
الرئيس عون.. ورّد مصر واألردن
ما يزال تصريح رئيس اجلمهورية ميشال عون حول قدرات اجليش اللبناني وحاجته 
لدعم ومساعدة قوات حزب الله، يستدعي ردود فعل على كل املستويات، اللبنانية والعربية. 
وإذا كان رّد الرئيس سعد احلريري هو األكثر فاعلية نظرًا ملوقعه الرسمي ولهجته العالية 
النب���رة، ف���إن زي���ارة الرئي���س عون التي ش���ملت مص���ر واألردن، ش���هدت ردًا واضح���ًا من كل 
م���ن الرئي���س السيس���ي وامللك عبد الله، فقد تضمن البيان املش���ترك ال���دي صدر عن كال 
الزيارتني عرضًا ملس���اعدة اجليش اللبناني واملس���اهمة في تدريب ضباطه. وقد جاء ذلك 
بعد املقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس عون مع محطة س���ي بي س���ي املصرية عش���ّية 
زيارت���ه للقاه���رة وقال فيها: ما دام هناك أرض حتتلها إس���رائيل، وما دام اجليش اللبناني 
ال يتمتع بالقوة الكافية ملواجهة إس���رائيل فنحن نش���عر بضرورة وجود هذا الس���الح، ألنه 
مكّمل لعمل اجليش. ويبدو أن كاًل من الرئيس السيس���ي وامللك عبد الله تلقيا الرس���الة 
وتعمدا اإلجابة عليها، حني قاال للرئيس عون: إن مصر واألردن جاهزتان لتدريب وتأهيل 
ضب���اط اجلي���ش اللبنان���ي، وبالتالي فإن ما أرادا قوله للرئيس ع���ون إنه ليس بحاجة إلى 

حزب الله ليساعد في تأهيل اجليش اللبناني.. فهل وصلت الرسالة؟!
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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(

قرم: النواب لن يصّدقوا 
على الزيادات الضريبية

اعتب��ر الوزي��ر الس��ابق جورج ق��رم أن 
»االعت��داء ال��ذي حصل على قن��اة »اجلديد« 
أم��ر غير مريح امنا هو أم��ر يحصل في لبنان 
ألن كب��ار زعم��اء الطوائف التي حتك��م البلد 
يبدو ان هناك حدوداً ال ميكن ان يقوم اإلعالم 
بتخطيها عبر انتقاده��م أو ابداء املالحظات، 
هي ليس��ت امل��رة األول��ى ونتمن��ى ان تكون 
األخي��رة«. وف��ي اط��ار مختل��ف، لف��ت ق��رم 
بحدي��ث اذاعي ال��ى أننا »ن��رى ان الزيادات 
الضريبي��ة تأتي لتض��رب القوى الش��رائية 
التي في أيدي املواطن ونرى كماليات ُمعفاة 
من الضرائب والعديد من اإلرادات غير املرئية 

التي ال تتناولها الضرائب احلالية«.
وأش��ار الى أن »مش��روع املوازنة قد مت 
تقدمي��ه الى مجل��س ال��وزراء ف��ي آب العام 
املاض��ي ولم يناقش��ه املجلس، واذا ناقش��ه 
املجل��س  وصدق��ه فهن��اك قط��وع تصدي��ق 
النيابي ونح��ن على أبواب انتخابات نيابية 
وال أرى أن الن��واب س��يصدقون عل��ى ه��ذه 

الرزمة الشاسعة من الزيادات الضريبية«.

أحمد الحريري: سالح 
»حزب الله« موضوع خالفي

اش��ار األمني العام لتيار املستقبل أحمد 
احلريري في حديث تلفزيوني  إلى أن »املكان 
ال��ذي أخذن��ا الي��ه احلري��ري بإنه��اء الفراغ 
الرئاسي هو حدث مفصلي ألنه تصرف على 
اس��اس مصلحة لبن��ان واللبناني��ني وليس 
مصلحته اخلاص��ة«، معتبراً أن »على حزب 
الل��ه ان يتواض��ع ك��ي يران��ا وهناك اس��ئلة 
يجب ان يس��ألها احلزب لنفس��ه«، متسائالً: 
»هل االلتفاف حول حزب الله في حرب متوز 
من عام 2006 هو نفسه اليوم؟«،  متمنياً أن 
»يك��ون خروج ح��زب الله من س��وريا هدية 

للعهد اجلديد«.
ورأى احلري��ري أن »س��الح ح��زب الله 
هو موض��وع خالفي وكالم الرئيس ميش��ال 
عون يهدف للت��وازن باجتاه حفظ امن البلد 
وكل مكوناته«، مش��دداً على أن »العالقة بني 
الرئيس عون واحلريري جيدة في ما يخص 
عم��ل احلكوم��ة وابقاء النف��س اإليجابي هي 

جي��دة واملتض��ررون م��ن االتفاق ه��م الذين 
يروجون الجواء سلبية«.

»الجديد« ممنوعة
 في الضاحية

»انفج��رت القلوب املليان��ة« بني حركة 
أمل وقن��اة »اجلديد«. كانت حلق��ة »هزلية« 
كفيلة ب��أن جتعل من مبنى القن��اة في وطى 
املصيطب��ة حلب��ًة للتقات��ل اس��تخدمت فيها 
وكاد  »املولوت��وف«  و  احلج��ارة  أس��لحة 
يتطّور »حصار الثالثة س��اعات« لوال تدخل 
»املصلح��ني« وتكّي��ف القن��اة م��ع سياس��ة 
ف��ي  أدت  الت��ي  واالمتص��اص«  »التجاه��ل 
النتيج��ة إلى تالش��ي املتظاهرين الغاضبني 
الذين جتمعوا حولها بسبب ما ورد في حلقة 
»دمى كراسي« مس��اء االثنني، حيث وصلت 
األمور إلى حد رفع السقف من خالل املطالبة 
بحجب بث القناة. ولتس��ويق الفكرة، ظهرت 
»حمل��ة مقاطع��ة إلكتروني��ة« يقوده��ا ف��ي 
الظاه��ر »مواطنون غاضب��ون« وفي اخلفاء 
»مناصرون يتماهون مع أصحاب الكابالت« 
الذي��ن اخ��ذوا عل��ى عاتقه��م ك��م ف��م القناة! 
وعل��م موقع »ليبانون ديباي��ت« أن عدداً من 
أصحاب الكاب��الت في الضاحي��ة اجلنوبية 
واجلن��وب حج��ب ب��ث القن��اة ف��ي انته��اك 

لألصول املتبعة في إتفاقية احلقوق.

عقاب صقر يقود »التفافة« 
المستقبل

ف��ي ظ��ل اله��دوء عل��ى جبه��ات القتال 
السياس��ي التقليدي، آث��ر النائب عقاب صقر 
أن يجن��ح ص��وب إط��الق رصاص��ات قنص 
باجتاه حزب الل��ه معبداً الطري��ق أمام فتح 
باب الس��جال ب��ني الضاحية وبيت الوس��ط 
مج��دداً. ثم��ة م��ن يغم��ز سياس��ياً، أن كالم 
عق��اب صق��ر ال��ذي يعتب��ر ضم��ن الدائ��رة 
الضيق��ة للرئي��س س��عد احلريري، ل��م يكن 
ليحص��ل ل��وال مباركة »الش��يخ«، الذي رمبا 
جلأ إلى »صديقه الشيعي القريب من قضايا 
أه��ل الس��نة« ال��ذي ل��م ي��زح عن »مب��ادئ« 
املس��تقبل يوماً، كي يعيد الزخم إلى الشارع 
»املس��تقبلي« م��ن بواب��ة إط��الق الن��ار على 

حزب الله مبستوى مقابلة األحد. 
 

المقدح يستقيل
من قيادة القوة األمنية

 أعل��ن قائد الق��وة األمنية الفلس��طينية 
املش��تركة ف��ي لبن��ان الل��واء مني��ر املق��دح 
اس��تقالته م��ن قي��ادة ه��ذه الق��وة ووض��ع 
االس��تقالة بتص��رف قي��ادة حرك��ة »فت��ح« 
ف��ي لبنان وف��ي رام الل��ه، متحفظ��اً عن ذكر 

األسباب.
وأوض��ح املقدح أن اس��تقالته من قيادة 
الق��وة األمني��ة »ال تعن��ي اس��تقالته من فتح 

وأن قيادة احلركة تبلغت باألمر«.
وأش��ار إل��ى »أن الق��وة األمنية جنحت 
في م��كان وأخفقت في م��كان، ورمبا جنحت 
في احلف��اظ على أمن اجل��وار أكثر من داخل 
املخيمات واس��تطعنا منذ بداية األحداث في 
سورية منع انطالق أي عمل أمني من املخيم 
يستهدف لبنان، لكن أخفقنا في احلفاظ على 
أمن املخيم، لذلك فإن القوة األمنية املشتركة 
يج��ب إع��ادة تش��كيلها عل��ى طريق��ة علمية 
ولي��س بسياس��ة الترضية له��ذا الفصيل أو 

ذاك«.

جنبالط لرفيق الحريري: 
اشتقنالك

نشر أمس، رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النيابي وليد جنبالط على حسابه على موقع 
»تويتر« ص��ورة للرئيس الس��ابق للحكومة 
اللبنانية رفيق احلريري ف��ي ذكرى اغتياله 

ال� »12« مكتفياً بالقول: »اشتقنالك«.
وكان ق��د غ��رد قبل س��اعات عل��ى ذلك 
منتق��داً غي��اب التمثي��ل ال��درزي ع��ن الوف��د 
الوزاري املرافق لرئيس اجلمهورية ميش��ال 
ع��ون ف��ي جولت��ه العربي��ة الثاني��ة، والتي 
ش��ملت مص��ر واألردن وقال: »م��ن الذي قرر 
عدم اصطحاب مروان حمادة أو أمين ش��قير 
إل��ى مص��ر واألردن، رئي��س اجلمهوري��ة أو 

رئيس الوزراء أو جهة نافذة جنهلها؟«.

الحريري: الدولة هي 
المرجعية والعدالة آتية

 ش��دد رئي��س احلكومة اللبنانية س��عد 
احلري��ري على »مرجعي��ة الدولة ف��ي إدارة 
الش��أن الوطني، وأن ال مرجعية تعلو عليها، 
وال  الطوائ��ف،  وال  األح��زاب  مرجعي��ات  ال 
مرجعي��ات االس��تقواء باخل��ارج، كائن��اً من 
كان هذا اخلارج، شقيقاً أو حليفاً أو صديقاً«.

ومض��ى قائالً ف��ي كلمة ألقاها أمام احلش��ود 
الت��ي ضاق��ت بها قاع��ة »بيال« ف��ي الذكرى 
12 الغتي��ال الرئي��س رفي��ق احلري��ري، »إن 
قرار لبنان بيد الدولة، ال بيد أفراد وزعامات، 
وال بي��د مح��اور إقليمي��ة أو دولي��ة. والذي��ن 
يتوهم��ون أن ف��ي ق��درة أي جه��ة إقليمي��ة 
مصادرة القرار الوطني اللبناني كما توهموا 
في مراحل سابقة، أقول لهم: إن فشل جتارب 
املاض��ي عبرة له��م وللجمي��ع، واللبنانيون، 
ونحن ف��ي طليعتهم، لن يس��محوا بتس��ليم 
بلدهم للمحاور اخلارجية. ولبنان لن يكون، 
ال الي��وم وال غداً وال في أي وقت، جزءاً من أي 
مح��ور في مواجهة أش��قائه العرب. ونحن ال 
نس��تدعي اخلصومة م��ع أحد، ولن نس��مح 
بأن يك��ون لبن��ان س��احة لص��راع اآلخرين 
ف��وق أرضه، لكننا بالتأكيد جزء ال يتجزأ من 
العالم العربي، ومعني��ون بحماية املصالح 

العربية والدفاع عنها«.

نادي الصحافة يدين 
التعدي على »الجديد«

البي��ان  الصحاف��ة  ن��ادي  ع��ن  ص��در 
التالي:

بأس��ف ش��ديد توقف ن��ادي الصحافة 
عند األح��داث التي جرت أمام مبنى تلفزيون 
اجلديد وما تعرضت ل��ه احملطة من عمليات 
تخري��ب م��ن قبل محتج��ني جتمع��وا أمامها 
للتعبي��ر عن س��خطهم مما ورد ف��ي برنامج 

تلفزيوني.
إن نادي الصحافة يدين بأشد العبارات 
التعدي على هذه احملطة التلفزيونية،ويعتبر 
جل��وء اي مواطن أو مجموعات من املواطنني 
إلى العنف من أجل الرد على ما قد يعتبرونه 
إس��اءة ضدهم،ه��و أم��ر مرف��وض مبوج��ب 
القان��ون واالنتظام العام ويدعو املس��ؤولني 
املعني��ني واألجه��زة املعني��ة إلى من��ع تكرار 
أعم��ال كه��ذه تش��رع الفوض��ى ومحاس��بة 

القائمني بها.

وجهة نظر

عون مسيحيًا: هناك فرق
ثمة س���ؤال كبير يطرح في الس���احة املس���يحية اللبناني���ة عن التغير 
ال���ذي أحدث���ه وصول العماد ميش���ال عون إلى س���دة الرئاس���ة األولى في 
مي���زان الق���وى الطائف���ي داخل بني���ان الس���لطة اللبنانية، وف���ي معاجلة 
م���ا كان يطل���ق علي���ه االحباط املس���يحي الذي قيل انه أصاب مس���يحيي 
لبن���ان اثر تطبيق الدس���تور الذي اتفق عليه ف���ي مؤمتر الطائف املنعقد 
ف���ي خري���ف ع���ام 1989. وق���د بات ه���ذا الدس���تور متهمًا بن���زع صالحيات 
الرئاسة األولى واحالتها على الرئاسة الثالثة حتت غطاء وضع السلطة 
التنفيذية في عهدة مجلس الوزراء مجتمعًا، ما أدى وفق تقومي الكنيسة 
املارونية وقس���م كبير من القوى والنخب السياس���ية املسيحية الى اعتبار 
أن الطائ���ف ق���د ظلم املس���يحيني اللبنانيني. في ح���ني أن الطريقة التي 
أدار فيها الس���وريون الوضع اللبناني قد فاقم اخللل املش���ار اليه، علمًا أن 
الصراع املس���يحي - املس���يحي ال���ذي انتهت اليه احل���رب األهلية في عام 

1990 لعب دورًا كبيرًا في اضعاف املوقع املسيحي في السلطة اللبنانية.
وم���ن خالل تفحص األداء السياس���ي العام للجن���رال عون في خالل 
األش���هر القليلة املاضية، ميكن أن نرصد أداًء متماس���كًا يس���تند إلى قوة 

ذاتية وعاملني اثنني ينبغي االشارة إليها:
1- امت���الك العم���اد ع���ون كتل���ة نيابي���ة كبيرة وحضور ش���عبي واس���ع 
وحرص كنس���ي على دعم الرئاسة األولى أيًا يكن اسم ساكن قصر بعبدا. 
وه���ذا م���ا ميك���ن أن يترجم بقدرة أكبر عل���ى التأثير ف���ي مجريات األمور 
وذل���ك خالف���ًا ألوضاع رؤس���اء اجلمهوري���ة الثالثة الذين حل���وا في قصر 

بعبدا بعد الطائف.
2- استناد اجلنرال ميشال عون الى حتالف راسخ في معسكر الثامن 
من آذار بكل امتداداته اإلقليمية والدولية في دمش���ق وطهران وموس���كو 
وغيره���ا م���ن العواص���م، ما يوف���ر للرئيس اجلدي���د امكان���ات كبيرة على 

الصعيدين الداخلي واخلارجي.
وكان البحث عن الرئيس املس���يحي القوي هو الش���غل الشاغل ملعظم 
اجلهات املس���يحية التي تناولت موضوع االستحقاق الرئاسي في كل مرة 
حل فيها ذاك االس���تحقاق. وللوهلة األولى، يتبني لنا ان هناك فرقًا بني 
ميشال عون وغيره من رؤساء اجلمهورية وأن الدور السلطوي الذي يلعبه 
أكثر فاعلية من أدوار الرؤساء السابقني الذين تولوا الرئاسة االولى بعد 

الطائف.
وال يعني ذلك بأي حال من األحوال أن الرئيس عون يلقى معارضة 
م���ن املعس���كر االقليم���ي والدولي الذي ين���اوئ احملور الروس���ي - االيراني 
- الس���وري، ب���ل عل���ى العكس من ذلك ف���إن الرئيس احلال���ي للجمهورية 
اللبنانية ميكن أن يشكل قاسمًا مشتركًا بني هذين املعسكرين الدوليني، 
وه���ذا م���ا مينحه ق���وة اضافية ال ب���ّد أن تعزز ل���ه وضعه في ه���ذه املرحلة 

الدقيقة التي متر بها املنطقة.
وميك���ن أنص���ار اجلنرال عون أن يعت���ّدوا بأن تياره���م ال يلقى الدعم 
املجان���ي م���ن حلفائ���ه وحس���ب، ب���ل إن���ه من موقع���ه يوّف���ر غطاًء ش���عبيًا 
وسياس���يًا للمقاوم���ة التي ميثلها ح���زب الله ضد االحتالل األس���رائيلي 
ولكاف���ة األدوار األخ���رى التي يق���وم بها حزب الله في س���وريا وغيرها من 
الس���احات امللتهب���ة ف���ي االقلي���م. وميكنن���ا االرت���كاز على كل م���ا تقدم أن 
الرئي���س ميش���ال عون احلاضر بقوة ش���عبيًا ونيابي���ًا واملتصالح مع أعتى 
خصومه املس���يحيني قادر على اإلطاللة على الس���احة املس���يحية والقول 

بأنه حقق نقلة نوعية وازنة ال ميكن انكارها أو التغاضي عنها.<
أمين حجازي

األمين العام يلتقي الرئيس الحريري

اس��تقبل رئيس مجلس الوزراء س��عد احلريري، مس��اء السبت املاضي في 
»بيت الوسط« األمني العام للجماعة اإلسالمية في لبنان األستاذ عزام األيوبي، 

وعرض معه األوضاع العامة والتطورات.
وفي معلومات لصحيفة األمان، قالت مصادر مطلعة في اجلماعة اإلسالمية 
أن البح��ث تط��رق إلى العالق��ات بني التيار واجلماعة وس��بل تفعي��ل التواصل 
بني اجلانبني للوصول إلى رؤية مش��تركة حول امللف��ات الوطنية عموماً، وتلك 
املتعلقة في شؤون الطائفة اإلسالمية السنية في لبنان، وترتيب أوضاع البيت 

الداخلي.

لقطات لبنانية

الجماعة االسالمية تطالب الحكومة بمشروع قانون انتخاب جديد
وترفض طرد الالجئين السوريين قبل توفير الضمانات الالزمة لهم
عق��د املكتب السياس��ي للجماعة االس��المية في لبن��ان اجتماعه األس��بوعي وناقش 

املستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية، وأكد حيالها على اآلتي:
- دع��وة احلكوم��ة إل��ى القي��ام بدورها وواجبه��ا بالتقّدم مبش��روع قان��ون انتخاب 
جديد إلى املجلس النيابي يؤّمن صحة التمثيل لكل اللبنانيني من خالل اعتماد النس��بية، 
واحت��رام والتزام املهل الدس��تورية جلهة إج��راء االنتخابات النيابية ف��ي وقتها، ورفض 

الفراغ في السلطة التشريعية حتت أية ذريعة أو عنوان.
- اعتبار س��الح اجليش اللبناني واألجهزة األمنية الرس��مية الس��الح الشرعي الذي 
يحظى بثقة كل اللبنانيني، وما س��واه من س��الح يحتاج إلى استراتيجية دفاعية تضبطه 

وتقوننه وجتعل الدولة ومؤسساتها الدستورية املعتبرة مرجعيته احلاكمة.
-  إيالء ملف الالجئني السوريني االهتمام الالزم من الرعاية واحلقوق، وذلك من خالل  
تأمني حقوقهم ضمن املعايير واألطر القانونية واحلقوقية املعتبرة محلياً ودولياً، ورفض 
طردهم وإعادتهم قس��راً إلى أماكن تهجيره��م دون توفير الضمانات الالزمة والكاملة التي 
حتفظ حقهم باحلياة احلرة الكرمية، وحريتهم بالتعبير واحلركة، واعتبار الدعوات التي 
تصدر بني الفينة واألخرى تطالب بطردهم أو إعادتهم تنّم عن عنصرية بغيضة ومرفوضة 

وعن هاجس في غير محله.



3األمان األمـان - العــدد 1250 - 17 شــبـــاط 2017م

كلمة
األمان

ينتظ��رون خطاب رئيس احلكومة )س��عد احلريري( مس��اء الثالثاء، وقد طمأن 
املراقبني وصول��ه إلى قاعة االحتفال في البيال مصطحباً س��مير جعجع رئيس 
ح��زب القوات اللبنانية، مما يؤش��ر الى متاس��ك وطني وطائف��ي، كان كفيالً بهّز 

أركان احلكومة التي لم ميّر على تشكيلها سوى أسابيع.
كل ما سبق ال يعني التخلي عن سالح املقاومة أو ادانته كما ترغب األوساط 
العربية والدولية، لكن املطلوب هو تشريع سالح املقاومة لكل أبناء البلد ال سيما 
منه��م أبناء اجلنوب، دون متيي��ز حزبي أو طائفي.. وأن يج��ري من جديد طرح 
ومناقشة االستراتيجية الدفاعية، التي طرحت في قصر بعبدا وجرى اعتمادها 

واملوافقة عليها، ثم خرج منها وتخلى عنها فريق سياسي معروف.
وإذا كان الرئي��س س��عد احلري��ري حريصاً ف��ي خطابه األخي��ر على تأكيد 
احلرص على السالم األهلي والوحدة الوطنية، حني أردف: نعم نحن أّم الصبّي، 
لكن »لس��نا وحدن��ا أم الصبي مبعنى التن��ازل عن حقوقنا ودورنا السياس��ي.. 
نحن لس��نا جمعية خيرية سياس��ية تتولى توزيع الهب��ات وتقدمي التضحيات 
املجاني��ة.. وأن قرار لبنان بي��د الدولة ال بيد أفراد أو زعام��ات أو محاور إقليمية 

ودولية..«.
وعل��ى الرغم م��ن حرص الرئيس احلري��ري في خطابه على االش��ادة بدور 
رئي��س اجلمهوري��ة، فقد جتلى املوقف الش��عبي والرس��مي غي��ر املرتاح ملوقف 
الرئي��س ع��ون، من خالل عدم جتاوب املش��اركني ف��ي املهرجان عند ذكر اس��مه 
وع��دم التصفي��ق ل��ه، عدا ممثل��ه الرس��مي ف��ي املهرجان، وزي��ر الع��دل. وهذه 
رس��الة ينبغ��ي أن يعيها رئيس اجلمهوري��ة وفريقه السياس��ي، وأن يصار الى 
طرح موضوع االس��تراتيجية الدفاعية ودور س��الح املقاومة، سواء على طاولة 
احل��وار الوطني في قصر بعبدا أو س��واه، ألن االش��كالية قائم��ة لدى قطاع كبير 
من اللبنانيني، وليس لدى الرئيس سعد احلريري وشارعه السياسي والطائفي 
وح��ده، وال يعن��ي ذلك زرع األلغام ف��ي طريق االنتخابات النيابي��ة أو الوصول 
إلى قان��ون انتخابي جديد، فتلك أولويات ال ينبغي جتاوزها أو تقدمي أي ش��أن 
آخ��ر عليها. لكن ذلك ال يعني اس��تغالل فريق من اللبناني��ني تنازل الفريق اآلخر 
وحرصه على وحدة البلد وأمنه واس��تقراره، باس��ترضاء فري��ق من أهل احلكم 

والتخلي عن اآلخرين.
وق��د أدرك الرئيس احلري��ري أن للتنازل حدوداً، وأنه ق��دم تنازالت جديرة 
بالتقدي��ر لدى اجلميع، ال��رأي العام اللبنان��ي والعربي كذلك، خاص��ة أن البلد 
على أعتاب انتخابات نيابية، والشارع السياسي للرئيس احلريري بات يضيق 
ذرعاً بتوالي التنازالت، كما يدرك الرئيس احلريري ذلك. وأن في البلد فريقاً - أو 
أكث��ر- بات يراه��ن على هذا احلرص، ويدفع باجتاه اس��تنزاف الدولة وتعطيل 

مؤسساتها، ألنه يستطيع أن يكون هو البديل.
وقد جّرب ذلك عدد من القوى السياس��ية أو الطوائف اللبنانية ،على امتداد 
احلروب اللبنانية خالل عشرات السنوات املاضية، لكن التجربة أثبتت للجميع 
أن االستقواء بالعصب الطائفي واملذهبي، أو بالقوى اإلقليمية والدولية، ال يعود 

على البلد وأهله ومواطنيه إال باخلراب والتفسخ.{

على الرغم من اتهامات الفش��ل التي توجه الى القوى السياسية اللبنانية، 
فق��د أثبتت خالل األش��هر الثالثة املاضية أنها تس��تطيع جت��اوز أخطر احملطات 
واملطب��ات الت��ي أري��د منها تعطي��ل احلياة السياس��ية والع��ودة بالبل��د إلى ما 
يش��به احلرب األهلية التي عانى منها س��نني طويلة. فقد ج��رى انتخاب رئيس 
للجمهوري��ة بعد ش��غور اس��تمر قرابة ثالثني ش��هراً، وتكليف رئي��س للحكومة 
بعدم��ا طال أمد حكوم��ة الرئيس متام س��الم، كما جرى تش��كيل حكومة ضّمت 
معظم القوى السياس��ية. وخالل األس��بوع املاض��ي جتاوزت الدول��ة اللبنانية 
اس��تحقاقاً بال��غ األهمية، جتس��د في ال��كالم الذي أدل��ى به رئي��س اجلمهورية 
)ميش��ال عون( خالل مقابلة صحفية مع محطة )س��ي بي س��ي( املصرية قبيل 
زيارت��ه للقاه��رة، والرد الذي صدر عن رئيس احلكومة )س��عد احلريري( خالل 
خطابه في مناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة الغتيال والده الرئيس رفيق 

احلريري يوم 14 شباط 2005.
بإم��كان املراقب��ني أن يصف��وا كالم الرئيس عون عن س��الح ح��زب الله أنه 
مج��رد زل��ة قدم أو زلة لس��ان، لكن فريق العم��ل اإلعالمي املراف��ق للرئيس عون 
يؤك��د أن تصريحات��ه ومقابالته مدروس��ة، ويجري جتهيزها واإلش��راف عليها 
بدقة وعناية، لذلك فهي تسديد دفعة من احلساب الذي سلّفه حزب الله للعماد 
ع��ون، حني جع��ل منه املرش��ح الوحيد للرئاس��ة، وأن أي كالم ف��ي االنتخابات 
الرئاس��ية ينبغي أن ميّر بالرابية. لكن حديث الرئيس عون في القاهرة حتديداً، 
وبعد احلرص الش��ديد عل��ى اعادة عالقات لبن��ان العربية، ال س��يما اخلليجية 
بع��د زيارة الس��عودية، وقوله: »ما دام هن��اك أرض حتتلها إس��رائيل )...( وما 
دام اجلي��ش اللبنان��ي ال يتمتع بالقوة الكافية ملواجهة إس��رائيل، فنحن نش��عر 
بضرورة وجود هذا الس��الح ألنه مكّمل لعمل اجلي��ش وال يتعارض معه، بدليل 
عدم وجود مقاومة مس��لحة في احلياة الداخلية اللبنانية..«. قد يبدو هذا الكالم 
منطقي��اً لو أن الس��الح مكم��ل لعمل اجليش ولي��س العك��س، وإال فأين نحن من 
أح��داث 7 أيار 2008 ف��ي بيروت، وأين الضابط الطيار س��امر حن��ا واملروحّية 
العس��كرية التي كان يقودها، وأين »س��رايا املقاومة« املنتش��رة من بيروت الى 
طرابل��س والبقاع وبقية أنحاء لبنان؟! وإذا كان مبّرر وجود س��الح املقاومة هو 
أن »وجود س��الح ح��ز ب الله مكّمل لعمل اجليش وال يتع��ارض معه، وان حزب 
الل��ه هو من س��كان اجلن��وب وأه��ل األرض الذي��ن يدافعون عن أنفس��هم عندما 
تهددهم إس��رائيل أو حتاول اجتياحهم«، فماذا ع��ن بقية أهل اجلنوب، في إقليم 
العرقوب ومزارع شبعا وكفرشوبا، وماذا عن أهل القطاع الغربي وسكان يارين 
ومروحني والبس��تان وغيرها.. هل يتمتعون بهذا احلق في الدفاع عن أنفس��هم 

وعن قراهم ومزارعهم؟! 
كالم رئي��س اجلمهورية كان ميكن أن يفجر أزمة ف��ي البلد، خاصة أن قوى 
سياس��ية لبناني��ة متعّددة تصّدت لطرحه السياس��ي واالس��تراتيجي، مبن في 
ذل��ك املمثلة الش��خصية لألمني العام ل��ألمم املتحدة »س��يغريد كاغ« حني قالت 
عبر تويتر: »انه ال س��الح خارج س��لطة الدولة، وان الق��رار 1701 ملجلس األمن 
الدول��ي ين��ص على ن��زع س��الح كل املجموعات املس��لحة«، لكن اجلمي��ع كانوا 

حقوق أّم الصبي
بين تصريح عون
وخطاب الحريري

وال سيما من ِقَبل الرئيس الرئيس سعد احلريري و»تيار 
املس��تقبل«، حيث يج��ب ان تكون هناك خط��وات عملية 
عل��ى الصعيد احلكوم��ي وليس فقط عل��ى صعيد إعالن 
املواق��ف الرافضة ل�»س��الح حزب الل��ه«، فالرئيس عون 
أطلق موقفاً رسمياً، وعلى احلكومة ان تعيد تأكيد البيان 
ال��وزاري وحيادي��ة لبن��ان، وتي��ار املس��تقبل والرئيس 
س��عد احلري��ري ف��ي موض��ع االته��ام لناحي��ة التفريط 
بصالحيات رئاس��ة احلكومة، وبع��د موقف العماد عون 
من س��الح »حزب الله« عليه اتخاذ موقف رس��مي جديد 

يؤكد الثوابت السياسية للحكومة اللبنانية.
أما على الصعي��د اخلارجي، فيمكن القول إن موقف 
العم��اد ع��ون أثار نقزة ل��دى الس��عودية ودول اخلليج، 
ومن املتوقع أن تتراجع االندفاعة السعودية واخلليجية 
جت��اه لبنان ما لم تأخذ احلكومة اللبنانية دورها وتعيد 

األمور إلى نصابها الصحيح.
فه��ل يبادر الرئي��س احلريري واحلكوم��ة اللبنانية 
إلى معاجل��ة آثار مواقف الرئيس ع��ون على الصعيدين 
حت��ت  املوض��وع  ُيتج��اَوز  أم  واخلارج��ي،  الداخل��ي 
لالنقس��ام  الع��ودة  وع��دم  التس��وية  »حماي��ة  ش��عار 

السياسي«؟{
بسام غنوم

ملوقف الرئيس ميشال عون األخير 
من س��الح »حزب الله« ردود فعل 

محلية ودولية.
فعلى الصعي��د احمللي، اعتبر 
»أن  كب��ارة  محم��د  العم��ل  وزي��ر 
القصر ميث��ل اجلمهورية اللبنانية 
ب��كل اطيافه��ا، فيم��ا تفاه��م »م��ار 
مخايل« ميثل فقط »التيار الوطني 
احلر« و»حزب الله«، وأضاف: »لم 
يصدر عن الدول��ة اللبنانية بكامل 
مؤسس��اتها أي تشريع لوجود أي 

ميليش��يا أو س��الح غير نظامي«، وس��أل: »كي��ف يعتبر 
رئي��س اجلمهورية اللبنانية س��الح »ح��زب الله« مكمالً 
للجي��ش اللبنان��ي..«. أما ح��زب الكتائب ف��رأى أن »أي 
س��الح غير س��الح الش��رعية يتناقض قانوناً ودس��توراً 
مع مش��روع الدولة«، وكانت هن��اك أيضاً مواقف رافضة 
ملوقف الرئيس عون من قبل الوزير السابق أشرف ريفي 

