
قانون الستين.. أو التمديد
الوق���ت يج���ري واأليام تدور، وما زالت القوى السياس���ية اللبنانية تنتظ���ر مبادرة من هذا 
الزعيم أو ذاك، من هذه املرجعية اإلقليمية أو الدولية، ليستقّر بها احلال على صيغة وفاقية 
لالنتخابات النيابية. مّرت فترة من الزمن هّلل اللبنانيون فيها وزغردوا ألنهم انتخبوا رئيسًا 
للجمهورية، وكرروا ذلك بعد التوافق على النائب احلريري رئيسًا ملجلس الوزراء، وأن االتفاق 
بات س���هاًل وميس���رًا على إجراء االنتخابات النيابية. لكن احلكومة تش���كلت بعد ذلك، والبيان 
ال���وزاري ج���رى التصويت عليه، إال أن ذل���ك لم يكن يتعدى هذه احلدود إلى إجراء االنتخابات 
واالتف���اق عل���ى قانون عصري وعادل، يضمن التمثيل الصحي���ح والتوزيع الطائفي واملناطقي 
جلميع القوى. تكاد كل الكتل النيابية جتمع على عدم العودة إلى قانون الستني، وعدم املساس 
باألحجام واألوزان العش���ائرية والسياس���ية ملختلف القوى، مع مراعاة التوازن الطائفي الذي 
قرر دس���تور الطائف جتاوزه س���عيًا الى إلغاء الطائفية السياسية التي ينادي بها دعاة النسبية 
في القانون االنتخابي. وإذا لم جند مبادرة ش���بيهة بالتي أطلقها الرئيس احلريري لتحريك 
املسار االنتخابي الرئاسي، بالتنازل عن حقوق كتلته أو طائفته، فإن املجلس النيابي بات أمام 

استحقاقني أحالهما مّر: التمديد املفتوح، أو العودة إلى قانون الستني، فأيهما نختار؟!
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

بخاري: السعودية 
لن تتخلى عن لبنان

جدد القائم بأعمال الس��فارة السعودية 
ل��دى لبن��ان ولي��د عبد الل��ه بخ��اري، خالل 
توزيع مس��اعدات على نازحني سوريني في 
برجا )منطقة إقليم اخلروب( في إطار نشاط 
»احلملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب 
العربي��ة  »اململك��ة  أن  التأكي��د  الس��وري«، 
السعودية لم ولن تتخلى عن لبنان«. متوقفاً 
عن��د زي��ارة الرئيس ميش��ال ع��ون للمملكة، 
أم��الً أن تكون هن��اك زيارات قريب��ة متبادلة 
إلعداد برامج مشتركة للبنان، وشدد بخاري 
عل��ى »أهمية اللق��اءات التي عقده��ا الوزراء 
الس��عوديني  املس��ؤولني  م��ع  اللبناني��ون 
خ��الل زي��ارة الرئيس ع��ون اململك��ة«، وأكد 
»أهمي��ة التعاون في موضوع ملف النازحني 
السوريني«. وتوقف بخاري عند حتمل لبنان 
أزمة النازحني وقال: »ه��ذا األمر ليس غريباً 
ع��ن لبنان وأهل��ه وطوائفه«. وق��ال: »العمل 
اإلنس��اني ل��دى اململك��ة نه��ج اس��تراتيجي 
يعتمده خادم احلرمني الش��ريفني ليس فقط 
ف��ي لبن��ان، ب��ل ف��ي كل دول العال��م ووف��ق 
مقياس املنظم��ات الدولية، تعتبر اململكة من 

أوائل الدول الداعمة للعمل اإلنساني«.

عون يتلقى دعوة 
إلى زيارة الكويت

 أك��د الرئي��س اللبنان��ي ميش��ال ع��ون 
»امتن��ان لبنان رئيس��اً وش��عباً للدعم الذي 
قدمت��ه الكوي��ت ووقوفه��ا الدائم ال��ى جانب 
ش��عبه«، منوه��اً مبواق��ف أميره��ا الش��يخ 
صب��اح األحمد اجلاب��ر الصباح ال��ذي »كان 
خي��ر نصير للبن��ان في الظ��روف الصعبة«. 
وأبلغ عون ممثل أمي��ر الكويت، وزير الدولة 
لش��ؤون مجلس ال��وزراء الش��يخ محمد عبد 
الل��ه املب��ارك الصب��اح ال��ذي نقل ل��ه دعوة 
م��ن الش��يخ الصب��اح ال��ى زي��ارة الكوي��ت 
أنه »يتطل��ع الى تعزي��ز العالق��ات الثنائية 
الت��ي كانت على م��ّر التاريخ عالق��ات إخوة 
وتع��اون«، مق��دراً خصوص��اً »الدع��م الذي 
تقدم��ه الكوي��ت والصناديق املالي��ة التابعة 
لها لتمويل املش��اريع التنموية ف��ي لبنان«. 
وحضر اللقاء وزير اخلارجية جبران باسيل 
والس��فير الكويتي عبد العال القناعي والوفد 
املرافق. ووعد عون بتلبي��ة الزيارة وحتديد 

موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.

الحريري: تأجيل تقني 
إذا أنجزنا قانونًا لالنتخاب

 أك��د رئي��س احلكوم��ة اللبنانية س��عد 
احلري��ري لس��فراء دول االحت��اد األوروب��ي 
لدى لبن��ان عمل حكومته على »ضمان األمن 
واالس��تقرار وإجناز قان��ون انتخابات عادل 
وإج��راء ه��ذه االنتخاب��ات ف��ي وقته��ا، وإذا 
متكنا من التوصل إلى قانون جديد س��يكون 
هناك تأجيل تقني، واذا لم نفعل فس��تحصل 
عل��ى  وش��دد  موعده��ا«.  ف��ي  االنتخاب��ات 
إعادة إطالق العجلة االقتصادية. وإذ أش��اد 
ب�»العالق��ات القوي��ة التي تربطن��ا«، أوضح 
انه خالل لقاء منس��قة السياس��ة اخلارجية 
لالحت��اد األوروبي فيديري��كا موغريني التي 
تزور لبنان هذا األس��بوع سيبحث معها هذه 

األولويات.

المشنوق: سنبذل جهدًا 
للتوصل إلى صيغة انتخابية

أك��د وزير الداخلية نهاد املش��نوق »أننا 
سنبذل جهداً اس��تثنائياً في األيام املقبلة من 
أجل التوّصل إلى صيغة انتخابية تعّبر عن 
تطلع��ات اللبناني��ني إل��ى مزيد م��ن احلداثة 

وتأكيد أهمية صوتهم عندما يقترعون«.
رئي��س  لقائ��ه  بع��د  املش��نوق  وق��ال 
اجلمهورية ميش��ال ع��ون: »الرئيس حّملني 
مس��ؤولية التزام الدستور والقوانني، لكوننا 
نق��وم بكل العم��ل التحضيري ال��ذي تتطلبه 
الق��وى  ومس��ؤولية  االنتخابي��ة  العملي��ة 
السياس��ية التحضي��ر للعملي��ة لالنتهاء في 
الوقت املناسب«. وش��دد على أن »أي توافق 
سياس��ي عل��ى قان��ون انتخاب جدي��د ليس 
م��ن مس��ؤولية الداخلي��ة، على رغ��م أن رأي 
الرئي��س ع��ون وكلنا مع��ه، أن م��ن الصعب 
الق��ول للبناني��ني إنن��ا عاج��زون ع��ن إق��رار 
قان��ون«. وع��ن تفاؤله بإقراره، لف��ت إلى أن 
»الرئيس عون متفائل وأنا ألتزم رأيه«. وعن 
صعوب��ة االتفاق حول قان��ون، أجاب: »قلت 

إن فخامته متفائل«.

الحريري: ال قانون انتخاب 
بال جنبالط

 لقي اعتراض رئي��س احلزب »التقدمي 
االش��تراكي« اللبنان��ي ولي��د جنب��الط على 
إدراج النظام النس��بي في قان��ون االنتخاب 
تفهماً م��ن رئي��س احلكومة س��عد احلريري 
الذي أكد أمام وفد من »اللقاء الدميوقراطي« 
في سياق جولته على القيادات لشرح موقفه 
من النس��بية، أنه لن يوق��ع على أي قانون ال 
يواف��ق علي��ه جنبالط. وض��م وف��د »اللقاء« 
الوزيرين مروان حمادة وأمين شقير والنواب 
أكرم ش��هيب وهن��ري حلو ووائ��ل أبو فاعور 
وعالء الدين ترو. وشرح للحريري هواجسه 
ومخاوفه حيال اعتماد النسبية. وقال حمادة 
بعد اللقاء: »أينما ح��ط وفد احلزب التقدمي 
واللق��اء الدميوقراط��ي يج��د تفهم��اً وتفاهماً 
واسعني ملوقف األس��تاذ جنبالط، وحلرصه 
على أن يكون التمثيل في أي قانون انتخابات 
متثي��اًل صحيحاً للجميع، وه��ذا يعني أن لنا 
حلفاء ف��ي كل الكتل«. وأض��اف: »طبعاً عند 
الرئي��س احلريري، ال نس��تطيع إال أن نرتاح 
الى أقصى احلدود، وكذلك عند الرئيس نبيه 
ب��ري، ولكن من يعتقد أن ليس لنا حلفاء بني 
القوى املس��يحية الكبرى واألصغر، احلزبية 

واملستقلة، يكون خاطئاً«. 

الصراف من دار الفتوى:
 ال بؤر إرهابية في لبنان

أكد وزي��ر الدف��اع يعقوب الص��ّراف أن 
»ال وج��ود في لبنان لبؤر إرهابية«، موضحاً 
»أننا كس��لطة سياسية من واجبنا أن نحمي 
وأن نق��دم كامل الدعم ملؤسس��اتنا األمنية«. 
وقال الص��ّراف بعد لقائه مفت��ي اجلمهورية 
اللبناني��ة الش��يخ عب��د اللطي��ف دري��ان في 
دار الفت��وى: »ه��ذه ال��دار املبارك��ة مرج��ع 
وموق��ع متقدم ف��ي االلفة واحملب��ة والتفاهم 
واحل��وار، وتعم��ل على كل ما ُيريح الش��عب 
اللبناني ومؤسس��اته وجيشه، وهي مرجع 
في بّث التفاهم واالميان الذي هو أس��اس كل 
وجود للمواط��ن اللبناني، للجيش اللبناني، 
اللبناني��ة«. أض��اف: »أكدت  وللمؤسس��ات 
لسماحته التزامي أوالً خطاب القسم، وثانياً 
البي��ان ال��وزاري، وثالثاً احترام ه��ذه الدار، 
وهذا واجب احترامه��ا، وواجبنا العمل معها 
بصفتي الش��خصية وبصفتي املؤسساتية. 
ورداً على س��ؤال عما اذا كانت في لبنان بؤر 
إرهابية، خصوصاً م��ا حصل منذ يومني في 
احلم��راء، أج��اب: »ال توج��د ف��ي لبن��ان بؤر 

إرهابية«.

الجسر: »الثنائي« بين 
»المختلط« و»النسبية« 

بأش��كاله  االنتخ��اب  قان��ون  يتنّق��ل 
حزبي��ة  مق��ار  ب��ني  االداري��ة  وتقس��يماته 
وسياس��ية وجل��ان ع��دة م��ن دون ان يدخل 
»عتبة« دوائر املؤسس��ات الرس��مية املعنية 
ب��ه حص��راً، اي مجلس��ي النواب وال��وزراء. 
عضو كتلة »املس��تقبل« النائب سمير اجلسر 
اوض��ح ل�»املركزية« »ان في اجلولة االخيرة 
للح��وار الثنائي التي ُعق��دت في 16 اجلاري 
ترّك��ز البحث عل��ى قانون االنتخ��اب. فنحن 
كممثلني ع��ن »املس��تقبل« متّس��كنا بصيغة 
النظام��ني  ب��ني  يجم��ع  ال��ذي  »املختل��ط« 
االكثري والنسبي، فيما تشّبث ممثلو »حزب 
الله« بالنس��بية، لكن هذا ال يعن��ي ان الباب 
ُمقف��ل امام التوّصل الى صيغ��ة توافقية بني 
مختلف القوى السياسية، فاملشاورات قائمة 

واالمور قابلة لالخذ والرّد«. 

توقيفات صيدا إلى عشرة
عل��ى م��دى أي��ام ثالث��ة مض��ت عل��ى 
عملي��ة مقهى »الكوس��تا»، وضع��ت القوى 
األمنية في مدينة صيدا حتت املجهر األمني 
كل األش��خاص الذي��ن كان��وا عل��ى عالق��ة 
أو تواص��ل م��ع االنتح��اري املفت��رض عمر 
العاصي، س��واء بحكم القرابة أو النس��ب، 
أو بحك��م الصداق��ة أو الزمالة في الدراس��ة 
ذل��ك  يعن��ي  ال  العم��ل.  ف��ي  أو  اجلامعي��ة 
بالضرورة - بحس��ب مصادر أمنية مطلعة 
- أن يك��ون ه��ؤالء متورط��ني او مش��تبهاً 
فيهم، وإن كان االشتباه وارداً في حاالت من 
مت توقيفهم حتى اآلن، لكن مثل هذا االجراء 
يعتبر طبيعياً في حاالت كهذه وبعد احباط 
جرمي��ة ارهابية بهذا احلجم. وبذلك ترتفع 
حصيل��ة املداهمات التي نفذته��ا مخابرات 
ال��ى 10.  اآلن  ف��ي صي��دا حت��ى  اجلي��ش 
وش��ملت حتريات اجليش املستشفى الذي 
كان يعم��ل في��ه العاصي وكذل��ك اجلامعة 
التي كان يت��ردد عليها حيث مت أخذ افادات 
عدد من زمالئه. وأش��ارت املص��ادر األمنية 
ال��ى أن املداهمات والتوقيفات س��تتواصل 
وفق��اً  تخ��ف  أو  ترتف��ع  ق��د  وتيرته��ا  وأن 
ملس��ار التحقيقات اجلارية وما يستجد من 

اعترافات ومعلومات في هذا اخلصوص.

ماكرون يؤكد التزامه 
الحفاظ على استقرار لبنان

أّك��د وزي��ر االقتص��اد واملالية الفرنس��ي 
الس��ابق واملرشح للرئاسة اميانويل ماكرون 
لرئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، خالل 
زيارته للبنان التزامه احلفاظ على اس��تقرار 
لبنان وس��المته. وقال مصدر رسمي لبناني 
إن عون أجرى مع املرشح الرئاسي الفرنسي، 
الذي يزور بيروت حالياً للمش��اركة في ندوة 
في املعه��د العال��ي لألعمال الفرنس��ي ولقاء 
الفرنس��يني املوجودي��ن في لبن��ان وعدد من 
املسؤولني والسياسيني اللبنانيني مباحثات 
والعربي��ة  اللبناني��ة  األوض��اع  تناول��ت 
واالقليمية. وذكر ماك��رون بعد لقائه عون أن 
املباحثات متحورت بصورة أساس��ية »حول 
الوض��ع ف��ي لبنان، حي��ث أكدت ل��ه التزامي 

احلفاظ على سالمة لبنان«.

وجهة نظر

نحو قانون انتخابي فلسطيني
دخ���ل اجلميع دوام���ة القانون االنتخابي، وب���ات اجلميع على احملك 
حيث املهلة الزمنية ضيقة حلسم هذا املوضوع، والفرقاء قّلما يصارحون 
ال���رأي العام بحقيقة التس���وية الت���ي يرضون بها. وق���د أدت اجلولة التي 
ق���ام به���ا »اللقاء الدميوقراطي« الى القول بض���رورة طمأنة كافة املكونات 
الطائفية والسياس���ية اللبنانية، ما يعن���ي اعترافًا وإقرارًا بوجود معضلة 
ف���ي متثيل الطائفة الدرزية املتضررة م���ن تكبير الدوائر االنتخابية ومن 

اعتماد النسبية في أي قانون انتخابي مفترض. 
وبات مادحو مبدأ »النس���بية االنتخابية« يعودون الى مقولة الرئيس 
نبيه بري بخلط األكثري بالنسبي بغية استيالد قانون مختلط أشبه ما 
يكون بالقانون االنتخابي الفلس���طيني الذي اعتمد في مناطق السلطة 
الفلس���طينية في االنتخابات التي أجريت قبل أكثر من عش���ر سنوات في 
الضف���ة الغربي���ة وقطاع غزة، وأفضت الى اكتس���اح حركة حماس املجلس 
التشريعي الفلسطيني وتشكيلها حكومة اسماعيل هنّية. ويبدو أن املجال 
مفت���وح على مصراعيه ف���ي الكواليس للتالعب بتحديد املقاعد النيابية 
الت���ي س���تنتخب بالنظ���ام األكثري واملقاعد التي س���تنتخب على أس���اس 
النس���بية، علم���ًا أن رئي���س املجلس النياب���ي نبيه بري، ميي���ل إلى اعتماد 
رى فيه االنتخابات على مرحلتني: واحدة تأهيلية على  القانون الذي جتجُ
رى على مستوى  مستوى القضاء وفق النظام األكثري، ومرحلة أخرى جتجُ
احملافظ���ة أو دوائر متوس���طة حتس���م فيه���ا النتائج وفق النس���بية. ويبدو 
ف���ي ه���ذا اخلضم أن املرف���وض في الس���احتني السياس���ية واإلعالمية هو 
قانون الس���تني ال���ذي ولد في بداية عهد الرئيس فؤاد ش���هاب وهو قانون 
س���بت اليه الئح���ة طويلة من املوبقات، ما جعل���ه مرفوضًا من األطراف  نجُ
السياس���ية، وفي مقدمهم احللفاء اجلدد في التيار الوطني احلر وحزب 
الق���وات اللبنانية، متناس���ني أن التيار وحلفاءه قد كافح���وا كفاحًا مريرًا 
قب���ل انتخاب���ات ع���ام 2009 للع���ودة الى قانون الس���تني الس���تعادة املقاعد 
النيابي���ة املس���تباحة م���ن قب���ل »اآلخري���ن« في جزي���ن والش���مال وبيروت 
والش���وف و... فكان���ت النتيج���ة أن التي���ار الوطن���ي احلر قد ف���از مبقاعد 
جزين وبعبدا وزغرتا من )س���ليمان فرجنية احلليف آنذاك(، وخسر أمام 
خصومه املس���يحيني في بي���روت األولى وزحلة والك���ورة والبترون، وبقيت 
املقاعد املس���يحية األربعة في الشوف في عهدة الدروز واملقاعد املسيحية 
األربعة في عكار في عهدة سّنة الشمال، وبقيت كذلك في أسر األكثريات 
الناخبة غير املسيحية املقاعد النيابية اآلتية: مقعد واحد في الزهراني 
وآخر في حاصبيا - مرجعيون، مقعدان في بعلبك الهرمل وثالثة مقاعد 
ف���ي بيروت الثالثة. أما املقعدان املس���يحيان ف���ي البقاع الغربي واملقعدان 
األرمنيان في بيروت الثانية، فإنهما في دائرتني فيهما توازن نسبي وتنوع 
طائف���ي ومذهبي ال يس���محان مبص���ادرة هذه املقاعد من قب���ل الطوائف 
األخ���رى. وهذا م���ا أدى الى ابق���اء األكثرية النيابية ف���ي انتخابات 2009 
ل���دى معس���كر 14 آذار وحص���ول خيبة أمل م���ن أن يكون »قانون الس���تني« 
قادرًا على نقل األكثرية الى معسكر الثامن من آذار... مع تسجيل اتساع 

في الكتلة النيابية العونية باملقارنة مع انتخابات 2005.
وف���ي حصيل���ة البح���ث، ميكن الق���ول إن األج���واء متيل ال���ى اجتراح 
تس���وية في قانون لالنتخاب يضم في خطواته مس���توى أكثريًا ومس���توى 
آخ���ر نس���بيًا وتتف���اوت في���ه احج���ام الدوائ���ر االنتخابي���ة وف���ق املصال���ح 
والهواجس والتدخالت، ما قد يفضي الى احلفاظ على الش���وف وعاليه 
كدائ���رة بعي���دة عن االجتي���اح أو االختزال أو االختراق م���ن قبل األكثرية 

املسيحية الناخبة في محافظة جبل لبنان.
إذًا نح���ن موع���ودون بقانون انتخابي مختل���ط، أو باألحرى مخلوط 

على الطريقة الفلسطينية.<
أمين حجازي 

الجماعة االسالمية: إلقرار قانون انتخابي جديد 
يلبي تطلعات اللبنانيين

أكد املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية في لبنان بعد اجتماعه 
األس��بوعي ض��رورة إق��رار قان��ون انتخ��اب جدي��د وعص��ري يلّبي 
تطلع��ات اللبنانيني وصح��ة متثيله��م، مطالباً احلكوم��ة واملجلس 
النيابي بإقرار ه��ذا القانون، وإجراء االنتخاب��ات النيابية في وقتها 

الدستوري وفق هذا القانون.
ورأى املكتب أن اعتماد القانون النسبي على أساس لبنان دائرة 
انتخابي��ة واحدة، هو أكثر القوانني عدالة لصحة التمثيل، وإذا تعّذر 
ذل��ك فاعتماد النس��بية مع أقرب قان��ون يأخذ بعني االعتبار أوس��ع 

دائرة.
واعتبر املكتب في متس��ك رئيس اجلمهورية بإقرار قانون جديد 

لالنتخابات، انطالقة تدعو الى التفاؤل مع العهد اجلديد.

لقطات لبنانية
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ث��ورات ش��عبية ف��ي عدد م��ن أقط��ار العال��م العرب��ي، وأس��قطت األنظمة 
العس��كرية واالس��تبدادية، لتح��ل محله��ا ق��وى إس��المية كان��ت مقهورة 
ومضطه��دة، بدءاً من مطلع عام 2011، ليج��ري االنقضاض على الثورات 
الش��عبية ونتائ��ج االنتخاب��ات النيابية، ويج��ري اعادة اإلس��الميني الى 
الس��جون واملعتق��الت.. وتبرز م��ن جديد تي��ارات متطرفة حتم��ل الهوية 
اإلس��المية، بدفع من األنظمة االس��تبدادية، ال سيما في س��وريا والعراق، 
لنرى م��ن جديد »جبهة النص��رة« و»تنظيم الدولة اإلس��المية في العراق 
وبالد الش��ام« وغيرها من الفصائل، وتبدأ مرحل��ة جديدة من التطرف، أو 
»اإلرهاب« الذي يحمل الهوية اإلس��المية، مس��تثمرة ما يجري في العراق 

وبالد الشام لتبرير ممار ساتها اإلرهابية.
والي��وم، أمامن��ا منوذجان م��ن املواجه��ات الغربي��ة - أو األمريكية - 
له��ذه الظاهرة. في األقط��ار األوروبية جرت عدة جوالت من االس��تفتاءات 
واالنتخاب��ات النيابي��ة، وج��اءت الق��وى احلزبي��ة اليميني��ة املتطرفة في 
الطليع��ة. ومؤخراً أجريت االنتخابات الرئاس��ية األمريكي��ة، التي فاز بها 
دونالد ترام��ب عن احلزب اجلمه��وري )اليميني(، ليق��ف الرئيس اجلديد 
بع��د انتخابه ليقول: »س��نوحد العال��م املتحضر ضد اإلرهاب اإلس��المي 
املتط��رف، الذي س��نزيله من عل��ى وج��ه األرض«، باإلضافة إل��ى مواقف 
متطرف��ة إزاء القضي��ة الفلس��طينية، ونقل الس��فارة األمريكية ف��ي الكيان 

الصهيوني من تل أبيب إلى القدس.
أمامن��ا من��وذج أمريكي آخر، هو الرئيس الس��ابق ب��اراك أوباما، حني 
جاء إلى مصر عام 2009 في مرحلة هي أقرب الى أحداث 11 أيلول 2001 
ليخطب ف��ي جامعة القاهرة قائالً: اننا نلتقي في وقت يش��وبه التوتر بني 
الوالي��ات املتح��دة والعالم اإلس��المي، وهو توت��ر متتد ج��ذوره الي قوى 
تاريخية تتجاوز أي نقاش سياسي، وتشمل العالقة بني اإلسالم والغرب، 
قروناً س��ادها حس��ن التعايش والتع��اون.. لقد أتيت الى هن��ا للبحث عن 
بداية جديدة بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي استناداً إلى املصلحة 
املش��تركة واالحت��رام املتبادل«، وأض��اف: »وينص الق��رآن الكرمي على ما 
يلي: <اتقوا الله وقولوا قوالً س��ديداً> وهذا ما سأحاول مبا في وسعي أن 
أفعل��ه«، باإلضافة إلى كالم طويل للرئي��س أوباما عن العالقات األمريكية 

مع العالم اإلسالمي.
لكل ما س��بق، ان أمام العالم اإلس��المي، والقوى اإلسالمية على وجه 
اخلصوص، مس��ؤولية كبيرة في مواجهة ما يسمى »اإلرهاب اإلسالمي«، 
وسّد الثغرات التي يتسّرب عبرها اإلرهاب الى الساحات اإلسالمية، وذلك 
لي��س بإلقاء التبعة على كاهل العلماء ودار افت��وى ودوائر األوقاف، فهذه 
املؤسس��ات تقوم بواجبه��ا قدر اس��تطاعتها.. لكن الواجب أكبر وأوس��ع، 
ليس فقط بايداع اإلرهابيني السجون، فهم يخرجون منها أشد ارهاباً.. بل 
باتاحة احلرية الفكرية والسياس��ية لشباب األمة، كي ميارسوا حقهم في 

احلياة احلرة الكرمية، بعيداً عن أي ظلم أو قهر أو اضطهاد.

عل��ى الرغم من انش��غال لبنان واللبنانيني بهموم وقضايا ش��ائكة لم 
يج��دوا منها فكاكاً، مثل االنتخابات النيابية والقانون الذي س��وف يجري 
اعتماده، وهل س��تجرى االنتخابات في موعده��ا أم يجري التمديد التقني 
أم التقلي��دي للمجل��س النيابي، إذا م��ا تعّذر الوصول إل��ى صيغة وفاقية 
إلج��راء االنتخاب��ات، وعمليات اخلط��ف واالغتيال التي تقع كل أس��بوع.. 
لكن يبقى موضوع بالغ األهمية يش��غل الناس، س��واء في لبنان أو العالم 
م��ن حوله، هو اإلرهاب الذي بات الش��اغل األكب��ر أو األخطر، والذي توجه 
أصابع االتهام فيه إلى املس��لمني بش��كل عام، واإلس��الميني امللتزمني على 

وجه اخلصوص.
كلم��ا وقع��ت جرمي��ة إرهابي��ة، أو عملية قت��ل جماعية مم��ا يقع مثله 
باس��تمرار نتيج��ة انحراف س��لوكي أو م��رض عصابي أو ص��راع حزبي، 
توجه��ت أصاب��ع االته��ام إل��ى اإلس��الميني، واألصوليني منه��م على وجه 
اخلصوص، مع التركيز على مس��ؤولية العلماء واملؤسس��ات الدينية عن 
هذه اجلرائم.. مع أن عدداً من أقطار العالم اإلسالمي تقيم مؤمترات دورية 
ملعاجل��ة ظاهرة اإلرهاب، وأن اإلس��الم بعيد كل البعد عن ه��ذه الظاهرة، 
س��واء في القرآن الكرمي أو الس��يرة النبوية، وأن اإلس��الم هو دين الرحمة 
واحملبة والس��الم، وأن حتّية املسلم هي السالم، وكذلك آخر كلمات املؤمن 

في صالته هي السالم )السالم عليكم ورحمة الله(.
رغم كل ه��ذه املبّررات واملقدمات، فإن تهمة اإلرهاب ال تزال معشش��ة 
في ساحتنا اإلسالمية، وما زال العالم يوجه االتهام للمسلمني كلما وقعت 

جرمية، فكيف وملاذا؟!
لعل من نافلة القول أن اإلرهاب هو نتيجة القهر واالستبداد، سواء في 
س��احتنا العربية اإلسالمية أو في الساحات اآلسيوية عندما كان اإلرهاب 
يعشش في أقطار شرق آس��يا. وعندما احتل السوفيات أفغانستان مطلع 
ثمانينات القرن العشرين، وكانت روسيا حتمل الفكر الشيوعي املاركسي، 
استنفر شباب العالم اإلسالمي ومجاهدوه ملقاومة الغزو الروسي، إلى أن 
اس��تطاعوا إلزام القوات الروسية باالنس��حاب أواخر الثمانينات، وتفكيك 
الكتلة الس��وفياتية وإزالة جدار برلني مطلع التسعينات. من هناك بدأ املّد 
اجلهادي اإلسالمي يأخذ أبعاداً جديدة، وكان لألجهزة األمريكية دور بارز 
في زرع هذا التوجه في الس��احات األفغانية والباكستانية املجاورة، قبل 
أن يع��ود »اجلهاديون اجلدد« الى أقطاره��م، ويلتقوا مع اجلهاديني الذين 
خرجوا من الس��جون املصرية والس��ورية وغيرها، وصوالً إلى أحداث 11 
أيل��ول )2001( وتفجير برجي التج��ارة العاملية في الواليات املتحدة وما 

نتج عنه من ضحايا وخسائر بشرية ومادية..
من��ذ ذلك التاري��خ، وتلك األحداث، ب��دأت حرب كوني��ة )حتى ال أقول 
عاملية( على اإلسالم واملس��لمني في العالم الغربي، وبات املسلم والعربي 
يوض��ع حت��ت املجهر إذا س��افر ال��ى أي قطر غرب��ي، وأمريك��ي على وجه 
اخلص��وص، الى أن جاءت أحداث ما س��مي »الربي��ع العربي« حني قامت 

ظاهرة اإلرهاب
مسؤولّية المسلمين
في التصدي لها

الصعيد السياسي.
فبالنسبة إلى عمليات اخلطف، ملاذا تعجز الدولة 
حت��ى اآلن عن ايج��اد حل له��ا، رغم ما يق��ال عن رفع 
الغطاء السياس��ي عن عصابات اخلط��ف واملخدرات 

في البقاع؟
وملاذا تفش��ل اخلطط األمنية دائماً في البقاع؟ هل 
ألن املخلّ��ني باألم��ن مجهول��ون، أم ألن الدولة عاجزة 

عن مالحقتهم؟
وإذا كان��ت األجهزة األمنية قد حققت إجنازاً أمنياً 
كبيراً في إفش��ال عملية مقهى الكوس��تا بس��بب األمن 
االس��تباقي الذي تعم��ل عليه في مواجه��ة اجلماعات 
اإلرهابي��ة، فلماذا تفش��ل دائماً ف��ي مواجهة عصابات 
اخلطف واملخ��درات والقتل ف��ي البق��اع، وآخرها قتل 
عنص��ر من مخاب��رات اجليش على يد اجله��از األمني 

آلل جعفر؟
أم��ا بالنس��بة إل��ى عملي��ة مقه��ى الكوس��تا، فإن 
الس��ؤال ه��و: هل يس��تطيع لبن��ان حتييد نفس��ه عن 
احلري��ق في س��وريا ف��ي ظل مش��اركة »ح��زب الله« 
وس��رايا املقاوم��ة وع��دد م��ن األح��زاب اللبناني��ة في 

القتال الى جانب النظام السوري؟
ه��ل ميك��ن العه��د واحلكوم��ة أن يغّض��ا الطرف 
ع��ن تدف��ق آالف اللبناني��ني للقت��ال ف��ي س��وريا فيما 
جتري اعتقاالت في صيدا والبقاع والش��مال لعدد من 

األشخاص حتت عنوان األمن االستباقي؟
هذه األس��ئلة وغيرها كثي��ر أثارتها عملية خطف 
املواطن س��عد ريش��ا، وعملية االنتحاري عمر حس��ن 
العاصي في مقهى الكوستا، وبالتالي سيبقى الوضع 
األمني والسياس��ي في لبنان هشاً إذا لم ُتعاَلج األمور 
بص��دق وش��فافية أوالً في السياس��ية لناحي��ة التزام 
كل اللبنانيني سياس��ة الن��أي بالنفس عن الوضع في 
س��وريا وغيره��ا، وثاني��اً في األم��ن عبر رف��ع الغطاء 
فعلي��اً ع��ن عصابات القت��ل واخلطف واملخ��درات في 

البقاع وفي كل املناطق اللبنانية.
فهل يبادر العه��د اجلديد واحلكومة اجلديدة الى 
التزام ما يطالبون ب��ه اللبنانيني، أم تبقى األمور على 

حالها حتى يقضي الله أمراً كان مفعوال؟{
بسام غنوم

ف��ي املقهى مل��دة 20 دقيق��ة ومن ث��م تلقى اتص��االً رّد 
عليه خارج املقهى، وعن��د عودته الرتداء جاكيت كان 
يضعها على الكرس��ي انقّض عليه عناصر املخابرات، 

