
بانتظار التفجير الحكومي
حالة التفاهم واالنسجام الرئاسي واحلكومي ما تزال في بداياتها. والتباين بني توجهات 
8 و 14 آذار لم تظهر بعد بوضوح. فاحلكومة ما تزال تناقش القضايا اإلدارية والفنية، كامليزانية 
العامة والضرائب وردميات القمامة، بينما لم تقارب بعد القضايا اخلالفية كاملوقف من النظام 
السوري ومشاركة حزب الله بالقتال داخل األراضي السورية ومستقبل سالح احلزب، سواء في 
اجلن���وب والبقاع أو املنتش���ر في بي���روت وبقية احملافظات حتت عنوان س���رايا املقاومة، وكذلك 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان وسداد موازنتها ونفقاتها وتنفيذ طلباتها وأحكامها. وقد برز 
اخلالف واضحًا في التصريح الذي أدلى به رئيس اجلمهورية لوس���يلة إعالمية مصرية قبيل 
زيارت���ه للقاه���رة حول س���الح حزب الله، وع���دم كفاية اجليش اللبناني ف���ي الدفاع عن اجلنوب 
واس���ترداد األراض���ي احملتل���ة.. مما اس���تدعى ردًا لطيفًا م���ن الرئيس احلريري خ���الل خطابه 
ف���ي ذك���رى اغتيال والده. فهل تط���رح احلكومة مثل هذه القضايا عل���ى طاولة احلوار الوطني 
للوص���ول إلى »اس���تراتيجية دفاعية« ش���بيهة بالت���ي جرى التوافق عليها خ���الل والية الرئيس 
ميش���ال س���ليمان، أم تبقى القضايا اخلالفية الكبرى معّلقة كي تفّجر الوضع احلكومي، سواء 

في قصر بعبدا أو السراي الكبير عندما تستدعي مصالح أحد األطراف ذلك؟!
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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(

عون: ال تغيير بال قانون

أكد الرئيس ميش��ال عون أن »الوصول 
الى اتفاق حول قانون االنتخابات هو شغلنا 
الش��اغل حالي��اً ألن م��ن دونه ل��ن نتمكن من 
تغيير ص��ورة التمثيل الذي نريده، وال ميكن 

حتقيق هذا التغيير من دون النسبية«.
ورأى أن��ه »إذا كن��ا نس��عى إلى حتقيق 
االستقرار السياسي، فيجب أن يتمثل جميع 
األقلي��ة  النياب��ي،  املجل��س  ف��ي  اللبناني��ن 
منه��م واألكثرية، بغض النظ��ر عن الطوائف 
وحجمه��ا، فيس��اهم بذلك اجلميع ف��ي إدارة 
الوط��ن وحكم��ه وعندئ��ذ تتك��ون معارض��ة 
حقيقي��ة، مرتكزه��ا ش��عبي، عل��ى أن تكون 
متمثلة بشعب له حضوره على األرض، ولها 
الفاعلية الالزمة، فيتحقق عندها التوازن في 

احلكم«.

»تكتل التغيير«: »الستين«
رحل إلى غير رجعة

 قال عض��و »تكتل التغيي��ر واالصالح« 
بع��د  جريصات��ي  س��ليم  الوزي��ر  النياب��ي 
االجتماع األس��بوعي للتكتل: »لن نيأس من 
تق��دمي االقتراحات بش��أن قان��ون االنتخاب 
التطبيق��ات  عليه��ا  جن��ري  قواع��د  وهن��اك 
وتؤدي ال��ى الغاي��ة التي نريده��ا أي تأمن 

صحة التمثيل«.
وش��دد عل��ى أن »قان��ون الس��تن رحل 
الى غير رجعة واالنتخابات يجب أن جترى 

ضمن املهل«.
س��يتقدم  امل��ال  »وزي��ر  أن  ال��ى  ولف��ت 
بج��داول واضحة تبن ارقام سلس��لة الرتب 
والرواتب واالرادات واالصالحات، واملوازنة 
مس��ار نكمل��ه ب��كل موضوعي��ة، ونرغب في 
إقرار قانون موازنة يحاكي الوضع الراهن«، 
مش��يراً ال��ى »أن خطتن��ا ف��ي الكهرب��اء هي 
إش��راك القط��اع اخل��اص، وه��ذه اخلط��ة ال 

عالقة لها باملوازنة«.

سليمان: رافضو الستين 
يعرضون ما هو أسوأ

 انتقد الرئيس الس��ابق ميشال سليمان 
»م��ن يرفضون قان��ون الس��تن لالنتخابات 
النيابية على أس��اس أنه جرمي��ة وخيانة«، 
ويعرض��ون »مش��اريع هجين��ة ومختلط��ة 
أس��وأ من الس��تن بحيث يحتفظون بتوزيع 
الس��تن ولك��ن عب��ر تفصيل عل��ى قياس كل 

طرف«.
الس��ابق  الرئي��س  لقائ��ه  بع��د  ورأى 
»النقاش��ات  أن  ميقات��ي  جني��ب  للحكوم��ة 
ح��ول قانون االنتخاب بعيدة من دس��تورية 
ودور املجل��س النياب��ي ال��ذي س��ينتجه أي 
قان��ون في إمناء لبنان وقيام الدولة«. وقال: 
»يناقش��ون كيف أن كل صاح��ب نفوذ يثبت 
نفوذه بل ليزيد هذا النفوذ ويجري التفصيل 
على هذا األساس. هناك قانون مختلط ميكن 
أن يكون ملرحل��ة انتقالية لك��ن ال يكون على 
أساس التفصيل إمنا على أساسات واضحة 

ومعيار واضح«.

ميقاتي: مشاريع 
ل على قياسات معينة تفصَّ

لف��ت رئي��س احلكوم��ة الس��ابق جنيب 

ميقات��ي ال��ى اننا وصلن��ا اليوم ال��ى مرحلة 
أزمة في قان��ون االنتخاب��ات، وأعتقد ان من 
السهل جداً حل هذه األزمة اذا صفت النيات، 
وصف��اء الني��ات يك��ون بالع��ودة ال��ى قب��ة 
مجلس الن��واب واملناقش��ة الهادئة للقوانن 
املطروحة وعلى رأسها القانون الذي ارسلته 
حكومتنا في عهد رئيس اجلمهورية السابق 

ميشال سليمان الى مجلس النواب.
وخالل زيارته س��ليمان، اضاف: »رمبا 
لي��س ه��و القان��ون املثال��ي ويوج��د بعض 
املالحظ��ات علي��ه الت��ي ميك��ن اخذه��ا ف��ي 
االعتب��ار في م��ا يتعلق بالدوائ��ر وبالصوت 
التفضيل��ي، لك��ن ه��ذا القان��ون وض��ع على 
اس��اس دس��توري ويج��ب ان ننظ��ر ف��ي أي 
موضوع يتعلق بقان��ون االنتخابات من هذا 
املنظار. اليوم يتحدثون عن مشاريع قوانن 
وكأنها تفص��ل على قياس��ات معينة وهذا ال 
ي��ؤدي الى االصالح املنش��ود. وحت��ى لو اقر 
اي قان��ون يك��ون مفص��الً على قي��اس فريق 
دون فريق آخر فلن ي��ؤدي الى ما نتمناه من 

املجلس النيابي اجلديد«.

شهيب: ال أحد يهّددنا 
بالفراغ

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  عض��و  أش��ار 
النائب أكرم شهيب الى »أننا في نظام برملاني 
دميوقراط��ي وال يهددنا أح��د بالفراغ، ونص 
املادة 55 من الدس��تور واضح وال يحتمل أي 
تأويل، وطاملا أن نظامنا السياس��ي هو نظام 
برملاني دميوقراطي فال س��لطة وال صالحية 
ألح��د لتعطيل مجلس النواب، فعندما نعطل 
البرمل��ان م��اذا س��يبقى م��ن النظ��ام وبقي��ة 
الس��لطات؟ بالطبع لن يبقى ش��يء، وعندما 

يتعطل املجلس النيابي يتعطل كل شيء«.
واعتب��ر ف��ي لق��اء سياس��ي، بدعوة من 
املرك��ز  ف��ي  التقدم��ي«،  »الش��باب  منظم��ة 
الرئيس��ي للحزب »التقدمي االش��تراكي« في 
وطى املصيطبة، أن »منطق امليثاقية وصحة 
التمثي��ل كما ينطبق على التيار الوطني احلر 
ينطبق على اجلمي��ع، وبطبيعة احلال علينا 
كفريق سياس��ي أساس��ي في البلد إذا كانت 
هن��اك عدال��ة، أم��ا إذا ل��م تك��ن هن��اك عدالة 
فموض��وع آخ��ر، ونح��ن ال ن��زال موجودين 
وتاريخن��ا ومس��يرتنا يش��هدان عل��ى أنن��ا 
ابت��زاز،  أو  تهوي��ل  أو  لضغ��وط  نخض��ع  ال 
وال ميك��ن أح��داً أن يلغين��ا، فمنط��ق اإللغاء 
مرفوض وال ميكن أي فريق في البلد أن يلغي 

أي فريق آخر«.

القطاع المصرفي يستغرب 
طرح ضرائب

تتخّوف مصادر مصرفية عبر »املركزية« 
م��ن أن »يك��ون إق��رار الس��لّة الضريبي��ة في 
مشروع قانون املوازنة العامة لسنة 2017، 
مقّدمة للمّس بالنظ��ام الضريبي املعمول به 
حالياً، ال س��يما م��ا يتعلق بنظ��ام الضرائب 
املعتمد في القطاع املصرفي اللبناني. ولفتت 
يتع��ّرض  ضريب��ي  »ازدواج  إل��ى  املص��ادر 
ل��ه القطاع املصرف��ي، فضريب��ة الفوائد التي 
س��ترتفع م��ن 5 ف��ي املئ��ة إل��ى 7 ف��ي املئة، 
يقابله��ا أيضاً رف��ع ضريبة األرب��اح من 15 
في املئة إلى 17 في املئة، وفي كلتا احلالتن 

بحس��ب  مّرت��ن  املصرف��ي  القط��اع  يدف��ع 
مش��روع قان��ون املوازن��ة، فيم��ا كان القطاع 
املصرفي يحس��م ما يدفعه في الفائدة األولى 
عن الثانية«. إال أن القطاع املصرفي، بحسب 
املصادر، يرفض ه��ذا االزدواج الضريبي وال 
يواف��ق على أي مفعول رجعي. واس��تغربت 
»ما ُيط��رح على صعيد ف��رض ضرائب على 
املداخيل االس��تثنائية املتأتية من الهندسات 
ف��رض  اقت��رح  البع��ض  أن  حت��ى  املالي��ة، 
ضريب��ة 30 ف��ي املئ��ة عليه��ا، لتؤّم��ن نحو 
ملي��ار ونصف مليار دوالر، وهو كاٍف ليغطي 
تكاليف السلسلة مدة س��نتن. بينما القطاع 
املصرفي دف��ع 15 في املئة كأرب��اح من هذه 

الهندسات«.

قانون اإليجارات نافذ
عن��د منتص��ف لي��ل األح��د الواق��ع فيه 
26 ش��باط، انتهت املهلة الت��ي ميكن رئيس 
ي��رد  أو  أن يوّق��ع  اجلمهوري��ة م��ن خالله��ا 
التعدي��الت عل��ى قان��ون اإليج��ارات، الت��ي 
أقرتها الهيئة العام��ة ملجلس النواب في 19 
كانون الثاني املاضي، واس��تلمتها الرئاس��ة 
األول��ى ف��ي 26 من��ه، إالّ أّن الرئيس ميش��ال 
ع��ون لم يرّد كما لم يوّقع القانون، أو بتعبير 
أدق، التعديالت على قانون اإليجارات الذي 

كان قد أُقّر بتاريخ 28 – 12- 2014.
وف��ي هذه احلالة وكم��ا تنص املادة 57 
من الدس��تور يعتبر القانون نافذاً فور نشره 
في اجلري��دة الرس��مية، لكون امل��ادة تعطي 
رئيس اجلمهورية مهلة ش��هر لرد القانون أو 

توقيعه.
أّن  أوض��ح  احل��وت  عم��اد  النائ��ب 
»الدستور أعطى رئيس اجلمهورية مهلًة لرد 
القوانن الواردة من املجلس النيابي، وإذا مّت 
جت��اوز املهلة ُيصب��ح القانون نافذاً وُينش��ر 
باجلري��دة الرس��مية م��ن دون توقيع رئيس 
اجلمهورية، وذلك ضمن مهلة النشر العادية 
احملددة بخمسة عشر يوماً، وبالتالي يصبح 

نافذاً فور نشره«.

»المستقبل« يدعو للتوصل 
لقانون توافقي

شددت كتلة »املس��تقبل« النيابية التي 
اجتمع��ت برئاس��ة النائ��ب س��مير اجلس��ر، 
على »أهمية عمل األطراف السياس��ين بقوة 
للتوصل إلى قانون انتخاب توافقي يس��تند 
إلى النظام املختلط ب����ن األكثري والنس��بي 
ال يلغ��ي أي ط��رف من األط��راف، بعي��داً من 
بوجه��ة  والتمس��ك  واالس��تهداف  التهدي��د 

واحدة«.
وج��ددت مطالبتها ب� »إقرار املوازنة في 
أس��رع وق��ت ممكن م��ع مراعاة الت��وازن بن 
النفقات واإليرادات، ومعاجلة سلسلة الرتب 
والروات��ب لتلبي��ة املطال��ب احملق��ة ملوظفي 
القطاع العام مع احلفاظ على س��المة املالية 

العامة«.

وجهة نظر

الديموقراطية المثقوبة!
ال ميكن املراقب السياس���ي واإلعالمي على الس���احة اللبنانية اال أن يقول 
بوجود عقم سياس���ي يحي���ط بالبحث عن قانون انتخابي جديد يش���كل بدياًل 
منطقيًا للقانون املعتمد والنافذ واملس���مى بقانون الدوحة أو »قانون الس���تني« 
نس���بة الى الس���نة التي ظه���ر فيها هذا القانون. والعقم املش���ار الي���ه هنا ينبع 
م���ن غي���اب القدرة على صياغة التس���ويات التي ترتكز عل���ى ميزان قوى محلي 
واقليمي سائد. فالساسة اللبنانيون احلاليون قادمون من زمن احلرب األهلية 
التي ال بّد أن تطبع التسويات بطابع الغلبة لفريق على آخر أو الغلبة ألفرقاء 

على آخرين.
 وحتى التس���ويات التي كانت قائمة قبيل احلرب األهلية اللبنانية، فإنها 
كان���ت أيض���ًا متيل الى جان���ب فريق من الفرقاء الذي���ن يتحصنون ضمن اطار 
نظام االمتيازات الطائفية الذي كان س���ائدًا آنذاك. وجتدر االشارة هنا الى أن 
التدخ���ل اخلارج���ي مبعناه االيجابي بات محدودًا بفع���ل عوامل عديدة تتعلق 
به���ذه اجله���ات اخلارجية التي بات بعضها منش���غاًل بقضايا أخرى أكثر أهمية 
م���ن الس���احة اللبنانية. في حني أن ق���وى خارجية أخرى ال تدخل في تفاصيل 
الشأن اللبناني، تاركة هذا األمر المتداداتها اللبنانية التي حتتل موقعًا هامًا 

في ساحة عالقتها مع مرجعياتها اإلقليمية الكبرى. 
لق���د بل���غ التضارب ف���ي مصالح األفرق���اء ذروته، وبات كل فريق يتمس���ك 
مبطالبه في القانون االنتخابي دون اية تنازالت، ولو كانت جزئية. كما أن حق 
الفيتو قد وزع على اجلميع دون اس���تثناء، ما جعل التوصل الى تس���وية عملية 

شائكة وشبه مستحيلة.
وق���د اس���تنتج البع���ض أن والدة قان���ون انتخاب���ي يرض���ي معظ���م الق���وى 
السياس���ية ال ب���ّد أن يوج���د قوى متضررة على املس���تويني الطائف���ي واحلزبي. 
في هذا اخلضم تش���هد الس���احة اللبنانية طروحات غريبة عجيبة حينما يبرز 
بعض الساس���ة ويحتلون منابرهم ويرش���حون أنفسهم ليكونوا أئمة العلمانية 
وق���ادة الع���داء لكل ما ه���و طائفي وفئ���وي ومذهبي ثم ينح���درون في موقفهم 
السياس���ي ويختم���ون بالق���ول إنه���م ل���ن يقبل���وا باس���تمرار اخللل ف���ي متثيل 
طائفتهم الكرمية ولن يس���محوا بالتالي باختيار أي نائب من نواب طائفتهم 
م���ن قب���ل الناخبني اآلخري���ن... وفي املقابل، إن ق���راءة األس���باب الدافعة نحو 
املطالب���ة باعتم���اد لبن���ان دائ���رة انتخابية واح���دة ال تخرج عن اط���ار املصلحة 
االنتخابي���ة للطوائف اللبنانية الكبرى التي تس���تفيد م���ن حجم هذه الدائرة 

وتفرض إرادتها ومصلحتها االنتخابية الواضحة. 
لقد عاد احلديث في األسبوع املاضي الى إحياء مشروع القانون األرثوذكسي 
ال���ذي يحصر حق انتخ���اب النواب داخل أطرهم الطائفي���ة واملذهبية، ويحول 
دون تأثير أي كتلة انتخابية طائفية في اختيار أي نائب من طوائف أو مذاهب 
أخرى. ما يؤكد العقم املش���ار اليه ويفتح الباب واس���عًا أمام تفسيرات شتى ملآل 

الوضع احلالي الذي ميثل مأزقًا حقيقيًا يقع فيه اجلميع... اجلميع...
وال ينبغي أن نتجاهل أمرًا هامًا على هذا الصعيد، وهو أن البحث الدائر 
ف���ي قان���ون االنتخاب���ات، الذي يتمحور حول النس���بية واألكثري���ة وحول حجم 
الدوائ���ر االنتخابي���ة يقفز ف���وق قضية هام���ة، أال وهي املناصف���ة الظاملة التي 
جتعل على سبيل املثال 59 باملئة من الناخيني البيروتيني ممثلني بتسعة نواب 
و41 باملئة من ناخبي العاصمة ممثلني بعش���رة نواب، ومش���كلة ال�59 باملئة أنهم 
م���ن الطوائ���ف اإلس���المية الكرمية فيما االمتي���از األكبر لل����41 باملئة أنهم من 
الطوائ���ف املس���يحية الكرمية. وه���ذا ما ينطبق على باق���ي الدوائر االنتخابية 
الت���ي تخضع لهذا »التمييز االنكش���اري« اجلائر الذي ال يكت���رث بقبحه أحدًا 
م���ن حق���وق اإلنس���ان وأنص���ار الدميوقراطية الذي���ن يصمون آذاننا ف���ي الليل 

والنهار بحثًا عن هذه الدميوقراطية املثقوبة.<
أمين حجازي

الجماعة اإلسالمية في عكار تزور وزير الدفاع الوطني
اجلماع��ة  م��ن  وف��د  زار 
برئاس��ة  ع��كار  ف��ي  اإلس��المية 
مس��ؤول اجلماع��ة محمد هوش��ر 
، وزي��ر الدفاع الوطن��ي املهندس 
منزل��ه،  ف��ي  الص��راف  يعق��وب 
ف��ي  للت��داول  مناس��بة  وكان��ت 
والعكاري��ة،  الوطني��ة  الش��ؤون 
وض��رورة تضافر جه��ود اجلميع 
للحفاظ عل��ى األمن واالس��تقرار. 
ذل��ك أن التع��اون الدائم بن أبناء 
ه��ذا الوط��ن ه��و الوحي��د الكفيل 

بحفظ البلد ونهضته.
وأكد معالي��ه العالقة التاريخية املتين��ة مع اجلماعة، 
واحل��رص عل��ى اس��تمرارها مب��ا يخ��دم وطننا وش��عبنا، 

وأهمي��ة ال��دور البناء ال��ذي تقوم ب��ه مبا متثل م��ن اعتدال 
ووسطية.

لقطات لبنانية
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الس��ورية، س��واء كانت املعارضة السياس��ية والعس��كرية، أو التابعة 
للنظام وبقاياه املنتشرة في عدد من احملافظات السورية.

وق��د خاضت الق��وى العس��كرية والسياس��ية الس��ورية جتربتن 
مريرتن خالل األس��ابيع املاضية، فمن مؤمتر اآلس��تانة الذي ش��اركت 
فيها الفصائل الس��ورية برعاية مباش��رة م��ن الثالث��ي اإلقليمي: إيران 
وتركيا وروس��يا، الى مؤمتر جنيف الرابع الذي ما زالت وقائعه تتوالى 
حت��ى كتابة هذه الس��طور.. ال��ى ما يدور ف��ي الكواليس، وم��ا يفرضه 
احلراك العسكري التركي الذي حسم معارك منطقة الباب، وهو يتحرك 
باجتاه منطقة منبج كي يفرض واقعاً جديداً على اجلبهة الس��ورية، ال 
سيما بعد التراجع اإليراني وقرب انشغال إيران بانتخاباتها الرئاسية 
والنيابية في ش��هر أيار القادم. والتحرك اجلديد ل��إدارة األمريكية في 
والية الرئيس )ترامب( الذي هّدد إيران واعتبر أنها في طليعة مناصري 
اإلرهاب على مس��توى العالم.. هنا ال ب��ّد من الوقوف ملياً عند مجريات 

األزمة السورية وتداعياتها.
فرئيس النظام في سوريا )بشار األسد( بات مداناً دولياً بارتكابات 
بالغة اخلطورة في س��فك دماء الشعب السوري، وآخرها تقرير منظمة 
العف��و الدولي��ة الذي خل��ص الى اتهام النظ��ام -بأمر من رئيس��ه- أنه 
توّرط في عمليات اعدام لثالثة عش��ر ألف مواطن س��وري في السجون 
السورية، وأبرزها س��جن تدمر وصيدنايا وغيرهما، فضالً عن القصف 
اجلوي الذي يس��تهدف املدن والقرى اآلمنة، وكذلك املش��افي واملساجد 
خ��الل أوق��ات أداء الص��الة. وما قاله رئي��س وفد املعارض��ة في مؤمتر 
جني��ف )نص��ر احلري��ري( م��ن أن ق��وات النظام بات��ت تدع��م »تنظيم 
الدولة - داع��ش« في مواجهة قوى املعارضة وف��ي طليعتها »اجليش 
احل��ّر«، م��ع أن املؤسس��ات الدولية، السياس��ية واإلنس��انية، تعترف 
بهذه الفصائل العس��كرية وتنس��ق معها. اضافة إلى القرار الذي جرى 
طرحه ف��ي مجلس األم��ن الدولي من قبل قرنس��ا وبريطاني��ا وعدد من 
ال��دول الغربية، لوال الفيتو الروس��ي - الصيني الذي جّمد القرار وعطل 

مفاعيله.
كل ذلك يجعل النظام الس��وري في موقف ح��رج، قد يجعل داعميه 
الدولين وعلى رأس��هم روسيا وإيران، يتراجعون عن تقدمي هذا الدعم، 
خاصة بعد تراجع القدرات املالية لهذه الدول. وبالتالي فإن األوس��اط 
اإلقليمي��ة والدولي��ة باتت تتج��ه نحو تق��دمي تنازالت سياس��ية تصل 
الى التخلي عن رأس النظام )بش��ار األس��د( والره��ان على نظام جديد 
يأتي ببش��ار آخر هو بش��ار اجلعفري مندوب النظام في األمم املتحدة، 
واملتح��دث باس��مه في مؤمت��ري اآلس��تانة وجنيف، خاص��ة أن بعض 
الدوائ��ر اإليراني��ة بات��ت تتحدث عن��ه كبديل أكث��ر كفاءة وق��درة، وهو 
»بش��ار« وأقرب إليها مذهبياً وسياسياً من رأس النظام، الذي ال يتحلى 
بق��درات سياس��ية، فضالً ع��ن أنها تقع في حرج ش��ديد لدعمه��ا نظاماً 
وراثي��اً حصر الرئاس��ة بعائلة واح��دة، فقدت رصيده��ا ومكانتها على 

الساحة السورية.. فهل تلجأ الى هذا احلل؟!