و»لقاء سيدة اجلبل«.
أم��ا الرئي��س س��عد احلري��ري وفريقه السياس��ي، 
ففّض��ال الصمت، وأعلن الرئيس احلريري موقفاً ملتبس��اً 
من موقف العماد عون حول سالح »حزب الله« فقال إنه 

»لن يسمح لالنقسام بأن يعود إلى البلد«.
أم��ا عل��ى الصعي��د الدول��ي، فأعلنت ممثل��ة األمني 
الع��ام ل��ألمم املتحدة ف��ي لبن��ان س��يغريد كاغ أن »قرار 
مجل��س األم��ن 1701 واض��ح، ويدع��و إلى نزع س��الح 
كل اجلماع��ات املس��لحة وأنه ال س��الح خ��ارج الدولة«، 
وأعرب��ت عن قلقها من كالم الرئيس عون »خصوصاً أننا 
على موعد بعد أس��ابيع مع التقرير الدوري لألمني العام 

حول تنفيذ القرار 1701 والتزام لبنان مفاعيله«.
لك��ن هل تبق��ى الردود عل��ى كالم الرئي��س عون من 

سالح »حزب الله« محلية ومحدودة دولياً؟
ف��ي هذا اإلطار ال بّد من انتظ��ار ردود الفعل احمللية، 

لألجه��زة األمني��ة اللبنانية، وهو ما ترك آثاره املباش��رة 
اللبنان��ي وعل��ى الوض��ع االجتماع��ي  عل��ى االقتص��اد 
للبناني��ني، حيث املعاناة ش��املة، س��واء بالنس��بة إلى 
األفراد أو بالنس��بة إلى الشركات واملؤسسات الصناعية 

والسياحية.
بالتس��وية  خي��راً  اللبناني��ون  استبش��ر  ولذل��ك 
السياس��ية الت��ي أدت إلى إنه��اء الفراغ الرئاس��ي، حيث 
انُتخ��ب العماد عون رئيس��اً للجمهورية، وع��اد الرئيس 
احلريري رئيس��اً للحكومة، وتبنى الرئيس ميشال عون 
والبي��ان احلكومي موقف��اً مقبوالً من النزاع في س��وريا، 
حيث ش��ددا على حي��اد لبنان جتاه النزاع��ات في الدول 
العربي��ة وعل��ى عدم نق��ل ه��ذه الصراعات ال��ى الداخل 
اللبنان��ي، وت��وج ذل��ك بزي��ارة الرئي��س ميش��ال ع��ون 
للمكلة العربية الس��عودية، وأرس��لت السعودية الوزير 
ثامر الس��بهان الى لبن��ان لتوكيد العالق��ات اللبنانية - 
الس��عودية، وأُعلن قرب تعيني س��فير جديد للسعودية 

في لبنان.
ف��ي ظل هذه املعطيات االيجابية التي استبش��ر بها 
اللبنانيون، وعش��ية س��فره بزيارة رس��مية ملصر، أعلن 
الرئي��س ميش��ال عون ف��ي مقابل��ة تلفزيونية م��ع قناة 
CBC املصرية أننا »نشعر بضرورة وجود سالح حزب 
الله ألن��ه مكمِّل لعم��ل اجليش وال يتع��ارض معه«، وقد 

أثار هذا املوقف تساؤالت كثيرة، منها:
- ه��ل هذا املوقف الذي أعلنه الرئيس ميش��ال عون 
يعّب��ر ع��ن املوقف الرس��مي للحكوم��ة اللبناني��ة، أم أنه 
موقف شخصي يعبر عن موقف »التيار الوطني احلر«؟

في البداية، ال ميكن الق��ول بأي حال من األحوال إّن 
املواقف التي يطلقها الرئيس ميش��ال عون خالل لقاءاته 
أو مقابالت��ه الصحفية هي مجرد مواقف ش��خصية، أوالً 
ألنه رئيس للجمهوري��ة، وثانياً ألنه يطلقها بهذه الصفة 
من القص��ر اجلمهوري في بعب��دا، وبالتالي فهي مواقف 
رس��مية تعّب��ر ع��ن موق��ف لبنان الرس��مي، ولذل��ك كان 

ُيَعّد س��الح »حزب الله« من القضايا الرئيسية التي 
تثي��ر خالفاً ب��ني اللبناني��ني، وخصوصاً بعد مش��اركته 
ف��ي القت��ال ال��ى جان��ب النظ��ام الس��وري، وهو م��ا أثار 
اعتراضات كثيرة، سواء على الصعيد اللبناني الداخلي 
حيث بلغ االنقس��ام اللبناني حول موضوع السالح مداه 
على الصعيد الوطني العام لناحية رفض قس��م كبير من 
اللبنانيني تدخل »حزب الله« في الش��أن السوري، وأثار 
أيضاً انقساماً على الصعيد املذهبي بني السّنة والشيعة، 
وه��و ما ش��كل تهديداً لألمن واالس��تقرار في لبن��ان، ُعبِّر 
عنه بعملي��ات التفجير اإلرهابية التي اس��تغلتها بعض 
اجلماع��ات اإلرهابي��ة لتثير مزي��داً من االنقس��امات بني 

اللبنانيني.
أم��ا على الصعيد اخلارجي، فق��د أدى تدخل »حزب 
الل��ه« في س��وريا واليم��ن والبحري��ن إل��ى وضعه على 
الئحة اإلرهاب ف��ي دول مجلس التعاون اخلليجي، وهو 
ما انعكس س��لباً على االقتصاد اللبناني، س��واء لناحية 
تراجع الس��ياح اخلليجيني عن القدوم إلى لبنان بسبب 
قرار املن��ع الصادر عن الدول اخلليجية، أو لناحية حجم 
املس��اعدات االقتصادي��ة الت��ي كان��ت تقدم إل��ى لبنان، 
وكان لذلك تأثير مباش��ر في هبة الثالث��ة مليارات دوالر 
املقدمة من اململكة العربية الس��عودية لتس��ليح اجليش 
اللبنان��ي، فضالً عن مبلغ املليار دوالر الذي كان س��يقدم 

بعد موقف الرئيس عون من سالح »حزب الله«.. هل تعيد الحكومة تأكيد ثوابتها؟
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بين الفراغ والتمديد .. قانون االنتخاب يحّدد مصير المجلس النيابي
كتب: وائل جنم

 يوم العش��رين من ش��هر حزي��ران املقبل ه��و اليوم 
األخير من عمر املجلس النيابي احلالي، ووزارة الداخلية 
ملزمة مبوجب القانون أن توّجه الدعوة للهيئات الناخبة 
قبل تس��عني يوماً من اجتم��اع الناخبني، أي في أول يوم 
انتخ��اب، وإال اعتب��رت االنتخاب��ات بحك��م املُلغاة، وفي 
ه��ذه احلالة يعني أن احلد األقص��ى لتوجيه الدعوة إلى 
الهيئات الناخبة وتعيني هيئة االشراف على االنتخابات 
ه��و يوم العش��رين م��ن آذار املقب��ل، ه��ذا إذا افترضنا أن 
االنتخاب��ات س��تجري في ي��وم واحد ف��ي كل لبنان بهذا 
اليوم، وهذا بالطبع أمر متعذر ألس��باب كثيرة، منها عدم 
ق��درة اجلي��ش واالجهزة األمني��ة على تغطي��ة كل مراكز 
االقت��راع في كل لبنان ف��ي يوم واحد، وكذل��ك عدم قدرة 
اجلهاز التنفيذي )رؤساء االقالم والكتبة ...(  على إجراء 
االنتخاب��ات في يوم واحد  ف��ي كل لبنان. وكل هذا يعني 
أن املهل الدس��تورية باتت تضغط بق��وة على احلكومة، 
وعلى القوى السياسية وعلى اجلميع من أجل إجناز هذا 
االستحقاق وعدم الدخول في الفراغ أو التمديد للمجلس 

احلالي.
إال أن رئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون، أعل��ن في 
أكث��ر من مناس��بة أنه لن يوّقع مرس��وم دع��وة الهيئات 
الناخبة إذا ما أصدره وزير الداخلية نهاد املش��نوق، ألن 
هذا املرس��وم حتى يصبح نافذاً ال بّد له من توقيع رئيس 
اجلمهورية، أو أن يصدر عن احلكومة مبرسوم، وعندها 
ال يكون بحاجة إلى توقيع رئيس اجلمهورية. واملس��ألة 
ف��ي احلكوم��ة معق��دة لناحي��ة اص��دار مرس��وم بدعوة 
الهيئ��ات الناخبة إلجراء االنتخابات وفق القانون النافذ 
)قانون الس��تني( ألن العديد من االطراف السياسية غير 
قابل��ة ب��ه، مبا في ذل��ك رئي��س اجلمهورية. وبن��اًء على 
ذل��ك، فإن ع��دم توقيع رئيس اجلمهورية مرس��وم دعوة 
الهيئ��ات الناخبة إذا صدر عن وزي��ر الداخلية، يعني أن 
االنتخاب��ات لن جتري في موعدها وف��ق القانون النافذ، 
وه��ذا يدعو ب��دوره إلى تكثي��ف االتصاالت والنقاش��ات 
واللق��اءات من أجل التوص��ل إلى قان��ون انتخاب جديد 
يكون محل رضا كل اللبنانيني أو أغلب القوى السياسي، 
وه��ذا ب��ات يحتاج إل��ى مزي��د من الوق��ت قبل اس��تنفاد 
املهل الدس��تورية، وهو بالطبع ما يعن��ي أن االنتخابات 
ل��ن جتري ف��ي وقتها املقرر، أي قبل العش��رين من ش��هر 

حزيران املقبل.
وإذا ل��م ُيَص��ر إل��ى توقيع مرس��وم دع��وة الهيئات 
الناخب��ة قب��ل املوع��د احمل��دد، واحل��د االقص��ى ل��ه قبل 
العش��رين من ش��هر آذار املقبل، وإذا لم ُيَصر إلى االتفاق 
عل��ى قانون انتخاب جدي��د يحظى بثق��ة أغلب االطراف 
السياس��ية، فإن ذلك س��يعني حتماً الفراغ على مستوى 
الس��لطة التش��ريعية، وهو أم��ر مرفوض، وال س��يما من 
ناحي��ة رئيس املجلس النيابي، نبيه بري، الذي س��يجد 
نفس��ه فيما لو مّت ذلك خارج إطار الس��لطة ألول مرة منذ 
ع��ام 1992، وهو أمر خطي��ر، خاصة أن ذلك س��يضرب 
الت��وازن على مس��توى الس��لطات من ناحية، وس��ُيخل 
مبب��دأ امليثاقية م��ن ناحية، أخرى، حيث س��يكون هناك 
م��ن ه��و جاه��ز للق��ول إن الطائفة الش��يعية غي��ر ممثلة 

في الس��لطة على مس��توى الرئاس��ات، وقد ملّح الرئيس 
ب��ري إلى ذلك م��ن خالل تصريح��ه بأن احلكم اس��تمرار 
ول��ن يكون هن��اك فراغ على مس��توى املجل��س النيابي، 
بل س��يظل يقوم بتصري��ف االعمال متاماً كم��ا هو احلال 
عندما تس��تقيل احلكومة أو عندما تفق��د الثقة، وبالتالي 

فإن ذلك سيدخل البلد في دوامة تفسير دستوري وجدل 
»بيزنطي« قد يأخذ األمور إلى ما هو أبعد من ذلك.

األم��ر اآلن ب��ات بحاجة ماس��ة إلى اتف��اق االطراف 
السياس��ية على قانون جدي��د لالنتخابات قبل الوصول 
إلى ه��ذه االش��كالية الت��ي س��تتمثل بالفراغ م��ن وجهة 
نظر البع��ض، والتمدي��د للمجلس 
النياب��ي م��ن وجهة نظ��ر البعض 
ف��إن  احلال��ني  كال  وف��ي  اآلخ��ر، 
املوضوع سيكون معقداً وسيخلّف 

أزمات جديدة لبنان بغنى عنها.
االشكالية األخرى التي تعوق 
االتفاق عل��ى قانون انتخاب جديد 
تكمن في أن كل طرف سياسي يريد 
الهيمن��ة عل��ى قان��ون االنتخ��اب، 
وبالتال��ي الهيمن��ة عل��ى املجل��س 

النيابي م��ن خالل حيازة أغلبية نيابي��ة، وتالياً الهيمنة 
على احلياة السياس��ية في لبنان، ضارباً عرض احلائط 
مبصال��ح االخري��ن، ب��ل حتى املصال��ح الوطني��ة، وهذا 
التفكي��ر إذا اس��تمر س��يعني انهيار الهي��كل على رؤوس 

اجلميع دون استثناء.
احلكوم��ة احلالية وه��ي حكوم��ة االنتخابات باتت 
مس��ؤولة عن ه��ذا الوض��ع، ومطالبة بوض��ع يدها على 
املل��ف بش��كل أكث��ر فعالي��ة، والتق��دم مبش��روع قانون 
انتخاب إل��ى املجلس النيابي يأخذ ف��ي االعتبار احترام 
املهل الدس��تورية، ومتثي��ل اللبنانيني متثي��الً صحيحاً، 
أو على اقل تقدير الس��ير مبشروع القانون الذي كانت قد 
تقدم��ت به حكوم��ة الرئيس جنيب ميقاتي، وإال فس��ُتَعّد 
هذه احلكوم��ة مس��ؤولة ومعرقل��ة إلج��راء االنتخابات 
ف��ي وقتها الدس��توري. كذلك إن املجل��س النيابي بكافة 
كتل��ه مس��ؤول عن إنت��اج قان��ون انتخاب جدي��د يحقق 
إج��راء االنتخاب��ات في وقته��ا، وأمام املجلس مش��اريع 
واقتراحات قوانني، وبإمكانه البدء بدراس��ة أي مشروع 
أو اقت��راح قانون أم��ام الهيئة العام��ة، وبإمكان الرئيس 
نبي��ه بري وضع كافة الكتل أمام مس��ؤوليتها قبل فوات 

األوان.{

»تّيار المستقبل« وتحّديات االنتخابات المقبلة
 تمدد الريفي وتراجع الخدمات

في ظل اس��تمرار النقاش��ات واحلوارات السياسية 
ح��ول »قان��ون االنتخاب��ات اجلدي��د«، يواج��ه »تي��ار 
املس��تقبل« عدداً م��ن التحديات التنظيمية والسياس��ية 
النيابي��ة  قوت��ه  عل��ى  احلف��اظ  أج��ل  م��ن  واملناطقي��ة 

والشعبية في االنتخابات املقبلة.
وق��د جن��ح التي��ار في خ��الل األش��هر األخي��رة في 
استعادة زمام األمور واعادة ترتيب أوضاعه التنظيمية، 
وال س��يما بعد عودة الرئيس س��عد احلريري إلى لبنان 
وتولي��ه رئاس��ة احلكوم��ة وعق��د املؤمت��ر الع��ام للتيار 

والعودة الى التواصل املباشر بني القيادة والقاعدة.
التحديات املستمرة

لكن رغم ما حققه التيار من اجنازات في اطار حماية 
الوض��ع الداخلي، فإنه ال يزال يواجه عدداً من املش��اكل 
والتحديات، التي قد تنعكس س��لباً عل��ى قوته النيابية 
والشعبية، بغض النظر عن الصيغة التي سيتم اقرارها 

على صعيد قانون االنتخابات النيابية اجلديد.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها التيار اليوم:

1- اس��تمرار األزمة املالية للرئيس سعد احلريري 
وانعكاسها على وضع التيار ومؤسساته واقفال معظم 
مؤسس��ات احلكومات االجتماعية واملالي��ة والتربوية، 
وص��رف املئ��ات م��ن العامل��ني ف��ي مؤسس��ات التي��ار 

اإلعالمية واحلزبية والصحية واألهلية.
2- بروز بعض التباينات الداخلية في خالل املؤمتر 
الع��ام األخير وانع��كاس ه��ذه التباينات عل��ى أوضاع 

بعض القيادات واملسؤولني ودورهم املستقبلي.
3- النشاطات التي يقوم بها الوزير السابق أشرف 
ريف��ي، س��واء ف��ي مناط��ق الش��مال أو بع��ض املناطق 
اللبناني��ة األخ��رى، وس��عيه لتش��كيل تي��ار سياس��ي 
وشعبي قد يؤدي الى املنافس��ة في مواجهة لوائح تيار 

املستقبل.
4- تف��كك »قوى 14 آذار« وعدم وضوح التحالفات 
السياسية واحلزبية املستقبلية، وبروز التحالف القوي 
بني »التي��ار الوطني احلر« و»الق��وات اللبنانية«، ما قد 
يؤدي الى خسارة تيار املس��تقبل عدداً كبيراً من النواب 

املسيحيني املستقلني.
5- تراجع العالقة بني »املستقبل« وبعض »القوى 
اإلس��المية«، س��واء بس��بب اخلالفات السياس��ية حول 
األوض��اع في لبن��ان واملنطقة، أو بس��بب بعض امللفات 

العالقة كاملوقف من ملف »املوقوفني اإلسالميني«.
»تي��ار  يض��ع  التحدي��ات،  ه��ذه  مواجه��ة  وف��ي 
املس��تقبل« ع��دة خي��ارات حلماي��ة موقع��ه السياس��ي 

والشعبي ومنها:
1- إبقاء قانون الستني املعدل، واجراء االنتخابات 
على أساس��ه، ما قد يس��اعده في حماية قوته الشعبية 

واالنتخابية.
2- التمدي��د للمجلس النيابي احلالي ملدة س��نة أو 
أكث��ر، ما يعطي التي��ار املزيد من الوقت م��ن أجل ترتيب 

أوضاعه الداخلية واملالية.
3- ف��ي حال القبول بقانون مختلط ما بني األكثري 

والنسبي، ُيعَمل على عقد حتالفات واسعة.
4- رفض القانون النس��بي، ألن النس��بية ستؤدي 

الى خسارة التيار لعدد كبير من املقاعد النيابية.
وأم��ا على صعيد معاجلة األزم��ة املالية، فالرئيس 
سعد احلريري يتابع جهوده احلثيثة لبرمجة أوضاعه 
املالي��ة عبر بي��ع حصصه في البنك العرب��ي في األردن، 
ومعاجلة أزمة »أوجيه سعودي« وحتصيل مستحقاته 

املالية في السعودية.
ويراه��ن »تيار املس��تقبل« عل��ى أن موقع��ه القوي 
في احلكومة احلالية سيس��اعده في إعادة تعزيز دوره 

الشعبي والسياسي في املرحلة املقبلة.
دور أشرف ريفي وحتالفاته

في م��وازاة اجله��ود الت��ي يبذله��ا تيار املس��تقبل 
لترتيب أوضاعه الداخلي��ة والتنظيمية واملالية، يتابع 
الوزير الس��ابق أش��رف ريف��ي حتضيراته السياس��ية 
والش��عبية لتكوين تيار جديد قادر على منافسة »تيار 
املس��تقبل« في عدد من املناطق. وتروي بعض املصادر 
املطلعة أن ريفي يحظى بدعم مباشر من بهاء احلريري 
)ش��قيق الرئي��س س��عد احلري��ري(، وأن هن��اك عالقة 
خاص��ة ترب��ط ب��ني الرجل��ني، وألن ل��دى به��اء بعض 
املالحظ��ات عل��ى أداء الرئي��س احلري��ري وخصوص��اً 
جلهة دعمه لوصول املهندس جمال عيتاني إلى رئاسة 
بلدي��ة بيروت، م��ع العلم أن هناك خالفات س��ابقة بني 
عيتاني وبهاء احلريري، إضافة إلى خالفات وتباينات 

في الرأي بني سعد وبهاء.
ولكن عل��ى م��اذا يعتمد الوزي��ر ريفي في تش��كيل 
تياره اجلديد؟ تقول أوس��اط مقربة من ريفي: إن هناك 
رؤية متكامل��ة على صعيد املرحلة املقبلة، تس��تند إلى 

عدة نقاط مهمة ومنها:
1- اس��تمرار مواجهة ح��زب الله وال��دور اإليراني 
في لبنان واملنطقة، وهذه املواجهة تلقى صدى إيجابياً 
كبيراً لدى العديد من األوس��اط الش��عبية في الش��مال 
ومناط��ق لبناني��ة أخ��رى، في ح��ني أن تيار املس��تقبل 
مضطر  ملهادنة احلزب والتعاون معه في إطار احلكومة 

احلالية.
2- العمل للتعاون والتحالف مع مؤسسات فاعلة 
عل��ى صعي��د املجتم��ع املدني. وه��ذه النقطة ه��ي التي 
أس��همت في النج��اح الذي حتقق باالنتخاب��ات البلدية 

في طرابلس وامليناء.
3- التواص��ل القوي م��ع الفئات الش��عبية وحمل 
همومها وقضاياها، والس��عي لتحقي��ق اجنازات عملية 
في بلدية طرابلس، ما يعطي مصداقية عالية للمشروع 

الذي يطرحه الوزير ريفي.
4- التحالف مع قوى سياس��ية وش��عبية )س��واء 
من قوى 14 آذار الس��ابقة أو بعض القوى اإلس��المية(، 
والس��عي لتش��كيل لوائح انتخابية ف��ي معظم املناطق 

اللبنانية.
ويعبِّر الوزير أش��رف ريفي في مجالس��ه اخلاصة 
عن ارتياحه لوضعه الش��عبي والسياس��ي، وال س��يما 
بع��د أن حت��رر من ع��بء ال��وزارة، والع��ودة للتواصل 
املباش��ر م��ع الن��اس، وألن ما يطرح��ه م��ن مواقف وما 
يتع��رض له م��ن تضييق من قب��ل وزي��ر الداخلية نهاد 
املش��نوق، ُيس��هم في تعزيز وضعه الش��عبي والتفاف 

الناس حوله.
لك��ن ه��ل يس��تطيع الوزير أش��رف ريفي منافس��ة 
»تيار املس��تقبل«، وتش��كيل حالة سياس��ية وش��عبية 

فاعلة في االنتخابات املقبلة؟
بعض األوساط املطلعة على األوضاع في الشمال 
واملناط��ق الت��ي يتح��رك فيه��ا ريف��ي تقول: ق��د ينجح 
ريف��ي في ازعاج »تيار املس��تقبل« أو الضغط عليه، أما 
الوصول إلى تش��كيل »تيار سياس��ي - شعبي« في كل 
املناطق، فهذا لن يكون س��هالً، وه��و مرتبط أوالً بقانون 
االنتخابات اجلديد، والتحالفات السياس��ية والشعبية 
الت��ي  السياس��ية  الظ��روف  إل��ى  إضاف��ة  واحلزبي��ة، 

ستجري فيها االنتخابات«.
لك��ن ما ميك��ن اختص��اره ان أم��ام تيار املس��تقبل 
حتدي��ات عديدة ف��ي املرحلة املقبل��ة، وإذا لم يس��تطع 
ترتي��ب أوضاعه الداخلية واملالية وعقد حتالفات تضم 
ق��وى ش��عبية وإس��المية، فإنه ق��د يخس��ر العديد من 
مواقع قواته الش��عبية والنيابية، بغ��ض النظر عن أي 
قان��ون انتخابات س��يعتمد. وال بّد م��ن االنتظار بعض 

الوقت لتقييم مدى صحة هذه التوقعات.{
قاسم قصير

النائب الحوت: للضغط بكل األدوات
للوصول الى قانون جديد لالنتخاب

ح��ّث النائ��ب الدكت��ور عم��اد احلوت عل��ى وجوب الضغ��ط ب��كل األدوات للوص��ول الى قان��ون جديد 
لالنتخ��اب، معتبراً في الوقت عينه ان عدم توقيع رئيس اجلمهورية مرس��وم دعوة الهيئات الناخبة ضمن 
املهل الدس��تورية يدخلن��ا مبخاطرة كبيرة، خصوصاً في حال عدم جناح الطبقة السياس��ية بالتفاهم على 

قانون بسبب تعارض مصاحلها.
واعتبر احلوت في حديث ل�»النش��رة« ان »املشكلة الرئيسية مبوضوع قانون االنتخاب ال تنحصر بأن 
هناك قوى ترفض مبدأ النسبية، بل تكمن أيضاً بوجود قوى أخرى تطالب بالنسبية الكاملة في ظل الوضع 
الراهن غير املس��تقر وتعدد أدوات الضغط التي قد تس��تخدم بالتعاطي مع الناخب��ني«، الفتاً الى أّنه »امام 
موق��ف رئي��س اجلمهورية )العماد ميش��ال عون( وخطر الفراغ باملؤسس��ة التش��ريعية، يجب ان تنصرف 
الق��وى السياس��ية لتحكي��م العقل والبحث عن قواس��م مش��تركة، حتى ول��و كانت هناك خس��ائر محدودة 

سيتكبدها كل الفرقاء«.
واش��ار احلوت الى أّنه يؤيد مش��روع قانون االنتخاب الذي ينص على النس��بّية الكاملة، الفتاً الى أّنه 
»القان��ون املثالي، لك��ن الظروف غير مؤاتية العتم��اده، وبالتالي فإن القانون الذي يتحدث عن نس��بّية مع 
تقس��يم البل��د ال��ى 13 او 15 دائرة جيد، كذل��ك القانون املختلط ال��ذي يراعي كل الهواج��س، على ان نكون 

مبرحلة انتقالية وصوالً للنسبية الكاملة«.
ورأى احل��وت أن »فرص��ة التوّصل القرار قانون جديد لالنتخاب متاحة حت��ى 19 حزيران املقبل، ألّنه 
فور االتفاق على قانون جديد ميكن اللجوء لتمديد املهل«، مستغرباً احلديث عن مؤمتر تأسيسي، وال سّيما 
أن الظ��روف واملقوم��ات ل��م تتحقق بعد للس��ير بطرح مماثل«. واض��اف: »ال يزال هناك حلول حتت س��قف 

الدستور، فلماذا التهويل باملؤمتر التأسيسي او غيره من الطروحات؟«.

الرئيس بري
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المعارضة السورية تخترق دفاعات أكبر معاقل النظام في درعا

عصابات النظام السوري قتلت مليونًا.. وما زالت مرعوبة!

 أعلن��ت »غرف��ة عملي��ات البنيان املرص��وص« في 
درع��ا جنوب��ي س��وريا الس��يطرة ع��ن »كتل��ة النج��ار« 
االس��تراتيجية، أق��وى حصون النظام في حي املنش��ّية. 
وأكدت غرفة العمليات أن النظام الس��وري فقد السيطرة 
عل��ى أغل��ب املناطق، وس��ط ما وصفته��ا بحال��ة انهيار 
ف��ي صفوف عناص��ره. في حني ش��ن الطيران الروس��ي 
غ��ارات مكثف��ة بعش��رات الصواري��خ عل��ى درع��ا البلد 
عق��ب تقدم كتائ��ب املعارض��ة مخلفاً ضحايا. وأش��ارت 
غرفة العمليات إلى أن النظام اس��تخدم النس��اء »دروعاً 
بش��رية«، في محاولة ملن��ع تقدم فصائ��ل املعارضة في 
احلي، وطالبت بإش��عال اإلط��ارات لتخفي��ف من كثافة 
القص��ف اجلوي عل��ى املنطق��ة. وقالت غرف��ة العمليات 
في وقت س��ابق، إن عش��رات م��ن عناصر ق��وات النظام 
واملليش��يات املوالية له قتل��وا أو جرحوا خالل يومني من 

املعارك في مدينة درعا.
ونقلت ش��بكة ش��ام أن كتائب املعارضة الس��ورية 
ضم��ن معرك��ة »امل��وت وال املذل��ة« تخوض اش��تباكات 
عنيف��ة ج��داً عل��ى كاف��ة مح��اور ح��ي املنش��ية -أكب��ر 
معاق��ل النظام مبدين��ة درعا- لتش��تيت ق��درات النظام 
الدفاعي��ة، الت��ي قال��ت إنها ب��دأت باالنهي��ار. وفي وقت 
س��ابق أف��اد مراس��لون ف��ي درع��ا ب��أن »غرف��ة عمليات 
البنيان املرصوص« نس��فت حاجز أبو جنيب أهم معاقل 
الشبيحة مبدينة درعا، في ظل استمرار املعارك العنيفة 
بني فصائ��ل املعارض��ة وق��وات النظام ومليش��ياته في 
احلي. وأوضح املراس��لون أن املعارضة ص��ّدت هجوماً 
مض��اداً لق��وات النظ��ام مدعوم��ة بعناص��ر إيرانية ومن 
مليش��يات حزب الل��ه اللبنان��ي، وقتلت ع��دداً كبيراً من 
قوات النظام، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف املكثف 

ثالث��ة عش��ر أل��ف ش��اب، م��ن ط��الب الثانويات 
واجلامع��ات م��ن أبن��اء الس��وريني، أعدمته��م ماكينة 
الغدر ليالً وبالس��ر، فالقاتل يعرف أنه يرتكب جرمية 
بش��عة، لذا يداريها م��ن حلظة اختط��اف الضحايا ثم 
التنكيل بهم في الس��جون وص��والً إلى الرحلة األخيرة 

للمقابر اجلماعية التي ليست سوى عناوين ضائعة.
يعترف تقرير منظمة العفو الدولية بأن هذا الرقم 
أقل بكثي��ر من األرق��ام احلقيقية. ويعرف الس��وريون 
تلك احلقيقة، عش��رات آالف األس��ماء ضاعت أخبارها 
ومالمحه��ا وفقد ذووه��م األمل في أن يلتق��وا بأحبتهم 
يوم��اً، جل م��ا كان��وا يتمنونه أن مي��وت أولئك األحبة 

بتعذيب أقل.
م��ا لم يذكره أي تقرير ملنظمة دولية حتى اللحظة 
ورواه س��جناء خرجوا لقاء فديات من س��جون األسد، 
تل��ك األع��داد الكبي��رة م��ن املوت��ى حت��ت التعذي��ب، 
وب��دون أس��باب واضحة س��وى الرغبة ق��ي القتل من 
قب��ل الوحوش اآلدمية التي تدير تلك الس��جون، حيث 
يجول��ون كل صباح عل��ى عنابر الس��جون ويجبرون 
الس��جناء على الركوع ووجوهم إلى احلائط، ويجري 
ضربهم بأعقاب البنادق وعصي احلديد على رؤوسهم 
جول��ة  كل  وف��ي  بأجس��ادهم،  احلساس��ة  واملناط��ق 
صباحية يومية ميوت العشرات رمبا ليخلوا أمكنتهم 
لعشرات قادمني جدد، ولتستمر ماكينة املوت بابتالع 

املزيد من األرواح.
لقد وّثقت منظمات س��ورية أكثر من ثالثمائة ألف 
حالة فقدان انقطعت أخباره��ا نهائياً على مدار األربع 
س��نوات األخيرة، ويعرف كل س��وري على قيد احلياة 
اآلن واحداً أو أكثر من األشخاص املختفني، وهذا الرقم 

اجل��وي والصاروخي من تل��ك القوات عل��ى أطراف حّي 
املنش��ية، الذي تس��عى املعارض��ة للس��يطرة عليه ملنع 
مح��اوالت النظ��ام قط��ع الطري��ق ب��ني الريفني الش��رقي 
والغرب��ي لدرعا. وأضاف��ت غرفة العملي��ات أنها متكنت 
من اس��تدراج عدد من جنود النظام إلى أحد املباني التي 
تس��طير عليها وقامت بتفخيخه، وبعد تأكدها من دخول 
عناص��ر النظام إلى املبنى فّجرته، مم��ا أدى ملقتل جميع 
من كانوا داخله. كما نش��رت الغرفة أس��ماء ستة ضباط 

في جيش النظام قتلوا أثناء املعارك الدائرة في احلّي.
غارات روسية

وف��ي ظل احتدام املع��ارك، أفاد مراس��لون في درعا 
بس��قوط قتلى جراء غارات روسية بعشرات الصواريخ 
عل��ى درع��ا البل��د. ووثق��ت ش��بكة ش��ام حتليق��اً مكثفاً 
للطيران احلربي واملروحي في س��ماء درعا البلد، وش��ن 
عش��رات الغارات اجلوية املكثفة بالصواي��خ والبراميل 

يختل��ف عن الس��جناء املعلوم��ني الذين ب��ات ذووهم 
يعرفون أماكنهم بعد رحلة عذاب مريرة، غالباً كلفتهم 
مالي��ني الليرات الس��ورية حت��ى يصب��ح أبناؤهم في 

