
»املجل��س القائ��م عف عليه الزم��ن. عليكم 
أن تنجح��وا باالتفاق عل��ى مجلس وطني 
إل��ى فش��ل جدي��د،  جدي��د، وإال س��نذهب 

وحينها اخليارات مفتوحة«.

الداخلية المغربية تتخذ 
إجراءات ضد بيع »البرقع«

املغربي��ة  الداخلي��ة  وزارة  منع��ت 
خياطة وتسويق وبيع »البرقع« األفغاني 
في احملالت التجارية وبدأ عناصر الوزارة، 
واملتاج��ر. األس��واق  ف��ي  الق��رار  بتنفي��ذ 
وانتشرت على مواقع التواصل االجتماعي 
في املغ��رب وثائ��ق موقعة من الس��لطات 
احمللي��ة ف��ي م��دن عدة تطل��ب رس��مياً من 
أصحاب احملال التجارية التخلص من كل 
ما لديهم من قطع البرقع خالل 48 ساعة.

إحباط »هجوم انتحاري« 
في تركيا

 أعلن��ت الس��لطات التركي��ة إحب��اط 
»هجوم انتحاري«، بعدما قتلت الش��رطة 
مس��لحاً ح��اول اقتح��ام مقّرها ف��ي مدينة 
غازي عنت��اب جنوب ش��رقي الب��الد، كما 

تبحث عن مهاجم آخر.
وأطل��ق املس��لّح الن��ار عل��ى ش��رطي 
أم��ام املقر، فأصاب��ه بج��روح طفيفة، قبل 
مقتله في اشتباك. ونقلت وكالة »دوغان« 
اخلاصة لأنباء عن شهود قولهم إنهم رأوا 
ش��خصاً ميتاً ممّدداً عل��ى األرض أمام مقّر 
الشرطة، ُيرّجح أن يكون املسلح. وحتدث 
مس��ؤول أمني ع��ن محاولة لش��ّن »هجوم 
انتحاري«، فيما أعلن نعمان كورتوملوش، 
نائب رئي��س الوزراء التركي، أن الش��رطة 

تطارد املهاجم الثاني.

جنازة حاشدة لرفسنجاني
 2.5 أن  اإليراني��ة  الس��لطات  أعلن��ت 
مليون ش��خص ش��اركوا أمس في تشييع 
رئيس مجلس تش��خيص مصلحة النظام 
هاشمي رفسنجاني، قبل دفنه في ضريح 
اإلمام اخلميني جنوب طهران. وأّم مرش��د 
اجلمهوري��ة عل��ي خامنئ��ي الص��الة على 
اجلثم��ان، فيم��ا ش��هدت املراس��م تردي��د 
اإلصالح��ي  للرئي��س  مؤي��دة  ش��عارات 
وللزعيم��ني  خامت��ي  محم��د  الس��ابق 
املعارض��ني مير حس��ني موس��وي ومهدي 
كروب��ي، اخلاضع��ني إلقام��ة جبري��ة منذ 

العام 2011.  

إيران لمفاوضات
 مع السعودية حول الحج

أك��دت اي��ران انه��ا س��تجري الش��هر 
املقب��ل مفاوض��ات م��ع الس��عودية حول 
املش��اركة في موس��م احلج للعام احلالي 
بعد تلقيها دعوة رس��مية م��ن اململكة لهذا 

الغرض.
واعل��ن ممثل ش��ؤون احل��ج االيراني 
عل��ي غ��ازي عس��كر عب��ر موق��ع مي��زان 
االلكترون��ي ان »الوف��د اإليراني س��يغادر 
الى الس��عودية في 23 شباط )...( ونأمل 

احلصول على نتائج ملموسة«.
وق��ال عس��كر: »ال ش��يء مضموناً في 
الوقت احلالي. سنش��ارك في احلج )…( 
لكن دون شك هناك مسائل ينبغي حلها«.

الكرملين: العقوبات األميركية 
مسيئة للعالقات الثنائية

نّدد الكرملني بفرض واشنطن عقوبات 
جدي��دة عل��ى موس��كو تس��تهدف بش��كل 
خ��اص مس��ؤوالً كبيراً في جه��از التحقيق 
اجلنائ��ي معتبراً انه��ا »خط��وة اضافية« 

تسيء إلى العالقات بني البلدين.
وقال الناطق باس��م الكرملني دميتري 
بيس��كوف: »انه��ا خط��وة اضافي��ة تهدف 
ال��ى االض��رار بعالقاتنا« معبراً عن اس��فه 
»للتدهور غير املسبوق« في العالقات بني 
موس��كو وواش��نطن خالل الوالية الثانية 

للرئيس املنتهية واليته باراك اوباما.

وزير العدل المعّين: ال لحظر 
دخول المسلمين أميركا

تعه��د وزير العدل املع��ني في حكومة 
دونال��د  املنتخ��ب  األميرك��ي  الرئي��س 
والي��ة  ع��ن  احملاف��ظ  الس��ناتور  ترام��ب، 
أالبام��ا جي��ف سيش��نز، حماي��ة األقليات 
واحلري��ات الفردية، نافياً اتهامات بادالئه 

بتصريحات عنصرية.
وحاول سيش��نز في جلس��ة اس��تماع 
اليه في مجلس الش��يوخ ان يظهر انه قادر 
عل��ى معارض��ة ترام��ب، قائالً إن��ه ال يؤيد 
اص��دار قانون مينع املس��لمني م��ن دخول 
الواليات املتحدة، واقر بان اسلوب االيهام 
بالغرق في االستجواب الذي منع في عهد 
باراك أوباما، كان »غي��ر مالئم قطعاً وغير 
قانوني« كما هو ش��أن أي شكل من أشكال 

التعذيب االخرى.
وأكد انه س��يقبل بقرارات احملكمة في 
ش��أن زواج املثلي��ني، علم��اً أنه ش��خصياً 

يعارض هذا األمر.

إصابة سفير اإلمارات 
بتفجير انتحاري في قندهار

أن  أفغاني��ة  إع��الم  وس��ائل  ذك��رت 
الس��فير اإلماراتي في أفغانس��تان جمعة 
أصيب��ا  آخ��ر  وديبلوماس��ياً  الكعب��ي 
بجروح ف��ي تفجي��ر انتحاري اس��تهدف 
اجتماع��اً كان يعق��ده مع محاف��ظ مدينة 
قندهار األفغانية، وسط أنباء عن إصابة 

احملافظ همايون عزيزي أيضاً.
وقال املتحدث باس��م حاكم قندهار، 
إن 4 حراس ش��خصيني ع��رب على األقل 
قتلوا ف��ي الهجوم الذي أس��فر في املجمل 
عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 18 آخرين 

بجروح.
وأعلن��ت وزارة اخلارجية اإلماراتية 
أنه��ا تتاب��ع ح��ادث االعت��داء »اإلرهابي 
اآلث��م» عل��ى دار ضياف��ة حاك��م قنده��ار 
ف��ي أفغانس��تان.وأكدت ال��وزارة إصابة 
الديبلوماس��يني  م��ن  وع��دد  س��فيرها 

اإلماراتيني الذين كانوا برفقته.

قوات االحتالل 
تعدم أسيرًا محررًا

أعدم��ت ق��وات االحتالل اإلس��رائيلي، 
أس��يراً محرراً، عقب اقتحام مخيم الفارعة 

جنوب طوباس.
إن  ومحلي��ة  طبي��ة  مص��ادر  وقال��ت 
قوات االحتالل أطلقت النار بش��كل مباشر 
عل��ى الش��اب محم��د صبح��ي الصاحل��ي 
)32 عاماً(، أمام أنظ��ار والدته، عقب دهم 

منزله.
وأضاف��ت املصادر أن ق��وات االحتالل 

أطلقت على الشهيد 6 رصاصات، اخترقت 
جس��ده، بحج��ة قيامه بعملي��ة طعن عند 
أك��د األهال��ي أن  اقتحامه��ا املن��زل، فيم��ا 
الطريق��ة الهمجي��ة في دخول تل��ك القوات 
ملنزل��ه، أدت إلى اعتراض��ه، فأطلقت النار 

عليه.

أوباما: المستوطنات تجعل 
حل الدولتين شبه مستحيل

أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما 
في مقابلة بثها التلفزيون اإلسرائيلي أن 
سياس��ة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
الداعمة لالستيطان في األراضي احملتلة 
جتعل إقامة دولة فلس��طينية أمراً ش��به 

مستحيل.
وق��ال أوبام��ا مش��يراً إلى ن��ن ياهو 
بكنيت��ه »يق��ول بيب��ي إن��ه يؤم��ن بحل 
الدولت��ني، وم��ع ه��ذا ف��إن أفعال��ه تظهر 
دوماً أنه إذا ما تعرض لضغوط للموافقة 
على املزيد من املستوطنات فإنه سيفعل 
ه��ذا بغض النظ��ر عما يقوله ع��ن أهمية 
ح��ل الدولت��ني«. ويقي��م نح��و 570 ألف 
إس��رائيلي حالي��اً ف��ي الضف��ة الغربي��ة 
والق��دس الش��رقية اللت��ني يقطنهما أكثر 
من 2.6 مليوني فلس��طيني وتابع أوباما 
ال��ذي يت��رك منصب��ه في 20 م��ن كانون 
الثاني اجلاري إنه ه��و ووزير خارجيته 
بصف��ة  نتنياه��و  ناش��دا  كي��ري  ج��ون 
ش��خصية »مرات ال حتص��ى« على مدى 
الس��نوات القليلة املاضية وقف النشاط 
االس��تيطاني لكنه جتاهل تلك النداءات. 
وأبلغ تلفزي��ون القناة الثانية »ما ترونه 
عل��ى نح��و متزايد ه��و أن الوقائ��ع على 
األرض جتع��ل من ش��به املس��تحيل.. أو 
على األقل من الصعب جداً.. إنشاء دولة 
فلس��طينية متصل��ة األراض��ي مت��ارس 

وظائفها«.

غوتيريس: األولوية
 هي تجنب الحروب

وضع األم��ني العام ل��أمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس، ف��ي خطاب علني 
ه��و األول ل��ه أم��ام مجل��س األم��ن منذ 
تس��لمه مهمات��ه ف��ي األول م��ن كانون 
الثان��ي، جتن��ب النزاعات ف��ي صدارة 
أولوياته، داعياً الى مقاربات جديدة في 
صنع الس��الم والتس��ويات، في جلسة 
شهدت تراش��قاً باتهامات بني املندوبة 
األميركي��ة الدائم��ة ل��دى األمم املتحدة 
سامانتا باور ونظيرها الروسي فيتالي 

تشوركني.
وفي جلس��ة عامة رفيعة املستوى 
ملجل��س األمن في ش��أن »منع نش��وب 
املس��تدام«  الس��الم  النزاعات وحتقيق 
برئاس��ة وزي��رة اخلارجية األس��وجية 
مارغوت والستروم التي تتولى بالدها 
الرئاس��ة الش��هرية الدورية للمجلس، 
املتح��دة  األمم  ب��أن  غوتيري��س  ذك��ر 
أنش��ئت ملنع الصراعات وإلزام اجلميع 
نظام��اً دولي��اً قائماً عل��ى القواعد، الفتاً 
ال��ى أن »ه��ذا النظ��ام يتع��رض الي��وم 
»مالي��ني  إن  وق��ال  جس��يم«.  خلط��ر 
العالق��ني في األزم��ات، يتطلع��ون الى 
ه��ذا املجلس ليحاف��ظ على االس��تقرار 
الدول��ي وليحميه��م م��ن الض��رر، لك��ن 
الهائلة  البش��رية واالقتصادي��ة  الكلفة 
للنزاعات ح��ول العالم تظهر كم أن هذا 

األمر معقد وصعب«.

لقطات سريعة

صحوة أمريكية
أم تجاذب خشن على صنع القرار؟
بقلم: حازم عياد

اعتب���ر كثي���رون املوق���ف األمريكي ال���ذي تبنت���ه ادارة أوباما ف���ي أيامها 
األخي���رة؛ باالمتن���اع ع���ن التصوي���ت على مش���روع ق���رار يدين االس���تيطان 
مبثاب���ة صحوة أمريكية، تبع���ه حتذير أمريكي من نقل الس���فارة األمريكية 
الى القدس؛ باعتباره عماًل سيقود الى مزيد من التصعيد في املنطقة، من 

املمكن ان يقود الى دور روسي أكثر فاعلية في القضية الفلسطينية. 
مس���ألة بات���ت تقل���ق واش���نطن، ومراك���ز صن���ع الق���رار فيه���ا؛ فاملوق���ف 
األمريكي في حقيقته ما هو إال محاولة لضبط إيقاع السياسة األمريكية، 
واحلف���اظ عل���ى مس���ارها العام ال���ذي بات الرئي���س ترامب وإدارت���ه ميثلون 

تهديدا له.
فما ميكن وصفة بالصحوة لم يقتصر على إدارة أوباما ووزير خارجيته؛ 
إذ امت���د ال���ى األجهزة األمنية واالس���تخبارية األمريكي���ة والبنتاغون، آخذًا 
أش���كااًل متعددة تارة على ش���كل نقاش علني للش���ان السياس���ي، انصب على 
روسيا وسياساتها جتاه الواليات املتحدة وحلفائها، وتارة أخرى عبر تكثيف 

نشاطها العسكري في العراق وسوريا واخلليج العربي.
إذ كان الفتًا أن تقوم قوات كوماندوز أمريكية مبهاجمة قاعدة لتنظيم 
الدول���ة في دير الزور، ترافق م���ع اطالق بوارج امريكية نيران حتذيرية على 
زوارق حربية إيرانية اقتربت من سفينة حربية إمريكية، وأخرى كويتية في 
سلوك غاب طوياًل! فأمريكا على مدى العام املاضي اعتادت تلقي الضربات 

دون ردود فعل منها تعكس حضورها في اخلليج العربي.
ل���م يقتص���ر األمر على س���وريا واخلليج كما هو واضح، بل إن اش���تراك 
أمري���كا ف���ي العمليات العس���كرية ف���ي العراق ب���ات تأثيره أكث���ر وضوحًا في 
مع���ارك املوصل؛ ما يوحي بأن أمريكا تس���عى إلثبات حضورها في الس���احة 
اإلقليمي���ة، وب���أدوات خش���نة في ظل صعود جنم روس���يا بع���د معارك حلب، 