س��ئم الش��عب اللبنان��ي -واملراقب��ون حوله- من تدح��رج األزمات 
السياسية وتراكمها خالل السنوات الثالث األخيرة، من الشغور الرئاسي 
ال��ى التمديد النيابي الى الفش��ل احلكومي في معاجلة أزمة النفايات ثم 
اص��دار املوازنة العامة، وص��والً إلى قانون االنتخاب��ات النيابية، الذي 
تتقاذفه القوى السياسية واللجان النيابية، وصوالً إلى احلكومة ممثلة 

مبجلس الوزراء الذي تشارك فيه معظم القوى السياسية.
بصرف النظر عن كل ما سبق، هناك مقولة ال يعيرها اإلعالم البناني 
كبي��ر اهتمام، هي أن ما يجري في لبن��ان مرتبط باألحداث املتفاعلة في 
سوريا، وأن القوى السياسية املتوّرطة باألزمة السورية هي التي متسك 
مبفاتيح األزمة اللبنانية.. وأن متّس��كها بالعماد ميش��ال عون مرش��حاً 
وحيداً لرئاس��ة اجلمهورية ه��و الذي عّقد األمور وجع��ل عملية انتخاب 
الرئيس أمراً بالغ الصعوبة.. الى أن تراجع الرئيس س��عد احلريري عن 
ثوابته ورشح خصمه السياسي س��ليمان فرجنية لرئاسة اجلمهورية، 
وهو الصديق احلميم للرئيس بش��ار األس��د وابن تكت��ل الثامن من آذار، 
وعندما س��قط هذا اخليار اضط��ر الرئيس احلريري لدع��م العماد عون، 

مرشح الثامن من آذار وحزب الله حتديداً لهذا املوقع.
حس��َب الن��اُس أن األزم��ة اللبنانية انته��ت بانتخ��اب رئيس جديد 
للجمهوري��ة، لكن اجراء انتخابات نيابي��ة، بعد التمديد مرتن للمجلس 
الذي ج��رى انتخابه ع��ام 2009، بات اجراًء بالغ األهمي��ة، وال يقل عن 
انتخ��اب الرئيس. وهنا ب��دأت األزمة تراوح مكانها ح��ول القانون الذي 
جت��ري مبوجبه ه��ذه االنتخابات. فالقان��ون املعمول به هو ما يس��مى 
قانون الستن، أي عام 1960، أو ما يسميه البعض قانون الراحل غازي 
كنعان، وقد تس��ابقت القوى السياس��ية في ادانة هذا القان��ون والتبّرؤ 
من��ه، والوص��ول إلى قانون عصري وع��ادل لالنتخاب��ات النيابية، ولم 
جتد القوى السياس��ية أفضل من القانون النس��بي سواء باعتماد لبنان 
دائ��رة انتخابي��ة واحدة، أو النس��بي املختل��ط، أو بالعودة إلى س��بعة 
عش��ر مش��روع قانون مركونة في خزائن مجلس النواب، وفي طليعتها 
»القانون األرثوذكس��ي« الذي يعتبر تراجعاً كبيراً عن دس��تور الطائف 
الذي قضى بتش��كيل »الهيئة العليا إللغاء الطائفية السياسية« برئاسة 

رئيس اجلمهورية.
بالع��ودة إلى الترابط الوثيق م��ا بن األزم��ات اللبنانية واألحداث 
الدائ��رة في س��وريا، والق��وى السياس��ية اللبنانية املتورط��ة في امللف 
الس��وري. ليس م��ن مصلحة هذه القوى، ورمبا لي��س بإمكانها خوض 
االنتخاب��ات النيابي��ة في الوق��ت الذي تت��وّرط فيه بنيتها العس��كرية 
واألمنية، فضالً عن مؤسس��اتها السياسية في حرب بدأت قبل سنوات 
وق��د تس��تمر س��نوات أخ��رى داخ��ل األراضي الس��ورية. فمتى س��وف 
تنس��حب وكيف، وال��ى أين.. وكيف س��تواجه ال��رأي الع��ام اللبناني، 
واإلس��المي كذلك، بعد خوضها حرباً ضروساً لسنوات، دون أن حتقق 
الغاية التي دخلت من أجلها هذه احلرب؟! وإذا كان الش��أن العس��كري 
ه��و هّمها األول، فإن التطور السياس��ي بات هو الذي يش��غل الس��احة 

إيران وروسيا
 هل تطرحان بشارًا
آخر.. في سوريا؟

أما على املس��توى اخلارجي، فإن محاوالت تصفية 
القضية الفلسطينية مستمرة ولم تتوقف، ولعل محاولة 
تصفي��ة مخيم ع��ن احللوة تش��كل نقطة حتّول ليس��ت 
بس��يطة ف��ي تصفي��ة ح��ق العودة م��ن جه��ة، والقضية 
برمتها من جهة ثاني��ة، ولذلك لم تنفك احملاوالت تتجدد 
بأش��كال مختلفة لتصفية املخيم املع��روف أنه »عاصمة 

الشتات الفلسطيني«. 
إن االشتباكات األخيرة تأتي في سياق االشتباكات 
الت��ي حتص��ل كل م��ّرة، والت��ي تش��ّكل ج��زءاً م��ن حالة 
االس��تنزاف العام للمخيم وأهله، حت��ى تصل األمور فيه 
إل��ى حالة م��ن الفوضى العارمة التي ته��دد برحيل أهله 
عنه فراراً بأنفس��هم من جحيمه، ويسهم في ذلك سياسة 
الدول��ة اللبنانية الت��ي حتاصر املخيم م��ن كل اجلهات، 
وتعم��ل على التضييق على أهله بطرق ناعمة ومتعددة، 
وقد كان آخرها محاوالت بناء اجلدار اإلس��منتي العازل، 
وللمناس��بة ف��إن العم��ل فيه ل��م يتوقف عل��ى الرغم من 
التعهد اللبناني بوقف��ه، كما يدخل ضمن هذه احملاوالت 
الفوض��ى  ته��م  كل  وإلص��اق  املخي��م،  أبن��اء  ش��يطنة 
و»االره��اب« به��م، وق��د ح��ّذر رئي��س احل��زب التقدمي 
االش��تراكي، النائ��ب وليد جنب��الط، من هذه السياس��ة، 
ومن حتويل املخيم إلى »موصل« جديدة، في إشارة إلى 

مدينة املوصل العراقية. 
كذل��ك فإن��ه يأت��ي م��ن ضم��ن األس��باب اخلارجية 
قل��ق العمق اجلنوب��ي من وجود مخيم ع��ن احللوة عند 
عنق بوابته الش��مالية، خاصة في زم��ن التوتر املذهبي 
والطائف��ي ال��ذي يغ��زو كل املنطقة، وقد ب��دأت تلوح في 
أفق الناس، في املخيم وخارجه، هواجس من مس��ؤولية 
بالش��أن  املعنّي��ة  اللبناني��ة  األط��راف  لبع��ض  معّين��ة 
اجلنوب��ي عّما يلح��ق باملخيم م��ن أذى وما يعيش��ه من 

توتر. 
املالحظ م��ن خ��الل اجلول��ة األخيرة لالش��تباكات 
وم��ن خالل وقف إط��الق النار ال��ذي حص��ل، أن التوّجه 
عن��د القلقن م��ن املخيم، أو عن��د املعنين بإبق��اء التوتر 
فيه عل��ى خلفيات مصلحية خاص��ة، أن هذه اجلولة لن 
تكون األخيرة، وأن الهدوء النس��بي الذي ينعم به املخيم 
س��يظل ُيخرق بن الفينة واألخرى بانتظار حل جذري ال 

يبدو أنه سيكون قريباً.{

»عصبة االنصار« أبو ش��ريف عقل، الذي قال إن مطالبة 
الفلسطينين بتسليم سالحهم يفتح الباب ملطالبة حزب 
الله بتس��ليم س��الحه أيضاً في إش��ارة منه إل��ى ارتباط 

امللفن ببعضهما. 
كذلك إن زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
للبنان، وجتاهل املخيمات وع��دم زيارة أي منها، وحتى 
عدم االلتفات إلى معاناة أهلها، ش��ّكل اس��تفزازاً لبعض 
الفصائل الفلس��طينية دفع إلى اندالع هذه االش��تباكات 
للف��ت النظر إليه��ا، بل رمبا للتخريب عل��ى زيارة عباس 

التي لم يعرف حقيقة هدفها. 
وإضاف��ة إلى هذه وتلك، يأتي احلديث الفلس��طيني 
على إج��راء االنتخابات احمللية في الضفة الغربية فقط، 
وجتاهل فلسطينيي اخلارج من أية انتخابات تشريعية، 
أو تش��كيل جديد للمجلس الوطن��ي، أو أي حق يتمتع به 
فلس��طينيو الضفة، وق��د تكون هذه االش��تباكات جاءت 
لتلف��ت النظر أيض��اً إلى الوجود الفلس��طيني ف��ي لبنان 
وفي بقية دول العالم، وحقهم في أن يكونوا جزءاً أصيالً 

في تقرير مصير الشعب الفلسطيني. 

ذلك والتداخالت فيها أعمق مما هو منظور. 
في األس��باب غير الظاه��رة لتلك االش��تباكات التي 
أّرق��ت املخي��م واحملي��ط، م��ا يعود إل��ى أس��باب داخلية 
تتصل بالساحة الفلسطينية. فاالنقسامات داخل حركة 
فت��ح بادية للعي��ان وأعمق مما تراه الع��ن، ورمبا كانت 
أكثر من ثنائية، ولعّل أبرزها اخلالف احملتدم بن رئيس 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والقيادي املفصول 
من فتح، محمد دحالن، واألخير ميتلك في املخيم رصيداً 
ال ب��أس ب��ه، عل��ى رأس��ه القي��ادي الفتحاوي املش��هور 
ف��ي املخيم، محمود عيس��ى، املع��روف ب��� »اللينو«. وقد 
جتلّت آخ��ر فصول هذا اخلالف الفتحاوي في املوقف من 
س��الح املخيم��ات وإدارتها؛ ففي وقت ل��م ميانع القيادي 
الفتح��اوي، ع��ّزام األحمد، دخ��ول اجلي��ش اللبناني إلى 
املخيم��ات وجتريدها تالي��اً من س��الحها، وتزامنت هذه 
التصريح��ات مع زيارة الرئيس محم��ود عباس، للبنان، 
رف��ض »اللين��و« ه��ذه التصريح��ات، ورف��ض جتري��د 
املخيمات من سالحها بهذه البساطة، واعتبر ذلك تخلياً 
عن القضية. كذلك رفض هذه التصريحات الناطق باسم 

   وائل جنم: كاتب وباحث
 فج��أة، وككل مّرة، انفجر الوض��ع األمني في مخيم 
ع��ن احللوة لالجئ��ن الفلس��طينين قرب مدين��ة صيدا 
في جنوب لبنان، ولكن هذه املرة تواصلت االش��تباكات 
بن مجموعات من حركة »فتح« وأخرى محس��وبة على 
إس��المين »متش��ددين« فترة أطول من امل��رات املاضية، 
وقد كان س��بقها إعالن اللواء منير املقدح، اس��تقالته من 
قيادة القوة األمنية املشتركة التي كانت مكلفة حفظ أمن 
املخيم. كذلك ط��اول رصاص القنص ه��ذه املرة الطريق 
احمل��اذي للمخي��م، ال��ذي يص��ل مدين��ة صي��دا بعمقه��ا 
اجلنوبي، م��ا أدى إلى قطع الطريق لبعض الوقت، حتى 
ال تتعّرض أرواح املاّرة للخطر. ولم تتوقف االش��تباكات 
هذه املّرة بتلك السهولة واليسر إال بعد انعقاد اجتماع في 
السفارة الفلس��طينية في بيروت لكل الفصائل، واالتفاق 
على وقف النار، وتشكيل قوة أمنية جديدة تكون مهمتها 
حف��ظ األم��ن واألخذ عل��ى أي��دي املخلّن. وق��د أكدت كل 
الفصائ��ل رفع الغطاء عن أي مرتكب، وصوالً إلى مطالبة 
»عصبة األنصار« واملطلوب��ن اللبنانين املوجودين في 
املخيم بتس��ليم أنفس��هم للدولة اللبنانية أو اخلروج من 
املخي��م، ألن هذه القضية تعّرض أمن املخيم واس��تقراره 
في كل مّرة للمزيد من الضغوط واالشكاالت، إال أن ذلك ال 
يعني بالطبع االس��تجابة لهذا املطلب، فاملسألة أعقد من 

الخالفات الفلسطينّية تتفاعل.. وعين الحلوة في عين العاصفة!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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قانون االنتخاب بين المراوحة المحلّية.. وتعقيدات المشهد اإلقليمي
تعي��ش الس��احة السياس��ية حال��ة م��ن املراوحة 
في ما يتعل��ق مبجمل امللفات السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة، وكان الفتاً إلغاء جلس��ة مجلس الوزراء 
ي��وم االثنن املاض��ي التي كانت مخصص��ة للبحث في 

املوازنة بسبب عدم اكتمال النصاب.
وق��د أثار ه��ذا الغياب عن جلس��ة مجل��س الوزراء 

الكثير من التساؤالت، ومنها:
هل هو اعتراض من كل القوى السياسية املشاركة 
ف��ي احلكوم��ة عل��ى طبيع��ة املناقش��ات اجلارية حول 
املوازن��ة، أم هو مجرد صدفة ال أكثر وال أقل؟ هل تعطيل 
جلس��ة مجل��س ال��وزراء رس��الة متبادل��ة ب��ن القوى 
املش��اركة في احلكوم��ة إلظه��ار قدرتها عل��ى التعطيل 
ف��ي حال ع��دم االس��تجابة ملطالبها بخص��وص قانون 
االنتخاب؟ هل التعطيل مرتبط مبا يقال عن أن أي تقدم 

لم يحرز حتى اآلن في ما يتعلق بقانون االنتخاب؟
وهن��اك س��ؤال آخ��ر: ه��ل الع��ودة إلى ممارس��ات 
حكومي��ة كه��ذه مرتبطة بتصاعد اخل��الف اإلقليمي في 

املنطقة، وال سيما بن إيران والسعودية؟
عل��ى كل حال، ميكن الق��ول إن الطريقة التي جرى 
فيه��ا إفش��ال عقد جلس��ة مجل��س الوزراء بس��بب عدم 
احتمال النصاب تركت أجواًء سلبية جداً عند اللبنانين 
الذي��ن ع��ادوا بالذاكرة إل��ى أيام حكوم��ة الرئيس متام 
س��الم، حيث كان ج��ل اهتمام ال��وزراء مجرد تس��جيل 
بعضهم نقاط��اً على البعض اآلخر، فيما كانت ش��وارع 
بيروت ومختلف القرى واملدن تغرق في أزمة النفايات. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل املراوحة السياسية 
القائمة ف��ي ما يتعل��ق بقانون االنتخ��اب مرتبطة فقط 
أم أن ذل��ك  اللبناني��ة،  الق��وى السياس��ية  بحس��ابات 

مرتبط بتعقيدات املشهد اإلقليمي في املنطقة؟
البداية أوالً من قانون االنتخاب الذي عاد إلى مربع 
املراوح��ة بعد جوالت النقاش الت��ي كانت جارية خالل 
الش��هر اجل��اري والتي ج��رى فيها طرح عدة مش��اريع 
انتخابي��ة مثل املش��روع املختلط القائ��م على النظامن 
النسبي واألكثري، والذي سقط بسبب اعتراض النائب 
وليد جنبالط والطائفة الدرزية عليه، وكان هناك أيضاً 
املش��روع التأهيل��ي ال��ذي يرحب ب��ه حزب الل��ه، لكنه 
س��قط أيضاً بس��بب اعتراض »تي��ار املس��تقبل«، وهذا 
الس��قوط للمش��اريع االنتخابي��ة كان وج��ه االعتراض 
عليها سياسياً أوالً، ألنها كانت تتم عبر اللجنة الرباعية 
املؤلفة من التي��ار الوطني احلر، وحرك��ة أمل، و»حزب 

الله« و»تيار املستقبل«.
وأما االعتراض الثاني، ف��كان انتخابياً ألن اللجنة 
الرباعي��ة كان��ت تبحث ع��ن قانون انتخاب��ي يؤمن لها 
أكب��ر عدد ممكن م��ن املقاعد على حس��اب باق��ي القوى 
السياس��ية، وأيض��اً عل��ى حس��اب املس��تقلن، بحي��ث 
يكون قانون االنتخاب وسيلة لوضع اليد على املجلس 
النياب��ي بع��د وض��ع الي��د عل��ى رئاس��ة اجلمهوري��ة 

واحلكومة.
هذه األجواء السلبية التي أثارتها اللجنة الرباعية، 
والتي فوجئت بحجم االعتراض السياس��ي والش��عبي 
عليها دفع��ت األمور مجدداً ال��ى الطروحات االنتخابية 
القدمية لفرض أمر واقع انتخابي على اللبنانين حتت 

عنوان »إما قانون انتخابي على قياسنا أو الفراغ«.
فقد قال رئيس التيار الوطني احلر جبران باس��يل:  
»نحن مستعدون لتقدمي مش��روع قانون انتخاب ثالث 
غير املختلط والتأهليلي، وفي حال رفض هذا املش��روع 
ف��إن »التيار« س��يعود إل��ى املطالبة ب�»األرثوذكس��ي» 
ال��ذي يحق��ق املناصف��ة والتمثيل الصحي��ح للطوائف. 
نحن لس��نا أقلي��ة، وال يس��تطيع أح��د أن يتف��ق علينا، 

ولسنا مستعدين خلسارة الوقت أكثر من ذلك«.
ويعك��س هذا ال��كالم للوزير باس��يل حج��م املأزق 

السياس��ي ال��ذي وص��ل إليه قان��ون االنتخاب بس��بب 
الرف��ض السياس��ي والش��عبي لسياس��ة وض��ع الي��د 
على املجل��س النيابي عبر قان��ون االنتخاب، وذلك عاد 
الوزير باس��يل إلى اس��تخدام عبارات مثل »نحن لسنا 
أقلية«، و»التمثيل الصحيح للطوائف«، و»ال يس��تطيع 
أح��د أن يتفق علين��ا«، وكلها عبارات تكش��ف عن حجم 
اليأس والفش��ل الذي متّر ب��ه عملية البحث عن القانون 

االنتخابي.
وإذا كان الوزي��ر جب��ران باس��يل ق��د أعل��ن موقفه 
الوض��ع  م��ن  بصراح��ة 
الذي وص��ل إليه البحث 
في قانون االنتخاب، فإن 
باق��ي القوى السياس��ية 
ليست أفضل حاالً، لكنها 
الصم��ت حالي��اً،  تلت��زم 
وق��د عّب��ر نائ��ب رئي��س 
ح��زب الق��وات اللبنانية 
النائ��ب ج��ورج ع��دوان 
القائم حالياً  عن الوضع 
قان��ون  إل��ى  بالنس��بة 

االنتخ��اب فقال: »إنن��ا انتقلنا إلى مرحل��ة العّض على 
األصابع في قانون االنتخاب«.

لكن م��اذا ع��ن ارتباط التعث��ر بقان��ون االنتخاب، 
بتعقيدات املشهد اإلقليمي في املنطقة؟

ف��ي ه��ذا اإلطار، م��ن املفي��د التذكي��ر ب��كالم لوزير 
اخلارجي��ة اإليراني محم��د جواد ظري��ف، بعد انتخاب 
العماد عون رئيساً للجمهورية، فقد أكد وزير اخلارجية 
اإليراني أن إيران والس��عودية »متكنتا من وقف عرقلة 
عملية االنتخابات الرئاس��ية في لبن��ان«، وأضاف: لقد 
»حققنا جناحاً«، وانطالقاً م��ن هذا النجاح قال ظريف: 
»إن إي��ران واململكة العربية الس��عودية يجب أن تعمال 
معاً للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن 

بعد التعاون بنجاح بشأن لبنان العام املاضي«.
املنطق��ة،  ف��ي  الوض��ع احلال��ي  ال��ى  وإذا نظرن��ا 
 - اإليراني��ة  بالعالق��ات  تعص��ف  الت��ي  والتعقي��دات 
الس��عودية، س��واء تلك املتعلقة بالوضع ف��ي اليمن أو 
ف��ي س��وريا، والتي عّبر عنها الس��يد حس��ن نص��ر الله 
بالهج��وم احلاد على الس��عودية واإلمارات، فإنه ميكن 
الق��ول إن ج��زءاً كبي��راً م��ن التعث��ر السياس��ي املرتبط 
بقان��ون االنتخ��اب مرتب��ط ارتباط��اً وثيق��اً بالص��راع 

اإليراني - السعودي.
باختص��ار، الوضع ف��ي لبنان مرتب��ط بتعقيدات 
الوض��ع في املنطق��ة، ولذلك ال حلَّ سياس��ياً ف��ي لبنان 

مبعزل عن التفاهمات اإلقليمية.{
بسام غنوم

»حزب الله« في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية:

تنظيم الصفوف واالستعداد لكل الخيارات
يواج��ه »ح��زب الل��ه« ف��ي ه��ذه املرحل��ة حتديات 
التحدي��ات تتعل��ق بأوضاع��ه  متنوع��ة، بع��ض ه��ذه 
التنظيمية الداخلية وكيفية اعادة ترتيب بنيته وهيكليته 
ومواجهة بعض حاالت الترهل الداخلية، والقسم الثاني 
يتعل��ق باألوض��اع السياس��ية واالقتصادي��ة اللبنانية 
التي تترك انعكاس��اتها عل��ى دوره وموقعه في الوضع 
اللبناني، وال س��يما االتفاق على قانون االنتخاب اجلديد 
وحماية حتالفاته السياسية واحلزبية، وتلبية حاجات 
وهم��وم الناس وال س��يما في البيئ��ات القريب��ة منه. اما 
القس��م الثال��ث فل��ه عالق��ة بالتط��ورات اخلارجي��ة، وال 
س��يما بعد وص��ول دونالد ترام��ب إلى املوقع الرئاس��ي 
األول ف��ي الواليات املتحدة وتزاي��د املخاوف من حصول 
عدوان اسرائيلي جديد على لبنان بدعم اميركي، اضافة 
إلى التط��ورات واالحداث في دول املنطقة، وال س��يما في 

سوريا والعراق واليمن.
فكي��ف يواج��ه احل��زب مختل��ف ه��ذه التحديات؟ 
وه��ل يس��تطيع التوفي��ق ب��ن تنام��ي قدراته الش��عبية 
والتنظيمي��ة والعس��كرية، وتلبي��ة كل االهتمامات التي 

يواجهها في املرحلة املقبلة؟
األوضاع التنظيمية الداخلية

بداية ما هي أبرز التحدي��ات الداخلية والتنظيمية، 

وكيف يواجه احلزب هذه التحديات؟
تق��ول مصادر مطلعة على أج��واء احلزب الداخلية: 
إن »ح��زب الل��ه« ف��ي خ��الل الس��نوات األخي��رة أصبح 
يعان��ي من تضخم كبي��ر في بنيته اإلداري��ة والتنظيمية 
والعس��كرية، وزيادة كبيرة في التحديات واملسؤوليات 
التي تقع عل��ى عاتق قياداته وكوادره، وتوس��ع احلزب 
أفقي��اً وعمودي��اً وامت��دت اهتمامات��ه ال��ى خ��ارج لبنان 
بش��كل لم يكن قائماً في م��ا قبل عام 2012، ويضاف إلى 
ذلك زيادة الضغوط الداخلية اللبنانية بسبب التطورات 
املختلف��ة واألوض��اع االقتصادية واالجتماعية القاس��ية 
وال س��يما في املناطق التي يوجد فيه��ا احلزب والبيئات 

املؤيدة له.
وتضي��ف املص��ادر: انه بس��بب كل ه��ذه التحديات 
عمد احلزب لتطوير البني��ة التنظيمية الداخلية وإحداث 
تنظيمي��ة  تغيي��رات  واج��راء  جدي��دة،  حزبي��ة  مواق��ع 
وعس��كرية ، والبدء بش��ن حملة داخلية م��ن اجل تعزيز 
الوض��ع التنظيمي والثقاف��ي، وأن األمن الع��ام للحزب 
الس��يد حس��ن نص��ر الل��ه، اضاف��ة إل��ى قي��ادات أخرى 
مركزي��ة، عق��دوا في األس��ابيع املاضية سلس��لة لقاءات 
موس��عة مع كوادر احل��زب وعناص��ره وأف��راد التعبئة 
التربوي��ة والتعبئ��ة العام��ة م��ن أج��ل ش��رح مختل��ف 
التحدي��ات والرد على األس��ئلة واالش��كاالت التي تواجه 

احلزب في هذه املرحلة.
وتتاب��ع املصادر: ان الس��يد نصر الل��ه ركز في هذه 
اللقاءات على اجلوان��ب األخالقية واإلميانية والتعبوية 
وكيفي��ة مواجه��ة بع��ض اش��كال الفس��اد املنتش��رة في 
البيئ��ات القريبة من احلزب، وتوضيح العديد من األمور 
التي تثار حول دور احلزب ومواقفه وأدائه، وكذلك بشأن 
مختل��ف التحالف��ات والعالق��ات م��ع القوى السياس��ية 
واحلزبية وطمأنة كوادر احل��زب وعناصره إلى الوضع 
الق��وي للحزب وعدم اخلوف من أية متغيرات قد حتصل 

في املرحلة املقبلة.
التحّديات اخلارجية

لكن ماذا ع��ن التحديات اخلارجي��ة التي يواجهها 

»حزب الله« في املرحلة املقبلة؟
جتيب املصادر املطلعة على أجواء احلزب: إن هذه 
التحّديات تتمثل بشكل اساس��ي باملتغيرات احلاصلة 
على الصع��د االقليمية والدولية، وال س��يما بعد تس��لم 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب مهماته الرئاس��ية 
وازدي��اد املعطيات واملعلومات ع��ن احتمال قيام العدّو 
الصهيوني بشن عدوان جديد على لبنان بدعم أميركي 
وعربي، يضاف إلى ذلك التطورات اجلارية في س��وريا 
وم��ا ميكن ان حتمله من متغيرات ميدانية او تس��ويات 

سياسية.
وفي مواجهة هذه التحدي��ات عمدت قيادة احلزب 
الى تفعيل  وتنش��يط دور املقاومة اإلس��المية في لبنان 
وتطوي��ر االس��تعدادات امليداني��ة ملواجه��ة اي ع��دوان 
جديد، اضاف��ة الى املواقف األخيرة الت��ي اطلقها األمن 
العام للحزب الس��يد حس��ن نصر الله والت��ي هدد فيها 
بقص��ف مفاع��ل دميون��ا واحلدي��ث عن امت��الك احلزب 

أسلحة جديدة وغير تقليدية.
وتتاب��ع املصادر: ان قيادة احل��زب تتابع باهتمام 
الداخلي��ة واخلارجي��ة، وه��ي جاه��زة  التط��ورات  كل 
ملواجهة كل التحديات املستجدة، وانه رغم زيادة حجم 
املهمات واألدوار التي يقوم بها احلزب داخلياً وخارجياً، 
فإن قيادة احلزب مطمئنة إلى قدرته على مواجهة هذه 
التحديات، وال س��يما حصول عدوان اس��رائيلي جديد، 
وان انش��غال احلزب بالصراع في سوريا وبعض دول 
املنطق��ة ل��ن يؤثر في قدرات��ه العس��كرية وامليدانية في 

مواجهة العدو الصهيوني.
وباخلالص��ة، يب��دو ان هم��وم احل��زب وحتدياته 
ت��زداد يوم��اً بع��د ي��وم، وقيادت��ه مدرك��ة حلج��م هذه 
الهم��وم والتحدي��ات، وه��ي تض��ع اخلط��ط املختلف��ة 
املرحل��ة  أوض��اع  مراقب��ة  اال  علين��ا  وم��ا  ملواجهات��ه، 
املقبل��ة واملتغي��رات احلاصلة، وهل ينج��ح احلزب في 
مواجهات��ه أم ان الضغ��وط املقبل��ة س��تكون أق��وى من 

قدراته وامكاناته؟{
قاسم قصير

الحوت إلذاعة الشرق:
 ال فرصة إاّل لـ»المختلط«

رأى نائب اجلماعة اإلس��المية د. عم��اد احلوت »أننا اآلن في 
مهل��ة الضرورة ونحت��اج إلى قانون يؤّمن عدال��ة التمثيل جلميع 
الق��وى السياس��ية. وطاملا أن هن��اك صراعاً حقيقي��اً بن األكثري 

واملطلق والنسبي املطلق، فال فرصة ألي قانون سوى املختلط«.
ولف��ت إلى »أننا أمام معضلة، فق��د جتاوزنا املهلة األولى في 
العش��رين من ش��باط، وبالتالي بدأن��ا ندخل في العد العكس��ي. 
وجت��اوز املهلة الثانية في 20 آذار يعن��ي أننا دخلنا في املجهول، 
وه��ذا يحّت��م عل��ى القوى السياس��ية أن تص��ل إلى قان��ون جديد 
يتضمن تأجيالً تقنياً، وإال فس��نجد أنفسنا أمام معضلة دستورية 
حقيقي��ة ف��ي م��ا يتعلق مبجل��س الن��واب«، مش��يراً إلى أن��ه »إذا 
ما أخفقت املناقش��ات فس��نرى أنفس��نا أمام احلاجة إل��ى اجتهاد 

دس��توري عم��ا إذا كان املجلس سيس��تمر بتصريف األعمال أم نك��ون أمام فراغ، وهذا يعني أننا س��ندفع 
حكماً إلى مؤمتر تأسيسي«.

واعتبر أن »جميع القوى السياس��ية أصبحت تعي ضرر هذا الفراغ إن حصل، ولكننا في نهاية األمر 
سنصل إلى قانون جديد«، مشدداً على أن »املهم أن يكون لدى اجلميع القدرة أو القناعة، وال بّد من تنازل 

اجلميع حتى نصل إلى قانون جديد، كما ال بّد من بعض اخلسارة احملدودة حتى حتل هذه اإلشكالية«.