وضعية السجناء املعلومني.
في سورية عشرات الس��جون، وعشرات اجلهات 
الت��ي مت��ارس عملي��ات االعتق��ال، باإلضاف��ة إل��ى أن 
جمي��ع امليليش��يات العراقي��ة واألفغاني��ة واللبنانية 
لديه��ا س��جون ومعتقل��ني، وس��ؤال األهل ع��ن مصير 
أبنائه��م بش��كل مباش��ر مغام��رة ق��د تنته��ي باعتقال 
العائل��ة وإخفائها، ل��ذا غالباً ما يتم األمر عبر وس��طاء 
م��ن األجهزة األمنية الذين يتقاض��ون مبالغ هائلة عن 
كل مرحل��ة، وف��ي حاالت كثي��رة يتم إخب��ار األهل بأن 
األم��ر صع��ب ج��داً ألن تهم��ة املعتقل خطي��رة ومتس 

باألمن القومي.
خذوا مثالً بعض العين��ات من وقائع معلومة في 
سورية، بتاريخ 2014/1/5 أعلن النظام أنه سيفتح 
معابر آمنة خلروج املواطنني من مناطق جنوب دمشق 
»مخيم اليرموك واحلجر األس��ود وس��بينة« وخرجت 
مئ��ات العائ��الت، وم��ا حصل أن��ه ل��دى وصولهم إلى 
حاج��ز حجي��رة فتح��ت عناص��ر احلاج��ز الن��ار على 
املواطن��ني فقت��ل عل��ى الف��ور العش��رات ومت اختطاف 
أعداد كبيرة من الشباب، جزء كبير منهم بني سن 12- 
و16 عاماً، وحت��ى تاريخه لم يعرف ذووهم أي أخبار 
عنهم، وغالباً ما تأتي األجوبة لألهل عبر الوس��طاء أن 

أبناءكم لديهم قضايا خطيرة.
قب��ل ذل��ك بوق��ت قلي��ل كانت ق��وات نظام األس��د 
وامليليش��يات املس��اندة لها قد س��يطرت عل��ى مناطق 
سبينة واحلسينية والديابية والسيدة زينب، وكان ال 
يزال فيها بضعة آالف لم يس��تطيعوا 
الهرب بس��بب وجود أطفال وكبار في 
السن، اآلالف من هؤالء اختفت آثارهم 
وأخباره��م وأص��اب الي��أس ذويه��م 
من إمكانية اللقاء به��م ثانية في هذه 
احلي��اة. املؤك��د أن مئ��ات اآلالف م��ن 
املخف��ني لي��س لهم أي عالق��ة بالعمل 
املس��لح ض��د النظام، أولئ��ك ميوتون 
على اجلبهات وف��ي املعارك، والالفت 
أن ج��زءاً كبي��راً م��ن الذي��ن اخت��اروا 
ذل��ك  فعل��وا  املس��لح  العم��ل  طري��ق 
لتأكدهم أنهم سيلقون مصيراً قامتاً لو 

املتفجرة على نقاط االش��تباكات في حي املنشية وأيضاً 
عل��ى من��ازل املدنيني في درع��ا البلد، وذلك عق��ب التقدم 

الكبير الذي حققته كتائب املعارضة.
أما في ري��ف درعا فتدور اش��تباكات ب��ني الفصائل 
وق��وات النظ��ام عل��ى طريق درع��ا- خربة غزال��ة، الذي 
يعتبر طريق إمداد نظام األس��د إلى مدينة درعا. وتهدف 
معركة »امل��وت وال املذل��ة« التي أعلن��ت املعارضة عنها 
ي��وم األح��د، لتحرير كام��ل حي املنش��ية االس��تراتيجي 
املتاخم جلمرك درعا القدمي، إذ بس��يطرة املعارضة عليه 
تتالش��ى جهود النظام للوصول إلى املعبر احلدودي مع 
األردن. كما تعتبر الس��يطرة على احلي أيضاً تأميناً أكبر 
للطريق احلربي الواصل بني مدينة درعا وريفها الشرقي 

من جهة، وريف درعا الغربي من جهة أخرى.
قصف جوي على درعا

املعارض��ة  إن  حكومي��ة  إع��الم  وس��ائل  وقال��ت 

مت القبض عليهم على احلواجز، وخاصة جيل الشباب 
منهم بعد أن اتضح أن نظام األس��د يعمل على تصفية 
ه��ذا اجليل برمت��ه. األدهى من كل ذل��ك أن العالم أراح 
ضميره من كوابيس املذبحة بحق السوريني وجلأ إلى 
حيلة تسمية املذبحة باحلرب األهلية التي ال يستطيع 
اآلخرون أمامها س��وى التمني بانتهائها، وكأن الطرف 
اآلخر، الذي هو جزء من الش��عب السوري، يشن حرباً 
أهلية إن هو طالب بنظام سياس��ي عادل ودميقراطي، 
وكان من حق الطرف اآلخر استخدام كل أسلحة اإلبادة 

مبا فيها القتل غدراً وسراً في هذه احلرب األهلية!
ستكتش��ف املنظم��ات الدولية الكثير عن مأس��اة 
الس��وريني، فما مت اكتش��افه حتى اللحظة ليس سوى 
جرائم في أمكنة محّددة يتم في العادة تسليط الضوء 
عليها، لكن في الديار السورية وعلى مدار ست سنوات 

املس��لحة أمط��رت مناطق مدنية في درع��ا جنوبي البالد 
بقذائ��ف املورت��ر، ما دمر كثي��راً من املن��ازل. وقال مصدر 
ف��ي املعارضة ل�»رويت��رز« إن ما ال يقل ع��ن ثالثني غارة 
روس��ية نفذت الثالثاء، فيما منعت املعارضة من حتقيق 
مزي��د من املكاس��ب في اجليب ش��ديد التحص��ني، بعدما 
س��يطروا على أجزاء كبيرة من احل��ّي. وقال إبراهيم عبد 
الل��ه، القي��ادي الكبي��ر ف��ي املعارضة املس��لحة: »عندما 
بدأ النظ��ام يفقد الس��يطرة على بعض املناط��ق... بدأت 

الطائرات الروسية عملياتها«.
وامت��د القتال أيضاً إل��ى مناطق أخرى ف��ي املدينة؛ 
حيث أطلق املعارضون قذائف املورتر على أجزاء تسيطر 
عليها احلكومة. وقال س��كان إن اجليش أطلق صواريخ 
أرض-أرض على املناطق التي تس��يطر عليها املعارضة 
في املدينة. واملعارك في درعا هي األشد منذ أن بدأ حتالف 
من املعارضة الرئيسية يدعى »اجلبهة اجلنوبية« حملة 
عس��كرية فاش��لة للس��يطرة عليها بالكامل ع��ام 2015. 
ولم تش��هد احملافظ��ة املتاخمة لكل من فلس��طني احملتلة 
واألردن الدمار ذاته الذي سببه القصف اجلوي الروسي 
شمالي س��وريا، بعدما كثفت روس��يا تدخلها العسكري 
في سوريا في 2015. وفشل اجليش السوري حتى اآلن 
في اس��تعادة السيطرة على املعبر احلدودي، على الرغم 

من احملاوالت املتكررة لذلك.
وقال أحد الس��كان ويدعى س��المة: »ال مي��ر يوم إال 

ويحاول النظام التقدم«.
ويس��يطر مقاتلو اجليش الس��وري احل��ر على ما ال 
يقل عن نصف احملافظ��ة اجلنوبية، لكن جماعات تابعة 
لتنظيم الدولة لها وجود في منطقة إلى الغرب من مدينة 

درعا في وادي اليرموك قرب مرتفعات اجلوالن.
وق��ال عمال إغاث��ة إن طائ��رات أصابت مستش��فى 
ميدانيا في درعا يحصل على متويل غربي، وإن الغارات 
قتل��ت س��بعة عل��ى األقل م��ن أعضاء أس��رة واح��دة في 
املنطق��ة احلدودي��ة، حيث فر كثير من الس��كان في األيام 

األولى من الصراع السوري.{

كان هن��اك آالف احلواج��ز واملف��ارز ونق��اط التفتي��ش 
واملخافر وعشرات آالف املجرمني الذين يبحثون عن دم 
يومي يشعرهم بطبيعتهم اإلجرامية ويثبت إخالصهم 
ملعلميهم املجرم��ني الكبار، فقد كانت األوامر تأتي على 
ش��كل حص��ص مطلوبة يومي��اً من أع��داد القتلى، كان 
املطل��وب الوصول إلى رق��م املليون قتي��ل، الذي توّعد 
ب��ه رئي��س ف��رع املخاب��رات اجلوي��ة جميل احلس��ن، 
تنفي��ذاً ألوام��ر معلمه ذي الرتب��ة األعل��ى، باعتبار أن 
هذا الرقم سيشّكل درس��اً ملئة عام قادمة ويضمن دفن 
اجلي��ل احلالي واجليل الق��ادم وكل من ش��اهد الثورة 
وس��مع بها. وال ش��ك أن الرق��م جتاوز امللي��ون، ما بني 
قتل��ى القصف العش��وائي والرصاص احل��ي وبراميل 
الكيماوي، وأولئك املُختفني، وعش��رات آالف الش��باب 
الذين يجري احتجازهم وإرس��الهم للجبهات ليموتوا 

بدون تدريب وال جتهيز بذريعة اخلدمة اإللزامية.
لكن أش��واق احلرية لم تغادر صدور الس��وريني، 
وم��ا زال��ت فرائ��ص قاتليه��م ترتع��د لي��ل نه��ار، وكل 
»انتصار« حّققه بش��ار األس��د كان مزيجاً من عمليات 
واس��تقواء  العصاب��ات  أس��اليب  واس��تخدام  غ��در 
باخلارج وابتزاز معارضيه بالنساء واألطفال وبلقمة 

اخلبز ورشفة املاء.{

بقلم:غازي دحمان

عادل الجبير يجّدد دعم بالده للمعارضة السورية
جدد وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير إعالن دعم بالده للمعارضة السورية، بينما شدد األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس على إيجاد حل سياسي شامل في سوريا. وقال -خالل مؤمتر صحفي مشترك 

في الرياض مع غوتيريس- إن اململكة تقوم بذلك من خالل التحالف الدولي املؤيد للمعارضة السورية.
وتوق��ع اجلبي��ر أن ت��ؤدي مفاوضات جنيف املقررة في العش��رين من ش��باط احلالي إل��ى تطبيق قرارات 
مجل��س األمن ذات الصلة بالش��أن الس��وري. ووصف اجلبي��ر عالقات الس��عودية مع الوالي��ات املتحدة بأنها 

ممتازة، وقال إن آراء الدولتني متطابقة في قضايا اليمن وسوريا وليبيا.
من جهته، قال غوتيريس إن من املهم مكافحة تنظيم الدولة اإلس��المية، لكن النجاح مرهون بحل سياسي 

شامل للشعب السوري.
وأضاف غوتيريس أن للمملكة العربية السعودية دوراً سياسياً مهماً يعد جزءاً من حل األزمة السورية.

وأشار إلى أن من األشياء املهمة التي تغذي اإلرهاب التعبير عن مشاعر اخلوف من اإلسالم »اإلسالموفوبيا« 
وما يرافقها من سياسات تتبع ذلك، هي ما متثل في بعض األحيان الداعم األكبر لطروحات تنظيم الدولة.

وف��ي الش��أن اليمني، صرح وزير اخلارجية الس��عودي بأن جماع��ة احلوثي ومليش��يات الرئيس اليمني 
الس��ابق علي عبد الله صالح تعرقل جهود األمم املتحدة لتحقيق الس��الم في اليمن. وأضاف اجلبير أن جماعة 

احلوثي وصالح ترتكب جرائم حرب في هذا البلد.
أما غوتيريس، فقال إن املبعوث األممي لليمن إس��ماعيل ولد الشيخ أحمد يحظى بدعمه الكامل، وذلك بعد 

أيام من مطالبة جماعة احلوثي له بعدم جتديد تفويض غوتيريس له نتيجة ملا وصفته بأنه انحياز ضدها.
وناش��د غوتيريس األطراف املتحاربة في اليمن عدم استغالل توصيل املساعدات اإلنسانية، وأضاف أنه 

سيدين أي عمل من هذا النوع.{
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يحيى السنوار خليفة إسماعيل هنّية بقيادة حماس في غزة
كش��قت مصادر مطلع��ة عن انتخ��اب حركة حماس 
لألس��ير احمل��رر يحي��ى الس��نوار، مس��ؤوالً لها ف��ي غزة، 

والقيادي خليل احلّية نائبا له.
ُول��د الس��نوار ع��ام 1962 ف��ي مخيم خ��ان يونس، 
وتع��ود جذوره األصلية إلى مجدل عس��قالن احملتلة عام 

1948م، فاتخذ أهله من مخيم خان يونس مسكناً لهم .
تنق��ل يحيى في مدارس املخيم  حتى أنهى دراس��ته 
الثانوي��ة ف��ي مدرس��ة خ��ان يون��س الثانوي��ة للبن��ني، 
ليلتحق بع��د ذلك إلكمال تعليم��ه اجلامعي في اجلامعة 
اإلس��المية بغزة، ليحصل على درج��ة البكالوريوس في 
اللغ��ة العربي��ة، حي��ث عمل ف��ي مجلس الط��الب خمس 
س��نوات، فكان أمين��اً للجنة الفنية، واللجن��ة الرياضية، 
ونائباً للرئيس، ثم رئيس��اً للمجلس ثم نائباً للرئيس مرة 

أخرى.
اعتق��ل يحي��ى الس��نوار أول م��رة ع��ام 1982 مل��دة 
أربعة ش��هور، وفي عام 1985 اعتقل ثمانية أشهر بتهمة 
تأس��يس جهاز األمن اخلاص بحماس الذي عرف باس��م 
»مج��د«، وف��ي ع��ام 1988 اعتق��ل إداري��اً، قب��ل أن ينقل 
للتحقيق مجدداً ويتم احلكم عليه بالسجن أربع مؤبدات 

إلى أن أفرج عنه في »صفقة شاليط«.
بع��د اإلف��راج ع��ن يحي��ى، أصبح م��ن أب��رز قيادات 

احلرك��ة ف��ي غ��زة، وب��ات أحد 
السياس��ي  مكتبه��ا  أعض��اء 
إل��ى جان��ب صديقه في األس��ر 
مش��تهى،  روح��ي  واخل��ارج 
كبي��ر  دور  للرجل��ني  وب��ات 
داخل مؤسس��ات احلركة حتى 
أصبح الس��نوار ممث��الً لكتائب 
السياسي  املكتب  القسام داخل 
حلم��اس، ينق��ل رؤى الكتائ��ب 
ومواقفه��ا للقيادة السياس��ية، 
وُيع��د منس��قاً بينهم��ا قب��ل أن 
يصب��ح عام��الً هام��اً سياس��ياً 
وعس��كرياً وال ميكن اس��تثناؤه 

بأي حال من األحوال.
ويحظى الس��نوار بقبول كبير في أوس��اط القيادتني 
العس��كرية والسياسية حلركة حماس، حيث كان له دور 
كبير في التنس��يق بني اجلانبني السياس��ي والعس��كري 

بحماس خالل احلرب األخيرة بغزة.
عينت حماس الس��نوار في متوز 2015 مسؤوالً عن 
ملف األس��رى اإلس��رائيليني لديها وقي��ادة أي مفاوضات 
تتعلق بش��أنهم مع »إس��رائيل«، خاصًة أنه من القيادات 

املعروف عنه��ا وصالبته وش��دته، وهو م��ا أظهره خالل 
االتص��االت التي كانت جت��ري حملاولة التوص��ل لتهدئة 

إبان احلرب األخيرة.
كما يعرف عن السنوار أنه ذو شخصية أمنية كبيرة، 
وال يظه��ر إل��ى العل��ن إال ن��ادراً، كما أنه ميتلك ش��خصية 

وكاريزما كبيرة.
مخاوف إسرائيلية

وف��ي اجلانب اآلخر، أفردت وس��ائل اإلعالم العبرية 
بش��تى أنواعها، املرئية واملس��موعة واملقروءة، مس��احة 
واسعة لنبأ انتخاب األسير احملرر يحيى السنوار ملنصب 
مس��ؤول حركة حماس في قطاع غزة، حيث علق الرئيس 
الس��ابق جلهاز األمن العام اإلس��رائيلي »الشاباك«، آفي 
ديختر بقوله: »انتخاب حماس لرجل كهذا يعّد نذير شؤم 

على دولة »إسرائيل«. وتابع: »من اليوم، فرئيس حماس 
في غزة هو كبير القتلة، بكل ما للكلمة من معنى. الرسالة 
املوجه��ة لنا ه��ي أن علينا تقوي��ة قدراتنا لتدمي��ر البنية 
التحتية التي متتلكها حماس؛ ألن اس��تخدامها من املمكن 
أن يك��ون أقرب مم��ا نتوقع«. أم��ا احمللل اإلس��رائيلي في 
القناة العبرية الثانية، ايهود يعاري، فقد ذهب بعيداً في 
حتليل شخصية السنوار؛ حيث قال إنه يتمتع بشخصية 
كارزماتية، ويفضل االبتعاد عن وسائل اإلعالم، ومن تيار 
الصقور في حماس، ويس��ير بخط عدائي ضد إس��رائيل، 
ويحظى بدرجة عالية من اجلاذبية وروح القيادة، ويتقن 
اللغ��ة العبرية، ومعرفته بطبيعة املجتمع والسياس��يني 
اإلس��رائيليني على مس��توى عاٍل من اإلتق��ان؛ لذلك يجب 
احل��ذر ف��ي التعامل مع��ه؛ ألنه رج��ل سياس��ي محنك ال 
يقبل بأنص��اف احللول«. وفي تعليقه على تناول اإلعالم 
اإلسرائيلي لهذه القضية، أشار محمود مرداوي، اإلعالمي 
املتخصص بالشؤون اإلس��رائيلية، إلى أن »فوز السنوار 
في هذا املنصب احلساس شكل صدمة كبيرة للسياسيني 
اإلس��رائيليني، ويع��ود ذل��ك ملعرفتهم اجليدة بالس��نوار 
خ��الل فت��رة وجوده ف��ي الس��جون اإلس��رائيلية ملدة 24 
عام��اً، حيث كان ش��خصاً صلباً ال يقب��ل املفاوضات، وذا 
ش��خصية قيادية عنيدة يتحكم بقرار احلركة وهو داخل 
الس��جن«. وأضاف مرداوي أن »ما يخش��اه السياسيون 
في إس��رائيل بعد فوز السنوار هو أن تضع حركة حماس 
ش��روطاً إضافي��ة تعيق م��ا مت التوص��ل إليه م��ن نتائج 
للمفاوض��ات في قضية اإلفراج عن اجلنود اإلس��رائيليني 
الذي��ن حتتجزه��م حرك��ة حم��اس من��ذ ثالث س��نوات«. 
وتابع مرداوي بأن »القادة العس��كريني يبدون قلقني من 
تعاظم قوة اجلهاز العس��كري حلماس بعد فوز السنوار، 
فهو رجل يحظى باحترام وتقدي��ر كبيرين. ولكونه رجالً 
عس��كرياً س��ابقاً؛ فهو يدرك أهمية احملافظ��ة على قنوات 

الدعم العسكري من اخلارج«.{

تقنين النهب والسرقة
في فلسطين المحتلة

بقلم: فهمي هويدي

إذا كان أح��د الكت��اب اإلس��رائيليني قد اعتبر تقنني »الكنيس��ت« لس��رقة األراضي الفلس��طينية 
مبنزل��ة »بصقة« في وجه املجتمع الدولي، فكيف نصف وقعه على العالم العربي صاحب »القضية 

املركزية«؟!
الوصف األول أطلقه تس��في برئيل في مقالة نش��رتها صحيفة »هاآرتس« بع��د يومني من إقرار 
البرملان اإلس��رائيلي للقانون، الذي أضفى ش��رعية على سرقات املس��توطنني لألراضي التي ميلكها 
الفلس��طينيون في الضفة الغربية. وهي خطوة غير مس��بوقة لم يجرؤ الكنيسيت على اإلقدام عليها 
م��ن قب��ل، ولم يكن ذلك تعفف��اً أو حياًء بطبيعة احل��ال، ألن األحزاب اليميني��ة جنحت في فرضه مبا 
ميثل��ه من حتدٍّ صارخ للمجتمع الدول��ي وانتهاك وقح للقانون الدولي؛ ذلك أن االس��تيطان، مبعنى 
نقل الس��كان إل��ى األراضي احملتل��ة، يعّد جرمية حرب حس��ب ميث��اق روما، لكن إس��رائيل حتايلت 
وفرقت بني مس��توطنات تقيمه��ا الدولة، وهذه أجازتها رغم أن القان��ون الدولي يجّرمها، وبني البؤر 
العش��وائية الت��ي يقيمها املس��توطنون من جانبهم خ��ارج مخططات الدولة، وه��ذه يبطلها القانون 
اإلس��رائيلي من الناحية النظرية، ومبقتضى ذلك القانون صدرت أح��كام قضائية بإزالة بعض تلك 
البؤر من باب س��تر العورة وذّر الرماد في العيون، حيث ال يغيب عن أحد أن املش��روع االس��تيطاني 
برمت��ه جزء أصيل من سياس��ة الدولة العبرية، الت��ي قامت على اغتصاب األراضي وإحالل ش��عب 

مستورد محل الشعب صاحب األرض.
لقد عرفنا س��رقة لألراضي في فلس��طني بقوة الس��الح، ثم االحتيال من خالل إصدار 43 قانوناً 
ملصادرة أراضي الفلس��طينيني. أم��ا القانون الذي أُقرَّ يوم االثنني املاضي بدعوى تس��وية األراضي، 
فإنه لم يلجأ إلى االحتيال وقرر مبنتهى الصفاقة أن املستوطنني إذا استولوا من جانبهم على أراض 
ميلكها فلس��طينيون، حتى إذا مت ذلك خارج مخططات الدولة، فليس للفلسطيني صاحب األرض أن 
يرفع دعوى الس��تردادها، وإمنا يصبح مخيراً بني أمرين: إم��ا القبول بالتعويض املالي أو مقايضته 
بأرض بديلة، وهو ما يعني إس��قاط التمييز الذي كان قائماً بني املس��توطنات احلكومية، وتلك التي 

يقيمها األفراد أو اجلماعات األهلية.
األثر املباش��ر لهذه اخلطوة يتمث��ل في فتح الباب على مصراعيه لتقن��ني نهب األراضي والتمدد 
التوحشي االس��تيطاني في الضفة الغربية، مبا ميهد لضمها وإخضاعها للقانون اإلسرائيلي، فضالً 
عن أنه يجهز على أمل قيام الدولة الفلس��طينية، التي أصبحت في خطاب السلطة شعاراً وهتافاً بال 
مضمون على األرض. يؤيد ذلك ويرجحه أن احلكومة اإلسرائيلية قررت أخيراً إقامة ستة آالف وحدة 
س��كنية جديدة، في حتّد لقرار مجلس األمن حظر االس��تيطان، وال يش��ك أحد في أن ذلك ما كان له أن 
يحصل دون ضوء أخضر من اإلدارة األمريكية اجلديدة التي صرح ناطق باسمها بأن املستوطنات ال 

تشكل تهديداً للسالم أو عقبة في طريقه.
وأس��تحيي أن أق��ول إن الصم��ت العرب��ي الرس��مي إزاء املرحل��ة اجلدي��دة من س��رقة األراضي 
الفلسطينية، مبنزلة ضوء أخضر ضمني يطمئن إسرائيل إلى أن ما تفعله لن يعكر الصفو ولن يفسد 
»للود« قضية. في مواجهة هذا املوقف، فإن السلطة الفلسطينية قد ينقذها من احلرج والفضيحة أن 
ترف��ض احملكمة العليا في إس��رائيل إجازة القانون. أما إذا وافقت علي��ه فأمامها خياران: األول تنفيذ 
ق��رار املجلس املركزي واللجنة التنفيذية الصادر منذ س��نتني بوقف التنس��يق األمني، وإعادة تقومي 
العالق��ة مع إس��رائيل في مختلف املج��االت. الثاني أن تلجأ الس��لطة إلى احملكم��ة اجلنائية الدولية 
لتحدد موقفها إزاء تقنني س��رقة األراضي ونهبها، ومبلغ علمي أنها ميكن أن تلوح بذلك، لكنها أعجز 

من أن تقدم على أّي منهما.{

w
حذر رئيس الوزراء اإلس��رائيلي، بنيامني ننت ياهو، 
مس��اء األح��د، م��ن مواجه��ة اإلدارة األمريكي��ة اجلديدة، 
معرباً عن رفضه التراجع ع��ن موقفه العلني بقبول حل 

الدولتني، وفق وسائل إعالم عبرية.
وأفادت القناة اإلس��رائيلية العاشرة، بأن ننت ياهو 
حذر خ��الل جلس��ة املجلس ال��وزاري املصغر للش��ؤون 
األمنية والسياسية )الكابينيت(، من املواجهة مع اإلدارة 

األمريكية اجلديدة.
وأض��اف، خ��الل االجتم��اع ال��ذي اس��تمر نح��و 4 
س��اعات: »مخط��ئ م��ن يعتق��د أن اإلدارة اجلدي��دة ل��ن 
تضع محددات للبناء في املس��توطنات بالضفة الغربية 

ومدينة القدس«.
وفي الس��ياق، ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن 
ن��نت ياهو أعرب عن رفض��ه للتراجع ع��ن موقفه العلني 
بقبول »ح��ل الدولتني« لوضع حد للصراع الفلس��طيني 

اإلسرائيلي.
وأطلع رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي، املش��اركني في 
اجتم��اع »الكابينيت« عل��ى أّول مكاملة أجراها مع ترامب 
بعي��د انتخابه نهاية الع��ام املاضي، حي��ث أّكد الرئيس 
األمريك��ي عزَم��ه عل��ى حتقي��ق الس��الم ب��ني اجلانب��ني 

اإلسرائيلي والفلسطيني.
ويرى ننت ياهو حسب اإلذاعة اإلسرائيلية، »وجوب 

تفادي مواجهة مع ترامب«. 
الوزي��ران باحلكوم��ة  وف��ي وق��ت س��ابق، طال��ب 
اإلس��رائيلية من حزب »البيت اليهودي« )ميني( نفتالي 
بينيت وأييليت ش��اكيد، ننت ياهو بنقل رس��الة واضحة 
خالل لقائه مع الرئيس األميركي دونالد ترامب، منتصف 
الش��هر اجلاري، مفاده��ا أن قيام دولة فلس��طينية »غير 

وارد«. 
وم��ن املق��ّرر أن يعقد االجتم��اع بني رئي��س الوزراء 

والرئيس األمريكي، يوم األربعاء املقبل. {

جنرال إسرائيلي يكشف أسباب القلق
من انتخاب »السنوار«

بدأت ردود الفعل اإلسرائيلية على انتخاب حركة 
حماس ليحيى الس��نوار قائداً لها ف��ي قطاع غزة تظهر 
تباعاً، وذلك بعد أن انتش��ر اخلبر يوم االثنني. في هذا 
الس��ياق؛ حذر جنرال إس��رائيلي بارز م��ن »التداعيات 
اخلطيرة« النتخاب الس��نوار قائ��داً حلركة حماس في 
قطاع غزة. وق��ال اجلنرال يرون بلوم، القائد الس��ابق 
في جه��از املخاب��رات الداخلية »الش��اباك« إن صعود 
الس��نوار إلى رأس تنظيم حماس في غزة »س��يجعلنا 

نشتاق كثيراً إلسماعيل هنّية«.
وفي تقري��ر آخر نق��ل موقع صحيف��ة »معاريف« 
صب��اح الثالث��اء عن بل��وم قول��ه إن ما يثي��ر القلق في 
انتخاب السنوار حقيقة أنه »متحمس للعمل العسكري 
النش��ط، وق��د بلغ ب��ه التطرف ح��ّد أنه اعت��رض على 

صفقة تبادل األسرى التي مت حتريره في إطارها«.
واعتب��ر بل��وم أن انتخاب الس��نوار ي��دل على أن 
اجله��از العس��كري حلركة حم��اس »كتائب ع��ز الدين 
القسام« باتت صاحبة »الكلمة الفصل في اتخاذ القرار 
السياس��ي في احلركة«. وأوضح بلوم أن ما يدل على 
»تطرف ودافعية« السنوار حقيقة أنه لم يضيع حلظة 
واحدة بعد إطالق س��راحه وعاد للعمل بفاعلية كاملة 

داخل صفوف »حماس«، مش��يراً إلى أنه يؤيد بش��كل 
كبي��ر اس��تئناف العم��ل املس��لح ض��د إس��رائيل. وملّح 
بلوم إلى أن إس��رائيل س��تحرص على محاولة اغتيال 
الس��نوار في حال حتقق التوقع��ات بحرصه على دفع 
األمور نحو التوتر عبر العمليات العسكرية. وأضاف: 
»إذا تب��ني أن حم��اس حت��ت قيادت��ه س��تتجه مج��دداً 
للعمل العس��كري فإننا س��نعرف كيفية التعاطي معه 

حينها«.
وبحس��ب بلوم فإنه يجب التعود على أن »نلحظ 
تقدم قادة اجلهاز العسكري وتذيل القيادات السياسية 
للحرك��ة الصف��وف«. وأعاد بل��وم لألذه��ان حقيقة أن 
الس��نوار والقي��ادي الفتحاوي الس��ابق محمد دحالن، 
اللذي��ن ترعرعا مع��اً في مخي��م خانيون��س لالجئني، 
جنوب قطاع غزة، تنافس��ا في مطلع ثمانينيات القرن 
املاضي على رئاسة مجلس احتاد الطلبة في اجلامعة 
اإلس��المية التي فاز بها الس��نوار؛ منّوهاً إلى أن محمد 
الضيف )القائد العام لكتائب القس��ام( ولد وعاش في 

املخيم نفسه.{

بقلم: صالح النعامي
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نقل السفارة.. العنوان األبرز لألجندة األميركية العدائية
يب��دو القل��ق ال��ذي يس��اور قطاع��ات واس��عة م��ن 
الفلس��طينيني عق��ب تنصي��ب دونال��د ترامب على س��دة 
الرئاس��ة األميركي��ة مب��رراً، ب��ل إن األم��ر يتع��دى القلق 
نح��و رؤية معق��دة تلق��ي بظاللها القامتة عل��ى تفاصيل 
املشهد الفلس��طيني األميركي في ظل املواقف العنصرية 
والسياس��ات العدائي��ة الت��ي جاه��ر بها ترام��ب وفريقه 

احلاكم إزاء القضية الفلسطينية وملفاتها الرئيسة.
 نقل السفارة.. مسألة وقت

العن��وان األب��رز ال��ذي يالم��س تعقي��دات العالق��ة 
الفلس��طينية األميركية يكمن في نية ترامب نقل السفارة 
األميركية من تل أبي��ب إلى القدس، ويبدو أن قراراً عملياً 
قد اتخذ بش��أن نقل الس��فارة، إال أن هناك من أش��ار على 
ترام��ب بش��يء م��ن الت��روي وتأجي��ل العملي��ة ل��دواع 
ومقتضي��ات سياس��ية مصلحي��ة بحتة، تتأس��س على 

مواق��ف  استكش��اف  ض��رورات 
األطراف ومآالتها احملتملة، وعدم 
بدء املرحلة الرئاسية بصدام غير 
محمود يسهم في توليد ردود فعل 
سلبية تلقي بظالل من التشويش 
على مخطط��ات ترامب وبرنامجه 
أن  أس��فاً  األكث��ر  لك��ن  الق��ادم. 
أحاديث نقل السفارة رغم أهميتها 
السياسية قد  الرمزية ومدلوالتها 
غطت عل��ى القضاي��ا األكثر أهمية 
وخط��ورة مث��ل قضيت��ي التهويد 
أن  ُيتوق��ع  اللت��ني  واالس��تيطان 
تشهدا سعاراً كبيراً خالل املرحلة 

القادم��ة، فقد متح��ور الفعل السياس��ي ح��ول إدانة هذا 
الق��رار املؤج��ل )نق��ل الس��فارة( ال��ذي يش��كل فرع��اً من 
الف��روع في مقابل األصول والكلي��ات التي ُتهتك ويجري 
هدم بنيانها صباح مس��اء. وهكذا، لن يطول الوقت حتى 
تب��دأ إدارة ترامب في تنفيذ أول بنود أجندتها جتاه ملف 
الصراع الفلس��طيني اإلس��رائيلي، وحينها لن يكون نقل 
الس��فارة س��وى بند يتيم وصغير ضمن منظومة البنود 