والتقارب مع تركيا، واإلعالن عن جولة مفاوضات في االستانة.
الصح���وة األمريكي���ة احلقيقي���ة مرتبط���ة بالنش���اط الروس���ي، وتذمر 
احللف���اء واالصدق���اء، واخلش���ية م���ن ملء روس���يا فراغ���ًا ميتد إل���ى البيت 
األبي���ض بع���د وص���ول ترام���ب، املع���روف بضعف خبرت���ه ومعرفت���ه بامللفات 
اخلارجي���ة، واأله���م م���ن ذل���ك توتر عالقت���ه باألجه���زة األمنية األساس���ية؛ 
فالتح���ركات األخي���رة بق���در م���ا توحي بقل���ق أمريكي م���ن النفوذ الروس���ي 
املتصاعد، فإنها أيضًا تعكس القلق من تقديرات س���اذجة للرئيس اجلديد 

تزيد األمور سوءًا.
الصحوة األمريكية تدفع إلى طرح س���ؤال عابر للزمن: هل هي صحوة 
دائمة، واس���تراتيجية متكاملة، أم انها مجرد محاوالت لوضع النقاط على 

احلروف إلدارة ترامب املندفعة نحو روسيا؟
ه���ل ه���ي زوبعة ف���ي فنجان س���تتوارى س���ريعًا خل���ف املش���هد الداخلي 
األمريكي، املنقس���م بني دعاة التدخل، ودعاة اس���تمرار اس���تراتيجية القيادة 
من اخللف؟ فالتدافع الدولي واإلقليمي والداخلي في أمريكا ما زال قائمًا، 
ومن الصعب اجلزم مبن سيرس���م مس���ار السياس���ة اخلارجية األمريكية في 

املرحل املقبلة، وكيف وهل ستكون فعالة أم متضاربة ومتشرذمة.{

 قالت الس��لطات املغربية إنها ستغلق في مدة أقصاها شهر جميع املؤسسات 
التعليمي��ة التابع��ة ملجموع��ة »محم��د الف��احت« ومنّظره��ا زعيم جماع��ة »خدمة« 
التركي��ة »فتح الله غول��ن« الذي تتهمه أنق��رة بالوقوف وراء االنقالب الفاش��ل في 

منتصف متوز املاضي.
وقال بيان لوزارة الداخلية إنه إثر حتريات قامت بها اجلهات املختصة بشأن 
هذه املؤسس��ات التعليمية، تبنّي أنها »جتعل من احلقل التعليمي والتربوي مجاالً 
خصب��اً للتروي��ج أليديولوجية هذه اجلماعة ومؤسس��ها، ونش��ر منٍط م��ن األفكار 

يتنافى مع مقومات املنظومة التربوية والدينية املغربية«.
وحس��ب البي��ان فإن مس��ؤولي امل��دارس املذك��ورة ل��م يس��تجيبوا لتنبيهات 
وزارة التربي��ة الوطني��ة م��ن أج��ل تصحي��ح االخت��الالت والتالؤم م��ع املقتضيات 
القانونية واملناهج التعليمية املعمول بها، ولهذا تقرر إغالق جميع تلك املؤسس��ات 

التعليمية.
وس��تعمل وزارة التربية على إحل��اق كافة التالميذ الذين يتابعون دراس��تهم 
به��ذه املؤسس��ات التعليمية مبدارس أخرى. وتعطي هذه املؤسس��ات دروس��اً من 
املستوى االبتدائي حتى الثانوي حلوالي 2500 طالب، منهم 2470 تلميذاً مغربياً 

والباقون أتراك.
وانطلق��ت مدارس »محمد الفاحت« ف��ي املغرب عام 1993، وله��ا ثمانية فروع 
ف��ي مدن طنجة وال��دار البيضاء وفاس وتطوان واجلديدة. ويش��كل املغاربة ضمن 
هيئ��ة التدريس نحو 90%، فيما يتكفل األتراك بتدريس املواد العلمية في مس��توى 

البكالوريا الدولية باللغة اإلجنليزية.
لك��ن مدي��ر املجموعة املدرس��ية »إبراهيم أكت��اس« أوضح أن املؤسس��ات في 
املغ��رب ال عالقة سياس��ية لها بحرك��ة خدمة، »لكن ف��ي املناهج الدراس��ية يحدث 
أن يت��م إدراج دروس ع��ن مفكري��ن ومثقف��ني مث��ل فت��ح الل��ه غول��ن أو رجب طيب 

أردوغان«.{

المغرب يغلق
 المدارس التابعة لجماعة غولن
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رسائل تفجيرات تركيا.. و»صقور حرّية كردستان«
الت��ي  اإلرهابي��ة  التفجي��رات  سلس��لة  توح��ي 
تض��رب قلب املدن التركية، ب��أن تركيا باتت في دائرة 
االس��تهداف املباش��ر. ومع أن وتيرة ه��ذه التفجيرات 
خف��ت عق��ب االنق��الب العس��كري الفاش��ل ف��ي متوز 
املاضي؛ فإنها تصاع��دت في اآلونة األخيرة. فمن رمز 
البالد السياس��ي )أي العاصمة أنقرة( إلى عاصمتها 
الس��ياحية إس��طنبول، وصوالً إلى ديار بك��ر رمز كرد 
تركيا... وغيرها من املدن، باتت تركيا تش��هد سلسلة 
تفجيرات إرهابية على شكل رسائل سياسية وأمنية، 
يجم��ع احمللل��ون األتراك عل��ى أنها ته��دف إلى ضرب 

استقرارها وإظهارها دولة فاشلة.
رسائل سياسية وأمنية

ال ميك��ن النظ��ر إلى ه��ذه التفجي��رات بعي��داً عن 
التط��ورات اإلقليمي��ة، ال س��يما تل��ك الت��ي تش��هدها 
الساحة السورية، وثمة من يربط بني هذه التفجيرات 
وسياس��ة تركيا جتاه األزمة السورية، خصوصاً بعد 
إطالق تركيا عملية »درع الفرات« العس��كرية الرامية 

إلى حتقيق هدفني:
األول: املش��اركة في احلرب الهادف��ة إلى القضاء 
عل��ى تنظي��م الدول��ة )داع��ش(، حي��ث تق��ف القوات 
التركي��ة واحلليفة له��ا على أبواب مدين��ة الباب ذات 

األهمية االستراتيجية للتنظيم.
 - الك��ردي  للمش��روع  نهاي��ة  وض��ع  والثان��ي: 
الس��وري، من خالل ضرب إمكانية وصل الكانتوتات 
الكردي��ة بعضها ببعض، لقناعة تركيا بأن والدة مثل 
هذا اإلقليم الكردي على حدودها اجلنوبية سينعكس 
تصعي��داً عل��ى قضيته��ا الكردية ف��ي الداخ��ل، حيث 
اش��تداد حدة املواجهة مع حزب العمال الكردس��تاني 

وجناحه السياسي حزب الشعوب الدميقراطي.
وانطالق��اً من ه��ذه املعادل��ة السياس��ية األمنية 
املركبة، نش��هد عق��ب كل تفجي��ر توجيه االته��ام إلى 
التنظيم��نْي )داع��ش وح��زب العم��ال الكردس��تاني(، 
رغ��م اختالفهما في األهداف والبرامج واأليديولوجيا. 
وإذا كان ح��زب العم��ال الكردس��تاني ن��ادراً ما يعلن 
مس��ؤوليته عن ه��ذه التفجيرات بل وأحيان��اً يدينها، 
فإن تنظي��م داعش بدأ في الفت��رة األخيرة يتبنى هذه 
املس��ؤولية، ال س��يما بعد إعالن��ه احلرب عل��ى تركيا 
بس��بب انخراطه��ا في احل��رب عليه. كذل��ك ال يتوانى 
تنظيم صقور حرية كردس��تان في إعالن مس��ؤوليته 
عن بعض هذه التفجيرات. وتتوجه األنظار أيضاً إلى 
حركة اخلدمة بزعامة فتح الله غولن املتهم بالوقوف 
وراء االنق��الب العس��كري الفاش��ل، حيث ثم��ة قناعة 

عميقة لدى احلكومة التركية بأن احلركة ما زال لديها 
أنصار كثر داخل املؤسستني األمنية والعسكرية، وأن 
هؤالء يعملون بشكل سري ودقيق لضرب بنية احلكم، 
وعند احلديث عن غولن تتوج��ه األنظار إلى اخلارج، 
ليس ألن غولن يقيم في بنسلفانيا بالواليات املتحدة، 
ب��ل لوج��ود قناع��ة ب��أن أردوغ��ان وضع السياس��ة 
التركية ف��ي املوقع املضاد لالس��تراتيجية األميركية، 
بع��د أن كانت تابعة له��ا في إطار عضوي��ة تركيا في 
حلف ش��مال األطلس��ي طوال العقود املاضية. وينظر 
إلى ذهاب أردوغان نحو موسكو -على وقع تداعيات 
األزمة السورية- باعتبار ذلك جتاوزاً منه للدور الذي 

رسمه الغرب لتركيا في منظومة العالقات الدولية.
وعليه ف��إن جملة الرس��ائل السياس��ية واألمنية 
تتقاط��ع م��ع بعضه��ا، وتش��ي ب��أن اله��دف منها هو 
ضرب حكم حزب العدالة والتنمية، وحتميل أردوغان 

املسؤولية عنها على خلفية خياراته السياسية.
من يقف وراء التفجيرات؟

املع��روف عن تنظيم صقور حرية كردس��تان أنه 
تنظي��م س��ري، وتقول أكث��ر الروايات ش��هرة عنه إنه 
انش��ق عن ح��زب العمال الكردس��تاني عق��ب اعتقال 
زعيم��ه عبد الل��ه أوجالن ع��ام 1999. ظه��ر التنظيم 
إل��ى العلن ع��ام 2004، وهو يتكون من خاليا س��رية 
نائم��ة، ومعظ��م عناصره من الش��باب، خاصة طالب 
اجلامعات، وهؤالء انش��قوا عن العمال الكردس��تاني 
ألنه��م يعتق��دون أن سياس��ته بات��ت مهاِدن��ة للدولة 

التركية ولم تعد تناس��ب حجم العنف الذي متارس��ه 
ه��ذه الدول��ة ض��د الك��رد. والظاه��رة الالفتة ف��ي هذا 
التنظي��م هي أن قياداته غي��ر معروفة، إذ لم يظهر إلى 
اإلع��الم أي ش��خص يتح��دث باس��مه، وإذا ما صحت 
رواية توّرطه في هذه التفجيرات فإن املنطق ال يستقيم 
مع توجيه االتهامات حلزب العمال الكردستاني الذي 
ال يتوان��ى عن القي��ام بعمليات ضد اجلي��ش التركي، 
وفي الوقت نفسه يؤكد أنه ال ينفذ التفجيرات في قلب 
املدن. لكن رواية الكردستاني ال حتظى بثقة احلكومة 
التركي��ة التي تؤك��د أن تنظيم الصقور ه��و عبارة عن 
جناح عس��كري س��ّري تابع له، وأن قضية االنشقاق 
عب��ارة ع��ن توزيع ل��أدوار وامله��ام في إط��ار احلرب 
ض��د الدول��ة التركية، ب��ل تذهب أبعد م��ن ذلك فتقول 
إن هذه التفجيرات جتري بأوامر خارجية في إش��ارة 
إلى إيران والنظام السوري ودول غربية. وإذا صحت 
الرواي��ة التركية هذه، فإن ثمة أس��ئلة كثيرة عن مدى 
انتشار صقور حرية كردستان في املدن التركية، وعن 
قدرات��ه اللوجس��تية واألمنية، بل واحتم��ال اختراقه 
لأجه��زة األمنية التركية ما دام��ت التفجيرات جتري 
ف��ي أماكن أمنية حساس��ة. وف��ي املقابل، ثم��ة اعتقاد 
ف��ي العديد من األوس��اط الكردية والتركي��ة بأن هذه 
التفجي��رات غي��ر بعيدة ع��ن الصراع��ات اجلارية في 
قلب املؤسسة العسكرية واألمنية التركية، وأن قضية 

»الدولة الس��رية« أو »دولة الظ��ل«، حيث ثمة جهات 
داخل املؤسس��ة العسكرية واألمنية ترفض سياسات 
األس��لمة  منح��ى  تنح��و  الت��ي  الداخلي��ة،  أردوغ��ان 
التدريجية وتغيي��ر هوية الدولة واملجتمع، للتخلص 
م��ن إرث أتات��ورك وتطلع��اً إل��ى تركيا منس��جمة مع 
هويتها اإلس��المية، وما يترتب عل��ى ذلك من خيارات 

سياسية داخلية وخارجية.
الط��رف الراب��ع ال��ذي تتوج��ه إلي��ه األنظ��ار هو 
تنظيم داعش، فالتنظيم مع تلقيه ضربات في العراق 
وس��وريا، بات يحس بوطأة تأثي��ر انخراط تركيا في 
احلرب عليه، ال س��يما مع محاولة قطع شريان اإلمداد 
اخلارجي عنه بعد أن اس��تفاد من احلدود السورية/
التركي��ة كمعبر حيوي، س��واء للتواص��ل مع اخلارج 
أو الس��تقدام املقاتل��ني األجان��ب إل��ى ميادي��ن القتال 

والتدريب.
ولع��ل التنظي��م ي��رى أن التح��والت اجلارية في 
السياس��ة التركي��ة جتاه األزم��ة الس��ورية والتقارب 
مع موسكو وطهران مبّرر الس��تهداف أراضيها، حيث 

توحي دقة التفجيرات بأنه هو الذي يقف وراءها.
في التداعيات واملواجهة

م��ن حادث��ة اغتيال الس��فير الروس��ي ف��ي أنقرة 
-وم��ن قبل��ه تفجي��رات أنقرة- وص��والً إل��ى التفجير 
اإلرهابي الذي استهدف نادياً ليلياً في إسطنبول، فإن 
اخلاس��ر األكبر من هذه التفجيرات هو تركيا االقتصاد 
واملجتم��ع واالس��تقرار والتعايش الس��لمي بني الكرد 