5األمان األمان اإلقليمياألمـان - العــدد 1252 - 3 آذار 2017م

انطالق أول مؤتمر للفلسطينّيين بالخارج في إسطنبول

جتّم��ع نح��و س��تة آالف فلس��طيني م��ن كل أصقاع 
األرض ف��ي مدين��ة إس��طنبول التركي��ة صب��اح الس��بت 
املاض��ي للمش��اركة ف��ي »املؤمتر الش��عبي لفلس��طينّيي 
اخلارج«، يبحثون »الدور املفقود« لهم في صناعة القرار 
وبناء اس��تراتيجيات املش��روع الوطني ال��ذي انتقل ثقله 
إل��ى الداخ��ل احملتل عق��ب توقي��ع اتفاقية أوس��لو وقيام 
الس��لطة الفلس��طينية ع��ام 1993.  وش��هدت اجللس��ة 
االفتتاحي��ة للمؤمتر الذي دعت إليه س��بعون ش��خصية 
سياس��ية وأكادميية فلس��طينية، إلقاء عدد م��ن الكلمات 
الت��ي حتدث��ت عن مس��وغات انعق��اد املؤمت��ر وتطلعات 

املشاركن فيه.
فقد ركز رئيس اللجنة التحضيرية للمؤمتر )هش��ام 
أب��و محف��وظ( عل��ى دور فلس��طينيي اخلارج ف��ي العمل 
على حتقيق مطالب الش��عب الفلس��طيني بتحرير أرضه 
ومقدس��اته وإنه��اء االحت��الل اإلس��رائيلي له��ا، مبيناً أن 
تغييب دور فلسطينيي اخلارج على مدار ربع قرن تسبب 
ف��ي خلق حال��ة من الف��راغ واجلم��ود في أداء املؤسس��ة 

الفلسطينية.
أما رئيس املؤمتر الدكتور أنيس القاسم فحمل بشدة 

في كلم��ة له على قي��ادة الس��لطة الفلس��طينية، واتهمها 
بأنها عطلت طاقات الفلسطينين في اخلارج واستثنتهم 
من املشروع الوطني، مطالباً باسترداد »حقهم ودورهم« 

في منظمة التحرير الفلسطينية.
بدوره انتقد رئيس الهيئة العامة للمؤمتر )س��لمان 
أب��و س��تة( م��ا وصف��ه بتهمي��ش فلس��طينيي اخل��ارج 
الذي��ن يبلغ عددهم نحو س��بعة مالين نس��مة، في حن 
اس��تعرضت كلم��ات أخ��رى أدواراً وقص��ص جن��اح من 

جتربة فلسطينيي اخلارج لصالح القضية الفلسطينية.
ورد الناط��ق اإلعالم��ي للمؤمت��ر زي��اد العالول على 
االتهام��ات الت��ي وجه��ت للمؤمت��ر بع��دم دع��وة ممثلن 
ع��ن منظمة التحرير الفلس��طينية للمش��اركة فيه، مؤكداً 
أن الدع��وات وجهت للس��فير الفلس��طيني ف��ي العاصمة 

التركية أنقرة بوصفه ممثالً للمنظمة.
فعاليات املؤمتر

وتخل��ل اجللس��ة االفتتاحي��ة تقدمي ع��روض فيديو 
تتحدث عن واقع فلسطينيي اخلارج وظروف حياتهم في 
الشتات، وتظهر مشاهد من متسكهم بهويتهم الفلسطينية 

وحقهم في العودة لألرض التي أُخرجوا منها.

وأطل��ق القائم��ون عل��ى املؤمتر حمل��ة للتغريد على 
جمي��ع منصات التواصل االجتماع��ي، بلغ حجم التفاعل 

معها في يومه األول قرابة 500 مليون تغريدة.
وس��بق جلس��ة االفتت��اح عق��د دورات وورش عم��ل 
تدريبية تناولت ملفات إعالمية وسياسية هدفت لتطوير 
أداء الناشطن من فلسطينيي اخلارج في العمل لقضيتهم. 
كما شملت فعاليات املؤمتر عقد ندوات ومحاضرات حول 
العدي��د من املبادرات الفلس��طينية، وأقيم��ت على هامش 
املؤمتر معارض للتراث والفنون والفولكلور الفلسطيني، 

وأخرى عن واقع القضية الفلسطينية.
ووفق��اً للفنان التش��كيلي األردني عم��ر بدور، رئيس 
جمعية »املرس��م اجلوال« التي عرضت أكثر من خمس��ن 
لوحة فنية عن فلس��طن في املؤمتر، فإن مشاركته حتمل 
رسالة واضحة بش��أن انتماء »الكل العربي واإلسالمي« 

للقضية الفلسطينية.
وقال إن من بن اللوحات التي عرضت في املؤمتر ما 
يعود لفنانن سعودين وإماراتين وجزائرين ومصرين 

وبوسنين وحتى من روسيا.
وأش��ار إلى أن القضية الفلس��طينية ل��م تفقد قدرتها 
عل��ى إث��ارة اإلحس��اس اإلنس��اني ل��دى الفن��ان العاملي 
باعتباره��ا قضي��ة ح��ق بامتي��از، لكن��ه أوض��ح أن دور 
فلس��طينيي اخل��ارج يكم��ن ف��ي التواص��ل مع الش��رائح 
املختلف��ة ف��ي البل��دان الت��ي يقيم��ون فيه��ا لدع��م ه��ذه 

القضية. 
مخرجات عملية للمؤمتر

ومن املخرجات املهمة للمؤمتر؛ التوافق على اعتماد 
تس��مية »املؤمتر الشعبي لفلس��طينيي اخلارج« برئاسة 
الدكت��ور أني��س فوزي قاس��م، وينبث��ق عنه هيئ��ة عامة 
يرأسها سلمان أبو ستة رئيساً وثالثة نواب وأمن للسر، 
وانتخ��ب ماج��د الزي��ر ونائلة الوع��ري نائب��ن، على أن 
يجري التوافق على الثالث، فيما انتخب محمد األنصاري 

أميناً للسر.
كما اختي��ر املفك��ر منير ش��فيق أميناً عاماً، وهش��ام 
أبو محف��وط نائباً لألمن العام، واعتم��د إضافة عضوية 
ثالثن من الش��باب للهيئة العامة، واعتماد تشكيل جلنة 

القدس

وف��ي إط��ار املواق��ف، أكد حق الش��عب الفلس��طيني 
االحت��الل  ض��د  كاف��ة،  النض��ال  أش��كال  مبمارس��ة 
»اإلس��رائيلي«، وع��د ذل��ك حق��اً ش��رعياً كفلت��ه جمي��ع 

املواثيق.
ودعا املؤمتر إلى إطالق طاقات الشباب الفلسطيني، 
حيثما وجدوا، وإلى تش��جيع املبادرات الش��عبية في كل 

املجاالت.
وأك��د املؤمت��ر أن الش��عب الفلس��طيني ج��زء أصيل 
م��ن األمتن العربي��ة واإلس��المية، وأن مصاحل��ه امتداد 
ملصلحتهم��ا، داعي��اً إلى تعزيز الدور العربي واإلس��المي 

للوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
بوصلتنا فلسطن

وج��اء ف��ي البي��ان اخلتام��ي، أن املؤمت��ر الش��عبي 
الفلس��طيني ينأى بنفس��ه عن التدخل باحملاور العربية، 
ويعل��ن أن بوصلته فلس��طن، وليس طرف��اً بالتجاذبات 
السياس��ية، داعياً إلى حتيي��د املخيمات حيث وجدت عن 

دوائر الصراع فيها.
وطال��ب البي��ان اخلتامي ال��دول العربية الش��قيقة 
كافة، وجميع الدول التي حتتضن الش��تات الفلسطيني، 
بتوفير س��بل احلي��اة الكرمي��ة، وحرية التنقل والس��كن، 
التي ال تنتقص من حقهم بالعودة. وأكد تغليب املصلحة 
الفلس��طينية العليا على أية والءات خاصة، مش��دداً على 

أن مظلته هي فلسطن والوطن والشعب.
تفعيل دور الشتات

وق��رر املؤمت��ر إط��الق مس��ارات ومب��ادرات جامعة 
تأسيس��اً على تراك��م جهود ش��عبنا في مراح��ل النضال 
كافة، وبحث تفعيل دور فلس��طيني الش��تات باملس��ارات 
واإلعالني��ة  واالقتصادي��ة  واالجتماعي��ة  اإلعالمي��ة 

واجلماهيري.
وأكد أن املؤمتر يشكل دعوة خالصة وصرخة عالية 
للع��ودة التمس��ك بالثواب��ت والوح��دة واس��تعادة روح 

املقاومة والتضحية.
وس��جل املؤمت��ر اعت��زازه بتمس��ك أبن��اء الش��عب 
الفلس��طيني بح��ق الع��ودة ألرض��ه، »وهو ح��ق جماعي 
وف��ردي ال رجع��ة عن��ه وغي��ر قاب��ل للتص��رف«. وطالب 
الفصائل الفلس��طينية بالوحدة على قاع��دة التزام خيار 

املقاومة.
وحي��ا املؤمت��ر اجلمهوري��ة التركي��ة الس��تضافتها 
املؤمت��ر، و أش��اد بصمود أهلن��ا في الق��دس وانتفاضتهم 
الباسلة، داعياً األمتن العربية واإلسالمية وأحرار العالم 
إلى دع��م صمودهم، واحلف��اظ على الهوية الفلس��طينية 

ومنع ذوبانها.
حتية انتفاضة القدس

وأك��د البي��ان أن ال��رد عل��ى السياس��ة االحتاللي��ة 
الصهيوني��ة ال يكون إال بتأكيد احلق الكامل غير املنقوص 

بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأش��اد البيان اخلتامي ب�»االنتفاضة الفلس��طينية 
الش��بابية الثالث��ة«، وأنه��ا ج��اءت مبثاب��ة ب��دء مرحلة 

جديدة لدحر االحتالل وإزالة آثاره.
وتتج��اوز أع��داد فلس��طينيي اخلارج س��تة مالين، 
يت��وزع معظمه��م كالجئ��ن ف��ي األردن ولبنان وس��وريا 
ف��ي  منه��م  اآلالف  مئ��ات  يعي��ش  فيم��ا  اخللي��ج،  ودول 
ال��دول األوروبية والوالي��ات املتح��دة ودول أخرى حول 

العالم.{

حماس والجهاد اإلسالمي:
إسرائيل مسؤولة عن التصعيد في غزة

 حّملت حركتا املقاومة اإلس��المية )حماس( واجلهاد اإلس��المي يوم االثنن إس��رائيل مس��ؤولية 
التصعي��د ف��ي قطاع غ��زة، وأكدت��ا رفضهما محاول��ة ف��رض أي معادالت جدي��دة، وذلك بع��د غارات 

إسرائيلية أوقعت أربعة جرحى.   
وقال الناطق باس��م حماس فوزي برهوم في بيان صحفي: »نحّمل الكيان اإلس��رائيلي املسؤولية 
الكاملة عن اس��تمرار هذا التصعيد اخلطير على غزة، الذي يس��تهدف املقاومة الفلس��طينية وأهلنا في 

القطاع«.      
وأضاف برهوم أن استمرار استهداف مواقع املقاومة واملنشآت واملمتلكات وتعمد تفجير األوضاع 

في غزة ال ميكن السماح به أو القبول بفرض أي معادالت جديدة على املقاومة مهما كان الثمن. 
بدوره، قال الناطق باس��م حركة اجلهاد اإلسالمي )داود شهاب( في بيان إن االحتالل اإلسرائيلي 

يحاول »خلط األوراق وترجمة تهديداته ضد الشعب الفلسطيني من خالل قصفه لغزة«.
وأضاف أن كل ما تس��ّوقه إس��رائيل من مبررات له��ذا التصعيد باطل، مؤك��داً أن املقاومة لن تقبل 

باستمرار هذا العدوان مهما كان الثمن ومهما كانت التحديات.
وذك��رت مصادر فلس��طينية أن الغارات اإلس��رائيلية اس��تهدفت عدة مواقع تدري��ب ونقاط رصد 
لكتائب القس��ام )اجلناح العسكري حلركة حماس( في ش��مال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى 

إصابة أربعة أشخاص بجراح.
وق��ال اجليش اإلس��رائيلي إن غاراته على قطاع غزة اس��تهدفت أهدافاً حلركة حم��اس، وذلك رداً 
على إطالق قذيفة صاروخية على أرض خالء بالنقب الغربي جنوب إس��رائيل، دون وقوع إصابات أو 

أضرار. ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطالق هذه القذائف بعد.{

تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي يظهر 
قصورًا في عناصر مواجهة تهديد األنفاق

نقل��ت وس��ائل إع��الم إس��رائيلية عن تقري��ر مراقب 
الدول��ة ف��ي إس��رائيل القاضي املتقاعد يوس��ف ش��ابيرا 
بش��أن عملّي��ة اجل��رف الصل��ب، أّن هن��اك قص��وراً ف��ي 
جمي��ع عناصر مواجه��ة تهديد األنفاق م��ن قبل اجليش 

اإلسرائيلي واملؤسسة األمنية اإلسرائيلية.
وقال مراقب الدولة في إس��رائيل إّن رئيس احلكومة 
اإلس��رائيلية بنيام��ن ن��ن ياه��و ووزي��ر األمن الس��ابق 
موش��ي يعالون حجب��ا معلوم��ات عن أعض��اء املجلس 

الوزاري املصّغر.
وحت��ّدث ش��ابيرا ع��ن فج��وات اس��تخبارية كبيرة 
ف��ي املعلومات عن األنف��اق التي ُجمعت من قبل ش��عبة 
االس��تخبارات والش��اباك، كم��ا أش��ار إلى أن ن��ن ياهو 

رفض نهائّياً بدائل سياسية من دون دراستها.
وورد ف��ي تقرير مراقب الدول��ة أّن املجلس الوزاري 
املصّغر للحكومة اإلس��رائيلية لم يناق��ش تهديد األنفاق 
قب��ل عملّي��ة اجلرف الصل��ب، بالرغ��م من أنه ف��ي العام 

اعتبرت حركتا املقاومة اإلسالمية )حماس(، واجلهاد 
اإلس��المي، الفلس��طينيتان، أن تقري��ر مراق��ب الدول��ة ف��ي 
إسرائيل، بشأن احلرب األخيرة علي قطاع غزة عام 2014، 
الذي ُنش��رت أجزاء من��ه يوم الثالثاء، ميثل إق��راراً بهزمية 

إسرائيل أمام املقاومة الفلسطينية في هذه احلرب.
وقالت »حماس« في تصريح صحفي، إن تقرير مراقب 
الدول��ة اإلس��رائيلي، يوس��ف ش��ابيرا، ه��و »إق��رار ضمني 
بهزمية إس��رائيل أمام املقاومة الفلسطينية«، و»دليل على 

فشل إسرائيل في حتقيق أهدافها«.
واعتب��رت احلرك��ة، التي تس��يطر على غ��زة منذ عام 
2007، أن »ق��ادة االحت��الل يعيش��ون حال��ة م��ن اإلرباك، 
ويضلل��ون ش��عبهم ويكذب��ون عليه��م، ومن ح��ق املقاومة 
اس��تخدام س��الح األنف��اق وتطوي��ره للدف��اع ع��ن ش��عبنا 

الفلسطيني«.

2013 ُوصفت األنفاق بأنها تش��ّكل تهديداً استراتيجّياً، 
ولذل��ك لم يت��م حتديد األه��داف االس��تراتيجية للجيش 

اإلسرائيلي، ما دفع به إلى حتديد األهداف بنفسه.
كم��ا ل��م يناقش مجل��س ال��وزراء املصّغر، بحس��ب 
تقرير مراقب الدولة، الوضع اإلنساني الصعب في قطاع 
غّزة قبل عملية اجلرف الصلب، “بالرغم من أّن املؤسسة 
األمنية قّدرت أنه قد يكون له انعكاس��ات على إس��رائيل 

وعلى زيادة التهديد األمني من القطاع”.
وق��ال ش��ابيرا إّن نتنياه��و ويعال��ون ل��م يتأّكدا إذا 
كان ل��دى اجليش اإلس��رائيلي خط��ط عملّياتية ملواجهة 
األنفاق في فترة القتال. كما تبّن أيضاً، بحس��ب شابيرا، 
أّن اجلي��ش والش��اباك كان��ا على عل��م منذ وق��ت طويل 
قب��ل عملية اجلرف الصلب أّن الهج��وم اجلوي فقط ضد 
األنف��اق ال يدّمرها، وأنه غير ناجع بل يصّعب أيضاً على 
الق��وات البّري��ة التي س��تضّطر إلى إزالة الدم��ار للقضاء 

على األنفاق.

بدورها، قالت حركة اجلهاد اإلس��المي ف��ي بيان لها، 
إن تقرير املراقب »إقرار بفش��ل الع��دوان واحلرب على غزة 

عام 2014«.
واته��م مراق��ب الدول��ة في إس��رائيل، رئيس ال��وزراء، 
بنيامن نن ياهو، ووزير الدفاع الس��ابق موش��يه يعلون، 
وقائ��د اجلي��ش الس��ابق بيني غانت��س، وقادة عس��كرين 
آخرين، بعدم االس��تعداد بش��كل كاف ملواجه��ة »حماس« 

خالل حرب 2014.
ولم يتضم��ن التقرير توصي��ات باإلقال��ة وال العقاب، 
مكتفياً بتوجيه انتقادات إلى قيادات سياس��ية وعس��كرية 

تولت زمام األمور خالل احلرب في متوز، وآب 2014.
ويق��وم مراق��ب الدولة في إس��رائيل، مبه��ام مراجعة 
وتقيي��م أداء األجه��زة الرس��مية، لكن ليس م��ن صالحياته 

التحقيق أو اإلحالة إلى القضاء.{

»حماس« و»الجهاد«: تقرير »مراقب الدولة اإلسرائيلي« 
إقرار بهزيمة »تل أبيب« أمام المقاومة
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المعارضة السورية تكشف عالقة نظام األسد بتنظيم »داعش«
محادث��ات  ف��ي  الس��ورية  املعارض��ة  كش��فت 
»جني��ف4« ي��وم االثن��ن، عالق��ة نظام بش��ار األس��د 
إن  الس��ورية،  املعارض��ة  وقال��ت  الدول��ة.  بتنظي��م 
»النظ��ام يداف��ع عن تنظي��م الدولة، بتش��كيله حاجزاً 

مينع اجليش احلّر من قتال التنظيم املسلح«.
وأش��ارت إلى أنها س��تلتقي مع اجلانب الروسي 
س��عياً التخاذ موق��ف إيجابي يراهن على الش��عب ال 

على شخص زائل، في إشارة إلى بشار األسد. 
جاء ذل��ك ف��ي مؤمتر صحف��ي عقده رئي��س وفد 
املعارضة إلى جنيف، نصر احلريري، في املقر األممي 
بجني��ف، عقب جلس��ة مباحثات م��ع املبعوث األممي 

ستيفان دي ميستورا. 
وأفاد احلري��ري: »انتهين��ا من االجتم��اع الثاني 
م��ع املبعوث اخلاص، واللق��اء كان أكثر إيجابية )من 
اللق��اء األول(، وقدمنا له بياناً حول اإلجراءات واآلراء 
واألجن��دة الت��ي مت اقتراحه��ا، ووثيقتن ع��ن الوضع 
الكارثي اإلنساني الذي تتعرض له سوريا، والقصف 
م��ن قبل النظ��ام بالصواريخ، والنابال��م، وغاز الكلور 
الس��ام، في مختل��ف املناط��ق، والثاني��ة تتحدث عن 

اخلروقات التفاق وقف إطالق النار«. 
وأش��ار إل��ى أن »ع��دد الش��هداء منذ اتف��اق وقف 
إط��الق الن��ار األخي��ر املوقع ي��وم بداي��ة الع��ام، بلغ 
1161 مدنياً بريئاً، 216 منهم أطفال، ونحو 160 من 
النساء. وباملقابل هناك انتصار يسجل لإنسانية في 
سوريا، حيث فاز فريق الدفاع املدني بجائزة األوسكار 

بعرضهم فيلم عن اخلوذ البيضاء«. 
ويقدم الفيلم حملة عن احلياة اليومية للمتطوعن 
في اخلدمة مبنظمة الدفاع املدني التابعة للمعارضة 

السورية املعروفة باسم »اخلوذ البيضاء«. 
وع��ن وضع املفاوضات، قال احلريري إنه »حتى 
هذه اللحظة لم جند ش��ريكاً حقيقياً باحثاً عن السالم 
واألمن واالس��تقرار، فالنظام يستمر بارتكاب املجازر، 
وقتل املدنين لتقويض العملية السياسية، وباملقابل 
ل��م جند موقف��اً أو تصريحاً أو بيان��اً أو إدانة من أغلب 

أعضاء املجتمع الدولي«. 
احلري��ري حت��دث عن لق��اء لهم مع وفد روس��ي،  
أف��اد: »نتمن��ى أن ال تك��ون روس��يا مرهون��ة  حي��ث 
ملليش��يات إيراني��ة مارقة تخرب ف��ي املنطقة وال تريد 
الس��الم وال حتلم به، وستبقى تعمل من أجل تقويض 

أي فرصة، لتقويض 
في  السياسي  احلل 

سوريا«. 
جان��ب  م��ن 
آخر، اتهم احلريري 
الس��وري  النظ��ام 
م��ع  بالتع��اون 
الدول��ة،  تنظي��م 
»الي��وم  قائ��الً: 
قوات  بأن  س��معتم 

نظام بشار األسد تدافع عن »التنظيم« في سوريا، قبل 
أيام، وفي الوقت الذي تكون فيه املعارك على أش��دها 
على خطوط التماس في القرى التي تقع ش��رق مدينة 
الباب احملررة )بريف حلب(، يقوم النظام بالتنس��يق 
مع داع��ش بفتح ش��ريط يتخلل احليز الذي يس��يطر 
علي��ه التنظيم، لتقف حاجزاً أم��ام قوات اجليش احلر 

الذي يقاتل التنظيم«. 
وأرجع ذلك ألن »نظام بش��ار األس��د يشعر اليوم 
ب��أن األوراق التي كان يلعب عليه��ا تختطف من يده، 
فال يريد ألبطال اجليش احلر حتقيق االنتصارات على 
داعش، قوات��ه تقوم اليوم ب��دور احلاجز بن اجليش 

احلر والتنظيم«. 
لقائه��ا  خ��الل  قدم��ت  »املعارض��ة  أن  وأوض��ح 
مبيس��تورا ش��هادة موثقة ألح��د املس��اجن العلوين 
)تابع لقوات النظام( كان أس��يراً ل��دى قوات اجليش 
احل��ر، ومت إطالق س��راحه الحق��اً، حت��دث بالتفصيل 
كيف تنس��ق ق��وات النظام م��ع تنظيم الدول��ة«.  فيما 
روس��يا حاول��ت اتخ��اذ موق��ف محاي��د حت��ى ه��ذه 
م��ن  الق��رار  تأخ��ذ  أن  تس��تطيع  ال  لكنه��ا  اللحظ��ة، 
امليليش��يات اإليرانية املوجودة، ولك��ن انفتاحها على 
ممثل��ي الفصائل الثورية املعتدلة التي متثل الش��عب 
الس��وري، واعترافه��ا بهذه الفصائ��ل كطرف مفاوض 
في اتفاقية أصبحت موجودة في األمم املتحدة، يعتبر 

إشارة«. 
وتخش��ى املعارضة الس��ورية م��ن أن يؤثر عدم 
التزام روسيا بوعودها سلباً على مجريات مفاوضات 
»جني��ف4«، باعتب��ار أن وق��ف إط��الق الن��ار هو أحد 
إج��راءات بناء الثق��ة الضرورية للمضي ف��ي العملية 

السياسية.

تعاون األسد وداعش 
قال محمد علوش، رئيس وفد املعارضة السورية 
إل��ى مفاوض��ات أس��تانة، وعض��و الوف��د التفاوضي 
للمعارض��ة في مفاوض��ات »جني��ف- 4«، إن »الوفد 
عاد من أس��تانة بأكياس من الوعود فقط لم ينفذ منها 

شيء على أرض الواقع«، وال سيما وقف القصف. 
وأبل��غ وف��د املعارضة، وف��ق عل��وش، »اجلانب 
الروسي بأن لدى املعارضة وثائق تثبت تعاون نظام 
األس��د مع تنظي��م داعش، ف��كان الرد الروس��ي بأنهم 

يعرفون ذلك«، على حد قوله. 
وأعرب ع��ن اعتقاده ب��أن هناك أهدافاً سياس��ية 
أرادت موس��كو الوص��ول إليه��ا م��ن خاللن��ا، وعندما 

فشلت أعطت الضوء للنظام بالقصف، أو أنها محاولة 
للس��يطرة عل��ى املعارضة كما تس��يطر عل��ى النظام، 
ووض��ع اجلمي��ع حت��ت العب��اءة الروس��ية، وهن��اك 
احتماالت أخرى ميكن أن تؤخذ بعن االعتبار«.  وشدد 
عل��وش على أن »امليليش��يات اإليرانية )التي حتارب 
مع النظام( في س��وريا ه��ي مجموعات إرهابية، ومن 
غي��ر الع��ادل مناقش��ة إره��اب جه��ة واح��دة، وغض 

الطرف عن مناقشة إرهاب املجموعات األخرى«. 
إرهاب النظام

واعتب��ر عضو الوف��د التفاوض��ي للمعارضة في 
مفاوض��ات جني��ف4 أن »النظام ال يري��د وقف إطالق 
الن��ار؛ فهو يعي��ش على الدم، فإذا توق��ف إطالق النار 
ينته��ي النظام.. هذا النظام ينفذ هجمات ضد نفس��ه، 
كما ح��دث في تفجير مب��ان أمنية ف��ي مدينة حمص، 
ليتيح لنفسه وملندوبه في األمم املتحدة ورئيس وفده 

إلى جنيف، بشار اجلعفري، احلديث عن اإلرهاب«. 
وأعلن��ت »هيئة حترير الش��ام« مس��ؤوليتها عن 
مقتل ثالثن ضابطاً وجندياً م��ن قوات النظام، بينهم 
رئيس فرع األمن، اللواء حس��ن دعب��ول، ورئيس فرع 
أمن الدول��ة، العميد إبراهيم الدروي��ش، في هجومن 
متزامنن استهدفا فرعي األمن العسكري وأمن الدولة 

في حّيي الغوطة واحملطة مبدينة حمص. 
وتساءل علوش »أليس ما يقوم به النظام من قتل 
للمدنين واحتجاز مئات اآلالف واس��تخدام األس��لحة 

الكيمائية إرهاباً )؟!(«. 
وختم بقوله: »سوريا بخير إذا ذهب بشار األسد، 

أما إذا بقى فلن تكون بخير«.{

المعارضة السورية
تتمسك بأولوية االنتقال السياسي

تفجيرات حمص.. حين يجري 
استهداف النظام في عقر داره

بأولوي��ة  متس��كها  الس��ورية  املعارض��ة  أك��دت   
االنتقال السياسي في مفاوضات جنيف، في وقت أيدت 
فيه روسيا مطالب النظام السوري بإدراج بند محاربة 
اإلرهاب في ج��دول أعمال اجلولة الرابعة املنعقدة منذ 

االثنن املاضي برعاية األمم املتحدة.
 فقد قال املتحدث باس��م وفد املعارضة الس��ورية 
وائل علوان مس��اء الثالث��اء إن االنتقال السياس��ي هو 
العنوان العريض للق��رار الدولي 2254، وأكد ضرورة 

أن يكون القضية املركزية في هذه اجلولة الرابعة.
وأض��اف عل��وان أن وف��د النظام ال يري��د اخلوض 
في االنتقال السياس��ي ألن تش��كيل هيئة حكم انتقالية 
مبوجب القرار 2254 وبيان جنيف 1 ميثل »كابوس��ًا« 

بالنسبة إلى النظام السوري.
كم��ا أكد املتحدث الس��وري أن االنتقال السياس��ي 
هو البداي��ة ألي حديث آخ��ر، مضيفاً أن ه��ذا ما جاءت 
م��ن أجله املعارضة إلى جنيف، وهو بوصلتها في هذه 

املفاوضات.
وفي م��ا يتعلق بإمكانية س��عي املبع��وث الدولي 
إلى سوريا ستفان دي ميستورا ملناقشة قضايا احلكم 
واالنتخابات والدس��تور بش��كل متزامن، قال علوان إن 
هن��اك تتابعاً زمنياً ف��ي القرار 2254 يعط��ي األولوية 

لالنتقال السياسي.
وكان يتوق��ع أن يلتق��ي الوفد الس��وري املعارض 
برئاس��ة نص��ر احلري��ري مس��اء الثالثاء مس��ؤوالً في 
اخلارجي��ة الروس��ية، لك��ن عل��وان ق��ال إن االجتم��اع 
تأجل مع وفد من اخلارجية الروسية. كما قال غينادي 
غاتيلوف نائب وزير اخلارجية الروس��ي إنه س��يلتقي 

وفد الهيئة العليا للمفاوضات.