وهو ما منعه من تفجير احلزام الناسف.
وق��د أثار التض��ارب في املعلومات بش��أن عملية 
الكوس��تا الكثير من التساؤالت عن حقيقة ما جرى في 
منطقة احلمرا، لكنه فتح الباب واس��عاً أمام اخللفيات 

السياسية واألمنية لعملية مقهى الكوستا.
فق��د رأى البعض أن عملية خطف املواطن س��عد 
ريش��ا، وما جرى بعدها في مقهى الكوس��تا يكش��فان 
عن هشاش��ة الوضع األمني في لبنان، فعملية حترير 
سعد ريش��ا جرت بعد اتصاالت سياسية وعشائرية، 

أي إنه أمن بالتراضي.
أما عملية مقهى الكوستا، فقد جرى ربطها بتنظيم 
داع��ش ف��ي الرقة، وقام��ت األجهزة األمني��ة بعمليات 
اعتق��ال لعدد من األش��خاص على صل��ة باالنتحاري 
عم��ر حس��ن العاصي، وه��ذا يعن��ي انه يج��ب ايجاد 
ح��ل فعلي للوضع األمني في لبنان وإال فإن األمور لن 
تستقيم، س��واء في األمن أو في االقتصاد، وحتى على 

إفش��ال عملي��ة التفجير 
بدقائ��ق  وقوعه��ا  قب��ل 
قليل��ة، وه��و م��ا جّن��ب 
أمني��ة  عملي��ة  لبن��ان 
األم��ن  تطي��ح  كادت 
واالس��تقرار ف��ي لبنان، 
أنه��ا جاءت  خصوص��اً 
بعد عملية خطف سعد 
ريشا التي أخذت أبعاداً 

طائفية خطيرة.
وقد أطلق��ت هاتان 
إنذار  جرس  احلادثتان 

حول الوض��ع األمني ف��ي لبنان بعد انتخ��اب العماد 
ع��ون رئيس��اً للجمهوري��ة وتش��كيل حكوم��ة جديدة 
برئاس��ة الرئيس سعد احلريري، ألنهما شكلتا ضربة 
أمنية ومعنوية للعهد واحلكومة على حد س��واء، ألن 
العهد واحلكوم��ة يراهنان على األمن واالس��تقرار من 
أجل عودة الس��ياح إلى لبنان، وأيض��اً من أجل عودة 
االستثمارات الى مختلف قطاعات االقتصاد اللبناني.
ف��ي ظل ه��ذا الواق��ع، هل ميك��ن الق��ول إن لبنان 
يس��ير بخطى ثابتة نحو األمن واالستقرار، أم أن األمر 

عكس ذلك؟
البداي��ة أوالً م��ن عملي��ة مقه��ى الكوس��تا الت��ي 
تضارب��ت املعلوم��ات بش��أنها ب��ني األجه��زة األمنية 

والروايات املنقولة عن العاملني في مقهى الكوستا.
فقد حتدث بي��ان للجيش عن اش��تباك وتضارب 
باأليدي بني عناصر األجه��زة األمنية التي كانت تقف 
أمام املقهى واالنتحاري عمر حس��ن العاصي، وهو ما 

أدى إلى إفشال العملية وإلقاء القبض عليه.
أم��ا العاملون ف��ي املقه��ى، فقال��وا إن االنتحاري 
دخل إلى املقهى وشرب القهوة وأكل الشوكوال وجلس 

ع��اد الوضع األمني إلى واجه��ة االهتمام مجدداً، 
بع��د حادثت��ني: األولى تتعل��ق بخطف رج��ل األعمال 
سعد ريش��ا في منطقة البقاع على أيدي مجموعة من 
اخلاطف��ني املعروف��ي األس��ماء لدى اجله��ات األمنية، 
وهو ما أثار ردود فعل مختلفة تتعلق بطريقة تعاطي 
األجهزة األمنية مع مجموعات إجرامية كهذه، وأطلق 
ردود فعل طائفية كادت تفّجر فتنة بني اللبنانيني في 
منطقة البقاع، لكون املخطوف سعد ريشا من الطائفة 
املسيحية، واخلاطفني من أهالي بلدة بريتال، وهو ما 
دف��ع الرئيس نبيه بري إلى التحرك بس��رعة الحتواء 
املوق��ف م��ن خ��الل إيف��اد بس��ام طلي��س إل��ى البقاع 
لإلفراج عن املخطوف س��عد ريش��ا، وقد أدى ذلك الى 
انته��اء عملية اخلطف وعودة املخطوف س��عد ريش��ا 
س��املاً إل��ى أهله، وجتن��ب البقاع فتن��ة طائفية كبيرة 
كان��ت بوادره��ا تلوح ف��ي األفق عب��ر قط��ع الطرقات 
وإقامة احلواجز من قبل أقرباء املخطوف س��عد ريشا 

وأهاليه.
أما احلادث��ة الثاني��ة، فهي تتعل��ق محاولة عمر 
حس��ن العاص��ي تفجي��ر نفس��ه بح��زام ناس��ف ليل 
الس��بت - األح��د املاضي في مقهى كوس��تا في منطقة 
احلمرا، حيث اس��تطاعت األجه��زة األمني��ة اللبنانية 

د؟ بعد عملية خطف ريشا ومقهى الكوستا.. هل األمن في لبنان مهدَّ

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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بين المهل الضاغطة وخالف المصالح السياسية

قانون الستين يكّرس نفسه حاكمًا لالنتخابات النيابّية
  وائل جنم - كاتب وباحث

 أقل من شهر هي املهلة الفاصلة عن دعوة الهيئات 
الناخب��ة لالنتخابات النيابية وفق��اً للقانون، ووزارة 
الداخلة ملزمة ب��أن تقوم بهذا االج��راء الروتيني قبل 
همت بالتقصير وعدم القيام بواجبها  21 شباط، وإال اتُّ
جله��ة إجراء االنتخاب��ات النيابية ف��ي موعدها، وهو 
أمر ال يريد وزير الداخلية نهاد املش��نوق، أن يس��جله 
على نفسه، ولذلك كان واضحاً وصريحاً بأنه سيدعو 
الهيئات الناخب��ة قبل هذا التاري��خ التزاماً بالقانون، 
خاصة أن هن��اك قانوناً موجوداً وناف��ذاً لالنتخابات 
النيابي��ة، وه��و ما يع��رف ب�»قانون الس��تني«. وعلى 
ه��ذا األس��اس ال ميكن أح��داً عل��ى اإلط��الق أن يتذّرع 
بعدم إجراء االنتخابات، فاملهل الدس��تورية موجودة 
إال  وجتاوزه��ا  فوقه��ا  القف��ز  ميك��ن  وال  وضاغط��ة، 
مبوج��ب قانون يصدر عن املجل��س النيابي، وهو أمر 
متعذر بالنظر إل��ى املواقف التي تعلنها أغلبية القوى 

السياسية والكتل النيابية. 
ف��ي مقابل املهل الضاغطة الت��ي تضيق يوماً بعد 
ي��وم، وتض��ع القوى السياس��ية ف��ي الزاوي��ة، يعلن 
رئيس اجلمهورية، ميش��ال عون، إصراره على رفض 
إجراء االنتخابات النيابية وفقاً للقانون النافذ، وأيضاً 
رفض التمديد للمجل��س النيابي، ويجدد كل يوم أمام 
والكت��ل  السياس��ية  الق��وى  دع��وة  وزّواره  ضيوف��ه 
النيابي��ة إلى التواف��ق على قانون جدي��د أكثر حداثة 
وعصري��ة ويلبي طموح��ات اللبناني��ني وتطلعاتهم، 
وال يتمس��ك رئي��س اجلمهوري��ة بأي صيغ��ة محددة 
للقان��ون إذا كان��ت ترض��ي اجلمي��ع، وتؤم��ن صحة 

وعدالة التمثيل. 
وف��ي م��وازاة موق��ف رئي��س اجلمهوري��ة يؤك��د 
رئي��س املجلس النياب��ي، نبيه ب��ري، أنه م��ع قانون 
انتخاب جديد ايضاً، ويرفض قانون الس��تني، ويدعو 
إلى اعتماد النظام املختلط، وقد تقّدمت كتلته باقتراح 
قانون يعتم��د النظام املختلط بني النس��بي واألكثري 

على أساس املناصفة. 
وف��ي م��وازاة هذي��ن املوقف��ني، يص��ّرح رئي��س 
احلكومة سعد احلريري بأنه ليس مع قانون الستني 
أيضاً، ولكنه مع قانون ال يعتمد النس��بية الكاملة في 
ظ��ل »هيمنة« الس��الح، وق��د تقّدمت كتل��ه مع احلزب 
التقدمي االشتراكي والقوات اللبنانية باقتراح قانون 
إل��ى املجل��س النيابي يعتم��د النظام املختل��ط، ولكن 
على أساس أن تكون مقاعد األكثري 68 مقعداً ومقاعد 
النس��بي 60 مقعداً من أص��ل 128 مقعداً نيابياً. وهنا 

وقع اخلالف مع اقتراح الرئيس بري. 
التيار الوطني احلر يرفض قانون الس��تني أيضاً 
ويدع��و إل��ى قانون م��ن ثالثة، إم��ا النس��بية املطلقة، 
وإم��ا الدائ��رة الفردية، وإم��ا النظام املختل��ط املعدل. 
بينم��ا تصّر »الق��وات اللبنانية« على رفض الس��تني، 
وعل��ى القان��ون ال��ذي تقّدم��ت ب��ه م��ع »املس��تقبل« 
و»االش��تراكي«، فيم��ا يطالب حزب الكتائ��ب باعتماد 

الصوت الواحد أو الدائرة الفردية. 
وف��ي مقاب��ل ه��ذه الطروح��ات يطال��ب »ح��زب 
الل��ه« باعتم��اد القانون النس��بي املطلق، أو  النس��بي 
م��ع الدوائ��ر الكبرى )احملافظ��ات(، وكذل��ك اجلماعة 

االسالمية. 
الوحيد الذي يجاهر باإلبقاء على قانون الستني، 

أو إدخال تعديالت عليه هو النائب وليد جنبالط، علماً 
بأن حزبه قّدم باالش��تراك مع »القوات« و»املستقبل« 

اقت��راح قان��ون يعتم��د النظ��ام املختل��ط، وقد س��بق 
احلدي��ث عنه. إال أّن جنبالط يعتبر أن كل االقتراحات 
االخ��رى ال حتق��ق عدالة 
مح��ل  وه��ي  التمثي��ل 
انتقاد متاماً كما هو حال 

قانون الستني. 
الواق��ع  ه��ذا  أم��ام 
في��ه  تتض��ارب  ال��ذي 
املصالح السياس��ية بني 
األط��راف، الت��ي حال��ت 
دون  اآلن  إل��ى  وحت��ول 
قان��ون  عل��ى  االتف��اق 
وحديث  جدي��د  انتخاب 

وعصري يلبي تطلعات اللبنانيني، وأمام ضغط املهل 
القانونية والدس��تورية، ف��إن قانون الس��تني يكّرس 
نفس��ه يوماً بعد يوم في معادلة االنتخابات النيابية، 
ويتأك��د للجمي��ع أن االنتخابات س��تجري وفق��اً لهذا 
القانون حتى م��ن دون إحداث تعدي��الت، ولو طفيفة 
عليه، وإن جرت فإنها ستكون بسيطة حتى ال يقال إن 
العه��د خضع منذ بداية أيامه إل��ى القانون النافذ ولم 

يِف بوعهده بإنتاج قانون جديد. 
إضاف��ة إلى ه��ذه وتلك، ميك��ن القول إن الس��بب 
الذي كان يش��ّكل مادة خالفية بني القوى السياس��ية 
في ما يتصل بقانون الستني، وهو االنقسام العمودي 
ال��ذي كان قائم��اً، ومحاول��ة كل ط��رف إيج��اد قانون 
جديد من أجل الهيمنة على البلد، قد زال ولو جزئياً أو 
مرحلياً، وب��ات التموضع اجلديد خارج إطار الثنائية 
التي كانت قائمة، وبالتالي القوى السياس��ية لم يعد 
يعنيه��ا أن تتوصل إلى قانون انتخاب جديد، بل رمبا 
تفّض��ل في س��ّرها اإلبقاء على قانون الس��تني، ولكنها 
ال جتاه��ر بذلك، حتى ال يحس��ب عليها، وحتى تنطلي 

بقية اللعبة على اللبنانيني.{

مع ازدياد النقاش حول قانون االنتخابات:

هل هناك خريطة طريق إلصالح النظام السياسي اللبناني؟
في ظل ازدي��اد النقاش��ات واحل��ورات والتحركات 
السياس��ية والش��عبية حول قان��ون االنتخابات اجلديد 
واحلاجة لتغيير القانون احلالي، بدأت تطرح في بعض 
األوساط السياس��ية واحلزبية والثقافية بعض األسئلة 
واإلشكاالت عن كيفية إصالح النظام السياسي اللبناني 
وخريطة الطريق التي ينبغي التزامها في املرحلة املقبلة 

من أجل حتقيق هذا اإلصالح.
وت��دور النقاش��ات ح��ول وجهتي نظر أساس��يتني: 
األولى ترى أن أي إصالح سياس��ي مستقبلي ال ميكن أن 
يكون إال من خالل املرور بوض��ع قانون انتخابات جديد 
قائم على النس��بية، ما يتيح الدخول في خريطة جديدة 
للقوى السياسية واحلزبية، ومن ثم االنطالق في عملية 

االصالح السياسي.
والثاني��ة تعتب��ر ان عملي��ة االص��الح السياس��ي ال 
ميك��ن ان ترب��ط فق��ط بقان��ون االنتخاب��ات، وان الواقع 
احلزب��ي السياس��ي واألمن��ي ف��ي لبن��ان ال يس��مح اآلن 
بتطبيق النس��بية ف��ي االنتخاب��ات، وان املطلوب وضع 
تص��ور متكامل لإلصالح والعم��ل لتطبيق اتفاق الطائف 
بش��كل كامل، ومن ثم وضع االقتراحات العملية لتطوير 

النظام االنتخابي.
فم��ا هي احلج��ج الت��ي يعتمدها أصح��اب وجهتي 
النظر ح��ول االصالح؟ وهل هناك إمكانية إلجراء اصالح 
حقيقي في النظام السياسي احلالي؟ وما هي التوقعات 
العملية على الصعيد السياس��ي والش��عبي في املرحلة 

املقبلة؟
وجهتا النظر حول االصالح

بداية ما هي احلجج التي يعتمدها أصحاب وجهتي 
النظر حول االصالح السياسي في لبنان وعالقته بقانون 

االنتخابات اجلديدة؟
أصح��اب وجه��ة النظ��ر الت��ي تق��ول بأن��ه ال ميكن 
الدخول في االصالح السياس��ي املس��تقبلي إال من خالل 
اعتم��اد قان��ون انتخاب��ات جدي��دة قائ��م عل��ى أس��اس 
النس��بية، يعتب��رون ان عملي��ة 
حتت��اج  السياس��ي  االص��الح 
وحزبي��ة  سياس��ية  ق��وى  إل��ى 
حتمل مشروعاً مش��تركاً وعابراً 
ال  وان��ه  واملذاه��ب،  للطوائ��ف 
ميك��ن كس��ر االنقس��ام املذهبي 
إال  الي��وم  املوج��ود  والطائف��ي 
النس��بية  اعتم��اد  خ��الل  م��ن 
ف��ي االنتخاب��ات والت��ي تتي��ح 
حص��ول تن��وع وتناف��س داخل 
كل البينات املذهبية أو الطائفية 
وتفتح الطريق أمام تشكل قوى 
سياس��ية جدي��دة س��واء عل��ى 
مس��توى كل منطقة أو في لبنان 

بشكل عام.
إن  ه��ؤالء:  ويضي��ف 
االستمرار في القانون احلالي أو 
اإلبقاء على النظ��ام األكثري في 
الصغيرة  والدوائ��ر  االنتخابات 
يبق��ي عل��ى الواق��ع السياس��ي 

احلال��ي وس��يطرة كل زعي��م أو حزب كبير عل��ي طائفته 
ومنطقته، ما مينع أية محاس��بة وأي مش��روع للتغيير، 
وانه ال ميكن الذهاب نحو االصالح السياسي الشامل إذا 
لم تشكل قوى سياسية وحزبية متنوعة تضم ممثلني عن 
كل الطوائف واملذاهب، اضافة إلى شخصيات مستقلة أو 
ق��وى من خ��ارج االنقس��ام احلالي، وهذه الش��خصيات 

والقوى لن تبرز إال من خالل اعتماد النسبية.
أم��ا أصح��اب وجه��ة النظر األخ��رى فهم ي��رون ان 
االص��الح السياس��ي غي��ر مرتب��ط بقان��ون االنتخابات 
النس��بي فق��ط، بل يتعل��ق بعملي��ة اصالح ش��املة عبر 
التطبيق الكامل التفاق الطائف وإعادة االعتبار لألحزاب 
غي��ر الطائفي��ة وتنفيذ سلس��لة اج��راءات عملي��ة لوقف 

الفساد وتغيير الذهنيات القائمة اليوم.
ويق��ول ه��ؤالء: إن عملي��ة االص��الح ال تتعل��ق فقط 
بقان��ون االنتخاب��ات أو اعتم��اد النس��بية، ألن املش��كلة 
بالنظ��ام القائ��م الي��وم عل��ى الزبائني��ة وعل��ى الفس��اد 
التف��اق  الش��امل  التطبي��ق  ع��دم  وبس��بب  املستش��ري 
الطائ��ف، وكذلك اخلالفات حول القضايا الكبرى إن على 
صعيد األزمة الس��ورية أو مس��تقبل س��الح ح��زب الله، 
إضاف��ة إلى عدم وجود ق��وى حزبية غير طائفية، وحتى 
ل��و اعُتمَدت النس��بية في االنتخابات، ف��إن ذلك لن يغيِّر 

كثيراً في الواقع السياسي اللبناني.
ويدع��و أصحاب هذه الوجهة الى البحث عن طريق 
آخ��ر لالص��الح م��ن خ��الل الع��ودة إل��ى اتف��اق الطائف 
وتطبيق كافة بنوده، وال س��يما إنش��اء مجلس للشيوخ 
وتش��كيل الهيئ��ة الوطني��ة إللغ��اء الطائفية السياس��ية 
وقي��ام مؤسس��ات الرقاب��ة والقضاء ومجال��س اخلدمة 
املدني��ة والتأديبي��ة بدوره��ا احلقيقي، وه��ذا هو املدخل 

لالصالح احلقيقي.
التوقعات العملية

لكن إلى أين س��تؤدي النقاشات الدائرة اليوم حول 
اصالح النظام السياس��ي اللبناني وقانون االنتخابات؟ 
وه��ل س��يحصل أي تق��دم ف��ي ه��ذا املج��ال ف��ي املرحلة 

املقبلة؟
للنقاش��ات  املواكب��ة  الش��خصيات  بع��ض  تق��ول 
واحلوارات حول قان��ون االنتخابات وما يطرح من أفكار 
حول االص��الح السياس��ي: إن أقصى ما ميك��ن التوصل 
إلي��ه ف��ي املرحل��ة املقبلة هو قان��ون مختل��ط يجمع بني 
األكثري��ة والنس��بية، ألن بق��اء قانون الس��تني املعدَّل أو 
التمدي��د ملجلس الن��واب احلالي لفترة طويل��ة أو اعتماد 

قانون أكثري فقط، س��يواجه مبعارضة ش��ديدة، إن من 
قبل الرئيس العماد ميشال عون، أو من قبل بعض القوى 
السياس��ية واحلزبي��ة كحركة أم��ل وحزب الل��ه والتيار 

الوطني احلر والقوات اللبنانية.
وتضيف هذه الشخصيات: إن النقاشات واحلوارات 
الدائ��رة اليوم حتاول التوصل ال��ى صيغة جديدة ميكن 
اعتمادها في االنتخابات املقبلة ُتسهم في فتح الباب أمام 
النس��بية وأمام فرز واقع سياس��ي جديد ينهي االنقسام 
العمودي الذي كان قائماً طوال الس��نوات اإلحدى عشرة 
املاضية، وال س��يما منذ اغتيال الرئي��س رفيق احلريري 
وحتى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، لكن ما مصير 
األفكار االصالحية للنظام السياسي احلالي؟ وهل ميكن 

إجراء اصالح حقيقي بعد االنتخابات النيابية؟
جتي��ب ه��ذه الش��خصيات: ب��أن عملي��ة االص��الح 
للنظام السياس��ي اللبنان��ي صعبة ومعق��دة، ألن هناك 
ق��وى داخلي��ة ل��ن توافق عل��ى اج��راء اصالح ش��امل أو 
العم��ل للتطبي��ق الكام��ل التف��اق الطائ��ف، إضاف��ة إلى 
السياس��ية  الزبائني��ة  وانتش��ار  الطائفي��ة  املش��كلة  أن 
والظ��روف السياس��ية الصعب��ة في املنطق��ة، كل ذلك قد 
يش��كل عائقاً أو س��بباً لتأخير عملية االصالح الش��املة، 
لك��ن ذلك يجب ان ال يك��ون مانعاً أم��ام البحث والنقاش 
واحلوار حول كيفي��ة العمل لتحقيق االصالح واالنطالق 
بخط��وات متدرجة قد تس��هم في فتح »كوة م��ا« في هذا 
النظ��ام املتعفن الذي وصل الى درجة كبيرة من الفس��اد 
واالنغ��الق. وتضيف: ق��د تكون املتغي��رات التي حتصل 
في املنطق��ة، وخصوصاً ف��ي حال التوصل الى تس��وية 
لألزمة الس��ورية وقيام نظام سياس��ي جديد في سوريا 
وتراجع نس��بة التحدي��ات األمنية والعس��كرية، فرصة 
إلع��ادة النق��اش الى ملف تطبي��ق اتفاق الطائف بش��كل 
كامل أو البحث عن صيغ جديد لتطوير النظام السياسي 

اللبناني.
ومع أن هذه الش��خصيات تعت��رف بصعوبة مهمة 
عملي��ة إص��الح النظ��ام السياس��ي اللبنان��ي ف��ي ه��ذه 
الظ��روف الصعبة فإنها تؤكد أهمية اس��تمرار احلوارات 
والنقاش��ات في ه��ذا امللف وضرورة أن تقوم مؤسس��ات 
املجتم��ع املدني والهيئ��ات الثقافي��ة والفكرية مببادرات 
جدي��دة إلطالق ورش��ات متنوعة حول النظ��ام اللبناني 
وكيفي��ة تطويره، ما قد يس��اعد ف��ي التوصل إل��ى أفكار 

واقتراحات عملية في هذا املجال.{
قاسم قصير

صـــــدر 
حديثًا
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»علوش« لـ»الجعفري«: المعارضة من الشعب.. والشعب أبقـى من النظام ورئيسه
 ب��دأت ف��ي أس��تانا املفاوض��ات الس��ورية بحضور 
وفدي املعارضة والنظام ومش��اركة وف��ود دولية أخرى. 
ق��ال مراس��لون إن تركيا وروس��يا توافقتا عل��ى أن تكون 
املفاوضات الس��ورية بني وفدي النظ��ام واملعارضة غير 
مباشرة، وأشار إلى وجود خالفات واضحة بشأن البيان 
اخلتام��ي ب��ني وف��دي املفاوض��ات وال��دول الضامنة مع 
انطالق التفاوض صباح االثنني في عاصمة كزاخستان.

وفي اجللس��ة االفتتاحية للمفاوض��ات، رحب وزير 
خارجي��ة كزاخس��تان بحض��ور األط��راف حل��ل األزم��ة 
الس��وري  الش��عب  معان��اة  أن  إل��ى  مش��يراً  الس��ورية، 
تستدعي بذل جهود للتوصل إلى حل مقبول لألزمة. وأكد 

أن حل األزمة السورية ال يتم إال من خالل املفاوضات.
وقال مصدر في وفد املعارضة السورية املسلحة إلى 
مفاوضات أس��تانا إن قرار املعارضة حتى اآلن هو رفُض 
صيغ��ة املفاوض��ات املباش��رة مع وف��د النظ��ام، وطالب 
بتجديد روس��يا التزامه��ا بإعالن وقف إط��الق النار على 
األراضي الس��ورية بكاملها، مش��يراً إلى أن��ه جرى إبالغ 
املعارضة أن روس��يا وجهت طلباً صارم��اً للنظام بوقف 

األعمال القتالية بوداي بردى في ريف دمشق.
ورفض الوفد صياغة أي مبادئ سياسية في البيان 
اخلتام��ي، وضرورة حصره في تثبيت وقف إطالق النار، 
كما رفض املصدر ذك��ر أي دور إليران في البيان اخلتامي 

كضامن لوقف إطالق النار.
وقال املتحدث باسم وفد املعارضة إلى أستانا يحيى 
العريض��ي لوكال��ة رويترز: »لن ندخل في أي مناقش��ات 
سياس��ية، وكل شيء س��يدور حول االلتزام بوقف إطالق 
الس��وريني  اإلنس��اني لتخفي��ف معان��اة  والبع��د  الن��ار 
املوجودين حتت احلصار واإلفراج عن املعتقلني وتسليم 

املساعدات«.
وأك��د محمد علوش، رئيس وف��د الفصائل املعارضة 
الس��ورية التي شاركت في مفاوضات أستانة، أن فصائل 
املعارضة »ليس��ت إرهابية« وإمنا »هي من أبناء الشعب 
الس��وري؛ الش��عب الذي ه��و أبق�ى م��ن النظ��ام ورئيس 

النظام، وهو من سيقرر مستقبل سوريا«.
جاء ذلك في رده على الهجوم الذي ش��نه رئيس وفد 
النظام الس��وري إلى املفاوضات، بش��ار اجلعفري، الذي 
ادعى أن فصائل املعارضة »ليست إال مجموعات إرهابية 

مسلحة«.
وفي تسجيل صوتي للجلسة االفتتاحية ملفاوضات 
أس��تانة، التي جرت يوم االثنني، قال علوش في كلمة له، 
إن املش��اركني في املفاوض��ات ممثلني ع��ن الفصائل »هم 
من الضباط الذين انش��قوا عن النظام للدفاع عن الشعب 
الس��وري، وهم من وقع��وا اتفاقية وقف إط��الق النار في 
أنقرة في 29 كانون األول )املاضي( مع اجلانب الروسي 

والترك��ي«. واس��تنكر وص��ف فصائ��ل املعارض��ة بأنها 
»جماعات إرهابي��ة«، محذراً من أن ذلك »يعزز عدم الثقة 
غي��ر املوجودة )أصالً( بني املعارضة والس��لطة احلاكمة 

في سوريا«.
علوش اعتبر أن »الش��عب السوري أسقط الشرعية 
التي يتحدث عنه��ا ممثل النظام الس��وري في املظاهرات 
م��رة  أيض��اً  وس��قطت   ،)2011 آذار  ف��ي  ب��دأت  )الت��ي 
ثاني��ة عندم��ا أدخ��ل النظ��ام الدباب��ات إلى امل��دن، ومرة 
ثالثة باس��تخدام الس��الح الكيماوي، التي كان أش��هرها 
مجزرة الكيماوي في الغوطة الش��رقية ف��ي آب 2013«، 
وش��دد على ع��دم وج��ود رغبة ل��دى فصائ��ل املعارضة 

ب�»التصعيد« ألنهم أتو للحل.
ولفت إلى أنه في املقابل »هناك أطراف موالية للنظام 
س��عت إلى تدمير اتفاقية وقف اطالق النار بالهجوم على 
وادي ب��ردى، وتهديد بلدة محجة )في ريف درعا جنوبي 
س��وريا( باإلب��ادة الكاملة من قبل النظ��ام وإيران وحزب 

الله..«.
النظ��ام  ق��وات  انته��اكات  عل��ى  الض��وء  ومس��لطاً 
وامليلش��يات األجنبية املتحالفة، لفت عل��وش إلى أنه مت 
اخ��راج أهالي داريا واملقاتلني منها، ومنهم س��عيد نقرش 

قائد »لواء ش��هداء اإلس��الم )أكب��ر فصائل داري��ا(، الذي 
يشارك في املفاوضات احلالية«.