التي تنتظر حكومة االحتالل تنفيذها بفارغ الصبر.
املوقف الفلسطيني

ال ش��ك في أن املوقف الفلسطيني، رسمياً وفصائلياً 
وش��عبياً، مي��وج حت��ت صفي��ح س��اخن ه��ذه األي��ام، 
ويعي��ش مرحل��ة انتظ��ار عس��يرة يش��وبها الكثي��ر م��ن 
الضغ��ط واخل��وف واالضط��راب. فاملوقف الفلس��طيني 
الرس��مي املتمثل في السلطة الفلسطينية غارق في القلق 

والتي��ه العميق، وينتظ��ر على أحر م��ن اجلمر اخلطوات 
واملواقف العملية إلدارة ترامب على الصعيد الفلسطيني 
اإلس��رائيلي، ويعمل على تأويل اإلشارات والتصريحات 
الص��ادرة ع��ن أركان إدارة ترام��ب مبا يت��الءم مع أماني 
الس��لطة ورغباتها السياس��ية، ويح��اول أن يتماهى مع 
الوه��م القائل بإمكاني��ة تغير موق��ف إدارة ترامب حتت 
ضغ��ط املصال��ح واالس��تحقاقات السياس��ية التي كان 

معموالً بها زمن إدارة أوباما.
وهنا تظه��ر إلى الواجه��ة تصريحات ع��زام األحمد 
قبل عدة أيام الت��ي عبرت عن تفاؤل كبير حيال عدم نقل 
الس��فارة، وحاولت تقدمي رؤية غير صحيحة مبنية على 
فهم مغلوط لتصريحات ص��ادرة عن بعض أركان إدارة 
ترامب، األمر الذي اس��تدعى رداً فورياً صادراً عن بعض 
مسؤولي اإلدارة ينفي هذا الفهم املغلوط، ويضع القضية 
في سياقاتها الطبيعية األولى املؤكدة لعدم تراجع ترامب 
عن قراره بنقل الس��فارة خالل املرحلة املقبلة. لكن الثقة 
املفرطة التي عبر عنها األحمد حني أكد جاهزية الس��لطة 
للتصدي لنقل السفارة حال حدوثه عبر سحب االعتراف 
بإسرائيل وتعزيز الوضع الفلسطيني الداخلي واللجوء 
إلى مجل��س األم��ن الدولي وغيره��ا، ال تب��دو مفهومة أو 
منطقي��ة باملعن��ى السياس��ي ف��ي ظ��ل اخت��الل موازين 
الق��وى واالصطفاف الدولي املع��روف إلى جانب املوقف 
األميرك��ي، وميكن وضعه��ا في خانة التلوي��ح واإليحاء 
بس��عة اخليارات السياسية للس��لطة، ومحاولة توجيه 
الضغط على اإلدارة األميركية اجلديدة التي تسير أشبه 
م��ا يكون ب�»البل��دوزر« دون أي كوابح حقيقية.في األعم 
األغلب فإن القرارات األولى لإلدارة األميركية اجلديدة لن 
تش��تمل على قرار نقل الس��فارة، وفي ذلك أريحية مؤقتة 
للس��لطة، إال أن إق��دام إدارة ترام��ب عل��ى نق��ل الس��فارة 
مس��تقبالً من ش��أنه أن يضع الس��لطة أم��ام موقف بالغ 
احل��رج، ويجبره��ا على إع��ادة النظر ف��ي تهديداتها في 
ظ��ل العجرفة الهائلة التي يتش��ح به��ا املوقف األميركي 

اجلديد.
املوقف العربي واإلسالمي

من الصع��ب تصور موق��ف عربي وإس��المي مهاب 
اجلان��ب ف��ي مواجهة االنف��الت األميرك��ي الق��ادم، إذ إن 
عناصر إنبات أو اس��تنهاض أي موقف عربي وإس��المي 
رصني إلس��ناد ومؤازرة احلقوق الفلس��طينية لم تتوافر 
ف��ي املاض��ي، م��ا يعن��ي أن ف��رص التص��دي للمواق��ف 
إل��ى  أق��رب  تب��دو  اجلدي��دة  األميركي��ة  والسياس��ات 

املستحيل.
ح��ني تنتق��ل الس��فارة األميركية م��ن تل أبي��ب إلى 
الق��دس ف��إن الظاه��رة الصوتي��ة الت��ي مي��زت املراح��ل 
املاضية س��وف تتكرر في البداية حتت أش��كال متعددة، 
إال أنها ستخفت تدريجاً مع تطور الفعل والنفوذ والهيمنة 
األميركية، وستصبح ش��يئاً مألوفاً واعتيادياً لن يحظى 
بأكث��ر من كلمة هن��ا أو هن��اك دون أي قيم��ة أو مضمون 
عمل��ي. ولعل األكث��ر خطورة من هذا كل��ه، أن ينتقل قادة 
األم��ة نقل��ة نوعية ولك��ن في االجت��اه الس��لبي، إذ ليس 
غريباً أن تخلع األنظمة واحلكومات العربية واإلسالمية 
عب��اءة مواقفها التقليدية القدمية املتوش��حة بالش��جب 
الكالم��ي والتندي��د اإلعالم��ي، وتتدث��ر بأردي��ة ترام��ب 

اجلديدة وتدور في فلكه حي��ث دار رغباً ورهباً، وتصبح 
جزءاً من منظومة مواقفه وسياساته اإلقليمية والدولية. 
ف��وق ذلك، ف��إن انكفاء ال��دول العربية واإلس��المية على 
همومه��ا ومتاعبها الداخلية، واس��تمرار اجل��رح النازف 
في بعض الب��ؤر العربية امللتهبة، يجع��ل التعويل على 
اس��تجالب معونته��ا السياس��ية لدعم وإس��ناد القضية 
الفلس��طينية نوعاً م��ن الهرطق��ة السياس��ية املمجوجة 
الت��ي ال طائل من ورائها. وفي كل األحوال فإن املعاجلات 
العربية واإلس��المية املتوقعة ألش��كال التغول األميركي 
ض��د القضي��ة الفلس��طينية س��وف تش��كل نعي��اً عملي��اً 
للدور العربي واإلسالمي جتاه الفلسطينيني وقضيتهم، 
وانخراط��اً ف��ي مرحل��ة جدي��دة ال مثي��ل لها م��ن الوهن 

العربي واإلسالمي الكبير.
أفق املواجهة

مع كل هذه املؤش��رات الس��لبية التي تكس��و موقف 
وملفاته��ا  الفلس��طينية  القضي��ة  جت��اه  ترام��ب  إدارة 
الرئيس��ة، وم��ن بينه��ا نق��ل الس��فارة وش��رعنة ودع��م 
االس��تيطان وتهوي��د الق��دس واملس��جد األقصى وطمس 
املس��ؤولية  تف��رض  الفلس��طينية،  والثواب��ت  احلق��وق 
الوطنية الفلس��طينية واملس��ؤولية العربية واإلسالمية 
ع��دداً من العوامل واإلج��راءات الواجب اتخاذها من أجل 
التص��دي جلموح املوقف األميركي إبان املرحلة القادمة، 

وذلك على النحو التالي:
أوالً: تدش��ني موق��ف فلس��طيني موح��د ف��ي إط��ار 
اس��تراتيجية وطني��ة فلس��طينية متواف��ق عليها بهدف 
مواجهة املواق��ف األميركي��ة العدائية إزاء نقل الس��فارة 
واالس��تيطان والتهويد وغيرها بشكل موحد، ولن يتأتى 
ذلك إال عبر إنهاء االنقس��ام الفلسطيني وحتقيق التوافق 

الوطني
ثانياً: التواف��ق على برنامج وطني كفاحي ملواجهة 
االحت��الل وإش��غاله واس��تنزاف مقدرات��ه، بحي��ث تق��ع 
املقاومة الش��عبية منه في القل��ب والصميم، ألن املقاومة 
الش��عبية ق��ادرة عل��ى اس��تنهاض الطاق��ات الش��عبية 
واجلماهيرية الفلسطينية التي تشكل الشريحة الغالبة 
لدى الفلس��طينيني، فضالً عن قدرتها على إيالم االحتالل 
وفض��ح مخططات��ه العنصرية وإجراءات��ه القمعية أمام 

الرأي العام العاملي.
ثالثاً: تش��كيل فريق عمل قانوني فلسطيني وعربي 
وإس��المي رفيع املس��توى يتولى إعداد وتهيئ��ة امللفات 
واالنته��اكات  اإلس��رائيلية  احل��رب  بجرائ��م  اخلاص��ة 
األميركية للقان��ون الدولي والقانون الدولي اإلنس��اني، 
وم��ن بينه��ا قضي��ة نق��ل الس��فارة وغيرها م��ن اجلرائم 
واالنتهاكات، والعم��ل على رفعها إلى املجموعة العربية 
بش��كل  لتقدميه��ا  الدولي��ة  املنظم��ات  ف��ي  واإلس��المية 
رس��مي أمام محكمة اجلناي��ات الدولية واحملافل األممية 

املختلفة.
رابعاً: بلورة موقف عربي وإسالمي موحد من خالل 
اجلامع��ة العربي��ة ومنظم��ة التعاون اإلس��المي بحيث 
تلتزم به الدول العربية واإلس��المية، ويقضي بإدانة أي 
قرارات أو إجراءات أميركية تنتهك احلقوق الفلس��طينية 
وتخال��ف نصوص القوانني واملواثيق والقرارات الدولية 

اخلاصة بالقضية. 
وختام��اً.. ف��إن املقترح��ات الس��ابقة الت��ي تش��كل 
آفاق��ا حّية ملواجه��ة العنصرية األميركي��ة اجلديدة التي 
تخط��ط لتصفية القضي��ة الفلس��طينية، ال ميكن أن ترى 
الن��ور مبعزل عن حتقق إرادة العم��ل والنهوض الذاتية، 
فلس��طينياً وعربياً وإس��المياً، التي تبدو في أوج غيابها 
هذه األيام، ما يش��ّرع اآلفاق نحو جتّرع ومكابدة مرحلة 

مؤملة وصعبة وقاسية بكل املقاييس.{

بقلم: مؤمن بسيسو

الربيع العربي المفترى عليه
بقلم: فهمي هويدي

لي��س مفهوماً إصرار األمني العام جلامع��ة الدول العربية عل��ى ازدراء الربيع العربي وحتامله 
الش��ديد عليه كلما جاء ذكره أمامه. ورغم أن الس��يد أحمد أبو الغيط كان دبلوماسياً ألكثر من نصف 
ق��رن )التحق باخلارجية املصرية عام 1965( فإنه تخلى عن دبلوماس��يته ف��ي حديثه عن الربيع 
العرب��ي أكثر من مرة، متجاهالً أن أكثر من نظام جاء به ذل��ك الربيع ممثل اآلن في اجلامعة العربية 

التي يتولى أمانتها.
لقد تابعت الس��يد أبو الغيط في حوار أجرته معه في 3 الش��هر احلالي )2017( قناة »روس��يا 
اليوم«، قال فيه إن ما يس��مى الربيع العربي جدير بأن يس��مى التدمير العربي، ودلل على ذلك بأنه 
س��ّبب اخل��راب والدم��ار الذي ح��ل بأكثر من قطر عرب��ي. ووجدته يق��ول نفس الكالم ف��ي حوار آخر 
بثت��ه قناة »س. بي. س��ي« املصرية ف��ي 18 متوز عام 2016، وصف فيه الربي��ع العربي بأنه كذبة 
ومؤام��رة. كذلك رّدد فك��رة الدمار واخلراب ذاتها في حوار تليفزيون��ي ثالث بثه التليفزيون املصري 

في 12/28 عام 2014، ضمن برنامج باسم بوابة القاهرة.
كان مفهوم��اً أن يك��ون ذلك رأي الس��يد أب��و الغيط بوصفه وزي��راً للخارجي��ة املصرية في عهد 
الرئيس األسبق حسني مبارك، الذي أطاحه الربيع العربي. ومن ثم لم يكن غريباً ما قاله في احلوار 
الذي جرى معه في عام 2014، وتصّورت أن تختلف لغته - وليس بالضرورة موقفه - بعد اختياره 
أميناً عاماً للجامعة العربية عام 2016. إال أنه لم يخف مشاعره، وظل مصراً على أن الرياح املنعشة 
التي هبت على العالم العربي في عام 2011، لم تكن س��وى أكذوبة ومؤامرة، وهو ما أعطى انطباعاً 
ب��أن الرجل ليس معبراً عن »أمانة« جامعة الدول العربية، ولكنه يعتبر نفس��ه ممثالً لبعض الدول 

املخاصمة للربيع العربي التي سعت جاهدة إلفشاله، وحققت بعض النجاحات في ذلك.
تلك مالحظتي األولى على كالم الرجل. ولي بعد ذلك مالحظات أخرى أوجزها في ما يلي:

إن الدس��تور املص��ري الصادر في ع��ام 2014، اعتبر التغيير الثوري ال��ذي أطاح مبارك في 25 
يناير وكذلك ما جرى في 30 حزيران بعد ذلك، مبثابة »امتداد للمسيرة الثورية للوطنية املصرية«، 
واستغرب أن يتجاهل أن ثورة يناير انطلقت في السنة األولى للربيع العربي، وكانت احللقة الثانية 

»بعد تونس« من موجة التغيير التي شهدها العالم العربي عام 2011.
إنه كرر في لقاءاته االستش��هاد مبا حدث في العراق، واعتبر ما أصابه من جتليات الدمار الذي 
أحدثه الربيع العربي، وقد خانته ذاكرته في ذلك، ألن ما حل بالعراق هو نتيجة االحتالل الذي وقع 

في عام 2003 وال عالقة له بالربيع الذي هبت رياحه على العالم العربي في عام 2011.
في جتريح��ه للربيع العربي، فإن��ه كما بدا متعاطف��اً ضمنياً مع األنظمة العربية االس��تبدادية 
والفاسدة، وفي املقدمة منها نظام األسد الوحشي الذي قرأنا قبل أيام فقط أنه أعدم 13 ألف شخص 
في س��جونه خالل الس��نوات اخلمس األخيرة، إضاف��ة إلى قتل وتهجير املاليني من الس��وريني. ولم 
يش��ر بكلمة إلى ش��وق اجلماهير العربية إلى احلري��ة والعدل في بقية األقطار الت��ي ذكرها، ولو أنه 
قال مثالً إن الربيع العربي عالج أوضاعاً س��يئة بتداعيات أسوأ لكان أكثر موضوعية ودبلوماسية، 

وأكثر التزاماً مبسؤولية منصبه.
إن��ه لم يكن منصفاً في تقييم الربيع العربي، إذ ركز على النتائج وتعمد الس��كوت عن األس��باب 
التي متثلت في تعلق اجلماهير العربية بحلم التغيير الذي بدأ سلمياً، ولكن قسوة القمع والتدخالت 
اخلارجي��ة قلب��ت املش��هد وأوصلت األمور إلى م��ا وصلت إليه، وه��و ما يعني أن الذي س��ّبب الدمار 
والفوض��ى لي��س الربيع العرب��ي ولكنه التآمر عليه وجهود إفش��اله ملصلحة الث��ورة املضادة، التي 

استعادت مواقعها على النحو الذي يلمسه اجلميع. والله أعلم.{

إسقاط طائرة حوثّية مسّيرة تحمل صاروخين
أس��قط الدفاع اجلوي التاب��ع للتحالف 
العربي، في ساعة متأخرة من ليل الثالثاء، 
طائ��رة م��ن دون طي��ار يعتق��د أنه��ا تتب��ع 
املتمردي��ن احلوثي��ني ف��ي أج��واء محافظة 

مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن. 
وأف��اد مصدر في املقاومة الش��عبية في 
م��أرب بأن دفاع��ات التحالف، ال��ذي تقوده 
طائ��رة  إس��قاط  ف��ي  جنح��ت  الس��عودية، 
مسّيرة تابعة للحوثيني وقوات علي صالح، 

كانت حتلق في سماء مأرب.  
دون  م��ن  الطائ��رة  أن  املص��در  وأك��د 
حتم��ل  كان��ت  اس��تهدافها  مت  الت��ي  طي��ار 
»صاروخني«، وكانت متجهة لضرب أهداف 

تابعة للشرعية في املدينة النفطية. 
وأض��اف املصدر أنها كان��ت في طريقها 

باجتاه منطقة كرى أو منشأة صافر النفطية 
شرق مدينة مأرب.  

وه��ذه ثاني جتربة يقوم بها احلوثيون 
في ما يخص الطائرات من دون طيار ؛ حيث 
كان��ت األولى في مدينة املخ��ا، ومت تدميرها 
بص��اروخ ج��و -أرض أثناء االس��تعدادات 

إلطالقها الشهر املاضي. 
عبداملل��ك  احلوثي��ني،  زعي��م  وكان 
احلوث��ي، ق��د كش��ف قبل أي��ام ع��ن تطوير 
جماعت��ه لقدراتها العس��كرية ف��ي مواجهة 
الت��ي  الق��درات  ضم��ن  وم��ن  »الع��دوان«، 
وصفه��ا ب�»املفاجآت« س��الح الطائرات من 
دون طيار، في حني يسود االعتقاد بأن هذه 
الطائ��رات »إيرانية الصنع« ج��رى تهريبها 

في وقت سابق.{
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الملك سلمان والرئيس أردوغان يبحثان ملفات المنطقة
 أج��رى الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغان 
مباحثات في الرياض مع امللك الس��عودي سلمان بن 
عبد العزيز، وولي العهد األمير محمد بن نايف بن عبد 

العزيز، واألمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد.
واستقبل امللك س��لمان الرئيس أردوغان مبراسم 
اس��تقبال رس��مية في قص��ر اليمام��ة بالري��اض يوم 
الثالث��اء. وقال مراس��لون ف��ي الري��اض إن اجلانبني 
بحث��ا تعزيز العالق��ات الثنائية ب��ني البلدين، وامللف 
الس��وري، خصوصاً إنش��اء منطقة آمنة في س��وريا، 
باإلضاف��ة إل��ى امللفني الليب��ي والعراق��ي والتدخالت 

اإليرانية في شؤون دول املنطقة.
وأوض��ح املراس��ل أن ه��ذه ه��ي الزي��ارة الثالثة 
للرئي��س الترك��ي للس��عودية منذ تولي امللك س��لمان 

احلكم.
وكان الرئي��س الترك��ي أردوغ��ان ق��د وص��ل إلى 
الس��عودية مس��اء االثنني قادم��اً م��ن البحرين ضمن 
جول��ة خليجي��ة، وكان ف��ي اس��تقباله مبط��ار قاعدة 
امللك س��لمان اجلوية في الرياض امللك سلمان بن عبد 

العزي��ز وأمير منطقة الري��اض فيصل بن بندر بن عبد 
العزيز، ووزير اخلارجية عادل اجلبير.

ويراف��ق أردوغ��ان ف��ي زيارت��ه وزراء اخلارجية 
واالقتص��اد والطاق��ة والدفاع، ورئيس هيئ��ة األركان 

ورئيس هيئة االستخبارات، باإلضافة إلى زوجته.
وكان أردوغ��ان ق��د وص��ل العاصم��ة البحرينية 
املنامة مس��اء األحد، حيث التقى امللك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة ومس��ؤولني آخري��ن، ف��ي مس��تهل جول��ة 

خليجية تشمل كذلك قطر.
وأثناء اجلول��ة بحث الرئيس الترك��ي مع زعماء 
اخللي��ج س��بل تعزيز العالق��ات الثنائية التي تش��هد 
تنامياً في الفترة األخيرة، فضالً عن املس��ائل اإلقليمية 

ذات االهتمام املشترك.
وف��ي البحري��ن ق��ال أردوغ��ان إن ه��دف قوات��ه 
العاملة ضمن »درع الفرات« في س��وريا إقامة مناطق 
آمن��ة، واعتبر أن الوقت قد ح��ان للتحرك معاً من أجل 

مستقبل العالم اإلسالمي بأسره، وحتى اإلنسانية.
كما أدان الرئيس التركي قرار االحتالل اإلسرائيلي 
توس��يع املس��توطنات في الضف��ة الغربي��ة والقدس 
احملتلتني، ووصف اخلطوة اإلسرائيلية بأنها استفزاز 
مطلق. واعتبر أن إنهاء احلصار على غزة واالستيطان 
في األراضي الفلس��طينية شرط أولي لتحقيق السالم 

الدائم في الشرق األوسط.
ومس��اء الثالث��اء وص��ل الرئي��س أردوغ��ان إلى 
الدوح��ة، حي��ث أجرى فيه��ا محادثات م��ع أمير دولة 
قط��ر الش��يخ متيم ب��ني حم��د آل ثاني، وذل��ك لتعزيز 

أواصر األخوة مع عدد من األقطار اخلليجية.{

مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة ثالثة أيام

أردوغان يحّث مواطنيه
على التصويت لصالح تعديل الدستور 

 فتحت الس��لطات املصرية صباح الس��بت معبر 
رف��ح البري مع قطاع غزة اس��تثنائياً مل��دة ثالثة أيام 

أمام حركة املسافرين في كال االجتاهني.
وسُيس��مح بالسفر للمرضى واحلاالت اإلنسانية 
واخلاصة م��ن الطلبة وأصحاب اإلقام��ات اخلارجية 

وحاملي جوازات السفر املصرية.
وقال��ت هيئ��ة املعاب��ر ف��ي القط��اع إن أكث��ر م��ن 
عشرين ألف مسافر بينهم طلبة ومرضى مسجلون في 
كشوفاتها وبحاجة ماسة للسفر، وناشدت السلطاِت 
املصري��ة فت��ح املعب��ر بش��كل دائم ف��ي كال االجتاهني 
لتخفيف حدة األزمة اإلنس��انية التي يعانيها س��كان 

القطاع جراء احلصار.
وهذه املرة الثانية الت��ي يتم فيها فتح املعبر منذ 
بداية العام. وكانت املرة األولى يوم 28 كانون الثاني 
عندم��ا غادر 2624 مس��افراً م��ن القط��اع للخارج من 

احلاالت اإلنسانية، وعودة نحو 3095 عالقاً.
وق��ال القائ��م بأعم��ال مدي��ر معبر رفح )هش��ام 

حّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني 
ب��الده عل��ى التصوي��ت ب�»نعم« ف��ي االس��تفتاء املزمع 
إج��راؤه في نيس��ان املقب��ل، املتعلق بتعديل الدس��تور 

واالنتقال إلى النظام الرئاسي.
ج��اء ذلك ف��ي كلمة ألقاه��ا أردوغان ي��وم اجلمعة، 
خ��الل مراس��م افتتاح منش��أة تخزي��ن للغ��از الطبيعي 

بوالية أقسراي وسط البالد.
وش��ّبه أردوغان النظ��ام البرملاني )القائ��م حالياً( 
ب�»سالل وأغالل تقّيد مس��يرة تركيا في النمو والتقدم«، 
مش��يراً إل��ى أن البالد قطعت أش��واطاً كبي��رة في تغيير 
نظ��ام حكم��ه. ولف��ت إل��ى مصادقت��ه، في وقت س��ابق، 
على القانون املتعلق بالتعديالت الدس��تورية اخلاصة 

باالنتقال إلى النظام الرئاسي.
وذّك��ر الرئي��س الترك��ي ب��أن »الش��عب جع��ل من 
نفس��ه درعاً أمام دبابات ومقات��الت االنقالبيني ليلة 15 
متوز املاضي، وأن الشعب سيس��طر ملحمته مرة ثانية 
في االس��تفتاء املقبل عبر التصوي��ت لصالح التعديالت 

الدستورية«.
وش��دد عل��ى أن النظام الرئاس��ي، س��يحافظ على 
اللحمة الوطنية بني أفراد الشعب التركي، ويعزز خطى 

تركيا في حتقيق أهدافها.
وف��ي 21 كان��ون الثان��ي املنص��رم، أق��ر البرمل��ان 
الترك��ي، مش��روع التعدي��ل الدس��توري ال��ذي تقدم به 
ح��زب العدالة والتنمي��ة احلاكم، املتضم��ن االنتقال من 

النظام البرملاني إلى الرئاسي.
وف��ي وق��ت س��ابق ص��ادق أردوغ��ان عل��ى قانون 
التعدي��الت الدس��تورية، وأحال��ه إل��ى رئاس��ة الوزراء 
لنش��ره وطرح��ه لالس��تفتاء الش��عبي خ��الل 60 يوماً، 

اعتباراً من تاريخ نشره.
ويشمل القانون تعديالت في االنتخابات الرئاسية، 
وصالحي��ات الرئيس، وصالحي��ة البرملان ف��ي الرقابة 

والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.

عدوان( إن هناك اتفاقاً جديداً مع الس��لطات املصرية 
احلافل��ة  داخ��ل  املس��افرين  ع��دد  بتقلي��ص  يقض��ي 
الواح��دة إلى س��تني مس��افراً ب��دالً م��ن 120، على أن 
يس��تقبل اجلان��ب املصري ع��دداً أكبر م��ن احلافالت، 
مؤك��داً أن االتف��اق يأت��ي م��ن ب��اب التخفي��ف عل��ى 

املواطنني الفلسطينيني أثناء السفر.
وأضاف عدوان: »نش��كر السلطات املصرية على 
فت��ح املعب��ر عل��ى فت��رات متقارب��ة«، وتاب��ع أن ذلك 
»خط��وة جيدة ميكن البناء عليه��ا وصوالً لفتح املعبر 

بشكل دائم«.
من جهته، قال إسماعيل هنّية نائب رئيس املكتب 
السياس��ي حلرك��ة حماس يوم الس��بت: »نح��ن أمام 
مرحلة جديدة م��ن العالقة مع مصر، وحتدثنا مؤخراً 
في ملف��ات مهم��ة، منها املل��ف السياس��ي والعالقات 
الثنائية وغزة واحتياجاتها وامللف األمني والتخوفات 

القائمة«.
وكان وف��د أمن��ي رفي��ع تابع حلركة حم��اس زار 
القاهرة مؤخراً، بع��د زيارة لهنّية، 
ووف��د م��ن املكت��ب السياس��ي م��ن 
حم��اس في كان��ون الثاني املاضي 
م��ع  العالق��ة  حتس��ني  أج��ل  م��ن 

القاهرة.
وحتاصر إس��رائيل قطاع غزة 
منذ ع��ام 2006، ومعبر رفح مغلق 
الوحي��د  املنف��ذ  وه��و  باس��تمرار، 
لس��كان  اخلارج��ي  العال��م  عل��ى 
القط��اع الذين يبلغ عددهم مليوني 

نسمة.{

ومن أج��ل إقرار التعدي��الت الدس��تورية في البالد 
ينبغي أن يكون عدد املصوتني في االستفتاء الشعبي ب� 

)نعم( أكثر من 50% من األصوات )1+50(.
الغ��از   تخزي��ن  مش��روع  بأعم��ال  تركي��ا  وب��دأت 
الطبيع��ي، في س��نة 2011، ويهدف إل��ى تخزين مليار 
مت��ر مكعب من الغاز الطبيعي، بغرض اس��تخدامه عند 

احلاجة.
ويقع موقع املنشأة على مسافة 40 كم من »بحيرة 
امللح« وس��ط الب��الد، وفي املثلث ال��ذي يربط العاصمة 

أنقرة مبدينتي أقسراي وقونية.
وم��ن املخطط تخزي��ن 550 مليون مت��ر مكعب من 
الغ��از الطبيع��ي في املنش��أة خ��الل الع��ام احلالي، في 
املرحلة األولى، على أن تكتمل قدرتها االستيعابية ألكثر 

من مليار متر مكعب مع حلول عام 2020.
وم��ن املرتقب أن تغذي املنش��أة ش��بكة أنابيب غاز 

البالد، ب� 44 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.{

يلدريم يدعو المجتمع الدولي لتقاسم أعباء الالجئين
دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي، املجتمع 
الدولي إلى حتمل مسؤولياته، وعدم التقاعس عن تقاسم 
أعباء الالجئني. جاء ذلك في مؤمتر صحفي، عقده مساء 
اجلمع��ة املاضي، مع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوتيريش، مبدينة إسطنبول.
وأش��ار يلدرمي إلى أن بالده تستضيف ثالثة ماليني 
الج��ئ س��وري وعراق��ي، دون تلقيه��ا مس��اعدات جدية 

لتلبية احتياجاتهم.
وأكد أن تركيا »س��اهمت في جهود السالم واألخوة 
التي تق��وم بها ألمم املتحدة حيال العدي��د من القضايا«، 
وأوضح يل��درمي أنه نق��ل لألمني العام حساس��ية تركيا 

حيال قضايا املنطقة، وعلى رأسها سوريا والعراق.
وأض��اف أنه أكد للمس��ؤول األمم��ي أيض��اً، إصرار 
ب��الده عل��ى مكافح��ة املنظم��ات اإلرهابية مث��ل داعش، 

و»بي كا كا« و»ب ي د« و»ي ب ك«.
ولف��ت رئيس ال��وزراء الترك��ي إلى تبادل��ه وجهات 
النظ��ر مع األمني العام، حول اخلط��وات الضرورية التي 

يتوجب اتخاذها لصالح استقرار املنطقة.
وفي الشأن القبرصي، أكد أن بالده تتبع موقفاً بناًء 
حيال مفاوضات الس��الم اجلارية بني ش��طري اجلزيرة 
املنقمس��ة، وأن تركيا ستواصل لعب دور إيجابي في هذا 

الشأن. واس��تدرك أن تركيا تعرب عن حساسيتها أيضاً 
في حماية حقوق الشعب التركي القبرصي.

ب��دوره قال األم��ني العام لألمم املتح��دة غوتيريش، 
إن »تركيا فتحت أبوابها ألش��قائها القادمني من س��وريا، 

ودول أخرى«.
ولفت إلى أن تركيا تعّد أكثر دولة قدمت مس��اعدات 
لالجئ��ني، وأضاف: »لقد عملت س��ابقاً مفوضاً لش��ؤون 
الالجئ��ني عل��ى م��دى 10 أع��وام، وش��اهدت م��دى كرم 

الشعب التركي«.
وتاب��ع: »بالطب��ع ال بّد أن يك��ون هن��اك مقابل لهذا 
الك��رم. الي��وم هن��اك دول تغل��ق أبوابها أم��ام الالجئني 
وتته��رب من حتم��ل املس��ؤولية، لذا يجب علينا تقاس��م 

وظائفنا بش��كل فاع��ل، وعلين��ا حماية الالجئني بش��كل 
جيد«.