 عاشت املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام السوري 
في حمص منذ عام 2013 إلى 2017 على وقع تفجيرات 
بأس��اليب مختلفة، منه��ا العبوات املتفج��رة والدراجات 

النارية واألحزمة الناسفة.
وأعل��ن تنظي��م الدول��ة اإلس��المية مس��ؤوليته عن 
معظ��م تل��ك التفجيرات كالت��ي وقعت في حّي��ي الزهراء 
وعكرمة، بينما تبنت هيئة حترير الش��ام تفجيرين وقعا 

في شباط 2017.
وفي ما يأتي أبرز التفجيرات التي ش��هدتها مناطق 

النظام في حمص:
- 1 تشرين األول 2014:

قت��ل 32 ش��خصاً عل��ى األقل بينه��م عش��رة أطفال 
وج��رح 115 آخ��رون، بحس��ب وكال��ة األنباء الس��ورية 
الرسمية )سانا(، في تفجيرين وقعا قرب مدرسة عكرمة 
املخزومي االبتدائية في ح��ي عكرمة الذي تقطنه غالبية 

موالية للنظام.
واس��تعملت س��يارة مفخخة أم��ام مدرس��ة عكرمة 
اجلدي��دة، وبعده��ا بدقائ��ق فج��ر ش��خص نفس��ه أمام 

مدرسة عكرمة املخزومي، مخلفاً إصابات.
وأش��ارت س��انا -نقالً عن مصدر حكوم��ي- أن أحد 
التفجيرين استخدمت فيه س��يارة مفخخة كانت حتوي 
ث��الث أس��طوانات غ��از، كل منه��ا مفخخة بنحو س��بعة 

كيلوغرامات من مادة »السي فور« الشديدة االنفجار.
وارتفعت ح��دة التفجيرات في ع��ام 2015 لتصبح 
أكثر دموية، وُتظهر األرقام أن قرابة مئة قتيل وخمسمئة 

جريح سقطوا في حمص في ذلك العام.
- 28 كانون األول 2015:

قت��ل وجرح العش��رات بانفجار س��يارتن ملغمتن 
قرب الس��احة الرئيس��ية في حّي الزهراء مبدينة حمص 
اخلاضع��ة للنظ��ام الس��وري. وأف��اد املرص��د الس��وري 
حلقوق اإلنس��ان مبقت��ل 32 على األقل وإصابة تس��عن 

في هذين االنفجارين.
- 26 كانون الثاني 2016:

عل��وان قال إن االنتقال السياس��ي هو بوصلة وفد 
املعارضة في مفاوضات جنيف احلالية

وتأت��ي تصريحات املتحدث باس��م وفد املعارضة 
الس��ورية بعد س��اعات من تأكي��د غين��ادي غاتيلوف 
نائب وزير اخلارجية الروسي في جنيف على ضرورة 
إدراج بن��د محارب��ة اإلرهاب في ج��دول أعمال اجلولة 
الرابع��ة من املفاوضات الس��ورية، في ما ب��دا محاولة 

روسية ل�»خلط األوراق« في هذه املفاوضات.
والتق��ى غاتيل��وف ف��ي وق��ت س��ابق رئي��س وفد 
النظام السوري بش��ار اجلعفري، ونقل عنه أن وفده ال 
يعارض جدول األعمال احلالي، ولكنه يطالب بإضافة 
بند اإلرهاب. وقال مراسلون إن من شأن مطالبة روسيا 
ب��إدراج قضي��ة محاربة اإلره��اب في ج��دول األعمال، 
وبالتالي جعلها أولوية من األولويات الكبرى، أن يعقد 

أكثر هذه املفاوضات، ورمبا يعرضها للفشل.
وقد عقد املبعوث الدولي إلى س��وريا اجتماعاً مع 
وفد النظام الس��وري برئاس��ة بش��ار اجلعفري في مقر 
األمم املتح��دة ف��ي جني��ف. ودار النقاش ح��ول الورقة 
التي قدمها دي مستورا سابقاً لوفد النظام، ومالحظاِت 
هذا الوفد على الورقة التي ُتركز على القضايا اإلجرائية 

اخلاصة باملفاوضات.
وهذه اجللس��ة هي الثالثة بن دي مس��تورا ووفد 
النظام، بعد أن أكد اجلعفري خالل اجللس��ات السابقة 
على ضرورة مناقش��ة قضية مكافحة اإلرهاب في هذه 
اجلول��ة. وقد ألغ��ى اجلعفري مؤمت��ره الصحفي الذي 
كان مقرراً بعد اجللس��ة. وكان وفد املعارضة سلم دي 
ميس��تورا رده على الورقة اخلاصة بجولة املفاوضات 

احلالية.{

بانفج��ار  العش��رات  وأصي��ب  ش��خصاً   22 قت��ل   
سيارتن مفخختن في شارع الستن داخل حي الزهراء 

الواقع حتت سيطرة النظام.
الس��يارتن حاج��زاً مليليش��يا  واس��تهدفت إح��دى 
الدفاع الوطني املوالية للنظام، بينما اس��تهدفت الثانية 

املكان نفسه عقب جتمع املسعفن واملقاتلن.
- 21 شباط 2016:

قتل 59 ش��خصاً على األقل وأصيب العشرات جراء 
تفجيري��ن في ح��ي الزهراء ال��ذي تقطنه أغلبي��ة موالية 
لنظ��ام الرئيس بش��ار األس��د، جن��م أحدهما ع��ن تفجير 
آلية مفخخة، والثاني عن  تفجير ش��خص نفس��ه بحزام 
ناس��ف، أو تفجير آلية مفخخة ثانية في منطقة التفجير 

األول. وقد تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية التفجيرين.
- 9 شباط 2017:

قت��ل ثالث��ة أش��خاص وأصي��ب عش��رات بانفج��ار 
قنبلة في منطقة س��كنية مزدحمة مبدينة حمص، ووقع 
االنفجار في س��احة رئيس��ية بح��ّي الزه��راء. وجاء بعد 
يوم من قصف طائرات حكومية حّي الوعر الذي تس��يطر 
عليه املعارضة في حمص، وكان أس��فر عن مقتل تسعة 

أشخاص على األقل معظمهم مدنيون.
- 25 شباط 2017:

قتل نح��و أربعن ضابطاً وجندياً م��ن قوات النظام 
األمنية بينهم رئيس فرع األمن اللواء حس��ن دعبول، في 
هجومن متزامنن اس��تهدفا فرعي األمن العسكري وأمن 

الدولة في حيي الغوطة واحملطة مبدينة حمص.
وق��د تبنت هيئ��ة حترير الش��ام التفجيري��ن، وقال 
القي��ادي بهيئ��ة حتري��ر الش��ام )أب��و يوس��ف املهاجر( 
إن ثالث��ة م��ن »االنغماس��ين« توجه��وا إل��ى ف��رع األمن 
العس��كري وقتلوا ثالثة حراس قبل أن يدخلوا إلى غرفة 
الضب��اط ويقتل��وا 15 ضابطاً، ومن ثم إل��ى غرفة رئيس 

الفرع اللواء دعبول الذي قتل أيضاً في الهجوم.
وأض��اف أن اثن��ن آخرين من عناص��ره توجها إلى 
فرع أمن الدولة مبسدس��ات كامتة للصوت، مش��يراً إلى 
أن الهجوم��ن أس��فرا -وفق 
النظام األخيرة-  إحصاءات 

عن مقتل 47 عسكرياً.
التفجيري��ن،  وبع��د 
النظ��ام  ق��وات  صّع��دت 
السوري من قصفها اجلوي 
واملدفعي ملواق��ع املعارضة 
ف��ي أري��اف دمش��ق وإدلب 
تس��بب  حي��ث  وحم��ص، 
قتل��ى  بس��قوط  القص��ف 
وجرح��ى ودم��ار كبي��ر ف��ي 

املمتلكات.{
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انتقادات حقوقّية دولية لعرقلة روسيا والصين فرض عقوبات على النظام السوري

قتلى في غارات بريف إدلب.. وتقدم للنظام شرق الباب

سايكس بيكو جديد.. بمناسبة المؤتمر الكردي في موسكو

و»هيوم��ان  الدولي��ة«  »العف��و  منظمت��ا  انتق��دت 
رايت��س ووت��ش« احلقوقيت��ان الدوليت��ان، اس��تخدام 
روس��يا والصن حق النقض »الفيتو« لعرقلة مش��روع 
ق��رار مبجل��س األم��ن ي��وم الثالث��اء، كان يدع��و إل��ى 
فرض عقوبات على مس��ؤولن كبار بالنظام الس��وري 
لتورطهم في ش��ن هجمات باألس��لحة الكيميائية على 

املدنين. 
وقال لويس ش��اربونو مدير قسم األمم املتحدة في 
هيومن رايتس ووتش، إن »قرار روس��يا والصن الذي 
يدعو للس��خرية اليوم يبعث رسالة واضحة بأن نشر 
أسلحة محظورة في سوريا ميكن أن مير دون عقاب«. 

وأضاف شاربونو في رسالة بعث بها للصحفين 
املعتمدين ب��األمم املتحدة عب��ر البري��د اإللكتروني، أن 
»روس��يا تقوم بتقويض احلظر الدول��ي األكثر احتراماً 

في العالم بشأن استخدام األسلحة الكيميائية«. 
ودع��ت »هيوم��ان رات��س ووت��ش« في رس��التها 

قتل عشرون مدنيا إثر غارات روسية على مدينة 
أريحا ف��ي ريف إدلب يوم االثن��ن، بينما خلف قصف 
النظام س��تة قتلى في ريف دمش��ق وع��دة جرحى في 
حي الوع��ر احملاصر بحم��ص، وتزامن ذل��ك مع تقدم 
قوات النظام ش��رق مدينة الباب في ريف حلب شمال 

سوريا.
وقال مس��ؤول بالدفاع املدني في أريحا إن طائرة 

بقناب��ل  قصف��ت  روس��ية 
مناطق  للتحصينات  خارقة 
س��كنية، م��ا أدى إل��ى تدمير 
كام��ل لثالث��ة مب��اٍن ومقت��ل 
عش��رين مدنياً بينهم نس��اء 

وأطفال. 
الدف��اع  فري��ق  ومتك��ن 
املدن��ي م��ن انتش��ال طفلن 
عل��ى قي��د احلياة م��ن حتت 
ركام منزلهم��ا بع��د تدميره، 
بينم��ا ال ي��زال نح��و ثالث��ن 

بدع��وة م��ن مركزي أبح��اث ودراس��ات يتابعان 
الش��أن الكردي في املنطقة، وبتمويل ودعم روس��ّين 
مباش��رين، عق��د سياس��يون ومفكرون أك��راد وروس 
مؤمت��راً إقليمياً في موس��كو، لبحث مس��تقبل القضية 

الكردية في تركيا والعراق وسوريا.  
من املهم أن نعرف مبن سيتزوج العريس الكردي 
املرتفعة أس��همه في هذه املرحلة، القضية الكردية في 
تركيا والعراق وس��ورية وإيران، البلدان األربعة التي 
يتنازعون معها على حقوقهم السياسية واالجتماعية 
والثقافي��ة، حت��ت عن��وان »املنافس��ة إلعادة تقس��يم 
النفوذ في الش��رق األوسط: الوضع الراهن والعواقب 
احملتمل��ة، مبش��اركة ممثلن ع��ن أكراد ه��ذه البلدان. 
ويحم��ل املؤمتر في طياته دالالت ع��دة، منها أنه يعقد 
للمرة األولى بهذا الشكل والتمثيل الواسع من األكراد، 
وجاء قبيل انطالق مفاوضات جنيف السورية بأيام، 

األمم  ف��ي  األعض��اء  »ال��دول 
ض��رورة  إل��ى  املتح��دة 
استكش��اف ومتابع��ة س��بل 
بديلة للمس��اءلة عن اجلرائم 
اقترفته��ا  الت��ي  اخلطي��رة 

احلكومة السورية«. 
قال��ت  جهته��ا،  م��ن 
ش��رين تادرس رئيسة مكتب 
منظمة العف��و الدولية باألمم 
املتحدة إن »روس��يا والصن 
تستخفان بأرواح املالين من 
الس��ورين م��ن خ��الل عرقلة 

مش��روع القرار الذي جرى التصوي��ت عليه في مجلس 
األمن الدولي اليوم«. 

وأضاف��ت ف��ي رس��الة بالبري��د اإللكتروني وصل 
األناض��ول نس��خة منها أنه »منذ س��ت س��نوات تعمل 

شخصاً حتت األنقاض.
وأغارت طائرات سورية وروسية على مدن خان 
ش��يخون ومع��ّرة النعم��ان وبلدات الش��يخ مصطفى 
وترمال وجواره��ا، ومعرة، ما أدى إلى خروج مش��فى 

بلدة الدير الشرقي عن اخلدمة، بحسب شبكة شام.
وأضافت الش��بكة أن االش��تباكات متواصلة بن 
النظ��ام واملعارض��ة ف��ي مناط��ق القاب��ون وتش��رين 

ويشكل فرصة روسية لألكراد لتنسيق مواقفهم حتت 
الرعاية واحلماية التي توفرها لهم. ويبدو أن موسكو 
الت��ي تخلت عن حليفها أوجالن، وقبلت تس��ليمه إلى 
أنقرة في 15 شباط 1999، حتاول أن تكفر عن نفسها 
م��ن خالل توقي��ت انعقاد املؤمت��ر في التاريخ نفس��ه 

الذي تخلت فيه عن أوجالن.
وقد تكون موسكو جاهزة لتفعيل ورقة بذل مزيد 
من اجلهود، م��ن أجل إجناز عملي��ة التفاهم بن نظام 
األسد وصالح مس��لّم في سورية، وهي فعلت ذلك في 
كان��ون األول من العام املنصرم، لكنها بش��أن إمكانية 
الوقوف ال��ى جانب اقتراح منح أكراد س��ورية احلكم 
الذات��ي، تق��ول إن دس��توراً فيدرالي��اً لس��ورية يحمي 
حصة األكراد السياسية والدستورية ونفوذهم ال يعّد 
اقتراحاً، بل تس��اؤالً تطرحه هي لبدء املناقش��ة حول 
املوض��وع، لكنه��ا على األرض تفعل أكث��ر من ذلك. أن 
تنس��ق روس��يا م��ع أكراد 
سورية، من دون تفاهمات 
مس��بقة م��ع أنق��رة، أم أن 
س��حب  حت��اول  موس��كو 
الورق��ة الكردي��ة م��ن ي��د 
في  لتوظيفه��ا  واش��نطن، 

عالقتها بأنقرة وطهران؟
موس��كو  ع��ادت 
بافتت��اح  س��محت  الت��ي 
االحت��اد  حل��زب  ممثلي��ة 
الك��ردي،  الدميقراط��ي 
وأصدرت »رس��الة تنظيم 

روسيا والصن على منع قرارات مجلس األمن املتعلقة 
مبعاقبة احلكومة الس��ورية، ما يش��جع جميع أطراف 
النزاع في سوريا على عدم االكتراث بالقانون الدولي.. 
إن الرس��الة القادمة من املجتمع الدولي هي أنه عندما 

وبساتن برزة ش��رق دمشق، حيث تصّدت املعارضة 
جلمي��ع مح��اوالت تقدم النظ��ام وكبدتها خس��ائر في 

األرواح والعتاد رغم الغارات اجلوية.
وفي ريف دمشق، تدور اش��تباكات على جبهات 
بل��دة حزرما، حي��ث دم��رت املعارضة دباب��ة وقتلت 
طاقمها، بينما قصفت قوات النظام بلدة دوما ومنطقة 
املرج وخلفت س��تة قتلى والعديد من اجلرحى بينهم 

أطفال ونساء.
مناطق أخرى

من جهة أخرى، قال مراسلون في حمص إن عدداً 
من املدني��ن -بينهم أطف��ال- أصيبوا بج��روح جراء 
اس��تهداف قوات النظ��ام حّي الوعر بقذائ��ف املدفعية 
واله��اون، وذل��ك ضمن حملة تصعيد م��ن النظام ضد 
احل��ي احملاصر ال��ذي تع��ّرض خ��الل األي��ام الثالثة 
املاضي��ة ألكث��ر م��ن 150 غ��ارة، أدت إلى قتل عش��رة 

مدنين وإصابة مئات آخرين.
أم��ا حل��ب فتش��هد مع��ارك عنيف��ة ف��ي جبه��ات 

املؤمت��ر الك��ردي واح��دة مم��ا تس��تطيع أن تفعل��ه، 
وذريعته��ا دائم��اً جاه��زة هن��ا، الدف��اع عن س��ورية، 
تتقاط��ع  حي��ث  االس��تراتيجي«،  وش��ريكها  حليفه��ا 
املصال��ح بن اجلانب��ن. لك��ن موس��كو مبقترحاتها، 
في إطار مش��روع الدس��تور الذي ترّوجه في س��ورية 
اجلديدة، تدعم قيام كي��ان فيدرالي هناك، وهي تدرك 
جي��داً أنه بع��د حرمانهم حضور اجتماعات أس��تانة، 
جلأ أكراُد س��ورية إليه��ا، لبحِث التنس��يق في حماية 
مصاحلهم. وهي لذلك تقدم تس��هيالت حيال املطالب 
الكردية، إذا ما ش��عرت بأن تفاهماً تركياً أميركياً، يتم 
من وراء ظهرها، وعلى حس��ابها في سورية. ورسالة 
تنظي��م املؤمتر الكردي واحدة مما تس��تطيع أن تفعله 
موس��كو، وذريعتها دائماً جاهزة، الدفاع عن سورية، 
حليفه��ا وش��ريكها االس��تراتيجي. وقد تتح��ول إدارة 
ترامب نحو ترجيح التنس��يق م��ع حليفها التركي في 
امللف السوري، لكن موسكو جاهزة الستغالل عالقتها 
بأنصار املشروع الفيدرالي من األكراد، وتقدمي نفسها 
راعياً ملصاحلهم، بدالً من واشنطن، فيما تتشدد تركيا 
في منع إش��راك مجموعات حزب االحتاد الدميقراطي 
ف��ي أية مفاوضات تتعلق بس��ورية، تك��ون هي طرفاً 

فيها.
ف��ي الس��يناريو احملتم��ل، ل��ن تتخلى أنق��رة عن 
مواقفه��ا حيال ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي الكردي، 
وأمي��ركا ل��ن تتراجع ع��ن دعمه��ا الوح��دات الكردية 
في س��ورية الت��ي حتارب »داع��ش«. قد يك��ون احلل 

يتعلق األمر بسوريا، فال توجد خطوط حمراء«. 
يش��ار إل��ى أن روس��يا اس��تخدمت ح��ق النق��ض 
»الفيتو« 7 مرات لعرقلة صدور مشاريع قرارات بشأن 

سوريا منذ بداية األزمة. 
وص��وت ملش��روع الق��رار تس��ع دول م��ن أعض��اء 
املجلس البال��غ عددهم 15 دولة، فيم��ا اعترضت على 
القرار روس��يا والصن)وهما من الدول اخلمس الدائمة 
العضوي��ة باملجلس الت��ي متتلك حق النق��ض الفيتو( 
إضاف��ة إلى بوليفيا، فيما امتنعت مصر وكازاخس��تان 

وإثيوبيا عن التصويت. 
وكان مش��روع القرار يقترح فرض عقوبات تشمل 
جتميد ودائع ومنع من الس��فر على أحد عش��ر مسؤوالً 
عسكرياً في النظام السوري، إضافة إلى فرض عقوبات 

على عشر مؤسسات تابعة للنظام. 
واقت��رح املش��روع حظ��ر توريد طائ��رات مروحية 
أو قط��ع غياره��ا إلى س��وريا؛ بس��بب اس��تخدام نظام 
بش��ار األس��د لتلك املروحيات في هجمات��ه الكيميائية 
عل��ى املدنين، بحس��ب ما خل��ص إليه التقري��ر األخير 
لآللية املش��تركة ب��ن األمم املتحدة ومنظمة األس��لحة 
الكيمائي��ة، وال��ذي ُع��رض عل��ى مجل��س األم��ن، يوم 

اجلمعة املاضي.{

سوق اجلبس والراش��دين ومنطقة الصحفين، حيث 
س��يطرت قوات النظ��ام على قرية عق��رب رغم تكبدها 
ع��دة خس��ائر، وش��نت غ��ارات عل��ى ق��رى الهزان��ي 
وقنيط��رات واخلزاعل��ة وقتل��ت ش��خصن وجرح��ت 

آخرين.
وإل��ى الش��رق م��ن مدين��ة الب��اب بري��ف حل��ب، 
س��يطرت قوات النظام على بلدة »جب اخلفي« وقرى 
أخ��رى، وأصبح��ت عل��ى مت��اٍس م��ع ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة، لتك��ون بذلك حلقة وصل ب��ن املناطق 

اخلاضعة لسيطرة األكراد شرق نهر الفرات وغربه.
ومبوازاة ذلك، س��يطر اجلي��ش احلر على قرى أم 
ش��كيف وفيخة كبيرة وفيخة صغيرة وجب نعس��ان 
وزمار، واش��تبك مع قوات سوريا الدميقراطية جنوب 

مدينة جرابلس.
وقالت وكال��ة األناضول إن النازح��ن من مدينة 
الباب بدأوا اليوم بالعودة تدريجاً إلى منازلهم بعدما 
سيطر عليها اجليش احلر املدعوم من اجليش التركي 

اخلميس املاضي.
وقال ناشطون إن طيران النظام شن غارات على 
ق��رى الصي��اد وحصرايا وحم��ادي عمر ف��ي محافظة 
حم��اة، وألقى برامي��ل متفجرة على أحي��اء مدينة دير 
ال��زور اخلاضع��ة لس��يطرة تنظيم الدولة اإلس��المية 

وأسقط عدة جرحى.{

ف��ي أن يتخلى أكراد صالح مس��لم ع��ن الذهنية التي 
يطرحونها، وينتظروا مس��ار الثورة في س��ورية، غير 
أن أكراد سورية يقولون إنهم تعلموا الدرس من اتفاق 
»سايكس بيكو« األول قبل مائة عام، ولن يسمحوا بأن 
يكون مش��روع س��ايكس بيكو اجلديد على حس��ابهم 
مرة أخ��رى. من امله��م طبعاً أن نعرف مبن س��يتزوج 
العريس الك��ردي املرتفعة أس��همه في ه��ذه املرحلة، 
لك��ن املهم أيض��اً أن نعرف العروس التي س��يختارها 
م��ن بن فتياٍت عديدات حت��ى ال يقع في مطب االكتفاء 

باختيار بذلة العرس التي سيرتديها ال أكثر.
ويرى األكراد أنهم اليوم وسط تطورات تاريخية، 
تلع��ب دوراً بّناًء ملصلحته��م، أكثر من أي وقت مضى، 
وأن الهدف األكبر بالنسبة إلى أكراد سورية هو إنشاء 
دولة مس��تقلة خاصة بهم، أما احل��د األدنى ألهدافهم 
فهو حصولهم على حكم ذاتي سياسي وثقافي موسع، 
في إطار الدولة الس��ورية. وهناك م��ن يرى أن األكراد 
وصل��وا إلى مرتب��ة القبول بهم قوة ُتس��هم في حتديد 
ش��كل مس��تقبل املنطقة، وأن التحوالت التي أنتجتها 
ث��ورات الربي��ع العربي أع��ادت القضي��ة الكردية إلى 
الواجهة، فضالً عن جناح األكراد في اس��تثمار احلرب 

على »داعش«.
ويستفيد أكراد صالح مسلم الذين يناورون على 
أكث��ر م��ن جبهة م��ن أجل الوص��ول الى هدفه��م األول 
ف��ي احلصول عل��ى حكم ذاتي ف��ي املنطقة الش��مالية 
املتاخمة لتركيا، يستفيدون اليوم من الدعم األميركي 
العسكري واملادي املباشر، حتت غطاء محاربة تنظيم 
الدولة اإلسالمية في سورية والعراق. وهم يحاولون 
إقناع اإلدارة األميركي��ة اجلديدة بأنهم، بتحالفهم مع 
الق��وى العربية في املنطقة الواقعة حتت س��يطرتهم، 
وبغط��اء ج��وي أميركي، ميكنه��م ط��رد »داعش« من 
الرق��ة نفس��ها، وأن مطلبه��م الوحي��د هن��ا ه��و رب��ط 
الكانتونات الكردية في ش��مال س��ورية ببعضها، من 

خالل تعطيل عملية درع الفرات التركية.{

بقلم: د. سمير صاحلة
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ترامب وخيار حل الدولتين.. خيارات السلطة الفلسطينّية
ل��م ُتش��كل مواقف وإج��راءات الرئي��س األميركي 
ترام��ب األخي��رة م��ن القضي��ة الفلس��طينية مفاج��أة 
للسياسين أو املتابعن له، فاإلجراءات متاشت متاماً 
مع وع��وده االنتخابي��ة قبل فوزه مبنصب الرئاس��ة، 
ورغم ذلك فإن س��رعة اتخاذه��ا والطريقة التي مت بها 
اإلعالن عنها شكالً  صدمة قوية ملن كان يأمل أن يكون 

ترامب املرشح للرئاسة غير ترامب الرئيس.
املوق��ف األبرز -الذي أرس��ل موج��ة صادمة عبر 
احملي��ط- كان التخل��ي الفعل��ي عن ثابت م��ن ثوابت 
السياس��ة األميركي��ة منذ عق��ود هو »ح��ل الدولتن«. 
وبغ��ض النظ��ر ع��ن حقيق��ة وإمكاني��ة تطبي��ق ح��ل 
الدولت��ن عل��ى أرض الواق��ع م��ع إج��راءات التهويد 
القائمة على األرض منذ سنوات، مبا فيها: زيادة أعداد 
املس��توطنن، وض��م األراض��ي، واجل��دار... وغيرها؛ 
فإنه وّف��ر غطاء لطرف��ي النزاع: اجلانب الفلس��طيني 
لتبرير استمراره في عملية السالم الفاشلة، واجلانب 
اإلس��رائيلي ملواصلة تهويد الضفة في ظل مفاوضات 

ال تتقدم.
موقف إدارة ترامب

ليس م��ن قبيل املبالغ��ة الق��ول إن إدارة الرئيس 
ترامب احلالية تش��ن حرباً سياس��ية ومالية ش��املة 
عل��ى الس��لطة الفلس��طينية، م��ع انحي��از علن��ي تام 

ل�»إسرائيل«.
ال يتوق��ف األم��ر عن��د التخل��ي ع��ن خي��ار »ح��ل 
الدولتن« بل تعداه إلج��راءات أكثر عدوانية، رمبا لم 
يتوقف عنده��ا املتابع��ون ألنها ُمّررت م��ع حزمة من 
اإلج��راءات واملواقف األخرى وتس��ببت في ردود فعل 
عنيف��ة، كق��رار حظ��ر مواطني س��بع دول م��ن دخول 
الواليات املتحدة، وما تبعه من معارك قضائية غطت 

على األمور األخرى. ومن هذه اإلجراءات العدوانية:
»بغ��ض النظر ع��ن حقيقة وإمكاني��ة تطبيق حل 
الدولت��ن واقعي��اً بس��بب إج��راءات التهوي��د القائمة 
منذ س��نوات؛ فإنه وّفر غطاء لطرف��ي النزاع، اجلانب 
الفلس��طيني لتبري��ر اس��تمراره ف��ي عملي��ة الس��الم 
الفاشلة، واجلانب اإلسرائيلي ملواصلة تهويد الضفة 

في ظل مفاوضات ال تتقدم«
1- نقل الس��فارة األميركية للق��دس احملتلة: فقد 
تعه��د الرئي��س ترامب ف��ي حملت��ه االنتخابي��ة بنقل 
الس��فارة األميركي��ة إل��ى الق��دس احملتلة، وه��و األمر 

الذي أحجم الرؤساء السابقون عن القيام به، وجّمدوا 
تنفي��ذه لس��نوات. الرئيس ترامب أعل��ن بعد انتخابه 

أنه ملتزم بوعده ويدرس آليات تنفيذه.
ال  أن��ه  ترام��ب  الرئي��س  أعل��ن  االس��تيطان:   -2
يعتق��د أن االس��تيطان يعرق��ل عملي��ة الس��الم، لكنه 
-في مؤمتره الصحفي مع رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ن ن��ن ياهو- طل��ب من��ه التريث »قلي��الً« في 

موضوع االستيطان.
حزم��ة  ترام��ب  جّم��د  املالي��ة:  العقوب��ات   -3
مس��اعدات للس��لطة الفلس��طينية بقيمة 221 مليون 
دوالر، كان الرئي��س الس��ابق ب��اراك أوبام��ا أقرها في 
الساعات األخيرة من رئاس��ته، ومنذ تسلمه الرئاسة 
لم حُتّول أي مستحقات مالية للسلطة في العام املالي 

.2017-2016
4- تعي��ن ديفد فريدمان س��فيراً أميركي��اً جديداً 
لدى »إس��رائيل«، وهو معروف بحماس��ته الش��ديدة 
لالس��تيطان وتأييده له، ويدافع عن ضم »إس��رائيل« 
للضف��ة الغربي��ة احملتل��ة، وال يؤمن بح��ل الدولتن، 
ويعتب��ر اجل��والن ذا أهمي��ة اس��تراتيجية إلس��رائيل 

وليس منطقة نزاع.
5- ع��ّن ترام��ب أحد عش��ر يهودياً ف��ي مناصب 
قيادية في إدارته، حس��ب تقرير إس��رائيلي ُنش��ر يوم 
27 كان��ون الثان��ي 2017 حتت عن��وان »تعّرف على 
كب��ار املس��ؤولن اليه��ود ف��ي إدارة ترام��ب«، وقدمت 

صحيف��ة »جروزاليم بوس��ت« اليمينية اإلس��رائيلية 
تعريفاً بهؤالء.