كان رئيس وفد النظام السوري بشار اجلعفري شن 
هجوماً الذعاً علي فصائل املعارضة الس��ورية املش��اركة 
ف��ي املفاوض��ات؛ حي��ث اعتبره��م »جماع��ات إرهابي��ة 
مس��لّحة«، واصفاً كلمة رئيس وفد املعارضة بأنها خارج 

»اللباقة الدبلوماسية« واّتسمت ب�»اخلّفة«.
وف��ي مؤمت��ر صحف��ي ق��ال املتح��دث باس��م وف��د 
املعارض��ة، يحي��ى العريض��ي، إن وفد املعارض��ة التقى 
ي��وم االثن��ني، بالضامنني )روس��يا وتركي��ا(، ووفد األمم 
املتحدة )الذي يترأسه س��تيفان دي ميستورا(، وتركزت 
املباحثات ح��ول تثبيت اتفاق وقف إط��الق النار، واصفاً 

اللقاء ب�»املثمر«.{

معارك ريَفي حلب وإدلب:
هل بدأ إنهاء »فتح الشام«؟

بقلم: محمد أمني

يس��ود توتر واحتقان ف��ي ريف حلب الغربي ومناط��ق في ريف إدلب تس��يطر عليها املعارضة 
الس��ورية، ف��ي خضم اش��تباكات دامية، إث��ر محاولة »جبهة فتح الش��ام« وفصي��ل »جند األقصى« 
الس��يطرة على مواقع عس��كرية تابع��ة لفصائل معارض��ة. وانتقدت حركة »أحرار الش��ام« بش��دة 
»جبه��ة فتح الش��ام«، مؤك��دة أنها لن تس��مح ب�»العبث«، فيما أعل��ن أحد قادة املعارضة الس��ورية 

املسلحة النفير ضد الفصيل املتهم ب�»التشدد«، وخلط األوراق مبا يخدم النظام وحلفاءه.
وأك��د القي��ادي البارز في »جي��ش املجاهدي��ن«، النقيب أمني ملحي��س،أن مقاتل��ي »جبهة فتح 
الش��ام« )النصرة سابقاً( قاموا صباح الثالثاء ب�»تطويق مس��تودعات جيش املجاهدين ومقّراته«، 
مش��يراً إلى أن التطويق »امتد ليش��مل غرفة عمليات منطقة الراش��دين غربي مدينة حلب«. وأكد أن 
»اجلبه��ة« منع��ت مقاتلي »جي��ش املجاهدين« م��ن اخلروج من املنطق��ة ل�»جلب طع��ام وذخيرة«، 
مشيراً إلى اشتباكات بني »اجليش« و»اجلبهة« في مناطق الدانا وسرمدا واحللزون في ريف إدلب. 
وأش��ار ملحيس إلى أن منطقتي الراش��دين وس��وق اجلبس صمدتا أمام قوات النظام وامليليش��يات 
الطائفية على مدى ثالث سنوات، موضحاً أن »جيش املجاهدين قدم أكثر من 300 شهيد، ولم تسقط 
نقط��ة رباط في��ه... واآلن تأتي جبهة فتح الش��ام لتطويق هذه اجلبهة«. وقال ناش��طون إن منطقة 
جبل الزاوية في ريف إدلب تش��هد اشتباكات دامية بني »جبهة فتح الشام«، وبني فصائل معارضة، 
مش��يرين إلى أن األخيرة قامت باقتحام معسكر ل�»اجلبهة« في قرية إحسم، بالتزامن مع اشتباكات 

في مرعيان، مؤكدين مقتل عدة مدنيني، بينهم أطفال ونساء، في قرية حلزون نتيجة االشتباكات.
وأكد ملحيس أن »املجاهدين« بدأ مفاوضات فورية لالندماج الكامل مع حركة »أحرار الش��ام«، 
كب��رى فصائ��ل املعارضة الس��ورية، مش��يراً إل��ى أن »املفاوضات لم تنت��ه بعد«. ويح��اول »جيش 
املجاهدي��ن« من خالل احتاده مع »أحرار الش��ام« حماية نفس��ه، في ظل التفوق العس��كري ل�»فتح 
الش��ام«. ويعد »جيش املجاهدين« الذي تش��ّكل في بدايات عام 2014 م��ن اندماج عدة فصائل، من 
أبرز فصائل املعارضة السورية املسلحة في ريف حلب الغربي، وكان له دور محوري في قتال قوات 
النظام وامليليش��يات الطائفية منذ ذلك احلني، مفش���الً محاوالت قامت بها القتحام بلدات هذا الريف 

الذي ال يزال حتت سيطرة املعارضة منذ أوائل عام 2012.
وكانت »جبهة فتح الش��ام« هاجمت منذ أيام مقرات حلركة »أحرار الش��ام« في مناطق عدة في 
ريف إدلب ش��مال غربي البالد، س��رعان ما جرى تطويقها من قبل الطرفني، لكنها أكدت وجود خالف 
كبي��ر ب��ني »اجلبهة« واحلرك��ة، بالتزامن مع حراك دولي جتس��د ف��ي مؤمتر أس��تانة لتثبيت اتفاق 
وق��ف إطالق النار متهيداً للبدء بعملية سياس��ية تفضي إلى تس��وية في س��ورية. وحاولت »جبهة 
فت��ح الش��ام« التنص��ل من مس��ؤوليتها عن االش��تباكات مع »أحرار الش��ام« من خالل إص��دار بيان 
أعلنت فيه عدم تبعية فصيل »جند األقصى«، الذي ُيوصف ب�»املتش��دد«، لها »تنظيمياً«، مؤكدة أن 
الفصيل لم يتعامل مع »اجلبهة على أس��اس الس��مع والطاعة، الرك��ن الرئيس للبيعة«. وكان »جند 
األقصى« أعلن االندماج مع »فتح الش��ام« في تشرين األول املاضي، إثر اشتباكات دامية مع »أحرار 
الشام« أدت إلى توقف القتال ضد قوات النظام في ريف حماه الشمالي، وتقدم األخيرة على حساب 
املعارضة الس��ورية املسلحة. وأكدت »جبهة فتح الشام« في بيانها الصادر مساء أول من أمس أنها 

قبلت اندماج »جند األقصى« معها الحتواء اخلالف والوصول إلى تهدئة.
من جانبها، انتقدت حركة »أحرار الش��ام« بشدة »جبهة فتح الشام«. وأشارت، في بيان أمس، 
إلى أن األخيرة تعتدي على »اآلخرين« من دون مبرر أو دليل شرعي، موضحة أن تصرفات »اجلبهة 
الالمس��ؤولة هي أعظم ما يخدم الع��دو في تنفيذ مخططاته لعزلها، وإلنه��اء الثورة عبر الدخول في 
نف��ق اقتت��ال داخلي ال نهاية ل��ه«. وأكدت أنها س��تقوم مبهمة »قوات فصل ملنع االقتت��ال«، ومنع أي 
أرت��ال ل�»جبهة فتح الش��ام« أو غيرها، تتوجه للبغي على املس��لمني. وش��ددت احلركة على أنها لم 
تسمح »لكائن من كان، أن يعبث بالساحة من أجل مصاحله الفصائلية الضيقة«، طالبة من املدنيني 
النزول إلى الشوارع »للضغط على كل من يبغي ويعتدي«، ولقطع الطرقات على »األرتال املعتدية«، 

وفق نص البيان.{

مفاوضات أستانا تثّبت الهدنة 
والمعارضة تترقب

اتفقت إيران وروسيا وتركيا في ختام مفاوضات 
أس��تانا على تأسيس آلية ثالثية ملراقبة وقف إطالق 
النار في س��وريا، بينما أك��دت املعارضة أنها ملتزمة 
بالهدن��ة وتترق��ب النتيج��ة، وتزامن ذل��ك مع إعالن 
موسكو تسليمها املعارضة املسلحة مشروع دستور 
لس��وريا. وقال��ت إيران وروس��يا وتركي��ا -في بيان 
مش��ترك- ي��وم الثالثاء إنها ستؤس��س آلي��ة ثالثية 
ملراقبة وقف إطالق النار في سوريا، وضمان االلتزام 
الكامل به، ومنع أي استفزازات، وحتديد كيفية عمل 
وقف إطالق النار. وأضافت أنها تدعم رغبة جماعات 
املعارض��ة املس��لحة باملش��اركة في اجلول��ة املقبلة 
م��ن مفاوضات جنيف ف��ي الثامن من ش��باط املقبل.
م��ن جهته، أك��د رئيس وف��د املعارضة الس��ورية في 
مفاوضات أس��تانا )محمد علوش( التزام املعارضة 
باتفاق وقف إط��الق النار، رغم  إعالن وفد املعارضة 
املس��لحة حتفظه على البيان اخلتامي للمفاوضات. 
ودع��ا في بيان صحفي بعد انته��اء احملادثات الدول 
الضامن��ة إل��ى اتخاذ إج��راءات رادع��ة للجهات غير 
امللتزم��ة. وطال��ب عل��وش األس��رة الدولي��ة والدول 
الضامنة بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية 
واألخالقية حلماي��ة املدنيني.وذك��ر أن اجلهات التي 
صدر باس��مها البيان -خاصة تركيا وروسيا- أبدت 
تعاوناً بش��أن حتفظ��ات وفد املعارض��ة على البيان 
اخلتام��ي، مؤكداً أنه »لم تكن لنا أي جولة مع إيران، 

ولن نقبل أي دور لطهران في مستقبل سوريا«.
تعهدات روسية

م��ن جانبه، أعلن املتحدث باس��م وفد املعارضة 
الس��ورية املس��لحة )أس��امة أب��و زي��د( أن اجلان��ب 
الروس��ي تعهد بدراس��ة مش��روع آلي��ات تنفيذ وقف 
إطالق الن��ار الذي طرحت��ه املعارض��ة، واتخاذ قرار 
بش��أنه م��ع اجلان��ب الترك��ي ف��ي اجتم��اع مرتق��ب 
بأس��تانا خالل س��بعة أي��ام. وأكد أبو زيد أن��ه إذا مّت 
توقيع هذا املش��روع من قبل الضامنني وألزم النظام 
الس��وري به، وقتها ميك��ن القول إن اجتماع أس��تانا 

أن اجلان��ب  إيجابي��ة. وأض��اف  ل��ه نتائ��ج  كان��ت 
الروس��ي أبلغ املعارضة بأنه أرس��ل رس��الة زجرية 
لوزي��ر الدفاع الس��وري بش��أن وادي بردى. وأش��ار 
إل��ى أن املعارض��ة أبلغ��ت موس��كو ب��أن الس��يطرة 
عل��ى منب��ع ب��ردى، وأي محاول��ة لتهجي��ر املدنيني 
في س��وريا يعن��ي تدمير االتف��اق. ورأى أب��و زيد أن 
التحدي احلقيقي أمام روس��يا يكمن في مدى قدرتها 
على إلزام إيران واملليشيات الطائفية التابعة لها في 
سوريا باالتفاق، وأضاف أنه في حال جناح موسكو 
في ذلك فس��تكون ضامناً حقيقياً. وكانت مصادر في 
املعارضة الس��ورية ذك��رت أن وفد النظام الس��وري 
رفض مس��ودة اتفاق طرحها وفد املعارضة من أجل 

وقف شامل إلطالق النار.
 مشروع دستور

وتنص املس��ودة على أن تلت��زم األطراف بوقف 
شامل إلطالق النار في جميع أنحاء سوريا، وتثبيت 
الهدن��ة املوقعة في نهاية كان��ون األول املاضي، وأن 
تنس��حب القوات واملليش��يات األجنبي��ة بالكامل من 
س��وريا في مدة أقصاها ش��هر. في غضون ذلك، قال 
رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا ألكسندر 
الفرينتيف إن روس��يا قدمت لوفد املعارضة املسلحة 
مش��روع دس��تور لس��وريا أعده خب��راء روس. ودعا 
الفرينتي��ف كل الدول ملس��اعدة احلكومة واملعارضة 
في س��وريا إليج��اد الظ��روف املالئمة س��عياً لوضع 
مشروع دستور جديد للبالد. في املقابل، نقلت وكالة 
الصحافة الفرنس��ية ع��ن مصدر في وف��د املعارضة 
أن ال��روس قدم��وا فعالً مس��ودة الدس��تور، وأضاف 
أن »ال��روس وضع��وا املس��ودة على الطاول��ة، لكننا 
ل��م نأخذها حتى قلنا لهم إننا نرفض مناقش��ة هذا«. 
يأت��ي ذل��ك بينم��ا قال��ت الس��عودية وفرنس��ا اليوم 
الثالثاء إنهما تأمالن أن تؤدي مفاوضات أستانا إلى 
استئناف جهود السالم التي تقودها األمم املتحدة في 
جنيف وتوفير املزيد من املس��اعدات للمدنيني الذين 

عانوا من احلرب املمتدة منذ نحو ستة أعوام.{
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صالة جمعة حاشدة خطيبها الشيخ رائد صالح على أرض أم الحيران في النقب

اجتماعات بيروت وموسكو.. فلسطين برسم االنتظار!

اقيمت صالة جمعة حاش��دة كان خطيبها الشيخ 
رائ��د صالح، رئي��س احلركة اإلس��المية ف��ي املناطق 
احملتل��ة ع��ام 1948، على أرض قري��ة أم احليران في 

النقب، التي هدمت بيوت فيها يوم الثالثاء.
واقيم��ت ص��الة اجلمع��ة مبش��اركة واس��عة من 
اهالي ام احليران والنقب ومن قرى الش��مال، حضروا 
ولب��وا ن��داء جلن��ة املتابع��ة التي أق��رت في م��ا أقرت 
خ��الل اجتماعها ف��ي رهط، اقامة ص��الة جمعة في أم 

احليران.
وكش��ف رئي��س احلركة اإلس��المية الش��يخ رائد 
ص��الح، خ��الل خطب��ة اجلمعة ع��ن مخط��ط حكومي 
إس��رائيلي لرفع نس��بة املجّندي��ن من أه��ل النقب في 

جيش االحتالل إلى أربعة آالف جندي.
وأوض��ح أن��ه خ��الل جلس��ة جلن��ة املتابعة في 
مدينة رهط، ُكش��ف عن هذا مخطط بعنوان »املخطط 
االس��تراتيجي الش��امل لتس��وية توط��ني الب��دو ف��ي 
النقب«، مكون من 207 صفحة مع خرائط ومش��اريع 
واستراتيجيات، شارك في إعداده 29 شخصية أمنية 

إسرائيلية.
وأّك��د ص��الح أن القضي��ة ليس��ت قضي��ة »ق��رى 
غي��ر معترف بها« وال »بناء غي��ر مرّخص«، بل تفكيك 
املجتم��ع الفلس��طيني والعم��ل عل��ى جتزئته بش��كل 

كامل.
وقال رئيس احلركة اإلس��المية وفق��اً للمعطيات 
اإلس��رائيلية الصادرة عن »الكنيس��ت« إن 95 باملائة 
من البناء في املجتمع اإلسرائيلي غير مرّخص، مقابل 
5 باملائ��ة فقط ف��ي املجتمع الفلس��طيني ف��ي الداخل 

احملتل عام 1948.
ف��ي  من��زل   1200 ه��دم  االحت��الل  أن  وأض��اف 
النق��ب خ��الل ع��ام 2015، وش��ّرد بذل��ك 12 ألف��اً من 
أهلنا في النق��ب، كما هدمت اآلليات اإلس��رائيلية ألف 
بيت فلس��طيني عام 2016، وهذا دليل على اس��تمرار 

االحتالل في سياسة التطهير العرقي.

أعلن��ت الفصائ��ل الفلس��طينية الت��ي ش��اركت في 
اجتماع��ات موس��كو في وق��ت متأخ��ر من الثالث��اء 17 
كان��ون الثاني 2017 أنه��ا اتفقت على تش��كيل حكومة 
وح��دة وطنية قب��ل تنظيم االنتخابات، حيث س��تتوجه 
إلى الرئيس الفلس��طيني محمود عباس لبدء املشاورات 
لتش��كيل هذه احلكوم��ة. جاء ذلك بعد أي��ام من اجتماع 
اللجن��ة التحضيري��ة للمجلس الوطني الفلس��طيني في 
بي��روت، الت��ي اتفقت على ض��رورة عق��د مجلس وطني 
يض��م الق��وى الفلس��طينية كاف��ًة، وفقاً إلع��الن القاهرة 
)2005(، واتف��اق املصاحل��ة املوّقع ف��ي 2011/5/4 
من خ��الل االنتخاب، إن أمكن، والتواف��ق إن تعّذر إجراء 
االنتخاب��ات. ووافق��ت عل��ى تش��كيل حكوم��ة وطني��ة. 
ورغ��م أن ه��ذه االتفاقات تب��دو إيجابية في الش��كل، إال 
انه��ا ال تعدو اجتراراً التفاقات س��ابقة لم ت��ر النور على 
أرض الواقع حتى اآلن، وذلك بس��بب التباعد السياسي 
ب��ني برنامجني يعمالن بش��كل متضارب م��ع بعضهما، 
والش��كوك التي ال تزال تهيمن على نظرة حركة فتح إلى 
غرميتها ومنافستها على الس��احة، وهي حركة حماس 
الت��ي هزمته��ا بأول انتخاب��ات نزيهة في فلس��طني عام 
2006. كذل��ك إن الالفت أن تطبيق ذل��ك يتطلب قرارات 
م��ن رئيس الس��لطة الفلس��طينية محمود عب��اس، وهو 
الذي كانت ل��ه اليد الطولى في تعطي��ل تطبيق اتفاقات 

املصاحل��ة وخصوصاً اتفاق 2011 ال��ذي تضمن آليات 
تنفيذية لالتفاقات التي سبقته.

اخلالفات أوالً وأخيراً 
الواق��ع  اجلدي��دة  االتفاق��ات  ه��ذه  س��تغّير  فه��ل 
الس��لطة  مس��لك  ف��ي  حت��والً  وتش��كل  الفلس��طيني، 
الفلسطينية باجتاه إعادة اللحمة الفلسطينية واالتفاق 
عل��ى برنامج وطني موحد ملواجه��ة املرحلة القادمة، أم 
أنها س��تمثل رزم��ة جديدة من االتفاقات التي تس��تغلها 
الس��لطة الفلسطينية لش��راء الوقت والتلويح بتطبيقها 
إلس��رائيل والوالي��ات املتح��دة للحصول على مكاس��ب 
سياس��ية مح��دودة وآني��ة؟ يقتض��ي ذلك الع��ودة إلى 
ال��وراء قلي��الً، حيث واجه عب��اس محاوالت إس��رائيلية 
إليج��اد بدي��ل له في حرك��ة فتح من خ��الل دعم خصمه 
الرئيس��ي املفصول من احلركة محمد دحالن، الذي بات 
يحظى بغطاء من ما يسمى »الرباعية العربية اجلديدة« 
خلالفة عباس، على اعتبار أن دحالن س��يقدم التنازالت 
الت��ي عجز عنه��ا عباس، وتتمث��ل باالعت��راف بيهودية 
إس��رائيل والقب��ول بدولة فلس��طينية مقلصة تس��تثني 

املستوطنات املفروضة إسرائيلياً بقوة األمر الواقع.
ورغم صعوب��ة املرحلة احلالية وحساس��يتها، لم 
يدفع ذل��ك قيادات هذه احلركة إلجراء جردة حس��ابات 
للمس��يرة السياسية الفلسطينية وفشل عملية التسوية 
الش��عب  حق��وق  انت��زاع  ف��ي 
الفلسطيني والتفكير بالعودة إلى 
املقاومة ضد االحت��الل وااللتحام 
مع قوى الشعب الفلسطيني ضمن 
برنامج وطني موحد. ولم تتمكن 
ه��ذه احلرك��ة م��ن وض��ع خطط 
حقيقي��ة للتعام��ل م��ع التحوالت 
اإلقليمي��ة والدولي��ة التي ال تعمل 
لصال��ح الفلس��طينيني، وش��عور 
الع��دّو بأن��ه ميّر مبرحل��ة ذهبية 
ف��ي مش��روعه االس��تعماري ف��ي 

ضوء تركز اجلهود الدولية على التعامل مع الصراعات 
اإلقليمي��ة. ووص��ل األمر إل��ى أن الق��وى اليمينية داخل 
الكي��ان الصهيون��ي باتت تطال��ب بإلغاء اتفاق أوس��لو 
وإعط��اء الفلس��طينيني نح��و 40% م��ن الضف��ة احملتلة 
إلقامة كي��ان ال يتمتع بصف��ات الدولة، تص��ل بني مدنه 

الرئيسية طرق تخضع للعدّو الصهيوني.
حسابات والتزامات

وما جرى في بيروت وموس��كو من اتفاقات ال ميكن 
اعتباره اختراق��اً حقيقياً على صعي��د التوافق الوطني، 
إذ ال يوجد حتى اآلن مؤش��رات عل��ى جدية عباس الذي 
ميل��ك مفاتيح فتح واملنظمة والس��لطة ف��ي جمع القوى 
والشخصيات الفلس��طينية ضمن مشروع وطني موحد 
ملواجه��ة إس��رائيل، واالحتم��اء بالش��عب الفلس��طيني 
للتص��دي للضغوط اخلارجي��ة عليه. فانعق��اد اللجنة 
التحضيرية للمجلس الوطني الفلس��طيني ليس مؤشراً 
على تغيير في سياسة عباس، إذ إن املنظمة التي أنشئت 
بقرار عربي ال ميكن لها أن تعيد تشكيل نفسها دون قرار 
عرب��ي، وه��ذا الق��رار ال ي��زال يض��ع الفيتو على إش��راك 
حم��اس في قيادة املنظمة، إذ تخش��ى األنظم��ة العربية 
ومعه��ا الوالي��ات املتح��دة والغ��رب وإس��رائيل تك��رار 
جتربة 2006 التي اكتس��حت فيها حم��اس االنتخابات 
التشريعية. وإذا أضيف إلى ذلك تخوف قيادات فتح من 
هيمنة حماس على منظمة التحرير وتأثير ذلك على دور 
هذه القي��ادات التي ربطت وجودها بالعدّو اإلس��رائيلي 
وانفصل��ت عن جماهيرها وش��عبها، ف��إن إمكانات دمج 

حماس باملنظمة تظل ضعيفة ورمبا منعدمة.
مصاحلة رهن التكتيك

وترتب��ط مس��ألة تش��كيل حكومة وحدة بق��رار من 
الرئيس عباس الذي يبدو أنه س��عى لتحريك هذا امللف 
تكتيكيا إلظهار قوته وسيطرته على الساحة الفلسطينية 
مب��ا في ذلك حماس بعد أن أكد هيمنته على حركة فتح، 

وب��نّي أن املؤسس��ة اإلس��رائيلية ب��دأت بانتهاج 
سياس��ة التطهير العرقي بش��كل الفت، وتفتخر اليوم 
بالقول: »إن خمسني ألف بيت في الداخل الفلسطيني 

مهددة بالهدم بسبب البناء غير املرخص«.
ودعا صالح الفلسطينيني إلى »الرباط في أرضنا 
األقص��ى،  واملس��جد  والق��دس  ومقدس��اتنا  وبيوتن��ا 
ولنحي��ا حي��اة في س��بيل الل��ه، ومن ُيقت��ل برصاص 

االحتالل فهو شهيد نفتخر به وبشهادته«.
كما دعا الش��يخ صالح جميع من كانوا في صالة 
اجلمعة إلى مد يد العون ألهالي »أم احليران« والتبّرع 

لهم إلعادة إعمار منازلهم التي هدمها االحتالل.
ف��ي  الفلس��طينيني  املواطن��ني  م��ن  اآلالف  وأدى 
الداخ��ل احملتل ع��ام 1948 ص��الة اجلمعة ف��ي قرية 
»أم احلي��ران« ف��ي النقب احملت��ل، تضامناً م��ع أهلها 
بع��د استش��هاد أح��د أبنائها )يعق��وب أب��و القيعان( 
برصاص شرطة االحتالل، وهدم عدد من املنازل فيها 

بدعوى »البناء دون ترخيص«.{

في مواجهة اتهامات إس��رائيلية له بأنه ال ميثل الشعب 
الفلس��طيني كله. وعل��ى املدى القري��ب، وبصرف النظر 
ع��ن قراره النهائي في موضوع احلكومة، فإنه س��يعمل 
على تفريغها– إن شكلها- من أي مضمون سياسي ألنه 
يري��د التحكم مبخرجات املوقف السياس��ي جتاه العدّو 
واالحتفاظ باملوقف السياسي للسلطة لنفسه ومجموعة 
محدودة حوله، كما أنه سيحس��ب ألف حساب للموقف 
اإلسرائيلي الراغب أصال في استبداله وعزله، ولن يقدم 
عل��ى أي خط��وة من ش��أنها أن تثير مزيداً من اس��تعداء 
حكوم��ة ننت ياه��و املتحالفة مع اليمني اإلس��رائيلي. أما 
إجراء االنتخابات التش��ريعية والرئاسية، فتلك مسألة 
تس��تدعي من عباس التوقف عندها كثيراً، إذ إنه اضطر 
إل��ى إلغاء االنتخابات البلدية بعد أن ش��عر بأن حماس 
قد حتقق نتائج متقدمة فيها، واس��تجاب لضغوط دول 
اإلقلي��م التي طالبت��ه بوقف هذه االنتخاب��ات مخافة أن 
يش��جع فوز حماس فيها مجموعات اإلس��الم السياسي 

في هذه الدول.
وم��ا لم يتمكن الرئيس الفلس��طيني املنتهية واليته 
م��ن تأمني ف��وز حرك��ة فتح باحلص��ة األكبر م��ن مقاعد 
املجل��س التش��ريعي اجلديد، بحيث يت��م مترير قراراته 
الداخلي��ة والسياس��ية ب��كل سالس��ة م��ع حتجي��م دور 
حماس إل��ى كتلة معارضة غير معطل��ة لقرارات عباس 
ف��ي املجل��س، ف��إن ه��ذا األخي��ر ل��ن يق��دم عل��ى خطوة 

االنتخابات.وفي ضوء هذه املؤشرات واملعطيات.
وحت��ى اآلن ال يب��دو أن��ه يلوح ف��ي األف��ق اختراق 
حقيقي على مس��توى املصاحلة، إذ تس��تمر السلطة في 
برنامجها السياسي وفي التنس��يق األمني مع االحتالل 
ومالحق��ة املقاومني، كما أنها تش��ارك العدّو في تش��ديد 
احلص��ار عل��ى قطاع غ��زة إلس��قاط حركة حم��اس فيه 
وض��رب مقاومته��ا، وه��و أمر جتل��ى واضحاً ف��ي أزمة 
الكهرباء األخيرة في قطاع غزة، إذ إنها أكدت أن السلطة 
تسعى إلسقاط حماس وال تريد تسلّم قطاع غزة بعد أن 
تنازلت حماس عن الس��لطة في��ه لصالح متهيد الطريق 
للمصاحل��ة الفلس��طينية. وفي املقابل يس��تمر التش��دد 
اإلس��رائيلي ومحاوالت تصفية القضية عربي��اً وعاملياً، 
فيما يظهر بصيص أمل في فلس��طني باستمرار انتفاضة 
القدس ومحاوالت تعزيز قدرات املقاومة في كل من غزة 
والضفة، على أمل أن ال يكون الش��عب الفلس��طيني لقمة 
س��ائغة لالحتالل وال منقاداً إلرادة س��لطة غدت حارساً 

ألمن االحتالل.{

بقلم: ماجد أبو دياك

مظاهرة شعبية بـ»عرعرة« تنديدًا بهدم المنازل الفلسطينية
ورف��ع املتظاه��رون األع��الم الفلس��طينية، والش��عارات املن��ددة بجرائ��م اله��دم 
والتهجير، وهتفوا لوحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة القمع اإلسرائيلي. وانطلقت 
املظاهرة، من أمام املجلس احمللي في عرعرة، وس��ارت باجت��اه منطقة البيوت املهددة 
باله��دم في القرية، واختتم��ت مبهرجان خطابي حتدث فيه عدد م��ن القياديني العرب 
بالداخل احملتل. وحدث خالل املظاهرة »مناوشات محدودة« بني الشبان الفلسطينيني 
وش��رطة االحتالل، وأش��ار مراس��ل »قدس برس« إلى أن الشرطة اإلس��رائيلية أطلقت 

قنابل الغاز املسيل للدموع وقنابل الصوت.
وتأتي املظاهرة في إطار سلس��لة من الفعالي��ات االحتجاجية التي تقرر تنظيمها، 
ض��د تصاعد سياس��ة هدم املن��ازل في الداخل الفلس��طيني. ومن املقرر تنظيم مس��يرة 
س��يارات باجت��اه مقر رئي��س حكوم��ة االحتالل ف��ي القدس احملتل��ة، احتجاج��اً على 
عملي��ات هدم املنازل. وقال رئيس اللجنة الش��عبية لألرض واملس��كن في وادي عارة، 
أحم��د ملحم، إن املش��اركة الضخمة ف��ي املظاهرة »تعبير عن رفض سياس��ة احلكومة 

اإلسرائيلية وإجراءات هدم البيوت العربية بداعي البناء غير املرخص«.
وأش��ار ملحم إلى أن »قتل الش��هيد يعق��وب أبو القيع��ان، كان تنفيذاً لتصريحات 
ن��نت ياهو التي دع��ا فيها إلى تصعيد سياس��ة الهدم ف��ي الداخل الفلس��طيني، إرضاًء 

للمستوطنني واجلماعات اليهودية اليمينية«.{

نظم اآلالف من فلسطينيي الداخل احملتل يوم السبت، »مظاهرة شعبية« في قرية 
عرعرة باملثلث اجلنوبي )شمال فلسطني احملتلة عام 48(.

وكانت قد دعت ملظاهرة احتجاجية على تصاعد املمارس��ات اإلسرائيلية في هدم 
املنازل؛ التي كان آخرها هدم أحد عش��ر منزالً في قلنس��وة، ونحو 15 بيتاً ومنشأة في 

قرية »أم احليران« وهدم قرية العراقيب في النقب.
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عالم ترامب المرعب.. على المستوى األمريكي والعالمي
العال��م صبيحة احل��ادي والعش��رين من كانون 
الثان��ي مختلف عن ذلك الذي ألفناه منذ نهاية احلرب 
العاملي��ة الثانية، فالرئيس األمريك��ي املنتخب دونالد 
ترامب تس��لّم مه��اّم منصبه. ترامب الق��ادم من خارج 
املؤسس��ة السياس��ية األمريكي��ة وع��د خ��الل حملته 
االنتخابية، إضافة إلى سلس��لة التعيينات في اإلدارة 
األمريكية اجلديدة، بإحداث انقالب في بنية السياسة 
الداخلية واخلارجية األمريكية، لكن من املؤكد أن هذه 
التغييرات س��وف تطاول أركان املعمورة األربعة. من 
الناحية االستراتيجية الصرفة، فإن ما يعد به ترامب 

يصيب منوذج الدولة الغربية في مقتل. 
الدول��ة احلديثة في الغرب نش��أت على أس��اس 
مب��دأ )الدول��ة - األمة( وحت��ت هذه الالفت��ة انتهجت 
ال��دول احلديث��ة سياس��ة إمبريالية عان��ت منها دول 
العالم الثالث شّر معاناة بسبب االستعمار واالحتالل 
وف��رض احلماي��ة واالس��تغالل، ونهب الث��روات التي 
طبع��ت القرن التاس��ع عش��ر. ولك��ن هذه السياس��ة 
هي نفس��ها الت��ي دفع��ت باجتاهات مييني��ة متطرفة 
متمثل��ة بالنازية والفاش��ية إل��ى صدارة املش��هد في 
العال��م الغربي. ف��ي نهاية املط��اف دفع العال��م ثمناً 
باهظاً لهذه االجتاه��ات اليمينية والتي��ارات القومية 
املتطرف��ة، متثل ف��ي حربني عامليت��ني أزهقت خاللهما 
ماليني األرواح. هذه الكارثة دفعت إلى تغييرات على 
املستوى الداخلي في الدول الغربية بحيث تخلت عن 
مبدأ الدولة - األمة إل��ى مبدأ الدولة متعددة الثقافات 
واألدي��ان واملذاه��ب، دول��ة القانون الت��ي ال متيز بني 

مواطنيها، وأخ��ذت الدولة الغربية عل��ى عاتقها عدم 
تكرار الهولوكس��ت اليهودي، على األق��ل داخل حدود 

العالم الغربي.
على الصعيد العاملي مت إنش��اء نوع من احلوكمة 
الدولي��ة متمثلة في منظم��ة األمم املتح��دة باعتبارها 
اإلط��ار ال��ذي من خالل��ه ُيحاَف��ظ على األمن والس��لم 
الدولّي��ني، وبن��اء منظومة حلق��وق اإلنس��ان برعاية 
دولي��ة، واجت��اه نح��و تعاون دول��ي ف��ي قضايا تهم 
اإلنس��انية كرعاي��ة الطفول��ة واحلف��اظ عل��ى التراث 
اإلنس��اني وغيره��ا. ق��د يج��ادل البع��ض ب��أن ه��ذه 
التغيي��رات عل��ى املس��توى الدول��ي ل��م متن��ع قي��ام 
احلروب ول��م توقف اس��تغالل الش��مال للجنوب ولم 
تدفع اإلنسانية إلى النموذج املثالي الذي تطمح إليه، 
وه��ذا في معظم��ه صحيح، ولكن م��ن الصحيح أيضاً 
أن اإلنس��انية جنحت في إنش��اء أس��اس ميكن البناء 

عليه. 
في العالق��ات الدولية يعد ترامب بحقبة مختلفة 
وإن كان��ت إش��اراته ف��ي هذا الص��دد تب��دو متناقضة 
وغي��ر واضح��ة املعال��م، ولك��ن أهمه��ا س��يكون على 
الصعيد االقتص��ادي، إذ يعد بالعودة إلى ما يس��ميه 
س��مير أم��ني )نظري��ة املركز واحملي��ط( وه��ي نظرية 
اقتصادي��ة ترى أن الرأس��مالية العاملية ق��د احتكرت 
اإلنت��اج ف��ي دول املركز، بينم��ا فرضت عل��ى احمليط 
)وه��ي دول العالم الثالث( أن تكون دوالً اس��تهالكية 
وموردة للم��واد اخلام. تغيَّر ه��ذا النمط في العالقات 
الدولي��ة االقتصادية م��ع العوملة، فب��دأت دول املركز 
تنقل اإلنتاج إل��ى دول احمليط 
ألنه أقل كلفة، مع احتفاظ دول 
املرك��ز مبلكية رأس امل��ال عبر 
للق��ارات.  العاب��رة  الش��ركات 
ظه��ور  إل��ى  أدى  م��ا  وه��ذا 
اقتصاديات واع��دة كالبرازيل 
أفريقي��ا  وجن��وب  وتركي��ا 
وغيره��ا. إذا م��ا ذه��ب ترامب 
وع��وده  حتقي��ق  ف��ي  بعي��داً 
االنتخابية فإنه س��وف يشعل 
س��وف  اقتصادي��ة  حروب��اً 

تعرقل النمو االقتصادي العاملي. 
على الصعيد األمني والعسكري فإن ترامب لديه 
مقارب��ة مختلفة حلل��ف النات��و كما الدور العس��كري 
األمريكي عل��ى الصعيد العاملي، ف��كل طروحاته تريد 
أن جتع��ل م��ن اجليش األمريكي جيش��اً مرتزق��اً، فهو 
يري��د الدفاع عن أوروبا الش��رقية مقابل أن تدفع هذه 
ال��دول مقابل هذه احلماي��ة، وكذا األمر بالنس��بة إلى 
دول اخللي��ج العربي. ش��خصياً ال أرى أن ذلك ممكن، 
ولكن منطق ترامب يعد بإحداث خلخلة في التوازنات 
املج��ال  يفس��ح  م��ا  الدولي��ة،  والعس��كرية  األمني��ة 
لصراع��ات عس��كرية ف��ي أكثر من م��كان ف��ي العالم، 
باملقابل، نتوقع تهميش��اً أكبر ل��ألمم املتحدة ومجلس 

األمن إال باعتبارهما أداة بيد اإلدارة اجلديدة. 
أما كيف سوف تنعكس هذه السياسة على منطقة 
الش��رق األوس��ط واملنطقة العربية، فقد يرى البعض 
أن رحي��ل أوباما هو بحد ذاته ش��يء إيجابي، بعد أن 

أطلق يد إيران في منطقة الش��رق األوس��ط وسياسته 
السياس��ي  الوض��ع  اهت��راء  إل��ى  أدت  س��وريا  ف��ي 
واإلنساني واألخالقي، وبعد أن اتبع سياسات أضرت 
بحلفاء الواليات املتحدة في املنطقة على رأسهم تركيا 
واململكة العربية الس��عودية. وقد يرى البعض أيضاً 
أن انتقادات ترامب لالتفاق النووي مع طهران قد يدفع 
إلى تغيير في السياسات جتاه إيران، ما يعيد التوازن 
إلى املنطقة. لكننا نعتقد أن هذه قراءة مستعجلة، فال 
نتوقع عالق��ات دافئة بني العالم العربي واإلس��المي 
ع��ن  عّب��ر  ترام��ب  أن  خصوص��اً  اجلدي��دة،  واإلدارة 
عداء جتاه اإلس��الم واملس��لمني قوالً وعمالً عندما دفع 
بصق��ور اليم��ني األمريكي إل��ى املناص��ب القيادية في 
إدارته. سياس��ة داعمة بال حدود إلس��رائيل، متحالفة 
مع األنظمة العسكرية العربية، تعطي الضوء األصفر 
للدور الروسي في املنطقة وتغض النظر عن ممارسات 
إيران بالرغم م��ن انتقاداته لها هنا وهناك. مبعنى أن 
إدارة ترامب س��تكون استمراراً لكل ما اعتبرناه سلبياً 
في عه��دة أوباما، ورمبا يزيد عليها مزيد من العجرفة 