والترك.
ولع��ل هذا م��ا دفع أردوغ��ان إلى القول م��راراً إن 
اله��دف م��ن التفجي��رات ه��و زعزع��ة اس��تقرار تركيا 
وضرب وحدته��ا، رابطاً إياه��ا بالتط��ورات اإلقليمية 
والدولي��ة، ولعل��ه يلمح -م��ن وراء ه��ذا الربط- إلى 
ت��وّرط أط��راف خارجي��ة لديه��ا خالف��ات م��ع تركيا 
وسياستها اخلارجية ومواقفها من األزمتني السورية 

والعراقية.
ويثي��ر ذلك أس��ئلة كثيرة عن مدى التنس��يق مع 
تركي��ا ملنع حص��ول التفجيرات، واإلج��راءات األمنية 
الت��ي تتخذها الس��لطات التركية وم��دى فعاليتها في 
جتنب وقوعها. والالفت في كل ما سبق هو أن املواقف 
الغربي��ة تأخ��ذ ش��كل اإلدان��ة فق��ط، وه��و م��ا يعمق 
الش��كوك التركية في دور الس��فارات الغربية، خاصة 
في ظل إحس��اس تركيا بأنها باتت مس��تهدفة كدولة 

ونظام.
وثمة م��ن يعتقد أن نش��ر مثل ه��ذه الفوضى في 
البالد ب��ات املدخل الوحيد لتح��رك اجليش من جديد 
أم��الً في عودته إلى س��دة املش��هد السياس��ي، ولقطع 
الطري��ق أم��ام االنتق��ال إلى النظ��ام الرئاس��ي بعد أن 

انطلق قطاره عملياً في البرملان التركي.{

بقلم: خورشيد دلي

القوات العراقّية
تعلن تقدمها في الموصل وغربي األنبار

جنازة هاشمي رفسنجاني:
عشرات اآلالف يوّدعون الرئيس اإليراني السابق

أعلن��ت القوات العراقية يوم اجلمعة أنها أحرزت 
تقدم��اً جديداً بش��رق وش��مال مدينة املوص��ل، وأنها 
تقدم��ت أيض��اً غرب��ي األنبار ف��ي معارك ض��د تنظيم 
الدولة اإلسالمية، بينما سقط 17 قتيالً من املدنيني في 
غارات مجهولة املصدر بالقائم، وقتل أربعة عسكريني 

في هجوم انتحاري مبحافظة صالح الدين.
وأف��ادت مصادر عس��كرية بأن الق��وات العراقية 
اقتحمت أجزاء من حي املثنى ش��مال ش��رقي املوصل 
بعد عبورها نهر اخلوصر بواس��طة جسر عائم، حيث 
ال ت��زال االش��تباكات ت��دور بني ق��وات جه��از مكافحة 
اإلره��اب وتنظي��م الدولة. بدوره، قال قائ��د العمليات 
اخلاص��ة الثانية ف��ي جه��از مكافحة اإلره��اب اللواء 
الرك��ن معن الس��عدي إن قوات��ه اقتحمت ف��ي احملور 
الشرقي أحياء الرفاق والكفاءات األولى والثانية بعد 
الس��يطرة على منطقتي املثن��ى األول��ى والثانية، كما 
س��يطرت من احملور الش��مالي على مجمعات س��كنية 
ف��ي احلدب��اء والبلديات وس��احة االحتفاالت وش��قق 
األس��اتذة. وأض��اف الس��عدي أن قوات��ه قتل��ت ي��وم 
اجلمع��ة نح��و 44 عنصراً م��ن تنظيم الدول��ة، بينهم 
س��تة انتحاريني، وأنها فجرت أربع مركبات مفخخة.
وف��ي وق��ت س��ابق، ذك��ر مص��در عس��كري أن القوات 
العراقية اس��تعادت حّي امليثاق ومنطقتي الصناعية 
ح��ي  القتح��ام  حتضيراته��ا  وتواص��ل  واملع��ارض، 
الوح��دة الذي كانت قد انس��حبت منه منذ نحو ش��هر 

ش��ارك عش��رات اآلالف 
م��ن اإليراني��ني ف��ي تش��ييع 
جنازة الرئيس السابق علي 
هاش��مي رفس��نجاني. وتعد 
رفسنجاني  هاش��مي  جنازة 
األه��م في إي��ران من��ذ رحيل 
مؤس��س الث��ورة اإلس��المية 

اإلمام اخلميني عام 1989.
العق��ود  م��دار  وعل��ى 
رفس��نجاني  تولى  التالي��ة، 
معظ��م املناص��ب املهم��ة في 
احلكومة، وُعرف عنه النهج 

البراغماتي.
ودعم تقارب طهران بشكل أكبر مع الغرب، وتوسيع 

اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية في إيران.
لك��ن مع رحي��ل رفس��نجاني، يخس��ر اإلصالحيون 
الذين دعمهم - من بينهم الرئيس احلالي حسن روحاني 

- حليفاً مؤثراً كان يدعمهم في مواجهة املتشّددين.
وأّم ص��الة اجلن��ازة التي أقيمت في طهران املرش��د 

األعلى السيد علي خامنئي.
وكانت حش��ود املش��ّيعني تهتف وه��ي حتمل صور 
الرئيس الس��ابق، وقد ازدحموا في الش��وارع، بينما كان 
ينق��ل النعش إلى املنطقة التي دفن فيها آية الله خميني، 

مؤسس الثورة اإلسالمية.
وكان��ت والية رفس��نجاني في الرئاس��ة ق��د انتهت 

بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في األرواح.
من جهة أخرى، قالت مصادر طبية عراقية إن 17 
ش��خصاً قتلوا بينهم طفالن وثالث نس��اء ومسلحان، 
وأصي��ب 24 آخرون -معظمهم أطفال ونس��اء- جراء 
غ��ارات جوية لطائرات ل��م حتدد هويتها، اس��تهدفت 

أحياء في مدينة القائم غربي األنبار.
وف��ي احملافظ��ة نفس��ها، حتدث مصدر عس��كري 
ع��ن اس��تعادة الق��وات العراقي��ة مدعوم��ة باحلش��د 
العشائري سبع قرى بني بلدتي حديثة وعانة )غرب 
الرمادي( من قبضة تنظي��م الدولة، وأنها وصلت إلى 
مش��ارف منطق��ة الصكرة، بينما س��قط 16 قتيالً و12 
جريحاً في صفوف اجليش بتفجير عبوات ناسفة في 

الصكرة.
وف��ي محافظة صالح الدين، قال��ت مصادر أمنية 
إن تنظيم الدولة قتل أربعة عس��كريني، بينهم ضابط 
برتب��ة عقي��د، وأصاب تس��عة ف��ي هج��وم انتحاري 
العملي��ات  قي��ادة  مق��ر  اس��تهدف  مفخخ��ة  بس��يارة 
العس��كرية ف��ي قري��ة أبو دل��ف جنوب ش��رق ناحية 

دجلة.
وأضافت املصادر أن تنظيم الدولة هاجم املنطقة 
بع��د منتص��ف اللي��ل واس��تهدف بتفجي��ر آخ��ر أح��د 
املنازل. وقد انسحب عناصر التنظيم من املنطقة التي 
تخض��ع اآلن حلظ��ر التج��ول وحملة ده��م وتفتيش، 

حسب مصادر عسكرية.{

قبل عش��رين عاماً مضت، لكنه ظل ش��خصية مؤثرة في 
السياسة اإليرانية، وزعيماً لإلصالحيني واملعتدلني.

وتوف��ي رفس��نجاني ف��ي مستش��فى الش��هداء ف��ي 
العاصم��ة اإليرانية طهران يوم االحد ع��ن عمر ناهز 82 

عاماً.
ويقول محللون إن جنازته حتولت إلى اس��تعراض 
للقوة من جانب التيار االصالحي املعتدل في إيران، وهو 
التي��ار ال��ذي كان ينظ��ر إليه ق��دوة ودليالً في الس��نوات 

األخيرة.
لكن ش��عبية رفس��نجاني تتج��اوز اإلصالحيني من 
حي��ث الق��وة، ومتث��ل ذلك ف��ي مش��اركة التيار املتش��دد 

بكثافة في تشييعه إلثبات أنه كان ينتمي إليه.{
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الفلسطينّيون يبكون »المطران المقاوم«
لم يكن املطران املقاوم هيالريون كابوتشي، الذي 
غيب��ه املوت ف��ي األول من كانون الثان��ي اجلاري، في 
منفاه بالعاصمة اإليطالية روما، رجل دين مس��يحياً 
عادياً، بل من الذين آمنوا باحلرية ودفعوا من حياتهم 
ثمناً له��ا، كان مناضالً وداعماً للمقاومة الفلس��طينية 

ضد االحتالل اإلسرائيلي.
باألمس ف��ي العاصم��ة اللبنانية بي��روت ووري 
جثمان كابوتش��ي بج��وار قبر والدته؛ بع��د أن حالت 
قي��ود االحت��الل دون دفن��ه ف��ي مدين��ة الق��دس التي 
س��كنت قلبه، فمات عاش��قاً لفلس��طني وترابها، وزرع 

النضال في قلوب الفلسطينيني إلى األبد.
ول��د كابوتش��ي ف��ي مدينة حل��ب الس��ورية عام 
1922، وكان مطران��اً لكنيس��ة ال��روم الكاثولي��ك في 
مدينة الق��دس منذ الع��ام 1965، واعتقلته س��لطات 
علي��ه  وحكم��ت   1974 ع��ام  اإلس��رائيلي  االحت��الل 
بالس��جن اثن��ي عش��ر عام��اً بتهم��ة إيصال الس��الح 
للمقاومة الفلس��طينية، وُنفي عن فلسطني عام 1978 
وعاش حتى وفاته مبنفاه في روما، عن عمر ناهز 94 

عاماً.
ف��ي مدين��ة نابلس ش��مال الضف��ة الغربية، قرع 
جرس كنيس��ة القديس »فيليبس« األسقفية العربية، 
وأضيئت الش��موع، ووقف املس��لم بجانب املس��يحي 
دقيق��ة صم��ت؛ بالتزام��ن م��ع مراس��م دف��ن جثم��ان 

املناضل كابوتش��ي في بي��روت؛ تخلي��داً لرجل وهب 
حياته في الدفاع عن قضية فلسطني.

راعي الكنيسة األس��قفية في مدينة نابلس، األب 
إبراهي��م نيروز، قال إن الفلس��طينيني في كل مكان في 
الكنائس والبيوت والطرق، يقفون اليوم دقيقة صمت 
ح��دادا على املطران كابوتش��ي. وأضاف: »منذ حلظة 
مج��يء املطران كابوتش��ي إل��ى القدس عم��ل لصالح 
الشعب والقضية الفلسطينية، وعلى تدعيم احلضور 
العربي الفلسطيني، سواء كان مسيحياً أو مسلماً، في 

القدس وفلسطني عموماً«.
وأش��ار إلى أنه يؤمن مبا قاله املطران كابوتش��ي 
بأن املس��يح ه��و الفدائ��ي األول وابن فلس��طني؛ الذي 
ج��اء ووق��ف أم��ام الظل��م وأم��ام أي فك��رة تقل��ل م��ن 
قيمة اإلنس��ان، مؤك��داً أن الثورة الت��ي قادها املطران 
كابوتش��ي هي امتداد لثورة املسيح الفدائي األول في 

فلسطني.
وتابع: يدفن كابوتش��ي في بيروت بعد أن رفض 
االحت��الل الس��ماح بدفن��ه في الق��دس، كان��ت وصّية 
كابوتش��ي أن يدفن في القدس، وإذا لم يقبل االحتالل 

يدفن بجانب والدته في بيروت.
وقال نيروز: »من فلس��طني نبرق حتياتنا لروحه 
الطاهرة وللمناصرين لقضيتنا الفلس��طينية. نضيء 
ش��معة عن روحه لنتواصل مع املش��ّيعني في بيروت 

روحي��اً؛ بالوق��وف دقيق��ة صمت وح��داداً م��ع بداية 
مراسم تشييع جثمانه في بيروت«.