6- إص��دار إدارة ترامب مرس��ومن ينصان على 
تقلي��ص أو حت��ى إلغ��اء املس��اهمة املالي��ة للوالي��ات 
املتحدة في وكاالت عدة تابعة لألمم املتحدة ومنظمات 
دولية، وإعادة النظر في سلسلة من املعاهدات، حسب 
ما ذكرته صحيفة نيوي��ورك تاميز في عددها الصادر 

يوم 25 /2017/1.
7- رفض��ت اإلدارة األميركية اجلدي��دة الرد على 

اتصاالت مس��ؤولي السلطة )باس��تثناء ماجد فرج(، 
بينما شّرعت األبواب للمسؤولن اإلسرائيلين، وكان 
آخره��م ن��ن ياه��و ال��ذي خاطب��ه ترام��ب ب�»بيبي«، 

مبتعداً عن األعراف الدبلوماسية.
8- ه��دد الرئي��س ترامب مبعاقبة الفلس��طينين 
محكم��ة  ل��دى  »إس��رائيل«  مبقاض��اة  قام��وا  إذا 
اجلناي��ات الدولية، وفق ما نش��رته صحيفة هآرتس 
»اإلس��رائيلية«. وقال مس��ؤولون غربي��ون إن اإلدارة 
األميركي��ة اجلديدة س��تقوم بتنفيذ عقوب��ات واتخاذ 
خط��وات ش��ديدة أخ��رى، وأش��ارت هآرت��س إلى أن 
الت��ي  املس��اعدات  بقط��ع  س��تقوم  األميركي��ة  اإلدارة 
تقدمه��ا الواليات املتحدة إلى الس��لطة الفلس��طينية، 

وستقوم بإغالق مكاتب تابعة للمنظمة.
ث��م كان املوقف األبرز بإس��قاط »ح��ل الدولتن« 
كسياس��ة أميركية وخي��ار وحيد، إذ أعل��ن ترامب في 
مؤمت��ر صحفي مش��ترك مع نن ياهو يوم 15ش��باط 

بقلم: ابراهيم حمامي

نتن ياهو ناقش في استراليا إمكانّية 
ادخال قوات دولية الى قطاع غزة

هنّية: نسعى لعالقات استراتيجّية قوية مع مصر

 قال��ت االذاع��ة االس��رائيلية العام��ة، إن رئيس 
ال��وزراء، بنيامن ن��ن ياهو، ناقش خ��الل اجتماعه 
م��ع وزيرة اخلارجية االس��ترالية، جولي بيش��وب، 

إمكانية إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة. 
وذك��رت االذاع��ة، صب��اح االح��د، أن ن��ن ياهو 
أث��ار امكانية إدخال ق��وات دولية الى غ��زة للحفاظ 
على »األم��ن ومواجهة اإلرهاب«، خالل اجتماعه مع 

وزيرة اخلارجية االسترالية بيشوب. 
وف��ي ذات املوضوع، قال��ت القناة اإلس��رائيلية 
الثاني��ة، إن ن��ن ياه��و أع��رب خ��الل االجتم��اع مع 
بيش��وب ع��ن امتع��اض بالده م��ن قضي��ة »القوات 
األجنبي��ة«، التي ق��ال إنها »لم تك��ن جتربة جيدة«، 
لكنه أش��ار في ذات الوقت، إل��ى إمكانية تنفيذها في 

قطاع غزة. 
وأش��ارت اإلذاعة اإلس��رائيلية، إلى أن نن ياهو 
أكد خ��الل لقائه م��ع الوزي��رة االس��ترالية، ضرورة 
اس��تمرار الس��يطرة األمنية اإلس��رائيلية في الضفة 

الغربية، في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية. 
وفي سياق آخر، أشارت االذاعة إلى أن نن ياهو 
بحث املل��ف اإليراني، مع املس��ؤولن االس��ترالين، 
إضافة الى تعزيز العالقات بن اس��رائيل واستراليا 

في شتى املجاالت. 
حماس ترفض

 رفض��ت حركة املقاومة اإلس��المية )حم��اس( يوم 

 قال إسماعيل هنّية نائب رئيس املكتب السياسي 
حلركة املقاومة اإلس��المية )حماس( يوم اجلمعة إن 
حركته حترص على إقامة عالقات استراتيجية قوية 

مع مصر.
وأض��اف هني��ة، في كلم��ة ألقاه��ا خ��الل افتتاح 
مس��جد »رائد العّطار« في مدين��ة رفح )جنوبي قطاع 
غ��زة(، عق��ب ص��الة اجلمعة: »نق��ول ملصر: غ��زة لن 
يأتيك��م منه��ا إال كل خي��ر«، مؤك��داً أن اللق��اءات التي 
أجرته��ا حركته مؤخ��راً مع اجلانب املص��ري »تكلّلت 

بالنجاح«.
والتقى هنية في كانون الثاني املاضي مسؤولن 
مصري��ن بالقاه��رة، وأك��د عق��ب عودته إل��ى غزة أن 
العالق��ة م��ع مصر تش��هد »نق��الت نوعي��ة وإيجابية 
س��تظهر نتائجها في األيام القادم��ة«، كما زار وفد من 
األجهزة األمنية التابعة حلركة حماس مصر أيضاً في 

31 كانون الثاني املاضي.
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة 
أعلنت مؤخراً أنها بصدد تعزيز إجراءاتها األمنية على 
احلدود مع مصر، و»بذل مزيد من االحتياطات األمنية 

للمحافظة على استقرار املنطقة احلدودية«.
مشاركة يحيى السنوار

من جان��ب آخر، أش��ار هنّية ال��ى انتخاب يحيى 
السنوار رئيس��اً للمكتب السياس��ي للحركة في قطاع 
غزة. وأضاف: »وصول رجل من املدرس��ة العسكرية 
في حماس، وأمضى 24 عاماً داخل سجون االحتالل، 

لرئاسة مكتب احلركة السياسي بغزة مفخرة لنا«.
وشدد هنّية على أن »حماس حركة موحدة وفيها 
تخصص��ات وإدارات ومؤسس��ات وهيئات ش��ورية، 
وهي وفّية لش��هدائها ومؤسس��يها وكل أبنائها الذين 

األحد مقترحاً إلرس��ال قوات دولية إل��ى قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه منذ عام 2007 ويتعرض حلصار إسرائيلي 
خانق. وقال املتحدث باسم احلركة عبد اللطيف القانوع 
في بيان صحفي إن إرس��ال قوات دولية إلى القطاع »هو 

أمر خطير ومرفوض متاماً«.
وكان��ت اإلذاع��ة اإلس��رائيلية العام��ة الرس��مية قد 
ذكرت في وقت س��ابق م��ن يوم األحد أن رئي��س الوزراء 
اإلس��رائيلي بنيامن نن ياهو ناق��ش خالل اجتماعه مع 
وزي��رة اخلارجي��ة األس��ترالية جولي بيش��وب إمكانية 
إدخ��ال قوات دولي��ة إلى قطاع غزة. يش��ار إل��ى أن غزة 
تعرضت لثالث حروب من إس��رائيل منذ سيطرة حماس 

عليها.
وذكرت اإلذاع��ة صباح األحد أن نن ياهو بّرر قبول 
ق��وات أجنبية في غ��زة باحلفاظ على »األم��ن ومواجهة 
اإلره��اب«، غي��ر أن مصادر ف��ي ديوان نن ياه��و نفت ما 
تردد ع��ن اقتراح رئيس الوزراء إرس��ال قوات دولية إلى 
غزة. وأضافت أن نن ياهو نفسه رفض اقتراحاً طرحته 

بيشوب في هذا الصدد.
وفي الس��ياق ذاته قالت القناة اإلس��رائيلية الثانية 
إن ن��ن ياه��و أع��رب خ��الل االجتم��اع مع بيش��وب عن 
امتعاض بالده من قضية »الق��وات األجنبية«، التي قال 
إنها »ل��م تكن جتربة جيدة«، لكنه أش��ار في الوقت ذاته 
إل��ى إمكاني��ة تنفيذها في قط��اع غزة. وأوضح��ت القناة 
معارضة نن ياهو لتطبيق فكرة نش��ر قوات أجنبية في 

الضفة الغربية.{

يحملون هّم الوطن ويعملون ألجله«.
وشارك السنوار في افتتاح املسجد في أول ظهور 
له يحظى بتغطية إعالمية منذ توليه منصبه، لكنه لم 

يدل بأي تصريح.
ب��دوره، أكد خلي��ل احلّي��ة نائب رئي��س احلركة 
في غ��زة، أن مش��روع ح��ل الدولت��ن إلنه��اء الصراع 
مع إس��رائيل أثبت فش��له مؤخراً، مضيفاً: »إْن س��قط 

مشروع حل الدولتن اليوم، فهو ساقط من يومه«.
ودعا احلي��ة القيادات الوطنية الفلس��طينية الى 
التوح��د عل��ى الثوابت، مطالب��اً إياهم بع��دم املراهنة 

على موقف اإلدارة األميركية.
وأسفرت انتخابات حماس في قطاع غزة مؤخراً 
عن انتخاب يحيى الس��نوار رئيساً للمكتب السياسي 
للحرك��ة ف��ي القط��اع خلف��اً إلس��ماعيل هنّي��ة، بينما 

انتخب احلّية نائباً لرئيس املكتب.{

متظاهرون في الخليل يرجمون صور ترامب باألحذية

رجم عشرات املتظاهرين، يوم اجلمعة املاضي، على مدخل شارع الشهداء صورة الرئيس االمريكي دونالد ترامب، 
وذلك على مدخل شارع الشهداء املغلق منذ 23 عاماً بعد مجزرة املسجد اإلبراهيمي في مدينة اخلليل.

وقب��ل انطالق املظاهرة املركزية املطالبة بفتح ش��ارع الش��هداء وتفكي��ك »اجليتو«، قال الناش��ط محمد زغير: »ان 
الفعالي��ة تأتي ف��ي الوقت الذي يتجاه��ل الرئيس االمريكي اجلديد حقوق الش��عب الفلس��طيني، وينحاز بش��كل كامل 
للحكومة اإلس��رائيلية املتطرفة، ورجمه باألحذية تعبيراً عن الغضب من سياس��ته، وانه يس��تحق قلة االحترام بسبب 

عنصريته وجشعه ومحاربته للعرب واملسلمن«.
وأضاف زغير: و»في الذكرى املئوية ل�»وعد بلفور املش��ؤوم«، ان الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار التنازل عن 

حقوقه، وسيقاوم اي مخطط دولي للتنازل عن احلقوق الفلسطينية لصالح االحتالل واالستيطان«.
يش��ار إلى ان النش��طاء اختاروا األحذي��ة املصنوعة ف��ي اخلليل، ليعّبروا ع��ن فخرهم بالصناع��ة اخلليلية »ذات 
اجلودة العالية«، وكرس��الة ان الش��عب الفلس��طيني يس��تطيع االعتماد على نفس��ه، ولكنه بحاجة ملس��اعدته بإنهاء 

االحتالل واالستيطان.{
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2017 أن��ه »ليس اخليار الوحيد«، وأنه يقبل ما يقبل 
به الطرفان.

املواقف الدولية
املواق��ف وردود الفع��ل الدولي��ة ج��اءت باهت��ة 
ضعيفة وكأنها استس��الم ألمر واق��ع جديد. فاملوقف 
األب��رز كان م��ن فرنس��ا التي أعلن��ت متس��كها بخيار 
الدولتن، وهو ذات املوقف الذي عّبرت عنه املفوضية 
األوروبي��ة وكذل��ك األم��ن العام ل��ألمم املتح��دة. لكن 
قدرة فرنسا -ومعها االحتاد األوروبي- على املناورة 
مح��دودة، خاص��ة أن إدارة الرئي��س ترام��ب افتعلت 
مواجه��ات أخ��رى معهم، م��ن قبيل موق��ف ترامب من 
خ��روج اململك��ة املتحدة م��ن االحت��اد األوروبي وحثه 
باق��ي ال��دول عل��ى االقتداء به��ا، وه��و ما يع��ّد دعوة 
لتفكي��ك االحت��اد األوروب��ي، أو م��ا ص��رح ب��ه ح��ول 
حلف ش��مال األطلس��ي )النات��و(. ال تس��تطيع أوروبا 
وحده��ا مواجه��ة التوج��ه األميركي اجلدي��د، خاصة 
م��ع التغيي��رات الهائلة عل��ى األرض والتي س��ّرعتها 
»إس��رائيل« بشكل غير مسبوق في س��باق مع الزمن، 
م��ن قبيل قان��ون متلك األراضي اخلاص��ة في الضفة، 
وضّم التكتالت اإلس��رائيلية الكب��رى، وبناء املزيد من 

الوحدات االستيطانية.
ولم يتوقف اإلس��رائيليون عند ذل��ك؛ بل ارتفعت 
األص��وات املطالبة بضم الضف��ة الغربي��ة نهائياً إلى 
»إس��رائيل«. أما باقي الدول فقد التزمت الصمت وكأن 

األمر ال يعنيها.
خيارات السلطة الفلسطينية

ال نظلم السلطة الفلسطينية بقولنا إنها -منذ عام 
1991 وم��ع انطالق ما ُيعرف بعملية الس��الم- تبيع 
وهم حل الدولتن للش��عب الفلسطيني، كمبرر وغطاء 

شرعي لوجودها.
خيار حل الدولتن ُولد ميت��اً بعد أن قبل اجلانب 
الفلس��طيني التخلي ع��ن كل أوراق الق��وة والضغط، 
وقِبل بالتفاوض خارج املرجعية الدولية، ليبقى حتت 
رحمة ما متليه أو تعطيه »إسرائيل«، دون القدرة على 
مواجهتها. والس��لطة الفلس��طينية تقف اليوم عاجزة 
متاماً عن مواجهة هجوم اإلدارة األميركية السياس��ي 
واملالي، بسبب انعدام اخليارات احلقيقية ملواجهتها. 

تنحصر في:
اخليار األول: بق��اء الوضع على ما هو عليه اآلن، 
أي جم��ود املفاوض��ات السياس��ية مع بقاء التنس��يق 
للفلس��طينين،  اليومي��ة  احلي��اة  وتس��يير  األمن��ي، 
والعمل على االس��تمرار في جل��ب االعترافات الدولية 
والدخ��ول في مؤسس��اتها الرس��مية، وهذا قد يس��ّهل 
عملية االس��تمرار في االس��تيطان وفرض الواقع على 

األرض.
اخليار الثاني: الذهاب إلى مصاحلة فلس��طينية 
حقيقي��ة، وتش��كيل حكوم��ة وحدة وطني��ة ذات رؤية 
شمولية للوضع الفلسطيني، وتغيير االستراتيجيات 

املعتِمدة على التفاوض كخيار وحيد.
وه��ذا اخليار يحت��اج قبل ذل��ك توافق��اً فتحاوياً 
داخلي��اً، حيث إن حرك��ة فتح هي التي تقود الس��لطة 
الفلس��طينية، ورئيُس��ها هو رئيس الس��لطة واملنظمة 
معاً، وهي التي تس��يطر على الوضع الفلس��طيني في 

الضفة الغربية.
الفلس��طينية  الس��لطة  تنفي��ذ  الثال��ث:  اخلي��ار 
تهديداته��ا بوق��ف التنس��يق األمن��ي، والذه��اب إل��ى 
محكمة اجلنايات الدولية، حيث إنها متتلك الكثير من 

القضايا التي ميكن أن تضغط بها على إسرائيل.
اخليار الرابع: وهو خي��ار هدد به محمود عباس 
ح��ن ق��ال: »تس��ليم مفاتي��ح الفن��دق«، وه��ذا يعني 
حل الس��لطة الفلسطينية وترك الش��عب وجهاً لوجه 
مع س��لطة االحت��الل، لتتحم��ل مس��ؤولياتها اإلدارية 
واملالي��ة كاحت��الل ع��ن الس��كان الذي��ن يقعون حتت 
قبضتها. واحلقيقة املرة هي أن كل تهديدات الس��لطة 
فارغ��ة متاماً م��ن اجلدية، وال قدرة له��ا على تنفيذها،  
في عام 2012 نّظم مركز الشؤون الفلسطينية ندوتن 
ف��ي كل من القاه��رة وعّمان لبحث مس��تقبل الس��لطة 
الفلس��طينية، والبدائ��ل املتاح��ة في حال ق��رر العالم 
أنه��ا لم تع��د مطلوبة. وخلص��ت الندوتان إل��ى أنه ال 
ب��ّد من التفكي��ر اجلدي في حل الس��لطة واالس��تعداد 
له، حت��ى ال نفاجأ بانهيار الس��لطة وم��ا يترتب عليه 
من كوارث بعد أن أصبحت املش��ّغل واملوظف الوحيد 
للشعب الفلسطيني، وما يتبعها من سجالت وبيانات 

وشهادات وغيرها.
املطل��وب اليوم ليس االختالف على ما س��بق، بل 
مواجهة مس��تقبل ب��ات أكثر قرباً م��ن أي وقت مضى، 
س��يجد فيه الفلس��طينيون أنفس��هم بال مؤيد وال داعم 
الفلس��طينية  القضي��ة  إلنه��اء  تس��عى  هجم��ة  أم��ام 
ي��راه اإلس��رائيليون  أو ح��ّل  بالكام��ل، وب��أي ش��كل 
واألميركيون، ومعهم عدد من الدول اإلقليمية السائرة 

على نفس الدرب.{

لقاءا العقبة.. منتصر يخاطب مهزومين

كشفت مصادر فلس��طينية ومصرية متطابقة يوم 
االثن��ن عن قيام الس��لطات املصرية، مبن��ع قيادي في 

حركة فتح، من دخول أراضيها.
وق��ال مصدر في مكتب جبريل الرجوب، أمن س��ر 
اللجنة املركزي��ة حلركة التحرير الوطني الفلس��طيني 
)فت��ح(، إن »الرج��وب وص��ل إلى مط��ار القاه��رة يوم 
األحد، قادماً من األردن، للمش��اركة في مؤمتر اإلرهاب، 
ال��ذي تنظم��ه جامع��ة ال��دول العربي��ة، وتفاجأ مبنع 

اجلهات األمنية له من دخول مصر«.
ول��م يوض��ح املص��در مزيداً م��ن التفاصي��ل حول 

أسباب املنع.
م��ن جانب��ه، أكد مص��در أمن��ي مصري ف��ي مطار 
القاه��رة الدول��ي، من��ع الس��لطات املصري��ة للرجوب، 
الذي يش��غل أيضاً منصب رئيس االحتاد الفلس��طيني 

لكرة القدم، من دخول البالد.
وقال املصدر، إن »قرار املنع جاء تنفيذاً لتعليمات 
إحدى اجلهات الس��يادية املصرية التي قامت بترحيله 

مرة أخرى على الطائرة نفسها إلى األردن«.
وأوض��ح أن »الرج��وب كان مدرج��اً عل��ى قائم��ة 
املمنوع��ن من دخول الب��الد«، دون أن يذك��ر مزيداً من 

التفاصيل أو يحدد أسباب املنع.
وف��ي الس��ياق، ق��ال مص��در مس��ؤول بالس��فارة 
الفلس��طي هذانية في القاهرة، إن »الرجوب كان مدعواً 
م��ن األمن الع��ام جلامع��ة ال��دول العربي��ة، أحمد أبو 
الغيط، حلضور املؤمتر الوزاري العربي حول اإلرهاب 

والتنمية االجتماعية«.
وأشار املصدر، في تصريح ملراسل األناضول، إلى 
أن الرج��وب كان م��ن املفترض أن يلقي كلمة فلس��طن 

باملؤمتر الوزاري.
وبينما ل��م يعرف عل��ى وجه التحديد س��بب منع 
الرجوب من دخول مصر، كانت وسائل إعالم فلسطينية 

وعربي��ة ق��د حتدث��ت، ف��ي تش��رين األول املاضي، عن 
وجود توتر في عالقات حركة »فتح« ومصر.

التوتر حصل على خلفية استضافة مركز دراسات 
مصري، مؤمتراً حول »مستقبل القضية الفلسطينية«، 
قالت إن��ه داع��م للقيادي املفص��ول من احلرك��ة محمد 

دحالن.
ونفت حركة »فت��ح«، وقتها خالل مؤمتر صحفي، 
على لس��ان إبراهيم أبو النجا، أمن سر الهيئة القيادية 
العلي��ا للحركة في قطاع غزة، وج��ود توتر في عالقتها 
م��ع مص��ر، عل��ى خلفي��ة اس��تضافة األخي��رة ملؤمت��ر 

دحالن. 
وانطلق��ت أعمال املؤمت��ر ال��وزاري العربي، حول 
»اإلرهاب والتنمية االجتماعية: أس��باب ومعاجلات«، 
الذي يس��تمر ملدة يومن، مبدينة شرم الشيخ، بتنظيم 

التضام��ن  ووزارة  العربي��ة  اجلامع��ة  ب��ن  مش��ترك 
االجتماعي في مصر. {

بقلم: فهمي هويدي

اس���تجابة لطل���ب م���ن إس���رائيل، فإن مصر س���كتت.. في ح���ني أن ذلك أغضب 
املؤسس���ة العسكرية اإلس���رائيلية ألنه قال ما ال ينبغي أن يقال، وهذا السكوت 
قوبل���ت به التقارير التي حتدثت عن مش���اركة إس���رائيل ف���ي تعقب اإلرهابيني 
وضرب أهدافهم في سيناء. بعض هذا الكالم يصعب تخّيله أو تصديقه، لكنه 
م���ن جمل���ة ما تتحدث ب���ه الصحف اإلس���رائيلية، وال يتاح لن���ا أن نعرف وجه 

احلقيقة فيه، األمر الذي يسلمنا للحيرة والبلبلة.
املعلومات التي نش���رت عن مؤمتر العقبة الس���ري ذكرت أن الطرف العربي 
احلاض���ر كان موافق���ًا على النقاط التي طرحها جون كيري، في حني أن الذي 
رفضه���ا كان ن���ن ياهو. مبا يعنى أن العرب احلاضرين رضوا بالهّم في حني أن 
اله���ّم لم يرض بهم. وقد اس���تغرب بع���ض الكتاب اإلس���رائيليني موقف رئيس 
ال���وزراء، حت���ى إن أحدهم )رفيف دروكير(كتب في هاآرتس قائاًل: »كان يفترض 
أن ينهال نن ياهو بالقبالت على كيري، ال أن يقابل عرضه السخي بالرفض«. 
وقال آخر أكثر من ذلك، إذ كتب أورى مسغاف أن ما جرى في لقاء العقبة يدل 

على أن نتنياهو »كذاب وجبان ورافض للسالم«.
حني رفض نتنياهو مش���روع ج���ون كيري، فإنه قام بتعلية س���قف طلباته، 
فقد اشترط أن توافق السعودية واإلمارات على إرسال ممثلني كبار عنهما إلى 
مؤمت���ر علني يش���ارك فيه ش���خصيًا، مبا يدّل على نق���ل العالقات مع البلدين 
إلى العلن. ومما ذكره باراك رافيد محرر »هاآرتس« وصاحب السبق الصحفي 
أنه إلى جانب ذلك، فقد طلب الرجل موافقة اإلدارة األمريكية على إطالق يد 
إس���رائيل في التجمعات الس���كانية الكبرى بالضفة الغربية، إضافة إلى التزام 
أمريك���ي إلحب���اط أي حترك ضد إس���رائيل ف���ي احملافل الدولي���ة. وفى مقابل 
كل ذلك، فإنه وعد بأن يقدم بعض التسهيالت للفلسطينيني 
للبن���اء ف���ي مناط���ق »ج����« بالضف���ة الغربية، وس���مح بتجميد 

البناء في املستوطنات النائية التي تقع في أقاصي الضفة!
ف���ي اس���تعالئه وَصَلف���ه ف���إن نن ياه���و قام ب���دور املنتصر 
ال���ذي ميلي ش���روطه على املهزوم���ني. وإذا الحظت أنه حتدث 
به���ذه اللغة أثناء حكم الرئيس ب���اراك أوباما، فلك أن تتصور 
موقف���ه اآلن، ف���ي ظل الرئيس اجلديد ال���ذي يقف على ميني 

إسرائيل ويعتبر أن اخلطأ كله في جانب الفلسطينيني.
نستطيع أن نصب اللعنات على رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
وأن نحشد ما منلك من ثروة لغوية الزدرائه والتنديد به، لكن 
ماذا نقول فيمن ميدون أيديهم ملصافحته والتطلع إلى سالم 