والكراهية لهذه الدول وشعوبها. 
ال أس��تطيع أن أرى ف��ي ي��وم 20 كان��ون الثان��ي 
2017 س��وى ي��وم ش��بيه بي��وم 2 آب 1934 عندم��ا 
وصل هتلر إلى رأس هرم الس��لطة في أملانيا النازية. 
التاريخ يعيد نفس��ه ولكن بطريق��ة أكثر هزلية ورمبا 

أكثر مأساوية.{

بقلم: رامي اخلليفة العلي

إيران.. بين األستانة وترامب
بقلم: حازم عياد

تدفق���ت تصريح���ات املس���ؤولني اإليراني���ني كالس���يل اجل���ارف ف���ي أعق���اب تول���ي ترام���ب 
مس���ؤولياته في البيت األبيض؛ لم يبق مس���ؤول إيراني كبير إال وأدلى بدلوه في هذا الش���أن؛ 
أغلبه���م من ق���ادة احلرس الثوري واجليش اإليراني؛ كان آخرهم العميد رضا بوردس���تان نائب 
قائ���د اجلي���ش اإليراني؛ إذ أكد أن تغيي���ر الرئيس األمريكي لن يغّير ش���يئًا في عدائها إليران. 
م���ن ناحية أخرى أكد بوردس���تان »ض���رورة احلذر من العدّو خاصة الذي يأتي من باب الس���الم 
والصداقة، لكنه يس���عى عبر مختلف الضغوط للوصول إلى هدفه األس���اس«؛ فإيران بحس���ب 
وجهة نظره في الس���لم واحلرب ترى في أمريكا عدوًا وترى نفس���ها محاطة باألعداء، فال فارق 

بني السلم واحلرب لديها.
خطاب بوردستان تبع خطاب ننت ياهو للشعب اإليراني عبر وسائل التواصل االجتماعي؛ 
أكد فيه األخير أن الكيان اإلسرائيلي ال يكّن العداء للشعب اإليراني بل لنظام احلكم القائم؛ 

مضيفًا مزيدًا من الهواجس حول توجهات اإلدارة اجلديدة ودواعي هذا اخلطاب وتوقيته. 
حديث ننت ياهو عزز املخاوف اإليرانية من حقيقة التوجهات اجلديدة لإلدارة األمريكية 
وم���ا تخفي���ه من نوايا؛ ه���ددت غير مرة بتمزيق االتف���اق النووي وتعديله؛ أم���ر حذر منه وزير 
اخلارجي���ة اإليران���ي مه���ددًا مبفاجآت أعدته���ا طهران لواش���نطن في حال مض���ت قدمًا بهذه 
السياسية؛ مفاجآت ال يستطيع ظريف املضّي بها بدون تعاون وتصالح مع دول اإلقليم وقواه 
السياسية. إيران كما هو واضح مشتبكة بقوة مع اإلدارة األمريكية وتراقب كل تفاصيل املشهد 
األمريك���ي ال���ذي ب���ات ميثل تهديدًا خطيرًا؛ في حملة يقف على رأس���ها نتنياهو؛ ملا توفره من 
فرص له ولكيانه لقيادة املنظومة اإلقليمية في هذه املواجهة األسطورية التي يعد لها لتكون 

بداية لدور قيادي صهيوني حالم في املنطقة.
األسوأ من ذلك كله أن املخاوف اإليرانية جاءت في ظرف حساس انطلقت فيه محادثات 
األس���تانة، وأط���ل فيه رأس اجلبل اجلليدي معنون���ًا باخلالفات والتباينات الروس���ية اإليرانية 
حول مس���تقبل س���وريا وس���بل التعاطي م���ع األزمة؛ فارضًا مزي���دًا من الضغ���وط على طهران 

القلقة من املستقبل وما فيه من مفاجآت.
فطهران ال تس���تطيع التش���بث طوياًل بش���روطها في األس���تانة في ظل التدهور املس���تمر 
واملتوق���ع لعالقته���ا مع واش���نطن؛ ما يتطلب منها عاج���اًل أو آجاًل موقفًا أكث���ر مرونة يجنبها 
الص���دام م���ع تركيا وروس���يا؛ مه���ددًا جهودها على مدى اخلمس س���نوات في س���وريا بل العراق 
أيض���ًا؛ مخاط���ر تطل���ب قدرًا كبي���رًا من املرونة من إي���ران جتاه حلفائه���ا وأصدقائها وجيرانها 
املستائني من سياساتها واستراتيجياتها في املنطقة. مرونة كفيلة بتجنيب طهران األسوأ في 
ملف العالقة مع الواليات املتحدة؛ فالتعنت اإليراني في األستانة سيقود حتمًا الى مزيد من 
التدهور في املكانة االستراتيجية ومزيد من الهشاشة التي تخشى منها طهران؛ لصالح فتح 

الباب واسعًا لضغوط أشد وطأة وقوة تقودها نحو عزلة حاربت طوياًل للخروج منها.
ليس���ت األس���تانة الورقة الوحيدة التي متلكها إيران وتس���تطيع من خاللها وقف النزيف 
والتوت���ر ف���ي املنطق���ة العربية؛ فامللف اليمن���ي ما زال حاضرًا بقوة مع وص���ول املبعوث األممي 
»ول���د الش���يخ« الى صنع���اء، واملترافق مع اس���تعدادات لعقد جولة محادث���ات جديدة يتوقع أن 
جت���ري عل���ى أرض اململكة األردنية؛ فهي فرصة مب���ا حتمله من إمكانية إليجاد حلول ايجابية 
لألزم���ة اليمني���ة تتخل���ى فيها طهران ع���ن دعمها قوى أث���ارت كثيرًا من الفوض���ى في اإلقليم 

واستنزفته في حرب طويلة.
جول���ة جديدة م���ن املفاوضات توفر فرص���ة إليران إحداث تقارب مع الس���عودية من خالل 
إب���داء مرون���ة ومزي���د من احلرص على أمن جيرانه���ا؛ ال باألقوال كما فعل علي ش���مخاني بل 
باألفع���ال؛ فه���ي املخرج األس���اس للتعامل مع ضغ���وط حقبة ترامبية يحكمه���ا انعدام اليقني 

والتقلب املستمر الذي يقود املنطقة ملزيد من الفوضى واالستنزاف.
إيران بعد ترامب ليست في وضع يسمح لها مبواصلة سياستها املتعنتة جتاه دول اإلقليم، 
فه���ي أح���وج م���ا تكون لنزع فتيل األزمات حت���ى تتمكن من التعامل مع احلقب���ة الترامبية وما 

تخفيه من مفاجآت؛ واألستانة واليمن مفاتيح وبوابات مقبولة لتجنب األسوأ.{

البيت األبيض: دراسة منع دخول المسلمين 
ستتم عقب تثبيت مرشح ترامب للخارجية

 أعل��ن البي��ت األبي��ض، ي��وم الثالث��اء، أن��ه س��تتم 
دراس��ة موضوع منع دخول املس��لمني ألمريكا بالتعاون 
ب��ني وزارت��ي األم��ن القوم��ي واخلارجي��ة، عق��ب تثبيت 
الكونغرس ملرش��ح الرئيس دونالد ترامب ملنصب وزارة 

اخلارجية ريكس تيلرسون. 
ج��اء ذل��ك ف��ي املوج��ز الصحف��ي اليوم��ي لش��ون 
سبايس��ر، املتحدث باس��م البيت األبيض من واش��نطن، 
حيث كان يرد على س��ؤال عن موعد تنفيذ ترامب لوعده 

»منع املسلمني« من دخول األراضي األمريكية.
وأضاف أن تيلرس��ون س��يقوم بالنظر ف��ي »تفعيل 
هذا التدقيق املش��دد للخلفيات )في إش��ارة لوضع نظام 
ص��ارم للتحقيق في خلفيات القادمني (« أس��وة بوزارات 

أخرى مثل األمن الوطني. 
ورغ��م أن متح��دث البي��ت األبي��ض ل��م يذك��ر منع 
املس��لمني بالذات من دخ��ول البالد، إال أن م��ن بني وعود 
ترامب خالل مائة يوم األولى من واليته، وقف اس��تقبال 

الوافدين »من مناطق بؤر اإلرهاب«.
وكثي��راً ما أطل��ق ترامب، خالل حملت��ه االنتخابية، 
تصريح��ات معادية للمس��لمني، حتى أنه دع��ا إلى منع 
دخولهم إلى بالده، حتى تعرف واشنطن، على حد قوله: 

»ملاذا يكره املسلمون الواليات املتحدة«. 
وكش��ف ترام��ب بع��د ف��وزه بالرئاس��ة، أن خططه 
م��ا زال��ت قائمة في ما يخ��ص حظر دخول املس��لمني إلى 
الوالي��ات املتحدة، حتى يتم التوص��ل إلى آلية ميكن من 

خاللها الفصل بني »املتطرفني« وغيرهم.
وف��ي قضي��ة أخ��رى، ق��ال املتح��دث باس��م البي��ت 
األبي��ض، أن ترام��ب ق��د أع��رب عن قلق��ه من قب��ل في ما 
يتعل��ق ب�»التزوي��ر االنتخاب��ي وتصوي��ت الن��اس غير 
القانون��ي« خ��الل االنتخاب��ات، وهو مس��تمر بحمل ذلك 
املعتقد املستند إلى »دراسات ودالئل قدمها اناس إليه«. 
ورداً على س��ؤال عما إذا كان ترامب الرئيس سيأمر 

بإج��راء حتقيق ف��ي موض��وع التزوي��ر االنتخابي الذي 
يّدعيه، أجاب سبايس��ر: »أعتقد أنه قد فاز بس��هولة، لذا 

فهو مرتاح بفوزه«. 
وكان ترامب قد قال يوم االثنني، خالل لقائه مع عدد 
م��ن أعضاء الكونغ��رس األمريكي، إن هن��اك من 3 إلى 5 
مالي��ني من غير الش��رعيني صوتوا ف��ي االنتخابات التي 
ج��رت في 8 تش��رين الثاني 2016، بحس��ب م��ا أوردت 

تقارير إعالمية أمريكية. 
وفي قضية ثالثة، ورداً على تقارير إعالمية حتدثت 
ع��ن قي��ام اإلدارة األمريكية الس��ابقة مبنح الفلس��طينني 
مس��اعدات بقيمة 221 مليون دوالر، شدد سبايسر، على 
أن ترامب »س��يعمل على ضمان أن تكون كل صفقة، وكل 
دوالر ينف��ق من قبل احلكومة، يت��م بطريقة حتترم دافع 

الضرائب األمريكي«، دون توضيح. 
ومؤخراً قال��ت تقارير إعالمية أمريكي��ة إن الرئيس 
الس��ابق باراك أوبام��ا وقبي��ل مغادرته وإدارت��ه للبيت 
األبي��ض بيوم واحد، منحوا الس��لطة الفلس��طينية 221 

مليون دوالر. 
يش��ار إلى أنه ف��ي مكاملة أجراها ترام��ب مؤخراً مع 
رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني ن��نت ياهو، أكد دعمه 

الكامل إلسرائيل.{
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مصادر في مصر وأمريكا تكشف خفايا اتصال ترامب بالسيسي
كشفت مصادر أمريكية ومصرية أسراراً مثيرة حول 
اتصال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، برئيس االنقالب 
عبد الفتاح السيسي، هاتفياً، مساء االثنني، كأول اتصال 
لترام��ب برئي��س عرب��ي بعد تنصيب��ه رئيس��اً للواليات 

املتحدة.
»ترامب يتأخر عن السيسي«

وعل��ى الرغم م��ن أن السيس��ي فَرّغ ج��دول أعماله، 
مس��اء االثنني، من أجل تلقي مكامل��ة ترامب، إال أن ترامب 

تأخر عن إمتامها في الوقت احملدد.
إن��ه كان م��ن  وقال��ت ش��بكة »ABC« األمريكي��ة 
املقرر أن يجري ترامب املكاملة مع السيس��ي في الس��اعة 
اخلامس��ة مس��اء بتوقيت القاهرة، إال أن ج��دول أعماله، 

كان »مزدحماً« ، ما أدى إلى إجرائها في وقت الحق.
وبينما احتفى إعالميو السيس��ي باالتصال، وقالوا 
إنه يؤكد مكانة نظام حكم السيسي لدى اإلدارة األمريكية 
اجلدي��دة، وأن احملادث��ة ه��ي م��ن أولي��ات احملادث��ات 
الت��ي أجراها ترام��ب بزعماء أجانب من��ذ تنصيبه، إال أن 
صحيف��ة »ذا هيل« األمريكية كش��فت أن املكاملة تأتي في 
وق��ت يدرس في��ه ترامب نق��ل الس��فارة األمريكية من تل 
أبي��ب إلى القدس، وأنها تأتي بعد يوم من اتصال ترامب 

برئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني ننت ياهو.
وكان ترام��ب وص��ف أول مكامل��ة هاتفي��ة ل��ه بع��د 
التنصي��ب مع ن��نت ياه��و ب�»الرائعة للغاي��ة«، دون ذكر 

املواضيع التي نوقشت خاللها.
االتصال استغرق 15 دقيقة

وكش��ف اإلعالمي املوالي للسيس��ي، أحمد موس��ى، 
أن االتص��ال الهاتفي بني السيس��ي وترامب اس��تغرق ما 
بني عش��ر دقائق إلى 15 دقيقة، ما اعتبره مراقبون وقتاً 
ضئي��الً للغاية، وال يتناس��ب مع طول انتظار السيس��ي 
للمكامل��ة، التي ض��اع نصفها في الترجم��ة بالتأكيد؛ ألن 
السيس��ي ال يتق��ن اللغ��ة االجنليزي��ة، ولم يتح��دث بها 
ف��ي أي محفل عاملي س��ابقاً. وم��ع ذلك، زعم موس��ى أن 
االتص��ال ناقش »كاف��ة القضاي��ا الدولي��ة«، وأعرب عن 
س��عادته بأن السيس��ي هو الرئيس الثالث الذى يجري 
معه الرئيس األمريك��ي اجلديد اتصاالً هاتفياً، مضيفاً أن 
العالق��ات بني البلدين س��تكون متميزة خ��الل فترة حكم 
ترامب. وأش��ار، في برنامج »على مس��ؤوليتي«، إلى أن 
»مكافحة اإلره��اب كانت على أولوي��ة امللفات التي متت 
مناقش��تها خالل االتص��ال، وتأكيد اجله��ود املبذولة من 

اجلانب املصري في مكافحة ومواجهة اإلرهاب«.
ومحتفي��اً باملكامل��ة أيض��اً، ق��ال اإلعالم��ي املوال��ي 
للسيس��ي، عمرو أديب، إن مصر على قلبها حجر صوان، 
لكن��ه يش��عر ب��أن احلجر ُيرف��ع قلي��الً، معقب��اً: »احلجر 
اتزحزح ش��وية ع��ن صدر مصر«. وأض��اف، في برنامج 
»كل ي��وم«، عب��ر فضائي��ة »on e«، مس��اء االثن��ني، أن 

األمريكيني كانوا مبثابة حج��ر على قلب مصر في الفترة 
املاضي��ة، وبحل��ول دونال��د ترامب بدأت مص��ر تتنفس، 
مش��يراً إلى أنه ألول مرة منذ خمس س��نوات تأتي ذكرى 
ثورة 25 يناير دون دق طبول احلرب، ومتابعاً: »مفيش 

ب��أن  وأردف  زم��رت«.  زم��ارة 
األمريكيني بدأوا يتفهمون املوقف 
املص��ري قليالً، كاش��فا أن ترامب 
سأل السيسي في مكاملته: »كيف 
ش��هراً  األربع��ني  مص��ر  عاش��ت 

املاضية؟«.
»لعب على املكشوف«

اخلبي��ر  رأى  ذل��ك،  إل��ى 
السياس��ي، محمد سيف الدولة، 
أن التضامن املصري مع الرئيس 
األمريكي املنتخب صار واضحاً، 
خاصة بعد اتصاله بالسيس��ي. 
وكتب عبر حس��ابه بفيس��بوك: »أفضل ما ف��ي االحتفاء 
املصري الرسمي بترامب أن اللعب هيبقى على املكشوف، 
والتبعية هتكون على اله��واء، وليس كما كانوا يفعلون 
من قب��ل؛ يتبادلون األحضان في الكواليس، ويطنطنون 

بالش��عارات الوطنية في امليكروفون��ات.. فرح واحتفاء 
مصري غير عادي بتلفون ترامب للسيسي«.
ماذا قال البيت األبيض؟

أن  أعل��ن  األبي��ض  البي��ت  باس��م  املتح��دث  وكان 
الرئي��س األمريكي أكد في االتصال الهاتفي، التزام بالده 

باملساعدات العسكرية ملصر.
باخلط��وات  أش��اد  ترام��ب  دونال��د  أن  وأض��اف 
اإلصالح��ات  بش��أن  املص��ري  لنظي��ره  الش��جاعة 
االقتصادي��ة، وأك��د الت��زام ب��الده مبس��اعدة مصر في 

حربها على اإلرهاب.
ماذا قالت الرئاسة املصرية؟

في املقابل، قال بيان للرئاسة املصرية إن »السيسي 
تلقى مس��اء االثنني اتصاالً هاتفياً من الرئيس األمريكي، 
أك��د خالله قوة العالقات املصرية األمريكية، وما تتس��م 

به من طابع استراتيجي«.
وذك��ر البيان أن السيس��ي أعرب »ع��ن تطلع مصر 
ألن تش��هد العالقات الثنائية الوثيقة بني البلدين دفعة 

جديدة في ظل إدارة الرئيس ترامب«.
وأض��اف أن الرئي��س األمريك��ي أعرب ع��ن تطلعه 
موعده��ا(  يح��دد  )ل��م  املرتقب��ة  السيس��ي  لزي��ارة 

لواشنطن.{

إشكاليات الواقع الجماهيري في مصر
أول إش��كالية تقابلنا في الوضع املصري احلالي 
ه��و أن املصريني أو أكثرهم ال يش��عرون بأنهم هم أول 
م��ن صنع ه��ذا الواقع امل��أزوم، أو على األقل س��اعدوا 
بقوة في صناعته، وترك��وه يعمق وجوده في الدولة 
املصري��ة، حت��ى ص��ارت الضريب��ة احملتمل��ة إلزالته 
عالي��ة ج��داً، ب��ل هناك من يش��ك ف��ي إمكاني��ة إزالته 

أصالً.
وتبرئ��ة النفس من املس��ؤولية جانب س��لبي في 
الش��خصية املصرية، لعل��ه من بقايا عه��د جمال عبد 

الناصر ونظام حكمه املمتد، الذي رس��خ في املصريني 
مفاهي��م مقلوب��ة أو زائف��ة ح��ول مس��ؤولية املواط��ن 

وعالقته بالدولة.
إذ ظل واقع بالده الداخلي واخلارجي ُيصَنع وهو 
يتفرج، وبقيت الدولة تتولى أمره في الكبير والصغير 
من الشؤون، ومتثل مصدر معلوماته األوحد، وتعتمد 
عالقت��ه به��ا عل��ى م��ا يش��به املقايض��ة، فتضم��ن له 
»احلكومة« بعض السلع املدعومة ووظيفة أو فرصة 
عم��ل تق��ف به عن��د ح��ّد الكفاف م��ع ش��يء هزيل من 
الترفي��ه، مقاب��ل أن يصم��ت عما 
يصدر م��ن الق��رارات وُيختار من 

السياسات.
إشكالية تبرئة النفس

وم��ع ُبع��د العه��د الناصري 
عن��ا اآلن، إال أن��ه بال ش��ك صانع 
كبي��ر للواق��ع املص��ري احلال��ي؛ 
م��ن  رس��خه  مب��ا  فق��ط  لي��س 
عل��ى  املطلق��ة  اجلي��ش  س��يطرة 
مص��ر،  ف��ي  السياس��ية  احلي��اة 
وحراس��ة النظ��ام بتحال��ف م��ن 

النخب الثقافية والسياس��ية مع العسكر، ولكن أيضاً 
به��ذا امليراث النفس��ي الس��لبي ال��ذي م��ا زال حاضراً 
في الش��خصية املصري��ة، ويؤثر في صناع��ة الواقع، 
ويؤدي إلى مواقف س��لبية من املواطن جتاه الصراع 
السياسي حني يجري في بالده كأنه ال يعنيه، أو كأنه 

يقع بعيداً خلف احلدود!
وم��ن هن��ا يج��ب عل��ى املصري��ني ف��ي اللحظ��ة 
التاريخي��ة احلاض��رة -حت��ى الثوري��ني منه��م- أن 
يعرف��وا أنه��م ش��ركاء رئيس��يون ف��ي صناع��ة واقع 
بالدهم احلالي، ال لكي تسيطر عليهم مشاعر اإلحباط 
واليأس، أو ُيش��غلوا أنفس��هم باجل��دل حول املاضي، 
ولك��ن ليتول��وا بأنفس��هم ح��ل أزم��ة اللحظ��ة ودف��ع 
الكارثة القائمة، ولكي يعبروا تلك احلواجز النفس��ية 
التي وضعها االس��تبداد الطويل في طريق محافظتهم 

على أوطانهم وحقوقهم فيها.
ثمة إش��كالية أخرى خطيرة ف��ي الواقع املصري 
احلال��ي، هي أن املصريني يبدون انتقائيني في حتديد 
الطرف الذي يتحمل املسؤولية عما يجري اآلن ملصر، 

فه��م -في جزء منه��م- يبرئون في كثير م��ن مواقفهم 
عبد الفتاح السيسي من التسبب في األزمات الطاحنة 
الت��ي تعاني منه��ا البالد، ويس��ندونها إل��ى مجهول، 
أو إل��ى أط��راف خفي��ة -داخلية وخارجي��ة- تتالعب 

بالبالد على حد تصورهم.
وه��ي صورة مك��ّررة -ف��ي جانب منه��ا- لتبرئة 
عب��د الناص��ر من املس��ؤولية ع��ن الهزمية املُ��ّرة التي 
حلق��ت مبصر والعرب في ح��رب حزيران عام 1967؛ 
إذ خ��رج »الزعي��م اخلال��د« -وهو املس��ؤول األول عن 
القرار في الدولة- بريئاً متاماً من التسبب في الكارثة 

الضخمة.
وف��ي مقابل ه��ذا، هناك م��ن املصريني م��ن يحِمّل 
السيس��ي وح��ده مس��ؤولية االنح��دار الكبي��ر ال��ذي 
تعاني��ه مصر اآلن، ومع أن��ه يتحمل قس��طاً كبيراً من 
املس��ؤولية، إال أن التركيز على شخصه يترك انطباعاً 
بأن مجرد إحالل ش��خص آخر مكانه س��يحل املشكلة 
املس��تحِكمة، فل��و جاء رئي��س جديد للب��الد من نفس 
املنظوم��ة واس��تطاع أن يخف��ف ش��يئاً ما م��ن األزمة 
االقتصادية، ويعالج بعض األزمات القائمة، التبعته 

جماهير غفيرة ال تدرك حقوقها جيداً.
وال يخف��ى أن املس��ؤول ع��ن الوض��ع احلالي في 
مص��ر هو نظ��ام متكام��ل فرضت��ه السياس��ة الدولية 
على املصريني بالقوة واحليلة، واملساعدة السياسية 
ق��د  املفتوح��ة؛  واإلعالمي��ة  االقتصادي��ة  واملعون��ة 
تظه��ر بعض الش��خصيات والوجوه على س��طح هذا 
النظ��ام، إال أن ج��ذوره وأذرعه ممتدة ف��ي كل ناحية، 
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د رئيس الموساد لجهة أجنبّية؟ فضيحة تهّز »إسرائيل«.. هل ُجنِّ

 ويعتب��ر ميلتش��ني املش��تبه الرئيس��ي ف��ي تقدمي 
هيئ��ة  عل��ى  س��ارة،  وزوجت��ه  ياه��و  لن��نت  رش��اوى 
س��يجار فاخ��ر وكح��ول، بكلف��ة فاقت400 ألف ش��يكل 

)دوالر=3.84شيكل(
 وأف��اد تقرير س��ابق للقن��اة العاش��رة بتاريخ 14 
كان��ون األول املاض��ي، ب��أن »باك��ر ال��ذي ال ي��زال زوج 
املغني��ة الش��هيرة ماري��ا كي��ري، ق��ّدم ع��ام 2015 إلى 
يوس��ي كوهني، الذي ش��غل ف��ي حينه منص��ب رئيس 
مجل��س األم��ن القوم��ي، س��بع تذاك��ر لع��رض كي��ري 
ف��ي إس��رائيل، بقيم��ة آالف الش��واكل«، بحس��ب موقع 

»املصدر« اإلسرائيلي.
 وذك��ر التقرير، أن »كوهني اعتاد اس��تخدام ش��قة 
باك��ر الفاخرة ف��ي تل أبي��ب أحياناً، عندما كان رئيس��اً 
ملجل��س األم��ن القوم��ي، حي��ث يج��ري التحق��ق حالياً 
ملعرف��ة إذا كان��ت الهدايا الت��ي قدمها باك��ر إلى كوهني 
محظ��ورة قانونياً، لكونه موظف دولة، وإذا حصل على 

منفعة ذاتية أو ال«.
 وف��ي س��ياق متص��ل، أك��دت صحيف��ة »يديعوت 
أحرن��وت« العبري��ة يوم األحد، أن ننت ياهو س��يخضع 
للتحقيق للمرة الثالثة في القضية رقم 2000 األس��بوع 
املقب��ل، حي��ث ج��رى التحقي��ق مع��ه س��ابقاً مرتني في 

القضية رقم 1000.{

أركان أحد األجهزة األمنية في إسرائيل«.
 كم��ا كش��فت صحيفة »هآرت��س« اإلس��رائيلية أن 
ميلتش��ني وباكر، »حاوال جتنيد كوهني للشراكة معهما 
في ش��ركة تأم��ني«، حي��ث »ب��ادر كل منهما إل��ى إقامة 
شركة جديدة، في ضوء شراكتهما في شركة بلو سكاي 
إنترناش��يونال؛ التي أسس��ها  ميلتش��ني ع��ام 2008، 

وبلغت استثمارات باكر فيها 15 مليون دوالر.
 جتنيد رئيس املوساد

وتش��ير الصحيفة إلى أن »ميلتش��ني وباكر حاوال 
جتنيد رئيس املوس��اد، بصفته ش��ريكاً، في الفترة التي 
جرى فيها تعيينه مستش��اراً لألمن القومي لدى رئيس 

احلكومة، ورئيساً ملجلس األمن الوطني اإلسرائيلي«.

تعكس قضايا الفساد التي ُيكَشف عنها تباعاً، والتي 
تتعل��ق بالصف األول ف��ي قيادة االحتالل اإلس��رائيلي، 
حجم املش��اكل الت��ي يواجهه��ا زعماء االحت��الل؛ فبعد 
التحقي��ق مع رئيس احلكومة اإلس��رائيلية بنيامني ننت 
ياهو، بدأت أصابع االتهام بالفس��اد توجه نحو رئيس 

جهاز »املوساد« اإلسرائيلي، يوسي كوهني.
عالقات قوية وواسعة

وفي وقت س��ابق من هذا الش��هر، طلب املستش��ار 
القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، من 
الشرطة اإلس��رائيلية إجراء حتقيق مع كوهني، »بتهمة 
الفس��اد املال��ي وتلق��ي رش��اوى وامتي��ازات م��ن رجل 

األعمال وامللياردير األسترالي جيمس باكر«.
 وأوضحت القناة العاشرة اإلسرائيلية، أن حتقيق 
الش��رطة اإلس��رائيلية أكد أن »رئيس املوس��اد يوس��ي 
كوهني، تلقى هدايا كثيرة من رجل األعمال اإلس��رائيلي 
أرنون ميلتشني«، الفتة إلى أن »ميلتشني ميتلك عالقات 
قوية وواسعة مع مستويات السلطة كافة في إسرائيل؛ 
وخاص��ة نتنياهو وكوهني«، وفق م��ا نقله املختص في 

الشأن اإلسرائيلي عمر جعارة.
 ووصل��ت القضاي��ا الت��ي يت��م التحقي��ق فيها مع 
كوه��ني إل��ى ح��د اتهام��ه ب�»التجني��د« ملصلح��ة جهة 
أجنبية، حيث كش��ف احمللل السياسي اإلسرائيلي لدى 
صحيف��ة »يديع��وت أحرون��وت« العبري��ة، ش��يمعون 
شيفر في وقت س��ابق، أن »فضيحة خطيرة للغاية تهز 

ترامب
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بحيث إن سياس��ة اإلقليم كله تص��ب في جانب بقائه 
واستمراره.