من منف��اه، كان كابوتش��ي يرّدد دوم��اً: »أنا اآلن 
ف��ي املنفى ول��و كنت في روم��ا عاصم��ة الكاثوليكية، 
ف��إذا تركت وطن��ي زرعت روحي في الق��دس على أمل 
الع��ودة كما ت��زرع حبة احلنط��ة، فإذا ل��م تدفن حبة 
احلنطة في األرض متوت، وأنا دفنتها بشرط حياتها 
وقيامته��ا، إنني أعيش أل��م الغربة واالس��تعداد ألمل 
العودة إلى وطن��ي األكبر، أي دنيا الع��رب، ومنه إلى 

الوطن األصغر، القدس وفلسطني«.
أثناء انشغالها بإضاءة ش��معة حداداً على روح 
كابوتش��ي، قال��ت »روض��ة بصي��ر« وهي م��ن مدينة 
القدس وتس��كن حالياً ف��ي نابلس: »أن��ا ابنة القدس 
وأعرف قيمة املناضل كابوتش��ي الذي س��اعد الثورة 

الفلسطينية«.
وأضاف��ت بصي��ر الت��ي اعتقل��ت ع��ام 1977 في 
الوقت الذي أفرج فيه االحتالل عن كابوتشي: »نتذكر 
املط��ران املناض��ل أحد ش��موس فلس��طني، ل��ه تاريخ 

نضال��ي كبير. اليوم نتذكر بح��زن وألم وفخر املطران 
املقاوم الذي ناضل من أجل اإلنس��ان وحترير ش��عب 

بأكمله يعاني من االضطهاد«.
بدوره��ا، قالت أمينة أصالن، إن قضية فلس��طني 
وحدت اجلمي��ع خلف عدالته��ا، واملطران كابوتش��ي 
من��وذج ومثال ملدى انتماء وإميان أبناء األمة العربية 
على اختالف انتمائهم الدين��ي واجلغرافي، بالنضال 

الفلسطيني العادل واملشرف.{

بقلم: زهران معالي

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

دوا األْمَر إلى غيِر أْهِله ال ُتوسِّ
وس، وأْنَزلها في القلوب عاّلم  فوس ال�َمِلك الُقدُّ َة وجالاًل، ألقاها في النُّ إن لألمانِة ُقْدسَيّ
الغيوب، والله تعالى جعل َمعاِيَش بني آدم في األرض واْس���َتْعَمرهم فيها، وبنَيّ لهم أن احلياة 
���د األمور إلى أهلها ومبن  ال َتعُم���ر إاّل بِحف���ظ األمانة وَنْبذ اخِليانة، وال يتمُّ ذلك إال بأن ُتوسِّ

كان َحِرّيًا بها.
عت األمان���ة فانتظر  وق���د لف���َت النب���ي ] إلى عاقب���ة تضييع األمان���ة في قول���ه: »إذا ُضيِّ
���د األم���ُر إلى غيِر أهِل���ه فانتظر الس���اعة!« رواه  الس���اعة، قال���وا وكي���ف إضاعتها؟ قال: إذا ُوسِّ

البخاري.
ف���وس وطه���ارِة القل���وب وحدُهما، ولك���ن األهلية كفاءٌة  ���ة ال تق���وم عل���ى زكاِة النُّ إَنّ األهليَّ

ة، ُتخاِمر العقَل وُتعانق القلب، وُتخالط اجلسد.  روحّية ودينّية وُدْنَيوَيّ
مل���ا ج���اء الصحابُيّ اجلليل أب���و ذر الِغفارّي رض���ي الله عنه الذي قال في���ه النبي ]: »ما 
ت اخَلض���راُء أصدُق لهجة من أبي ذّر ! وطلب م���ن النبي ] قائاًل: أال  ���ت الَغب���راء وما أظَلّ أقلَّ
تس���تعملني؟ ضرب على َمنِكَبيه ثم قال: يا أبا ذّر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة 
يق  دِّ ى الذي عليه فيها« رواه مس���لم. إن يوس���ف الصِّ ها وأدَّ ِخ���زٌي وَندام���ة، إال َمن أخذها بحِقّ
ته وتقواه فحسب، بل ِبِحفظه وِعلمه أيضًا  ح نفسه إلدارة شؤون املال بُنُبوَّ عليه السالم لم ُيرشِّ
كم���ا ج���اء في قول الله تعالى: }قال اْجعلني على خزائِن األرض إني حفيٌظ عليم{ يوس���ف-

55. وهذا ُيثبت أّن إبعاَد األكفأ واأَلصَلح في كل والية أو وظيفة وفق ُمقتضياتها وُمواصفاتها 
ُيع���ُدّ خيان���ة وُيوِرث َندامة! وقد جاء في احلديث: »َمن اس���تعمل رجاًل على ِعصابٍة وفيهم من 

هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوَله واملؤمنني« رواه احلاكم.
إن ِم���ن ُس���ن احلي���اة أَنّ العمل إذا ت���واّله أهُله الصاحلون ل���ه أورَث جناح���ًا وتوفيقًا، وأما 
لون من أمثال ُطَفيل الذي كان يأتي الوالئم في الكوفة  العم���ل ال���ذي يتواله اجلاهلون املتطِفّ

من غير أن ُيدعى إليها فإن نهايته ُتؤدي إلى اخَلْيبة واإلخفاق، واحَلسرة واإلشفاق!
ة وفاِقدي الكفاءة نذيرًا باقتراب الساعة ونهاية  وإذا كان إسناد الِواليات إلى ناقصي األْهلَيّ
اخَلليق���ة، فإّن���ا إذا عِهدنا باألعمال إلى اجلاهلني أو الفاس���دين الذين ال َيْرُقبون في مصالح 

ِج املهاِلك! ة نكوُن قد أوَقْعنا املجتمَع في ال�َمزاِلق، وقذفنا به في جُلَ العباد إاّلً وال ِذَمّ
ة هي فرٌع من فروع األمانة التي َعرضها الله على الس���موات واألرض  إن الوظائف الدينَيّ
ّر، فال ينبغ���ي أن يكون املوظف  واجلب���اِل وعل���ى النف���وس اإلنس���انية حيث كان���ت في عالم ال���ذَّ
م وجب أن يْص���دق في قوله، وإذا  َظلوم���ًا َجه���واًل بع���د َحْمِله األمانة بِرض���ا وطواِعَية، فإذا تكلَّ
ف  وع���َد لزم أن َيِف���َي بوعده، وإذا عامل الناس فعليه أن يهتّم بِخدَمتهم، وأن َيرُفق بهم وَيتَلطَّ
فة للقلوب الناِظمة لش���ؤون البش���ر،  طف من اأُلس���س ال�ُمؤلِّ ف���ق واللُّ ف���ي ُمعاَملته���م، فإن الرِّ
ُته، والرس���ول ] يقول: »إن ش���رَّ  فق حاَجته وَعُظَمت مس���ؤوِليَّ ف���إذا َعَل���ت ُرتَبُت���ه زادت إل���ى الرِّ
عاء احُلَطَمة« متفق عليه؛ وعليه أن َيجتهد في ُس���رعِة إجناز األعمال، والعناية في أدائها  الرِّ
ف وأن َيس���َتْعِلَي على ال�ُمغِريات وأن َيحذر م���ن االنزالق في ُمنَحدر  وإتقانه���ا، وعلي���ه أن يَتَعفَّ

مات. ُبهات وال�ُمحرَّ الشُّ
إن ُط���الب اآلخ���رة منهم َم���ن يعمل على األجر والث���واب، ومنهم من يعم���ل على ال�َمنزلة 
لفى  َرج���ات، فالُعمال يعمل���ون على اأُلجور، والعاِرفون يعملون على املن���ازل واملراتب، والزُّ والدَّ
م���ن العزي���ز الَغف���ور! كذلك في ُدنيان���ا التي اس���ُتْؤِمّنا على ِعماَرِتها وُحس���ِن إدارتها، ينقس���م 
الن���اس ف���ي ِهَمِمهم وَمطاِلبه���م، فمنهم اأُلجراء اخلاِملون الذين ُيحَمل���ون على أداء واجبهم 
كما ُيحَمُل العجوز املتهالك ألداء املناسك! ومنهم اأُلمناء احملِسنون الذين يجدون في إتقاِن 

ة السعادة ويبتغون بإْخالِصهم احُلسنى وزيادة! األعمال لذَّ
َمع،  ر من الطَّ وَم���ن يوِقُن منكم أنه ال يصلح ملا ُأس���ِند إلي���ه من وظائف فإن عليه أن يتحرَّ
ل من العمل َخْش���َية أن حتَلّ به س���اعُة الفش���ل، وُترِخي عليه ُس���ُدولها َخيبُة األمل،  وأن يتحلَّ

يه من الّنادمني!< فيكون من اخلاسرين ويكون ُمَولِّ

أزمة تشكيل الحكومة المغربية تتعمق.. 
بنكيران: انتهى الكالم مع »األحرار« والحركة الشعبية

االحتالل اإلسرائيلي يحكم بسجن طفلة فلسطينية 18 شهرًا

دخلت أزمة تش��كيل احلكومة املغربية في منعطف 
جدي��د، بعد إع��الن رئي��س احلكوم��ة املكلّف، عب��د اإلله 
بنكي��ران إنه��اء املش��اورات م��ع رئي��س ح��زب التجمع 
الوطني لأحرار، عزيز أخنوش، وامحند العنصر، األمني 
العام حلزب احلركة الش��عبية، الفتاً إلى أنه أنهى الكالم 

معهما.
وأص��در بنكي��ران بالغ��اً أعل��ن في��ه أن املفاوضات 
مع الش��خصيتني املذكورتني لن تس��تمر، س��اعات قليلة 
بعد خ��روج أحزاب التجم��ع الوطني لأح��رار واحلركة 
الش��عبية واالحت��اد االش��تراكي واالحت��اد الدس��توري، 
ببالغ مش��ترك تعلن فيه العمل املش��ترك ألجل الوصول 

إلى ائتالف حكومي.
وق��ال بنكي��ران في بالغ��ه إن عزيز أخن��وش وعده 
باإلجابة عن سؤاله له حول رغبته من عدمها باملشاركة 
ف��ي احلكوم��ة، خ��الل أج��ل ال يتج��اوز يوم��ني، غي��ر أن 
أخن��وش، فض��ل أن يجيب بنكيران عبر ب��الغ »خطه مع 
أح��زاب أخرى، منها حزبان لم يط��رح عليها بنكيران أّي 
س��ؤال«، مّما يعن��ي أن »ال��كالم انتهى معه وم��ع امحند 

العنصر«.
وجاء في البالغ الذي أصدرته األحزاب األربعة أنها 
» جت��دد انفتاحه��ا على مواصل��ة املش��اورات مع رئيس 
احلكوم��ة املعني، من أج��ل الوصول إلى تش��كيل أغلبية 
حكومية تخدم املصالح العليا للوطن، لكن على أس��اس 
أغلبي��ة قوي��ة ومتماس��كة«، مؤكدة رغبتها ف��ي »تكوين 
حكوم��ة قوي��ة، والتزامه��ا بالعم��ل املش��ترك م��ن أج��ل 

الوصول الى تقوية و تعزيز التحالف احلكومي«.
وس��بق لبنكيران أن أعلن قب��ل أيام أنه حصر الئحة 
املش��اركني ف��ي احلكوم��ة القادم��ة ف��ي أح��زاب التق��دم 
واالش��تراكية، واحلرك��ة الش��عبية، والتجم��ع الوطن��ي 

لأح��رار، زيادة عل��ى حزب��ه العدال��ة والتنمي��ة، معلناً 
اس��تبعاد ح��زب االس��تقالل، رغ��م أن ه��ذا األخي��ر عّب��ر 
ع��ن رغبته باملش��اركة في احلكوم��ة، كما ح��ّل ثالثاً في 

االنتخابات التشريعية.
وع��نّي العاه��ل املغربي بنكي��ران رئيس��اً للحكومة 
املغربي��ة املرتقب��ة ي��وم 10 تش��رين األول املاض��ي، إثر 
فوز ح��زب العدالة والتنمية في االنتخابات التش��ريعية 

محققاً 125 مقعداً.
بيد أن منط االقتراع في املغرب ال مينح األغلبية ألي 
ح��زب، مّما دفع ح��زب العدالة والتنمي��ة إلى البحث عن 
أحزاب أخرى إلمتام األغلبية في مجلس النواب وتشكيل 
احلكوم��ة، إذ يحت��اج لثالثة أح��زاب أخرى عل��ى األقل، 
خاص��ة بعد تأكيد حزب األصال��ة واملعاصرة، الذي حّل 
ثاني��اً في االنتخابات منذ إعالن النتائج، أنه لن يش��ارك 

في احلكومة.{

ق��ال ن��ادي األس��ير الفلس��طيني إن محكمة 
عوفر اإلس��رائيلية العسكرية حكمت على الطفلة 
تس��نيم حلب��ي )15 عام��اً( بالس��جن مل��دة عام 

ونصف، وذلك بتهمة محاولة الطعن.
وأوض��ح ن��ادي األس��ير أن الطفلة تس��نيم، 
وه��ي من قرية رامون ش��رق رام الل��ه في الضفة 
الغربي��ة، اعُتقلت م��ع صديقتها نتالي ش��وخة 
)14 عاماً( يوم 29 نيس��ان املاض��ي عند حاجز 
غرب رام الله، بدع��وى محاولتهما طعن مجندة 

هناك.

وكان جن��ود االحتالل قد أطلق��وا الرصاص 
عل��ى نتال��ي مم��ا أدى إل��ى إصابته��ا، وقد صدر 

عليها حكم مماثل الشهر املاضي.
وف��ي تش��رين الثان��ي املاض��ي، ق��ال نادي 
األس��ير الفلس��طيني إن نحو 350 طف��الً ما زالت 
إسرائيل حتتجزهم في سجونها -بني محكومني 
وموقوف��ني- تقل أعمارهم ع��ن 18 عاماً، مضيفاً 
أن��ه وّث��ق أكثر م��ن ألفْي حال��ة اعتق��ال لأطفال 
من��ذ اندالع الهّبة الش��عبية مطلع تش��رين األول 

2015، قبل إطالق سراحهم في وقت الحق.{
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مقارنة بين ثورتي 1919 و2011 في مصر.. بين الثقافة والسياسة
مت��ر علينا بعد أيام ذكرى ث��ورة مصر التي بدأت 
في 25 يناير/كانون الثاني 2011 وانتهت بس��قوط 
حس��ني مبارك في 11 ش��باط 2011، وم��ن املفيد أن 
نقارنها بثورة ش��عبية مثلها حدثت ف��ي مطلع القرن 
العش��رين ف��ي مصر، وه��ي ث��ورة 1919 التي وقعت 
بعد احلرب العاملية األولى وقادها سعد زغلول؛ فماذا 

جند؟
إن أول أم��ر جنده هو أن ث��ورة 1919 جنحت في 
إجناز بع��ض أهدافها، وأهمها: قي��ام نظام دميقراطي 
أنت��ج دس��توراً ع��ام 1923، حتددت في��ه صالحيات 
مختل��ف اجله��ات احلاكم��ة من مل��ك ورئي��س وزراء 
ووزراء، كم��ا أق��ر وج��ود برمل��ان يتش��كل بانتخابات 
يصّوت فيها عموم الش��عب املص��ري، وتتنافس على 
مقاعده عدة أحزاب أبرزها حزب الوفد برئاس��ة سعد 
زغل��ول، كما أقر حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية 
التظاهر... إلخ. ه��ذا ما حققته ثورة 1919، فيما جند 
-ف��ي املقاب��ل- أن ث��ورة 25 يناير فش��لت في حتقيق 
هدف قيام نظام دميقراطي، فبعد أن أطاحت حس��ني 
مبارك وجاء محمد مرس��ي رئيساً منتخباً عام 2012، 
انقل��ب علي��ه عبد الفت��اح السيس��ي بتاري��خ 3  متوز 
2013 وأطاح��ه، وأعاد حكم اجليش والعس��كر ملصر 