دافئ أو حتى بارد معه؟!{

لم يعد أمامنا خيار في محاولة فهم ما جرى في اجتماع العقبة الس���ري 
ال���ذي حضره الرئيس السيس���ي م���ع نتنياهو مبش���اركة املل���ك عبدالله وجون 
كيري وزير اخلارجية األميركي األس���بق، إذ ليس لدينا مصدر للمعلومات في 
مصر باستثناء بيان رئاسة اجلمهورية الذي لم ينف حضور الرئيس السيسي 
اللق���اء، فيم���ا أكد الت���زام مصر الدف���اع عن القضي���ة الفلس���طينية. أما بقية 
املعلومات، فقد اضطررنا إلى متابعتها من املصادر اإلس���رائيلية التي ال نريد 
أن نصدقه���ا وال نث���ق في نياتها، ول���وال التكتم املصري على ملف العالقات مع 

إسرائيل ملا التفتنا إلى ما تنشره وسائل اإلعالم هناك.
ويثير دهشتنا في هذا الصدد أن األجهزة املصرية تخرج علينا بني احلني 
واآلخ���ر بتقارير تنش���رها الصحف القومية، تفند فيها األخبار التي تنش���رها 
ع���ن مص���ر وكاالت األنب���اء الغربي���ة، وع���ادة م���ا تتح���دث عن س���وء قصد تلك 
املنابر اإلعالمية. أما ما تنش���ره الصحف اإلس���رائيلية عن العالقات احلميمة 
املتنامي���ة م���ع مصر، فإنها تقابل بصمت مدهش، فعندما يقول س���فير س���ابق 
للدولة العبرية في القاهرة إن مصر وإس���رائيل في س���رير واحد اآلن، فإن ذلك 
يس���تحق تصويبًا رس���ميًا من مصر، وحني يقال إن اجتماع السيس���ي ونتنياهو 
في العقبة عام 201٦ س���بقه اجتماع مماثل بينهما في ش���هر تشرين األول من 
ع���ام 2015، وعندم���ا تتح���دث الصح���ف عن مضم���ون مكاملات هاتفي���ة بينهما 
-يّدعون انتظامها مرة كل أس���بوعني- فإن ذلك ال ينبغي أن مير دون تصحيح 
أو تعقي���ب. حت���ى ح���ني قال أيوب الق���را أحد ال���وزراء اإلس���رائيليني القريبني 
م���ن نن ياه���و إن الرئيس السيس���ي اقترح توطني الفلس���طينيني في س���يناء، 
ف���إن النفي املصري للخب���ر جاء من خالل املتحدث باس���م وزارة اخلارجية في 
مداخل���ة له ضمن أحد البرامج التليفزيونية، بل إن وزير الطاقة اإلس���رائيلي 
يوف���ال ش���فاينيتز حني قال في العام املاضي إن مص���ر أغرقت األنفاق مع غزة 

مصر تمنع قياديًا في حركة »فتح« من المشاركة بمؤتمر حول اإلرهاب

أردوغان 
وبارزاني 
يبحثان 

العالقات 
االقتصادية 

وعملية 
تحرير 
الموصل

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم األحد، ورئيس اإلقليم الكردي 
ف��ي العراق، مس��عود بارزاني، العالق��ات االقتصادية بن تركي��ا واإلقليم، وعملية 

حترير مدينة املوصل العراقية من تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وذك��ر بيان صادر عن مكت��ب بارزاني في أربيل أن أردوغان اس��تقبل بارزاني 
في قصر »مابن« بإسطنبول، وأن اجلانبن بحثا التطورات السياسية في املنطقة، 
وفي مقدمتها س��وريا، وكذلك نتائ��ج زيارة رئيس الوزراء الترك��ي بن علي يلدرمي 

األخيرة لإقليم في العراق.
وأوض��ح البي��ان أن اجلانب��ن تن��اوال التط��ورات السياس��ية ف��ي س��وريا، 
ومفاوض��ات جني��ف املس��تمرة، وانع��كاس تغي��ر املوازي��ن الدولية عل��ى املنطقة 
والعالق��ات بن تركيا واإلقليم. وأش��ار إل��ى أن اجلانبن بحثا أيض��اً حترير مدينة 
املوص��ل مبحافظ��ة نينوى م��ن تنظيم داعش اإلرهاب��ي، وأن أردوغ��ان جدد دعمه 

لإقليم في ما يخص احلرب على داعش.
وحضر اللق��اء وزير الطاقة وامل��وارد الطبيعية براءت ألبي��رق، ورئيس جهاز 
االس��تخبارات التركي هاكان فيدان، ومس��اعد وزير اخلارجية التركي أحمد يلماز، 

واملتحدث الرسمي باسم حكومة اإلقليم، سفن دزيي{
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»داعش« يواصل انسحابه 
من ريف حلب

أفاد »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« 
ب��أن تنظيم »داعش« انس��حب م��ن مزيد من 
الق��رى ف��ي ريف حل��ب الش��رقي، مؤك��داً أن 
الق��وات احلكومية »تواص��ل عمليات تقدمها 
في املناط��ق اخلالية من التنظي��م« في ريف 
مدين��ة الب��اب التي س��يطرت عليه��ا القوات 
التركي��ة وفصائ��ل »درع الف��رات« األس��بوع 

املاضي.
»داع��ش«  أن  إل��ى  »املرص��د«  وأش��ار 
واصل في الساعات املاضية سحب عناصره 
من ري��ف الباب الش��رقي »بعد متك��ن قوات 
النظ��ام من التقدم والوص��ول إلى متاس مع 
مناط��ق س��يطرة مجلس منبج العس��كري«، 
ما س��مح لها بش��ق طري��ق يقف حائ��الً أمام 
مواصل��ة الق��وات التركي��ة وفصائ��ل عملية 
»درع الفرات« تقدمها جنوب الباب. وأوضح 
أن »داعش« انسحب فعالً من عدد من القرى 
الواقعة إلى الش��رق من اخل��ط الذي تقدمت 
إليه الق��وات النظامية. وفي ه��ذا اإلطار، قال 
إعالمي��ون موال��ون للحكوم��ة الس��ورية إن 
اجلي��ش النظام��ي س��يطر عل��ى احلليس��ية 
والعامودية ش��رق خربة الذيب بريف حلب 
الشرقي، وقصف مواقع »داعش« في أم ميال 

في املنطقة ذاتها.

الجوالني يهاجم المعارضين 
المشاركين في جنيف

قال زعيم »جبهة فتح الشام«  أبو محمد 
اجلوالن��ي، إن الهجم��ات االنتحاري��ة الت��ي 
أوقع��ت عش��رات القتل��ى في مدين��ة حمص 
في وسط س��ورية السبت هي »درس« لقادة 
املعارضة املش��اركن في مفاوضات جنيف، 

داعياً إياهم إلى »التنحي جانباً«.
وف��ي بي��ان ت��اله ف��ي ش��ريط فيدي��و، 
حم��ص.  تفجي��رات  تبن��ي  اجلوالن��ي  ك��رر 
وق��ال بصفت��ه القائ��د العس��كري ل��� »هيئة 
حترير الش��ام« التي تش��كلت نتيجة توحيد 
»النص��رة« م��ع فصائ��ل أخ��رى: »لع��ل هذا 
العم��ل درس لبعض السياس��ين املنهزمن 
في جنيف ومن قبلها آس��تانة، درس ميسح 
ش��يئاً م��ن الع��ار ال��ذي أحلق��ه ه��ؤالء بأهل 
الش��ام، وق��د آن لهؤالء املغامري��ن أن يتركوا 

احلرب ألهلها ويتنحوا جانباً«.
وس��أل اجلوالني الذي يندر ظهوره في 
أش��رطة فيديو: »أما ثبت لهم أن الدول تلعب 
بهم ويصف��ق لذلك النظام )الس��وري( ودي 
ميس��تورا )...(، أما تبن له��م أن هذا النظام 

املجرم ال ينفع معه إال لغة القوة والدماء؟«.

شرطي أفغاني يقتل 11
 من رفاقه في هلمند

 قت��ل ش��رطي أفغان��ي جندت��ه حرك��ة 
»طالبان« 11 من زمالئه باس��تخدام أسلحة 
كامتة للص��وت عند حاجز في مدينة لش��كر 
ج��اه بوالية هلمند )جنوب(. وأطلق املهاجم 
الن��ار عل��ى زمالئ��ه من مس��افة قريب��ة لدى 
نومهم، وفّر آخذاً معه ذخائر وأسلحة نارية، 
ثم تبنت »طالبان« التي تسيطر على 10 من 
14 منطق��ة ف��ي الوالية، العملية. وس��بق أن 
نفذ عناص��ر أم��ن جندتهم احلرك��ة هجمات 
»م��ن الداخل« ضد زمالء له��م أو ضد القوات 

األجنبية.
وف��ي واقع��ة منفصل��ة بهلمن��د، أعلنت 
»طالب��ان« أن عناصره��ا قتل��وا 12 ش��رطياً 

آخرين بعد اشتباكات استمرت ساعة.

إل��ى ذل��ك، قت��ل ش��خص وجرح س��تة 
بانفج��ار قنبل��ة زرع��ت عل��ى جن��ب طريق، 
واستهدفت سيارة ملسؤول أمني لدى مرورها 

في ضاحية بحسود بوالية ننغرهار.

الشرطة األلمانية
 تغلق مسجدًا

مس��جد  األملاني��ة  الس��لطات  أغلق��ت 
»فّصل��ت 33« الس��لفي في برل��ن الذي كان 
بن مرتاديه التونس��ي أنيس العامري الذي 
نفذ في 19 كانون األول املاضي عملية دهس 
دموية في برلن أس��فرت ع��ن 12 قتيالً. جاء 
ذلك بعد تفتيش 450 ش��رطياً املسجد الذي 
تصف��ه وس��ائل إعالم بأن��ه »مس��جد تنظيم 
داع��ش«، و24 موقعاً آخر لش��قق وزنزانات 
في س��جني تيغيل وموابيت ببرلن، علماً أن 

التنظيم تبنى اعتداء برلن.
وفي 31 كان��ون الثاني املاضي، أوقفت 
ف��ي  مش��بوهن  ثالث��ة  األملاني��ة  الش��رطة 
ارتباطه��م مبقاتلي »داع��ش«، وعزمهم على 
السفر إلى الشرق األوسط للقتال والتدريب. 
وكشفت صحيفة »بيلد« أن املوقوفن ترددوا 

على املسجد الواقع في حي موابيت ببرلن.

الميليشيات الحوثية تمنع 
موكبًا أمميًا من دخول تعز

طردت امليليش��يات االنقالبية احلوثية، 
اإلنس��انية  للش��ؤون  املتح��دة  األمم  وكي��ل 
س��تيفن أوبراي��ن، ومنعت��ه من دخ��ول تعز 

احملاصرة.
وأطل��ق عناص��ر م��ن امليليش��يات النار 
بالتزامن م��ع مرور املوكب األمم��ي. فيما أكد 
مكت��ب الصح��ة أن موك��ب أوبراين ع��اد إلى 

محافظة إب.
وقال وزير اخلارجي��ة اليمني للحكومة 
الش��رعية عبد امللك املخالفي إن إطالق النار 
على املوك��ب األممي يقتضي موقف��اً قوياً من 

األمم املتحدة.
وأوض��ح املخالفي ف��ي تغري��دات على 
حس��ابه على »تويت��ر« أن »إطالق النار على 
موك��ب أوبراي��ن وإش��عال معرك��ة م��ن قبل 
امليليشيات ملنعه من زيارة تعز، يقتضي كل 

هذا موقفاً قوياً منه ومن األمم املتحدة«.

السلطة ترجئ االنتخابات 
البلدية في غزة

أعلن��ت احلكوم��ة الفلس��طينية، تأجيل 
االنتخاب��ات احمللية في قط��اع غزة، وتثبيت 
إجرائها في الضفة الغربية في الثالث عش��ر 
م��ن أيار املقب��ل، وفق ما أفاد املتحدث باس��م 
احلكومة الفلسطينية طارق رشماوي وكالة 

»فرانس برس«.
وكان��ت احلكوم��ة الفلس��طينية أعلنت 
مطلع الع��ام احلالي، إج��راء االنتخابات في 
املوعد نفس��ه ف��ي كل األراضي الفلس��طينية 
في الضف��ة الغربية وقطاع غ��زة، األمر الذي 

رفضته حركة »حماس«.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة 
حماس »قرار حكومة الضفة الغربية بإجراء 
االنتخاب��ات احمللي��ة ف��ي الضف��ة دون غ��زة 

مبثابة وصفة لتكريس االنقسام«.
وأضاف ف��ي بيان: »إن الظروف األمنية 
والقانوني��ة والفئوي��ة التي رس��ختها حركة 
»فتح« في الضف��ة، وقرارات الرئيس محمود 
بخص��وص  األخي��رة  ومراس��يمه  عب��اس 
العملية االنتخابية، وتشكيل محكمة قضايا 
مب��دأ  حتقي��ق  دون  يح��ول  االنتخاب��ات... 

النزاهة والشفافية واحترام النتائج«.

الممثلة السورية سمر 
كوكش خارج سجون األسد

أفرجت س��لطات نظام بش��ار األسد عن 
املمثل��ة الس��ورية س��مر كوك��ش، بع��د أربع 
س��نوات من اعتقاله��ا، على خلفي��ة تقدميها 
مس��اعدات لنازحن س��ورين عبر إطعامهم 

وإيوائهم.
وت��داول ناش��طون وفنانون س��وريون 
معارض��ون للنظ��ام، على وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي ص��ورة لكوك��ش عق��ب اإلف��راج 

عنها، معربن عن تعاطف كبير معها.
التابع��ة  اإلره��اب«  »محكم��ة  وكان��ت 
لنظ��ام األس��د ق��د أص��درت ف��ي 18 كان��ون 
األول 2014، حكماً بالس��جن خمس سنوات 
على الفنانة الس��ورية كوك��ش بتهمة متويل 

اإلرهاب، بعد مرور عام كامل على اعتقالها.
واعتقل��ت أجه��زة أم��ن النظ��ام كوكش 
منتص��ف كان��ون األول 2013، لتنض��م إلى 
ع��دد م��ن الفنان��ن الس��ورين املعتقلن في 
س��جون النظام وف��روع مخابرات��ه، كعدنان 
الزراع��ي، وزك��ي كورديل��و وابن��ُه، وليل��ى 

عوض وغيرهم.

أردوغان: منبج هدفنا التالي 
بعد الباب

ص��ّرح الرئي��س الترك��ي رج��ب طيب 
اردوغ��ان ب��أن ق��وات املعارضة الس��ورية 
الت��ي تدعمه��ا تركيا س��تتحرك نحو مدينة 
منبج في شمال س��وريا بعد إكمال عمليتها 
ف��ي مدين��ة الب��اب كم��ا كان مخطط��اً ف��ي 

األساس.
ورأى ف��ي مؤمتر صحاف��ي بأنقرة قبل 
بدء زيارة رس��مية لباكس��تان أن��ه ينبغي 
حتريك »وحدات حماية الش��عب« الكردية 
- التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية - إلى 
ش��رق نهر الف��رات. كما اس��تبعد أي فرصة 
للتعاون مع »قوات سوريا الدميوقراطية« 
)قسد( التي تضم »وحدات حماية الشعب« 

الكردية.
وق��ال إن أنقرة تريد العمل مع حلفائها 
الستعادة مدينة الرقة معقل تنظيم »الدولة 
االس��المية« )داعش( في س��وريا ولكن من 

دون مشاركة القوات الكردية السورية.
وص��ّرح: »إذا كان حلفاؤن��ا صادق��ن 
حق��اً، نق��ول له��م: س��نعمل معكم م��ا دمنا 
س��نطّهر الرق��ة م��ن داع��ش ونعيده��ا الى 
أصحابه��ا األصلي��ن«. لكنه ش��ّدد على أن 
تركيا لن تقاتل إلى جان��ب املقاتلن االكراد 

السورين الذين تعتبرهم »ارهابين«.

فيتو روسي – صيني
لحماية نظام األسد

استخدمت روسيا والصن حق الفيتو 
ض��د قرار ف��ي مجل��س االمن تؤي��ده القوى 
الغربي��ة ويف��رض عقوب��ات عل��ى س��وريا 
بتهم��ة اللج��وء ال��ى الس��الح الكيميائ��ي. 
بريطاني��ا  صاغت��ه  ال��ذي  الق��رار  ون��ال 
وفرنسا والواليات املتحدة تأييد تسع دول 
مقابل ث��الث عارضته هي روس��يا والصن 
كازاخس��تان  امتنع��ت  فيم��ا  وبوليفي��ا، 

واثيوبيا ومصر عن التصويت.
وهي املرة السابعة التي تستخدم فيها 
روسيا، حليفة س��وريا، حق الفيتو حلماية 
النظام في دمش��ق، كما انها املرة السادسة 
الت��ي تنض��م فيه��ا الص��ن الى روس��يا في 

االعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.
وكان الرئيس الروسي فالدميير بوتن 
قد حذر في وقت سابق من أن فرض عقوبات 
عل��ى س��وريا خ��الل محادثات الس��الم في 

جنيف »غير مناسب مطلقاً اآلن«.
من جهتها اعتب��رت املندوبة االميركية 
نيك��ي هايلي، ان »ه��ذا القرار كان مناس��باً 
ج��داً« بع��د التصوي��ت مضيفة: »ان��ه يوم 
حزي��ن ف��ي مجلس االم��ن عندما تب��دأ دول 
بخلق االعذار لدول اخرى تقتل ش��عوبها«، 
وقال��ت ان »العالم بات مكان��اً أكثر خطورة 

بالتأكيد« بعد هذا الفيتو املزدوج.

لقطات سريعة

مسيرة صمت إلى نصب خوجالي 
التذكاري..  تخليدًا لذكرى ضحايا 

مذبحة خوجالي
جتري مس��يرة حاش��دة في عاصمة اذربيج��ان باكو مبناس��بة الذكرى 

اخلامسة والعشرين ملجزرة خوجالي التي ارتكبها الغزاة األرمن.
 وتفي��د وكال��ة أب��ا بأن املس��يرة بدأت م��ن أم��ام مرفأ باكو جت��اه نصب 
خوجال��ي الت��ذكاري »صرخ��ة األم«. ويش��ارك فيه��ا الرئي��س االذربيجاني 

واملسؤولون احلكوميون أيضاً.
 وانضم إلى املس��يرة مئات آالف من س��كان العاصمة وضيوفها، وبينهم 
ش��هود مج��زرة خوجالي. وس��تنتهي املس��يرة بإقامة مظاهرة أم��ام النصب 

التذكاري.
وترح��م رئي��س ال��وزراء التركي، ب��ن علي يل��درمي، عل��ى أرواح ضحايا 
مج��زرة »خوجالي« التي ارتكبها اجليش األرميني ف��ي إقليم قره باغ األذري 

عام 1992.
جاء ذلك في تغريدة نش��رت، مساء األحد، على حساب يلدرمي في موقع 

التواصل االجتماعي »تويتر«، مبناسبة الذكرى ال� 25 للمجزرة.
وق��ال يلدرمي في رس��الته: »أترحم على أرواح أبن��اء جلدتنا الذين قتلوا 
بوحش��ية في خوجال��ي على يد العصاب��ات األرمينية، قب��ل 25 عاماً«. وأكد 
رئي��س ال��وزراء التركي، أن مج��زرة خوجالي، »هي األلم املش��ترك للش��عب 

التركي«.
يذك��ر أن فرقة من اجلي��ش األرمين��ي ارتكبت »مج��زرة خوجالي«، ليلة 
25 - 26 ش��باط 1992 ف��ي إقليم »ق��ره باغ«، الذي حتتل��ه أرمينيا منذ ذلك 

احلن.
وراح ضحي��ة املج��زرة نحو 613 مس��لماً أذربيجانياً مدني��اً؛ منهم 106 
نساء و83 طفالً، و70 مسناً، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضالً عن وقوع 

ألف و275 أذري كرهائن، واختفاء 150 منهم.
وحتت��ل أرميني��ا إقليم »قره ب��اغ« األذري منذ 1992، ونش��أت أزمة بن 
البلدين عقب انتهاء احلقبة السوفياتية، حيث سيطر انفصاليون على اإلقليم 

اجلبلي، في حرب دامية راح ضحيتها نحو ثالثن ألف شخص.
وطالب��ت وزارة اخلارجي��ة التركي��ة أرميني��ا بوق��ف ف��وري العتداءاتها 

العسكرية على القوات األذرية على خط التماس بن الدولتن.
ونددت اخلارجية التركية في بيان صادر عنها باالعتداءات التي نفذتها 
الق��وات األرميني��ة باألس��لحة الثقيل��ة ضّد اجلن��ود األذري��ن. وأوضحت أّن 
أرمينيا حتتل أجزاًء من أراضي أذربيجان منذ ما يقارب ربع قرن، مشيرًة إلى 
ضرورة التزام القوات األرمينية اتفاق وقف إطالق النار املبرم عام 2016 بن 

الطرفن.
واّكدت اخلارجية التركية أّن أنقرة تدعم كافة املساعي الرامية إلى إيجاد 
حل سلمي ودائم لألزمة القائمة بن أرمينيا وأذربيجان، بشرط ضمان حقوق 

اجلانب األذري، وعدم التفريط بأراضيها.ّ{

اتهم الرئيس األمريكي دونالد ترامب، سلفه باراك أوباما، بالوقوف وراء موجة 
االحتجاجات والتس��ريبات التي عصفت بإدارته، منذ تسلمه مقاليد السلطة في 20 

كانون الثاني املاضي.
ورداً على س��ؤال وجهه مقدم برنامج »فوك��س آند فرندس« يوم الثالثاء، حول 
إذا ما كان يتوقع أن يكون س��لفه خلف كل االضطرابات التي عانت منها إدارته، قال 

ترامب: »أعتقد أنه خلفها، وأعتقد أن هذه هي طبيعة السياسة«.
وعندم��ا اعت��رض املذيع بأن الرؤس��اء الس��ابقن ل��م يفعلوا ذل��ك، رد الرئيس 
األمريك��ي: »نح��ن ال نعل��م م��ا يحدث وراء الس��تار، لكن م��ن احملتم��ل أن تكون على 

صواب، في األغلب أنت على صواب«.
وتابع: »أعتقد أن أوباما خلفه��ا، ألن أتباعه خلفها بكل تأكيد، كذلك فإن بعض 
التسريبات من احملتمل أن تكون قادمة من تلك املجموعة، وهو أمر خطر، ألنه يؤذي 
األم��ن الوطني، لكنني أفهم كذلك أن هذا جزء من السياس��ة ومن احملتمل أن يس��تمر 

هذا األمر«.
ومنذ تس��لم الرئيس األمريكي احلالي دونالد ترامب، مهام��ه في كانون الثاني 
املاضي، وإدارته تواجه سلسلة من التظاهرات، لعل أبرزها التظاهرة النسائية التي 
ج��رت في أنحاء مختلفة بالواليات املتحدة، واملظاهرات االحتجاجية ضد قرار حظر 
الس��فر الذي شمل القادمن من س��بع دول ذات أغلبية مس��لمة )السودان، والعراق، 

وإيران، وليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال(.
كما عصفت موجة من التسريبات بإدارة ترامب، تتعلق ببعض احلوارات التي 
جت��ري داخل أروقة البيت األبيض وبعض األجه��زة األمنية، األمر الذي دفع ترامب، 
وطاقمه السياسي إلى اتخاذ عدة إجراءات في سبيل احلد من هذه التسريبات، التي 

يقول إنها تسبب »ضرراً باألمن الوطني« للبالد.بق.{

ترامب يتهم أوباما بالوقوف
وراء التسريبات والمظاهرات ضد إدارته
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مآالت وانعكاسات التوتر التركي اإليراني في الساحة العربّية
يبدو أن التوتر بدأ يعتري العالقات التركية اإليرانية 
م��ع ازدياد تباي��ن  وجهات نظ��ر ومواق��ف البلدين حيال 
امللفات الس��اخنة في املنطقة، وخاصة القضية السورية 

والوضع العراقي.
وظه��رت ح��ّدة التوت��ر جلي��ة ف��ي قي��ام اخلارجية 
اإليرانية باستدعاء السفير التركي في طهران لالحتجاج 
عل��ى تصريحات »غي��ر وّدية«، أدلى به��ا كل من الرئيس 
الترك��ي رجب طيب أردوغان في خالل جولته اخلليجية، 
ووزي��ر اخلارجي��ة التركي مول��ود جاوي��ش أوغلو خالل 

مؤمتر ميونخ.
وال ش��ك في أن التوت��ر بن البلدين س��ينعكس على 
األزم��ات ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط، وعلى مس��تقبل 
العالقات بينهما، وس��تكون له تأثيرات على كافة قضايا 

املنطقة.
نهاية االحتواء

إدارة  البلدي��ن  م��ن مح��اوالت ساس��ة كال  بالرغ��م 
واحتواء اخلالفات بينهم��ا، واإليحاء بوجود تفاهم حول 
قضاي��ا وأزم��ات املنطق��ة، وخاصة بع��د انضم��ام إيران 
إل��ى كل م��ن روس��يا وتركيا ف��ي محادثات أس��تانة؛ فإن 
اخلالفات بن األتراك واإليرانين في س��وريا أخذت تطفو 

على السطح تدريجياً.
وجتل��ى ذل��ك في ع��دم احت��رام النظام واملليش��يات 
اإليراني��ة اتفاق وقف إطالق النار املوقع -برعاية الروس 
واألت��راك- بن املعارض��ة والنظام الس��وريْن بأنقرة في 

30 كان��ون األول 2016، وانزع��اج إي��ران م��ن املطالب��ة 
التركية بإخراج كاف��ة التنظيمات واملليش��يات األجنبية 

-مبا فيها حزب الله اللبناني- من سوريا.
غير أن التوتر بن تركيا وإيران يأتي مع بدء اجلولة 
الرابع��ة م��ن مفاوض��ات جني��ف ح��ول س��وريا برعاية 
األمم املتح��دة، حي��ث إن الطرف اإليراني ال يق��ّر إلى اليوم 
مبرجعية جنيف، وخاصة مسألة االنتقال السياسي في 
س��وريا مبا يفضي إلى تش��كيل حكم انتقالي ووضع حّد 
حلكم آل األس��د، وه��و أمر يرفضه بش��دة ساس��ة النظام 

اإليراني.
وفي املقابل، تدعم تركيا املعارضة الس��ورية وترى 
أن االس��تقرار واالنتقال السياس��ي ال ميكن أن يتم في ظل 
وجود بشار األسد، املسؤول عن قتل أكثر من ستمئة ألف 
سوري وتشريد نصف سكان البالد. وبالتالي فإن التوتر 
احلاصل ما بن أنقرة وطهران س��يترك آث��اراً عميقة على 

تطورات األحداث في سوريا.
ويبدو أن املس��ؤولن األتراك ضاقوا ذرعاً بالس��لوك 
اإليران��ي في املنطق��ة العربية، بوصفه مس��ؤوالً عن عدم 
االس��تقرار فيه��ا عبر دع��م قوى سياس��ية ومليش��ياوية 
مذهبي��ة، والعمل على نش��ر الفرق��ة والنع��رات املذهبية 
بن الس��نة والش��يعة. وهو أمر أثار حفيظة األتراك، فدعا 
رئي��س ال��وزراء التركي بن عل��ي يلدرم إل��ى التحذير من 
»التركي��ز عل��ى املذهبية ألنه س��يترتب عليه��ا الكثير من 
األضرار«، والتذكير ب��أن »احلروب املذهبية أودت بحياة 