طبيعة األزمة
يعتب��ر كثير من املصري��ني مش��كلَتهم اقتصادية 
أوالً وأخي��راً، في حني أن احلقيق��ة هي أن الدكتاتورية 
العس��كرية التي س��يطرت على كل شيء في مصر هي 
مش��كلة املشكالت، فهي التي ساقت البالد إلى املنحدر 
الصع��ب ال��ذي أه��در مكانته��ا اإلقليمية، وه��ي التي 
نش��رت الفقر واخل��وف في ربوع الوط��ن، وألغت حق 
اإلنس��ان الطبيعي ف��ي وطنه، وقص��رت خيراته على 
نفس��ها دون بقية اخلل��ق ممن ورثوا العي��ش في هذا 

الوطن جيالً بعد جيل.
وال نري��د التعميم أكثر من ه��ذا، ونعود فنلتصق 
بالواقع اجلزئي املباشر أو ما يسمونه احلياة اليومية 
للمواط��ن، بدءاً من رغيف اخلبز ال��ذي كان يخرج من 
حقل الفالح املصري منذ دهور طويلة، ثم حّول الفساد 
احلاكم مصر في زمن حسني مبارك إلى أكبر مستورد 
للقم��ح في العال��م، ثم حاول محمد مرس��ي وحكومته 
اس��تعادة مجد الف��الح املص��ري، إال أن االنقالب الذي 
كان أسرع منه صنع مجداً من نوع آخر ملافيا استيراد 
القم��ح، أو مافيا صناعة الرغي��ف التي ال تراعي في ما 

يأكله الناس إال أن يكون جالباً للربح الوفير لهم.
إن املصري -الذي يخرج بحثاً عن عمل وال يجده 
فيفك��ر في االنتح��ار- ينبغ��ي أن يفه��م أن اإلجراءات 
االقتصادي��ة القاتلة التي يتخذها النظام هي الس��بب 
في أزمته، وعليه أال ينحر نفس��ه، بل ينحر الظلم الذي 
س��لبه فرصته في احلياة. والفالح ال��ذي يكّد ويتعب 
في حقل��ه دون أن يج��د لذلك ثمرة، علي��ه أن يعلم أن 
فأس��ه الت��ي يش��ق به��ا األرض ينبغ��ي أن يش��ق بها 
صدور ظامليه -كما أوص��اه جمال الدين األفغاني من 

قبل- حتى تعود ثمرات تعبه إليه وإلى أبناء وطنه.
إن جذور ش��جرة الفساد املتفرعة في كل مجاالت 
احلي��اة مبصر ميثلها الفس��اد السياس��ي الذي تديره 
الدكتاتورية العسكرية، وبدون تركيز الضربات على 
هذه اجلذور بوسائل مدروسة وواضحة، ستبقى هذه 
الش��جرة اخلبيثة في أرض الكنان��ة تعبث بتاريخها 

وزمنها كله.
صفوف غير متراصة

ليس هناك صورة معينة أو وسيلة واحدة للتغيير 
السياس��ي واالجتماعي تصلح لكل حالة أو لكل أمة أو 
ل��كل عص��ر كما يثبت التاري��خ، إال أن م��ن املؤكد أنه ال 
جناح ملن يواجه عدّوه بصف��وف متفرقة. ومع أهمية 
التخلص م��ن الش��خصيات الوظيفية الت��ي يفرضها 
اخلص��م على املس��يرة بص��ورة أو بأخ��رى إلضعاف 
العزائ��م أو متييع احلل��ول أو حتريف املس��يرة، إال أن 
احلال��ة املصرية حتتاج ف��ي هذه الناحي��ة إلى إدراك 

أمور مهمة في الطريق:
أولها: أن النخبة لن تستطيع الوصول إلى هدفها 
م��ن االنتص��ار عل��ى الفس��اد إال ب��أن تتح��رك كاحملار 
)الذي ميثل عنصر احلياة( داخل الصدفة )التي متثل 
عنص��ر احلماي��ة(، ومن هنا ل��زم إيقاظ الن��اس بفعل 
إعالمي متنوع وضخم ومكثف، وإشراكهم في املعركة 
الكبيرة مع الفساد والدكتاتورية، وال ينبغي أن حتول 
دون ذلك أخطاء سابقة أو مواقف مشينة تورطت فيها 
جماهير واس��عة، فإن الله تعالى ف��ي جالله لم يغلق 

باب التوبة في وجه عباده!
ثانيها: أن االختالف ب��ني النخب الثورية ينبغي 
أال يق��ف دون عملها مع��اً، والعجز ع��ن التوفيق بينها 
يعن��ي بقاءها أهداف��اً س��هلة ملخاطر ته��دد باجتياح 

اجلميع، حيث ال يبقى اختالف وال مختلفون!
ثالثها: أن الس��عي إلى استعادة الدميقراطية في 
مص��ر ينبغ��ي حتويله إلى مش��روع ممتد الس��تعادة 
الذات املصرية بهويتها العربية اإلسالمية، وانتمائها 
إلى أمته��ا وإقليمها انتماًء فاعالً وصانعاً لواقع يخدم 
مص��ر وجيرانه��ا، كم��ا هي ص��ورة مص��ر التاريخية.
إن اله��دف اآلن��ي ال��ذي ينبغ��ي تبني��ه هو اس��تعادة 
الدميقراطي��ة، لكن الهدف االس��تراتيجي -الذي ميكن 
م��ن خالل��ه حتقي��ق اله��دف اآلن��ي بص��ورة جي��دة- 
ه��و إع��ادة صياغ��ة احلي��اة الثقافي��ة واالجتماعية، 
والعودة من الش��تات النفس��ي والعقل��ي إلى نوع من 
االس��تقرار اخلص��ب، وه��ذا كله ميك��ن الب��دء فيه في 
مسيرة املواجهة مع الدكتاتورية احلاكمة مبشروعها 
املدم��ر. وأحس��ب أن املجتمع الدولي -ال��ذي قد ميثل 
موقفه س��بباً للي��أس- ليس من مصلحت��ه أن يصيب 
احلي��اة العربي��ة بتش��وه أكث��ر من ه��ذا ال��ذي حدث 
خ��الل الس��نوات األخي��رة، وم��ن مصلحت��ه أن يترك 
التجربة السياس��ية العربية تأخ��ذ مجراها الطبيعي 
ف��ي معاجلة قصورها بنفس��ها، ويقي��م معها عالقات 
متوازنة ال تغرس أشواكاً مبكرة في صفحات التاريخ 

القادمة.{

احتجاجات في واشنطن ومدن أوروبّية على تنصيب ترامب رئيسًا
حطم��ت مجموعة م��ن احملتجني واجه��ات متاجر 
ونواف��َذ س��يارات ف��ي واش��نطن خ��الل مس��يرة ض��د 
تنصيب دونالد ترامب رئيس��اً للواليات املتحدة، بينما 
ش��هدت مدن أوروبي��ة مظاه��رات مح��دودة مناهضة 

لترامب.
واندلعت مناوش��ات في واش��نطن بني احملتجني 
ومعظمه��م م��ن الناش��طني املناهضني لترام��ب، وبني 
الشرطة التي حاولت منعهم من عرقلة توافد املؤيدين 

على مكان حفل التنصيب.
ملواجه��ة  الفلف��ل  رذاذ  الش��رطة  واس��تخدمت 
املتظاهري��ن الذي��ن حطم��وا النوافذ ودم��روا صناديق 
الصحف قبل الس��يطرة عليهم، بينما اعتقل العش��رات 
خالل تفريق املظاهرات. وقال متحدث باسم الشرطة: 

»لقد أوقفنا نحو 95 شخصاً«.
مظاهرات أوروبية وفلسطينية

وبعي��داً عن الوالي��ات املتحدة، نظم��ت مظاهرات 
محدودة في مدن أوروبية عدة رفضاً لتنصيب ترامب، 

بلغ عدد املشاركني فيها بضع مئات من األشخاص.
فف��ي برلني جتمع ما بني مئتني وثالثمئة ش��خص 
-منهم أميركيون- أمام مقر احلزب الشعبوي اليميني 
قب��ل أن يتوجهوا إل��ى بوابة براندب��ورغ، رافعني الفتة 

كبيرة تطالب ب�»جسور وليس جدراناً«.
وبعد وصولهم إلى البوابة، جتمعوا أمام س��فارة 

الواليات املتحدة مشكلني بواسطة شموع كلمة »ال«.
وفي لندن، علق مناهضون لترامب الفتة على تاور 
بريدج حملت أيضاً عبارة »فلننب جسوراً ال جدراناً«.     

وف��ي بروكس��ل، جتمع مئ��ات أمام مبن��ى »تياتر 
دو ال موني��ه« جتاوباً مع دع��وة العديد من اجلمعيات 

احلقوقي��ة والبيئي��ة واألح��زاب اليس��ارية واملنظمات 
النس��وية، وش��ارك في التحرك ممثل��ون ملنظمة العفو 

الدولية واحلزب الدميقراطي األميركي.
ماليني تظاهروا

وس��ار نحو خمسمئة ش��خص بعضهم يضعون 
أقنع��ة على الوجه في ش��وارع وس��ط املدينة، ورددوا 
هتافات مناهضة لترام��ب، وحملوا الفتات كتب عليها 
»اجعل��وا العنصريني يخافون مجدداً« للس��خرية من 

شعار حملة ترامب »اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً«.
ووقعت اش��تباكات خ��ارج محيط مق��ر االحتفال 
أم��ام مبنى الكابيت��ول، وحطم احملتج��ون أيضاً بضع 
لبي��ع  وصنادي��ق  للقمام��ة  س��الالً  وقذف��وا  س��يارات 
الصح��ف ف��ي الش��وارع، وقام��ت الش��رطة بتفري��ق 

معظمهم قبل نحو تسعني دقيقة من أداء ترامب اليمني 
في مقر الكونغرس على بعد 2.4 كيلومتر.

وذكرت تقاري��ر إخبارية أنه ج��رى حتطيم نوافذ 
متاجر ستاربكس وماكدونالدز، وفقاً لصور مت نشرها 

على موقع تويتر.
وأغلقت الس��لطات عدة شوارع أمام حركة املرور، 
ومترك��ز ضباط يرت��دون الزي العس��كري عن��د نقاط 

التفتيش.
أما في عدد من املناطق الفلس��طينية احملتلة، فقد 
خرج��ت ع��دة مظاهرات ووقف��ات احتجاجي��ة على ما 
ص��در عن ترامب، س��واء في حملت��ه االنتخابية أو في 
خطاب التنصيب، ال سيما إعالنه نقل سفارة بالدة الى 

مدينة القدس.{

ماليين تظاهروا في أميركا والعالم ضد ترامب

خطة إسرائيلية لبناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة

شارك بني ثالثة وخمسة ماليني في الواليات املتحدة 
وعبر العالم في احتجاجات واس��عة ضد الرئيس دونالد 

ترامب بعد يوم فقط من تنصيبه.
وأك��د منظمو »مس��يرة النس��اء« أن أكثر م��ن مليون 

شاركوا في مظاهرات واشنطن.
ووصف��ت مظاه��رات العاصم��ة األميركي��ة بأنها من 
ب��ني أكبر االحتجاجات في تاريخها، بينما رفض املتحدث 
اإلعالمي باسم البيت األبيض شني سبايسر التعليق على 
أعداد املتظاهرين، مش��يراً إلى أن السلطات في واشنطن ال 

تقدم في العادة أرقاماً.

صادق رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني ننت 
ياه��و ي��وم الثالث��اء عل��ى خط��ة لبن��اء 2500 وحدة 
اس��تيطانية ف��ي الضفة الغربية احملتل��ة، بينما أدانت 
منظمة التحرير الفلس��طينية ه��ذه اخلطوة واعتبرتها 

استخفافاً بالعالم العربي واملجتمع الدولي.
وقال متحدث باس��م وزارة الدفاع اإلسرائيلية إن 
إقرار املش��روع اجلديد جاء لتلبية »احتياجات السكن 

واحلياة اليومية«.
وج��اء في بيان لل��وزارة أن مئة منزل س��تقام في 
مس��توطنة بيت إيل التي حصلت وفقاً لوسائل اإلعالم 
اإلس��رائيلية على متويل من أسرة جاريد كوشنر زوج 

ابنة الرئيس ترامب.
وهذا هو اإلعالن الثاني خلطط بناء مس��توطنات 

وفي نيويورك احتشد أربعمئة ألف وفق رئيس بلدية 
املدينة، فيما قّدر املنظمون العدد بس��تمئة ألف. وس��جلت 
مظاهرة أخرى ضخمة في لوس أجنلوس مشاركة نصف 

مليون شخص، وفق الشرطة.
كما تظاهر ما يصل إلى 250 ألفاً في شيكاغو بحسب 

املنظمني، بينما أحصت الشرطة 125 ألفاً تقريباً.
وأحص��ى املنظم��ون مئتي أل��ف متظاهر ف��ي كل من 
بوس��طن ودنفر، بينما خرج عش��رات اآلالف في مس��يرات 
مماثل��ة ف��ي كل من  داالس وس��ان فرانسيس��كو وس��انت 
لويس ودنفر وس��ياتل وبورتالند وأوريغون وماديس��ون 

جدي��دة ف��ي األراضي الفلس��طينية احملتل��ة منذ تولي 
الرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب مه��ام منصبه يوم 

اجلمعة املاضي.
وقبل يومني منح االحت��الل الضوء األخضر لبناء 

نحو ستمئة وحدة استيطانية في القدس احملتلة.
وف��ي تغريدة له مبوقع تويتر، قال رئيس الوزراء 
اإلس��رائيلي بنيامني ننت ياهو »نبني ونواصل البناء« 
بع��د فت��رة وجي��زة من إع��الن وزي��ر دفاع��ه  أفيغدور 

ليبرمان اخلطة االستيطانية اجلديدة.
وتش��ير ه��ذه اخلطوة إلى أن إس��رائيل اكتس��بت 
ج��رأة في ظل اإلدارة اجلديدة ف��ي البيت األبيض التي 
ينظ��ر إليه��ا عل��ى نطاق واس��ع أنه��ا مؤيدة للنش��اط 

االستيطاني.

وويسكنسن وبسمارك.
هذه املظاهرات -التي كانت س��لمية ولم تسجل فيها 
أعم��ال عنف أو اعتقاالت- ردد احملتجون هتافات غاضبة 
م��ن مواقف ترامب جتاه النس��اء واألقلي��ات، وترددت في 

بعض املسيرات دعوات لرحيل الرئيس األميركي.
وحت��دث املنظم��ون عن نح��و 670 مظاه��رة خرجت 
ي��وم األحد عب��ر العالم، كان م��ن أضخمه��ا املظاهرة التي 
ضمت عشرات اآلالف في لندن. ونظمت مسيرات متفاوتة 

احلجم في باريس وبرلني وسيدني وطوكيو وغيرها.
ترامب يهاجم اإلعالم

وتفادى الرئيس األميركي التعليق على خروج أعداد 
كبيرة من املتظاهرين في واش��نطن وف��ي معظم الواليات 
األميركية، بيد أنه هاجم وس��ائل اإلعالم بش��أن تغطيتها 

حفل تنصيبه يوم اجلمعة.
وق��ال ف��ي تصري��ح ل��ه خ��الل زيارت��ه الكاتدرائي��ة 
الوطنية ومقر وكالة املخابرات املركزية )س��ي آي أي( في 
واشنطن، إن وسائل اإلعالم سعت إلى إظهار أعداد أقل من 

املشاركني في حفل التنصيب.
وكان ترامب قد اشتبك مراراً مع ممثلي وسائل اإلعالم، 
س��واء خالل مؤمترات صحفية أو في تغريدات على موقع 
تويتر، واتهم أحد مس��اعديه بعض وس��ائل اإلعالم بأنها 
حت��اول »نزع ش��رعيته«. وأعلنت املرش��حة الدميقراطية 
هي��الري كلينت��ون ع��ن دعمه��ا لالحتجاج��ات، واعتبرت 
أن املش��اركني فيها يدافع��ون عن القي��م الدميقراطية، كما 
أن وزي��ر اخلارجي��ة )الس��ابق( ج��ون كي��ري ش��ارك في 

املظاهرات التي ضمت أيضاً فنانني أميركيني.{

وقال نتنياهو األح��د املاضي إنه بعد تولي ترمب 
مه��ام منصب��ه رفعت جمي��ع القي��ود املفروض��ة على 

أنشطة البناء في القدس الشرقية.
الفلس��طينية  الرئاس��ة  أعلن��ت  جانبه��ا،  وم��ن 
اعتراضها عل��ى اخلطوة، ودعت املجتم��ع الدولي إلى 

التحرك حملاسبة إسرائيل.
وقال الناطق باس��م الرئاس��ة نبيل أب��و ردينة إن 
هذا القرار »عمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب«. 
وأض��اف أن اس��تمرار االس��تيطان يعيق أي��ة محاولة 

إلعادة األمن واالستقرار ويعزز التطرف واإلرهاب.
واعتب��ر الناطق باس��م الرئاس��ة الفلس��طينية أن 
القرار »يش��كل حتدياً واس��تفزازاً واس��تخفافاً بالعالم 
العربي واملجتمع الدولي، واملطلوب اآلن وقفة حقيقية 

وجدية ملراجعة هذا التحدي«.
يش��ار إل��ى أن مجل��س األم��ن الدول��ي أص��در في 
كان��ون األول املاض��ي ق��راراً يطال��ب بوقف األنش��طة 

االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية.{
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فيروس »شمعون« يشّل 
أجهزة سعودية

 تواصل الش��لل ف��ي قطاع��ات حكومية 
»ش��معون«  في��روس  ضربه��ا  س��عودية 
العاصف��ة  وأوقف��ت  الثاني��ة.  نس��خته  ف��ي 
اإللكتروني��ة أجه��زة حاس��وب ف��ي وزارات 

وقطاعات حكومية وشركات عدة.
وتض��ررت جه��ات حكومي��ة ع��دة م��ن 
االتص��االت،  وزارات  منه��ا  »ش��معون2«، 
والصح��ة، والعم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، 
واإلس��كان، وهيئة التحقيق واالدعاء العام، 
العام��ة  واملؤسس��ة  »ص��دارة«،  وش��ركة 
للتدري��ب التقن��ي واملهني. وأص��درت هيئة 
االتص��االت وتقني��ة املعلوم��ات حتذي��راً من 
هجمات »شرس��ة« على املواق��ع اإللكترونية 

احلكومية.
ودمر الفيروس في نس��خته األولى قبل 
نحو أربعة أعوام 30 ألف حاسوب شخصي 
في شركة »أرامكو السعودية«، وسبب محو 
البيانات وس��جالت اإلقالع الرئيس��ية املهمة 
ف��ي ب��دء عمل��ه. وع��اد ليط��ل من جدي��د في 
تش��رين الثاني، مهاجم��اً أنظم��ة إلكترونية 
لهيئات وشركات حكومية ومنشآت حيوية، 
بعضه��ا ف��ي قط��اع النق��ل، لالس��تيالء على 
معلوم��ات الدخول إلى النظام، وزرع برمجة 

خبيثة لتعطيل بيانات املستخدم.

هنّية يدعو من القاهرة
إلى فتح معبر رفح

بحث نائ��ب رئيس املكتب السياس��ي 
حلرك��ة »حم��اس« إس��ماعيل هني��ة م��ع 
مس��ؤولني أمني��ني مصري��ني ف��ي ملف��ات 
املصاحل��ة الفلس��طينية وفت��ح معبر رفح 
الب��ري ب��ني مص��ر وقط��اع غ��زة حلرك��ة 
األفراد وإدخال بضائع ومواد عبر القنوات 
الرسمية.وأوضحت مصادر فلسطينية في 
القاه��رة أن رئيس االس��تخبارات املصرية 
خال��د ف��وزي اجتم��ع م��ع هني��ة ألكثر من 
ثالث س��اعات، ونق��ل هني��ة للوزير فوزي 
طلباً بفت��ح املعبر يومياً ومل��دة تراوح بني 
3 و4 س��اعات، مبدي��اً اس��تعداد احلرك��ة 
لالنخ��راط ف��ي مؤمت��ر جدي��د للمصاحلة 
برعاية مصرية والت��زام نتائجه. وعلم أن 
مس��ؤولي االستخبارات قدموا لهنية ثالث 
قوائ��م تض��م أس��ماء فلس��طينيني مقيمني 
ف��ي القطاع تتهمهم القاه��رة بالتعاون مع 
اإلرهابي��ني ف��ي س��يناء وتهريب أس��لحة 
وتق��دمي مس��اعدات لوجيس��تية لبع��ض 
اجلماعات، خصوصاً تنظيم »أنصار بيت 
املق��دس« املرتبط بتنظي��م »داعش«، فيما 
أنك��ر هنية وج��ود األس��ماء الت��ي تضمها 
القوائ��م في قطاع غ��زة. وأضافت املصادر 
أن هنية أبلغ املس��ؤولني املصريني رغبته 
ف��ي التعاون مع كل الطروح��ات املصرية، 
ملحاً على ضرورة فتح املعبر يومياً، إال أن 
القاهرة ج��ددت موقفه��ا بصعوبة تطبيق 
ذلك بسبب ش��كوك ومخاوف من أن ُيسهم 

ذلك في دعم اإلرهاب في سيناء.

األمم المتحدة تطلب مساعدات 
إضافية لالجئين السوريين

دع��ت االمم املتح��دة ال��دول املانحة الى 
إضافي��ة  دوالر  ملي��ارات   4،6 تخصي��ص 
ملس��اعدة مالي��ني الس��وريني الالجئ��ني ف��ي 
البلدان املجاورة لس��وريا، وغالبيتهم نساء 
واطفال يعيشون حالة طارئة. وقال املفوض 
الس��امي لش��ؤون الالجئني فيليبو غراندي، 

خالل مؤمتر دولي في هلسنكي ان »الالجئني 
تس��تضيفهم  الت��ي  واملناط��ق  الس��وريني 
يحتاجون أكثر م��ن أي وقت مضى لدعمنا«. 
وأض��اف: »يج��ب عل��ى املجتم��ع الدولي أن 
يوجه رسالة واضحة أنه الى جانبهم ويوفر 
لهم الدعم الذي يحتاجونه سريعاً«. وتابع: 
»الع��ام املاض��ي، وصلن��ا إلى نس��بة متويل 
60 باملئ��ة من التعه��دات. وأعتقد أنه ميكننا 
جميعن��ا أن نفعل أفضل من ذل��ك«. واطلقت 
ش��ركائها  م��ن   240 ونح��و  املتح��دة  األمم 
)مؤسسات دولية وحكومات ومنظمات غير 
احلكومية( رس��مياً في العاصم��ة الفنلندية 
خريطة املساعدات اإلقليمية لالجئني لعامي 
2017 و2018.وته��دف اخلط��ة إلى متويل 
املخصص��ة  الدولي��ة  املس��اعدات  وتنظي��م 
ل�4،7 ماليني الجئ س��وري في تركيا ولبنان 

واألردن والعراق ومصر.

ين  قلق دولي حيال المدنيِّ
غربي الموصل

أعرب��ت االمم املتح��دة ع��ن قلقه��ا من 
»مخاط��ر ش��ديدة« ته��دد نح��و 750 الف 
نس��مة يعيش��ون في اجلان��ب الغربي من 
املوص��ل، فيم��ا تس��تعد الق��وات العراقية 
الس��تعادة كام��ل املدين��ة الت��ي تع��د آخر 
اكبر معاقل اجلهاديني في البالد. ومتكنت 
الق��وات العراقي��ة بدعم التحال��ف الدولي 
بقيادة واش��نطن بعد مئة يوم من املعارك 
الكثيف��ة م��ن اس��تعادة اجلانب الش��رقي 
م��ن املدين��ة، وبات��ت تتمركز ف��ي مواجهة 
الضف��ة  عل��ى  املتمركزي��ن  اجلهادي��ني 
الغربية من دجلة. وشهدت األشهر الثالثة 
االخيرة قتاالً ضاري��ًا مع اجلهاديني الذين 
خس��روا معظم املدن التي اس��تولوا عليها 
خالل هجوم ش��رس في حزي��ران 2014. 
ومن املتوقع ان تكون املعارك اشد فتكاً في 
اجلانب الغربي نظراً إلى الكثافة السكانية 
وإلى ضيق شوارع الوسط القدمي للمدينة 
وانتشار التحصينات اجلهادية فيه. ونقل 
بي��ان ع��ن لي��ز غراندي منس��قة الش��ؤون 
اإلنس��انية ف��ي الع��راق: »نأم��ل تأمني كل 
ش��يء حلماي��ة مئ��ات اآلالف من الس��كان 

املقيمني على الضفة الغربية لدجلة«. 

2500 وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة

عدوانه��ا  إس��رائيل«  صّع��دت» 
االس��تيطاني ف��ي الضف��ة الغربي��ة حيث 
وافق��ت، على بن��اء 2500 وحدة س��كنية، 
فيم��ا نددت القي��ادة الفلس��طينية بالقرار، 
داعي��ة الى حت��رك دول��ي فوري م��ن أجل 
»محاس��بة« »إس��رائيل«، والت��زم البي��ت 
األبي��ض الصمت. فق��د أعلنت »إس��رائيل« 
س��كنية  وح��دة   2500 س��تبني  أنه��ا 
اس��تيطانية جدي��دة في الضف��ة الغربية، 
ف��ي أح��د أكب��ر مخطط��ات التوس��ع من��ذ 
أش��هر في األراض��ي الفلس��طينية احملتلة، 
بع��د أربعة أيام على تنصي��ب اجلمهوري 
دونال��د ترامب رئيس��اً للوالي��ات املتحدة. 
وقال��ت منظم��ة »الس��الم اآلن« املناهض��ة 
لالس��تيطان إن ه��ذا املخط��ط وف��ق علمها 
أكبر مخطط اس��تيطاني به��ذا احلجم منذ 
2013. وقال متحدث باس��م وزارة الدفاع 
اإلسرائيلية: »قرر الوزير افيغدور ليبرمان 
ورئيس الوزراء بنيامني ننت ياهو املوافقة 
عل��ى بن��اء 2500 ش��قة س��كنية لتلبي��ة 
احتياج��ات الس��كن واحلي��اة اليومي��ة«. 
وأض��اف البي��ان أن مئة منزل س��تقام في 
مس��توطنة بي��ت إيل الت��ي حصل��ت وفقاً 
لوس��ائل اإلعالم اإلس��رائيلية، على متويل 

من أسرة زوج ابنة ترامب جاريد كوشنر.

شرطة عسكرية روسّية
 في حلب

لقاع��دة  املركزي��ة  القن��اة  نش��رت 
حميميم تس��جيالً مصوراً لعناصر شرطة 
روس��ية يتجول��ون ف��ي ش��وارع مدين��ة 
حل��ب، موضح��اً مهماتهم داخ��ل املدينة. 
وأرفق��ت القن��اة بالتس��جيل ال��ذي ُنش��ر 

ترجمة ألقوال بعض العناصر الروس في 
املدينة، معتبرين أنهم يقومون ب�»مهمات 
خارج حدود الوطن«، إضافة إلى »التزام 
الش��رف العس��كري، وقواعد التعامل بني 
امل��دن، وم��ع الس��كان احمللي��ني«. ويظهر 
التصوير شوارع املدينة وجتول املقاتلني 
اجلن��ود  عل��ى  اقتص��روا  الذي��ن  فيه��ا، 
الروس، مع غياب لقوات األسد والعناصر 
رئي��س  وكان  واللبناني��ني.  اإليراني��ني 
جمهورية الشيش��ان الروس��ية، رمضان 
قادي��روف، ق��د أك��د أن عناصر م��ن قوى 
»أم��ن اجلمهورية« يخدم��ون في صفوف 
كتيبة الش��رطة العس��كرية الروسية في 
س��وريا. ويرى محلل��ون أن الفت��رة التي 
تبعت س��يطرة قوات األس��د عل��ى مدينة 
حل��ب، وانتش��ار العناص��ر ال��روس ف��ي 
املدينة، شهدت »حتجيماً كبيراً« النتشار 
الل��ه«،  و»ح��زب  اإليراني��ة  امليليش��يات 
واقتص��ار عمل ق��وات األس��د على بعض 

احلواجز العسكرية. 

مركل أهم أهداف »التضليل 
اإلعالمي« لروسيا

أعل��ن مص��در أوروبي أن املستش��ارة 
األملاني��ة انغيال مركل كان��ت طوال 2016 
أحد األهداف املفضلة »للتضليل اإلعالمي« 
من��ذ  وحتدي��داً  روس��يا،  نظمت��ه  ال��ذي 
االعتداءات التي حصلت في مدينة كولونيا 
ليلة رأس السنة في 2016. وأشار إلى أن 
احلملة الروس��ية »قد تتوسع« مع اقتراب 
االنتخابات االشتراعية في 2017. وكانت 
وزيرة خارجية االحتاد األوروبي فيديريكا 
موغيريني قد ش��كلت في 2015 مجموعة 
عم��ل مكلفة متابع��ة عملي��ات »التضليل« 
الروس��ية. وتتاب��ع املجموع��ة التي تضم 
ينطق��ون  االتص��ال  ف��ي  خب��راء  عش��رة 
بالروس��ية، رصد املعلومات التي تنشرها 
موسكو، عبر قنوات عدة وبأكبر عدد ممكن 
م��ن اللغ��ات، ل�»خدمة مصاحله��ا« في ما 
يتعلق بالنزاع في أوكرانيا او أزمة الهجرة 
او االعت��داءات في أوروبا. وأوضح املصدر 
أن »األمر يتعلق برصد استراتيجية التأثير 
التي تتبعها روس��يا من أجل التصدي لها، 
لكن من دون وضع الئحة س��وداء لوسائل 

اإلعالم املستخدمة«.

توسيع التحقيقات المتعلقة 
بتورط نتن ياهو بتهم فساد

اس��رائيلية  اعالمي��ة  تقاري��ر  اوردت 
ان الش��رطة قام��ت بتوس��يع التحقيق��ات 
املتعلقة برئيس ال��وزراء بنيامني نتنياهو 
ال��ذي يخض��ع للتحقيق في قضية فس��اد 
هزت الب��الد. وأوردت القن��اة التلفزيونية 
الش��رطة  ان  املاض��ي،  االثن��ني  العاش��رة 
اضافيت��ني  قضيت��ني  ف��ي  حالي��اً  تبح��ث 
تتعلق��ان بنتنياه��و. وتتعل��ق واحدة من 
هذه القضايا بصفقة شراء الدولة العبرية 
لغواص��ات م��ن املاني��ة، بينما ل��م تتضح 
الثاني��ة.  القضي��ة  تفاصي��ل  اآلن  حت��ى 
ووردت معلوم��ات ع��ن ت��ورط قري��ب ننت 
ياهو ومحاميه الشخصي ديفيد شيمرون، 
في صفقة شراء اسرائيل لغواصات دلفني 
املاني��ة م��ن ش��ركة ثيس��نكروب االملانية. 
هن��اك  ف��إن  اإلع��الم،  وس��ائل  وبحس��ب 
تض��ارب مصال��ح بس��بب دور ش��يمرون 
ف��ي الصفقة، لكون��ه أيضاً محامي��اً لوكيل 
مجموعة »ثيس��نكروب مارين سيس��تمز« 

في »اسرائيل«.

لقطات سريعة

ترامب في البيت األبيض
بعد أداء القسم رئيسًا

 وص��ل دونال��د ترامب يوم اجلمع��ة إلى البيت األبي��ض بصفته الرئيس 
اخلام��س واألربعني للواليات املتحدة، بعد أدائه القس��م وإلقائه خطاباً خالل 

حفل تنصيبه.
وإثر جولة له في شوارع واشنطن برفقة زوجته ميالنيا وجنلهما بارون 
إللق��اء التحية على احلش��ود، وصل ترامب إلى البي��ت األبيض بعد أن غادره 

سلفه باراك أوباما على منت مروحّية.
وأدى ترام��ب اليم��ني الدس��تورية ف��ي حف��ل أقي��م بالس��احة املقابل��ة 
للكونغ��رس، وتعه��د ف��ي خط��اب التنصي��ب باتباع سياس��ة »أمي��ركا أوالً« 

ب�»التط��رف  وصف��ه  م��ا  واقت��الع 
اإلسالمي«.

ف��ي خطابه: »س��نعزز  وق��ال 
ونش��كل  القدمي��ة  التحالف��ات 
حتالف��ات جدي��دة ونوح��د العالم 
املتحض��ر ض��د اإلرهاب اإلس��المي 
املتط��رف ونس��تأصله متام��اً م��ن 
عل��ى وج��ه األرض«، ملمح��اً إل��ى 
نيت��ه العم��ل مع الرئيس الروس��ي 

فالدميير بوتني.
بتغيي��ر  ترام��ب  وع��د  كم��ا 

األوضاع في أميركا، وقال إن »ما يهم ليس احلزب الذي يحكم بل من يخضع 
إلرادة الش��عب« مش��يراً إلى أن البالد ازدهرت ولكن الشعب لم يستفد من هذا 

االزدهار.
وش��دد على ض��رورة أن حتمي أمي��ركا حدودها من ال��دول األخرى التي 
تقوم بس��رقة ثرواتها، مش��يراً إلى أن��ه »عندما تكون أمي��ركا موحدة ال ميكن 

إيقافها على اإلطالق«.
وقب��ل تنصيب ترامب، أدى مايك بينس اليمني الدس��تورية نائباً له. وقد 
احتش��د في ساحة ناش��يونال مول -التي جتمع بني نصب واشنطن والبيت 
األبي��ض والكونغرس- مئات آالف األميركيني للمش��اركة في االحتفال، وكان 

الفتاً مقاطعة خمسني نائباً دميقراطياً في الكونغرس حفل التنصيب.
وقد ب��دأت مراس��م التنصيب بتوجه ترامب وزوجته إلى كنيس��ة س��ان 
ج��ون ق��رب البي��ت األبي��ض ألداء الصل��وات، ثم توج��ه إلى البي��ت األبيض 
الحتساء الشاي مع أوباما وعائلته وفق التقاليد الرسمية لرؤساء أميركا، ثم 

انتقل اجلميع إلى الكابيتول )مبنى الكونغرس( ألداء اليمني رئيساً للبالد.
وتأخ��ر حف��ل التنصيب عش��رين دقيقة عن موع��ده املق��رر، وذلك لطول 

االجتماع الذي جمع بني أوباما وترامب في البيت األبيض.
وقال مراس��لون إن احلض��ور الش��عبي لالحتفال بتنصي��ب ترامب كان 
أقل من حفل تنصيب أوباما، وهو ما يؤش��ر على رس��الة عدم رضا الكثير من 
األميركيني الذين لم يقبلوا به رئيس��ًا لهم، وه��و نوع من الرفض الصامت في 

الشارع األميركي.
وذكر مالراس��لون أن مناوش��ات وقعت بني رجال الش��رطة ومعارضني 
لترام��ب اضطر معها رج��ال األمن لتفريق عش��رات املتظاهرين إلخراجهم من 
املنطق��ة املؤدي��ة إلى س��احة االحتفاالت.وجرى تنصيب ترامب وس��ط طوق 
أمني ميتد ملس��احة ثمانية كيلومترات مربعة من وس��ط واش��نطن مبشاركة 
نح��و 28 ألف��اً من ق��وات األمن. وقال وزي��ر األمن الداخلي جيه جونس��ون إن 
الش��رطة تس��عى للفصل بني مجموع��ات املتظاهرين ض��د ترامب واحملتفلني 
بتنصيبه باس��تخدام أساليب شبيهة بتلك التي اس��تخدمت أثناء املؤمترات 

السياسية للمرشحني العام املاضي.{

 أعلن الرئيس الس��وداني عمر البش��ير يوم األحد تطل��ع حكومته للتعاون مع 
الرئي��س األميركي دونالد ترامب في مختلف املجاالت عقب رفع س��لفه باراك أوباما 

بعض العقوبات املفروضة على السودان منذ 1997.
وأك��د البش��ير أن حكومته س��تعمل م��ع اإلدارة األميركي��ة اجلدي��دة »لتعزيز 
الس��الم واألمن الدوليني«، وقال في حفل تدش��ني مبنى جلهاز األمن واملخابرات في 
اخلرط��وم: »رحبنا بقرار الرئيس باراك أوباما برف��ع العقوبات، ونتطلع ألن يكون 
ذل��ك مدخالً لتطوي��ر العالقات مع الواليات املتحدة في كاف��ة املجاالت في ظل إدارة 

الرئيس دونالد ترامب«.
وكان الرئي��س األميركي الس��ابق أصدر ف��ي 13 كانون الثاني ق��راراً بتخفيف 
بعض العقوبات املفروضة على السودان في مجالي التجارة واالستثمار، دون رفع 
اس��م البلد م��ن القائمة األميركية لل��دول الراعية لإلرهاب بس��بب اتهامات حلكومة 

البشير بانتهاك حقوق اإلنسان.
وشهدت العالقات األميركية السودانية حتسناً في السنوات األخيرة، وكشف 
وزير اخلارجية الس��وداني إبراهيم غندور أن 23 اجتماعاً سرياً عقد بني مسؤولني 
أميركي��ني وس��ودانيني ف��ي اخلرط��وم، مما س��اهم في الوص��ول إلى ق��رار تخفيف 

العقوبات.
وكانت اخلارجية الس��ودانية رحبت باخلطوة األميركية، وأكدت في بيان لها 
تصميم الس��ودان على مواصلة التع��اون واحلوار مع الوالي��ات املتحدة حتى رفع 
اسم الس��ودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، وجتاوز كافة العقبات أمام طريق 

التطبيع الكامل للعالقات بني البلدين مبا يحقق املصالح العليا لشعبيهما.
وبينما رحبت احلكومة السودانية بالقرار األميركي املذكور فقد قللت املعارضة 
من أهميته، واعتبرت أنه »ال ميثل شيئاً في ظل سياسات خاطئة تنتهجها احلكومة 

السودانية«.{

البشير: نتطلع لتطوير العالقات مع إدارة ترامب
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البنتاغون تؤكد دعمها لعمليات الجيش التركي 
قرب مدينة الباب السورية

اتفاقية لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس

أك��دت وزارة الدف��اع األمريكي��ة )البنتاغ��ون( يوم مباحثات بين الملك سلمان والرئيس السوداني
االثن��ني، دعمه��ا لعملي��ات اجلي��ش التركي ض��د تنظيم 
داع��ش ف��ي محيط مدين��ة الب��اب بري��ف محافظة حلب 
الس��ورية. وق��ال جي��ف ديفي��س، وه��و متحدث باس��م 
البنتاغون، في املوجز الصحفي بواش��نطن، إن الواليات 
املتح��دة األمريكية »تدعم العملي��ات التركية قرب مدينة 

الباب السورية«.
ومض��ى ديفي��س قائ��الً: »إنه��م )اجلي��ش التركي( 
يس��تعدون اآلن للس��يطرة عل��ى )مدينة( الب��اب.. نحن 
ندعم ذلك، نريده��م أن يفعلوها، ونتواصل مع احلكومة 
واجليش التركيني عبر نظرائنا لدعم هذه اجلهود بش��كل 

أفضل«.
ودعماً لقوات »اجليش الس��وري احل��ر« املعارض، 
أطلق��ت وحدات من الق��وات اخلاصة باجلي��ش التركي، 
وبالتنسيق مع القوات اجلوية للتحالف الدولي، بقيادة 
واشنطن، فجر 24  آب املاضي، حملة عسكرية في مدينة 

جرابلس السورية.