وأوض��ح غوتيري��ش أن تركيا لعب��ت دوراً مهماً في 
املباحثات السورية التي أجريت في العاصمة الكازاخية 

آستانة، يوماً 23 و24 كانون الثاني املاضي.
وش��دد األمني العام لألمم املتحدة على أهمية جناح 

عملية وقف إطالق النار في سوريا.
وق��د دخل اتفاق وق��ف إطالق النار في س��وريا حيز 
التنفي��ذ، بعد موافقة النظام الس��وري واملعارضة عليه، 
بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو. 
وأشار غوتيريش إلى أنه بحث مع يلدرمي أيضاً مواضيع 

العراق وليبيا وأفغانستان وإسرائيل وفلسطني.
القبرصي��ة  وف��ي مع��رض تعليق��ه عل��ى املس��ألة 
أف��اد غوتيريش بأنه لي��س متفائالً وال متش��ائماً في هذا 
اخلص��وص، مؤكداً عزمه عل��ى القيام بعمل��ه على أكمل 

وجه حول هذه القضية.{
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إيران أمام ترامب.. بين الرجل المجنون والكلب المسعور!
البداي��ة الصاخب��ة للرئي��س األمريك��ي اجلدي��د 
مثي��رة،  ق��رارات  ف��ي  املتمثل��ة  ترام��ب«،  »دونال��د 
وتصرف��ات غريب��ة في ش��تى املج��االت، ال س��يما في 
العالقات م��ع دول العال��م، منها إي��ران، تضع أذهان 
املتابعني للش��أن األمريكي أمام تس��اؤالت عديدة عن 
أس��س اس��تراتيجية ترامب في سياس��ته اخلارجية 
من منظ��ور العالقات الدولية، فمن ه��ذا املنطلق، وفي 
ما يتعلق بإي��ران، يبدو أن سياس��ة اإلدارة األمريكية 
اجلدي��دة جتاهها، تنبني على نظريتني معروفتني في 

علم العالقات الدولية، هما:
نظرية »الرجل املجنون« 

األمريك��ي  املنظ��ر  ابتدعه��ا  النظري��ة،  ه��ذه 
»هن��ري كيس��نجر« مستش��ار األمن القوم��ي للرئيس 
»ريتش��ارد نيكس��ون«، واس��تخدمها في املفاوضات 
م��ع الفيتنامي��ني أيام احل��رب األمريكية عل��ى فيتنام 
ف��ي س��تينيات الق��رن املاض��ي، حي��ث كان يتقم��ص 
كيس��نجر دور الناص��ح األمني، عبر حتذي��ر املفاوض 
الفيتنام��ي، أنه إذا ما فش��لت املفاوضات ووصل خبر 
ذل��ك إلى نيكس��ون، فإن��ه رجل مجنون س��يخرج عن 
الطور، وس��يأمر بتس��وية فيتنام كلها باألرض. وكان 
اله��دف هو إجب��ار املف��اوض الفيتنامي عل��ى التنازل 
إلجن��اح املباحث��ات وف��ق املعايي��ر األمريكي��ة. اليوم 
يعيد التاريخ األمريكي نفس��ه، لكن هذه املرة ال يوجد 
من ميث��ل دور »الناصح األمني«، وإمن��ا يلعب دونالد 
ترام��ب بنفس��ه دور »ريتش��ارد نيكس��ون« و»هنري 
كيس��نجر« في الوقت الواحد، فكونه رئيس��اً للواليات 
املتح��دة األمريكية يكون في موقع نيكس��ون بطبيعة 
احل��ال، أما تقمص��ه دور كيس��نجر يك��ون بطريقتني، 
يبعث من خاللهما رسالة واضحة، فحواها أنه »رجل 
مرع��ب« يجب أن يخ��اف من��ه اجلميع. األول��ى، عبر 

قرارات وسياس��ات وتصرفات غريبة، وغير متوقعة، 
حتمل في طياتها عنص��ري »املفاجأة« و»التخويف«. 
والثانية، عبر اختياره أناس��اً في فريق��ه ينتمون إلى 
املدرس��ة اليميني��ة األكث��ر تطرف��اً، باملجم��ل، ينطل��ق 
الرئي��س األمريك��ي للتعاطي مع الش��أن اإليراني عبر 

إثارة أربعة ملفات أساسية:
1- ملف البرنامج الصاروخي 

البرنام��ج الصاروخ��ي البالس��تي اإليراني على 
األغل��ب ميث��ل عن��وان مل��ف س��اخن، تثي��ره اإلدارة 
األمريكي��ة اجلديدة خ��الل الفترة القادم��ة، و يفترض 
أن يت��م إث��ارة ه��ذا امللف من ح��ني آلخ��ر، وخاصة إن 
اس��تمرت طهران في جتاربه��ا الصاروخية. ورغم أن 
احلديث األمريك��ي والغربي عن التجربة الصاروخية 
اإليراني��ة ف��ي 1/29، ج��اء في س��ياق م��ا اعتبروها 
باالتف��اق  املرتب��ط   2231 األمم��ي  للق��رار  انته��اكاً  
الن��ووي، إال أن��ه على األرج��ح س��يكون التعاطي مع 
ملف »البرنامج الصاروخي« بشكل مستقل ومنفصل 
ع��ن املل��ف الن��ووي، وعل��ى ه��ذا األس��اس س��تكون 
هذه القضي��ة بديالً من املل��ف الن��ووي للتركيز عليها 
خالل الفترة املس��تقبلة، بالتالي ميك��ن أن تلجأ إدارة 
ترام��ب خالل املرحلة املقبلة إل��ى خطوات مثل تكثيف 
العقوبات بسبب البرنامج الصاروخي اإليراني الذي 
تقول طه��ران إن��ه دفاعي، كم��ا قامت مؤخ��راً بفرض 
أولى عقوب��ات عليها حتت ذريع��ة مواجهة التجارب 

الصاروخية اإليرانية.
2-ملف االتفاق النووي

هذا امللف أيضاَ س��يكون محل تع��اٍط أمريكي في 
اإلدارة اجلديدة، ولكن الس��ؤال الذي يطرح بقوة هنا، 
يدور حول ش��كل هذا التعاط��ي، إن كان إلغاء االتفاق 
أو ال.  ف��ي اإلجاب��ة عن هذا الس��ؤال، ميك��ن القول إنه 
عل��ى األرج��ح ال يلج��أ 
خط��وة  إل��ى  ترام��ب 
اإللغ��اء، رغم تهديداته 
االنتخابي��ة، وهجماته 
والتنصيب،  الفوز  بعد 
األغلب يستمر  بل على 
الهجم��ات  تل��ك  ف��ي 
والتويترية،  الكالمي��ة 
وق��د يطال��ب مبراجعة 
االتف��اق الن��ووي، لكن 
يق��وم  أن  ُيس��تبَعد 

بإلغاء هذا االتفاق، وذلك ألسباب ثالثة:
أ: أن الواليات املتحدة األمريكية تعرف حساسية 
ال��دول األوروبية لهذا االتفاق، لذلك يس��تبعد أن يقوم 
ترامب بشيء يلغي مبوجبه هذا االتفاق، وخاصة في 

ظل ما يعانيه الرجل من معارضة شعبية أوروبية. 
ب: ثم أن ترامب في ظل رفاهية امللفات، قد يكون 
بغنى عن هذا امللف لتحقيق ما يريده، لذلك األفضل له 

متابعة أهدافه في إبراز ملفات أخرى.
ورمب��ا  أمريكي��ة  نظ��ر  وجه��ة  وم��ن  كذل��ك،  ج: 
إس��رائيلية وغربية، ورغم ه��ذا الضجيح اإلعالمي، ال 
يزال يش��كل االتف��اق النووي أفضل طريق��ة للتعاطي 
م��ع امللف الن��ووي، للحد من قدرات طه��ران النووية، 

بالتالي يستبعد القيام مبا ميس هذا االتفاق.
3- ملف النفوذ اإليراني اإلقليمي

ثمة مؤش��رات قوي��ة، تظه��ر أن اإلدارة األمريكية 
اجلدي��دة ب��دأت فعلي��اً التعاطي م��ع ه��ذا امللف وفق 
سياس��ة »تقليم األظاف��ر«، على رأس هذه املؤش��رات 
تأت��ي قضية إنش��اء املناطق اآلمنة في كل من س��وريا 
واليم��ن عب��ر تكلي��ف البنتاغ��ون إع��داد خط��ة به��ذا 
الش��أن خالل تس��عني يوماً، كما أن��ه ناقش املوضوع 
ف��ي اتصاله م��ع العاهل الس��عودي والرئيس التركي 
خالل الفت��رة املاضية. ثم إن إرس��ال مدم��رة أمريكية 
قبال باب املندب يندرج في هذا السياق. على ما يبدو، 
تب��دأ مواجهة ه��ذا النفوذ في س��وريا، واليمن، وكذلك 
ق��د تط��ال دوالً أخ��رى مث��ل الع��راق ولبن��ان، وكذلك 
فلسطني. وفي هذا الس��ياق، نالت مواجهة هذا النفوذ 
قس��طاً كبي��راً في »التحذير الرس��مي«، وّجه��ه البيان 
الش��ديد الذي أصدره مستشار األمن القومي األمريكي 
حول التجربة الصاروخية البالستية في إيران، حيث 
تناول البيان استهداف احلوثيني لفرقاطة السعودية 
مؤخ��راً، وقال بع��د هذا التحذي��ر في البي��ان إن إدارة 

أوباما فش��لت ف��ي التعامل مع »التصرف��ات اإليرانية 
املؤذية« مبا فيها »نقل األس��لحة الت��ي تدعم اإلرهاب 

وأفعال أخرى تخرق القوانني الدولية«.
4- ملف »محاربة اإلرهاب«

ه��ذا املل��ف ميث��ل أح��د امللف��ات الرئيس��ة الت��ي 
تس��تخدمه الواليات املتح��دة األمريكية من��ذ انتصار 
الثورة اإلس��المية اإليرانية، وشهد ش��داً وجذباً خالل 
العق��ود املاضية، واملنطلقات األمريكي��ة في هذا امللف 
يغل��ب عليه��ا الطاب��ع اإلس��رائيلي، وغالب��اً ال عالق��ة 
له��ا مبا يج��ري ف��ي املنطق��ة، م��ادام ال مي��س الكيان 
الصهيوني، فبع��د أن وضع جورج بوش االبن، إيران 
ضم��ن مح��ور »الش��ر«، تراجع��ت ه��ذه املفاهي��م في 
السياس��ة األمريكية أيام باراك أوبام��ا جتاه طهران، 
لك��ن ثمة مؤش��رات قوية، تظهر أن هذا امللف س��يكون 
راب��ع امللفات املهمة الذي س��يكون على ج��دول أعمال 
ملواجه��ة  ترام��ب  دونال��د  بقي��ادة  األمريكي��ة  اإلدارة 
إيران، حي��ث إن االتهام إليران بأنه��ا »الدولة الراعية 
لالره��اب« ف��ي العالم ع��اد للواجهة مج��دداً بقوة، ما 
ش��كل جزءاً من التغريدات التويتري��ة لدونالد ترامب 
وكذلك تصريحات��ه، وبعض املقربني من��ه في اإلدارة 
األمريكي��ة. كذل��ك س��يكون ه��ذا املل��ف حاض��راً عن��د 
ف��رض العقوبات على إيران، واملقص��ود هنا كان دعم 
املقاومة الفلس��طينية واللبنانية، بالتالي ُيفترض أن 
توّظف اإلدارة األمريكية اجلدي��دة موضوع »محاربة 
اإلره��اب« بش��كل أكب��ر م��ن قبل ف��ي تعاطي الش��أن 
اإليران��ي، ما دام أن موضوع »محاربة اإلرهاب« الذي 
يض��رب أنحاء العالم، ميثل بضاع��ة رائجة. وفي هذا 
اإلطار، تأتي مساعي اإلدارة األمريكية إلدراج احلرس 

الثوري اإليراني ضمن قائمة احلركات اإلرهابية.
اخلتام:

خالصة القول أن الرئيس األمريكي سيواصل دور 
»الرجل املجنون« في مواجهة إيران، حتقيقاً ملكاس��ب 
للوالي��ات املتح��دة وحلفائها، ومبوجب ذل��ك قد يقوم 
بأعم��ال تخويفية وترهيبة، ورغ��م أن ذلك وارد، لكنه 
مس��تبعد ف��ي الوقت احلاض��ر، مع ذلك يبق��ى كخيار 
ق��د يصل إلي��ه ترامب في نهاية املط��اف، وهو يرى أن 
تخويفات��ه لم تنفع مع العدّو، وال س��يما أنه يحمل في 

ذاته مقومات اجلنون.{

بقلم: صابر عنبري

ترامب يتعهد لترودو 
بالتعاون في مجال األمن والهجرة والتجارة

 تعهد الرئي��س األمريكي دونالد ترامب يوم االثنني، 
لرئيس ال��وزراء الكندي جس��تني ت��رودو، بالتعاون في 
مج��االت التج��ارة واألم��ن والهج��رة، مش��دداً ف��ي ذات 
الوقت على أنه لن يس��مح »للناس اخلطأ« بالدخول إلى 

الواليات املتحدة.
وقال ترامب، خالل مؤمتر صحفي مشترك عقده مع 
ترودو ف��ي البيت األبيض في واش��نطن: »أتعهد بالعمل 
معك م��ن أجل حتقي��ق الكثير م��ن مصاحلنا املش��تركة، 
مبا في ذلك عالقات جتارية أق��وى بني الواليات املتحدة 
وكندا«. وأضاف: »ذلك يشمل سفراً وهجرة آمنة وكافية 
ومس��ؤولة عبر احلدود )بني البلدين(، وهذا يشمل كذلك 
شراكة في األمن الداخلي والدولي«. وعلى صعيد موقفه 
من انفت��اح كندا على الهجرة، ق��ال ترامب: »على صعيد 
الوطن، علينا أن نوجد حدوداً، وعلينا أن نس��مح للناس 
الذي��ن يحب��ون بالدنا بالدخ��ول، وأنا أري��د حتقيق هذا، 
نري��د أن يكون لدينا أب��واب مفتوحة، كبي��رة وجميلة«. 
واس��تدرك: »ل��ن نس��مح للناس اخلط��أ بالدخ��ول، ولن 

أسمح بذلك أن يحدث خالل عهد هذه اإلدارة«.
وفي س��ياق آخ��ر، كش��ف ترامب ع��ن أنه س��تكون 
هن��اك تعديالت عل��ى اتفاقية التجارة احل��رة في أمريكا 
الش��مالية بطريقة تخدم الواليات املتحدة وكندا، مشيراً 
إلى أن تعديالت أخرى على االتفاقية س��تحكم العالقات 

التجارية مع املكسيك.
وكان الرئي��س األمريك��ي ق��د ه��دد خ��الل حملت��ه 
االنتخابية نهاية العام املاضي، بإلغاء اتفاقية »النافتا« 
مالم تقم املكس��يك بإعادة التفاوض مع الواليات املتحدة 

لتغيير فقراتها مبا يخدم كال البلدين.
وألغى الرئيس املكسيكي، إنريكي بينيا نيتو، زيارة 
كان يفت��رض أن يجريه��ا إلى العاصم��ة األمريكية للقاء 
ترامب، بعد توقيع األخير ألمر تنفيذي ببناء جدار يفصل 

بالده عن املكسيك تدفع ثمنه األخيرة.
وتعرف اتفاقية التجارة احلرة في أمريكا الشمالية 
باس��م »نافتا« وتنظ��م العالقات التجارية بني املكس��يك 
والوالي��ات املتحدة وكندا، وانتق��ال البضائع بينهم دون 

ضرائب. 
من جانب��ه، ق��ال رئيس ال��وزراء الكندي، جس��تني 
ت��رودو، إن��ه »لطاملا أدرك��ت كن��دا أن احلف��اظ على أمن 
الكندي��ني هو أعل��ى األولوي��ات األساس��ية ألي حكومة، 
وهو بالتأكيد ش��يء نركز عليه نح��ن«.  وأكد أن االلتزام 
بهذه السياسة، ال مينع استمرار االنفتاح على املهاجرين 

والالجئني دون املخاطرة بأمن البالد.
وأش��ار ترودو أن بالده استقبلت في العام املاضي، 
أكث��ر م��ن 40 ألف الجئ س��وري عن طري��ق التعاون مع 
الوالي��ات املتح��دة، وحلفائه��م ح��ول العالم ف��ي املجال 

األمني.
وكان الرئيس ترامب قد أصدر نهاية الشهر املاضي، 
أم��راً تنفيذي��اً بوق��ف مؤقت لدخ��ول الوافدين من س��بع 
دول ذات أغلبي��ة مس��لمة، ه��ي العراق وس��وريا وإيران 

والسودان والصومال واليمن وليبيا.
والحًق��ا، متك��ن االدعاء الع��ام في واليتي واش��نطن 
ومينيس��وتا، من إقناع احملكمة الفيدرالية بإيقاف العمل 

بهذا القرار بشكل مؤقت.{

توقيف محتّجين ضد ترامب
واعتقال مئات المهاجرين

نيوي��ورك  ف��ي  األميركي��ة  الس��لطات  أوقف��ت 
متظاهري��ن محتج��ني على سياس��ة الرئي��س دونالد 
ترامب بشأن الهجرة، بينما اعتقل املئات من املهاجرين 
ضمن ما وصفها مسؤولون بالعملية الروتينية، وهو 

ما أثار انتقادات الدميقراطيني.
وش��هدت مدينة نيوي��ورك احتجاجات واس��عة 
قادته��ا منظم��ات تناص��ر القضاي��ا اإلنس��انية، ض��د 
الش��رطة،  جه��از  ميارس��ها  الت��ي  الهج��رة  سياس��ة 
وعملي��ات توقيف املهاجري��ن غير النظامي��ني بقيادة 

إدارة »الهجرة واجلمارك«.
وتظاه��ر العدي��د م��ن س��كان املدين��ة في ش��ارع 
واش��نطن الواقع في ح��ّي »مانهاتن«، إال أن الش��رطة 
أقدمت عل��ى توقيف عدد منهم بدع��وى عدم اإلصغاء 

للتحذيرات والقيام بعصيان مدني في املنطقة.
وفي مينيس��وتا خرجت مظاه��رات للتضامن مع 
املهاجرين، ندد املش��اركون فيها بسعي ترامب حلظر 

دخول رعايا بعض الدول اإلسالمية.
وج��اءت التطورات بعد إعالن الرئيس ترامب أنه 
ي�بح��ث إصدار أمر تنفيذي جديد بش��أن الهجرة، بعد 
تأييد محكمة في س��ان فرانسسيسكو استمرار تعليق 
تنفيذ ق��راره بحظر دخ��ول الالجئ��ني واملهاجرين من 

سبع دول إسالمية.

اعتقاالت
والي��ات  ف��ي  اعتقل��وا  الهج��رة  مس��ؤولو  وكان 
أميركية خالل األس��بوع املاضي مئات املهاجرين غير 
احلاملني لوثائق، ضمن ما وصفها املس��ؤولون بأنها 
عمليات روتيني��ة لفرض تطبيق القان��ون، وقد جرى 
ترحيل ع��دد من املعتقلني، ما أث��ار حالة من الهلع في 

أوساط املهاجرين.
من جهتها، أكدت السفارة املكسيكية في الواليات 
املتح��دة ارتفاع ع��دد املعتقلني من رعاياه��ا إلى نحو 

أربعني خالل اليومني املاضيني.
ف��ي  الدميقراط��ي  احل��زب  م��ن  أعض��اء  وعّب��ر 
الكونغرس ع��ن مخاوفهم من تداعي��ات حملة ترامب 
ض��د املهاجرين الذين يقدر عددهم بأحد عش��ر مليون 

شخص.
فبينم��ا قال��ت عض��و الكونغ��رس ناني��ت دي��از 
باراغ��ان إّن »من العار رؤية عناص��ر )أمن( يدخلون 
مس��اكن خاصة ألفراد ويثيرون فزع أسرهم«، أشارت 
الس��يناتورة عن كاليفورنيا ديان فينس��تاين إلى »أن 

التغيير في سياسة الرئيس ترامب يخون قيمنا«.{
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روحاني: إيران ال تنوي التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول

أكد الرئي��س االيراني حس��ن روحاني، 
ف��ي تصريح ل��ه قبي��ل مغادرته طه��ران في 
سياس��تنا  »أس��اس  أن  خليجي��ة،  جول��ة 
اخلارجية يقوم على حسن اجلوار واحلفاظ 
على امن اخلليج«، مش��دداً على أن »إيران ال 
تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو 

فرض االعتقادات الدينية أو السياسية«.
ولف��ت ال��ى أن »األولوي��ة ه��ي لتعزي��ز 
االس��المية  ال��دول  م��ع  املش��ترك  التع��اون 
ودول اجل��وار وام��ن املنطق��ة يج��ب توفيره 
من قب��ل دولها التي تتمتع بدرجة وعي كاٍف 
وحض��ور األجان��ب مض��ّر ف��ي ه��ذا االطار«، 
مذكراً بأن »الس��نة والش��يعة عاشوا لقرون 

طويلة سلمياً الى جانب بعضهم البعض«.

أنقرة تتحدث عن قرب طرد 
»داعش« من الباب

 ق��ال رئي��س ال��وزراء الترك��ي ب��ن علي 
املدعوم��ني  املعارض��ة  مقاتل��ي  إن  يل��درمي، 
م��ن تركي��ا انتزعوا الس��يطرة إلى ح��د بعيد 
عل��ى مدين��ة الباب الس��ورية من متش��ددي 

»داعش«.
واجت��اح معارض��ون س��وريون بدع��م 
من قوات خاصة ودباب��ات وطائرات حربية 
تركي��ة ش��مال س��ورية ف��ي آب ف��ي عملي��ة 
أطلقت عليها أنقرة اس��م »درع الفرات« لطرد 
»داع��ش« من احل��دود التركي��ة ووقف تقدم 
املقاتل��ني األك��راد. وأض��اف يل��درمي متحدثاً 
ملشرعني من حزب العدالة والتنمية احلاكم: 
»الب��اب باتت إلى حد بعيد حتت الس��يطرة. 
هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر 

عليها منظمات إرهابية إلى تركيا«.
وتش��ن املعارضة منذ أس��ابيع هجوماً 
كبي��راً عل��ى الب��اب الواقع��ة عل��ى بع��د 30 
كيلومت��راً جن��وب احل��دود التركي��ة. وينذر 
التقدم مبواجهة مباش��رة بينها وبني القوات 
احلكومية الس��ورية التي تطبق على املدينة 
من اجلن��وب. ويقول الرئي��س التركي رجب 
طي��ب أردوغ��ان وزعم��اء أتراك آخ��رون منذ 

أسابيع أن هجوم الباب على وشك النهاية.

األمم المتحدة تحّذر من 
»كارثة وشيكة« في سوريا

حذر املنسق املقيم لألمم املتحدة ومنسق 
الشؤون اإلنسانية في دمشق علي الزعتري 
م��ن أن الوض��ع ف��ي أرب��ع مناط��ق س��ورية 
محاصرة ينذر »بكارثة إنس��انية وش��يكة«، 
مناش��داً األط��راف كاف��ة الس��ماح بإيص��ال 
مساعدات عاجلة إلى ستني ألف شخص من 
س��كانها.وطالب الزعتري في بي��ان أصدره 
»جمي��ع الفرقاء بالتوافق م��ن أجل الوصول 
احملاص��رة،  األرب��ع  البل��دات  إل��ى  الف��وري 
الزبدان��ي والفوع��ة وكفريا ومضاي��ا، حيث 
يقط��ن س��تون ألفاً م��ن األبرياء ضم��ن حلقة 
مفرغة من العنف اليومي واحلرمان، يس��ود 
فيها س��وء التغذية وانع��دام الرعاية الطبية 

املناسبة«.
وقال إن الوضع »ينذر بكارثة إنس��انية 
وش��يكة، لذل��ك نحن في حاجة إلى ترس��يخ 
مب��دأ حري��ة الوصول إل��ى احملتاج��ني اآلن، 
من دون الطلب املتك��رر للوصول«.ويحاصر 
اجليش النظامي الس��وري مدينتي الزبداني 
ومضاي��ا ف��ي ري��ف دمش��ق، فيم��ا حتاص��ر 
فصائ��ل مقاتل��ة بينه��ا »جبهة فتح الش��ام« 
)النصرة س��ابقاً( بلدتي الفوعة وكفريا ذات 

الغالبية الشيعية في محافظة إدلب )شمال 
غرب(.

فرنسا تدعو مجلس األمن 
إلى التحرك إزاء »الكيماوي«

 قال��ت فرنس��ا إن مجلس األم��ن الدولي 
أس��لحة  اس��تخدام  عل��ى  ي��رد  أن  ينبغ��ي 
كيماوي��ة في س��ورية، بإصدار ق��رار يعاقب 

املسؤولني عن هذه الهجمات املتكررة.
وأعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
ف��ي تقرير ُنش��ر االثن��ني املاض��ي أن القوات 
أس��لحة  اس��تخدمت  الس��ورية  احلكومي��ة 
لس��يطرة  خاضع��ة  مناط��ق  ف��ي  كيماوي��ة 
املعارض��ة في حلب أثناء معارك الس��تعادة 
الس��يطرة على املدينة أواخ��ر العام املاضي. 
وتضي��ف ه��ذه النتائ��ج إل��ى أدل��ة متزايدة 
على استخدام أسلحة كيماوية محظورة في 
احلرب األهلية الس��ورية الت��ي اندلعت قبل 
س��تة أعوام وق��د تعزز دعوات م��ن بريطانيا 
ف��رض  إل��ى  املتح��دة  والوالي��ات  وفرنس��ا 
عقوبات على مسؤولني س��وريني. على رغم 
عدم تأكي��د التقرير، فإن ناطقاً باس��م وزارة 
اخلارجي��ة الفرنس��ية ق��ال في إف��ادة يومية 
إن االتهامات »ش��ديدة اخلطورة«. وأضاف: 
للتح��رك.  األم��ن  ملجل��س  مت��روك  »األم��ر 
فرنس��ا... تواص��ل النقاش مع ش��ركائها في 
مجلس األمن لصدور قرار يعاقب املسؤولني 

عن هذه الهجمات«.

المرزوقي: الثورات العربية 
فشلت وكذلك الثورات المضادة

ق��ال الرئيس التونس��ي الس��ابق محمد 
املنصف املرزوقي إن الثورات العربية فشلت 

وأُفشلت لكن الثورات املضادة فشلت أيضاً.
وأض��اف املرزوق��ي ف��ي خ��الل حديث��ه 
في ندوة عقدت باخلرطوم ملناقش��ة »مآالت 
الربيع العربي« إن   »ثوراتنا فشلت وأُفشلت 
ذاتي��ة  لعوام��ل  فش��لت  املصري��ة  فالث��ورة 
وأُفش��لت باالنقالب وبعوامل خارجية حيث 
س��اعدت غرفة العملي��ات الدولية بكل قواها 

ومالها إلفشالها«.
وبش��أن الثورة التونسية قال املرزوقي 
إنه��ا »نص��ف جن��اح ونص��ف فش��ل وغرفة 
العملي��ات الدولية كانت تري��د إغراق تونس 
في الدم وانقالب وأفشلنا مخططها وجنحت 
تونس في انتقال سلمي دميقراطي بينما كان 
هناك ناس يقولون إنهم مستعدون لدفع 20 

ألف قتيل إلخراج اإلسالميني من السلطة«.
ف��ي  »الث��ورات  أن  ف��ي  ثقت��ه  وأب��دى 
نش��اهد  فنح��ن  نهاياته��ا  ولي��س  بدايته��ا 
بداي��ة املسلس��ل ولي��س نهايت��ه وأعتقد أن 
الش��عب املصري متجرد للدف��اع عن حريته 
وف��ي تونس املقاومة املدني��ة عادت للتنظيم 
للقي��ام باحلملة الثانية لتحقيق بقية أهداف 

الثورة«.

إلغاء اجتماع ألماني إسرائيلي 
وسط خالف على المستوطنات

تقرر إلغ��اء اجتماع بني حكومتي أملانيا 
وإس��رائيل كان من املقرر عقده في أيار وسط 
مش��اعر إحب��اط متزاي��دة في برل��ني نتيجة 
أنش��طة االس��تيطان اإلس��رائيلية في الضفة 

الغربية احملتلة.
وقال ناط��ق أملاني إن احلكومتني اتفقتا 
على تأجيل االجتماع الس��نوي على مستوى 
رئيس��ي احلكومتني حتى العام املقبل، وعزا 
س��بب التأجيل إل��ى ازدح��ام ج��دول أعمال 

احلكوم��ة في ضوء رئاس��ة أملاني��ا مجموعَة 
العشرين.

اخلارجي��ة  وزارة  باس��م  ناط��ق  وأك��د 
اإلس��رائيلية إلغاء االجتماع بسبب انشغال 

اجلانب األملاني.
غي��ر أن مس��ؤولني أملاناً حتدثوا ش��رط 
ع��دم الكش��ف عن أس��مائهم، أش��اروا إلى أن 
السبب احلقيقي إللغاء االجتماع هو الشعور 
ب��أن تباع��د مواق��ف احلكومت��ني ف��ي قضية 
السالم في الشرق األوس��ط يجعل االجتماع 
غي��ر ذي جدوى. وقال مس��ؤول أملاني كبير: 
»عالقاتن��ا تقلص��ت متاماً. فقد يئس��نا فعلياً 

من حتقيق تقدم في املناخ احلالي«.
ومن��ذ تنصي��ب ترام��ب الش��هر املاضي 
واف��ق ننت ياهو عل��ى بناء س��تة آالف وحدة 
سكنية في الضفة والقدس، ما أثار انتقادات 

دولية لم يشارك فيها البيت األبيض.

»إسرائيل« تصّعد سياسة 
هدم منازل الفلسطينيين

 اتهم��ت منظم��ة »بتس��يلم« احلقوقي��ة 
اإلس��رائيلية احلكومة بتصعيد سياسة هدم 
منازل الفلس��طينيني في إطار س��عيها »للحّد 
م��ن الوج��ود الفلس��طيني في املناط��ق التي 
حت��اول الس��يطرة عليه��ا، مس��تخدمة ألجل 

ذلك الوسائل التخطيطية واإلدارّية«.
وقال��ت »بتس��يلم« )مرك��ز املعلوم��ات 
اإلس��رائيلي حلق��وق اإلنس��ان ف��ي األراضي 
احملتل��ة( ف��ي تقريره��ا إن عام 2016 ش��هد 
الفلس��طينيني  من��ازل  م��ن  قياس��ياً  ع��دداً 
التي هدمته��ا إس��رائيل في الضف��ة الغربية 
والقدس الش��رقية. وأضافت أن »الس��لطات 
)اإلس��رائيلية( هدمت شرق القدس 88 منزالً 
س��كنياً و48 مبنى. وفي بقي��ة أنحاء الضفة 
الغربي��ة هدمت الس��لطات 274 منزالً و372 

مبنى اسُتخدمت لغير أغراض السكن«.

الكرملين يعتبر استقالة 
فلين »شأنًا أميركيًا«

 اعتب��ر الكرمل��ني ق��رار اس��تقالة مايكل 
فل��ني، مستش��ار الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب لشؤون األمن القومي، »شأناً أميركياً 
برملاني��ة روس��ية  أوس��اطاً  لك��ّن  داخلي��اً«. 
ش��ّنت هجوم��اً عل��ى »صق��ور« ف��ي اإلدارة 
األميركية، معتبرة أن »عدوى العداء لروسيا 
االثن��ني  لي��ل  فل��ني  واس��تقال  أصابته��م«. 
املاض��ي بعدما تب��نّي أنه ناقش مع الس��فير 
الروس��ي ف��ي واش��نطن س��يرغي كيس��لياك 
مس��ألة العقوب��ات األميركية على موس��كو، 
وذل��ك قب��ل تنصي��ب ترام��ب رئيس��اً في 20 
كان��ون الثان��ي املاض��ي، ح��ني كان الرئيس 
الس��ابق باراك أوباما مي��ارس مهماته. وأقّر 
فلني ف��ي رس��الة اس��تقالته بأن��ه أطلع قبل 
تنصيب ترامب »عن غير قصد نائب الرئيس 
املنتخ��ب )مايك بن��س( وأش��خاصاً آخرين 
عل��ى معلوم��ات مجتزأة تتعلّ��ق باتصاالتي 
الهاتفية مع السفير الروسي«، علماً أن بينها 
خمس��ة اتص��االت أجراه��ا في ليل��ة واحدة، 
عندما كانت إدارة أوباما تستعد إلعالن طرد 
35 ديبلوماسياً روسياً من الواليات املتحدة، 
وتش��ديد عقوبات على موس��كو أواخر العام 

املاضي.

مسؤول أمريكي: لن نصّر 
على حّل الدولتين

قال مسؤول رفيع في البيت األبيض إن 
اإلدارة األمريكية ل��ن تصر على حل الدولتني 

بني »إسرائيل« وفلسطني.
الصحفي��ة  التصريح��ات  وج��اءت 
للمس��ؤول ال��ذي رفض االفصاح عن اس��مه، 
قبل يوم من االجتماع املقرر في البيت األبيض 
بني الرئيس األمريكي دونالد ترامب ورئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامني ننت ياهو.
وأكد املسؤول أن هدف اإلدارة األمريكية 
هو إرساء الس��الم في املنطقة، قائالً: »هدفنا 
ليس السعي وراء حل الدولتني الذي اليحقق 
الس��الم. إذارغ��ب الطرف��ان ميك��ن حتقي��ق 
الس��الم عب��ر حل الدولت��ني، وميك��ن اللجوء 
إلى خيار آخ��ر إن كانت تل��ك رغبتهما. نحن 

سنساعد الطرفني«.