مرة أخرى، فلماذا جنح في ذلك؟
ليس من شك في أن هناك عدة عوامل وراء جناح 
ث��ورة 1919 وفش��ل ث��ورة 2011، منها: السياس��ي 

والتنظيم��ي واالقتص��ادي واالجتماع��ي والثقاف��ي... 
إل��خ، لكن أعتق��د أن العامل األهم ف��ي جناح ثورة عام 
1919 وفشل ثورة 2011 هو العامل الثقافي، وهو ما 

سأحتدث عنه في السطور القادمة.
ج��اءت ث��ورة 1919 حصيل��ة بن��اء ثقاف��ي بدأه 
رفاع��ة الطهط��اوي الذي ذهب مرش��داً ديني��اً مع أول 
دفعة دراس��ية أرس��لها محمد علي باش��ا إلى باريس 
ع��ام 1826، وكتب بع��د عودته من تل��ك الرحلة عدة 
كت��ب أبرزها: »تلخي��ص اإلبريز في تلخي��ص باريز« 
و»املرش��د األمني في تربية البنات والبنني«، ثم أنش��أ 
داراً للترجم��ة ف��ي القاه��رة بع��د عودت��ه م��ن هناك. 
وأرس��ت دعائم البن��اء الثقافي مدرس��ة محم��د عبده 
وجمال الدين األفغاني، واس��تكمل بناءه تالميذ محمد 
عب��ده من بعده من أمثال: قاس��م أمني وس��عد زغلول 
وأحم��د لطف��ي الس��ّيد ورش��يد رض��ا ومصطف��ى عبد 

الرازق... إلخ.
لق��د مهد كثير من املفاهيم التي أرس��تها مدرس��ة 
محم��د عب��ده لث��ورة 1919، مث��ل: محارب��ة التواكل 
والدعوة إلى الت��وكل، واملوقف اإليجاب��ي من القضاء 
وش��عوذات  وخراف��ات  أباطي��ل  ومحارب��ة  والق��در، 
التص��وف، والدع��وة إل��ى إعم��ال العق��ل. وم��ن ذل��ك 
رفض الته��م املوجهة إلى حضارتنا اإلس��المية بأنها 
حض��ارة نقل من حضارتْي الروم��ان واليونان، وعلى 
العكس االعت��زاز بها والتأكيد أنه��ا نقلت وأبدعت في 

كل العل��وم ومنه��ا: الط��ب، والرياضي��ات، والق��رآن، 
والفلك، واألصول، والصيدلة، والفيزياء، والكيمياء... 
إل��خ، وجاء كتاب مصطفى عبد الرازق »متهيد لتاريخ 
الفلس��فة اإلس��المية« إلبراز ابت��كار عل��م األصول في 
كتاب »الرس��الة« للش��افعي، وتوضي��ح اختصاص 
أمتنا به��ذا العلم، وعدم وجوده عن��د غيرها. لقد بقي 
ذل��ك الفض��اء الثقافي -ال��ذي أنتجته مدرس��ة محمد 
عبده- هو الهواَء الذي تتنفسه جماهير ثورة 2011، 
لذل��ك لم تنجح ألنه��ا تغذت مبادة ثقافي��ة قدمية، بل 
كانت بحاجة إلى مادة ثقافية جديدة تعالج مش��اكل 
مس��تجدة تولدت بعد احلربني العامليتني، فهل يعني 
ذلك أن األمة لم تنتج م��ادة ثقافية جديدة بني ثورتْي 

1919 و2011؟
بلى أنتجت وعاجلت كل الواقع اجلديد ومشاكله.. 
لك��ن لم يؤخذ مبا أنتجته، ونحن سنس��تعرض املادة 
الثقافية عند ثالثة كتاب وهم س��يد قطب، محمد عابد 
اجلابري، وطه عبد الرحمن، وسنبنّي اجلديد في هذه 
املادة الثقافية، ثم نبني األس��باب التي كانت وراء عدم 

االستفادة منها في تشخيص الواقع ومعاجلته.
أوالً: سّيد قطب

ج��اءت كتابات س��يد قطب ف��ي تفس��يره للقرآن 
الكرمي الذي سماه »في ظالل القرآن« إيجابية وفاعلة 
ومؤث��رة في مج��ال توضي��ح دور العقيدة ف��ي البناء 
النفسي للمسلم، والثورة على الظلم، وتوضيح أنواع 
الش��رك التي تعطل فاعلية املسلم، وتوليد ثقة املسلم 

بأمته ودينه، وإغناء قلب املسلم بتعظيم الله.
وقد نق��ل تل��ك املعاني إل��ى كت��ب أصدرها حتت 
عناوي��ن محددة منها: »خصائص التصور اإلس��المي 
ومقومات��ه«، لكن جماهير األمة لم تس��تفد من كتابات 

سيد قطب لسببني:
األول: اتهامه بأن كتاباته توحي بتكفير املجتمع، 
وق��د رّد أخوه )محمد( على تل��ك التهمة بأنه لم يقصد 
بحال من األحوال تكفير عموم املس��لمني، وأن هذا جاء 
نتيجة فهم خاطئ لبعض نصوصه وعباراته األدبية 
التي ُحمِّلَت غير م��ا قصد منها. وقد أكد ذلك بأن علينا 
أن ننظر إلى كتاباته بش��كل متكامل، فعند ذلك سنجد 
أن هناك نصوص��اً كثيرة وقطعية الدالل��ة تنفي ذلك، 
فعلينا من أج��ل احلكم الدقيق عليه أن نحمل امللتبس 
من ألفاظه على احملك��م والواضح والقطعي واليقيني 
من األلف��اظ واملعان��ي، وإذا فعلنا ذلك ف��إن االلتباس 
س��ينتهي، وس��نتأكد م��ن أن س��يد قط��ب ل��م يقص��د 
التكفي��ر. الثان��ي: وقوف بع��ض القيادات اإلس��المية 

موقف��اً معادي��اً لكتابات س��يد قطب، ومن��ع اجلماهير 
املرتبطة بها من قراءة أعمال سيد قطب خشية تأثرهم 
بها، وتوليد الثورة في نفوس��هم، وتوجسهم من عدم 

القدرة على ضبطهم بعد ذلك.
ثانياً: محمد عابد اجلابري

لق��د أبدع الدكتور محمد عابد اجلابري في بعض 
كتاباته عند حتليله للتراث وتقوميه له، في ما يتعلق 
بنش��أة أنظم��ة الثقاف��ة املعرفي��ة التي س��ادت تراثنا 
وهي: البيان، العرف��ان، البرهان، وكيفية تداخل هذه 
األنظم��ة املعرفية، وضرورة تفكيكها، واالس��تفادة من 
هذا التفكيك في بن��اء عقل إيجابي واٍع فعال بعيد عن 

سلبيات املاضي بكل أنواعها.
ثالثاً: طه عبد الرحمن

لق��د أب��دع الدكت��ور ط��ه عب��د الرحم��ن ف��ي نق��د 
احلض��ارة الغربية، ووضح احلف��رة التي وقعت فيها 
عندم��ا فصل��ت الدين ع��ن الدولة، وعندما اس��تهدفت 
إنش��اء أخالق جديدة غير مرتبطة بالدين وفشلها في 
ذلك، وجنايتها على البش��رية، وق��د وضح ذلك بنقده 
لكب��ار فالس��فة احلضارة الغربي��ة من أمث��ال: كانْت، 

وهيغل، وديكارت، ونيتشه... إلخ.
وقد دعا من خالل هذا النقد إلى التمسك باألخالق 
الفردية واجلماعية التي جاء بها الدين، والتي تعطي 
أفضل حيوي��ة ودافعية للفرد ف��ي حراكه الثوري، وال 
ميك��ن أن تتولد من غير الدين. والس��ؤال اآلن: ملاذا لم 
تستفد ثورة 2011 من تلك املواد الثقافية التي طرحها 
أولئك الكتاب وغيره��م ممن لم آت على ذكرهم لضيق 
املقام؟ السبب في ذلك هو أن محدودية وعي القيادات 
وتدني ثقافتها وقص��ور معلوماتها حالت بينها وبني 
االس��تفادة من تل��ك امل��واد الثقافية، واالرتق��اء بوعي 
جماهيره��ا، في حني أن ث��ورة 1919 كان��ت قياداتها 
أكث��ر وعي��اً، وميكن أن منث��ل على ذلك بس��عد زغلول 
الذي ق��اد ثورة 1919، فق��د كان تلمي��ذاً حملمد عبده.
اخلالص��ة: لق��د جنحت ث��ورة 1919 ف��ي إقامة نظام 
دميقراط��ي مطلَع القرن العش��رين، في ح��ني أن ثورة 
2011 فش��لت في ذلك مطلَع القرن الواحد العشرين، 
وعند الفحص والتدقيق في س��بب النجاح في األولى 
والفش��ل في الثاني��ة وجدناه في امل��ادة الثقافية التي 
مه��دت لث��ورة 1919 وكانت أس��اس جناحه��ا، وهي 
أقوال وأفكار مدرس��ة محمد عبدة وتالميذه من بعده، 
أم��ا ث��ورة 2011 فق��د اس��تمرت جماهيره��ا تعي��ش 
وتتنف��س أف��كار وأقوال مدرس��ة محمد عب��ده، ولذلك 
ل��م تنجح هذه الث��ورة. ثم بّينا أن الس��بب ليس الفقر 
واجل��دب في امل��ادة الثقافية التي نتج��ت بعد احلرب 
العاملي��ة الثانية، ب��ل على العكس هن��اك أعالم قدموا 
مواد ثقافية جديدة وعميقة في مجال العقيدة وإعادة 
الفاعلية النفس��ية للفرد كس��يد قطب، وفي مجال فهم 
الت��راث وتفكيكه كمحم��د عابد اجلاب��ري، وفي مجال 
فه��م احلض��ارة الغربي��ة وتش��ريح أزمته��ا وكيفي��ة 

االستفادة منها مثل طه عبد الرحمن.{

بقلم: غازي التوبة

معسكر مهم بتعز في قبضة الجيش والمقاومة
اس��تعاد اجليش الوطني اليمني معسكر العمري 
في تعز، بينما اندلعت مواجهات عنيفة مع ميليش��يا 
احلوثي��نيّ وقوات علي عبد الله صال��ح غرب املدينة، 
عزز اجلي��ش من خاللها تقدمه قرب ب��اب املندب. كما 
لق��ي 15 م��ن ق��وات احلوث��ي وصال��ح مصرعهم في 

محافظة شبوة.
الوطن��ي  اجلي��ش  ق��وات  إن  مراس��لون  وقال��ت 
واملقاومة الشعبية متكنت من استعادة السيطرة على 
معس��كر العمري جنوب غرب تع��ز، وذلك بدعم جوي 

من مقاتالت التحالف العربي.
ويعّد معس��كر العمري من أهم املواقع العسكرية 
ملليش��يا احلوثي��ني وصال��ح ف��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة 

الغربية القريبة من مضيق باب املندب.
وعلى صعي��د متصل، قالت مص��ادر في اجليش 
اليمني إن معارك عنيفة اندلعت مع ميليشيا احلوثي 
وق��وات صالح قرب مف��رق مديرية الوازعي��ة والبرح 
غ��رب محافظة تعز، مضيف��ة أن قوات اجليش تقدمت 

في املنطقة.
وق��ال قائد مح��ور تعز في اجلي��ش اليمني اللواء 

الرك��ن خال��د فاض��ل إن قوات��ه تواص��ل تقدمه��ا ف��ي 
اجلبه��ة الغربي��ة للمدينة، وتخوض معارك شرس��ة 
ضد مليش��يا احلوثيني وقوات صالح، متكنت خاللها 

من حترير عدد من املواقع االستراتيجية.
وأف��اد الل��واء فاض��ل بأن أهمي��ة اس��تعادة هذه 
املواق��ع تتمث��ل ف��ي قط��ع خط��وط تهريب األس��لحة 
للميليشيا وإطباق احلصار عليها وإخراجها من كافة 

املناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها.
واملقاوم��ة  الوطن��ي  اجلي��ش  ق��وات  وس��يطرت 
الشعبية يوم األحد على تلتي األخلود وعبد القوي في 
جبه��ة مقبنة غرب تعز، وذلك بعد يوم من س��يطرتها 

على منطقة »ذو باب« شمال باب املندب.
يذك��ر أن اجلي��ش واملقاومة س��يطرا في تش��رين 
يس��يطر  أن  قب��ل  املن��دب،  ب��اب  عل��ى   2015 األول 
احلوثيون وحلفاؤهم أوائل العام املاضي على مناطق 

مجاورة للمضيق بينها »ذو باب«.
مواجهات بيحان

ف��ي تط��ور آخر، لق��ي 15 م��ن ميليش��يا احلوثي 
وق��وات صال��ح مصرعه��م وأصي��ب آخ��رون، وأس��ر 
اجلي��ش  م��ع  مواجه��ات  ف��ي  ثالث��ة 
الوطني مبديرية بيح��ان في محافظة 
ش��بوة جنوبي اليمن. وأوضح مصدر 
أش��دها،  عل��ى  املع��ارك  أن  عس��كري 
وأن وح��دات اجليش متكن��ت من دحر 
امليليشيا االنقالبية في عدد من املواقع 
في منطقة الصفحة وفي جبهة الس��اق 

باملديرية.
أن  ميداني��ة  مص��ادر  وأضاف��ت 
االش��تباكات أدت إلى مقتل ثمانية من 

اجليش الوطني كذلك.{

وحدة أحزاب إسالمّيي الجزائر:
فرصة النتصار انتخابي في أيار

بعد تس��ع سنوات من االنشقاق السياسي، وبعد ثالث سنوات من جهود الوحدة، جنح الفرقاء 
في التيار اإلس��المي في اجلزائر بالتوصل إلى اتفاق توحيد احلزب السياس��ي الرئيس��ي الذي ميثل 
ه��ذا التي��ار، حركة »مجتمع الس��لم«، وهو ما تزامن م��ع جناح حزبني إس��الميني آخرين في حتقيق 