وقع��ت موس��كو ودمش��ق اتفاقية تقض��ي ببقاء 
القاع��دة الروس��ية ف��ي مدين��ة طرط��وس الس��ورية 
ملدة 49 عام��اً قابل��ة للتمديد، وحتديثها وتوس��عتها 
الس��تيعاب حامالت الطائ��رات والغواصات النووية. 
وأظهرت وثيق��ة لدى احلكومة الروس��ية أن االتفاقية 
وقع��ت في 18 من الش��هر اجلاري، وتضمن توس��عة 
عش��رة  اح��دى  اس��تضافة  ميكنه��ا  بحي��ث  القاع��دة 
س��فينة حربي��ة روس��ية في الوق��ت نفس��ه. وتقضي 
االتفاقي��ة مبنح القاعدة الروس��ية حصان��ة كاملة من 
القوانني السورية، وبأنه ال يسمح للسلطات السورية 
بدخولها. وتسمح االتفاقية لروسيا باستخدام قاعدة 
طرطوس ملدة 49 عاماً م��ع إمكانية متديد هذه الفترة 
تلقائي��ا لفت��رات متعاقبة مل��دة 25 عاماً ب��دون مقابل 
مالي. وتستطيع روس��يا مبوجب االتفاقية ومبوافقة 
األط��راف املعنية نش��ر مواق��ع عس��كرية متحركة لها 

الس��عودي  امللك   عق��د 
س��لمان بن عبد العزيز يوم 
مباحث��ات  جلس��ة  االثن��ني 
مع الرئيس الس��وداني عمر 
البشير الذي وصل الرياض 
ف��ي وقت س��ابق ف��ي زيارة 

تستغرق أياماً.
وقال��ت وكال��ة األنب��اء 
الس��عودية إنه جرى خالل 
اس��تعراض  املباحث��ات 
العالقات بني البلدين وسبل 

دعمه��ا وتعزيزها ف��ي مختل��ف املج��االت، باإلضافة 
إلى اس��تعراض مس��تجدات األحداث على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
وبحضور الرئيس البش��ير وامللك س��لمان، جرى 
التوقي��ع على مذك��رة تفاهم إطارية بش��أن منحة من 
الس��عودية لتموي��ل مش��روع توفير مياه الش��رب في 

املناطق الريفية في السودان.
ووق��ع املذكرة يوس��ف بن إبراهيم البس��ام نائب 
رئي��س مجلس الصن��دوق الس��عودي للتنمية ووزير 
الدول��ة مدي��ر مكت��ب الرئي��س الس��وداني الفريق طه 

عثمان احلسني.
وتأت��ي زي��ارة البش��ير عق��ب إش��ادة اخلرط��وم 
بوس��اطة الري��اض الت��ي أس��فرت عن رفع واش��نطن 

وته��دف العملية، الت��ي حتمل اس��م »درع الفرات«، 
إلى تطهير املدينة واملنطقة احلدودية بني تركيا وسوريا 
من املنظمات اإلرهابية، وخاصة داعش، الذي يستهدف 

الدولة التركية ومواطنيها األبرياء.
ونفى الرائد ادري��ان رانكني-غالواي، وهو متحدث 
باس��م البنتاغون، وجود أي تنس��يق بني بلده وروس��يا 
)التي تدعم قوات النظام الس��وري عس��كريا( في عملية 

مشتركة قرب مدينة الباب.
ووص��ف غالواي األنب��اء عن مثل ه��ذا التعاون بني 
البلدين بأنها »كاذبة 100%«، بحسب ما نقلته صحيفة 

»واشنطن تاميز« األمريكية.
كما نقل��ت الصحيفة ع��ن املتحدث باس��م التحالف 
الدول��ي حملاربة داع��ش، العقيد جون دوري��ان، قوله إن 
»التحالف لم ينس��ق أو ينفذ أي غ��ارة جوية مع اجليش 

الروسي في سوريا«.
وكان��ت قن��اة »روس��يا الي��وم« ق��د نقلت ع��ن بيان 
لوزارة الدفاع الروس��ية، ص��در يوم االثن��ني، أن »قيادة 
املجموعة اجلوية الروسية، في قاعدة حميميم 
بسوريا، تلقت يوم األحد، من اجلانب األمريكي 
إحداثي��ات أه��داف تابع��ة لداعش ف��ي مدينة 

الباب«.
وأضاف أنه »بعد تنفيذ عمليات استطالع 
باستخدام طائرات بدون طيار، قامت طائرتان 
روسيتان وطائرتان تابعتان للتحالف الدولي 
بقص��ف أهداف مس��لحي »داعش« ف��ي مدينة 

الباب بريف حلب«.{

خارج نطاق القاعدة بهدف حمايتها والدفاع عنها.
وتن��ص االتفاقية عل��ى أن القاعدة حتم��ل طابعاً 
دفاعياً يهدف لتوفير الس��الم واالس��تقرار في املنطقة. 
وته��دف روس��يا إل��ى جع��ل قاع��دة طرط��وس قادرة 
على تقدمي خدمات الدعم للس��فن احلربية واس��تقبال 

حامالت الطائرات والغواصات النووية.
قاعدة متكاملة

وكان رئي��س جلن��ة ش��ؤون الدف��اع واألم��ن في 
البرملان الروسي فيكتور أوزيروف قد أعلن في تشرين 
الثان��ي املاض��ي أن قاعدة طرطوس ميك��ن أن تصبح 

قاعدة متكاملة لألسطول الروسي.
وق��ال: »ميكنني أن أق��ول إننا ل��ن نتأخر في حل 
مس��ألة حتدي��ث قاع��دة طرط��وس، م��ع األخ��ذ بعني 
االعتب��ار أح��دث املتطلب��ات«. وفي وقت س��ابق، قال 
نيكوالي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي إنه جرى 
حتوي��ل  بش��أن  وثائ��ق  إع��داد 
القاع��دة البحري��ة في طرطوس 

إلى قاعدة دائمة.
يذك��ر أن البرملان الروس��ي 
وافق في تش��رين األول املاضي 
اتفاقي��ة تس��مح بوج��ود  عل��ى 

عسكري دائم في سوريا.
يش��ار إلى أن لدى روس��يا 
حميمي��م  ف��ي  جوي��ة  قاع��دة 
مبحافظ��ة الالذقي��ة، وهي التي 
تنطلق منه��ا مقاتالته��ا لضرب 

معارضي النظام السوري.{

جزئيا عقوباتها االقتصادية املفروضة على الس��ودان 
منذ 20 عاماً.

وظهرت حكومة البشير خالل العاميني املاضيني 
حليف��اً وثيق��اً لل��دول اخلليجي��ة بع��د أن تخل��ت عن 

تقاربها مع طهران.
ومن��ذ العام 2014، اتخذ الس��ودان خطوات عدة 
لتحجي��م عالقته م��ع إي��ران، انتهت بقط��ع العالقات 
الدبلوماسية رسمياً مطلع العام املاضي »تضامناً مع 
السعودية في مواجهة املخططات اإليرانية« لزعزعة 

استقرار املنطقة، حسب اخلارجية السودانية آنذاك.
ويش��ارك الس��ودان منذ آذار 2015 في التحالف 
العرب��ي ال��ذي تقوده الس��عودية حملارب��ة احلوثيني 

املدعومني من طهران في اليمن.{

قضّية جزيرتي تيران وصنافير تدّق باب التغيير
مارس��ت احلكوم��ة املصري��ة كل ما أوتي��ت من قوة 
إلثب��ات صحة موقفه��ا في التن��ازل عن جزيرت��ي تيران 
وصنافير للس��عودية، مبوجب اتفاقيٍة لترس��يم احلدود 
ب��ني البلدين، إال أن كل احملاوالت باءت بالفش��ل، س��واء 
التي تعلقت باألس��اليب القانوني��ة ومواجهة معارضي 
االتفاقي��ة ف��ي احملاك��م، أو في الش��وارع ح��ني تظاهروا، 
وص��والً إل��ى محاوالت غس��ل األدمغ��ة وتزيي��ف الوعي 
والتاري��خ التي تولت وس��ائل اإلعالم مس��ؤوليتها، عبر 
تعمي��م خطاب احلكومة بس��عودية اجلزيرت��ني، انتصر 
احملتجون على االتفاقية في س��احات القضاء، وكس��بوا 
تعاط��ف قطاعاٍت كبيرة من الش��عب. وفي س��ابقٍة الفتٍة 
في اتساعها وداللتها، جمع املصريون 4،7 ماليني جنيه 
لتسديد كفالة الشباب احملبوس على ذمة قضية التظاهر 

ضد االتفاقية.

عكس��ت قضي��ة اجلزيرتني أزم��ة النظ��ام املصري، 
فهو يعتمد على الدعاية، مس��تخدماً وسائل اإلعالم التي 
ميتلكها رجاله، وهو نظام تسلطي يقمع معارضيه بشتى 
طرق العقاب، وثالثاً أن ش��رعيته التي بناها عبر تعميم 
خط��اٍب ينطل��ق من وطنيت��ه وتخوين اآلخري��ن، خطاٍب 
كاذب وملف��ق، وم��ا ه��و إال أداة إلزاحة غيره م��ن املجال 
العام. ورابعاً، بدا أن أزمة النظام االقتصادية تدفعه إلى 
االقتراض الدائم وتلقي املنح وقبول اشتراطات املانحني 

واملقرضني، حتى لو كانت بيع األراضي واألصول.
وكما عكس��ت قضية تيران وصنافي��ر أزمة النظام، 
فإنه��ا أعلن��ت بدايًة جدي��دة للحراك السياس��ي، فعادت 
احلرك��ة االحتجاجي��ة على الرغ��م من احلص��ار األمني، 
وعقوبات السجن، ومحاوالت تفكيك كل الكتل السياسية. 
وبدأت مبوجب هذا احلراك بوادر عودة العمل اجلبهوي، 

وع��ادت الوج��وه الش��بابية إل��ى الظه��ور، كم��ا لعب��ت 
منظمات من املجتمع املدني، وبعض النخب السياس��ية 
دوراً مهماً، وحقق��ت معركة الدفاع عن مصرية اجلزرتني 
س��يادة حال��ٍة عام��ة ب��ني املواطن��ني املصري��ني، أحيت 
مفاهي��م الوطني��ة والدفاع ع��ن األرض. ورمبا تش��ابهت 
تل��ك احلالة، مع الف��ارق الزمن��ي وأطراف الص��راع، مع 

االعتراضات التي طاولت اتفاقية كامب ديفيد.  
وم��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار الف��ارق، إال أن إس��رائيل 
حاضرة في مشهد اجلزيرتني أيضاً، بحكم أن خروجهما 
من الس��يادة املصرية يوس��ع املجال احليوي إلسرائيل، 
ويفق��د مص��ر مي��زًة نوعي��ًة، هي توف��ر نقاط ارت��كاز في 
البح��ر األحمر. فق��د جعلت اجلزيرت��ان القضية الوطنية 
رأس حربة في جتم��ع معارضي النظام، وتكتلهم إللغاء 
االتفاقي��ة، ب��ل ميك��ن الق��ول إن القضية جت��اوزت حتى 
اخلط��وط الفاصل��ة ب��ني مؤي��دي النظ��ام ومعارضي��ه، 
فخلخلت هذا التقسيم وجعلت قطاعات من اإلصالحيني 
املس��اندين للنظ��ام يتخ��ذون موقف��اً معارض��اً، ذلك ألن 
القضاي��ا الوطني��ة والقومي��ة كان��ت حاض��رًة بق��وة في 

احلراك السابق على ثورة يناير. 
يق��ف النظام املصري اليوم في مأزق، فهو يتخندق، 
هو ومؤيدوه، إلثبات ملكية دولة أخرى جزءاً من أرضه، 
بينما تقف، في اجلانب اآلخر، معارضٌة من كتل شبابية 
ومنظم��ات مجتم��ع مدن��ي ومحام��ني ونخب سياس��ية 
مدافعة عن األرض، عل��ى الرغم من أن النظام يهاجم كل 
ه��ؤالء، نافياً عنه��م صفة الوطني��ة، ويتهمهم باخليانة، 
بينم��ا يفّرط هو في جزء من الوطن، فيتبّدى للش��عب أن 
معارض��ي النظام وطني��ون، ورافضون س��رقة األرض، 

بينما النظام مفّرط.
إذن، أصبح هناك خندقان: الوطنية ورفض الهيمنة 

ضمن س��ياقات دولية أو إقليمية، وخندق آخر يس��تبيح 
التفريط في األرض وبيعها، وميارس سياساٍت تناقض 
ما رّوج عن نفس��ه أنه حامي استقالل القرار الوطني. وال 
يقتصر املش��هد عل��ى ذلك، بل يتجاوزه إل��ى التأثير على 
بنية النظام، فالتنازل عن جزٍء من أرض الوطن سيحدُث 
ش��روخاً في جدران النظام، ولع��ل هناك اختالفات حول 
االتفاقي��ة من منطلق أن التنازل عن األرض أمر حس��اس 
ح��دوث  يتوق��ع  النظ��ام  جع��ل  م��ا  وه��ذا  للمصري��ني، 
احتجاجاٍت عل��ى االتفاقي��ة، أو تقاضياً مس��تقبالً، األمر 
ال��ذي جعل رئي��س احلكومة ش��ريف إس��ماعيل يتصّدر 

املشهد، موقعاً االتفاقية مع اجلانب السعودي. 
وبغض النظر عن محاوالت إغراق قضية اجلزيرتني 
في املتاهات القانونية والدس��تورية، فإننا أمام رأي عام 
يرف��ض اخلطاب الرس��مي للنظام، املس��تند إل��ى تقارير 
ألجهزة الدولة، فاملس��تيقظون على قرارت رفع األسعار، 
أو بيع جزيرتني، لن يصّدقوا اخلطاب العاطفي املتهافت 
عن التنمي��ة االقتصادي��ة املنتظرة، أو حف��ظ أمن الوطن 
وس��المة أرض��ه، ل��ن يتأث��روا كثي��راً بإقال��ة حكومة أو 
بوعوٍد عن حتسن الوضع االقتصادي، سيفقد الكالم عن 
الوطنية أثره، فالوطنية مهدرة بسيف اتفاقية تنازل عن 

أراض مصرية للغير. 
بعد ص��دور حكٍم برفض طع��ن احلكومة على حكٍم 
س��ابق مبصرية اجلزيرتني، ميكن وضع س��يناريوهات 
ملستقبلهما، أولها أن يعلن النظام احترامه أحكام القضاء 
املس��تندة إل��ى أدلة ووثائ��ق تثبت مصري��ة اجلزيرتني، 
وهو س��يناريو بعي��د، فلم تص��در احلكومة أو مؤسس��ة 
الرئاس��ة بياناً بش��ان احلكم يدل على ذلك. الس��يناريو 
الثاني، االس��تمرار في العناد والتمّسك باملوقف السابق 
على احلك��م، ومناقش��ة االتفاقية في البرمل��ان بناًء على 
ق��رار س��ابق بتحويلها إلي��ه قبل صدور احلك��م القاضي 
ف��ي  األغلبي��ة  أن  وخصوص���اً  اجلزيرت��ني،  مبصري��ة 
البرمل��ان تؤيد النظ��ام، وأعضاؤه طّيعون ف��ي يد أجهزة 
الدولة. الس��يناريو الثالث هو البح��ث عن مخرج مرٍض 
للس��عودية، ويرفع بع��ض احلرج عن النظ��ام املصري، 
عب��ر اس��تغالل الس��عودية أراض��ي اجلزيرت��ني، ومتلك 

أراٍض وإقامة مشروعات استثمارية فيها.
وعل��ى الرغم م��ن تع��ّدد الس��يناريوهات املطروحة 
إلنه��اء مل��ف القضي��ة، ف��ان كل 
بتط��ورات  مرهون��ة  التوقع��ات 
الوضع السياس��ي. وغلقها بأي 
ح��ل ال يخف��ي حقيق��ة أن قضية 
باب��اً  فتح��ت  وصنافي��ر  تي��ران 
لعودة الرأي الع��ام، وزيادة ثقة 
صف��وف الث��ورة ف��ي إمكاناتها، 
سياس��ي  حل��راك  بداي��ة  وأنه��ا 
إنها  النظام.  لسياسات  مناهض 
مرحلة عودة ال��روح التي غّيبت 

منذ فترة.{

بقلم: عصام شعبان
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األسد والتفاوض حول كل شيء.. سوى رأس النظام
ك��ّرر بش��ار األس��د، ف��ي لقاءات��ه 
اإلعالمية التي تكثف��ت أخيراً، وبطرق 
مختلفة، أنه مستعد للتفاوض »حول 
كل ش��يء«. ففي لقائه مع قناة تي بي 
إس الياباني��ة، قال إن وفده ذاهب إلى 
أس��تانة لوقف إط��الق الن��ار وإيصال 
املس��اعدات. وكان ق��د ق��ال قب��ل أيام، 
في لق��اء مع وكاالت أنب��اء غربية، إنه 
مس��تعد للتفاوض حتى حول منصبه 
الرس��مي، ش��رط أن يت��م ذل��ك وف��ق 
الدس��تور، وإن أي تغيي��ر دس��توري 

يج��ب أن يط��رح ف��ي اس��تفتاٍء على الش��عب، فالش��عب 
السوري وحده املخّول بتقرير مصيره، وبالتالي دستور 
بالده ورئيس��ها، عبر االستفتاءات الش��عبية وصناديق 

االقتراع.
الرج��ل الذي يتح��دث أم��ام وكاالت األنب��اء بلهجة 
املنتصر والواثق، كما علق صحفي��ون، بعد االنتصارات 
التي حققها ال��روس أخيراً في حل��ب، واعتبرها اخلطوة 
احلاس��مة على طريق اس��تعادة كل األراضي الس��ورية 
م��ن اإلرهابيني، كم��ا يحلو له أن يس��مي الش��عب الثائر 
ضده منذ بداية احلراك في س��ورية، سخر من املعارضة 
الس��ورية، كعادت��ه، قائ��الً إن��ه »ال يع��رف م��ن س��يمثل 
املعارضة فيها«، وتس��اءل: من س��يكون حاض��راً منها؟ 
وه��ل س��تكون معارضًة س��ورية حقيقي��ة؟ معتب��راً أن 
املعارض��ة احلقيقية ينبغي أن يكون لها قواعد ش��عبية 
ف��ي س��ورية، وليس��ت قواع��د س��عودية أو فرنس��ية أو 
بريطانية، وهذا هو املعيار األساسي الذي سيعتمد عليه 

جناح مؤمتر أستانة، أو قابليته للحياة كما قال.
ولع��ل األكثر طرافًة ف��ي لقاءات األس��د، وتصريحه 
ع��ن قبوله التفاوض حول كل ش��يء، هو متام��اً قابليته 
للتف��اوض ح��ول كل ش��يء، بع��د أن ض��اع كل ش��يء، 
واس��تمراره طويالً في تعنته لينتظر اللحظة التي ضاع 

فيه��ا كل ش��يء، ويعل��ن أن��ه يقب��ل التف��اوض عل��ى كل 
ش��يء، لعل��ه هو م��ا يجعلنا غي��ر قادرين عل��ى أن نأخذ 
ه��ذا التصريح عل��ى محمل اجلد، وال ننظ��ر إليه بأي قدر 
م��ن التفاؤل. واحلاج��ة إلى احلديث عن ع��دم وجود أي 
معارض��ٍة حقيقيٍة ق��ادرٍة على التفاوض كفي��ٌل بردم أي 
فرص��ٍة لألم��ل أو أي ش��يء، م��ع أن التكهنات ف��ي األيام 
القليل��ة املاضي��ة، حتم��ل م��ا يجعل��ه قاب��الً للتصديق. 
والتكهنات التي تؤش��ر إليها هذه الس��طور هي القراءات 
واالس��تنتاجات الت��ي امت��ألت به��ا الصحف وشاش��ات 
التلف��زة، بع��د نص��ف االس��تدارة التركية نحو روس��يا، 
وحدي��ث موس��كو ع��ن ني��اٍت جّدي��ة إلنهاء الص��راع في 
س��ورية، والتنب��ؤات بخالف روس��ي أميرك��ي - إيراني 
مقب��ل عل��ى األرض. فقد أصبحت روس��يا، بعد أن أنقذت 
نظام األس��د من املوت مرات، املس��ؤول الوحيد عن امللف 
الس��وري، واملتحّكم بخي��وط اللعبة، ومبصيري األس��د 
واملعارض��ة مع��اً، ووحدها ق��ادرة على فرض ش��روطها 
على األس��د وإرغامه على الدخول في العملية السياسية 
واالنتق��ال السياس��ي احلقيقي، حس��بما ي��رى بعضهم، 
وأيض��اً عل��ى حتجي��م الوج��ود اإليراني املتعن��ت حيال 
رحي��ل األس��د، حت��ى إن سياس��يني حتدث��وا ع��ن وجود 
أس��ماء محّددة انتقتها اإلدارة الروس��ية بدي��الً من نظام 

األس��د، وبعضهم ذهب إلى أنه مت إبالغه بذلك. وثّمة من 
رأى م��ن احملللني أن النظام اإليراني قلق جداً مما يجري، 
وأن��ه ال ميتل��ك أدوات الضغ��ط الكافية لعرقل��ة التوجه 
الروس��ي، ويخش��ى م��ن أن اس��تمرار األم��ور هك��ذا رمبا 
كان مقدم��ًة لبلورة مالمح تفاهم روس��ي – أميركي على 

األرض، يحّد من النفوذ اإليراني في سورية.
ق��د ال يكون في وس��عنا نفي أهمية اإلجن��ازات التي 
حققته��ا روس��يا لصال��ح النظ��ام، وصال��ح حضوره��ا 
االس��تراتيجي والسياس��ي قوًة يتعاظم دوره��ا مجّدداً، 
ف��ي املنطق��ة العربي��ة والعال��م، إال أن من املبك��ر التفاؤل 

ب��أي دور إيجاب��ي ممك��ن له��ا لصالح تطلعات الش��عب 
الس��وري بعملي��ة انتقالية حقيقية، ترغم بش��ار األس��د 
عل��ى التفاوض على الس��لطة بش��كل حقيق��ي، والتنازل 
عنها لرئيٍس ينتخبه الس��وريون الذين يعيش معظمهم 
حتت خط الفقر، وحوالي نصفهم في املنافي واملخيمات، 
ومئ��ات اآلالف منهم في الس��جون، م��ن دون أن يرغمهم 
اخل��وف م��ن االعتقال مج��ّدداً عل��ى كتابة اس��م الرئيس 
الذي أعلن أنه قبل بالتفاوض على كل ش��يء، باستثناء 
األم��ر الوحي��د الذي س��فحت م��ن أجله دماء مئ��ات آالف 
السوريني، وش��ردت وهجرت بس��ببه ماليني العائالت، 
واعتق��ل ف��ي س��بيله مئ��ات آالف الثائرين عل��ى امتهان 

الكرامة. 
عل��ى الرغم م��ن تكرار األس��د اس��تعداده للتفاوض 
على كل ش��يء في س��تة عش��ر لق��اًء إعالمي��اً أجراها في 
أش��هر قليلة أخي��راً، س��تبقى كرامة الس��وريني الش��يء 
الوحي��د ال��ذي يس��تحيل أن يقبل رأس النظام الس��وري 

التفاوض حوله.{

بقلم: عال عباس

بعد تصريح شيمشك
هل تخّلت أنقرة عن رحيل األسد؟!

السعودية ترفض تقويض حق الفلسطينّيين
في السيادة على القدس كعاصمة

أث��ارت تصريح��ات نائ��ب رئي��س ال��وزراء التركي 
محمد شيمش��ك ح��ول »ع��دم واقعية« املطالب��ة برحيل 
رئي��س النظ��ام الس��وري بش��ار األس��د، تس��اؤالت عن 
األس��باب التي دفع��ت تركيا إلى تغيي��ر مواقفها املعلنة 

واملصّرة على رحيله لبسط احلل في سوريا.
منت��دى  ف��ي  ل��ه  مداخل��ة  خ��الل  شيمش��ك  وق��ال 
االقتص��اد الدولي ف��ي دافوس بسويس��را، إن »علينا أن 
نك��ون براغماتي��ني وواقعي��ني.. الوض��ع تغي��ر بدرجة 
كبيرة على األرض وتركيا لم يعد بوسعها اإلصرار على 
املطالبة برحيل األس��د من أجل حدوث تسوية.. هذا غير 

واقعي«.
ولفت شيمش��ك إلى أن »املوقف التركي من األسد ما 
زال كما كان وهو يحمله املس��ؤولية عن معاناة ومأساة 

الشعب السوري بوضوح، وهو يتحملها بشكل كامل«.
وق��ال: »لك��ن نح��ن نعم��ل مب��ا يتواف��ر ف��ي أيدينا 
ونتع��اون م��ع روس��يا وإي��ران وم��ع الوالي��ات املتحدة 

للوصول إلى حل في سوريا«.
وشدد شيمش��ك في تصريحاته على ضرورة وقف 
القت��ال اآلن، وق��ال: »األم��ر مهم ج��داً ألنه بداية لش��يء 
آخ��ر.. يج��ب أن نحرص على حتويل وق��ف إطالق النار 
احلالي إلى وقف دائم إلط��الق النار في البداية، ومن ثم 

ننتقل للحديث عن أمور أخرى وعن حل النزاع«.
وي��رى احمللل السياس��ي التركي أوكت��اي يلماز أن 
تصريحات شيمش��ك »تعبر عن األولوي��ات التركية في 
الوق��ت الراهن، ورحيل األس��د اآلن لي��س أولوية لتركيا 

وليس واقعياً في ظل متسك الروس واإليرانيني به«.
وق��ال يلم��از إن تصريحات شيمش��ك: »ال تعني أن 
تركيا ترفض رحيل األس��د، لكن األم��ن القومي واحلدود 
ومحاربة اإلرهاب وتثبيت وقف إطالق النار في سوريا، 

أكدت الس��عودية يوم االثنني، رفضها جميع احملاوالت التي من ش��أنها تقويض حق الفلسطينيني 
في السيادة الكاملة على القدس كعاصمة لدولة فلسطني.

وف��ي تصريح��ات، نقلتها وكالة األنباء الس��عودية عق��ب اجتماع مجلس الوزراء برئاس��ة العاهل 
الس��عودي، امللك س��لمان بن عبد العزيز، قال وزير الثقافة واإلعالم عادل بن زيد الطريفي إن »املجلس 

استمع إلى عدد من التقارير عن تطور األحداث على الساحة الدولية«.
وأوضح الطريفي أن »املجلس أدان بش��كل مطلق جميع األنشطة االس��تيطانية غير الشرعية التي 

تقوم بها إسرائيل في األراضي الفلسطينية احملتلة«.
وفي هذا السياق، لفت الطريفي إلى أن »املجلس أعرب عن التهنئة للرئيس األمريكي دونالد ترامب 

مبناسبة أدائه اليمني الدستورية وتوليه منصبه«.
ون��ّوه ب�»عم��ق العالقات ب��ني اململكة وأمري��كا، وحرصهما عل��ى تطويرها وتعزيزه��ا في مختلف 

املجاالت مبا يخدم املصالح املشتركة للبلدين وشعبيهما«.
كان الرئي��س األمريكي دونالد ترامب وعد خالل حملته االنتخابية بنقل الس��فارة األمريكية من تل 

أبيب إلى القدس. 
وقال املتحدث باس��م البيت األبيض ش��ون سيايسر، مساء األحد، لوس��ائل إعالم أمريكية إن إدارة 

ترامب في املراحل األولية من مناقشة نقل السفارة.
ومنذ تبني الكونغرس قراراً في العام 1995 بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، دأب 
رؤساء الواليات املتحدة على توقيع قرارات كل ستة أشهر بتأجيل هذه اخلطوة، ألسباب تتعلق باألمن 

القومي.
وُتَعدُّ القدس في صلب النزاع بني فلسطني وإسرائيل؛ حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية 

احملتلة عاصمة لدولتهم املنشودة.{

ووق��ف إراقة الدم��اء والبح��ث عن حل يرضي الش��عب 
السوري، هو األهم في هذه املرحلة«.