لقطات سريعة

تسريبات لـ»مكّملين« 
عن صلة إسرائيل باتفاق الجزيرتين 

بثت قناة »مكملني« الفضائية تس��ريباً جدي��داً لوزير اخلارجية املصري 
س��امح ش��كري، يتعل��ق مبفاوضات مصري��ة إس��رائيلية ح��ول اتفاقية نقل 

السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتظهر التس��ريبات مكاملات بني سامح شكري والدبلوماسي اإلسرائيلي 
املق��رب من ننت ياهو إس��حاق موخلو، يعرض فيها وزي��ر اخلارجية املصري 
بنود اتفاقية نقل الس��يادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ليوافق 

الدبلوماسي اإلسرائيلي عليها بعد تعديلها بناء على طلبه.
ويعتبر موخلو أحد أهم الدبلوماسيني واملفاوضني اإلسرائيليني املقّربني 
من ننت ياهو. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية في تقرير نشرته 
قبل أش��هر إن اس��مه احملبب هو »إيزي��ك« ووصفته بأنه »دبلوماس��ي الظل« 

الذي يعتمد عليه رئيس احلكومة في املفاوضات واملهمات البالغة األهمية. 
ويظه��ر صوت ش��كري في التس��جيل األول ال��ذي بثته »مكملني« مس��اء 
اجلمعة، وهو يعرض على موخلو بعض النصوص التي طلب األخير تعديلها 
في مفاوضات س��ابقة بني الرجلني، حيث يس��تخدم شكري اسم »إيزيك« في 
احلديث معه. وفي قبول كامل لتعديالت الدبلوماسي اإلسرائيلي يقول وزير 
اخلارجية املصري في التس��جيل املس��ّرب: »أال ميكن أن نكتفي مبا ناقش��ناه 
عندم��ا كن��ا معاً... دعن��ي أحاول مرة أخ��رى أكّيف األمر كما تري��د، وأرجو أن 

تالحظ كم أحاول، وأرجو أن تخبرني ماذا ترى«. 
وال تظهر في التسجيل كافة بنود االتفاقية، ولكن يبدو من إحدى عبارات 
ش��كري أن »إسرائيل« اشترطت إعالمها بالترتيبات القانونية املتعلقة، ليس 
فق��ط بجزيرت��ي تيران وصنافير، ب��ل بخليج العقبة أيضاً. يقول ش��كري في 
بة موجهاً كالمه إلى إسحاق موخلو: »اسمع، ملاذا ال نفعل ذلك،  املكاملة املس��رّ
وهو أم��ر يأخذ في االعتبار ما يهمن��ا جميعاً، ونرغ��ب بتزويدكم باملعلومات 
التالية في ما يتعلق بالترتيبات القانونية املقترحة اخلاصة مبضيق تيران، 

جزيرة تيران وصنافير، وخليج العقبة«. 
ومبوجب ما يظهر في التس��جيل املس��ّرب، فإن مصر ل��ن تقبل أي تعديل 
عل��ى االتفاقي��ة دون موافق��ة حكومة تل أبي��ب، حيث ينص أح��د البنود التي 

عرضها شكري بشكل واضح على ذلك: »سوف أوافق على ما اقترحته.
وتظه��ر املكامل��ة أيض��اً أن االتفاقي��ة سترس��ل لق��وة املراقب��ة املتع��ددة 
اجلنس��يات ف��ي س��يناء )إم إف أو- M.F.O(، يق��ول ش��كري في التس��جيل 
املس��ّرب: »... واالتفاقيات املوقعة بعد أن تدخل حّيز التنفيذ.. وإرس��الها إلى 

ال�»إم إف أو« التخاذ التدابير الالزمة من أجل التنفيذ«.
ويضيف شكري: »باإلشارة إلى اخلطابني االثنني من سيادتكم املؤرخني 
في أيار 2016 ... بشأن اتفاقية التقادم واحلدود واملوقعة من قبل جمهورية 
ومسودة  نيسان،  من  الثامن  في  السعودية  العربية  واململكة  العربية  مصر 
اخلاصة  االتفاقية 
املتفق  بالترتيبات 
البلدين  بني  عليها 
مهمة  ب��خ��ص��وص 
ال���ق���وة م��ت��ع��ددة 
اجل����ن����س����ي����ات 
وامل������راق������ب������ني 
ووض������ع ت���ي���ران 

وصنافير«.{

قال��ت يارا ش��ريف املتحدثة باس��م املبع��وث األممي اخلاص إلى س��وريا 
س��تيفان دي ميس��تورا ي��وم االثنني، إّن محاثات الس��الم الس��ورية التي كانت 
مقررة في 20 شباط احلالي، ستبدأ مبدينة جنيف السويسرية، في 23 الشهر 

نفسه.
ف��ي احملادث��ات  املش��اركني  أّن  األناض��ول،  وأوضح��ت ش��ريف ملراس��ل 
س��يتوافدون إل��ى جني��ف قب��ل 20 الش��هر اجل��اري، وس��يعقدون اجتماعات 

تشاورية مع دي ميستورا.
وأضافت أّن دي ميس��تورا يتاب��ع فعالياته الدبلوماس��ية الرامية إلجناح 
محادثات الس��الم الس��ورية، وأّن��ه وّجه اليوم، دع��وات إلى الوفود الس��ورية 
بخص��وص احلض��ور إل��ى جني��ف. وأش��ارت أّن مش��اركة دي ميس��تورا ف��ي 
محادثات أس��تانة التي س��تجري في 15 - 16 الش��هر احلالي، ل��م تّتضح إلى 

اآلن.
وكان دي ميستورا أعلن الشهر املاضي، تأجيل محادثات جنيف التي كان 

من املقرر بدأها في 8 فبراير احلالي، إلى 20 الشهر نفسه.
يش��ار إلى أنه في 23 و24 كانون الثاني املاضي، عقد اجتماع في أس��تانة 
بقيادة تركيا وروس��يا، ومش��اركة إيران والواليات املتحدة ونظام بشار األسد 
واملعارض��ة الس��ورية، لبحث التدابير الالزمة لترس��يخ وقف إط��الق النار في 

سوريا.
وخالل االجتماع اتفقت تركيا وروس��يا وإيران، على إنش��اء آلية مش��تركة 

للمراقبة من أجل ضمان تطبيق وترسيخ وقف إطالق النار في سوريا.
واعتب��اراً م��ن 30 كان��ون أول املاضي، دخل اتف��اق وقف إط��الق النار في 
س��وريا حيز التنفي��ذ، بعد موافق��ة النظام الس��وري واملعارض��ة عليه، بفضل 

تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.{

مسؤولة أممّية: محادثات السالم 
السورية بجنيف تنطلق في 23 شباط
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قتلى بغارات غرب الموصل.. وتنظيم الدولة يهاجم تلعفر
 قالت مص��ادر عس��كرية عراقية إن أربعة عش��ر 
م��ن تنظيم الدولة اإلس��المية -بينهم املس��ؤول العام 
لالس��تخبارات ف��ي التنظي��م- قتلوا ي��وم الثالثاء في 
غ��ارات للتحالف الدولي غرب املوصل، في حني ش��ن 
التنظي��م هجم��ات على مدين��ة تلعفر، وس��قط أربعة 

قتلى في تفجير ببغداد.
وق��ال الضابط في القوة اجلوي��ة العراقية الرائد 
خال��د ن��ور الدي��ن األوس��ي إن طائ��رة م��ن ط��راز أف 
16 تابع��ة للتحال��ف الدول��ي ش��نت سلس��لة غارات 
اس��تهدفت عمارت��ني يتخذهم��ا التنظي��م مقراً لس��كن 

عناصره في منطقة جنوبي املوصل.
وأوضح األوس��ي لوكالة األناضول أن »الغارات 
أدت إلى مقتل 13 مس��لحاً يحملون جنسيات أجنبية 
مختلفة، وإصابة 18 آخرين، فضالً عن تدمير عدد من 
اآلليات واملعدات القتالية التابعة لهم، وإحلاق أضرار 

بالغة بالعمارتني واملواقع القريبة منهما«.
العراق��ي  اجلي��ش  ف��ي  املق��دم  كش��ف  ب��دوره، 
عب��د الس��الم اجلبوري ع��ن تصفي��ة املس��ؤول العام 
لالس��تخبارات ف��ي تنظي��م الدول��ة حق��ي إس��ماعيل 

العامري، امللقب بأبي أحمد، بضربة جوية.
من جهت��ه، قال العميد حم��زة اخلطاب، الضابط 
ف��ي قوات الرد الس��ريع التابعة ل��وزارة الداخلية، إن 
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب متكنت من إبطال مفعول 
ثالث��ة صواري��خ كان��ت مع��ّدة لإلطالق ف��ي النصف 

الشرقي للموصل من اجلهة اجلنوبية الشرقية.
وكانت وزارة الدف��اع العراقية ذكرت يوم االثنني 
أن طائراتها اس��تهدفت السبت املاضي اجتماعاً لقادة 
من تنظي��م الدولة في القائم، ورجحت أن يكون بينهم 

زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وأوضح��ت الوزارة في بيان أن طائرة عراقية أف 
16 قصفت مقر االجتماع في القائم، مما أسفر عن مقتل 
13 قيادي��اً من تنظي��م الدولة، وذكرت أس��ماء القتلى 

املفترضني، دون أن توضح مصير زعيم التنظيم.
وكان الع��راق أعلن في 24 كانون الثاني املاضي 
اس��تعادة كامل النصف الشرقي من املدينة من قبضة 
تنظي��م الدول��ة بع��د معارك اس��تمرت أكثر م��ن ثالثة 
أش��هر، وتس��تعد الق��وات العراقية ملهاجم��ة النصف 

الغربي.
هجمات وتفجيرات

في املقابل، نقل مراس��لون عن مصادر عراقية أن 
تنظي��م الدولة ش��ن خ��الل اليومني املاضي��ني هجوماً 

عنيفاً عل��ى مدينة تلعفر 
اس��تهدف مواق��ع كان��ت 
مليش��يا احلشد الشعبي 
ق��د س��يطرت عليها، وهو 
م��ا مكن��ه م��ن اس��تعادة 
ب��ني  الراب��ط  الطري��ق 
مدينت��ي تلعف��ر والبعاج 

على احلدود السورية.
وأضاف املراس��ل أن 
مصادر باحلشد الشعبي 
نفت هذا التط��ور، مؤكدة 
أن هج��وم التنظيم فش��ل 
ف��ي حتقيق أهداف��ه، ولم 

يتمك��ن من فك احلص��ار املفروض علي��ه رغم حتقيقه 
تقدماً في بعض القرى.

وأش��ار املراس��ل إلى أن قيادات عسكرية ميدانية 
أكدت أن طائرات التحالف الدولي وفرت للمرة األولى 
غط��اء جوياً لقوات احلش��د الش��عبي. وقالت مصادر 
محلي��ة إن تنظي��م الدولة متكن من س��حب ع��دد كبير 
من مقاتليه من تلعفر )غرب املوصل( باجتاه سوريا، 
مش��يرة إل��ى مقت��ل العش��رات من احلش��د الش��عبي 
وتنظي��م الدولة خالل معارك عنيفة غرب املوصل. من 
ناحية أخرى، قتل أربعة أشخاص على األقل وأصيب 
14 آخرون بجروح الثالثاء في انفجار سيارة مفخخة 

جنوب غرب بغداد، حسب ما أفادت به الشرطة.
ولم تعلن أي جهة مس��ؤوليتها عن الهجوم، لكن 
تنظي��م الدولة اإلس��المية أعلن مس��ؤوليته عن تنفيذ 

هجمات مماثلة في اآلونة األخيرة.
وقت��ل ي��وم االثن��ني أربع��ة أش��خاص -بينه��م 
جن��دي- وأصي��ب 16 آخ��رون ف��ي ثالث��ة تفجي��رات 

مبناطق متفرقة من بغداد.{

تشكيل الحكومة المغربّية يطول
وتدّخل الملك آخر الحلول

بع��ث األمني الع��ام حلزب العدال��ة والتنمي��ة، عبد 
اإلل��ه بنكيران، رس��ائل يؤكد من خاللها متس��كه مبوقفه 
م��ن تش��كيل احلكوم��ة، ف��ي ظ��ل األزم��ة التي تعيش��ها 
املش��اورات، بعد مرور أكثر من أربعة شهور على تاريخ 

إجراء االنتخابات التشريعية.
االنتخاب��ات  تنظي��م  عل��ى  أش��هر  أربع��ة  وم��رت 
التشريعية باملغرب، التي منحت الصدارة حلزب العدالة 
والتنمية، وأسفرت عن تكليف امللك محمد السادس وفي 
العاش��ر م��ن تش��رين األول املاض��ي، عبد اإلل��ه بنكيران 

بتشكيل احلكومة، دون أن يتمكن من ذلك حتى اليوم.
وق��د دخل بنكي��ران في مش��اورات مطول��ة مع عدد 
من األحزاب للمش��اركة في احلكومة املرتقبة، ومّرت عبر 
مراحل انس��داد عدي��دة، أبرزها اش��تراط عزيز أخنوش، 
رئي��س حزب التجم��ع الوطني لألحرار، اس��تبعاد حزب 
االستقالل، ثم متسك التحالف الرباعي املكّون من أحزاب 
الش��عبية  واحلرك��ة  الدس��توري  واالحت��اد  »األح��رار« 

واالحتاد االشتراكي، بدخول احلكومة معاً.
وخالل هذه املدة التي استغرقتها مفاوضات تشكيل 
احلكوم��ة، وه��ي األط��ول ف��ي تاري��خ املغرب املس��تقل، 
تراوحت تخمينات وتوقعات احملللني واملهتمني بني عدة 
سيناريوهات متاحة، أولها تشكيل احلكومة من األغلبية 
السابقة؛ أي العدالة والتنمية واألحرار واحلركة الشعبية 
والتقدم واالش��تراكية، دون إشراك االحتاد االشتراكي، و 
»في هذه احلالة من احملتم��ل أن تدخل األحزاب في أزمة 

صراع حول احلقائب الوزارية«.
أم��ا الس��يناريو الثاني، وف��ق محلل��ني، فيتمثل في 

اس��تمرار الوضعية احلالية لشهور أخرى؛ ما سينعكس 
على عمل مؤسسات الدولة.

ونقلت هيس��بريس عن الدكتور احلس��ني اعبوشي، 
أس��تاذ العلوم السياس��ية والقانون الدستوري بجامعة 
مراك��ش، أن اختالل عمل املؤسس��ات »يس��تدعي تدخل 
رئيس الدولة بناء على الفصل 42 من الدس��تور لضمان 
الس��ير العادي للمؤسس��ات«، وهو الفص��ل الذي ينص 
عل��ى أن »املل��ك رئي��س الدول��ة، وممثلها األس��مى، ورمز 
وحدة األمة، وضامن دوام الدولة واس��تمرارها، واحلكم 
األس��مى بني مؤسس��اتها، يس��هر على احترام الدستور، 

وحسن سير املؤسسات الدستورية...«.{

كيف رّد العلماء والدعاة
على مطالبة تنظيم الدولة بقتلهم؟

أطل��ق تنظيم الدول��ة، تهديدات مباش��رة بالقتل، 
لع��دد كبي��ر م��ن أب��رز العلم��اء والدع��اة، ف��ي العالم 

اإلسالمي.
ورغ��م م��رور أيام عل��ى التهدي��دات الت��ي أطلقها 
التنظي��م عب��ر فيديو مص��ّور، لم يعلق أي م��ن الدعاة 

والعلماء املذكورين في الفيديو.
ح��ول  التغري��د  والدع��اة،  العلم��اء  وجتاه��ل 
التهديدات، وهو ما فس��ره مراقبون ب��أن »وجهة نظر 
الدع��اة ه��ي أن الطريق��ة األمث��ل للتعامل م��ع تنظيم 

الدولة هو جتاهله بالكامل«.
وي��رى مراقب��ون أن »جتاه��ل الدع��اة والعلم��اء 
ال��رد على إصدار تنظيم الدولة، يبق��ي دعاية التنظيم 
محص��ورة بني فئة مح��دودة من أنص��اره، فيما لو رّد 

عليهم الدعاة النتش��ر إص��دار التنظيم بني املاليني من 
املتابعني«.

ودع��ا تنظي��م الدول��ة أنص��اره إلى اغتي��ال أبرز 
علماء األمة اإلسالمية؛ باعتبارهم »شركاء في احلرب 

الصليبية« ضد التنظيم.
وف��ي إصدار مرئي بعنوان »فقاتل��وا أئمة الكفر«، 
قال التنظي��م إن »قتلهم )العلماء( أح��ب إلينا من قتل 

املباحث واملخابرات«.
ومن أبرز األسماء السعودية التي ذكرها التنظيم 
ف��ي إص��داره، إم��ا باالس��م أو بنش��ر صوره��م: »عبد 
العزيز آل الش��يخ، س��لمان العودة، محم��د العريفي، 
عائض القرني، سعد البريك، صالح املغامسي، سعد 
الش��ثري، ناص��ر العم��ر، عبد العزي��ز الف��وزان، علي 

املالكي«.
أس��ماء  القائم��ة  ش��ملت  كم��ا 
بارزة أخ��رى؛ من بينها: »يوس��ف 
القرضاوي، نبي��ل العوضي، أحمد 
الطي��ب، علي جمع��ة، محمد بديع، 
محم��د حس��ان، عم��ر عب��د الكافي، 
أمج��د  النابلس��ي،  رات��ب  محم��د 
قورش��ة، عدن��ان العرع��ور، عل��ي 

اجلفري، ومحمد املنجد«.{

هل تتحول )CNN( إلى »مكّملين أمريكا« بسبب ترامب؟
ب��دأ الرئي��س األمريكي دونالد ترام��ب عهده بصدام 
مع وسائل اإلعالم في الواليات املتحدة، مبا فيها الشبكة 
العمالق��ة الت��ي ُتعتب��ر األكث��ر تأثي��راً ف��ي ال��رأي العام 
األمريكي )CNN( والتي وصفها صحفي عربي يقيم في 
الوالي��ات املتحدة بأنها أصبح��ت »مكّملني أمريكا« وذلك 
بع��د أن وصف��ت جريدة »نيوي��ورك تامي��ز« ترامب بأنه 

»سيسي أمريكا«. 
وكان مق��ال ف��ي صحيفة »نيوي��ورك تاميز« وصف 
الرئيس ترامب بأنه »سيس��ي أمريكا«، متهم��اً إياه بأنه 
»يحاول قولب��ة الواليات املتحدة في ش��كل مصر«، فيما 
تق��ول كاتبة املقال: »إن صوت ترامب يش��به صوت أحد 
الطغ��اة الع��رب، وإن العن��وان الالئق له ه��و عبدالفتاح 

السيسي«.
وكان ترام��ب بدأ عه��ده في البي��ت األبيض بصدام 
م��ع ش��بكة »س��ي أن أن« وموق��ع »بازفيد« حي��ث أبدى 
غضب��ه م��ن كلتا املؤسس��تني في أول مؤمت��ر صحفي له 
بع��د االنتخاب��ات، متهماً إياهم��ا بأنهما ينش��ران أخباراً 
كاذبة، كما رفض خالل املؤمتر الس��ماح ملراسل »سي أن 

أن« بطرح أية أسئلة.
واستش��اط ترامب غضباً بعد أن نش��رت »س��ي أن 
أن« معلوم��ات مفادها أن الرئي��س املنتهية واليته باراك 
أوباما تلقى ملفاً سرياً يفيد بامتالك جهاز األمن الفيدرالي 

الروس��ي تس��جيالت تثب��ت انخراط 
ترام��ب في »حفالت جن��س منحرفة« 
وبابتزاز الكرملني له من خاللها، فيما 
نش��ر موقع »بازفي��د« وثيق��ة جاءت 
م��ن 35 صفحة تؤكد املعلومات ذاتها 

التي نشرتها »سي أن أن«.
وق��ال صحاف��ي عرب��ي يقيم في 
أن«  أن  »س��ي  إن  املتح��دة  الوالي��ات 
حتول��ت إل��ى »مكّمل��ني أمري��كا«، في 
إش��ارة إلى قن��اة »مكمل��ني« املصرية 
السيس��ي  ت��ؤّرق  الت��ي  املعارض��ة 
وتنش��ر بني احلني واآلخر التسريبات 

الصوتية له ولنظامه، وتكش��ف في كل تس��ريب حقائق 
جديدة عن نظامه.

ويق��ول الصحاف��ي إن أهم ما ميي��ز الرئيس اجلديد 
أن��ه ب��دأ عه��ده باس��تعداء وس��ائل اإلع��الم األمريكي��ة 
بش��كل ع��ام، حيث تضام��ن الكثيرون مع قناة »س��ي أن 
أن« وموق��ع »بازفي��د« اللذي��ن تعرضا للهج��وم من قبل 
ترامب، الفتاً إلى أن »اس��تمرار وس��ائل اإلعالم في نش��ر 
وثائق ومعلومات عن ترامب س��يؤدي حتم��اً إلى انهيار 
ش��عبيته ف��ي الش��ارع، وهو ما ح��دث فعالً خ��الل األيام 
األولى لدخوله البيت األبيض ويتوقع أن يتصاعد خالل 

الفترة املقبلة«.
وبحس��ب ردود األفع��ال عل��ى كالم ترام��ب في أول 
مؤمت��ر صحفي له، فقد أص��در نادي الصحاف��ة الوطني 
األمريك��ي بيان��اً انتقد في��ه ترامب، وقال: »إن��ه ال ينبغي 
للرؤس��اء اختيار من ه��م املراس��لون الصحافيون الذين 

يحضرون أو يس��ألون، وإمنا يتوجب عليهم اإلجابة عن 
األسئلة على قاعدة األخبار واملجال الذي يعملون فيه«.

واعتبر النادي أن ترامب أخطأ عندما رفض السماح 
ملراس��ل »س��ي أن أن« أن يس��أل، بينما اختار صحافيني 
آخري��ن وأت��اح له��م أن يس��ألوا، ف��ي انحي��از واض��ح 
وغي��ر مقبول لوس��ائل اإلعالم الت��ي كانت تؤي��د حملته 

االنتخابية.
وتعتب��ر وس��ائل اإلعالم ف��ي الوالي��ات املتحدة من 
املؤسسات التي تلعب دوراً مهماً في السياسة األمريكية، 
كم��ا أنها تؤثر بص��ورة كبيرة في الرأي العام بس��بب أن 
أغلب األمريكيني ال يتابعون وس��ائل اإلعالم غير احمللية، 
فض��الً عن أن املؤسس��ات الكبرى في أمريكا، مثل »س��ي 
أن أن« متثل مصدراً مهماً لألخبار بالنس��بة للمؤسسات 
اإلعالمي��ة الصغي��رة ف��ي مختلف أنح��اء العالم، س��واء 

داخل الواليات املتحدة أو خارجها.{
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تقييد أمني لحركة شيخ األزهر بعد وضعه تحت تهديد االغتيال
جلأت السلطات املصرية، في الساعات األخيرة، 
إل��ى تقييد حتركات ش��يخ األزه��ر أحم��د الطّيب، بعد 
تس��ريب أنباء صحفية تزعم تعرضه حملاولة اغتيال 
قبل شهر ونصف الش��هر، لم يعلق عليها الطيب، ورَدّ 
عليها مبشاركته في أنشطة رسمية، وتأكيد مشاركته 

في احلرب على اإلرهاب يوم الثالثاء.
ونقلت صحيفة »الدستور« املقربة من املخابرات 
املصرية، عن مصادر لم تس��ّمها تعليل عدم نشر خبر 
محاولة اغتيال ش��يخ األزهر منذ شهر ونصف الشهر، 
إل��ى رغب��ة الدولة في ذل��ك، والتكتم علي��ه، مع اتخاذ 

اإلجراءات األمنية الالزمة لعدم تكرارها مجدداً.
وأردف��ت أن اجله��ات األمني��ة اتخ��ذت إج��راءات 
أمني��ة احترازي��ة، من ش��أنها احلف��اظ عل��ى حياته، 
ومنه��ا زي��ادة التأم��ني واحلراس��ات حول املش��يخة، 
ومنع قيادات األزهر من دخول املش��يخة بس��ياراتهم 
اخلاص��ة، وتركها خ��ارج املؤسس��ة، لضم��ان إخالء 

املشيخة من أي شبهات قد تؤثر على التأمني.
وكش��فت املصادر، بحسب »الدس��تور« تفاصيل 
ع��ن محاولة االغتيال، دون أن تتطرق إلى كش��ف كنه 

من دبرها، واصف��ة إياهم بأنهم مجهولون، ولم حتدد 
هل مت القبض عليهم أم ال؟

وقال��ت الصحيف��ة إن محاول��ة االغتي��ال جاءت 
عقب انتهاء ش��يخ األزهر من حض��ور اجتماع مع عدد 

من املثقفني خارج مش��يخة األزهر، ما يعني أن أجهزة 
األم��ن ه��ي الوحي��دة التي كان��ت تعرف خط س��يره. 
وعل��ى الرغ��م م��ن أن »الدس��تور« ذك��رت أن محاولة 
االغتي��ال وقع��ت قب��ل ش��هر ونص��ف الش��هر، إال أنها 
ربط��ت بينها وبني إع��الن تنظيم الدول��ة نّيته اغتيال 
ش��يخ األزهر وعدد من الرم��وز الدينية مبصر والعالم 

العربي، قبل أيام فقط.
وف��ي املقاب��ل، رب��ط مراقب��ون ب��ني تس��ريب نبأ 
فش��ل محاولة االغتيال هذه، وخالف شيخ األزهر مع 
مؤسس��ة الرئاس��ة، الذي ظهر للعلن في مواقف عدة، 
آخرها رفضه دعوة السيس��ي لتوثي��ق الطالق، وعدم 
األخذ بالطالق الش��فوي. لكن مناهضني للس��لطة رأوا 
أن الس��لطات ب��دأت ف��ي تصدير خطاب تهديد ش��يخ 
األزهر، على خلفية املواجه��ة األخيرة معه، والتلميح 
حمل��اوالت اغتيال��ه، األم��ر ال��ذي يكش��ف رغبته��ا في 
التخل��ص منه، خاصة بع��د الداعي��ة اليمني احلبيب 
علي اجلفري، ومستش��ار السيسي للش��ؤون الدينية 

أسامة األزهري.
وردَّ ش��يخ األزه��ر عملي��اً عل��ى دع��اوى محاولة 
اغتياله يوم الثالثاء، بتكثيف حتركاته، إذ ش��ارك في 

اجتماع تش��اوري رس��مي برعاية األزهر والكنيس��ة، 
ح��ول مب��ادرة تعزي��ز القي��م واألخ��الق ف��ي املجتمع 

املصري.
وطم��أن س��لطات االنق��الب إل��ى أن��ه معه��ا على 
درب »احلرب على اإلره��اب«، إذ صرح، بحضور بابا 
اإلس��كندرية وبطريرك الكرازة املرقسية تواضروس، 
مبشيخة األزهر يوم الثالثاء، بأن شعب مصر األصيل 
أنق��ذ مصر م��ن براثن مخطط جهنمي أري��د منه تدمير 

مصر واملصريني، وفق وصفه.
وأخي��را التق��ى الطي��ب بس��فير اليمن ل��دى مصر 
محم��د مارم ي��وم الثالث��اء، مبق��ر مش��يخة األزهر، إذ 
أعرب عن ش��كره وتقدي��ره للدعم ال��ذي يقدمه األزهر 
للش��عب اليمني، فيما رحب شيخ األزهر به، مؤكداً أن 
األزهر على استعداد لتقدمي الدعم التعليمي والدعوي 

للشعب اليمني من خالل زيادة عدد املنح املقدمة.
وعل��ق نش��طاء ومراقبون عل��ى تل��ك التطورات، 
مؤكدين أن املواجهة س��تظل مفتوحة في خالل الفترة 
املقبلة على جميع االحتماالت، مبا فيها صمود ش��يخ 
األزهر ف��ي مواجهة ضغوط نظام السيس��ي عليه كي 
يس��تقيل، وبالتالي لن يكون بعيداً عن تدبير اغتياله 
عل��ى طريق��ة اغتي��ال النائب العام الس��ابق، هش��ام 
بركات، أو إعالنه اخلضوع الكامل لرغبات السيس��ي، 
وبالتالي إضعاف املؤسسة الدينية، وإضاعة هيبتها 
ب��ني املصري��ني، أو مراوحة الوضع على م��ا هو عليه،  

مع استمرار معركة »كسر العظام« بني اجلانبني.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ْزِق ِعبادة َطَلُب الِرّ
ة الله  ���عي والعمل ال بالُقعود والَكَس���ل، فالعمُل ُس���َنّ زق َمنوٌط بالَسّ إن املؤمن يوِقن بأن الِرّ
ف���ي اخلليق���ة، والكس���ُل ُيصادم الِفطرة وُيجافي الش���ريعة. واملؤمن يس���وؤه أن يك���ون َكاّلً على 
ه الذي يأُمُره بأن يس���عى في مناكب أرضه، ويأكل من  غي���ره، وُيرضي���ه أن يكون متوكاًل على رِبّ
ِرزقه، وأن َيقتاَت من َكْسِب يده، وقد جاء في احلديث الصحيح: »ما أكل أحٌد طعامًا قّط خيرًا 
من أن يأكل من عمل يده« أخرجه البخاري. والله عز وجل يقول: }هو الذي َجَعل لُكم األرَض 

ُشور{ سورة امللك-15. ذلواًل فاْمشوا في َمناِكبها وُكلوا من ِرزقِه وإليه الُنّ
جاء في كلمة ذهبية لعمر بن اخلطاب رضي الله عنه قوله: »ال َيقُعّدَنّ أحَدكم عن َطلب 
الرزق وهو يقول: اللهم ارُزقني، وقد عِلم أن السماء ال مُتِطُر ذهبًا وال فّضة، والله تعالى إمنا 

يرُزق الناس بعضهم من بعض«.
���عي عل���ى األهل والعيال عبادة، وَم���ن َجِهد في طلب  إن العم���ل لكْس���ب الرزق عبادة، والَسّ
���عائر  املعيش���ة وكْس���ب ال���رزق وتأمني القوت، ال يِق���ُلّ مثوبًة في ذلك ع���ن مثوبة َمن َيْرفُع الَشّ
ئُت أن أصحاب  ة! فقد ورد عن أبي أيوب األنصارّي أنه قال: ُنبِّ َيّ رائع الرباِنّ دية، وُيقيم الَشّ التعُبّ
ُته فقالوا: »لو أن هذا  النبي ] كانوا في منزٍل لهم فأشرف عليهم رجٌل، فأعجبهم شباُبه وقَوّ
ته في س���بيل الله تعالى! فَس���ِمع بذلك النبي ] فقال: أَو ما في س���بيل الله  جعل ش���باَبه وقَوّ
ها فهو في س���بيل الله، وَمن س���عى على  إال كُلّ َمن قاَتل أو غزا ؟! َمن س���عى على نفس���ه لُيِعَفّ
هم فهو في س���بيل الله« رواه  هما فهو في س���بيل الله، وَمن س���عى على عياله لُيِعَفّ والَدْيه لُيِعَفّ

الطبراني.
يظ���نُّ كثي���ر م���ن أه���ل العب���ادة أن الث���واَب موقوٌف عل���ى أعم���ال الدين ومطال���ب اآلخرة، 
وأن أعم���ال الدني���ا الت���ي ُيراد منه���ا َجلُب املنافع وحتقي���ق املصالح وإصالح احلي���اة، ال ُيْؤَجر 
ق���ون رحمة الله التي وِس���َعت اإلنَس  رون واس���عًا وُيَضِيّ صاحبه���ا أو ُيث���اب، وُهم بذل���ك يتحَجّ
واجلاّن، والَوحَش والَهواّم! فاملؤمن َمجزيٌّ على َمس���عاه، وما ُينفقه  على نصيبه املقرر له في 
دني���اه، والل���ه تعالى يقول: }واْبَتِغ فيما آتاك الله ال���ّداَر اآلِخرَة وال َتنَس َنصيَبَك ِمن الدنيا{ 
القصص-77، وال َفرَق في األجر والَبركة بني ديناٍر ُينفقه املؤمن على العيال، وآخر ُينفقه في 
صالح األعمال؛ وإذا ِش���ئَت ش���اهدًا على ذلك فاْرجع إلى قول نبّي الُهدى والرحمة صلى الله 
ته  علي���ه وس���لم: »أفضل الدينار ديناٌر ُينفقه الرجل على عيال���ه، وديناٌر ُينفقه الرجل على داَبّ
في سبيل الله، وديناٌر ُينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله« أخرجه مسلم. إن هذا األمَر 

ِديٌن ال اجتهاد، وَشرٌع ال رأٌي للعباد.
فما بال أقواٍم من أهل اإلميان َيجنحون في ُظُلمات اجَلهل التي تسوُد الُبلدان، إلى َحْصر 
العمل الذي ينفع في اآلخرة في دائرة الِعبادة اخلالصة بيقني، والدعوة الصادقة إلى الدين، 
ت���ني إذا أرَضْيَت  رون الدنيا واآلخرة كَضَرّ وم���ا ع���دا ذلك فه���و من متاع الدني���ا وزينتها، وُيَص���ِوّ
ر في حقوق بيته وعياله، وفي  غ للبعض أن ُيقِصّ إحداهما أْس���َخْطَت اأُلخرى ! وهذا ما ُيس���ِوّ