اثني عشر مليون شخص في أملانيا«.
وهن��اك خش��ية م��ن املخط��ط اإليران��ي ف��ي املنطقة 
العربي��ة، ليس لدى تركي��ا فقط، بل لدى الع��رب، لكونه 
يه��دف إلى تقويض البنى االجتماعية في كل من س��وريا 
والع��راق ولبن��ان واليم��ن والبحري��ن وس��واها، تنفي��ذاً 
ملش��روع هيمن��ة إيراني راح يكش��ف عن نه��ج يرمي إلى 
تغيي��ر التركيبة الدميوغرافية في س��وريا -على س��بيل 
املث��ال- عبر عمليات التهجير وقيام القوى امليليش��ياوية 

بارتكاب مجازر ضد األغلبية السنية فيها.
وكذلك احلال في العراق؛ حيث قامت فرق من احلشد 
الشعبي بارتكاب مجازر وانتهاكات ضد السكان السنة، 
ف��ي كل امل��دن واملناط��ق الت��ي تعرضت حل��رب ممنهجة 
حتت الفتة مكافحة اإلره��اب واحلرب على تنظيم الدولة 
اإلس��المية )داعش(، واألمر نفس��ه يتكرر في املوصل في 
أيامنا هذه، إضافة إلى أن ساسة إيران ال يزالون يعزفون 

على نفس الوتر املذهبي في كل املنطقة العربية.
ويب��دو أن سياس��ة االحت��واء وامل��داراة ل��ن تصم��د 
طويالً أمام ازدي��اد التوتر بن البلدين، ألن اختالف الدور 
اإلقليم��ي ل��كل منهما، وتباعد املواقف السياس��ية بش��أن 
ملفات املنطقة الساخنة، وضعا نهاية لسياسة االحتواء 
إيذان��اً بفتح صفحات من االخت��الف العلني والتصرفات 
املض��ادة، الت��ي س��تنعكس عل��ى تعاملهما م��ع األزمات 

واحلروب في منطقة الشرق األوسط برمتها.
حدود التوتر

ليس ضرورياً أن يفضي التوتر بن تركيا وإيران إلى 
مسار تصادمي سواء في العراق أم سوريا، لكن تدخلهما 
القوي في ملفات املنطقة قد ينعكس س��لباً عليها مع ذلك، 
ما يعني س��فك املزي��د من الدم��اء وتفاقم عدم االس��تقرار 
والدخ��ول ف��ي مواجهة عس��كرية غي��ر مباش��رة. وهو ما 
جن��ده متحقق��اً في كل من س��وريا والع��راق، حيث ميكن 
النظر إلى وجود قوات تركية ش��مالي العراق )في كل من 
بعشيقة ومناطق من كردستان العراق( بوصفه رداً على 

النفوذ والوجود اإليراني ومتدده نحو املوصل.
كذلك إن عملية »درع الفرت« في الش��مال الس��وري 
هي -بوجه ما- مبثابة الرد العملي من تركيا على توسع 
النفوذ اإليراني في سوريا، وخاصة بعد معركة السيطرة 
عل��ى حل��ب. وال مين��ع ذل��ك م��ن إضاف��ة اله��دف التركي 
الس��اعي إل��ى من��ع محاولة ح��زب االحت��اد الدميقراطي 
الك��ردي )الذراع الس��ورية حل��زب العمال الكردس��تاني 
الترك��ي( من تش��كيل كي��ان مع��اٍد لتركيا عل��ى حدودها 

اجلنوبية.
ومع ذل��ك كله، فإن التوتر بن تركيا وإيران لم يصل 
إل��ى حّد ال متك��ن الس��يطرة عليه، حيث يحرص ساس��ة 
البلدين دوماً على احتوائه وخاصة بعد تأسيس عالقات 
اقتصادية قوية بينهما، لكن ازدهار جتارة ما بن البلدين 
لي��س كافياً ليح��ول إيران من خص��م تاريخي إلى حليف 

لتركيا.
وعلى هذا األس��اس ب��دأت تركيا تتح��رك عبر متتن 
التهدي��دات  تواج��ه  الت��ي  اخللي��ج  دول  م��ع  عالقاته��ا 
اإليراني��ة، واتخذ ذل��ك مس��ارين: األول دبلوماس��ي عبر 
اجلول��ة اخلليجي��ة للرئيس أردوغان، والثاني عس��كري 
جّس��دته زيارة رئي��س هيئ��ة األركان التركي��ة خلوصي 
أكار للخلي��ج، ولقائه نظراءه رؤس��اء األركان البحرينية 

والسعودية والقطرية واإلماراتية.
كذلك تب��ذل تركيا جهوداً إلع��ادة تطبيع العالقة مع 
أمي��ركا، إذ كث��رت االتصاالت م��ع املس��ؤولن األميركين 
ف��ي اإلدارة اجلديدة برئاس��ة دونالد ترام��ب، إضافة إلى 
زيارات مهمة أداها مس��ؤولون أميركيون لتركيا، خاصة 
زي��ارة رئيس هيئ��ة األركان اجلن��رال جوزي��ف دانفورد، 
ووزي��ر الدف��اع جميس ماتي��س، ومدير املخاب��رات مايك 

بومبيو.
وتأتي خطوات ومح��اوالت تقوية العالقات التركية 
األميركي��ة متوافق��ًة مع الرؤي��ة األميركي��ة اجلديدة التي 
بات��ت تعتب��ر إي��ران الراعي األكب��ر لإرهاب ف��ي العالم، 
م��ا يجعلها مواتي��ة للحد من تدخالتها ض��د دول املنطقة 

وشعوبها.
والواق��ع هو أن تفكير الساس��ة األت��راك يذهب اليوم 
إل��ى حتلي��ل أبعاد املش��روع اإليران��ي التدخل��ي، بالرغم 
م��ن كونه غير موجه ضدهم مباش��ر[، وحتكمه موجات 
ارتدادي��ة ض��د العرب تضرب ف��ي عمق التاري��خ، وتنهل 
م��ن مرجعيات الثأر ملعارك ومواجه��ات قدمية عفا عليها 

الزمن.{

بقلم: عمر كوش

مبقتضاها تركيا النظر في حساباتها التي ُفرضت عليها بسبب سياسات 
إدارة أوباما، ودفعتها نحو تقدمي تنازالت لروسيا في امللف السوري.

وف��ي إطار أش��مل، تخش��ى موس��كو م��ن أن تتراجع بش��كل ملحوظ 
عالقاته��ا م��ع دول اخلليج العربي، بعد أن ش��هدت ف��ي املرحلة املاضية 
توجه��اً خليجياً لتعزي��ز العالقات معها، جّراء خيبة األمل من سياس��ات 

إدارة أوباما إزاء املوقف من التدخل اإليراني في شؤون البلدان العربية.
موس��كو تعير في قراءتها وحس��اباتها أهمية كبرى ملؤشرات أخرى 
ال تقل حساس��ية عن املؤش��رات في امللفن الس��وري واإليراني. إذ يشّكل 
تراجع ترامب عن موقفه الس��لبي جتاه حلف الناتو، وتأكيده أن احلديث 
عن رفع العقوبات عن روس��يا س��ابق ألوانه، ووصفه ضم روس��يا لشبه 
جزيرة القرم ب�»الغزو«، نكسة للمراهنات الروسية على ما يسمى »إعادة 
تش��غيل العالق��ات األميركية/الروس��ية« لتحس��ينها. وه��و باملناس��بة 
مصطل��ح رفضه ترامب بع��د فوزه باالنتخابات، رغ��م تعبيره حينها عن 

تطلعه نحو اتفاق مع نظيره الروسي.
وأخيراً جاءت اس��تقالة فلن -وفقاً آلراء محللن روس- لتقصم ظهر 
مراهن��ات موس��كو على بناء عالقات غير مس��بوقة مع واش��نطن في عهد 
ترام��ب، ألن االس��تقالة أكدت مخاوف روس��يا من أن رياح السياس��ة في 
واش��نطن جتري -مبش��يئة ترامب أو رغماً عنه- مبا ال تشتهي سياسات 

رجل الكرملن القوي فالدميير بوتن.
ورغم ما سبق، فإن موسكو ما زالت تتعامل حتى اللحظة مع الرسائل 
األميركية من منظور اعتبارها مجرد مؤشرات فقط فتحت معركة إعالمية 

وسياسية تتصف باخلشونة اللفظية أحياناً.
وم��ا زال��ت التقدي��رات الروس��ية تنطلق من أن��ه ال ميك��ن القطع بأن 
التوجهات األميركية الس��لبية حيال السياسات الروسية ستشق طريقها 
بسهولة، ولذلك من املستبعد في املدى املنظور -وفقاً لتقديرات موسكو- 
توّقع حت��ّول اخلش��ونة اإلعالمية والسياس��ية إلى احتكاك خش��ن على 
األرض في امللفات اخلالفية الساخنة، ال سيما امللفات السورية واإليرانية 

واألوكرانية.
إال أن عل��ى روس��يا أن تضع ف��ي حس��اباتها التراج��ع خطوتن إلى 
ال��وراء، إذا ق��ررت إدارة ترامب االنتقال من االكتفاء بإرس��ال رس��ائل إلى 
تنفيذ خطوات عملية جتاه امللفات املذكورة، وهذا يتطلب انتظار مزيد من 

الوقت حتى تتضح الصورة.
لكن موسكو ستظل تراقب عن كثب، ألن الرسالة األخطر التي وصلت 
من واش��نطن ه��ي أن حالة الفوض��ى في السياس��ات اخلارجية واألمنية 
األميركي��ة خالل األس��ابيع األولى م��ن دخول ترامب إل��ى البيت األبيض؛ 
تن��ذر بأنه وكبار املس��ؤولن في إدارته -وال س��يما فري��ق األمن القومي- 
ال يت��رددون في اللع��ب على حافة الهاوية، واالنتق��ال من ضفة إلى ضفة 

أخرى.{

امتنعت موس��كو عن التعليق على اس��تقالة مستش��ار األمن القومي 
األميرك��ي ماي��كل فل��ن، واكتفت -عل��ى لس��ان املتحدث باس��م الكرملن 
دميتري بيسكوف- بقولها: »إنها قضية داخلية للواليات املتحدة وإلدارة 
الرئي��س دونالد ترامب. هذا ليس ش��أننا، ال نرغب ف��ي التعليق على هذه 

القضية بأي شكل«.
إال أن م��ا ص��رح ب��ه بيس��كوف ال يعكس حقيق��ة ارتدادات اس��تقالة 
فلن في أروقة السياس��ة الروس��ية، كما عكس��تها تغطية وسائل اإلعالم 
الروس��ية وتصريحات العديد من املسؤولن السياس��ين الروس، حيث 
ذهب��ت التغطية اإلعالمي��ة الروس��ية وتصريحات عديدة إل��ى اعتبار أن 
الهدف هو تخريب العالقات األميركية/الروسية وتقويض الثقة باإلدارة 

األميركية اجلديدة.
وأطل��ق رئيس جلن��ة الش��ؤون الدولية ف��ي الغرفة العلي��ا للبرملان 
الروس��ي )كونس��تانتن كوساتش��وف( تصريح��اً رأى فيه أن اس��تقالة 
املستش��ار فلن بسبب اتصاالته مع الس��فير الروسي في واشنطن »ليس 

فقط جنون عظمة، وإمنا هي شيء أسوأ«.
رسائل متبادلة

ما هو الس��ّيئ في استقالة فلن بالنسبة إلى روسيا إذا كانت موسكو 
تنظر إليها بوصفها قضية داخلية أميركية؟! وكيف ميكن أن يكون هدفها 

تخريب العالقات وزعزعة الثقة مع إدارة ترامب؟
تعليق��ات العدي��د م��ن احملللن السياس��ين الروس أجاب��ت عن هذا 
التس��اؤل بطريقة غير مباش��رة، عبر اس��تهجان اس��تقالة فل��ن وربطها 
بالسبب املباش��ر الذي دفعه إلى االس��تقالة، واملتمثل في فضيحة إجراء 
اتصاالت مع السفير الروسي بواشنطن في كانون األول 2016، وتضليل 

مسؤولن أميركين بشأن تلك االتصاالت.
ول��م تق��ف التعليق��ات عند ه��ذا احلد، ب��ل مت تن��اول اس��تقالة فلن 
باعتبارها رس��الة خطي��رة من واش��نطن، وما يزيد م��ن خطورتها هو أن 
فلن أُجِبر على االس��تقالة، ولم يستطع الرئيس ترامب مقاومة الضغوط 

التي مورست عليه فخضع للمطالبن بإقالة فلن.
والدلي��ل عل��ى ذل��ك ه��و التصريح��ات املتناقض��ة الت��ي أدل��ى به��ا 
مسؤولون في البيت األبيض، إذ أكدت مستشارة ترامب املقربة منه كيلي 
آن كونواي -بعد الكشف عن الواقعة- أن فلن يحظى بثقة الرئيس، لكن 
ل��م ميض س��وى وقت قصي��ر حتى خ��رج املتحدث باس��م البيت األبيض 

شون سبايسر ببيان كشف فيه عن أن ترامب قبل استقالة فلن.
ويعن��ي ذلك ف��ي احملصل��ة -وفق��اً حمللل��ن روس- توجيَه رس��الة 
قوية لروس��يا فحواها التحذير من مغبة االس��تهانة بق��درات املعارضن 
لسياس��اتها في واش��نطن، رغم املواقف املتراخية التي عّبر عنها الرئيس 
ترام��ب جتاه موس��كو، ب��ل واملتناغمة مع سياس��ات بوتن ف��ي أكثر من 

مناسبة وقضية قبل انتخابه، وبعد فوزه ودخوله البيت األبيض.
رسالة استقالة فلن سبقها العديد من الرسائل املقلقة أرسلتها إدارة 
ترام��ب إل��ى الكرملن، أهمها إع��الن ترامب عزمه على إقام��ة مناطق آمنة 
في س��وريا، وتصنيف إيران »دولة إرهابية«، وعدم اس��تبعاد اس��تخدام 

اخليار العسكري ضدها بعد إجرائها جتربة إطالق صاروخ باليستي.
وفي املقابل؛ حّذرت موس��كو واش��نطن من عواقب إقامة مناطق آمنة 
في س��وريا، كما حذر وزير الدفاع الروس��ي نظي��ره األميركي من محاولة 
مخاطبة روسيا بلغة الوعيد والتهديد، وأعلنت موسكو أنها ال توافق على 
تصنيف إيران »دولة إرهابية«، وال تش��اطر الرئيس ترامب موقفه بشأن 

البرنامج الصاروخي اإليراني.
ورد الناط��ق باس��م الكرمل��ن عل��ى تغري��دة ترامب وما س��بقها من 
تصريح��ات أميركي��ة بخص��وص الق��رم بقول��ه: »إن روس��يا ال تناق��ش 

القضايا املتعلقة بأراضيها مع الشركاء األجانب«.
ُسُحب ُسود

القراءة الروس��ية لرسائل واشنطن تفيد بأن إعالن ترامب عزمه على 
إقام��ة مناطق آمنة في س��وريا يحم��ل في طياته احتمال تورط عس��كري 
أميركي مباش��ر في الصراع، من غير املس��تبعد أن ي��ؤدي إلى احتكاك مع 
روسيا. إذ أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية بيسكوف أن »من الواضح 
مس��بقاً أن روس��يا لن تقبل بس��هولة مثل هذه املش��اريع«، وأشار إلى أن 
»ف��ْرض مناطق آمنة يعني فرض حظر للطيران فيها، في حن أن األجواء 

السورية حتت سيطرة الروس«.
وبخص��وص إي��ران؛ فإن من ش��أن مواقف إدارة ترام��ب حيال الدور 
اإلقليم��ي لطه��ران واالتف��اق املوقع بينها وب��ن مجموعة »5+1« بش��أن 
برنامجه��ا النووي، املُسّ بأهم ش��ريك إقليمي لروس��يا ف��ي املنطقة، ومن 
املرج��ح أن يق��ود ذلك نح��و عملية خل��ط أوراق على نطاق واس��ع، تعيد 

موسكو وواشنطن.. بين القوة الناعمة والرسائل الخشنة
بقلم: عامر راشد

روحاني واردوغان
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مأساة التهجير تكسر ظلمة التعتيم اإلعالمي في سيناء

الجبير في بغداد.. يٌد للعراق الستعادة حاضنته العربية بعيدًا عن إيران 

كان تعام��ل اإلع��الم املص��ري مع مس��ألة تهجير 
نحو أربعن عائلة مس��يحية من العريش في س��يناء 
غير واض��ح، كما مع مجم��ل عملي��ات التهجير، وذلك 
بعد التزامه الصمت في البداية، على الرغم من حاالت 
القت��ل والترويع. غير أن االهتم��ام باملوضوع بدأ بعد 
انتق��ال األح��داث من س��يناء إلى اإلس��ماعيلية. وجاء 
فرار العائالت بعدما قتل مس��لحون مجهولون سبعة 
مس��يحين خالل ش��هر ش��باط املاضي، ف��ي حوادث 
متفرقة اس��تهدفتهم في ش��مال س��يناء، م��ع العلم أن 
حوالي 450 أس��رة قبطية تس��كن في ش��مال سيناء، 

بحسب مصادر كنسية.
وعل��ى الرغ��م م��ن خضوع ش��به جزيرة س��يناء 
املصرية حلصار إعالمي مشّدد، منذ صدور قرار حالة 
الطوارئ في ش��مال س��يناء، عام 2014، إال أن انتقال 
بؤرة األحداث من شبه جزيرة سيناء إلى اإلسماعيلية، 
والتغطية اإلعالمي��ة املكثفة لوقائ��ع التهجير، دفعت 
اجلهات احلكومي��ة واملنظمات واألحزاب السياس��ية 
إلع��الن الرف��ض والش��جب واإلدان��ة. وانتش��ر بي��ان 
مفت��وح للتوقي��ع عبر منص��ات التواص��ل االجتماعي 
جاء فيه »يعكس مش��هد الهجرة القسرية األخير الذي 
تعيشه عش��رات األسر املصرية املس��يحية من سكان 
شمال سيناء، احلالة التي يعيشها أهالي املنطقة منذ 
أن حتولت إلى س��احة حرب مفتوحة بن التنظيمات 
والش��رطة.  اجلي��ش  وق��وات  املس��لحة  الطائفي��ة 
وهي ح��رب ال يدف��ع ثمنها س��وى أهالي س��يناء بعد 
وقوعهم فريس��ة النتهاكات الطرفن، من االس��تهداف 
��ه للمس��يحين منذ س��نوات، بدءاً م��ن الهجوم  املوَجّ
على الكنائس عق��ب الفّض الدم��وي العتصام رابعة، 
والهجوم على الكنيسة البطرسية، حتى وصلنا اليوم 

لهذا املشهد«.
وأضاف البيان الذي وّقع عليه عشرات املنظمات 
احلقوقية واألحزاب السياسية والشخصيات العامة، 
أن »الهجرة القسرية لألسر املسيحية هي جناح جديد 
للتنظيمات اإلرهابية، التي تستمد قوتها من انتهاكات 
الدولة، واإلنهاك الذي يعاني منه املجتمع الس��يناوي 
على أثر املس��اعي الرامية جلعل ش��مال سيناء ساحًة 

للصراع اإلقليمي على غرار املوصل والرقة«.
وعلت نبرة الهجوم في البيان لتطاول الكنيس��ة، 
عل��ى اعتبار أن »املش��هد احلال��ي يحصل ف��ي الوقت 

 اتف��ق اخلب��راء عل��ى أن زي��ارة وزي��ر اخلارجي��ة 
الس��عودي ع��ادل اجلبي��ر لبغ��داد تس��تهدف مس��اعدة 
العراق ف��ي التحرر من الهيمنة اإليراني��ة عليه، وإعادته 
إلى حاضنته العربية، معتبرين الفترة القادمة »مرحلة 

قص أجنحة إيران« في هذا البلد.
وبّن خبيران )س��عودي وعراق��ي( أن الزيارة تأتي 
في توقيت مناس��ب لتحقيق هذا الهدف ألكثر من س��بب، 
أبرزه��ا تول��ي الرئيس األمريك��ي اجلديد دونال��د ترامب 
الذي عّبر في أكثر من مناس��بة عن امتعاضه الشديد من 

التوغل اإليراني في العراق.
وأش��ارا إل��ى أنه��ا تأت��ي ف��ي ظ��ل انحس��ار تنظيم 
»داع��ش« اإلرهاب��ي، وهو أم��ر يتطلب مش��اركة أطراف 
عربي��ة فاعلة في إيجاد أرضية مش��تركة بن العراقين، 
ق��د مته��د الحق��اً إلج��راء مصاحلة سياس��ية تس��هم في 

القضاء على جذور التطرف.
ووصل اجلبير يوم الس��بت إلى الع��راق، في زيارة 
مفاجئ��ة هي األول��ى لوزير خارجية س��عودي منذ العام 
1990، حي��ث التق��ى الوزي��ر الس��عودي عق��ب وصوله 
رئيس الوزراء حي��در العبادي، ونظيره العراقي إبراهيم 

اجلعفري. 
وف��ي تعليق��ه عل��ى الزي��ارة، اعتب��ر إي��اد الدليمي 
الكاتب واحمللل العراقي، في حديث لوكالة ألناضول أنها 
»تن��درج في إطار املس��عى اخلليجي األمريكي املش��ترك 

إلبعاد العراق عن إيران وبالعكس«.
وتاب��ع: »الزي��ارة تعكس أيض��اً رغبة ل��دى رئيس 
ال��وزراء العراقي في إيجاد معادلة للنف��وذ االيراني عبر 

تقوية العالقات مع السعودية«.
وكشف الدليمي أن زيارة وزير اخلارجية السعودي 
فق عليها على هامش مؤمتر ميونخ لألمن الذي  للعراق اتُّ

الذي ال تزال فيه الكنيس��ة 
النظ��ام،  البت��زاز  ترض��خ 
وتعلن دعمه��ا الكامل غير 
املشروط له، ساعيًة للْجم 
معارض��ة  أص��وات  أي 
داخل األوساط املسيحية، 
املواطن��ون  ليتح��ول 
كب��ش  إل��ى  املس��يحيون 
ف��داء النتق��ام التنظيم��ات 
الذي  وللجمهور  املسلحة، 
رأى في املسيحين الداعم 

الرئيسي لقمع النظام«.
املوّقعون على  وأعلن 

البيان بدء حملة ش��عبية للتضام��ن مع املواطنن في 
ش��مال س��يناء، مؤكدين رفضهم لكل أش��كال االبتزاز 
السياس��ي املم��ارس عل��ى املس��يحين في مص��ر. أما 
الكنيس��ة القبطية األرثوذكس��ية في مصر، فقد أدانت 
الهجم��ات في بيان رس��مي لها، اعتب��رت فيه أن »تلك 
الهجم��ات تس��تهدف أبن��اء الوط��ن م��ن املس��يحين 

عقد في وقت س��ابق من الشهر 
اجلاري.

وكان ترام��ب ق��د انتقد في 
توس��ع  س��ابقة،  تصريح��ات 
إي��ران ف��ي الع��راق، بقول��ه إن 
أكثر  طهران »تتوس��ع س��ريعاً 
فأكث��ر ف��ي الع��راق حت��ى بعد 
أن ب��ددت الوالي��ات املتح��دة 3 
من��ذ  هن��اك  دوالر  تريليون��ات 

فترة طويلة«.
بأنه��ا  إي��ران  ووص��ف 
»الدولة اإلرهابي��ة األولى« في 

العالم، مشيراً إلى أن بالده »ارتكبت الكثير من األخطاء« 
منها غزو العراق عام 2003.