وأض��اف أن »أي ح��ل ال يرضي الش��عب الس��وري 
فتركي��ا لن تواف��ق علي��ه، وبالتأكيد بعد كل ه��ذا الدمار 
والقت��ل لن يقبل الس��وريون باألس��د ضمن ح��ل حقيقي 

وشامل وكامل«.
وأشار يلماز إلى أن أي حل شامل لألزمة في سوريا 
يج��ب أن يختف��ي من��ه األس��د، لك��ن البحث اآلن بش��أن 
تثبي��ت وق��ف إطالق الن��ار وإيجاد حل مؤق��ت للبدء في 

خطوات فعلية نحو حل شامل.
توضيح من مكتب شيمشك

وفي وق��ت الحق من مس��اء اجلمعة، أص��در مكتب 
شميش��ك بيان��اً ينف��ي املوقف املش��ار إليه آنفاً، حس��ب 
وكالة »األناضول« التركية، وقال البيان إن نائب رئيس 
الوزراء التركي رد على سؤال عن املسألة السورية على 
هامش مش��اركته في منتدى داف��وس االقتصادي، قائالً 
إن »األسد سبب املأس��اة في سوريا، وال ميكن قبول حل 

يكون )األسد( جزءاً منه«.{

تقرير: عمليات مالّية مشبوهة
لنجل صالح لزعزعة اليمن

جرى اإلعالن عن التقري��ر النهائي للجنة العقوبات 
اخلاص��ة باليمن، ال��ذي أكد اكتش��اف اللجنة حتويالت 
مالية مشبوهة وعمليات غس��يل أموال ترتبط بشركات 

يستخدمها جنل الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح.
ويش��ير التقري��ر إل��ى حص��ول فريق اخلب��راء على 
إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد جنل 
الرئي��س املخلوع ف��ي إدارة ش��بكة مالية لصال��ح والده 

وشقيقه أحمد.
كما يرصد التقرير االنته��اكات واخلروقات لقرارات 
مجلس األمن خالل العام املاضي، خصوصاً تلك املتعلقة 
بنظ��ام العقوبات. ووزعت اللجنة نس��خة م��ن تقريرها 
على أعضاء جلنة العقوبات في مجلس األمن ملناقش��ته 

في اجتماع مغلق يوم 27 كانون الثاني احلالي.
وإضاف��ة إلى تأكيده ما كش��فته اللجنة ف��ي تقارير 
س��ابقة بش��أن ش��بكة عل��ي صال��ح املالية ونش��اطاته 
للتحاي��ل عل��ى العقوب��ات، يضي��ف التقري��ر أن اللجنة 
تعرف��ت على حتويالت مالية مش��بوهة وكبي��رة ترتبط 
بس��ت ش��ركات وخمس��ة بنوك ف��ي خم��س دول، بينها 
ش��ركة ف��ي اإلم��ارات العربية املتح��دة تق��ول اللجنة إن 
خالد اس��تخدمها لغس��يل األموال، من ضمنه��ا مبلغ 84 
مليون دوالر مت »غس��يلها« في ثالثة أسابيع خالل العام 
2014. ويخل��ص التقري��ر إلى أن اليم��ن اقترب من خطر 
جت��اوز نقط��ة الالع��ودة، وأن االطراف جميع��اً متورطة 
في انتهاكات حقوق اإلنس��ان ومنع وصول املس��اعدات 
اإلنس��انية، وأن أي��اً م��ن طرفي الص��راع غير ق��ادر على 

حسم الصراع عسكرياً.
انته��اكات  م��ن  طويل��ة  قائم��ة  التقري��ر  ويع��رض 
احلوثي��ني، بينه��ا االعتقال واإلخف��اء القس��ري وجتنيد 
األطفال ونشر األلغام األرضية، وقصف املناطق السكنية 
واملنش��آت املدني��ة كاملدارس واملستش��فيات واألس��واق 

على نحو ما وثقته اللجنة باألدلة في تعز.
وخلص��ت اللجن��ة في تقريره��ا إلى ض��رورة تنفيذ 
العقوبات على نحو فعال من أجل ردع ومنع املستهدفني 
بها من االستمرار في القيام بنشاطات تهدد أمن واستقرار 

اليمن.
وفرض مجلس األمن بقرارات س��ابقة عقوبات على 

الرئيس علي صالح وجنله أحمد وزعيم جماعة احلوثي 
عبد امللك احلوثي وشقيقه عبد اخلالق احلوثي والقيادي 
في اجلماعة عبد الل��ه يحيى احلاكم، املعروف بأبو علي 
احلاك��م. وتش��مل العقوب��ات املن��ع م��ن الس��فر وجتميد 

األرصدة واألموال، إضافة إلى حظر السالح.
اجليش واألسلحة

ويرجح التقرير عدم استمرار التحالف بني املخلوع 
صال��ح واحلوثيني ف��ور انتهاء جولة الص��راع احلالية، 
مؤك��داً أن صال��ح ال يزال ميارس الس��يطرة على ش��بكة 
حتالفات قبلية وسياس��ية وعس��كرية بنيت خالل فترة 
حكمه، مما ش��كل حتدي��اً أمام الرئيس عب��د ربه منصور 

هادي في إحداث تغيير حقيقي في بنية اجليش.
كما يش��ير التقرير إلى أن اجلي��ش اليمني اخلاضع 
لس��يطرة الدولة املركزية اختفى وحتول إلى مجموعات 
متع��ددة ال��والءات، وأن وحدات عس��كرية م��ن احلرس 

اجلمهوري باتت خاضعة لسيطرة احلوثيني.
وألقى املخلوع صالح بثقله العس��كري، حيث يدير 
عملياته الرئيس��ية في ثالث جبهات عس��كرية، هي تعز 
واحل��دود اليمنية الس��عودية والس��احل الغربي للبحر 
األحم��ر. وق��ال التقرير إن صال��ح واحلوثي��ني ميتلكون 
ق��درات عس��كرية تهدد املالحة ف��ي باب املن��دب. وتقول 
اللجنة إن احلوثيني امتلكوا -على نحو متزايد- أس��لحة 
جديدة حاس��مة في احلرب، بينها أن��واع من الصواريخ 
املضادة للدباب��ات والعربات املدرعة ل��م تكن في حوزة 
اجليش اليمني قبل اندالع احلرب.كما أشارت إلى وجود 
مؤش��رات عل��ى عملي��ات نق��ل ألس��لحة نوعي��ة مضادة 
للدروع إيرانية املنش��أ حصل عليها صالح واحلوثيون، 
وبهذا الصدد يورد التقرير معلومات عن خمس س��فن مت 
احتجازها وضبط أس��لحة مهربة فيها، بينها ثالث سفن 

كانت حتمل أسلحة إيرانية الصنع.
ويش��ير التقري��ر إل��ى ارت��كاب انته��اكات حلق��وق 
اإلنسان من قبل جميع أطراف الصراع، ومن ضمنها منع 
وصول املساعدات اإلنس��انية. كما يعرض قائمة طويلة 
م��ن االنته��اكات الواس��عة واملمنهج��ة م��ن قب��ل جماعة 

احلوثي، بينها اإلخفاء القسري وجتنيد األطفال.{
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تعديالت دستورية في تركيا توسع صالحّيات أردوغان
وافق البرملان التركي على مشروع قانون لتعديل 
الدس��تور، متهيداً إلقرار نظام رئاسي في احلكم مينح 
الرئي��س رج��ب طي��ب أردوغ��ان صالحيات رئاس��ية 

واسعة.
وحصلت اإلصالحات التي من ش��أنها أن توس��ع 
صالحي��ات أردوغان بش��كل كبير عل��ى أغلبية ثالثة 
أخماس املطلوبة للمضي قدماً ف��ي إقرارها، وبالتالي 

تعديل الدستور.
ومن احملتمل أن تعرض اإلصالحات الدس��تورية 
على االس��تفتاء إلقرارها بشكل نهائي في شهر نيسان 
املقبل. وإذا وافق على التعديالت الدس��تورية أكثر من 

50% من الناخبني، ستصبح نافذة.
ويق��ول منتقدون إن هذه اخلط��وة ميكن أن متهد 
حلك��م اس��تبدادي م��ن قبل أردوغ��ان، وق��د ترقى إلى 

استيالئه على مقاليد احلكم.
لكن أردوغان يقول إن تغيير نظام احلكم سيكون 
ش��بيهاً بنظام احلكم الرئاس��ي في فرنس��ا والواليات 

املتحدة.
ووافق على مسودة مشروع القانون 339 عضواً 

في البرملان من مجموع 550 عضواً.
وقد أصبح أردوغان رئيساً لتركيا في عام 2014 
وهو منصب شرفي بشكل كبير، بعد عقد تولى خالله 

منصب رئيس الوزراء.
شهد البرملان التركي مشادات كالمية بني مؤيدي 

ومعارض��ي اإلصالح��ات القترح��ة، ويقول ق��ادة في 
املعارضة إن إقرار اإلصالحات الدس��تورية سيقضي 
على أي فرصة لتحقيق حياد منصب الرئيس. وتشير 
تقارير إلى أن القانون اجلديد سيتيح ألردوغان البقاء 
رئيس��اً لتركيا بصالحيات واس��عة حتى عام 2029. 
وم��ن املق��رر تنظي��م انتخابات رئاس��ية وتش��ريعية 

جديدة يوم 3 تشرين الثاني في عام 2019.
ومبوجب التعديالت الدستورية اجليديدة، يحق 
تني كحد  للرئيس أن يبقى في منصبه لواليتني رئاس��يّ
أقص��ى، أي حتى ع��ام 2029 وليس ع��ام 2024 كما 

الشأن اآلن.
أبرز معالم اإلصالحات املقترحة

- يحق للرئيس أن يعنّي مباش��رة كبار مسؤولي 
الدولة مبن فيهم الوزراء.

- يح��ق للرئي��س أن يع��نّي نائب��اً أو ع��دة ن��واب 
للرئيس.

- ُيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يش��غله اآلن 
بن علي يلدرمي.

- يحق للرئيس أن يتدخل في القضاء الذي يتهمه 
باخلضوع لنفوذ فتح الله غولن الذي ُحمِّل مسؤولية 
االنقالب العس��كري الذي شهدته تركيا في شهر متوز 

عام 2016، لكنه نفى التوّرط في االنقالب.
- يح��ق للرئي��س تقري��ر م��ا إن كان يجب فرض 

حالة الطوارئ أو ال.
ولضم��ان احلص��ول عل��ى األغلبي��ة املطلوبة من 
األص��وات، جلأ حزب العدال��ة والتنمية إلى احلصول 
على دع��م احلزب القوم��ي اليميني ال��ذي يعتبر رابع 

قوة في البرملان.{

أسوأ رئيس في الذاكرة األمريكية
بقلم: فهمي هويدي

لست صاحب العنوان أعاله، وال املقصود به الرئيس األخير الذي مت تنصيبه رسمياً يوم اجلمعة 
1/20، لكن صاحب العنوان هو معلق ال��»واش��نطن بوس��ت«، أيوجني روبنسون، وقد كتبه منتقداً 
أداء الرئي��س ب��وش االبن في مقالة اس��توقفتني واحتفظت بها منذ نش��رتها الصحيفة األمريكية في 
ش��هر تشرين الثاني عام 2007. ولست أخفي أنها أعجبتني ألس��باب مهنية، إذ قدرت فيها شجاعة 
الكاتب في انتقاد رئيس الدولة في مجتمع دميقراطي يستطيع فيه الصحفي أن يجهر برأيه في إنكار 
ما يراه منكراً في أداء ولي األمر وسياساته، ثم يعود إلى بيته مطمئناً بعد ذلك، ويظل رأسه في مكانه 
ف��وق كتفيه، األمر الذي يس��مح له بأن يعود للكتابة مرة أخرى، إلى غي��ر ذلك من غرائب املجتمعات 
الدميقراطية وعجائبها. قال صاحبنا إن الرئيس جورج بوش س��ّبب إحباط مواطنيه ونقمتهم على 
نحو لم يس��بقه إليه رئيس آخر منذ ظهور استطالعات الرأي في أمريكا، باستثناء الرئيس ريتشارد 
نيكس��ون )صاح��ب فضيحة ووترجيت(، وهو من وصلت نس��بة الرافضني لسياس��ته إلى 48% من 
األمريكي��ني، وق��د بنى رأيه على نتائج اس��تطالع للرأي أجرته مؤسس��ة غالوب، تب��نّي منه أن ثلثي 
األمريكيني غير راضني عن سياس��ات الرئيس. وعلق على ذلك قائالً إنه عندما يرى ثلثا املواطنني أن 
زعيم البالد يفتقر إلى الكفاءة التي يؤدي بها عمله )وتلك عجيبة أخرى( فإن ذلك يصبح أمراً س��يئاً 
للغاي��ة ينبغ��ي أن يدرس جي��داً وأن تعالج عواقبه. انظ��روا فقط إلى الوضع الذي س��يرثه الرئيس 
ال��ذي س��يخلف بوش. قالها روبنس��ون ثم اس��تعرض املواقف الت��ي تبناها بوش عل��ى الصعيدين 
السياسي واالقتصادي، من غزو العراق ومساندته لنظام ديكتاتور باكستان برويز مشرف وفضائح 
تعذيب املش��تبه في توّرطهم باإلرهاب في الع��راق، وصوالً إلى الوضع االقتصادي الذي نضبت فيه 
اخلزين��ة ج��راء احلروب، وازداد في��ه األثرياء ثراء، فيم��ا يعيش أربعون ملي��ون أمريكي دون تأمني 
صحي. أضاف الكاتب أن سجل الرئيس احلافل باإلخفاقات إن لم يرشحه كأسوأ رئيس في التاريخ 
األمريكي فهو على األقل من أس��وأهم. وتس��اءل في ختام مقالته عما إذا كان األمريكيون سيحتملونه 
ألربعة عش��ر ش��هراً أخرى )حتى تنتهي واليته( أم ال؟ لم أقرأ شيئاً للكاتب اآلن، بعد انتخاب دونالد 
ترامب، خصوصاً بعدما بينت اس��تطالعات الرأي العام الت��ي كان آخرها قبل يومني من تنصيبه أن 
40% فق��ط من األمريكيني يؤيدونه، علماً بأن مؤيدي أوباما كانوا 82% ومؤيدو كلينتون كانوا %62، 
والقل��ق هز الوالي��ات املتحدة وصدم قطاعات عريضة فيها جراء تصريحات��ه املثيرة التي لم تتوقف 
منذ حملته االنتخابية وبعد فوزه، األمر الذي جعله يحتل املرتبة األس��وأ في التاريخ األمريكي بغير 

منازع.
عّبر عن ذلك زميلنا األس��تاذ حازم صاغية محرر صحيفة »احلي��اة« اللندنية الذي قال عنه إنه 
»مرآة أس��وأ القيم وأس��وأ األذواق، وأنه خلطة من الش��عوبية ومتجيد القبح واالبتذال، وأن انحطاط 
الش��عبوية يتجس��د فيه، لذلك اعتبر يوم اجلمعة الذي ينصب فيه مأمت��اً ملاليني األمريكيني وجمعة 
حزينة ج��داً« )احلياة 1/17(. ال أعرف كيف س��يحتمله األمريكيون طوال الس��نوات األربع املقبلة، 
كم��ا أن من الصعب التنبؤ مبا س��يحدثه في العالم من هزات، خصوصاً ف��ي ظل عدائه للدميقراطية 
وازدرائه حلقوق اإلنس��ان وخصومته للفلسطينيني ومراهناته السياس��ية على روسيا في مواجهة 

الصني.
أما ش��أن الداخل فاألمريكي��ون كفيلون به، ذل��ك أن حصانات النظام وقوة مؤسس��ات املجتمع 
وجرأة املواطن العادي التي تعكس وتعبر عنها وسائل اإلعالم، ذلك كله بوسعه أن يوقفه عند حده 
وأن يحاس��به، على األقل مبا ال ميكنه من التجديد لوالية ثاني��ة.ال خوف على الواليات املتحدة إذن، 

ألن اخلوف علينا في ظل رئاسته أكبر.{

تركيا: لن نسّلم المناطق المحررة للنظام السوري
قال نعمان قورتوملوش نائب رئيس الوزراء التركي إن 
تركيا لم تنفذ عملية »درع الفرات« أو العملية في مدينة الباب 
ش���مالي س���وريا من أجل تس���ليم املناطق التي يتم تطهيرها 

من تنظيم الدولة اإلسالمية إلى النظام السوري.
وق���ال قورتومل���وش، وه���و املتح���دث باس���م احلكوم���ة 
ي���وم الثالثاء إن »درع الفرات عملي���ة متعلقة بأمننا القومي، 
وانطلقت حلماية تركي���ا وإزالة التهديدات ضدها من املنطقة 

احملاذية للحدود اجلنوبية«.
وأش���ار إل���ى أن »الب���اب« يحتله���ا عناص���ر ال ينتم���ون 
للمنطقة، وأن هدف تركيا الرئيس���ي يتمثل في عودة سكان 
املدينة إلى منازلهم بس���الم وأمان، وإعادة بناء حياتهم فيها 

من جديد.
وحتاص���ر ق���وات املعارضة الس���ورية املدعومة بقوات 
خاص���ة ودباب���ات وطائ���رات حربية تركي���ة بلدة الب���اب منذ 

كانون األول وفق ما تعلنه رئاسة األركان التركية.
م���ن جهة أخ���رى، ق���ال قورتومل���وش إن التحالف الذي 
تق���وده الواليات املتحدة لم يق���دم دعماً كافياً للعملية التركية 
للس���يطرة عل���ى بل���دة الب���اب، وأش���ار إل���ى أن إدارة الرئيس 
األميركي الس���ابق باراك أوباما وق���وات التحالف الدولي لم 

يكن لديها خطة حلل املشكلة في سوريا.
يذك���ر أن عملي���ة »درع الفرات« أطلقه���ا  اجليش التركي 

في آب 2016 في مدينة جرابلس السورية .{ القوات العراقية تمّهد لهجوم غربي الموصل

جنود عراقّيون ُيعدمون ثالثة مدنّيين
بدم بارد بالموصل

الق��وات  ب��دأت   
قص��ف  العراقي��ة 
مواق��ع لتنظي��م الدولة 
القس��م  في  اإلس��المية 
املوص��ل  م��ن  الغرب��ي 
لعملي��ة  متهي��داً 
عس��كرية جدي��دة بعد 
األحياء  على  سيطرتها 

الشرقية.
وحدات  وقصف��ت 
التدخل السريع مواقع 
تق��ع غ��رب نه��ر دجلة 

الذي يشق املوصل، ويسيطر تنظيم الدولة بالكامل على 
األحي��اء الغربي��ة التي ُيتوقع أن تش��هد معارك ش��ديدة 

الصعوبة.
وف��ي وق��ت س��ابق، ق��ال املتح��دث باس��م قي��ادة 
العملي��ات املش��تركة )العمي��د يحي��ى رس��ول( إن قوات 
الهندسة العسكرية نصبت جسوراً متحركة وثابتة على 
نه��ر دجلة لرب��ط جانبي املوص��ل األيس��ر واألمين لنقل 

القطعات العسكرية بني جانبي املدينة.
كم��ا أك��د قائ��د عملي��ات »قادمون ي��ا نين��وى« بدء 
االستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية غربي املوصل خالل 
يومني أو ثالثة. وفي املقابل، أفادت تقارير بأن مس��لحي 
تنظيم الدولة أقاموا حتصينات في األحياء الغربية التي 

تضم البلدة القدمية.
وق��ال س��كان إن تنظي��م الدول��ة أجلى الس��كان في 
املناط��ق املتاخم��ة للضفة الغربي��ة لنهر دجل��ة، واتخذ 
ل��ه مواق��ع هناك لص��د الهج��وم املرتق��ب. وكان اجليش 

تداول نش��طاء على مواقع التواصل االجتماعي 
يوم األح��د، مقطعاً مصوراً يقوم فيه عدد من اجلنود 
العراقيني وقوات من الشرطة االحتادية بإعدام ثالثة 

أشخاص من املدنيني بعد تعذيبهم في املوصل.
ويظه��ر ف��ي الفيدي��و عش��رات اجلن��ود بقربهم 
س��يارات عس��كرية وهم يج��رون ويضرب��ون ثالثة 
أش��خاص مدنيني بتهمة االنتماء إلى تنظيم الدولة، 
إال أنه��م كان��وا يرجون الضب��اط لتركه��م على أنهم 

ليس لهم عالقة بالتنظيم.
ورغ��م كل الصرخ��ات والن��داءات الت��ي أطلقها 
األش��خاص الثالثة، فإن اجلن��ود أعدموهم بدم بارد 
أمام عدد من ضباط اجليش والشرطة االحتادية في 

العراقي قال إن قواته س��يطرت على حي الرش��يدية آخر 
معاق��ل التنظي��م ش��رقي املوص��ل، وأضاف أن��ه يجري 

متشيط احلي ونزع األلغام منه.
وتس��بب القتال بهذا احل��ي في حركة ن��زوح. وأكد 
رئيس ال��وزراء حي��در العبادي ي��وم الثالثاء اس��تعادة 
القس��م الش��رقي من املوصل، وهو ما أكدته أيضاً القيادة 
املركزي��ة لعمليات املنطقة الوس��طى للجي��ش األميركي 

)سنتكوم(.
وتأت��ي الس��يطرة على األحي��اء الش��رقية بدعم من 
التحال��ف الدولي، بعد مئ��ة يوم من ب��دء عملية ضخمة 
الس��تعادة املدينة التي وقعت بقبض��ة تنظيم الدولة في 

حزيران 2014.
ومن��ذ ب��دء املع��ارك، ن��زح 190 ألف��اً م��ن املوص��ل 
ومحيطها، وعبرت األمم املتحدة عن خشيتها على مصير 
750 ألف مدني غربي املوصل، وقالت إنها تسابق الزمن 

إلعداد مخيمات الستقبال من سينزحون.{

املوصل.
ولم يتس��ّن التأكد من صح��ة الفيديو، كما أنه ال 
ميكن التحقق من مكان وزمان تصوير املقطع وال من 

هويات األشخاص الظاهرين فيه.
م��ن جهتها، دع��ت بعثة األمم املتحدة ملس��اعدة 
العراق »يونامي« احلكوم��ة العراقية، إلى التحقيق 
ف��ي تقري��ر بش��أن تعذيب وقتل أس��رى مش��تبه في 

ضلوعهم »بأعمال إرهابية« في املوصل.
 « إنه��ا  بي��ان  ف��ي  األممي��ة  البعث��ة  وقال��ت 
تدع��و احلكوم��ة العراقي��ة إل��ى التحقيق ف��ي تقرير 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  انتش��ر  بالفيدي��و  مص��ّور 

االجتماعي«.{
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الرعب من ترامب.. لماذا في العالم العربي؟!
تنتق��ل أمة الع��رب من رعب إلى رع��ب، وهي تنتظر 
نتائ��ج انتخاب��ات الغي��ر. باألمس أِصبنا برعب بس��بب 
فوز بنيامني ننت ياهو وتش��كيله للحكومة اإلس��رائيلية، 
وبدأنا نحسب ملا س��يفعله بنا واإلهانات التي سيلحقها 
بن��ا، وأخذن��ا نتس��اءل عما إن كان س��يقبل استس��المنا 
وخنوعنا وتنازلنا عن حقوق ش��عب فلسطني ومقدسات 

املسلمني.
ذرف بعضن��ا دم��وع اخليبة وفش��ل الرج��اء، وكاد 
بعضن��ا اآلخر أن يقي��م حفلة لطم ون��واح. وكان الفتاً أن 
أحد قادة منظمة التحرير الفلس��طينية قال إنه س��يعتزل 
العم��ل السياس��ي إذا ف��از ن��نت ياهو وذل��ك تعبي��راً عن 
»احل��رد«، لكن��ه مات قبل أن ي��رى ننت ياه��و ُيتوج على 

كرسي العرش.
ال يختل��ف املش��هد اآلن بع��د فوز دونال��د ترامب في 
االنتخاب��ات الرئاس��ية األميركي��ة. ال أدري عل��ى من كنا 
نعّول وماذا أردن��ا بالضبط من االنتخاب��ات األميركية؟ 
لك��ن النتائ��ج أدخلتنا في متاه��ة بحر م��ن التوقعات ملا 
س��تكون علي��ه سياس��ة ترام��ب. هن��اك اآلن -ومنذ فوز 
ترام��ب- ازدح��ام في وس��ائل اإلع��الم العربي��ة حول ما 
ميكن أن تكون عليه سياس��ات الواليات املتحدة، ويبدو 
أن أغلب املقاالت واللقاءات التلفازية تبدي قسطاً ال بأس 

به من التشاؤم حول ما سيفعله بنا ترامب.
أمة قاصرة

ل��و ل��م نكن أم��ة قاصرة مل��ا علقن��ا آمالن��ا ورجاءنا 
على انتخابات الغير. على مدى عش��رات السنوات وأمة 
العرب على املستويني الش��عبي والرسمي تنتظر نتائج 
انتخابات إس��رائيل وأميركا، عّل وعس��ى أن يأتي رئيس 
يعطف علينا ونستدر شفقته، فيقرر أن يحفظ بعض ماء 

وجوهنا وينصفنا في بعض حقوقنا.
لق��د قررن��ا من��ذ زمن بعي��د أاّل نص��ّر عل��ى حقوقنا، 
سواء في فلس��طني أو في الثروات أو في االستقالل وحق 
تقري��ر املصي��ر، لكننا ل��م نصل بعد إل��ى التن��ازل الكلي 
ال��ذي يضعنا في هاوي��ة االنق��راض، وكان ينقصنا عبر 
السنوات طلب تسجيلنا في لوائح االنتخابات األميركية 

واإلسرائيلية لنرجح كفة هذا على ذاك.
وقد رأينا عبر الس��نوات أن رجاءن��ا وأملنا خائبان 
أص��الً، ألن كل املتنافس��ني انتخابياً ينظ��رون إلينا بعني 
االس��تهتار والتن��در، وهم يعرفون س��لفاً أن أم��ة العرب 
أعج��ز م��ن أن يك��ون له��ا ص��دى عل��ى وض��ع األمزج��ة 

الشعبية االنتخابية.
وبس��بب اهتمامنا الزائد بانتخاب��ات األعداء نعطي 
انطباعاً راس��خاً لدى كل مرش��ح بأننا أضعف بكثير مما 
يؤهلن��ا ل��ه حجمنا ومس��احتنا وعدد دولن��ا، وأعجز من 

أو  أنفس��نا  ع��ن  نداف��ع  أن 
أن نحل مش��اكلنا بأنفس��نا 
ونعالج همومنا. استباقياً؛ 
نحن نعطي انطباعاً س��يئاً 
ع��ن أنفس��نا، وإذا كان لدى 
املرش��ح االنتخاب��ي بعض 
لنا فإن��ه يتخلى  االحت��رام 
احتقارن��ا  لصال��ح  عن��ه 

واالستهزاء بنا.
ميك��ن  وببس��اطة؛ 
الصهاين��ة  للناخب��ني 
يس��ألوا  أن  واألميركي��ني 

ع��ن س��بب انتظار الع��رب لنتائج انتخاباته��م، في حني 
أن الع��رب ال يج��رون انتخاب��ات، وإن أجروه��ا فه��م ال 
يحترم��ون نتائجه��ا، أي أن آماله��م معق��ودة على حرية 
الغي��ر ف��ي االختيار في ح��ني أنه��م ال يعترف��ون بحرية 

أنفسهم في االختيار.
فلماذا ال يجرون انتخابات حرة ونزيهة وينتظرون 
فارس��هم اجلديد الذي يختاره الش��عب؟ ماذا س��نقول؟ 
نح��ن قبلي��ون ونظامن��ا السياس��ي يق��وم عل��ى احلاكم 
بأم��ر الله الذي يعرف كل ش��يء والذي ال يخطئ. ولدينا 
االس��تعداد ألن جن��ادل ب��أن نظامن��ا السياس��ي أرق��ى 
م��ن أنظمتهم، ويق��وم على أس��س أخالقي��ة مختلفة عن 
س��قوطهم األخالقي املتمث��ل في غياب غط��اء الرأس عن 

رؤوس بناتهم ونسائهم.
عقدة النقص

نحن نشعر بأن اآلخرين هم الذين ميلكون القدرات 
والطاقات إلحداث التغيير والسير قدماً في طريق التقدم، 
وذلك ألننا أثبتنا فش��لنا في مختلف مجاالت احلياة عبر 
عش��رات الس��نوات. نحن لم نتقدم إنتاجياً وال إنسانياً، 
وبقي العل��م والتقنية مواضيع اس��تهالكية نس��توردها 
م��ن اآلخري��ن، وقلم��ا حاولن��ا املس��اهمة ف��ي احلضارة 
اإلنس��انية. هن��اك م��ن يق��ول: ال، نحن نش��كل رقما مهما 
في الس��احة الدولية، ونحن نتمتع بالنش��اط واحليوية 
ونح��ن أصحاب قرار، هذا غير صحيح إلى حد كبير، وإن 

احتوى على صحة فبالقدر اليسير.
نح��ن هنا ال نتكلم عن العمارات والش��وارع واقتناء 
السيارات احلديثة ولبس املجوهرات الثمينة، وإمنا عن 
القدرة اإلنتاجية وعلى رأس��ها إنتاج الغذاء الذي نأكله، 
وعن التصني��ع والتقدم العلمي والنه��وض التقني الذي 
نصنعه بأيدينا، وعن املس��اهمة في احلضارة اإلنسانية 

في مجاالت العلوم والفنون واآلداب والرياضة.
العرب مجتمعون ال يحصلون على ميداليات ذهبية 
مثلم��ا حتصل كوبا وحدها في األلع��اب األوملبية، ونحن 
حت��ى اآلن لس��نا ريادي��ني في مجال ك��رة الق��دم، أو كرة 
الطائرة أو السلة، ولسنا رياديني في حيازة جائزة نوبل، 
ولس��نا رياديني في املجال العسكري، وسرعان ما نولي 
األدب��ار أمام العدو. وتكفي هزائمنا أمام إس��رائيل لنكون 
أصحاب قل��ة احترام أم��ام العالم.وفي اآلون��ة األخيرة؛ 
أجنزن��ا فنون��اً في تدمي��ر بيوتن��ا وقتل أبنائن��ا من أجل 
متاع سلطوي فاٍن، وشكلنا منوذجاً للوحشية والهمجية 
والغب��اء أمام العال��م. وصل العالم إلى مس��تويات عليا 
في األخ��الق والتقدير اإلنس��اني، ونحن م��ا زلنا نالحق 
الكلم��ة ونقمع املثقفني واملفكري��ن، ونحرص على تبجيل 
عظم��ة احلبر األعظم الذي يقود أمة كما تقود الدابة قافلة 

اجلمال ورمبا أسوأ.
نح��ن العرب نعان��ي بص��ورة حدّية م��ن االغتراب 
ألن غيرنا س��يطر علينا بأشكال متعددة سياسياً وفكرياً 
وثقافياً واجتماعياً... إلخ. نحن ال منلك أنفسنا وال نرسم 
سياس��اتنا وال نق��رر ألنفس��نا، وهناك دائماً م��ن يقرر لنا 
ويرس��م طرقن��ا وأس��اليبنا ومقارباتن��ا ووس��ائلنا، وال 
مج��ال أمامن��ا إال أن ننتظ��ر لنعرف ماذا س��يصنع اآلخر 
بن��ا أو لنا، وال عج��ب أن انتخابات الغير تش��كل منعطفاً 
تاريخياً بالنسبة إلينا ألنها هي التي ستأتي مبن يأمرنا 
ويسّيرنا، ويرسم لنا مستقبلنا أو أغلبه على األقل. أفرزت 
االنتخاب��ات األميركية دونالد ترام��ب، ونحن كنا نعرف 
عنه الش��يء اليس��ير، ولم يكن العالم يعرف عنه الشيء 
الكثير. ونحن بانتظار أن نرى سياس��ته جتاه إس��رائيل 
وجتاه سوريا والعراق وروس��يا والنفط ودول اخلليج. 
نحن لم نحزم أمرنا منذ سنني وجنتمع لنقرر كيف يجب 
أن نتص��رف لكي نكون أصح��اب أنفس��نا وقادرين على 
اتخ��اذ القرارات املناس��بة لنا. نحن بقين��ا على الهامش، 
وعاقبن��ا كل الذي��ن انتق��دوا الهام��ش وطالب��وا بحري��ة 
اإلنسان، ودفع األمة نحو التقدم والنشاط والعطاء. ولم 
نبق ألنفسنا سوى الدعاء لترامب أن يرأف بنا، وأال يشّد 
وثاقن��ا وأن يرخي احلبل ولو قليالً من ح��ول رقابنا، وال 

نسأله رد قراراته بل اللطف بنا.
تناغم مع العجز

املتتب��ع لإلعالم العرب��ي يالحظ أنه انش��غل كثيراً 
بف��وز ترامب في االنتخابات، وأق��ام الكثير من احلوارات 
على شاش��ات التلفاز شارك فيها مختصون وأكادمييون 
وأصح��اب رأي حول ما يج��ب أن نتوقعه من ترامب. أما 
اجلرائد واملجالت فنش��رت العديد من املقاالت التحليلية 
آلف��اق املس��تقبل املرتب��ط بترام��ب، وكذل��ك فعل��ت دور 

اإلذاعات.
لقد افترضت وس��ائل اإلعالم -كم��ا يفترض ماليني 
العرب على املستويني اجلماهيري والرسمي- أن العرب 
ال حول لهم وال قوة وهم ليسوا العبني مهمني على الساحة 
الدولي��ة، وال ميلك��ون املقوم��ات التي ميك��ن أن تضعهم 
في خان��ة صن��اع السياس��ات، وه��م مجرد مس��تهلكني 
وعال��ة على اآلخري��ن. اإلعالم يفت��رض أن العرب مجرد 
أدوات، ويس��لم أمره وأمر العرب مل��ن يتمكن من الهيمنة 
والسيطرة. وفي هذا ال يشذ اإلعالم عن انطباع جماهيري 
ل��دى ماليني الناس بأن أميركا ه��ي التي تقرر وهي التي 
تتآم��ر، ول��ن يحصل ش��يء في منطقتن��ا العربي��ة إال إذا 
ش��اءت أميركا. أميركا لديها خطط جاهزة لتدبير األمور، 
والفعل يبدأ عندما يحني الوقت املناس��ب بالنسبة إليها. 
فإلى متى س��نبقى نندب حظنا وس��وء مصيرن��ا وإهدار 
طاقاتن��ا؟ ال أعل��م، لك��ن حالن��ا س��يبقى ُمزرياً م��ا دامت 
العصاب��ات السياس��ية القائم��ة حالياً ه��ي التي حتكم. 
حصل ح��راك عربي عقد الن��اس عليه آم��االً كثيرة، لكنه 
ل��م يكن على ق��در التطلعات، ولم جنن منه س��وى صور 
قبيح��ة أمام العالم عن العرب وتعطش��هم للقتل وس��فك 