حِقّ مهنته ووظيفته النهماكه بحسب َزعمه في شواغل اآلخرة!
إن الدني���ا مزرع���ُة اآلخرة، واملزرعة حتتاج إل���ى َعزٍم صادق وعمل ناطق. لقد كان أصحاب 
ارًا وُصّناع���ًا ُمتِقنني كما كان الذين ق���ال الله فيهم:  النب���ي صل���ى الله عليه وس���لم ُزّراع���ًا وُتّ
}فِبُهداُهُم اقَتِده{، فلم َيقُعد بهم العمل لآلخرة عن العمل للدنيا... ولقد قال لهم رس���ولنا 
الك���رمي ]: »إذا قام���ت الس���اعة وف���ي يِد أحدكم َفس���يلة فاس���تطاع أن ال تقوم حتى َيْغِرس���ها 

فليغرسها« رواه أحمد.
وه���ذا م���ا دفع الصحابَيّ الكرمي أبا ال���درداء رضي الله عنه إلى أن َيزرع ش���جرة جوٍز وهو 
شيٌخ َهِرم فقالوا له: كيف تزرع هذه الشجرة وهي ال ُتثمر إال بعد أمٍد بعيد؟ فقال: وماذا علَيّ 

أن يكون لي أجُر َغرِسها ولغيري أْكُل ثمرتها.
إن ذوي الفطرة الس���ليمة يفيئون إلى ِظالل احل���ِقّ ويعملون أُلوالهم وُأخراهم، وِلدينهم 

ْغُكم اآلِخرة!< نيا، فاْرحَتلوها ُتبِلّ ُة الدُّ وُدنياهم، فِنعَم املطَيّ

القدس
في مواجهة العاصفة الترامبّية

وزي���ر اخلارجي���ة االمريكي تيلرس���ون أش���ار اثناء لقائ���ه امللك عبد الل���ه الثاني، الى ان 
خط���وات اتخاذ القرار لنقل الس���فارة االمريكية الى القدس م���ا زالت في مراحلها األولى؛ 
فالعاصف���ة الترامبي���ة قب���ل ان تعص���ف بالفلس���طينيني وقضيته���م ومقدس���اتهم، عصفت 
باملهاجري���ن ف���ي أمري���كا من خ���الل قانون حظر الس���فر، ومن خ���الل املواجه���ات القانونية 

وموجة االستقاالت واالقاالت في اجلمارك ووزارة العدل األمريكية.
فالعاصف���ة الترامبية اصطدمت في الواقع الداخلي للواليات املتحدة االمريكية ومن 
املتوق���ع ان تض���رب من جديد، ولكن في املرة القادمة س���تتجه نحو القارة األوروبية وجنوب 
ش���رق آس���يا والصني، منذرة بحرب اقتصادية ومواجهات قانونية وسياس���ية واقتصادية في 

أماكن متعددة من العالم.
األه���م م���ن ذلك ان االتاهات العامة ملس���ار العاصفة الترامبي���ة يذهب نحو املواجهة 
ف���ي س���وريا وإيران، من���ذرة مبزيد من املعّوقات التي س���تضعف حركة ترام���ب وتعيد توجيه 
سياس���اته؛ فروس���يا تس���عى إلى االس���تفادة من حال���ة االس���تعجال التي يتميز به���ا ترامب 
باالنحن���اء للعاصفة وف���ي نفس الوقت االس���تفادة من قوتها وزخمها لتكريس سياس���اتها 
وجهودها في سوريا حتت عنوان مكافحة اإلرهاب، وانشاء مناطق آمنة تسعى روسيا للعب 
دور مهم في تش���كيلها ووضع ش���روط انش���ائها، فاجلميع يدرك ان عملية صنع القرار لدى 
ترامب تواجه صعوبات، وهو يحتاج الى تعاون كبير من قبل روس���يا لتحويل سياس���اته الى 
حقائ���ق عل���ى األرض وليس مج���رد خطابات وأوراق تنفيذي���ة يوقع عليها الي���وم ويتراجع 

عنها غدًا.
السياس���ة الترامبي���ة س���تزيد من حج���م األعباء القانونية والسياس���ية الت���ي يواجهها 
ترام���ب ف���ي املرحلة املقبلة، معطي���ًا املزيد من الوقت للدول العربية واإلس���المية والهيئات 
العربية والفلس���طينية لبذل املزيد اجلهود واالس���تعدادات لوقف ه���ذا االعصار الترامبي، 
واس���تثمار حركته خلدمة أغراضها املتعلقة بتحقيق املزيد من العزلة للكيان اإلس���رائيلي 
واستثمار حالة االنفتاح والسيولة السياسية في الساحة األمريكية والعاملية، لتحويل رياح 
العاصف���ة إلى نعمة حترك س���فينة اجلهود لع���زل الكيان اإلس���رائيلي ومقاطعته باعتباره 
عنصر توتير في النظام الدولي، وهي ورقة رابحة من املمكن االستفادة منها وتوظيفها ولو 
مرحليًا لوضع القضية الفلسطينية، ومعاناة الفلسطيني املتمثلة باالحتالل والتوجهات 
اليميني���ة والعنصري���ة الصهيوني���ة عل���ى س���لم األولوليات الدولي���ة، وعلى س���لك الهيئات 
واملؤسسات احلقوقية التي باتت تدقق أكثر في كل تفاصيل القرارات الترامبية وتداعياتها 

على االستقرار والسالم الدولي.{
 حازم عياد
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اإلمام الشهيد حسن البنا )1906-1949(م
مؤسس الحركة اإلسالمّية 

ُول��د حس��ن البن��ا مبدين��ة احملمودي��ة مبحافظة 
البحي��رة ف��ي مص��ر ع��ام 1906 ميالدي��ة. كان أبوه 
أحمد عبد الرحمن البنا من العلماء العاملني. وله عدة 
مصنفات في احلديث الشريف، أهمها »الفتح الرباني 
لترتيب ُمس��ند اإلم��ام أحمد«، وكان إل��ى هذا يحترف 
جتليد الكتب وإصالح الساعات، لذا لقِّب بالساعاتي.

نش��أ حس��ن البنا في بي��ت علم وص��الح، وتلقى 
علومه األولّية في مدرسة الرشاد الدينية ثم باملدرسة 
اإلعدادي��ة باحملمودي��ة، وبدأ اهتمامه في س��ن مبكرة 
بالعمل اإلس��المي املنظم لألم��ر باملعروف والنهي عن 
املنكر والدعوة إلى الله، فأنشأ مع زمالئه في الدراسة 
»جمعية األخالق األدبية« ثم »جمعية منع احملرمات« 
ل في نفس��ه  وتع��رَّف على الطريقة احلصافية، ما أصَّ

معاني الزهد والصفاء والتجرد.
انتق��ل الى دار املعلمني بدمنهور عام 1920 حيث 
أمت حف��ظ الق��رآن الكرمي قبل إمتام الرابعة عش��رة من 

عمره، وشارك في احلركة الوطنية ضد االحتالل.
وفي عام 1923 انتقل إلى القاهرة حيث انتس��ب 
إل��ى دار العل��وم. وهن��اك تفتح��ت أم��ام حس��ن البنا 
آف��اق جدي��دة واس��عة؛ باإلضافة إلىمجل��س إخوان 
»الطريق��ة احلصافي��ة« كان يرت��اد املكتب��ة الس��لفّية 
ومجال��س العلماء األزهري��ني، وكان يح��ضُّ اجلميع 
عل��ى ض��رورة العمل لإلس��الم بش��تى الوس��ائل. بدأ 
يتنق��ل مع عدد من زمالئه داعي��اً إلى الله في املجالس 

واملقاهي واملنتديات.
تخ��ّرج حس��ن البنا م��ن دار العلوم ع��ام 1927، 
وكان ترتيبه األول، وُعنّي مدرساً مبدينة اإلسماعيلية 
على قناة الس��ويس، فانتقل إليها وبدأ نهجاً مدروساً 
في الدعوة، فكان يتصل بالناس في املقاهي ثم يتنقل 
بهم إلى املسجد باذالً جهده في جتاوز اخلالفات التي 
كانت تس��ود املجتم��ع املص��ري آنذاك، واس��تطاع أن 
يرسي دعائم دعوة إسالمية متميزة، حيث تعاهد مع 
س��تة نفر م��ن إخوانه على تش��كيل أول نواة اجلماعة 
اإلخ��وان املس��لمني، وكان ذل��ك ف��ي ش��هر ذي القعدة 

1347 هجرية - آذار 1928 ميالدية.
متي��زت دع��وة االخ��وان املس��لمني م��ن أول يوم 
بالعودة إل��ى األصالة اإلس��المية مبصدريها: الكتاب 
والسنة، متجاوزة اخلالفات اجلزئية واملذهبية. وكان 
اإلم��ام البنا يركز على ضرورة ص��ب اجلهود من أجل 
بناء جيل مؤمن يفهم اإلس��الم فهماً صحيحاً على أنه 
دين ودولة، وعبادة وجهاد، وش��ريعة محكمة تنتظم 
حياة الناس في كل جوانبه��ا، التربوية واالجتماعية 

واالقتصادية والسياسية.
بدأ حس��ن البنا دعوت��ه في اإلس��ماعيلية، حيث 
باش��ر بناء مؤسس��ات اجلماعة، فأقام مس��جداً وداراً 
لإلخوان، ثم معهد حراء اإلس��المي، ومدرس��ة أمهات 
املؤمن��ني. وب��دأت الدعوة تنتش��ر ف��ي الق��رى واملدن 

املجاورة.
وف��ي ع��ام 1932 انتق��ل اإلم��ام حس��ن البنا إلى 

القاه��رة، وبانتقاله إليها يتنق��ل املركز العام لإلخوان 
املس��لمني. وكان يقوم برحالت متتابع��ة إلى األقاليم 
يصحب فيها إخوانه اجلدد، يربيهم على ُخلُق الدعوة 
ويؤهلهم للقيام بأعبائها، وكان يتابع عمله هذا بدأب 
وتف��ان حتى غط��ت جماعة اإلخ��وان املس��لمني القطر 

املصري كله.
أص��در اإلم��ام البنا مجل��ة »اإلخوان املس��لمون« 
األس��بوعية، ثم مجل��ة »النذير« وعدداً من الرس��ائل. 
ول��م يفرغ -رحمه الله- للكتابة والتأليف بل كان ُجلُّ 
اهتمام��ه منصب��اً على التربية ونش��ر الدع��وة، وعلى 
تكوين جماعة ال تزال رائد البعث اإلسالمي في العالم 

كله.
حرص اإلمام البنا عل��ى أال تكون حركته إقليمية 
ف��ي حدود القط��ر املصري، ب��ل كانت عاملي��ة بعمالّية 
الدعوة اإلسالمية؛ لذلك وجدناها متتد في األربعينات 
لتش��مل العال��م العربي كل��ه، ولتنطلق بع��د ذلك في 
أقط��ار العال��م اإلس��المي مركزة علَ��م الدع��وة في كل 
م��كان. وكان اإلم��ام البنا رحمه الله يرس��ل املبعوثني 
إلى أقط��ار العالم يتفقدون أحوال املس��لمني وينقلون 
إل��ى القاهرة صورة ع��ن واقع العالم الإس��المي. فمن 
رجال ح��ركات التحرير في ش��مال إفريقيا، إلى أحرار 
اليم��ن، إل��ى زعم��اء الهن��د وباكس��تان وإندونيس��يا 
والصوم��ال  الس��ودان  رج��االت  إل��ى  وأفغانس��تان، 

وسوريا والعراق وفلسطني.
وكان للقضي��ة الفلس��طينية عناي��ة خاصة لدى 
اإلمام البنا، وكانت له نظرة ثاقبة في موضوع اخلطر 
اليهودي، وكان اإلخوان املس��لمون من��ذ بداية الثورة 
الفلس��طينية عام 1936 هم دع��اة التحذير والتحرير 
ف��ي العال��م العرب��ي. وملا دخل��ت اجلي��وش العربية 
فلسطني عام 1948 خاض اإلخوان املسلمون احلرب 
في كتائ��ب متطوعة عب��ر اجلبهة الغربي��ة من مصر، 
والش��رقية م��ن س��وريا واألردن، وأبل��وا فيها أحس��ن 

البالء.
بع��د ذل��ك مباش��رة ص��درت األوام��ر م��ن الدول 
الغربي��ة الكب��رى للحكوم��ة املصري��ة بح��ل جماع��ة 
اإلخ��وان املس��لمني واعتق��ال رجاله��ا العائدي��ن م��ن 
القتال، وذلك بعد النكبة وتوقيع الهدنة. وأبقَي اإلمام 
البنان وحده خارج الس��جن، ليجري اغتياله من قبل 
زباني��ة النظام في أحد ش��وارع القاهرة يوم 14 ربيع 
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والد اإلمام الشهيد

 يروي وقائع جنازته
ولنت��رك الش��يخ أحمد عب��د الرحمن البن��ا )والد 
الش��يخ حس��ن( يتم القص��ة: »أبلغ��ت نب��أ موته في 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وقيل لي إنهم لن 

يسلموا لي اجلثة إال إذا وعدتهم بأن تدفن في الساعة 
التاس��عة صباحاً بال احتفال، وإال فإنهم سيضطرون 
إل��ى حم��ل اجلثة م��ن مستش��فى القصر العين��ي إلى 

القبر.
واضطررت إزاء هذه األوامر إلى أن أعدهم بتنفيذ 
كل م��ا تطلب��ه احلكومة، رغبة مني ف��ي أن تصل جثة 
ولدي إلى بيته، فألقى عليه نظرة أخيرة. وقبيل الفجر 
حملوا اجلثة إلى البيت متسللني، فلم يشهدها أحد من 

اجليران، ولم يعلم بوصولهم سواي.
حصار حول البيت

وظ��ل حصار البولي��س مفروضاً، ال ح��ول البيت 
وحده، بل حول اجلثة نفس��ها، وال يس��محون إلنسان 

باالقتراب منها، مهما كانت صلته بالفقيد.
وقمت بنفس بإعداد جثة ولدي للدفن.. فإن أحداً 

من الرجال املختصني بهذا لم يسمح له بالدخول.
ث��م أنزل��ت اجلثة، حي��ث وضعت ف��ي النعش... 

وبقيت مشكلة من يحملها إلى مقّرها األخير.
طلب��ت إلى رج��ال البولي��س أن يحض��روا رجاالً 
يحمل��ون النعش فرفضوا!! قلت له��م: ليس في البيت 
رجال، فأجابوا: فليحمله النساء، وخرج نعش الفقيد 

محموالً على أكتاف النساء.
وحترك��ت اجلن��ازة الفري��دة ف��ي الطري��ق، ف��إذا 
بالش��ارع كله قد صّف برج��ال البوليس، وإذا بعيون 
الناس من النوافذ والس��خط على الظلم املس��لح الذي 

احتل جانبي الطريق.
وعندم��ا وصلنا إلى جامع قيس��ون للصالة على 
جثم��ان الفقي��د كان املس��جد خالياً من الن��اس، حتى 
م��ن اخلدم.. فقد أمروا من في��ه باالنصراف، ريثما تتم 

الصالة على جثمان ولدي..
صالة ودموع

ووقف��ت أمام النع��ش أصلي، فانهم��رت دموعي، 
ول��م تكن دموع��اً، بل كان��ت ابتهاالت إلى الس��ماء أن 
يدرك الله الناس برحمته.. ومضى النعش إلى مدافن 
اإلم��ام فوارين��ا التراب ه��ذا األمل الغال��ي، وعدنا إلى 

البيت الباكي احلزين..
ومض��ى النهار وج��اء الليل، ول��م يحضر أحد من 
املعزي��ن، ألن اجلنود منع��وا الناس م��ن الدخول، أما 
الذين استطاعوا الوصول إلينا فلم يستطيعوا العودة 
إل��ى بيوتهم، فقد قبض عليه��م، وأودعوا املعتقالت إال 

شخصاً، واحداً هو مكرم عبيد باشا.
خ��الل اثنت��ي عش��رة س��اعة قت��ل حس��ن البنا، 
وش��ّرح، وغس��ل ودفن، وانطوت صفح��ات حياته... 
ع��ادت النس��اء الث��الث الالت��ي حمل��ن النع��ش على 

أكتافهن، وعاد الوالد احلزين...
وقبل أن يغش��ى الظ��الم مدافن اإلمام الش��افعي 
كان��ت ثلة من اجلن��ود، حتاص��ر الط��رق املؤدية إلى 
املقب��رة، وق��وات كبي��رة حتيط مبن��زل الفقي��د لتمنع 
الداخل��ني ول��و كان��وا م��ن مرتل��ي آي الذك��ر احلكيم، 
وتقبض على اخلارجني ول��و كانوا من جيران الراحل 

الكرمي.
فهل مات اإلمام

في ع��ام 1952 )بعد الثورة( أعي��د التحقيق في 
قضي��ة مقتل )اإلم��ام الش��هيد(، وأدين القتل��ة وحكم 
عليه��م، وبتعوي��ض مالي دفعته الدول��ة البنه: أحمد 
س��يف اإلس��الم، فابتن��ى به��ذا املبل��غ بيت��اً للعائل��ة 
مبدينة األوقاف، وه��ذا البيت صار املورد الوحيد بعد 
موت اإلم��ام الش��هيد واعتق��ال ابنه، وتوفي��ت زوجة 
اإلمام الش��هيدة رحمها الله عام )1970(، وقد منعت 
احلكومة الس��ير ف��ي جنازته��ا إال من بقي م��ن بناتها 

وأخواتها.{

حسن البنا.. وعبقرية النهوض
بقلم: د.محمد شندب
عندما حمل رسول الله | أمانة الدعوة الى الله كي يخرج الناس من ظلمات اجلاهلية إلى نور 
الهداية، حتركت قوى الش��ر بكل أطيافه��ا و أعلنت حربها على دين الله الذي فيه خيرها وس��عادتها 
ف��ي الدنيا واآلخرة، وهكذا بقيت اجلاهلية العربية تصارع الدعوة اإلس��المية ثالثاً وعش��رين س��نة 
متواصل��ة، ق��دم خاللها جي��ل الصحاب��ة أروع التضحيات حتى دخ��ل العرب في دين الل��ه، ثم عمت 
أنوار هذا الدين مش��ارق األرض و مغاربها، و بقيت أمة اإلس��الم ظاهرة على احلق حتى مطلع القرن 
العش��رين حني اس��تطاعت قوى االس��تكبار والظلم أن تنقّض من جديد على العالم اإلسالمي فألغت 
دول��ة اخلالفة ومزقت األمة الى كيانات هزيلة تدور في فلك املس��تعمر وتنفذ مخططاته الش��يطانية، 

وفي مقدمتها إبعاد األمة عن دينها وحضارتها. 
بع��د احلرب العاملية االؤلى فرض الغرب االس��تعماري هيمنة كاملة عل��ى معظم أصقاع العالم 
اإلس��المي مبا فيها بالد النيل. في هذه األجواء القامتة عرفت مصر رجالً نشأ على حب الله ورسوله، 
أق��ض مضجعه واقع التخلف وال��ذل والتفرقة حتت نير االحتالل البريطان��ي، فعقد العزم على حمل 
راية احلق وجمع كلمة األمة على كتاب الله و س��نة رسوله |. وكانت االنطالقة األولى عام 1928م 
مع أول مجموعة مباركة حملت اس��م »اإلخوان املس��لمون«. لقد اس��تطاع حس��ن البنا أن يقدم لألمة 
نوعية جديدة من الرجال تعيش لإلسالم ومتوت من أجله. وهكذا بدأت املسيرة بإعداد األمة من أجل 
إقامة املجتع اإلس��المي ثم بناء املجتمع املس��لم والدولة اإلسالمية. وما هي إال فترة وجيزة من الزمن 
حتى باتت احلركة اإلس��المية في مصر و عدد من الدول العربية تتصدر مش��هد قيادة األمة في الفداء 

واجلهاد من أجل حترير فلسطني من رجس العصابات الصهيونية.
ان االنتص��ارات الباه��رة التي حققته��ا كتائب جماعة اإلخوان املس��لمني ضد الع��دّو الصهيوني 
أقلق��ت القوى االس��تعمارية وأذنابه��م، لذلك ق��رروا القضاء على احلركة اإلس��المية كش��رط لنجاح 
املش��روع الصهيوني على أرض فلس��طني. لذلك عاد شباب االخوان س��نة 1948م من جبهات القتال 
على أرض فلس��طني كي تزج بهم الس��لطات املصرية في غياهب السجون. ثم كانت اجلرمية الكبرى 
التي ارتكبتها القوى االس��تعمارية مع حلفائهما من املنافقني حني أقدموا على اغتيال الش��هيد حس��ن 

البنا في 1949/2/12.
لقد ظن الظاملون و الطغاة أن قتل حس��ن البنا س��وف يقضي على حركة االخوان في مهدها، وما 
علموا أن هذه الدعوة ال تزيدها الش��هادة إال رس��وخاً في األرض وشموخاً في الدنيا و اآلخرة. ان دماء 

الشهيد حسن البنا وإخوانه األبرار حتولت الى قوة ربانية أطاحت بنظام العمالة واالرتهان. 
بعد حس��ن البنا لم تنتش��ر دعوة اإلخوان في مص��ر وحدها، بل امتدت الى معظ��م أقطار العالم 
اإلسالمي بفضل الله و توفيقه، ألنها دعوة قائمة على الوسطية واالعتدال واحلنيفية السمحة، وعلى 

التدرج في التربية وعلى االعتراف باآلخر والتعاون معه من أجل نهضة االمة ورفعتها.
ان الصحوة اإلسالمية التي تشع أنوارها اليوم في أنحا ء عديدة من العالم ما هي إال من ثمار تلك 

الشجرة املباركة التي َغرسها اإلمام البنا وسقاها بدمائه الزكية وعبقريته اإلميانية.
في ذكرى استش��هاد االمام املجدد، األمة مطالبة بالتعاون حول مشروع احلركة اإلسالمية التي 
تعمل على نهضة املس��لمني وحتريرهم من براثن االس��تعمار. و الشباب اإلس��المي اذا أراد أن ينهض 
فعليه أن يتعرف على هذا الرجل الرباني، وأن يسبر أغوار سيرته، ألنه من أولياء الله املخلصني، قال 

تعالى <اال ان أولياء الله ال خوف عليهم وال هم يحزنون>.{
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سّفاح اسطنبول يفاجئ المحكمة بطلبه حكم االعدام!!
فاج��أ  عبد الق��ادر ماش��اريبوف، املته��م بارتكاب 
الهجوم املس��لح في ملهى »ريينا« التركي بإس��طنبول 
ليل��ة رأس الس��نة، بطلبه م��ن القاضي أن ين��زل بحقه 

عقوبة اإلعدام.
ج��اء ذل��ك ف��ي إفادته ي��وم االثن��ني، أم��ام قاضي 
محكمة صلح اجلزاء مبدينة إس��طنبول التركية، حيث 
يواج��ه ته��م »محاول��ة اإلض��رار بالنظام الدس��توري، 
والعضوية في منظمة إرهابية مس��لحة، وارتكاب جرم 
القت��ل اجلماعي مع س��بق اإلصرار والترص��د، وحيازة 
أس��لحة وذخائر خطيرة بش��كل غير قانوني«، في إطار 
القضية التي يديره��ا مّدعي عام مكتب اجلرائم املنظمة 

واإلرهاب في إسطنبول، كوك ألب كوجوك.
وأضاف مش��اريبوف، احلامل للجنسية األوزبكية 
وامللقب ب�»أبو محمد اخلراس��اني«، يرافقه مترجم: »أنا 
عضو في تنظيم الدولة اإلسالمية.. هدف التنظيم إعادة 
اخلالفة اإلس��المية. قائد التنظيم هو أبو بكر البغدادي. 
مت تأس��يس التنظي��م بداي��ة حملاربة الوالي��ات املتحدة 

أثناء غزوها العراق«.
وأوضح أنه لم يش��ارك ف��ي أي عمل قب��ل الهجوم 
ال��ذي نفذه في نادي »رينا« الليل��ي، وأنه أراد من خالل 
ذل��ك الهج��وم »االنتق��ام م��ن الذي��ن يعمل��ون القتل في 

العالم، وذلك يوم عيدهم«.
ولفت مش��اريبوف الى أنه تلقى تعليمات الهجوم 
من منس��ق عملي��ات »داعش« ف��ي تركي��ا، املوجود في 
س��وريا، وامللق��ب ب��� »أب��و جه��اد«، وأن الهج��وم »كان 
س��ينفذ ضد املس��يحيني خ��الل احتفاالت رأس الس��نة 

امليالدية في ميدان تقسيم وسط إسطنبول«.
وأش��ار إل��ى أن��ه تلق��ى تدريب��ات على اس��تخدام 
الس��الح ف��ي أفغانس��تان، م��ن قب��ل تنظي��م »اجلماعة 

اجلهادية«، التابعة حلركة طالبان.
وأض��اف أن��ه توج��ه ف��ي الش��هر األخير م��ن عام 
2014، مع زوجته وأطفاله إلى مدينة سروان اإليرانية، 

ومكث فيه��ا نحو عام واحد »بغي��ة التوجه إلى مناطق 
الصراع في س��وريا«، ثم دخل إل��ى والية »وان« جنوب 
شرقي تركيا، مطلع عام 2016 بصورة غير شرعية، ثم 
انتقل مع أس��رته إلى مدينة إس��طنبول، بهدف االنتقال 
إل��ى س��وريا، لكنه لم يتمك��ن، إال أنه اس��تمر بالتواصل 
م��ع عناص��ر التنظي��م في س��وريا ع��ن طري��ق برنامج 

»تلغرام«، دون أي يتواصل مع أي شخص من تركيا.
وتاب��ع مش��اريبوف، أنه وقب��ل أس��بوع واحد من 
احلادث��ة، تلقى اتصااًل م��ن أبي جهاد؛ ش��رح له فيه ما 
يتع��ني عليه القيام ب��ه، وأن ش��خصاً ملثم��اً أتى ملكان 
إقامته في »قياش��هر« باسطنبول، وس��لمه حقيبة فيها 
بندقي��ة كالش��ينكوف وس��تة مخ��ازن، وثالث��ة قناب��ل 

يدوية، وذخيرة.
واس��تطرد: »كل م��ا أردت فعل��ه ه��و االنتق��ام م��ن 
املس��يحيني في يوم عيدهم؛ ملا ارتكبوه ضد املس��لمني. 

ليس لدي أي مشكلة مع الدولة التركية«.
وأض��اف: »بعد اس��تالم األس��لحة طل��ب مني أبو 
جهاد أن استكش��ف منطقة ميدان تقس��يم، ألنه سيكون 
امل��كان الذي ينف��ذ فيه الهجوم. في ليل��ة الهجوم؛ رأيت 
أن تنفي��ذ الهجوم في تقس��يم ليس ممكن��اً، فاإلجراءات 

األمنية كانت مكثفة والشرطة 
منتش��رة في كل ركن وزاوية. 
بذل��ك،  جه��اد  أب��و  أخب��رت 
وأضفت أني لن أنفذ أي هجوم 
إذا م��ا انقضت ليلة 31 كانون 

األول )2016(«.
ذل��ك  إث��ر  وق��ال: »عل��ى 
أرس��ل ل��ي أب��و جه��اد عنوان 
رين��ا، و5-6 صور للمكان. لم 
يقدم ل��ي معلومات ع��ن رواد 
املكان وجنس��ياتهم«. وتابع: 
»أب��و جه��اد ه��و م��ن أعطاني 
تعليمات مبهاجمة ذلك املوقع، وزّودني باملال والسالح 
ع��ن طريق ش��خص ملثم لم أر وجه��ه. وصلت إلى باب 
رينا في تلك الليلة، لم يكن هناك أي من رجال الش��رطة 
أو األم��ن اخل��اص. عندما همم��ت بالدخول إل��ى املكان 
رآن��ي أحد رج��ال الش��رطة وفتح الن��ار علي«. وأش��ار 
مشاريبوف أمام القاضي أنه كان ذاهباً للموت ولم يكن 
يفكر باخلروج حياً، وأضاف: »بعد أن أطلقت النار على 
الش��رطة، تطورت األحداث بطريقة مختلفة. دخلت إلى 

املكان وبدأت أطلق النار عشوائًيا على املوجودين. كنت 
أريد قتل نفس��ي لكي ال يتم اعتقالي لكني لم أجنح. أوّد 

لو يصدر بحقي حكم باإلعدام«.
وعن خروجه من مكان اجلرمية قال مش��اريبوف: 
»غادرت املكان، وحاولت أكثر من مرة أن أستقل سيارة 
أج��رة، لكن أحداً ل��م يقبل أن أصعد بس��يارته، فوجهي 
كان مّتس��خاً، إل��ى أن صعدت بإحدى س��يارات األجرة 
لكني لم أخبره عن وجهتي واكتفيت بالقول له أن يسير 
نحو األمام«. وأضاف »اشتبه سائق سيارة األجرة بي، 
فنزلت منها. ذهبت وغسلت وجهي أواًل، وأوقفت سيارة 
أج��رة أخ��رى، وبنف��س الطريقة بدل��ت أربع س��يارات 
أج��رة حتى وصلت إل��ى منطقة زيت��ون بورنو. ومضى 
مشاريبوف في روايته »اتصلت بأبي جهاد عبر تلغرام 
فأرسل شخصاً اصطحبني إلى إحدى الشقق، ثم طلبت 
من��ه تبدي��ل الش��قة فبدلها ل��ي. كانت الش��رطة في كل 

مكان... أما الباقي فقد أخبرته للمدعي العام«.
ق��رر القض��اء الترك��ي حب��س مش��اريبوف، بته��م 
»محاول��ة تقويض النظام الدس��توري، والقت��ل العمد، 
وحي��ازة أس��لحة أو ش��رائها«. وتعرض ن��ادي »رينا« 
الليل��ي في منطق��ة »أورط��ه ك��وي«، ال��ذي كان مكتًظا 
باملرتادين، لهجوم مس��لح ليلة 31 كانون أول 2016، 
ما أس��فر عن مقت��ل 39 ش��خصاً، وإصاب��ة 65 آخرين. 
وفي 16 كانون الثاني املاضي، ألقت السلطات التركية 
القب��ض عل��ى ماش��اريبوف بش��قة كان يقط��ن بها مع 

آخرين في منطقة »إسنيورت« بإسطنبول.{

السيسي وصناعة اإلرهاب
في سيناء وغيرها

بقلم: جمال نصار

في السادس والعشرين من متوز عام 2013 خرج السيسي على الشعب املصري مرتدياً نظارته 
السوداء، داعياً إياهم للخروج في امليادين، إلعطائه تفويضاً ملواجهة العنف واإلرهاب احمُلتمل، ولم 
ُيك��ذِّب املقتنعون به واملهووس��ون اخلبر، فخرجوا في ميدان التحري��ر، ظانني أنه الصدوق في قوله 

وفعله.
وبعد أن أخذ السيسي توكيله، وعملت أبواقه اإلعالمية عملها في شيطنة اإلخوان ومن حالفهم، 
َماَرس السيسي أبشع عمليات العنف واإلرهاب في قطاع من الشعب املصري، وظهر ذلك في أحداث 
املنّصة واحل��رس اجلمهوري، وفض اعتصام��ي رابعة العدوية والنهضة، وغيره��ا من امليادين في 

االسكندرية واملنصورة.
ول��م يكتف السيس��ي بكم اإلجرام الذي مارس��ه، بل اجته ب��كل عنفوانه إلى أهل س��يناء، ُمدمراً 
عليهم ديارهم، وقتل رجالهم ونس��اءهم وأطفالهم، وهّجرهم من أراضيهم، حيث س��قط نحو 1441 
قتي��الً من املدنيني واملس��لحني، منذ صيف 2013، وحتى اآلن، وفق إحصاءات خاصة، اس��تناداً إلى 
مص��ادر أمني��ة. فالتفجي��رات ال تتوقف في س��يناء رغ��م احلرب التي تش��نها قوات االنق��الب هناك، 
وس��يناء خارج السيطرة األمنية، والعمليات املسلحة مس��تمرة، وسقوط اجلنود والضباط مستمر، 