الوحدة التنظيمية مجدداً، بعد 16 سنة من االنشقاق.
وقد حس��مت حرك��ة »مجتمع الس��لم« و»جبه��ة التغيير« مش��روع إعادة توحي��د احلركة األم، 
ووقعت��ا على وثيقة الوحدة التنظيمية، التي أقرها مجلس��ا ش��ورى احلركتني يوم اجلمعة املاضي، 
ف��ي خط��وة متهيدي��ة لترتيب عقد مؤمت��ر موحد حلرك��ة »مجتمع الس��لم« نهاية ع��ام 2017. ومن 
املتوقع أن يتمخض عن املؤمتر إقرار إعادة إدماج كوادر »جبهة التغيير« في هياكل احلركة القيادية 

والقاعدية.
وأعل��ن رئيس جبه��ة التغيير، عبداملجيد مناص��رة، االتفاق على إعادة توحيد احلركة، مش��يراً 
إل��ى أن ه��ذه الوحدة »هي اندماجية في حزب واحد وليس��ت حتالفاً انتخابياً أو جل��وءاً اضطرارياً، 

وستجسد )بشكل( قانوني في إطار حركة مجتمع السلم التي هي البيت الكبير«، وفق تعبيره.
وأق��ر رئي��س حرك��ة »مجتمع الس��لم«، عبد ال��رزاق مق��ري، بوجود بع��ض العقب��ات الواقعية 
واإلكراه��ات الظرفية التي س��ترافق اخلطوات التأسيس��ية للوحدة االندماجية، ال س��يما في احملطة 
االنتخابية احلساس��ة واملقبلة، في إش��ارة إلى طموح بعض كوادر احلركة للترشح في االنتخابات 
البرملانية، ما يعني أن عودة كوادر »جبهة التغيير« س��يجبر احلركة على اقتس��ام القوائم مناصفة 
م��ع كوادر »التغيير«. لك��ن املراقبني ال يعتقدون أن يش��كل ذلك حائالً دون الوح��دة، خاصة أن هذه 

الكوادر عملت معاً في نفس احلركة لعقود قبل االنقسام.
واعت��رف مقري بأن »إع��ادة توحيد احلركة عش��ّية االنتخاب��ات البرملانية من ش��أنه أن يقوي 
وضعه��ا وحظوظه��ا ف��ي االنتخابات املقبلة«. وق��ال إن »هذه الوح��دة وفي ظل قان��ون االنتخابات 
احلالي، س��ُتعطي لنا قيمة مضافة قد تنقذنا من عتبة اإلقصاء في العديد من الواليات، وس��تحد من 
التزوير ضدنا، خاصًة في ظّل حتالفات أخرى قد تكون على حس��ابنا ش��عبياً أو س��لطوياً، كما أنها 

ستوفر لنا خطاباً انتخابياً مريحاً، يجّنبنا التبرير في حالة بقاء االنقسام«، بحسب تأكيده.{
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مدى التوافق العربي مع مبادئ السياسة األمريكّية تجاه القضّية الفلسطينّية
قدم وزير اخلارجي��ة األمريكية جون كيري 
ف��ي خطابه ح��ول االس��تيطان وح��ل الدولتني 

املبادئ التالية:
1- ع��دم اس��تباق أو فرض نتيج��ة، وإمنا 
توفي��ر أس��اس ممك��ن ملفاوضات ج��ادة عندما 

تكون األطراف مستعدة لها.
2- توفي��ر ح��دود دولي��ة آمن��ة ومعت��رف 
بها ما بني )إس��رائيل( وفلس��طني قابلة للحياة 
ومتواصل��ة جغرافي��اً، يتف��اوض عليه��ا عل��ى 
أس��اس حدود 1967 مع تبادل متكافئ ومتفق 

عليه لأراضي.
3- حتقيق رؤية قرار اجلمعية العامة لأمم 
املتح��دة رق��م 181 لدولت��ني وش��عبني، واحدة 
يهودي��ة وأخرى عربية، مع االعت��راف املتبادل 
واملساواة في احلقوق الكاملة جلميع املواطنني 

من الشعب اآلخر.
4- حتقيق حل عادل ومتفق عليه ومنصف 
الفلس��طينيني،  الالجئ��ني  لقضي��ة  وواقع��ي 
مبساعدة دولية، يتضمن التعويض واملساعدة 
ف��ي العث��ور عل��ى من��ازل دائم��ة، وذلك إق��راراً 
باملعان��اة، وغيره��ا م��ن التدابي��ر إليج��اد حل 

شامل يقوم على دولتني ولشعبني.
5- حتقيق حل متفق علي��ه لقضية القدس 
كعاصمة معترف به��ا دولياً للدولتني، وحماية 
وضم��ان حرية الوص��ول إلى األماكن املقدس��ة 

مبا يتفق مع الوضع الراهن املعمول به.
6- تلبي��ة االحتياج��ات األمنية إلس��رائيل 
ووض��ع نهاية كامل��ة لالحتالل، م��ع التأكد من 
قدرة إس��رائيل على الدفاع عن نفسها بفعالية، 
وقدرة فلس��طني عل��ى توفير األمن لش��عبها في 

دولة ذات سيادة ومنزوعة السالح.
املطالب��ات  وجمي��ع  الص��راع  إنه��اء   -7
القائم��ة، مم��ا يتيح تطبي��ع العالق��ات وتعزيز 
األم��ن اإلقليم��ي للجميع، حس��ب رؤي��ة مبادرة 

السالم العربية.
املطل��وب من اجلان��ب الفلس��طيني ووزراء 
العربي��ة  اجلامع��ة  وم��ن  الع��رب  اخلارجي��ة 
حتديد مواقفهم من مبادئ السياس��ة األمريكية 
جت��اه إيج��اد حل دائ��م للقضي��ة الفلس��طينية 

بكافة أبعادها، ليش��مل إيجاد دولة فلسطينية 
لالجئ��ني  الع��ودة  وح��ق   ،1967 ح��دود  ف��ي 
الفلس��طينيني وعودة القدس الشرقية للسيادة 
للدول��ة  عاصم��ة  واعتباره��ا  الفلس��طينية 
مواق��ف  احلس��بان  ف��ي  آخذي��ن  الفلس��طينية 
وق��رارات األمم املتحدة وال��دول الكبرى األخرى 
ل��كل م��ن بريطانيا وفرنس��ا وروس��يا والصني، 
باإلضاف��ة ال��ى مواقف مجموعة ع��دم االنحياز 
مب��ا فيه��ا ال��دول اإلس��المية وال��دول الصديقة 

حول القضية الفلسطينية بكافة أبعادها.
ما يلف��ت النظر ملبادئ السياس��ة األمريكية 
أنها تخلو من آلي��ة تنفيذ وتطبيق لهذه املبادئ 
وجتاهل البند السابع من دستور األمم املتحدة، 
الذي يجي��ز اس��تخدام القوة في تنفي��ذ قرارات 

مجلس األمن الدولي إلجبار الطرفني اإلسرائيلي 
والعرب��ي عل��ى تنفيذه��ا وتطبيقه��ا على ارض 
الواقع. وهنا يكمن الس��ر في ع��دم التوصل الى 
حل للقضية الفلس��طينية منذ أكثر من س��بعني 
عام��اً، ابتداء من قرار 181 وحتى القرار مجلس 
األمن األخير حول املس��توطنات وحل الدولتني، 
وسيس��تمر وض��ع الالس��لم والالح��رب وع��دم 
التوصل الى حل الدولتني لعش��رات الس��نوات 
القادمة، وهو تك��رار خلطأ األمم املتحدة والدول 
الكب��رى ف��ي عدم إيج��اد آلي��ة لتنفي��ذ قراراتها 
مب��ا في��ه الق��رار 181، وق��رار 242 وغيرها من 
القرارات ح��ول القضي��ة الفلس��طينية منذ عام 

1947م حتى يومنا هذا.
السياس��ة األمريكي��ة تتجاهل ع��دم توازن 
القوى بني )إس��رائيل( والس��لطة الفلس��طينية 
عندم��ا تضع مبدأ عدم فرض حل على الطرفني. 
للقضي��ة  أن يك��ون هن��اك ح��ل ع��ادل  أيعق��ل 
الفلس��طينية بكاف��ة أبعاده��ا ف��ي ظ��ل احتالل 
إسرائيل األراضي الفلسطينية، فالطرف القوي 
وه��و إس��رائيل س��يملي ش��روطه عل��ى الطرف 

الضعيف وهو السلطة الفلسطينية.
والتس��اؤل الذي يحتاج الى تفسير هو ملاذا 
قام��ت اإلدارة األمريكي��ة ف��ي عه��د ب��وش االبن 
بإيجاد آلية تنفيذ وتطبيق للسياسة األمريكية 
بغزو أفغانس��تان والعراق، وال جتد آلية تنفيذ 
لسياس��اتها جت��اه قضي��ة الص��راع العربي – 
اإلس��رائيلي ح��ول القضية الفلس��طينية؟ نحن 
أم��ام ازدواجية في املعايي��ر يجب التخلي عنها 
م��ن قب��ل اإلدارة األمريكية إذا م��ا أرادت حتقيق 
السالم في األراضي املقدسة، وهو ما يدعو إليه 

بابا الفاتيكان.{

في مقدمتها، إال أن الهزائم التي توالت بعد ذلك قلبت املوازين، 
حي���ث صرن���ا »نعيش في زم���ن آخر، مختلف أش���د االختالف عن 
اخلمس���ينيات والس���تينيات، مرحل���ة النه���وض والتوج���ه نح���و 
التكامل والوحدة، )إذ( صارت كل دولة مخاصمة للدولة العربية 
األخرى، وغرقت بعض الدول العربية في دماء أبنائها، وانتعشت 
املنظم���ات  بتعاظ���م  الهزمي���ة  واكتمل���ت  واملذاه���ب،  الطوائ���ف 

املتطرفة..«.
إزاء التق���دم الذي أحرزته جيوش الظالم املدججة بأس���لحة 
الفتك والغواية، والس���اعية إلى قطع الفريق على نهوض العالم 
العرب���ي وتقدمه، وبع���د نزال ومقارعة اس���تمرت 43 عامًا، أنهكت 
الس���فير وظلت رافضة لالستس���الم والركوع، وإزاء انس���داد األفق 
فإنها اختارت أن تس���لك طريق »الساموراي« الذي عرفته اليابان 
ف���ي تاريخها، ففضلت االنتحار على االستس���الم والس���قوط في 
أوح���ال الهزمي���ة، واخت���ارت الي���وم األول م���ن ش���هر يناي���ر موعد 

الغياب الذي يؤكد استدامة احلضور كما يقول املتصوفة.{

ح���ني مات���ت السياس���ة وانطفأ احللم ف���ي الفض���اء العربي، 
قررت جريدة »السفير« اللبنانية االنتحار. إذ توقفت عن الصدور 
كلي���ًا ابتداء من اليوم األول في ش���هر كان���ون الثاني احلالي، بعد 
نضال اس���تمر طيلة 43 عامًا. كنت أحد ش���هود ميالدها في ربيع 
عام 1974 حني كانت األحالم ما زالت ممكنة، وش���اءت املقادير أن 
تق���رر الصحيفة االختف���اء في صقيع ع���ام 2017، حني أجهضت 

األحالم ونافشتها الكوابيس في مختلف أرجاء العالم العربي.
يوم���ذاك، ف���ي 1974/4/14، ق���دم رئي���س حتري���ر اجلري���دة 
ومؤسس���ها الزميل طالل سلمان مش���روعه باعتباره إطاللة على 
عص���ر جدي���د تلوح فيه معادلة احللم ال���ذي متتزج فيه الوطنية 
والعروب���ة والكف���اءة املهني���ة. ووص���ف »الس���فير« بأنه���ا »جري���دة 
مقاتل���ة« تصط���ف إل���ى جانب جن���ود األمة املجيدة ف���ي معركتها 
الكبرى ضد الثالوث القوي، املتمثل في الصهيونية واالمبريالية 

والرجعية.
ط���وال العق���ود األربع���ة الالحق���ة ظل���ت اجلري���دة »املقاتلة« 
تخ���وض معاركه���ا عل���ى مختل���ف اجلبه���ات واحدة تل���و األخرى، 
حت���ى غ���دت من���ارة مضيئ���ة ف���ي فض���اء احلل���م العرب���ي، وكتيبة 
متقدم���ة في مواجهة جي���وش الظالم ودعاة التش���رذم والهزمية، 
إال أن فريقه���ا أدرك ف���ي نهاية املطاف أنه���م يحاربون ضد التيار 
الس���ائد ف���ي املنطق���ة، وان الري���اح الس���وداء ما برح���ت تهب على 

العالم العربي مستهدفة االنقضاض بقوة وشراسة على األحالم 
الت���ي تعلق���ت به���ا اجلماهي���ر وتص���ّدت اجلري���دة ط���ول الوق���ت 
للدف���اع عنه���ا. صحيح أن ث���ورة االتصال أضعفت إل���ى حد كبير 
دور ووج���ود الصحاف���ة الورقي���ة، كما أن الصراع���ات املخّيمة على 
العال���م العربي أثرت س���لبًا ب���دور اإلعالم في أقط���اره، إال أن ثمة 
عاماًل أهم وأقوى من كل ذلك كان له دوره في قرار االنتحار، وفي 
شهادته األخيرة ذكر طالل سلمان »أن السبب احلقيقي النطفاء 
الصحاف���ة العربية وتالش���ي دورها وانعدام تأثيره���ا يعود إلى أن 
الدول العربية مبجموعها تعيش في قلب الصمت وغياب احلوار 
وس���يطرة الس���لطة على الهواء وال���ورق، وتكميم األف���واه بالقمع 
أو باإلغ���واء، وبكليهم���ا بالتن���اوب. بالتال���ي فقد متت الس���يطرة 
للص���وت الواح���د الذي يعّبر ع���ن موقف الس���لطة، ومّت -باألمر- 
تغيي���ب األفكار واالجته���ادات واآلراء املختلفة واملتباينة، حتى لو 
كان���ت في جوهره���ا تتوخى مصلحة الش���عب وال تكون بالضرورة 