الدماء.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

زاع في المال والَمتاع النِّ
لوٌة َخِضرة، اس���تخلَف الل���هجُ عباَده فيها ِلَيْبَتِلَيهم فينظ���ر كيف يعملون، ولقد  إن الدني���ا حجُ
ق عل���ى بني آدم إبليسجُ َظّنه إذ وقعوا في الَفَس���اد عند إقبال احلي���اة كما أَفاد، فحني َعجز  َص���َدّ
م الدنيا  ْفَتح لهجُ وْيدًا بهم! عس���ى أن تجُ جنوده عن ِإضالل أصحاب َرس���ول الله ] قال أِلتباعه: رجُ
َبنينِّ هذا املعنى حديثجُ رس���ول الله ] الذي  صيَب منهم حاجتنا )رواه ابن ابي الدنيا(، وما يجُ فنجُ
ِتَح���ْت عليكم فاِرسجُ وال���ّروم أي قوٍم أنتم؟ قال عبد الرحم���ن بن عوف: نقولجُ  يق���ول في���ه: »إذا فجُ
نا، قال، أََو غير ذلك؟ تتنافس���ون ثم تتحاس���دون، ثم تتدابرون ثم تتباغضون« رواه  كما أََمرنا ربُّ

مسلم.
لني، وال يس���لم من مخاِلبه  �ٌة من اأَلَوّ َلّ إن الن���زاع ف���ي امل���ال واملَتاع ال ينجو من أنياب���ه إال ثجُ
ط اأَلخالقّي، وامل�جُْنَحدر  بوجُ ْرك اأَلس���فل من الهجُ إال قليٌل من اآلخرين! إنه َيهوي بالناس إلى الَدّ
ين َحْلقًا! وأمام هذا  ���لوكّي، فيقضي على ِعِزّ الكرامة حقًا، وَيحِلقجُ الِدّ ّ األدنى من الس���قوط السجُ
َضالء أّن الفقَر أفض���لجُ من الِغنى، ألن اأَلول مأمون،  اخلَط���ر الذي َيْدَهمجُ عاّمَة البش���ر، رأى الفجُ
ه غيرجُ ممن���ون! ولِكّن الناس في ذلك يختلف���ون، فمنهم من ال يصلح له إال  أم���ا الثان���ي فخطرجُ
زَق ِلعباِده َلَبَغْوا في األرِض  الَفْق���ر، وه���م اأَلعمجُّ األغلب، والله تعالى يقول: }ولو َبَس���َط اللهجُ الِرّ
ح له إال الِغن���ى، ويكون لهم أكبر  ا َيش���اء{ الش���ورى–27، ومنهم من ال يصلجُ لجُ ِبَقَدٍر َمّ ن���ِزّ ولك���ْن يجُ
ِعني على الّدين، وفي هذا يقول الرس���ولجُ األكرم ]: »ِنْعَم املالجُ الصالح للرجل الصالح« رواه  مجُ

أحمد.
غَريات احلياة، ما جنا منه قوم، وال َخال منه  ِميم على مجُ ل الَذّ قاتجُ هذا التصارع الَبغيض، والَتّ
َقْرٌن؛ وقد َوَرد في احلديث الش���ريف أن عيس���ى عليه السالم كان في بعض ِسياَحِته ومعه رجٌل، 
صّلي، فجاء الرجلجُ  َفَمَرّ بقريٍة َفاحتاجا إلى الطعام، فذهب الرجل ليأتي بطعاٍم، وقام عيسى يجُ
صلي، فلما طال عليه األمر أَكَل َرغيفًا وَتَرك اْثَنني، فلما َفرَغ عيس���ى  بثالث���ِة أرِغَف���ة، فوَجَده يجُ
م له رغيفني، فقال له: أين الرغيفجُ الثالث؟ فقال: لم يكن معهما ثالث!... فنزل  من صالته َقَدّ
���ماء، فقال للرجل: هذا ل���ك، وهذا لي، وهذا ملن أََكل  عل���ى عيس���ى ثالث ِقَطٍع من َذَهٍب من الَسّ
ه! فذهب عيس���ى وترك له اجلمي���ع... فبينما هو يريد  ل: أنا أكلتجُ ججُ الرغي���َف الثال���ث! فقال الَرّ
َحْمَله���ا، َق���ِدم علي���ه ثالثةجُ رجاٍل فَقتلوه، وأخ���ذوا ذلك الذهب، ثم احتاج���وا إلى َطعام، فذهب 
َفقا على أنه إْن َرجع َقَتاله، وأخذا الّذهب وحَدهما، ووقع  أحده���م ليأتي به، وبقي االثن���ان، فاتَّ
هَب وح���ده ففعل ذلك، ورجع  اله فيموت���ا فيأخَذ الَذّ ���ّمًا ِليأكجُ ف���ي قلِب���ه أن يجع���َل في الطعام سجُ
إليهما، فقاما إليه فقتاله، ثم جلسا فأكال الطعام فماتا! فرجع عيسى فوجد ِقّطَع الّذهب كما 

تركها، واألربعةجُ َصْرعى فقال: سبحان الله هكذا َعْهدي بالدنيا أن تصنَع بأهلها!
إن اخل���الَف عل���ى الدني���ا قائم في كل حني، َيْص���َرعجُ الطامعني، وَيتح���ّدى الصاحلني، فَمْن 
َغالبته؟! َوَرد في احلديِث أن رجَلني جاءا يختصماِن في  ناَزلِته ويقوى على مجُ ِمنا َيْجرؤ على مجُ
، وإمنا أنا بش���ر،  نة، فقال النبي ]: »إنكم تختصمون إليَّ َمواري���َث قد َدَرَس���ْت وليس بينهم���ا َبينِّ
ِته من بعض، وإمنا أَقضي بينكم على نحِو ما أس���مع، فَمن  جَّ َن ِبحجُ وَلع���لَّ بعَضك���م أن يكون أحَْلَ
ْذه، فإمن���ا أَْقَطعجُ له ِقطعًة من الّنار يأتي بها أْس���طامًا  قضي���تجُ ل���ه من حقنِّ أخيِه ش���يئًا فال َيْأخجُ
قه يوَم القيامة، فبكى الرجالن، وق���ال كلٌّ منهما: َحّقي ألخي! )متفق عليه  نجُ )َمس���امير( ف���ي عجُ
ناداتهم  فُّ عن مجُ ّش���اِقها ازدادوا ِإقبااًل عليها، فال هي َتكجُ ما ابَتَس���َمت ِلعجُ بأغلبه(. هكذا الدنيا كلَّ
ون عن اجَلْرِي وراءها! لقد سيق األكثرون من الهاِلِكني الناِدمني إلى َحَلَبة الّصراع  م يكفُّ وال هجُ
ِلي���َت باخِلالف على  ف���ني الّناجني! فإذا ابتجُ َتَعفنِّ ون من ال�مجُ ش���ني ول���م يْبَق خارَجه���ا إال األقلُّ ال�مجُ
ك على الدنيا  هالجُ ْفس���اف، فعليك أن َتْختاَر الَعفاف، وَتعاَف اإِلْس���فاف، وأن تترك التَّ املتاع والسَّ

ِلطالبها، وأن َتطَرح اجليَفَة ِلِكالِبها!<

جاويش أوغلو: وزراء ترامب أعربوا عن رغبتهم 
في تعزيز العالقات مع تركيا 

ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الترك��ي مول��ود جاويش 
أوغل��و، إن��ه مل��س خ��الل اللق��اءات الت��ي أجراه��ا مع 
مرشحي إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، »إرادة 

قوية لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين«.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيني، 
عقب مراس��م أداء ترام��ب اليمني الدس��توري كرئيس 
العاصم��ة  ف��ي  اجلمع��ة،  ي��وم  املتح��دة  للوالي��ات 

واشنطن.
ال��وزراء  »جمي��ع  أوغل��و:  جاوي��ش  وأض��اف 
واملس��ؤولني األمريكي��ني )الذي��ن قابله��م( أعربوا عن 

رغبتهم في تعزيز العالقات مع تركيا«.
وأردف: »في احلقيقة لدينا تطلعات من الواليات 
املتحدة حول مواضيع حساس��ة، س��ابقاً عانينا أزمة 

ثق��ة )في العالقة(، خاصة في م��ا يتعلق بإعادة فتح 
الل��ه غولن، والدع��م املقدم إلى تنظي��م ي ب ك )الذرع 
العسكري ملنظمة بي كا كا اإلرهابية( ووجود عناصر 

)ي ب ك( في مدينة منبج شمالي سوريا«.
وأعرب الوزي��ر التركي عن اعتق��اده بأن البلدين 
األمريكي��ة  اإلدارة  م��ع  املس��ائل  ه��ذه  س��يتجاوزن 
اجلدي��دة. وأش��ار إل��ى أن��ه التق��ى مرش��حي ترام��ب 
ملناصب وزراء: اخلارجية ريكس تيلرس��ون، والدفاع 
جيمس ماتيس، واخلزانة س��تيفن منوتشني، إضافة 

لرئيس مجلس النواب بول ريان.
وكان وزير اخلارجية التركي وصل إلى واشنطن 
يوم األربعاء 1/18، حلضور مراس��م تنصيب ترامب 

رئيساً للواليات املتحدة.{

بقلم: عبد الستار قاسم

اوباما يودع ترامب
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جمعية  رئيس  عكار، 
الدول��ي  التع��اون 
بيط��ار،  زي��اد  د. 
اجلمعي��ة  رئي��س 
لإلمن��اء  اللبناني��ة 
موسى،  جان  الريفي 
اجلمعي��ة  رئي��س 
احملام��ي  احلميدي��ة 
رئيس  الزعبي،  خالد 
احتاد بلدي��ات وادي 
فادي  الدكت��ور  خالد 
األسعد، رئيس احتاد 

بلديات وس��ط وساحل القيطع أحمد املير، رئيس احتاد 
بلديات أكروم األس��تاذ علي إس��بر، رئي��س بلدية حلبا 
عبد احلميد احللبي ممثالً بنائب الرئيس، محمد س��عيد 
احلاج ممثالً اجلامعة املرعبي��ة، املهندس روميو طرفة 

مدير ش��ركة كهرباء عكار، أس��امة الزعبي ممثالً رئيس 
مالي��ة ع��كار د. كارل��وس عريض��ة، رؤس��اء البلديات، 
علم��اء ومخاتي��ر، جمعيات أهلي��ة وتربوية ونس��ائية 

واجتماعية، إعالميون، وحشد من األهالي.

اس��تهلت احملاضرة بكلمة ترحيبية للدكتور كفاح 
الكس��ار رح��ب فيه��ا بالضيف الك��رمي في رب��وع عكار، 
معرباً عن سروره بهذا اللقاء اجلامع لكل أطياف عكار.

اس��تهل احلوت كالم��ه بالقول: »إن اإلس��الم دين 
الرحم��ة والس��الم، دين ك��ّرم اإلنس��ان وس��ما به على 
باق��ي املخلوق��ات«. وش��دد عل��ى »أن الدول��ة يجب أن 
تكون دولة عدالة ومس��اواة، معتب��راً أن من الضروري 
حتييد اجليش ع��ن الصراعات والتجاذب��ات الداخلية 
واخلارجي��ة، وجتهي��زه بأح��دث الوس��ائل الدفاعي��ة 
ملواجهة املخاطر احملدقة بالوط��ن«، وأكد »أّن املقاومة 
ليس��ت حكراً على حزب، حي��ث إّن العديد من األحزاب 
ومنه��ا اجلماع��ة اإلس��المية له��ا خبرته��ا ف��ي مقاومة 
االحت��الل اإلس��رائيلي«، وأوض��ح احل��وت أّن تطبي��ق 
قانون النس��بية مع الطائفية شبه مستحيل، واملشكلة 
ليس��ت في قانون االنتخابات بقدر ما هي في الطائفية 
املطّبق��ة ضم��ن ه��ذه القوان��ني، مش��دداً عل��ى ضرورة 
معاجل��ة ملف املوقوفني اإلس��الميني والوصول به إلى 
خواتي��م منصفة. وختم بالق��ول: »ال عداء مع أي حزب 
أو تي��ار، واملرحل��ة ه��ي لبن��اء البلد ولي��س للخالفات 

والنزاعات بني األحزاب«.

مع اخلاطفني. وش��دد على ضرورة قيام الدولة بخطة 
أمنية جدية من أجل حفظ األمن وحماية احلدود. وأكد 
ضرورة إجن��از قانون إنتخابي عص��ري يؤمن عدالة 
التمثي��ل وينهي اإلقطاعية السياس��ية. ب��دوره رحب 
النائب ماروني بالوفد وش��كره على الدور الذي تقوم 
ب��ه اجلماعة خاصة ف��ي البقاع مش��دداً على ضرورة 
التواص��ل والتنس��يق ملواجهة ما تتع��رض له منطقة 

البقاع من استمرار لعمليات اخلطف والسلب.

لن يقبلوا أن يتعرضوا للظلم واملعاناة من جديد.
وطال��ب األهالي الدول��ة اللبنانية مبن��ازل بديلة، 
مستنكرين التعويض الزهيد الذي عرض عليهم مقابل 

إخالء منازلهم.
وأكد وفد الرابطة وقوفه الدائم إلى جانب الالجئني 
الفلسطينيني في لبنان عموماً، واألهالي املتضررين في 
الش��بريحا خصوصاً، مضيف��ني أن الرابطة لن تقبل أن 

يقع الظلم على األهالي.
وش��دد الوفد عل��ى ضرورة أن تكون هذه املش��كلة 
قضي��ة ته��م اجلمي��ع، مؤكدي��ن أن الرابط��ة س��تبحث 

القضية على كافة املستويات.

وتابع أبو ياس��ني: »في تقديري، أنها لن تس��تطيع 
تنفي��ذ هك��ذا خطة ألن ثمة َم��ن يطالب بالعف��و العام عن 
ه��ؤالء املطلوب��ني للعدال��ة واملخلّ��ني باألم��ن، باإلضافة 
إل��ى وجود قس��م كبي��ر م��ن احل��دود اللبناني��ة مبنطقة 
البقاع الش��مالي والشرقي مس��تباحاً، ما ينتهك السيادة 
اللبناني��ة، وم��ن واج��ب الدول��ة صيانة احل��دود ومنع 

العبور غير القانوني«.

نظم��ت اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي ع��كار محاضرة 
للنائب الدكتور عماد احلوت حتت عنوان »اإلسالميون 
ومفهوم الدولة« في قاعة بلدية حلبا، بحضور سماحة 
املفت��ي الش��يخ زيد محم��د ب��كار زكريا، األس��تاذ محمد 
احلس��ني ممثالً الرئي��س جني��ب ميقاتي، وزي��ر الدفاع 
يعقوب الصراف ممثالً باألستاذ علي الصراف، الرئيس 
عص��ام فارس ممث��الً باألس��تاذ ري��اض نادر، الس��ادة 
الن��واب: د. خال��د زهرم��ان ، د. رياض رحال، األس��تاذ 
نضال طعمة، روال املراد رئيسة حزب 10452، أنطوان 
عاصي منس��ق التي��ار الوطني احل��ر في ع��كار، روبير 
النش��ار منس��ق الكتائ��ب اللبناني��ة، ف��ارس الص��راف 
ممثل القوات اللبنانية، د. بري األس��عد منس��ق اليسار 
الدميقراطي في عكار، مس��ؤول اجلماعة اإلس��المية في 
عكار محمد هوشر، املسؤول السياسي في عكار د. كفاح 
الكس��ار، د. محمد احلس��ن نائ��ب رئيس مجل��س إدارة 
األوقاف، الشيخ وليد اسماعيل ممثالً صندوق الزكاة في 

زار وفد من الدائرة السياسية للجماعة االسالمية 
ف��ي البقاع تقّدم��ه املس��ؤول السياس��ي للجماعة في 
البق��اع األس��تاذ عل��ي أب��و ياس��ني بي��ت الكتائب في 
زحل��ة، حيث اس��تقبلهم النائب إيل��ي ماروني وقيادة 
احل��زب، وكان اللق��اء مناس��بة للتداول في الش��ؤون 
اللبناني��ة عام��ة والبقاعي��ة خاص��ة، حي��ث أك��د أبو 
ياسني اس��تنكار عملية اخلطف التي قامت بها بعض 
العصابات، واس��تغرب كيف تقوم الدولة بالتفاوض 

زار وف��د م��ن اجلماع��ة 
الدري��ب  ف��ي  اإلس��المية 
)عكار( رئي��س بلدية خربة 
ش��ار املنتخب حديثاً السيد 
واملجل��س  إبراهي��م،  خال��د 
البلدي، وقدموا ل��ه التهنئة 

بانتخابه رئيساً.

زار وفد من رابطة علماء فلس��طني برئاس��ة رئيس 
الرابطة في لبنان الش��يخ بسام كايد جتمع الشبريحا 
لالجئني الفلس��طينيني في صور، حي��ث التقى األهالي 
املتضررين م��ن األوتس��تراد العربي الذي س��يمر فوق 
أنق��اض منازلهم، وش��ارك بالوفد: رئي��س الرابطة في 
صور الش��يخ حس��ن احلاج موس��ى، وأعضاء الرابطة 
الشيخ علي عبد الله، والشيخ أحمد إسماعيل، والشيخ 

هشام احلاج موسى، والشيخ خالد جمعة.
استمع وفد الرابطة من األهالي املتضررين إلى آخر 
املس��تجدات بخصوص هذه األزمة، حي��ث أكد األهالي 
أنهم ليس��و ضّد أي مش��روع تطويري، ولكنهم باملقابل 

ق��ال املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلس��المية في 
البقاع األس��تاذ علي أبو ياس��ني في حديث إلذاعة الفجر 
إن »جرمي��ة خطف املواطن س��عد ريش��ا ليس��ت األولى 
في البق��اع ورمبا ل��ن تكون األخي��رة إذا اس��تمر الوضع 
على حاله، حيث إن العصابات املس��لحة التي تتخذ من 
بعض مناطق البقاع الش��مالي مالذاً له��ا، ترتكب جرائم 
اخلطف وسرقة السيارات، وترويج املخدرات وزراعتها، 
وجتارة األس��لحة عبر احلدود، وه��ي تتجّول بحرّية في 
مختلف مناطق البقاع بس��ياراتها الت��ي ال حتمل أرقاماً، 
وتنّكل باآلمنني، وذلك على مرأى من الدولة التي ال حترك 

ساكناً«.
وأض��اف أبو ياس��ني: »أعلن��ت الدول��ة تنفيذ خطة 
أمني��ة ف��ي البق��اع ع��ام 2015، لك��ن كانت ه��ذه اخلطة 
األمني��ة عب��ارة ع��ن مس��رحّية نفذته��ا وزارة الداخلية، 
دون أن تؤدي فعلياً ملالحقة عشرات آالف اخلارجني عن 

القانون«.

املكت��ب  رئي��س  اس��تقبل 
اإلس��المية  للجماعة  السياس��ي 
في لبنان النائب الس��ابق أسعد 
هرموش ف��ي منزله يوم اجلمعة 
املاض��ي وفداً م��ن بل��دة بطرماز 
- الضني��ة، ضم رئي��س البلدية 
واملخاتير ووجهاء من البلدة مع 
أركان آل الفش��يخ لش��كره عل��ى 
اجلهود التي بذلها إلطالق سراح 

املوقوفني من آل الفشيخ.

الدكتور عماد الحوت من عكار: »اإلسالمّيون ومفهوم الدولة«

الجماعة اإلسالمية في البقاع تلتقي حزب الكتائب 

الجماعة في عكار تزور بلدية خربة شار

أبو ياسين: الدولة مطالبة بخطة أمنية
تقضي على فوضى السالح واستباحة الحدود

وفد من بلدة بطرماز يزور النائب السابق أسعد هرموش

عرض فيلم »خاتم األنبياء« في تعلبايا

رابطة علماء فلسطين تلتقي
أهالي تجمع الشبريحا وتبحث معهم أزمة األوتستراد

أنشطة

النج��اة  جمعي��ة  قام��ت 
بالتع��اون مع جمعية  االجتماعية 
الكش��اف املس��لم - ف��وج تعلبايا، 
بع��رض فيلم »خ��امت األنبياء« عن 
رس��ولنا الكرمي محّمد عليه الصالة 
والس��الم، حيث ش��ارك مبش��اهدة 
الفيلم الزهرات واألشبال والكشافة 
النش��اط  وانته��ى  واملرش��دات، 
الكش��فيني  بتوزيع احللويات على 
في جوٍّ من املتعة والنش��اط، وذلك 

يوم السبت 2017/1/14.
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تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+
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هاتف: 01/815678
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لن أنضم إلى قائمة املشككني في رواية األجهزة األمنية حول إحباط العملية االنتحارية 
الت���ي كان يعت���زم أحد األش���خاص تنفيذها ف���ي أحد مقاهي منطقة احلم���را ببيروت، رغم 
منطقية الكثير من األس���ئلة التي ما زالت تنتظر توضيحات رس���مية، بل س���أحتلى بحسن 
النية وأفترض صحة الرواية الرسمية التي مت تقدميها، إضافة إلى التسريبات التي فاقت 

أهميتها الرواية الرسمية، رغم أن التسريبات نفسها يشوبها التناقض.
ب���ادئ ذي ب���دء ال ب���ّد من رفع القبعة لألجه���زة األمنية التي جنح���ت بإحباط العملية 
االنتحاري���ة، لي���س فقط ألنها بذلك حم���ت لبنان واللبنانيني من مج���زرة دموية محققة، 
ب���ل كذلك ألن العملية ش���كلت مؤش���رًا على ع���ودة التعاون بني األجهزة األمنية، وال س���يما 
مخاب���رات اجلي���ش وفرع املعلومات بعد قطيعة ش���عر خاللها اللبنانيون بأن كل جهاز أمني 

يتبع حزبًا أو جماعة أو طائفة.
كما تعّودنا عليها، حترص األجهزة األمنية عقب كل إجناز تقوم به بإصدار بيان رسمي 
تق���دم في���ه روايتها، ودرجت العادة أن تكون الرواي���ة مقتضبة وتفتقد الكثير من التفاصيل 
و»السوس���بنس«، وهو ما اعتاد اللبنانيون تعويضه من خالل التس���ريبات التي تس���بق وتلي 
البيان الرسمي، هذا التسريب الذي يتواله ضباط وعناصر األجهزة األمنية الذين يوزعون 
معلومات يفترض أن تكون سرية للصحفيني ووسائل اإلعالم، فتتسابق األخيرة في ترويج 
الس���يناريوهات التي ترغب األجهزة األمنية في إش���اعتها دون أن تتحمل مسؤولية تبّنيها. 
ورغ���م أن ه���ذا النمط قدمي ومتواصل، إال أن وزيري الدفاع والداخلية لم يجدا حتى اليوم 

داعيًا للتحقيق في مصادر التسريبات ومعاقبة املسربني.
 بالعودة إلى حادث مقهى الكوستا، فمن خالل التسريبات تبنّي أن االنتحاري املفترض 
ش���اب في مقتبل العمر، لبناني اجلنس���ية، كان يعمل ممرضًا في أحد مستش���فيات مدينة 
صي���دا، وه���و كان يعت���زم متابعة تعليم���ه اجلامعي. وهذا يعني أن املعني ليس من ش���ريحة 
اليائس���ني احملبطني الذين س���لكوا هذا الطريق بسبب ما آلت إليه أوضاعهم. لكن استنادًا 
إلى التسريبات إياها، فقد قال االنتحاري املفترض خالل التحقيقات األولية معه إنه غير 

نادم على ما فعل، وسيكرر احملاولة إذا سنحت له الفرصة مرة أخرى!!
من الواضح أن الدولة اللبنانية سّخرت كل إمكاناتها وأجهزتها األمنية ملواجهة املخاطر 
اإلرهابية التي حتدق بالبلد، من خالل رصد ومتابعة املش���تبه بهم. لكن هل من عاقل في 
هذه الدولة فكر في أن الطريق األجدى واألكثر فاعلية ملواجهة املخططات اإلرهابية يكون 
بتفكي���ك صواعقه���ا من عقول ونفوس أصحابها؟! هل من رش���يد في هذه الدولة حاول أن 
يبحث في األس���باب التي دفعت ش���ابًا في مقتبل العمر، لديه وظيفة محترمة ومتعلم، أن 
يسعى لتفجير نفسه بهدف قتل من حوله؟ جنحت األجهزة األمنية هذه املرة في إحباط 
التفجي���ر، لك���ن م���ن يضمن جناحها ف���ي املرات القادمة؟! أال يس���تحق األم���ر مراجعة من 
يعنيه���م األم���ر والبح���ث في كيفية تس���لل الفكر اإلرهابي إلى عقول ش���بان يعيش���ون حياة 
كرمي���ة ب���ني أهله���م؟ فلطاملا كان لبن���ان بيئة رافضة ألي فك���ر إرهابي، ما ال���ذي تغّير اليوم 
حت���ى ص���ار هذا الفكر يحط رحاله بيننا ويلقى قبواًل م���ن جانب البعض، وال أحد يضمن 

أن هذا البعض سيبقى بعضًا؟
نحم���د الل���ه على جن���اح إحباط تفجير مقهى الكوس���تا، ونس���أل الله الس���المة دائمًا، 
لكن لعّلها تكون مناس���بة إلعالن النفير، والس���عي ملواجهة فكرية وأخالقية مع املخططات 
اإلرهابية. وهذا اليكون فقط بتعليمهم وتثقيفهم وإفهامهم وتفنيد مزاعم اإلرهابيني، بل 
كذلك وهذا األهم، من خالل احتضان من مّت تضليلهم ورعايتهم، وأن يكون التعامل معهم 
أس���وة ببقي���ة اللبنانيني، فال يتم التش���دد معه���م والتضييق عليهم ومالحقتهم وس���جنهم 
وتعذيبه���م الرتكابه���م هف���وات أو مخالف���ات، في مقابل تس���اهل وتغ���اٍض وجتاهل جلرائم 
يرتكبه���ا آخ���رون. أما في حال اس���تمرار الغ���ن والظلم الالحق بفريق م���ن اللبنانيني، فإن 

على الدولة بأجهزتها املختلفة أن تتحضر ملواجهة محاوالت انتحارية أخرى.<

بقلم: أواب إبراهيم

دواعش في بلدي؟!

كلمة طيبة

والفاحش��ة ه��ي الش��نيع من الق��ول أو 
الفع��ل، وهي خارج��ة على األخ��الق العامة 
وتروج ملفاهيم هابطة وقيم منحلة وتتحدى 
الرأي العام بطروحاتها الشاذة وتتسلل الى 
املجتم��ع النظيف بإغراءات وترغيب يالمس 
الغرائ��ز املختلفة ويحقق لها الس��يطرة على 
الغالبية م��ن أصحاب القرار ويس��عون إلى 
نس��ف األع��راف والتقاليد الس��ائدة لصالح 
مخطط حتدث عن��ه بروتوكوالت وحكومات 

صهيون بكل وضوح ووقاحة.
ويخ��وض اللبناني��ون ف��ي ه��ذه األيام 
معرك��ة صامت��ة وغير متكافئة م��ع مرّوجي 
الفواحش في التلفزيون والس��ينما والعديد 

من املجالت الفنية السخيفة.
نق��ول انه��ا معرك��ة غي��ر متكافئ��ة ألن 
ش��ياطنب الفواح��ش له��م مواقع ونف��وذ في 
وس��ائل اإلع��الم املختلفة ويتس��ترون خلف 
ذريعة »حرية اإلبداع« واستباحة احملرمات 
الت��ي يدع��ون أنه��ا متأصل��ة ف��ي املجتم��ع 
اللبنان��ي وإمن��ا يعرض��ون بع��ض صورها 
املنحرف��ة بداعي التحذي��ر منها وهذا محض 
أكذوبة ال تنطلي على أحد وال جتد لها سبيالً 

إال اإلقرار بها وتصديقها.
ولقد جرى احلديث في مقالة سابقة عن 
»س��وق اجلواري« التلفزيوني املش��ني الذي 
أط��اح كل مفاهيم احلي��اء واخلجل بعرضه 
لثالث��ني فتاة يفرغ��ن أحط أن��واع العبارات 
والتغ��زل  اجلنس��ية  واإلمي��اءات  املقذع��ة 
بشاب عليه يختار احدى املشتركات اللواتي 
يبتدع��ن آخر صرعات الب��ذاءة والفحش في 

القول والفعل.
وليس برنامج س��وق اجل��واري وحده 
في هذا املجال، بل إن معظم محطات التلفزة 
تتنافس على جذب املشاهد والفتاة املراهقة 
إل��ى عالم الفجور ما لم نكن نش��هده من قبل 
ويؤش��ر إلى كارث��ة أخالقية تطي��ح العائلة 
اللبناني��ة وتقض��ي عل��ى جهود األس��رة في 
صيان��ة أوالده��ا م��ن البرامج واملسلس��الت 
واألف��الم واالسكتش��ات الت��ي ُتع��رض ف��ي 
املطاعم والتي اس��تبيحت فيها كل احملرمات 
م��ن لف��ظ وق��ول وإش��ارة وكان ميك��ن هذه 
املطاع��م  حبيس��ة  تبق��ى  أن  االسكتش��ات 
»الفاخ��رة« إال أن نقلها في التلفزيون أش��اع 
الفحشاء ونش��ر احلوارات املقذعة واملواقف 
الش��اذة الت��ي ين��دى منها اجلب��ني وخاصة 

واخليان��ة  اجلنس��ي  للش��ذوذ  التروي��ج 
الزوجية والتفلت من مسلمات االخالق حتت 
س��تار االضح��اك واالس��ترخاء من املش��اكل 

اليومية والسياسية.
األف��الم  ه��ذه  االثاف��ي  ثالث��ة  ولع��ل 
»اللبنانية« التي يفبركها منحلون وبعيدون 
عن قيم العائلة، وقد لوحظ هذا االزدهار في 
مثل هذه األفالم التي ال تلتزم معايير املجتمع 
الرصني وتس��تبيح حرمات اللبنانيني الذين 
يتساءلون عن سر غياب الرقابة عّنا ويرون 
أن املؤامرة عل��ى األخالق العامة ماضية في 
مخططاتها إن لم تتصدَّ لها فعاليات املجتمع 
ومرجعيات��ه الديني��ة من مختل��ف الطوائف 
التي آن األوان لها من أن تدلي برأيها في هذه 
االنحراف��ات التي تروج الفاحش��ة وتنس��ف 

مفاهيم احلياء والشرف واآلداب العامة.
إننا لم نكن نحتاج إلى دعوة الفعاليات 
ملح��م  اإلع��الم  وزي��ر  ومنه��ا  املختلف��ة، 
الرياش��ي، واملجل��س الوطن��ي لإلع��الم، لو 
أن ه��ذه األفالم بقيت حبيس��ة دور الس��ينما 
وبقي��ت االسكتش��ات حك��راً عل��ى املطاع��م، 
ولك��ن عندما رأيناه��ا تخرج للعل��ن، عندها 
ندق ج��رس اإلنذار من املخاط��ر احملدقة في 
ش��بابنا الذي��ن يكفيه��م بعض املسلس��الت 
الساذجة والغريبة عن واقعنا التي تتحدث 
عن قصص حب بعيدة عن تقاليدنا العريقة 
مفاهيمن��ا  تنقل��ب  أن  نخش��ى  بتن��ا  حت��ى 
الراقي��ة إلى انحدار في العالقات اإلنس��انية 

الشريفة. 
وإلى من بيدهم األمر والسلطة ال تقنعونا 
بأن��ه ينبغ��ي لن��ا أن نتش��بث ب�»الرمي��وت 
كونترول« لنغّير ما نس��تاء منه ذلك بأننا ال 
نعثر على برنامج ثقاف��ي أو اجتماعي يعزز 
قي��م العائل��ة اللبناني��ة والتربية الس��ليمة. 
واملسلس��الت  األف��الم  ه��ذه  خط��ورة  وإن 
واالسكتش��ات أنها تش��يع الفاحشة وهو ما 
يس��عى إليه القيمون عليها لنصبح ش��ركاء 

في الفساد واالنحالل.
إنن��ا نطالب أيضاً وزي��ر الدولة ملكافحة 
الفس��اد نق��وال توين��ي ب��أن يتدخل ف��ي هذا 
الش��أن ألن الفس��اد املالي ليس أكثر خطورة 
على املجتمع من الفس��اد األخالقي والوقوف 
في وجه الذين يحبون أن تش��يع الفاحش��ة 

في املجتمع.{
عبد القادر األسمر

إنهم يحّبون أن تشيع الفاحشة!
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