واستهداف اآلليات العسكرية يتزايد.
ما يحدث في س��يناء من عدم اس��تقرار أمني يكش��ف بجالء فشل س��لطة االنقالب في حتقيق أي 
تقدم على األرض، وضعف الروح املعنوية للضباط واجلنود من الش��رطة واجليش، ممن ُيدفع بهم 

للخدمة في سيناء.
ويحرص السيس��ي على إبقاء التوتر في س��يناء لطل��ب العون الدولي، وتبري��ر قمعه وإجرامه 

بدعوى اإلرهاب، وأن هذا ميثل خطراً على كيان االحتالل الصهيوني.
أقول إن سياس��ات السيس��ي هي التي س��ببت زيادة االحتقان في سيناء، ووس��عت من الظهير 

الشعبي للجماعات املسلحة، وقلّصت التأييد الشعبي للدولة.
كما قام السيس��ي بإفقار الش��عب املصري، واتخذ العديد من اإلجراءات التقش��فية، ورفع الدعم 
عن الس��لع األساسية، مع زيادة األسعار، وضعف الرواتب، وزيادة البطالة. كل ذلك لتهيئة األجواء 
إلس��رائيل لك��ي تتاب��ع عملها ف��ي املنطقة، فضالً ع��ن إضعاف اجلي��ش املصري وصرف��ه عن مهمته 
األساسية في الدفاع عن الدولة املصرية ضد أعدائها، وخصوصاً إسرائيل )...(. كما استخدم اإلعالم 
بص��ورة ُمقززة في تش��ويه احلقائق وش��يطنة اخلصوم، واللع��ب على وعي البس��طاء باملعلومات 
املغلوط��ة، التي يرّوجها مجموعة من الصحفيني واإلعالميني املرتزقة، الذين باعوا ش��رف املهنة من 

أجل الفتات، من بعض رجال األعمال املنتفعني من هذه احلالة الفاسدة.
والواق��ع أن ازدي��اد وتيرة اإلرهاب ف��ي مصر هي من صناعة السيس��ي نفس��ه، فنجد أن معظم 
التفجي��رات والعمليات اإلرهابية التي جرت، بداية من تفجير مق��ر مديرية األمن في الدقهلية، مروراً 
بأحداث س��يناء املتكررة، وصوالً إلى تفجير الكاتدرائية املرقس��ية بالقاهرة، وُقتل على إْثر ذلك أكثر 
من 25 ش��خصاً وأصيب 31 آخرون، كل ذلك يش��ير إلى أن أجهزة السيس��ي األمنية ضالعة بش��كل 
كبي��ر في تدبير مث��ل هذه األح��داث، وإلصاقها بجماع��ة اإلخوان املس��لمني، الش��ّماعة اجلاهزة لكل 
أعماله اإلجرامية، وفشله الذريع، للترويج أنه يحارب اإلرهاب، وأن مصر تتصّدر الدول التي تواجه 

اإلرهاب.
ممارس��ات  إن 
السيس��ي خط��ر على أمن 
كبي��رة  دول��ة  واس��تقرار 
مثل مص��ر، وهي اإلرهاب 
بعينه، بل أستطيع القول 
إن��ه خط��ر عل��ى املنطق��ة 
دافعة  وأفعال��ه  برمته��ا، 
بقوة إلى زرع اإلرهاب في 
املنطق��ة، وإيج��اد املن��اخ 

املناسب له.{

قتلى بقصف الجيش المصري منزاًل شمال سيناء
قال��ت مصادر إن خمس��ة أش��خاص منهم نس��اء 
وأطفال لقوا مصرعهم إثر س��قوط قذيفة مدفعية على 

منزل غرب رفح في محافظة شمال صحراء سيناء.
وأضاف��ت املص��ادر أن املن��زل املس��تهدف يع��ود 
للمواطن مصباح أبو عرار ف��ي غرب رفح، وأن القتلى 

ينتمون إلى عائلتي السننة والقصاقصة.
وفي األس��بوع املاضي قال بيان للجيش املصري 
إن أعمال متش��يط ومداهمة لعدد م��ن األوكار اجلبلية 
الت��ي تس��تخدمها »العناص��ر اإلرهابية« في س��يناء 
أس��فرت -على مدى خمسة أيام- عن قتل إربعة عشر 

شخصاً واعتقال عشرة آخرين.
غضب وعصيان

وجاء احلادث اجلدي��د بالتزامن مع حالة غضب 
في ش��مال س��يناء ودعوة للعصيان املدن��ي اعتراضاً 
عل��ى تك��رار ح��وادث اس��تهداف املدني��ني برص��اص 

اجليش والشرطة.
وتعان��ي ش��به جزي��رة س��يناء من��ذ نح��و ثالثة 
أعوام حالة من عدم االس��تقرار في ظل هجمات يشنها 
مس��لحون على مواقع اجليش والشرطة حتديداً، في 
مقاب��ل حملة أمنية تش��نها قوات اجليش والش��رطة، 
يقول مدنيون إن ضحاياها م��ن املدنيني األبرياء أكثر 

من املسلحني.
ويق��ول تنظيم والي��ة س��يناء الذي باي��ع تنظيم 
الدول��ة اإلس��المية إنه قت��ل املئات من رج��ال اجليش 
والش��رطة في ش��مال س��يناء خالل الس��نوات الثالث 
املاضية، كما أعلن مسؤوليته عن هجمات في القاهرة 

ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.
في املقاب��ل، يقول اجليش املصري إنه قتل املئات 
م��ن »العناص��ر اإلرهابية« ف��ي عمليات تش��ارك فيها 

الشرطة.{

دعوة الجتماع الجمعية العمومية العادية 
للصندوق التعاضدي

تدع��ى اجلمعية العمومية العادية لصن��دوق العناية واحلماية 
التعاضدي لالجتماع بالساعة الواحدة ظهر السبت 2017/3/18 

مبقره بالرملة البيضاء ملناقشة جدول األعمال التالي:
- تقريري جلنة املراقبة وخبير احملاسبة تاريخ 2017/1/7.

- حساب النتيجة وامليزانية العمومية تاريخ 2016/12/31.
- مشروع موازنة العام 2017.

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في املوعد احملدد تدعى اجلمعية 
العمومي��ة لالنعقاد بالس��اعة الثانية بنفس الي��وم واملكان ويكون 

النصاب متوفراً مبن حضر أو متثل من األعضاء.
الرئيس: د. زهير العبيدي
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زياد جم��ال من قوى األم��ن الداخلي، التي ش��دد فيها 
»على دور قوى األمن والقي��ام بإجراءات الضبط ضد 
املعتدي��ن على األطف��ال. كما فصل أن��واع العنف ضد 
األطفال فهناك العنف اجلس��دي والنفسي واجلنسي. 
وختم كالمه بعرض جدول إحصائي للجرائم املرتكبة 

ضد األطفال عام 2015«.
ث��م كان��ت كلم��ة لالختصاصي��ة االجتماعية في 
وزارة الش��ؤون منال الس��حمراني، حيث استعرضت 
دور احلماي��ة االجتماعي��ة ضم��ن قان��ون 422 ال��ذي 

يحمي األحداث.
»غ��ادة  للدكت��ورة  كان��ت  األخي��رة  والكلم��ة   
العريضي« مسؤولة احتاد حماية األحداث في لبنان، 
قالت فيها إّن »احلماية هي مسؤولية جماعية تندرج 
على عاتق األه��ل واألوصياء«، وأضاف��ت أّن احلماية 
عندم��ا تكون في إطار قانوني كوج��ود قاضي أحداث 
حلماي��ة القاصر املع��رض للخطر، يؤم��ن حمايته من 
الوالدة حتى سن الثامنة عشرة أو احلادية والعشرين 

إذا وجدت احملكمة أن اخلطر ما زال موجوداً.
أس��ئلة  ع��ن  باإلجاب��ة  احملاض��رة  واختتم��ت 

احلاضرات.

إلعانتهم ولو بالشيء البسيط«.
أما املش��رفة على التوزيع السيدة نسب عبود، فقد 
أثنت على جهود املتبرعني وقالت إن »عكار حتتاج إلى 
الكثير من االهتم��ام، فاملواطن اللبنان��ي يحتاج للدعم 
على كافة املس��تويات، وهذه املس��اعدات ب��ادرة طيبة 

يجب على اجلميع العمل على تعميمها«.
وقد اس��تفاد من هذا املش��روع أكثر م��ن ألف عائلة 

لبنانية.

جمعي��ة  نظم��ت 
االجتماعي��ة  النج��اة 
قس��م   - ع��كار  ف��ي 
اإلنس��ان  حق��وق 
الدولي��ة  واملواثي��ق 
برنامج  ضم��ن  ندوة 
التوعية حول العنف 
ض��د الطفل ف��ي قاعة 
بلدي��ة حلب��ا، حت��ت 
عنوان »طفل وصوتي 
بحضور:  مس��موع«، 
د. ش��ذا األس��عد ع��ن 

تي��ار املس��تقبل، رن��ا إبراهيم وعال س��ليمان من حزب 
10452، رئيسة جمعية النهوض سمر بركات، مديرة 
مدرس��ة الرحمة/القلمون جميل��ة خضر، مديرة مركز 
الش��ؤون االجتماعية في ببنني صفا املرعبي، رئيس��ة 
وأعض��اء جمعية ش��معة أمل، مديرة مدرس��ة القيطع 
- الدري��ب فاطم��ة خض��ر، مس��ؤولة جمعي��ة النجاة 
الدكت��ورة ابته��ال القس��ام رئي��س مجل��س احملافظة 
باجلماعة اإلس��المية في عكار محمد هوش��ر، عدد من 
مسؤولي اجلماعة في عكار، وحشد من الفعاليات من 

األهالي.
اس��تهلت الندوة بتالوة من الق��رآن الكرمي للطفل 
»عطاء الكسار«، تلتها كلمة ملس��ؤولة جمعية النجاة 
د. ابتهال القس��ام، رحبت باحلضور وعرفت بجمعية 

النجاة.
»س��يكولوجية الطف��ل املعنف« عن ه��ذا العنوان 
حتدث��ت املعاجلة النفس��ية الدكتورة ناه��د املصري، 
حي��ث عرف��ت الطفل املعن��ف وس��يكولوجيته وكيفية 
بن��اء ج��دار الثق��ة بني الطف��ل وأهل��ه، وع��ن دينامية 
احلياة األس��رية وأثرها م��ن الناحية الس��يكولوجية 
والسوس��يولوجية على الطفل. »ثم كانت كلمة الرائد 

جمعي��ة  وزع��ت 
االجتماعي��ة  النج��اة 
ف��ي ع��كار بالتع��اون 
اإلرش��اد  جمعية  م��ع 
املالب��س  اخليري��ة، 
الشتوية على عائالت 
بل��دة  ف��ي  لبناني��ة 
العكاري��ة.  ببن��ني 
الهيئة  عض��و  واعتبر 
جلمعي��ة  العام��ة 
اخليري��ة  اإلرش��اد 
س��ليمان العوّي��د »أن 

هذه احلمل��ة جاءت في ظل التقصي��ر الواضح في حق 
اللبنانيني وعدم االلتفات لهم ولو بالبسيط، وخصصت 

اجلمعية توزيع املالبس بدعم من أهل اخلير«
كم��ا حتدث��ت مس��ؤولة القس��م االجتماع��ي ف��ي 
ب��والد ش��اكرة  النج��اة االجتماعي��ة حليم��ة  جمعي��ة 
»جمعية اإلرشاد على هذه االلتفاتة الطيبة، وأضافت: 
»كما ترون هناك عائ��الت كثيرة في مجتمعاتنا تعاني 
م��ن الفقر، وم��ن الض��روري أن نكون إلى جان��ب أهلنا 

جمعية النجاة في عكار:
إلى القانون والمجتمع.. »طفل وصوتي مسموع«

جمعية النجاة االجتماعية وجمعية اإلرشاد الخيرية: 
معًا لدعم األسر اللبنانية المتعففة في عكار

أنشطة

مركز الزيتونة يعقد ندوًة بمناسبة إطالق كتابه »الجماعة اإلسالمية في لبنان: 2000-1975«
عق��د مرك��ز الزيتون��ة للدراس��ات واالستش��ارات 
يوم اخلميس في9/2/2017، ندوة ملناقش��ة الكتاب 
الذي أص��دره املركز بعنوان »اجلماعة اإلس��المية في 
لبنان: 2000-1975«، في قاعة فندق رمادا بالزا في 

بيروت.
ش��ارك ف��ي الندوة كل م��ن األمني الع��ام للجماعة 
اإلس��المية األس��تاذ ع��زام األيوب��ي، امل��ؤرخ الدكت��ور 
حسان حالّق، والدكتور رامز طنبور عميد كلية اإلعالم 
ف��ي جامع��ة اجلن��ان، إبراهيم املص��ري األم��ني العام 
السابق للجماعة اإلس��المية، رئيس املكتب السياسي 
في اجلماعة النائب الس��ابق أس��عد هرموش، الدكتور 
زهير العبيدي. وحضر الندوة ثلٌة من قيادات اجلماعة 

ورموزها وحشد من املثقفني واإلعالميني واملهتمني.
في بداي��ة الندوة ألقى د. محس��ن صال��ح، املدير 
الع��ام ملرك��ز الزيتون��ة كلم��ة االفتت��اح، حي��ث رّحب 
باحلض��ور، واس��تعرض محت��وى الكت��اب، وق��ال إن 
الدراس��ة اس��تغرق إعدادها س��ت س��نوات، واعتمدت 
عل��ى الوثائ��ق والدراس��ات املنش��ورة، وكذل��ك عل��ى 
التاريخ الش��فوي من خالل املقاب��الت التي أجريت مع 
ش��خصيات كانوا ج��زءاً من األح��داث. وحتدث األمني 
الع��ام للجماع��ة األس��تاذ ع��زام األيوبي، فش��كر مركز 
الزيتون��ة والباحث��ني الذي��ن أس��هموا ف��ي إع��داد هذا 
الكت��اب، وقال إن اجلماعة ليس��ت مل��كاً ألبنائها فقط، 

ب��ل هي مل��ٌك لألمة كلّه��ا، لذلك فإن تاري��خ اجلماعة ال 
يج��ب أن يبق��ى حبي��س األدراج، بل ينبغ��ي أن يكون 
بإمكان كل فرد أن يّطل��ع عليه ليأخذ العبر والدروس. 
ث��م كانت مداخلة للباحثة رنا س��عادة، التي ش��اركت 
ف��ي إع��داد الكت��اب، فتحدثت ع��ن محوري��ن تناولهما 
الكت��اب؛ األول: التطور التنظيمي واالنتش��ار الدعوي، 

والثاني: األداء السياسي، مشيرًة إلى أن املرحلة التي 
غّطاها الكتاب، شهدت فيها اجلماعة اإلسالمية تطوراً 
تنظيمياً وانتش��اراً دعوياً الفتاً في جميع أنحاء لبنان، 
كم��ا متّيزت بتش��كيل ثالث��ة مكاتب مركزي��ة إضافية، 
ه��ي: املكت��ب السياس��ي، ومكت��ب املغترب��ني، ومكتب 
فلس��طني ال��ذي كان ن��واًة في ما بع��د إلنش��اء تنظيٍم 
مستقٍل لإلخوان الفلس��طينيني في الساحة اللبنانية. 
ثم حتدثت الباحثة فاطمة عيتاني، التي شاركت أيضاً 
في إع��داد الكتاب، وقالت إن هذا الكت��اب تناول حركة 
إسالمية متجّذرة ومتأّصلة في العالم اإلسالمي، وكان 
له��ا الفضل الكبير عل��ى معظم احل��ركات واجلمعيات 
اإلس��المية العامل��ة ف��ي الس��احة اإلس��المية، ولع��ّل 
األجيال احلالّية واملس��تقبلّية للجماعة أن تستفيد من 
التج��ارب الغنّية الت��ي خاضتها. ث��م تناولت عيتاني 
مح��وري العم��ل املق��اوم والعم��ل املؤسس��اتي اللَذين 
مارس��تهما اجلماعة، حيث اس��تطاعت أن تترك عالمًة 
فارقة في البيئة اإلس��المية خالل املرحلة التي تناولها 

الكتاب، فقد كانت سّباقًة إلى العمل اجلهادي املقاوم.
ث��م كانت مداخل��ة للدكتور حس��ان احلالق، فقال 
إنه ش��رٌف لي أن احتدث عن هذا الكتاب، ومن األهمّية 
الق��ول إن تكوي��ن فك��رة ع��ن إس��هامات وأعم��ال وفكر 
اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي لبن��ان، ال ميك��ن أن يتكامل 
إال م��ن خ��الل االط��الع عل��ى اجل��زء األول والثاني من 
الكت��اب. فل��م تك��ن »اجلماع��ة اإلس��المية« ف��ي ه��ذه 
الفترة ش��اهدًة على العصر فحسب من خالل األحداث 
الت��ي عصفت باملنطقة، بل ش��اركت في وضع احللول 
السياسية للقضية اللبنانية التي بدأت في 13 نيسان 
س��نة 1975. كم��ا كان للجماع��ة مواق��ف واضحة من 
أو  املرتبط��ة بش��كل  العربي��ة واإلقليمّي��ة  التط��ورات 
بآخ��ر بقضية لبنان س��نة 1982، والص��راع الداخلي 
ب��ني اللبناني��ني، وق��ال إن كت��اب اجلماع��ة ه��و كتاب 
وثائق��ّي، يس��لّط الضوء عل��ى حقبٍة مهمٍة م��ن تاريخ 

لبنان وفلسطني واملنطقة العربية، وفيه إثراء للمكتبة 
العربية، وهو جدير بالقراءة.

ثم حت��دث األس��تاذ الدكتور رامز طنب��ور وتوّجه 
بالش��كر ملرك��ز الزيتون��ة والباحث��ني الذي��ن ش��اركوا 
ف��ي إعداد الكت��اب، وأضاف أن الكتاب ميت��از بطابعه 
الوثائ��ق  أن  رأى  حي��ث  واملنهج��ي،  املوضوع��ي 
واملعلوم��ات أت��ت متطابق��ة إل��ى ح��ّد كبير، وق��ال إن 
اجلماع��ة ظه��رت بش��موليتها اجلغرافي��ة والنش��اط 
احل��ركات  باق��ي  عن��د  نش��هده  قلم��ا  ال��ذي  املتع��دد 

واجلمعّيات.
وكانت مداخلة لألس��تاذ إبراهي��م املصري، األمني 
الع��ام الس��ابق للجماعة اإلس��المية، حيث ح��َثّ على 
ق��راءة اجلزأي��ن األول والثان��ي م��ن الكت��اب لإلط��الع 
عل��ى تاريخ اجلماعة، وق��ال إن الكتاب ذو قيمة علمية 
تاريخي��ة كبي��رة، بالرغم م��ن أنه لم يس��تطع تغطية 
عمل جميع الذين عملوا ف��ي اجلماعة. فقد رّكز الكتاب 
على العمل السياس��ي واإلعالمي والعس��كري، وبقيت 
الس��احة التربوية والدعوية بعيدة ع��ن األضواء، لذا 
س��قطت أس��ماء كثيرة. كما ق��ّدم املصري الش��كر ملركز 

الزيتونة على املجهود املبذول في إعداد الكتاب.
وختم الدكتور محس��ن صالح الن��دوة بالقول إن 
اجلماع��ة اإلس��المية انس��جمت م��ع هويته��ا العربية 
واإلس��المية، وخاضت معادلًة صعبًة في بيئة معقدة 
أمني��اً وطائفي��اً وسياس��ياً وجنح��ت في اخل��روج من 
حقل األلغام بأقل اخلس��ائر. كذل��ك امتاز أداء اجلماعة 
السياس��ي واملقاوم بالتناغم واالنس��جام مع إخوانهم 
الفلس��طينيني، فالهمُّ الفلس��طيني كان موج��وداً دائماً 
في عم��ل اجلماعة. واعتبر أن اجلماعة قدمت فكراً نّيراً 
متقدماً ومدرس��ًة في األداء السياسي، تقدمت فيه على 

غيرها من احلركات اإلسالمية.{
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عل���ى م���دى أكث���ر من خمس���ة وعش���رين عامًا راك���م أمني عام حزب الله الس���يد حس���ن نصر 
الل���ه مس���يرة طويلة من اخلبرة واحلنك���ة في مخاطبة اجلماهير وإقناعه���ا من خالل إطالالته 
عب���ر وس���ائل اإلعالم. على مدى ربع قرن اس���تفاد نص���ر الله من عوامل محيطة رافقت مس���يرة 
قيادته حلزب الله، فبنى زعامة تخطت احلدود اللبنانية، وُرفعت صوره ورايات حزبه في العديد 
من األقطار العربية. بعض هذه العوامل يرتبط باملؤسس���ة الصلبة التي يرأس���ها، وفريق العمل 
احمليط به الذي جّير له كل إجنازاته. لكن عوامل أخرى شاءت األقدار أن تصب في صالح نصر 
الله، كاستش���هاد جنله هادي في مواجهة عس���كرية في إقليم التفاح املتاخم لفلس���طني احملتلة، 
ليق���دم نص���ر الله إلى العالم منوذجًا جدي���دًا من الزعامة. هذا الزخم تع���ّزز الحقًا باإلجنازات 
التي حققها حزب الله في مواجهاته املتعددة مع االحتالل اإلس���رائيلي، ليش���كل العدوان على 
لبن���ان عام 2006 ذروة الش���عبية التي اكتس���بها ح���زب الله وأمينه العام بعدما فش���ل العدوان في 
حتقيق أهدافه، وجناح احلزب في توجيه ضربات موجعة للكيان اإلسرائيلي. كل ما سبق ُيضاف 
إلمكانات نصرالله الش���خصية، من كاريزما وحنكة وبالغة وإجادة مخاطبة اجلماهير.. س���اهم 

بوصوله إلى مرتبة ندر من يسبقه إليها في نفوس شريحة واسعة من اللبنانيني والعرب.
لم يدم األمر طوياًل، فس���رعان ما أصيبت صورة حزب الله وأمينه العام بضربة في الداخل 
اللبنان���ي نتيج���ة م���ا قام به احلزب في أيار 2008. وأدت هذه األح���داث لتبديد كل الرصيد الذي 
راكمه احلزب وأمينه العام خالل سنوات فطوال سنوات كان نصر الله يصر في كل مناسبة على 
أن سالح حزبه هو حلماية لبنان واللبنانيني في مواجهة أعدائهم، لكن هذا السالح حرف وجهته 
فجأة واس���تهدف صدور اللبنانيني، فقتل واعتقل العش���رات، وأحرق عددًا من املراكز والوس���ائل 
اإلعالمي���ة التابع���ة خلصومه. اهتزت صورة حزب الله خارج لبنان جراء هذه األحداث، لكن كان 
باإلم���كان إعادة ثباتها وبريقها. اس���تمر األمر على هذا احل���ال حتى عام 2011 وبدء هبوب رياح 
الربي���ع العرب���ي التي س���رعان ما وصلت ش���رارتها إلى س���وريا، لينكش���ف حزب الله وتس���قط كل 

الشعارات التي كان يرفعها.
آخر إطالالت الس���يد حس���ن نصرالله اإلعالمية قبل أيام ش���كلت مناس���بة جديدة ليواصل 
مس���اره ف���ي حتوي���ر احلقائق، فقد أكد نصر الله في كلمته على أن���ه وحزبه حريصون على وقف 
إطالق النار في سوريا، وأنهم يقدمون كل التسهيالت حلصوله، في حني أن الوقائع على األرض 
كش���فت أن ح���زب الله هو الذي حاول عرقلة االتفاق الروس���ي الترك���ي الذي قضى بوقف إطالق 
الن���ار وانس���حاب مس���لحي املعارض���ة من حل���ب، فاس���تهدف الباصات الت���ي كانت تق���ل األهالي، 
واعتقل منهم وأهان ش���بانهم وصادر بعض ممتلكاتهم. نصرالله نفى في الكلمة نفس���ها س���عي 
حزب���ه والنظام الس���وري إلحداث تغيي���رات دميغرافية في املناطق التي يس���يطرون عليها، بينما 
الوقائع في امليدان تؤكد غير ذلك. فحزب الله يصّر في معظم املناطق التي يسيطر عليها على 

إخالئها من سكانها وترحيلهم إلى مناطق بعيدة. 
اعتاد نصرالله في إطالالته اإلعالمية التعليق على العناوين الرئيس���ية املتعلقة بالقضية 
التي يتحدث عنها. وقد احتّلت األزمة الس���ورية حّيزًا واس���عًا من كلمته األخيرة، لكنه رغم ذلك 
لم يتطرق للحدث األهم الذي ش���هده األس���بوع املنصرم وهو تقرير منظمة العفو الدولية الذي 
كشف عن إعدام النظام 13000 مواطن سوري في سجن صيدنايا وحده. فأخبار كهذه التتناسب 

مع مايحاول نصرالله متريره على من يستمعون إليه. 
حظ���ي ح���زب الله وأمينه العام طوال س���نوات بثقة وتأييد ش���ريحة واس���عة م���ن اجلماهير، 
لبناني���ة وعربي���ة، خاصة أنه تصّدر مش���هد املواجهة مع العدو اإلس���رائيلي ف���ي زمن تخاذل فيه 
اجلمي���ع. وكان بإم���كان احلزب أن يس���تمر في كس���ب قلوب م���ن أحبه وهتف باس���مه ورفع صوره 
لو أنه التزم بالش���عارات التي رفعها من مواجهة العدّو اإلس���رائيلي وحترير فلس���طني والس���عي 
للوح���دة اإلس���المية ول���م يبّدل اتاه بندقيت���ه. لكن تبنّي أن كل ما كان يقوله الس���ّيد نصر الله 
هو وس���يلة لدغدغة املش���اعر وكس���ب القل���وب، وأنه لم يع���د مقنعًا ألحد، حت���ى لبعض عناصره 

ومؤيديه.<

بقلم: أواب إبراهيم

نصر الله يفّرط برصيده مجانًا

كلمة طيبة

آخ��ر تفتق��ات رئي��س الوالي��ات املتح��دة 
األمريكي��ة دونال��د ترامب كانت حظ��ر الهجرة 
عل��ى املس��لمني القادم��ني م��ن »مناط��ق ب��ؤر 
اإلره��اب« حس��ب تصنيف��ه، ال��ى أن يتوصل 
الى آلي��ة متكنه م��ن الفصل ب��ني »املتطرفني« 
وغيره��م. وللحقيق��ة هو لي��س تفتق��اً أو قراراً 
مزاجي��اً ص��در عن��ه، بل ه��ذا اإلج��راء وعد به 
ف��ي إح��دى املكون��ات االساس��ية لبرنامج��ه 
االنتخاب��ي ع��ن احل��زب اجلمه��وري، يضيف 
إلي��ه »االختبار االيديولوج��ي« يخضع له كل 
الذين يريدون الدخ��ول الى الواليات املتحدة. 
ويش��مل ه��ذا الق��رار مواطني س��بع دول ذات 
غالبية مس��لمة هي العراق وليبيا والصومال 
والس��ودان واليم��ن وإي��ران، مبنعه��م دخول 
الواليات األميركية ملّدة 120 يوماً، ومن بينهم 

إذاً الالجئون بسبب احلرب في سوريا.
وس��رت مفاعيل ه��ذا القرار منذ األس��بوع 
املاضي، فتّم احتجاز رعايا الدول السبع الذين 
حّط��ت طائراته��م عل��ى األراض��ي األمريكي��ة، 
داخ��ل املط��ارات الت��ي وصل��وا إليه��ا، فيما لم 
يس��مح آلخرين التوجه إل��ى الواليات املتحدة 

انطالقاً من دول أخرى. 
وما يزيد األمور تعقيداً هو تصريح ترامب 
الالحق بأن هذا القرار ال يس��تهدف املس��لمني، 
أض��ف الي��ه التصنيف بح��د ذاته الذي ش��مل 
الدول الغارقة في األزمات السياس��ية، والتي 
اعتبره��ا ترامب دوالً مص��درة لإلرهاب، وكأن 
هذا الرئيس يفتقد الى احلد األدنى من املعرفة 
تون��س  وأوله��ا  لإلره��اب  املص��درة  بال��دول 
التي لم يش��ملها هذا الق��رار، أو أنه رئيس غير 
ج��ّدّي ف��ي تس��مياته! وال أحد يفه��م فحوى أو 
مقص��د االختبار االيديولوجي، ه��ذا إال إذا كان 
االنتح��اري وتنظيمه مثالً م��ن الغباء ما يكفيه 
للتصريح عن أهداف��ه اإلرهابية عند محاولته 

احليازة على تأشيرة سفر!
وهذا الق��رار أيض��اً مبفعول رجع��ي تأثر 
ب��ه حمل��ة البطاقة اخلض��راء »غري��ن كارت« 
املتواجدي��ن حالياً داخل األراض��ي األمريكية، 
امللزم��ني بالتواصل م��ع موظ��ف قنصلي قبل 
املغ��ادرة، وس��يخضعون إلى تدقي��ق اضافي 
في ح��ال كانوا يس��افرون من وإل��ى الواليات 

بصورة دائمة ومتكررة.
وبص��رف النظر ع��ن عالمات االس��تفهام 
الكبيرة التي حتيط بهذا القرار املتهّور، والذي 

نط��ق به رئي��س دول��ة منتخ��ب بكام��ل إرادة 
الشعب، ال  يسعنا سوى التمعن في ارتدادات 
ه��ذا الق��رار عل��ى الع��رب واملس��لمني، بع��ني 
احلسرة عساها أال تكون ش��ماتة يضمرها لنا 

االخرون.
كي��ف ال ونح��ن نقف بالصف��وف الطويلة 
بع��د  لدخوله��ا  الس��فارة  ه��ذه  أب��واب  أم��ام 
اخلض��وع لفحص أمني دقيق بهدف احلصول 
ال��ى تأش��يرة؟ وإذا كن��ا مم��ن حالفه��م احلظ 
مُنن��ح ه��ذه التأش��يرة، وف��ي احل��ال األخرى 
ُيرَف��ض الطل��ب دون ذك��ر الس��بب. وغالبي��ة 
»الف��ردوس  به��ذا  الل��واذ  يطمح��ون  الذي��ن 
املفقود« يبذلون من اللحم احلي ليس��تطيعوا 
اس��تيفاء االج��راءات القانوني��ة الطويلة التي 
تتطلبه��ا االقامة في ب��الد اجلّزار.. عف��واً العّم 
سام. وحتتار السيدات احلوامل كيف يبتلعن 
يخطط��ن  أن  بع��د  اظهاره��ا  لع��دم  بطونه��ن 
لوض��ع أطفاله��ن في ه��ذه البالد، م��ن بينهن 
إح��دى القريب��ات اّلتي س��افرت الى بوس��طن 
في ميعاد والدتها لتمنح اجلنس��ية األميركية 
لطفلته��ا التي ل��م تولد بع��د. كان األمر يحتمل 
مجازفة لكنها قالت ل��ي بالفم املآلن أن احلائز 
على الباس��بور اللبنان��ي كمن ال باس��بور له، 
ومن االفض��ل أن تخطط ألمل ولو ضئيل يفتح 
ناف��ذة لها ولعائلتها بعد نحو عش��رين س��نة 
ال��ى أمي��ركا حي��ث بإم��كان ابنته��ا األميركية 
الوالدة أن متنح هذه الفرصة ألهلها وأخوتها، 
ألن »حامل هذا اجلواز حت��ت حماية الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة  ف��وق أي أرض وحتت أي 

سماء« هكذا ُكتب على الباسبور األمريكي.
ولك��ن ه��ؤالء عرفوا ش��يئاً وغاب��ت عنهم 
أش��ياء. اليوم ترامب له��ؤالء جميعاً باملرصاد 
لندخل نحن، عرباً ومس��لمني، عهداً موغالً في 
الظلم واالهانة والهوان طمعاً ببالد ال تش��بهنا 
في أي من مقوماته��ا، لنخضع ملزاجية ترامب 
وته��وره. ولعله��ا تك��ون صفعة مؤمل��ة لكنها 
منجي��ة من أوه��ام مبالغ بها نس��جناها حول 
الكرام��ة والعي��ش الك��رمي املتوف��ران في هذه 
البالد، لتأتي األحداث اليوم، أكثر من أي يوم، 
فتثب��ت لنا العك��س. وليكن ه��ذا الق��رار الذي 
يبحث له ترامب عن مخارج قانونية عبرة ملن 

يريد أن يعتبر.{

»ترامب« والمسلمون

مواقيت الصالة
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