معادية للنظام«.
تط���رق طالل س���لمان إل���ى زمن كانت فيه مص���ر هي القائدة 
وصحافته���ا ه���ي الرائ���دة، األم���ر الذي أنع���ش الق���وى والطاقات 
القومي���ة التي عبرت عن نفس���ها في س���احات ع���دة، كانت بيروت 

انتحار صحيفة.. في اليوم األول من العام الجديد
بقلم: فهمي هويدي

بقلم: د. خليل عليان

تقدم بمعارك استعادة ساحل تعز الغربي من الحوثّيين
يواص��ل اجلي��ش الوطن��ي واملقاوم��ة الش��عبية 
اليمني��ة بدعم من التحالف العربي، التقدم في معارك 
استعادة كامل الس��احل الغربي حملافظة تعز، وسط 
خس��ائر كبيرة يتكبده��ا مقاتلو احلوث��ي وقوات علي 
عبد الل��ه صالح. وقال مراس��لون إن س��احة املعارك 
تش��هد تقهق��راً كبي��راً للحوثي��ني وقوات صال��ح التي 
تكب��دت العدي��د من القتل��ى، وف��ق مص��ادر املقاومة.
وإن الق��وات املوالية للحكومة الش��رعية تتقدم رويداً 
رويداً حتى تتمكن من إرس��اء الس��يطرة على املناطق 
الت��ي تنتزعها من احلوثيني وصالح. وأكد قائد محور 
تع��ز »اللواء الركن خال��د فاضل« أن اجلي��ش اليمني 
اس��تعاد مديري��ة »ذو ب��اب« حي��ث قت��ل قائ��د اللواء 
الثالث للجيش العميد عمر سعيد الصبيحي، القريبة 
م��ن باب املندب في محافظة تعز وجميع التالل املطلة 
عل��ى معس��كر الُعَمري. وقال مس��ؤولون ف��ي عدن إن 
تعزي��زات عس��كرية ضخم��ة م��ن التحال��ف العرب��ي 
وصلت من عدن إلى منطقة باب املندب. وش��ملت هذه 
التعزيزات مدّرعات ودباب��ات وناقالت جند ومدافع، 
في مؤش��ر يظهر عزم التحالف على احلسم العسكري 

في جبهات القتال.

وشنت مقاتالت التحالف يوم السبت غارات على 
مواقع احلوث��ي وصالح في منطق��ة كهبوب مبديرية 
املضاربة ومعسكر العمري، كما أشار مصدر عسكري 
إلى س��قوط عش��رات القتل��ى واجلرحى ف��ي صفوف 
مليش��يا احلوث��ي وق��وات صال��ح أثن��اء املواجه��ات 

ونتيجة الغارات.
إشراف هادي

وكان الناطق باس��م قيادة محور تعز في اجليش 
الوطني منصور احلساني أعلن بدء ما سماها معركة 
حتري��ر املناط��ق الغربي��ة م��ن محافظة تع��ز، وكذلك 
الساحل الغربي للبالد من يد ميليشيا احلوثي وقوات 

صالح.
تت��م  املعرك��ة  أن  العس��كري  الناط��ق  وأوض��ح 
بإش��راف مباش��ر من الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
ه��ادي ونائبه، وبإس��ناد من ق��وات التحالف العربي 

بقيادة السعودية.
م��ن جهته، ق��ال املتحدث باس��م ق��وات التحالف 
العرب��ي مستش��ار وزير الدف��اع الس��عودي إن عملية 
اس��تعادة الس��يطرة على غ��رب مدينة تع��ز جزء من 

عملية أكبر للتحالف.

وأضاف املتحدث اللواء أحمد عس��يري أن الهدف 
النهائي من هذه العملية هو متكني احلكومة الشرعية 

من فرض سيطرتها على جميع األراضي اليمنية.
ويس��يطر مقاتل��و احلوثيني وق��وات صالح على 
املناط��ق البرية للمضيق، بينما يس��يطر على املضيق 
م��ن ناحي��ة البحر ق��وات التحال��ف، وهو مم��ر دولي 
مهم لعبور ش��حنات النفط العاملي وأيضاً ممر شحن 
رئيس��ي يس��تخدم لنقل الصادرات والس��لع بني آسيا 

وأوروبا وتتحكم فيه اليمن وإريتريا وجيبوتي.{

الرئيس هادي
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مش��ترك واحد، حيث تربطهم أواص��ر األخوة واإلميان 
والنسب، فأمنهم واحد، ومستقبلهم واحد.

واس��تغرب رئيس املكتب التنفيذي للهيئة الشيخ 
الس��بع أعني مواصل��ة بناء اجل��دار ال��ذي يبنى حول 
املخي��م، على الرغم من الوع��ود الكثيرة والتصريحات 
الت��ي ص��درت م��ن مختل��ف املس��ؤولني السياس��يني 

واألمنيني بتوقف العمل باجلدار!
وقد وعد الرئيس فؤاد السنيورة مبتابعة موضوع 
اجل��دار، الفتاً إل��ى اإلجماع اللبناني الفلس��طيني على 

رفضه، ألنه مسيء إلى الشعبني الشقيقني.

مؤكداً أهمية التواصل الدائم مع كل الغيورين على 
طرابلس والشمال.

شعوبها )...(.
ب��دوره اكد اجل��راح ان احلكوم��ة م��ن أولوياتها 
املل��ف االقتص��ادي االجتماع��ي، وكذلك املل��ف األمني 

الذي يشكل ضمانة للنمو االقتصادي.

ياسني من مركز سمارت لإلعالم والتنمية. ثم عرضت 
السيدة سارة بيطار نتائج الدراسة التي أجرتها حول 
اجلمعيات النسائية العاملة في مجال املرأة في لبنان، 
وورش��ات عمل ح��ول كيفية التعاون ب��ني اجلمعيات 
لتعزي��ز دور امل��رأة في املجتم��ع وكذل��ك التعاون بني 
اجلمعيات من مختلف املناطق اجلغرافية واخللفيات 

االقتصادية واالجتماعية.

عندن��ا«. كما ركزت على عدم إجب��ار الولد على القيام 
بفع��ل ما ملا له من نتائج س��لبية، مستش��هدة بأمثال 

واقعية، وعلى أهمية اإلدارة باألهداف.
إضاف��ة إلى ذلك أكدت الش��يمي ضرورة التعرف 
إل��ى كل مرحلة عمرية، وخصائصها... وش��ددت على 
األمهات بع��دم مقارنة األبناء ببعضه��م البعض، ألن 

املقارنة ظاملة، وتسعى إلى تهدميهم.

كان لن��ا مالحظات كثي��رة على الطريق��ة التي أديرت 
بها عملية التشكيل معتبراً ان »ترسيمة احلكومة هي 
خريطة طريق لالنتخابات النيابية، ونحن مع ترتيب 

األمور الداخلية وتعزيز شبكة األمان«.
القاض��ي ان »التواص��ل م��ع اجلماع��ة  واعتب��ر 
اإلس��المية مس��تمر في كل احملط��ات، وأن املنطقة في 
راش��يا والبق��اع الغرب��ي والعرقوب هادئ��ة وممتازة 
سياسياً واجتماعياً وامنياً«، مشيراً الى أن »التنسيق 
ضروري بني مكّونات املنطقة ملا يشكل من شبكة أمان 

وطنية«.

داعي��اً إل��ى اغتنام الف��رص املتاحة للعمل على مش��روع 
طالبي شامل .

ثم كانت كلمة ملس��ؤول رابطة الطالب املس��لمني في 
طرابل��س احملام��ي زاه��ر مطرجي، الذي ش��كر الش��باب 
على تلبيتهم الدعوة ووعد باس��تكمال األنشطة الطالبية 

والشبابية.
واستكمل اللقاء بعرض اخلطة لعام 2017 وعرض 
األف��كار واملش��اريع املزم��ع اقامتها ومتت مناقش��تها مع 

احلضور وتضمنت مداخالت لعدد من املشاركني.

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في صيدا وفداً من 
هيئة علماء املسلمني مساء اخلميس 2017/1/5 وقد 
تباحث وفد الهيئة مع الرئيس الس��نيورة   في الوضع 
اخلاص في صيدا ومخيماتها، والش��أن اإلس��المي في 

لبنان.
وأك��د رئي��س املكتب التنفي��ذي للهيئة ف��ي صيدا 
الشيخ على السبع أعني أهمية التواصل مع نائب صيدا 
الرئيس فؤاد السنيورة، للتشاور والتباحث والتعاون 
لتحقي��ق األم��ن واالس��تقرار ف��ي املدين��ة ومخيماتها، 
معتب��راً أن مخي��م عني احلل��وة ومدينة صي��دا مصير 

م��ن  وف��د  زار 
اإلس��المية  اجلماع��ة 
املس��ؤول  برئاس��ة 
السياس��ي في طرابلس 
والشمال األستاذ ايهاب 
العم��ل  وزي��ر  ناف��ع، 
محمد كب��ارة في مكتبه 
للتهنئ��ة  بطرابل��س 
العم��ل،  وزارة  بتولي��ه 
متمنية ل��ه التوفيق في 
مهام��ه مل��ا في��ه خدم��ة 

طرابلس وكل لبنان.
وش��كر كبارة لوف��د اجلماعة زيارته��م، مثنياً 
عل��ى مواق��ف اجلماع��ة عل��ى الصعي��د الوطن��ي، 

م��ن  وف��د  زار 
السياس��ية  الدائ��رة 
للجماعة اإلس��المية 
ف��ي البقاع برئاس��ة 
السياسي  املس��ؤول 
عل��ي  األس��تاذ 
وزي��ر  ياس��ني  أب��و 
جم��ال  االتص��االت 
بحض��ور  اجل��راح، 

النائب أمني وهبة.
اب��و  أك��د 

ياس��ني ضرورة ان تولي احلكومة املل��ف االقتصادي 
االجتماع��ي األولوي��ة. وأكد رفض النيل من س��احتنا 
بحجة البيئة احلاضنة لإلرهاب، ألن هذا اإلرهاب هو 
صنيعة األنظم��ة القمعية التي ترتك��ب اجلرائم بحق 

مس��ؤولة  ش��اركت 
اإلنس��ان  حق��وق  قس��م 
ف��ي  الدولي��ة  واملواثي��ق 
النجاة االجتماعية  جمعية 
ش��عبان  فاطمة  الدكت��ورة 
في ن��دوة نس��ائية إقليمية 
في تونس )15و16 كانون 
أول 2016( ح��ول احل��وار 
اجلمعي��ات  ب��ني  الش��امل 
العامل��ة على متك��ني املرأة 

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، من تنظيم جمعية 
»البح��ث عن أرضية مش��تركة« ودعم من »هيئة األمم 
املتح��دة للم��رأة«، وجاءت ه��ذه الندوة بعد سلس��لة 
ن��دوات حوارية ف��ي كل من تونس، املغرب، فلس��طني 
ولبن��ان، وتضمنت: عرضاً لتجارب احلوار في كل بلد 
وم��ن بينها التجربة اللبنانية التي عرضتها كل من د. 
فاطمة ش��عبان من جمعي��ة النجاة، والس��يدة رندى 

أقام��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعية ف��ي اإلقليم 
محاضرة بعنوان »أبناؤنا أمانة كيف نحافظ عليها« 
للدكتورة »داليا الش��يمي« في مركز الدعوة اإلسالمي 

- برجا، وذلك نهار اجلمعة 2016/12/30. 
تناول��ت احملاض��رة مواضي��ع عديدة ف��ي تربية 
أبنائنا، حيث بدأت حديثها: »إننا مستأمنون من ربنا 
على أبنائنا، فاألوالد ليس��وا مل��كاً بل هم أمانة مودعة 

قي��ادة  عق��دت 
التقدم��ي  احل��زب 
ف��ي  االش��تراكي 
اجلنوب��ي  البق��اع 
اجتماع��اً مع قيادة 
اجلماعة اإلسالمية 
في البقاع في مركز 
جنب��الط  كم��ال 
االجتماعي  الثقافي 
راش��يا،  ف��ي 
عض��و  بحض��ور 

اللقاء الدميقراطي النائب وائل أبو فاعور، واملس��ؤول 
السياس��ي للجماعة في البقاع علي أبو ياس��ني، على 
رأس وف��د من قي��ادة البق��اع، وكي��ل داخلي��ة احلزب 

التقدمي رباح القاضي وأعضاء الوكالة.
أب��و ياس��ني اعتب��ر أن »العالقة ثابتة وراس��خة 
بني اجلماعة اإلس��المية واحلزب التقدمي االشتراكي، 
ومع النائب أب��و فاعور، وهي غي��ر مرتبطة بوزارة أو 
منصب، فنحن جزء من هؤالء الناس وس��نبقى معهم، 
وسنتابع االهتمام مبشاكلهم وقضاياهم، ال سيما بعد 
انتخ��اب رئي��س للجمهورية وتش��كيل احلكومة، وان 

الط��الب  رابط��ة  أقام��ت 
طرابل��س  ف��ي  املس��لمني 
عم��ل  وورش��ة  حواري��اً  لق��اء 
حت��ت عن��وان »رؤي��ة جديدة 
ف��ي  لكوادره��ا   »2017 ع��ام 
ف��ي  والثانوي��ات  اجلامع��ات 
اإلس��المية  الدع��وة  مرك��ز 
السياس��ي  املس��ؤول  بحضور 
ف��ي  اإلس��المية  للجماع��ة 
ايه��اب  األس��تاذ  طرابل��س 
ناف��ع، رئيس جمعي��ة التربية 

اإلس��المية الدكتور ناهد الغزال، رئي��س رابطة املعلمني 
املسلمني في الشمال األستاذ ربيع حروق.

كان��ت الكلمة األولى للدكتور باس��م حموضة، الذي 
نقل جتربت��ه في العمل الطالبي من خ��الل الرابطة لعدة 
س��نوات، ودع��ا الط��الب إل��ى ض��رورة التمس��ك بالقيم 
اإلس��المية الت��ي ال تتناقض مع العلم وخدم��ة املجتمع، 

واإلميان بجوهر اإلسالم بعيداً عن التطرف أو التحلل.
وألق��ى األس��تاذ ايهاب ناف��ع كلمة حت��دث فيها عن 
التجارب واملراحل التي مرت بها الرابطة منذ تأسيس��ها، 

ضم��ن سلس��لة األنش��طة الت��ي 
تقوم بها جمعي��ة النجاة االجتماعية 
املول��د  ذك��رى  مبناس��بة  ع��كار  ف��ي 
النب��وي الش��ريف، أقام��ت اجلمعي��ة 
احتفاالً في قاعة مسجد إيالت الكبير، 

بعنوان: )مولده نور ورحمة(.
كلم��ة االحتف��ال ألقاه��ا الش��يخ 
خض��ر عب��د الل��ه، حي��ث حت��دث عن 
ش��مائل النبي عليه الصالة والس��الم 

وصفاته ومعجزاته.

وفد من هيئة علماء المسلمين
يزور الرئيس السنيورة في صيدا

الجماعة اإلسالمية بطرابلس تزور الوزير محمد كبارة

الجماعة في البقاع تلتقي وزير االتصاالت جمال الجراح

مشاركة جمعّية النجاة االجتماعية
في ندوة نسائية إقليمية في تونس 

اجتماع لقيادة التقدمي والجماعة في البقاع

لقاء حواري لرابطة الطالب المسلمين في طرابلس

»أبناؤنا أمانة كيف نحافظ عليها« محاضرة في اإلقليم 

»النجاة«:  انصروا رسول الله في حّبه وإحياء سنته

أنشطة
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مبناس���بة زي���ارة رئي���س اجلمهورية ميش���ال ع���ون إلى قطر، ُطل���ب مني إع���داد تقرير حول 
العالقات القطرية اللبنانية، وأبرز احملطات التي مرت بها هذه العالقة. وقد تبنّي لي أن جميع 
احملط���ات الت���ي م���رت به���ا العالقة بني البلدي���ن كانت إيجابي���ة، وكان حلزب الله حصة األس���د 

منها. 
احملط���ة األول���ى كانت الزي���ارة املفاجئة التي ق���ام بها أمير قطر –آنذاك- الش���يخ حمد بن 
خليفة آل ثاني إلى الضاحية اجلنوبية لبيروت، بعد ساعات قليلة من وقف العدوان اإلسرائيلي 
عل���ى لبن���ان. احتار أبناء الضاحية في ما يفعلون، فه���ل يلملمون جراحهم ويجمعون ما تبقى 
م���ن منازله���م التي دمرها العدوان اإلس���رائيلي، أم يحتفون بقدوم زعيم عربي جاء ليواس���يهم 
ويخفف عنهم؟ مفاجأة حزب الله كانت أكبر. فالزعيم العربي يجول في شوارع ضاحيتهم في 

الوقت الذي ما زالوا حتت األرض جتنبًا الستهداف الطائرات اإلسرائيلية.
شكلت زيارة األمير القطري انطالقة لعالقة قوية مع حزب الله، انعكست في متويل قطر 
إعادة إعمار ما دمره العدوان اإلسرائيلي على جنوب لبنان بتكلفة زادت على 300 مليون دوالر، 
ش���ملت إع���ادة بن���اء نحو 170 ألف وحدة س���كنية، و630 منش���أة صحّية وتربوي���ة، ودور عبادة في 
195 قرية. العالقة اإليجابية بني اجلانبني تواصلت في السنوات التي تلت، وقد شكلت العامل 
األب���رز ف���ي جناح قط���ر بجمع األط���راف اللبنانية املتخاصمة ف���ي فندق الش���يراتون بالدوحة، 
وص���واًل لتوقيع اتفاق يقضي بانتخاب ميش���ال س���ليمان رئيس���ًا للجمهورية، وتش���كيل حكومة 
ميل���ك فيه���ا ح���زب الل���ه وحلفاؤه الثل���ث املعطل، وهو م���ا كان يطال���ب به احلزب من���ذ البداية 

ويرفضه الطرف اآلخر. 
تواصل���ت العالق���ة اإليجابي���ة بني قطر وحزب الل���ه بعد توقيع اتفاق الدوحة، وقد ش���كلت 
احلفاوة والترحيب والتهليل والتصفيق الذي حظيت به زيارة أمير قطر إلى اجلنوب اللبناني 
ع���ام 2010 لتدش���ني املش���اريع القطرية انعكاس���ًا واضح���ًا للتقدير واإلعج���اب واالحترام الذي 
حتظى به قطر لدى قيادة حزب الله. وفي كلمته في االحتفال الذي أقيم في بلدة بنت جبيل 
اجلنوبية بحضور رؤساء اجلمهورية واحلكومة واملجلس النيابي، نقل النائب محمد رعد »شكر 
الس���يد حس���ن نصرالله لقطر وش���عبها وأميرها وحكومتها املس���اعدة في إعادة إعمار اجلنوب، 
مثمن���ًا اجله���ود التي بذلتها خالل العدوان اإلس���رائيلي إلنهائه«، واعتبر رعد أن »اإلس���راع في 
إع���ادة إعمار القرى التي هدمتها »إس���رائيل« يعود الفضل فيه لدول���ة قطر وأميرها الذي أصّر 
على مباشرة العمل وإجنازه بإشراف ومواكبة متواصلة«. تسّلم أمير قطر خالل الزيارة مفاتيح 
عدد من بلدات وقرى اجلنوب، ونّظمت له عروض الدبكة واخلّيالة، ونحرت على شرفه اجلمال 
واخلراف، وعّمت أرجاء لبنان الفتات الترحيب والش���كر لقطر، وصارت عبارة »ش���كرًا قطر« على 

كل لسان.
حتى ذلك احلني كانت العالقة بني قطر وحزب الله »متل السمن على العسل«، وكان حزب 
الله وسوريا وإيران يصّنفون قطر في محورهم الذي أطلقوا عليه اسم »املقاومة واملمانعة«. لكن 
هذا احلال تبّدل بقدرة قادر بعد اندالع شرارة الربيع العربي، وانطالق الثورة في سوريا ووقوف 
قطر إلى جانب الش���عوب في مواجهة أنظمتها الفاس���دة. حينها تبّدل احلال وتغّيرت األحوال، 
ولم تعد قطر تس���تحق الش���كر على كل ما قدمته، وتراجع حزب الله عن كل ما قاله بحق قطر 
م���ن تقدير، وبات���ت قطر داعمة اإلره���اب واإلرهابيني، ومصنع���ًا لتخريج ومتوي���ل التكفيرينّي، 
وانتقل���ت قط���ر بنظر حزب الله إلى محور الش���ر الذي يتآمر على املقاومة وفلس���طني، رغم أن 
قطر تواصل دعم املقاومة الفلس���طينية، وتواصل مس���اعيها لفك احلصار املفروض على غزة، 
وه���ي مت���ّول مبئات ماليني الدوالرات مش���اريع إعادة إعم���ار ما دمره العدوان اإلس���رائيلي على 

القطاع، كما أنها حتتضن قيادة حماس على أرضها. 
الواضح هو أن قطر لم تتغّير، فمواقفها الداعمة للمقاومة ما زالت هي هي، الذي تغّير هو 
أن حزب الله وحلفاءه هم الذين تغّيروا، وغرقوا في دماء الشعوب العربية واإلسالمية، تاركني 

العدّو اإلسرائيلي يتفّرج عليهم ويصفق لهم.<

بقلم: أواب إبراهيم

سبحان مغّير األحوال!

من صفات العظماء

نق��ف مع علَم من أعالم ه��ذه األمة ينبغي 
أن جنعله ق��دوة من القدوات يوم كادت تغيب 
الق��دوات، حت��ى يك��ون حدي��ث ش��يوخها في 
املنتدي��ات وقصص��اً ألطفاله��ا الذين ش��غلوا 
املتحرك��ة،  والرس��وم  الهابط��ة  بالقص��ص 
وحديث��اً لش��بابها الذي��ن ش��غلوا باحلدي��ث 
ع��ن الالعب��ني والفنان��ات، وم��أوا أس��ماعهم 
وأبصاره��م باألف��الم واملسلس��الت، إن��ه م��ن 
جعل كبير املس��لمني له أباً، وأوسطهم له أخاً، 
وأصغره��م ل��ه ابن��اً، فوقر أب��اه وأك��رم أخاه 
وعطف على ولده، إن��ه القيم واألخالق واملثل، 
وما أجمل وأروع أن نرى املثل واألخالق رجاالً 

وواقعاً ملموساً.
إن��ه عمر ب��ن عب��د العزيز، بن م��روان بن 
احلك��م من بن��ي أمية، وهم قس��م م��ن قريش. 
أّم��ه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب 
رضي الله عنهم، ولد باملدينة املنورة سنة 61 
ه���، ورحل مع بن��ي أمّية إلى الش��ام بعد وفاة 

يزيد بن معاوية.
تولى اخلالفة عام 99ه�. فحمل هّم األمة، 
وخل��ع كل لب��اس إال لب��اس التق��وى، لم يأخذ 
قلي��الً وال كثي��راً، هّم��ه اآلخ��رة ولي��س الدنيا، 
كان��ت له نظ��رة مختلفة ع��ن نظ��رات الناس، 
حت��ى م��ع الن��اس. وأخذ الن��اس يتس��ابقون 
ي��وم عرفة مع الغروب إلى مزدلفة، وهو يدعو 
ويتضّرع ويقول: »ال والله ليس السابق اليوم 
من س��بق جواده وبعيره، إن الس��ابق من غفر 

له في هذا اليوم«.
كان ش��ديد اخلوف واملراقب��ة لله، إذا أراد 
النوم ارجت��ف صدره، فتقول زوج��ه: ما بالك 
يا عمر ؟ فيقول: تذك��رت قول الله: <َفِريٌق ِفي 
ّنِة َوَفِريٌق ِفي الّسعيرِ> الشورى:7، فخفت  اجْلَ

خوفاً أورثني ما ترين.
فجعله��م  والعّب��اد  الصاحل��ني  أدن��ى 
بطانت��ه، وطل��ب منه��م أن يوف��وه ويبصروه 
بعيوب��ه، يقول لهم: لقد تولي��ت أمر أمة محمد 

| فأعينوني.
كان يح��ب العف��و ويحب اإلحس��ان، نال 
منه رج��ل يوماً، فقيل له: رّد على هذا الس��فيه 

يا عمر ، فقال: إن التقي ملجم.
كان متواضعاً لله، مدحه رجل في وجهه، 
فقال: ي��ا هذا، أم��ا إنك لو عرفت من نفس��ي ما 
أع��رف ما نظرت إل��ى وجهي، ورح��م الله امرأً 

عرف قدر نفسه. 
كان ش��ديد اخل��وف من الل��ه، ومن خاف 
أدل��ج، ومن أدل��ج بلغ املن��زل. كان يذك��ر الله 
في فراش��ه كما تق��ول زوجه، ث��م ينتفض كما 
ينتف��ض العصف��ور املبلل حتى أق��ول - يعني 
زوج��ه-: ليصبح��ّن الن��اس وال خليف��ة له��م، 
ث��م تق��ول: ي��ا لي��ت بيننا وب��ني اخلالف��ة ُبعد 
املش��رقني، والله ما رأينا من س��رور منذ تولى 

عمر اخلالفة.
توفي عام 101ه�، وق��د دام حكمه عامني 
وخمس��ة أش��هر فق��ط، ق��ام خالله��ا بأعم��ال 
جليلة حتت��اج إلى عقود كثيرة، فنش��ر العدل 
ورّد املظال��م، ونش��ر األم��ن وأصل��ح األراضي 
الزراعي��ة، وحف��ر اآلبار، وعّم��ر الُط��ُرق، وأعّد 
اخلانات ألبناء الس��بيل، وأقام املس��اجد دون 
زخرفة أو تكلف، وعزل الوالة الظاملني وأبدلهم 
بالصاحل��ني، ورف���ع روات��ب العم��ال والوالة 
ليغنيهم عن اخليانة، فس��اَد الغنى والس��عة، 
ولم يع��د أحد يأخ��ذ الزكاة املفروض��ة فأعتق 
به��ا عبي��داً، واش��ترى دوراً مل��ن ليس ل��ه دار، 
وزّوج م��ن كان بحاج��ة للزواج من املس��لمني. 
ومن الناحية السياس��ية ناظ��ر اخلوارج، فلم 
يحارب��وه، وكان��وا يقوم��ون عل��ى كل خليفة 

قبله، وأخمد الفن.
أما الفتوحات فقد اتسعت في عهده، ولكن 
عه��ده كان قصي��راً، فل��م يتمك��ن م��ن إمتامها، 
ونش��ر اإلس��الم أكثر مما فعل، وقد أبطل كثيراً 
م��ن املنك��رات منها س��ّب علي ك��رم الله وجهه 
على املناب��ر. وفي عهده كانت القس��طنطينية 
محاصرة منذ عهد َمْن سبقه، فرأى بثاقب نظره 
أن الوقت غير مالئم لفتحها وجنوده معرضون 
للهالك، فأمر قائده َمس��لَمة أن يعود باجليش، 
ويفك احلصار خوفاً على املسلمني من الهالك. 
وفي عهده أغ��ار الترك عل��ى أذربيجان فوّجه 
لهم جيش��اً بقيادة حامت بن النعمان الباهلي، 
فقتل الترك وأس��ر منهم. كذلك غ��زا قّواده بالد 
ال��روم وفرنس��ا، فاخترق��وا جب��ال البران��س 
ومقاطعت��ي س��بتمانيا وبروفانس، ونش��بت 
هناك معركة عظيمة استش��هد فيها قائده ابن 
مالك اخلوالني، وتوّلى إمرة جيوش املسلمني 

بعده البطل العظيم عبد الرحمن الغافقي.
رض��ي الله ع��ن عمر بن عب��د العزيز وكل 

من سار على هذا الطريق.{

كن كـ»عمر بن عبد العزيز«

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

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
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الثالثاء
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11
11
11
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11
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2
2
2
2
2
2
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50
51
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4
4
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4
4
4
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17
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6
6
6
6
6
6
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