اخلبي��ر العراق��ي توق��ع أن يك��ون لزي��ارة اجلبي��ر 
»انعكاس��اً كبي��راً عل��ى العالق��ات العراقية الس��عودية 
مس��تقبالً، وبالتالي العالقات العراقية اخلليجية بشكل 

عام«.
وأوض��ح أن »الدول اخلليجية ت��درك أهمية العراق 
بالنس��بة إليها، والع��راق يدرك أن هن��اك رغبة خليجية 

أمريكية مشتركة لالبتعاد عن نفوذ ايران«.
وأش��ار الدليم��ي إل��ى أن أهمية الزي��ارة أيضاً تكمن 
ف��ي أنه��ا »تأتي في وق��ت بدأ في��ه وجود تنظي��م داعش 
ف��ي العراق ينحس��ر، خاصة ف��ي أعقاب اقت��راب القوات 
العراقي��ة املدعوم��ة أمريكي��ا من الس��يطرة عل��ى مدينة 

املوصل آخر معاقل التنظيم في البالد«.
ورغم تأكي��ده أهمية الزي��ارة، إال أن الدليمي بّن أن 

هناك أطرافاً عراقية »غير سعيدة« بها.
وفي هذا الصدد، قال: »الزيارة رغم أهميتها للعراق 

املصري��ن وتتعّمد ض��رب وحدتن��ا الوطنية وحتاول 
متزي��ق اصطفافنا في مواجهة اإلرهاب الغاش��م الذي 
يتم تصدي��ره لنا من خ��ارج مصر«. ونعت الكنيس��ة 

األقباط الذين ُقتلوا.
حلق��وق  »س��يناء  منظم��ة  نش��رت  أن  وس��بق 
اإلنس��ان«، في ش��هر كانون الثاني املاض��ي، تقريرها 

بالدرج��ة األولى، إال أن هناك أطرافاً عراقية غير س��عيدة 
بفتح ب��اب العالقات بن البلدين، وه��ي باملجمل أطراف 
ش��يعية لها أجن��دات ايرانية، وس��بق لتل��ك األطراف أن 
أسهمت بشكل فاعل في تخريب عالقات العراق مبحيطه 

العربي«.
ودع��ا الدليمي العراق إلى اس��تثمار زي��ارة اجلبير، 
معتب��راً أن هذا األمر »س��وف يظهر قدرة رئي��س الوزراء 
حي��در العب��ادي ونيته أيض��اً ف��ي التعامل م��ع املرحلة 

املقبلة، وهي مرحلة قص أجنحة إيران في العراق«. 
وحّذر من أنه »إذا لم يس��تثمر العراق هذه الفرصة، 
فأعتق��د أن داعش الذي يحارب��ه العالم اليوم في العراق 
وسوريا، سيعود بوجه أكثر بشاعة، وحينها ال أعتقد أن 

البكاء على اللنب املسكوب سينفع العراق«. 
م��ع  الري��س،  س��عود  الس��عودي  الكات��ب  واتف��ق 
الدليمي، معتبراً أن زيارة اجلبير هي »اختراق للسياسة 

اإليرانية في العراق«.
الريس الذي ي��رأس حترير الطبعة الس��عودية من 

الش��هري ال��ذي رصدت في��ه االنته��اكات التي حدثت 
ف��ي جمي��ع م��دن وق��رى ش��به جزي��رة س��يناء خالل 
الشهر املاضي، ووصفته ب�»األكثر فظاعة ودموية في 
س��يناء«. كما وّثقت املنظمة مقتل 44 مدنياً، مس��لمن 
ومس��يحين، من بينهم نس��اء وأطفال، باإلضافة إلى 
إصابة 39 مدنياً، من بينهم تسعة أطفال، عشر نساء. 
وترك��زت االنته��اكات بش��كل أساس��ي ف��ي العريش 
واملناط��ق والقرى احمليط��ة بها، إذ وق��ع فيها أكثر من 
خمس��ن انتهاكاً، م��ن بينها عمليات اعتقال تعس��في 
ملواطن��ن قام��ت به��ا عناص��ر م��ن الق��وات املس��لحة 

املصرية، بحسب التقرير.
وأوضحت املنظمة أن »الشهر املاضي شهد الكثير 
م��ن األح��داث الت��ي اس��تهدفت املدنين م��ن البالغن 
واألطفال، وخلّفت ع��دداً من القتلى واجلرحى، نتيجة 
إلطالق��ات مباش��رة أو عش��وائية، فضالً ع��ن القصف 
املدفع��ي«. إال أن تقاري��ر وأرقام��اً كتل��ك تتح��دث عن 
مجم��ل االنته��اكات واجلرائ��م في س��يناء، ال ميكن أن 
يك��ون لها حّيز ف��ي اإلع��الم املصري، خصوص��اً بعد 
م��ّد حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة س��يناء 
وحظر التجوال في س��اعات محددة، للمرة العاش��رة 
على التوالي، منذ أن ش��هدت س��يناء إعالناً للطوارئ 
في  تش��رين األول 2014 عقب هجوم إرهابي مزدوج 

أدى إلى سقوط نحو ثالثن جندياً.{

صحيف��ة »احلي��اة« قال لألناض��ول إن »زيارة مس��ؤول 
س��عودي بارز مثل اجلبير للع��راق حتمل معاني كبيرة، 
فه��ي مبثاب��ة م��ّد ي��د للع��راق الس��تعادته حلاضنت��ه 
العربية، بعد أن س��عت إيران إلى وضع جدار بينه وبن 

أشقائه العرب«.
وف��ي رده على س��ؤال ع��ن تأثير سياس��ات ترامب 
زي��ارة اجلبي��ر، أوض��ح  املنطق��ة بتحقي��ق ه��دف  ف��ي 
الكاتب الس��عودي: »ترام��ب لديه قراءة لواق��ع املنطقة، 
وسياس��اته تنطلق من تلك القراءة، وال شك في أنه يعمل 
على أن تس��جيب إيران للمنطق وتتخلى عن أدوارها في 

زعزعة استقرار املنطقة«.
وأردف: »طهران اس��توعبت أن الظروف لم تعد كما 

كانت في عهد الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما«. 
وب��ّن أن »الع��راق دولة جارة للمملك��ة، لهما حدود 
مش��تركة، واستقراره من مصلحة الس��عودية واملنطقة، 

ومحاربة اإلرهاب هدف مشترك «.
وقال وزي��ر اخلارجية العراق��ي إبراهيم اجلعفري، 
في مؤمت��ر صحف��ي، إن اجلبير أبلغه خ��الل اجتماعهما 
ب��أن الرياض عينت س��فيراً جدي��داً لها في بغ��داد، خلفاً 
للس��فير ثامر الس��بهان، دون مزيد من التفاصيل بش��أن 

هوية السفير اجلديد وموعد تسلم مهماته.
وكان الس��بهان قد تسلم مهمات منصبه كأول سفير 
للس��عودية في الع��راق، بعد 25 عاماً م��ن القطيعة، في 
كانون األول 2015 وحتى تاريخ سحبه في تشرين أول 

املاضي.
لكن التوتر ش��اب عالقات العراق والس��عودية بعد 
تق��دمي بغداد طلباً ف��ي آب املاضي، للرياض، الس��تبدال 
الس��بهان، عل��ى خلفي��ة اتهام��ه ب�»تدخل��ه في الش��أن 
الداخل��ي العراق��ي«، وح��ول توقعات��ه إلمكاني��ة تدخل 
اململك��ة للقي��ام بوس��اطة ف��ي الع��راق، رأى الري��س أن 
ب��الده »لن تتأخ��ر لتحقي��ق ذلك، ب��ل س��تبادر لتحقيق 
املصاحل��ة«، مس��تدركاً: »لك��ن هن��اك فريق ف��ي العراق 
ال يرغ��ب ف��ي الدخ��ول الس��عودي، هناك فريق م��ا زالت 
تس��يطر عليه ايران وهو يس��عى لتخريب عالقة العراق 

مبحيطه العربي، وخصوصاً السعودية«.{

الرئيس مرسي للمحكمة: ما زلت رئيسًا للجمهورية.. وأرفض محاكمتي
كامل مندور، بعدم جواز محاكمة موكله مرس��ي، مكتفي��اً بذلك من دون مرافعة، وهو ما 
دعا احملكمة إلى طلب انتداب محام من نقابة احملامن للترافع عن مرس��ي في االتهامات 

اجلنائية بحقه.
وقب��ل نهاية اجللس��ة، طلب د. محمد البلتاج��ي، القيادي الب��ارز باإلخوان واملتهم 
في القضي��ة ذاتها، من محاميه اتخاذ إجراءات هيئة احملكمة 
لوج��ود خصوم��ه م��ع القاض��ي وع��دم اس��تجابته لطلبات 

املتهمن بالتحدث خالل جلسة محاكمتهم.
وفي نهاية اجللسة، قررت احملكمة تأجيل إعادة محاكمة 
مرس��ي و26 من قيادات اإلخوان، على رأسهم الدكتور محمد 
بديع مرش��د اجلماعة، في اتهامهم ب�»اقتحام السجون إبان 
ث��ورة 25 يناي��ر« إلى جلس��ة 29 آذار القادم لتق��دمي ما يفيد 

اتخاذ إجراءات رد احملكمة.
وأمر رئيس احملكمة، بحبس مرس��ي وقيادات اإلخوان، 

45 يوماً على ذمة القضية، تبدأ من اليوم.{

خاط��ب محم��د مرس��ي، أول رئيس مدن��ي منتخ��ب دميقراطياً مبصر، ي��وم األحد، 
هيئ��ة محاكمت��ه قائ��الً: »م��ا زل��ت رئيس��اً للجمهوري��ة.. وأرف��ض احملاكمة كلي��اً لعدم 

االختصاص«.
ويخضع مرس��ي و26 م��ن قيادات جماع��ة »اإلخوان املس��لمن« إلع��ادة احملاكمة 

في القضي��ة املعروفة إعالمياً ب�»اقتحام الس��جون«، أمام 
محكمة جنايات القاهرة.

وحس��ب مراس��ل األناض��ول، ف��إن مخاطبة مرس��ي 
لهيئة احملكمة جاءت م��ن داخل القفص الزجاجي، بعد أن 

تلت النيابة أمر إحالته وآخرين للمحاكمة.
ورفض مرسي، من داخل القفص الزجاجي، إجراءات 
احملاكم��ة قائ��الً: »م��ا زل��ت رئيس��اً للجمهوري��ة وأرف��ض 
احملاكمة كلياً لعدم االختصاص الوالئي للمحكمة )أي أنه 

ليس من حق احملكمة تناول موضوع القضية(«.
ومتس��ك عضو هيئ��ة الدفاع ع��ن مرس��ي واإلخوان، 

العبادي.. واجلبير
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زوبعة »لوبان«.. في لبنان
على املوضة تتبنى مارين لوبان املرشحة الرئاسية 
الفرنس��ية ورئيس��ة ح��زب  اجلبه��ة الوطني��ة، التنظيم 
اليميني املتشدد، شعارات مناهضة لإسالم في حملتها 
اإلنتخابي��ة، عب��ر اخلل��ط بين��ه وب��ن اإلره��اب. فبن��اء 
املس��اجد ف��ي أوروبا ف��ي رؤيته��ا »تهديد واض��ح ألمننا 
القومي«، وحجاب املس��لمات محاول��ة تغيير في الثقافة 
األوروبي��ة، والترحيل يجب أن يش��مل جميع املهاجرين 

من فرنسا. 
كش��خصية  نفس��ها  لتق��دمي  جتته��د  الت��ي  لوب��ان 
اس��تراتيجية تتعدى ح��دود جمهورية فرنس��ا وتناقش 
قضاي��ا دولية، فش��لت ف��ي اختراق قص��ور حك��م القارة 
العجوز وال سيما في اجلارة أملانيا، فأوصدت األبواب في 
وجهه��ا ألنها ال حتمل صفة رس��مية من جه��ة، وتثير قلق 
التيارات التقليدية جلهة األفكار العنصرية التي تطرحها 

واملخالفة للمواصفات األوروبية، من جهة أخرى.
ماري��ن ه��ذه الت��ي تس��تهدف بوض��وح الناخب��ن 
العنصرين، تس��عى إل��ى تقّمص دور سياس��ي جنومي 
وتنظي��ري لها ف��ي مكافحة اإلره��اب، فوج��دت ضالتها 
في لبن��ان، واخت��ارت بيروت مس��رحاً الس��تعراضاتها 
ف��ي  كمح��ارب  ب��دت  وهن��اك  والطائفي��ة..  االنتخابي��ة 
احلم��الت الصليبية ض��ل طريَقه، فعّرج عل��ى بالد األرز 
الت��ي فتح��ت له��ا منصاته��ا م��ن خ��ارج البروتوك��ول، 
فزارت القصر اجلمهوري والتقت الرئيس ميش��ال عون. 
واختارت أيضاً مركز رئيس احلكومة سعد احلريري في 
الس��راي الكبير، ثم مركز وزير اخلارجية جبران باسيل، 
إلبداء رأيها في س��بل إخماد اإلره��اب، معلنة أنها تفضل 
بقاء بش��ار األس��د في س��دة الرئاسة الس��ورية ليحارب 

تنظي��م الدولة »داع��ش«، ما اس��تدعى رداً عليها من قبل 
رئي��س حزب القوات س��مير جعجع ال��ذي رفض التمييز 

بن األسد و»داعش«.
ث��م اختتمت زيارتها لبنان باس��تعراض مكش��وف 
على أبواب دار الفتوى، حيث رفضت وضع وش��اح على 
رأس��ها ملقابل��ة مفت��ي اجلمهورية الش��يخ عب��د اللطيف 
دري��ان، رغ��م إبالغه��ا مس��بقاً ف��ي أثن��اء حج��ز املوع��د 
ببروتوك��ول احلج��اب ف��ي دار الفتوى، فانس��حبت بعد 
أن أدلت بتصريح مقتضب بدا وكأنه معّد س��لفاً، أعربت 
فيه عن رفضها اخلضوع لألم��ر الواقع، وذكرت أن أعلى 
مرجعية سنية، وهي بحسبها مشيخة األزهر، استقبلتها 

في القاهرة دون غطاء رأس.
أب��رز التس��اؤالت واملالحظات التي ميكن تس��جيلها 

بعد زوبعة لوبان في لبنان هي اآلتية:
قِبلت زعيمة التنظيم الفرنس��ي األكثر  أوالً: ملاذا اس��تُ
تطرف��اً في قصور لبنان ال��ذي تكاد تك��ون املهمة الراهنة 
الوحيدة لطبقته السياسية، هي النأي بالبالد عن موجات 

التطرف واإلرهاب والطائفية التي تعصف مبحيطه؟
ثاني��اً: ف��ي الوق��ت ال��ذي ُتظه��ر في��ه ماري��ن لوبان 
بوض��وح مش��كلتها م��ع اإلس��الم، كان نص��ف برنامجها 
اللبنان��ي مخصصاً للق��اء املرجعيتن الس��نيتن الزمنية 
والروحي��ة، برض��ى وترحي��ب كاملَ��ن منهم��ا، علم��اً أن 
الرئي��س رفيق احلريري كما الرئيس األس��بق إميل حلود 
تهرب��ا من لق��اء والد مارين، ج��ان ماري لوبان مؤس��س 
اجلبه��ة الوطني��ة وزعيمه��ا قبل أن تط��رده ابنت��ه منها، 

عندما زار بيروت قبل سنوات. 
ثالث��اً: كان موق��ف القيادات واملرجعيات الش��يعية 
أكث��ر توفيقاً وراح��ًة من برنام��ج مارين، فال لق��اءات مع 
رئاس��ة املجلس اإلسالمي الش��عي األعلى، وال اجتماعات 
م��ع أّي م��ن نواب كتلة ح��زب الله، في وقت ت��ردد فيه أن 
رئي��س مجلس الن��واب نبيه بري ال��ذي كان موجوداً في 
طهران س��ئل عن اس��تعداده الس��تقبالها فقال لتلحق بي 
إل��ى إيران. كذل��ك فندت جريدة األخب��ار املقربة من حزب 

الله مساوئ زيارة لوبان.
رابع��اً: لق��د تولى الش��يوعيون بش��كل ب��ارز تنظيم 
حت��رك رمزي راف��ض لزيارة لوبان لبن��ان، في غياب تام 
للهيئ��ات اإلس��المية ع��ن الس��احة، وه��م املعني��ون قبل 
غيره��م ف��ي رفض اخلل��ط بن اإلره��اب واإلس��الم، وفي 

مقاومة العنصرية في التعامل مع املسلمن.
خامس��اً: مل��اذا أحاط��ت ماري��ن نفس��ها مبجموع��ة 
الكتائ��ب  حزب��ي  ف��ي  س��ابقة  ميليش��يوية  ك��وادر  م��ن 
والق��وات اللبناني��ة م��ن الذي��ن هاج��روا إلى فرنس��ا في 
بداي��ة تس��عينيات الق��رن املاضي، بعد س��يطرة اجليش 
الس��وري على كامل لبنان. فبدت س��يدة اليمن املتطرف 

كأنه��ا تترأس غرف��ة عمليات اكتمل نصابه��ا بوجود أحد 
مس��اعديها الفرنس��ين معها وهو »تيب��و دو ال توكناي« 
الذي أكدت مصادر إعالمية أنه قاتل على األرض اللبنانية 

بن عامي 1982 و1984 في صفوف القوات اللبنانية.
سادس��اً: ماري��ن لوب��ان الت��ي تّدع��ي العلماني��ة، 
حتدث��ت ع��ن ض��رورة حماي��ة مس��يحيي الش��رق م��ن 
اإلره��اب، ولم تتطرق إلى املقدس��ات املس��يحية احملتلة 
في فلس��طن، واالضطهاد الذي يعاني منه املس��يحيون 
هناك، كما سائر الفلسطينين على يد االحتالل واإلرهاب 

اإلسرائلَين. 
ختام��اً، ال أحد يعرف الولد أكثر من أبيه، وقد طالب 
ج��ان ماري لوبان ابنته مارين قبل س��نتن بعد تعليقها 
عضويت��ه في اجلبه��ة الوطني��ة التي أسس��ها، بالزواج 
بس��رعة لكي تغير اس��مها ولك��ي يرتاح ضمي��ره، وقال 
لإذاعة الفرنس��ية:  أش��عر بالعار واخلجل لكون رئيسة 
احلزب حتمل اس��مي، مؤكداً أن ابنته تتعامل معه بشكل 
غي��ر الئق متاماً.. هذا فيما لبنان يفتح قصوره ملغضوبة 
والده��ا، في وق��ت يعاني فيه م��ن فائض ف��ي الطائفية، 

والزبالة املتراكمة في مكباته وعلى الطرقات.{

حزب المصرّيين األحرار
أخطأ في العنوان!

التجاذب احلاصل داخل حزب »املصرين األحرار« ليس جديداً في الس��احة السياسية. ذلك أن 
االنقالبات التي تتم لتصفية حس��ابات األجنحة املختلفة ألس��باب ش��خصية أو اس��تجابة لضغوط 
أمنية باتت أمراً مألوفاً، فبعضها تصدر عناوين الصحف مثلما جرى في حزب الوفد، والبعض اآلخر 
مت ف��ي هدوء مثلم��ا جرى في حزب التجمع، وكقاع��دة فما من حزب في مصر يتح��رك اآلن بعيداً عن 
أصاب��ع األجهزة األمنية. يؤيد ذلك ويش��هد ب��ه تركيبة مجلس النواب احلالي ال��ذي لم يعد يختلف 
أح��د على أن األمن كان حاضراً ليس فقط في ترش��يح أغلب أعضائ��ه، وإمنا أيضاً في حركتهم داخل 

املجلس.
لس��ت بصدد الدخول في موضوع صراعات »املصرين األحرار« التي أدت إلى إطاحة مؤسس��ه 
رج��ل األعم��ال الش��هير جنيب س��اويرس وتش��كيل قي��ادة جديدة ل��ه، لكن م��ا دعاني إل��ى التطرق 
للموض��وع واقع��ة س��جلتها جريدة الش��روق )اجلمع��ة 2/17( وأبرزتها على الصفح��ة األولى في 
عناوي��ن مثيرة، منها تهديد وّجهه إلى جنيب س��اويرس عضو مجلس النواب الس��يد عالء عابد قال 
له فيه »سأحبس��ك«. وعلى صفحة داخلية استكملت اجلريدة العنوان بحيث أصبح نصه كالتالي: 

»سأحبسك بالقانون، ولو كنت أنا خبيراً في التعذيب فأنت خبير في هدم األنظمة«.
ه��ذا العن��وان له قصة، خالصتها أن الس��يد س��اويرس قال في تصريح صحفي له عن أس��باب 
اخل��الف داخل احل��زب، إنه أب��دى رأياً اعترض في��ه على تأييد احل��زب النتخاب عالء عابد رئيس��اً 
للجنة حقوق اإلنس��ان باملجلس، في حن أن الرجل خبير في التعذيب. ولكن رأيه لم يؤخذ به. هذه 
املعلومة التي كررها ساويرس أكثر من مرة أثارت غضب عالء عابد املؤيد من رئيس احلزب اجلديد، 

فرّد عليه بتهديده باحلبس على النحو الذي ذكرت.
ح��ن طالعت تصريحات الس��يد عالء عابد التي نش��رت مع التقرير، الحظ��ت أن الرجل جلأ إلى 
الهجوم والتنديد بساويرس، لكنه لم ينف التهمة التي وجهت إليه. إذ لم يتطرق بكلمة إلى ما نسبه 
صاحبنا إليه بخصوص خبرته أو صلته بالتعذيب، وذلك أسلوب شائع في بعض مدارس احلوار، 
التي يلجأ فيها من تضعف حجته إلى جتريح الش��خص بدالً من مناقشة املوضوع. كأن تختلف مع 
آخر في قضية فيكون رّده أنك إرهابي أو إخواجني أو غير ذلك من الصفات التي تنتقص من الرجولة. 
وق��د الحظت أن الس��يد عالء عابد اتبع نفس األس��لوب. إذ بدالً م��ن أن يفند االدعاء علي��ه بأنه خبير 
في التعذيب، فإنه اتهم الس��يد ساويرس في وطنيته وبس��خريته من املصرين. ولم ينف املوضوع 
األصل��ي املتعلق بدوره في التعذيب، وهو ما أفهمه، ألن س��جّل الرجل املنتش��ر على مواقع التواصل 
االجتماع��ي يضعف موقفه كثيراً في هذه النقطة، ذلك أن التفاصيل املنش��ورة باألس��ماء والتواريخ 

تضطره إلى جتاهل دوره في التعذيب، ألنه لو نفاه لفتح على نفسه باباً ال يستطيع إغالقه.
املالحظ��ة الثانية على كالم الس��يد عالء عابد تنصّب على تهديده للس��يد س��اويرس باحلبس، 
وأرجح أن جريدة الش��روق ح��ن أبرزت الكلمة على الصفحة األولى دفعته��ا إلى ذلك غرابة التهديد 
ووج��ه اإلثارة في��ه، أعنى أنها لم تأخذه على مجل اجلّد، لكني أختلف معها في ذلك ألن الس��يد عابد 
ح��ن قالها فإن��ه تكلم بلغة »املقدم« ضاب��ط املباحث الذي قضى نحو 25 عاماً ف��ي اخلدمة. ذلك أن 
خبرت��ه تعلّم��ه أن بوس��عه أن يحبس أّي ش��خص بته��م جاهزة ال أس��اس لها، وش��هود حاضرين، 
وحتريات أمنّية تؤدي الغرض وتقارير وش��هادات للطب الش��رعي ال يخّر منها املاء. وفي الس��جون 
واملعتق��الت اآلن مئ��ات أو أكثر من األبري��اء حبس كل واحد منهم بكلمة م��ن ضابط للمباحث أو أمن 

للشرطة. ولدى املنظمات احلقوقية ولدّي شخصياً مناذج من تلك احلاالت.
ما أريد أن أقوله إن الس��يد عابد كان جاداً في تهديده، ألن مثله ميلك ذلك حقاً، لكن املش��كلة أنه 

حن أصاب في ما قاله فإنه أخطأ العنوان!{

ماذا تعرف عن الخنساء؟
بقلم: الشيخ محمد حمود

كثيراً ما كنت أتساءل عندما أسمع عن خنساء فلسطن الشهيرة ب�»أم أحمد«، من هي اخلنساء وملن 
يعود هذا اللقب، وما قصته. واليوم وقد كثرت خنس��اوات عصرنا من اخلنس��اء الس��ورية الى اخلنس��اء 
املصرية الى اخلنساء األفغانية الى اخلنساء العراقية الى الى.. دائماً يسألني طالبي في املدرسة من هي 

اخلنساء وما قصتها، وأعتقد أن الكثير ال يعرفون عن اخلنساء اال اسمها.
هي متاضر بنت عمرو، وقد ُلقبت باخلنس��اء، وهي صفة تعني انخفاض قصبة األنف، وكان رس��ول 
الله | يدعوها ُخناس. زوجها رواحة الس��لمي، ولدت له أربعة أش��بال كانوا خيار قومهم في اجلاهلية، 

وملا اعتنقوا االسالم أصبحوا مفخرة العرب واملسلمن.
كانت اخلنس��اء متلك من املروءة والش��هامة والبطولة والش��جاعة والفصاح��ة والوفاء واالخالص، 
واجلمال الس��احر، والذكاء النادر، ما جعلها محط أنظار كبراء قومها. وملا س��ئل جرير الش��اعر من أشعر 

الناس؟ قال: أنا، لوال اخلنساء. قيل له مب فّضلتها؟ قال بقولها:
أَبقى َلنا َذَنباً َواسُتؤِصَل الراُس إن الزمان وما يغني له عجٌب   

ِباحلامِلَن َفُهم هاٌم َوأَرماُس َعنا  أَبقى َلنا ُكَلّ َمجهوٍل َوَفَجّ  
ال َيفُسداِن َوَلِكن َيفُسُد الناُس إَِنّ اجَلديَديِن في طوِل اِخِتالِفِهما   

وقول جرير هذا يدل على طول باعها ورس��وخ قدمها في ميدان الشعر، حيث ال يعرف القرش الزائف 
من الصحيح إال الصّرافون.

وشهد لها الرسول | بذلك حن خرجت مع بنيها في وفد بني ُسليم للقاء الرسول وإعالن إسالمهم، 
قال عّدي بن حامت: يا رس��ول الله إن فينا أش��عر الناس وأس��خى الناس وأفرس الناس. قال سّمهم، قال: 
أما أش��عر الناس امرؤ القيس بن حجر، وأما أس��خى الناس فحامت بن سعد يعني أباه، وأما أفرس الناس 
فعمرو بن معد يكرب. فقال رس��ول الله | ليس كما قلت ياعدّي، أما أش��عر الناس فاخلنساء بنت عمرو،  

وأما أفرس الناس فعلي بن أبي طالب. وتلك أغلى شهادة حصلت عليها اخلنساء من سيد البشر.
وحن جاءت القادس��ية، وجاء االمتحان، وس��معت اخلنس��اء وبنوها األربعة نداء الداعي للخروج، 
بادر أش��بالها األربعة كٌل منهم الى ألْمته فارتداها، ووقفت اللبؤة العجوز تش��ّيعهم، ومتأل عيونها منهم، 
فلعل تلك اللحظة آخر عهدها بهم، ثم خطبت فيهم خطبة كانت أروع ش��حنة حماس��ة ميكن أن تقّدمها أم 
مؤمنة في نفوس بنيها املؤمنن وهم ينطلقون الى لقاء عدّو جاحد غشوم، ليس املجال ذكرها )اخلطبة( 
فهي مس��طورة في بطون الكتب ومشهورة ملن أراد الرجوع اليها، خالصتها: إياكم أن يراكم الله مقّصرين 

في سبيله.
ثم تهّيأ الفتية للقتال وأعطوا أمهم مواثيقهم على انتزاع النصر أو الفوز بثانية احلسنين. وانصرفوا 

عنها، وبدأ القتال، وبرز أول األشبال وأخذ يرجتز ويقول: 
قد َنَصَحْتنا إذ َدَعْتنا البارحه يا إخوتي إن العجوز الناصحة   

فباكروا احلرب الضروس الكاحله   مقالة ذات بيان واضحه 
من آل ساسان الكالَب النابحه   وإمنا َتلَْقْون عند الصائحه 

وأنتم بن حياة صاحله    قد أيقنوا منكم بوقع اجلائحة 
أو ميتة تورث ُغنما رابحه

حتى ُقتل. ثم تقّدم الثاني وأخذ يرجتز ويقول:
َدد  والنظِر األوفِق والرأِي الَسّ إن العجوز ذات َحْزم وَجلَد   

نصيحة منها وبّراً بالولد َداد والرَِّشد  قد أمرتنا بالسِّ  
إما لفوز بارد على الكبد   فباكروا احلرب حماة في العدد 

في جنة الفردوس والعيش الرَغد    أو ميتة تورثكم عز األبد  
حتى ُقتل. ثم تقّدم الثالث وأخذ يرجتز ويقول:

قد أمرتنا َحَدًبا وعطفا والله ال نعصي العجوز حرفا   
فبادروا احلرب الضروس زحفا   نصًحا وبًرّا صادًقا ولطفا 

أو تكشفوهم عن ِحماكم كشفا   حتى َتلُفُّوا آل كسرى َلّفا  
والقتل فيكم جندة وُزلفا   إنا نرى التقصير منكم ضعفا 

حتى ُقتل. ثم تقّدم الرابع وأخذ يرجتز ويقول:
وال لعمٍرو ذي السناء األقدم لس����ت خل����ن���س����اٍء وال لألخ����رم    

ماٍض على الهول ِخضم خضرم   إن لم أَِرْد في اجليش جيِش األعجم  
أو لوفاة في السبيل األكرم    إم�����ا لف����وز عاج����ل وم����غن��������م  

وع��اد أبط��ال القادس��ية منتصري��ن ول��م يعد أش��بال اخلنس��اء، فقال��ت: احلم��د لله الذي ش��ّرفني 
باستشهادهم جميعاً، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.

إذا جمعتنا يا جريُر املجامُع أولئك آبائي فجئني مبثلهم   

بقلم: نزيه األحدب
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مؤتمر األزهر عن المواطنة: يجب التخلص من مفهوم األقلّية
انطلق��ت بالقاهرة، صباح الثالثاء، أعمال املؤمتر 
الدول��ي »احلرية واملواطنة.. التنوع والتكامل«، الذى 
يعق��ده األزه��ر الش��ريف ومجل��س حكماء املس��لمن، 
مبش��اركة وفود من أكثر من خمس��ن دولة، ويس��تمر 

يومن. 
أحم��د  الدكت��ور  االفتتاحي��ة  اجللس��ة  ت��رأَّس 
الطيب ش��يخ األزهر، رئيس مجلس حكماء املس��لمن، 
وتواضروس الثاني بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة 

املرقسية.
كم��ا ش��ارك باجللس��ة أحمد أب��و الغي��ط، األمن 
الع��ام جلامعة الدولة العربية، والش��يخ عبداللطيف 
دري��ان مفتي لبن��ان والبطري��رك مار بش��ارة بطرس 
الراع��ي بطري��رك أنطاكية وس��ائر املش��رق للموارنة 
ورئي��س مجلس أس��اقفة كاثوليك املش��رق ورؤس��اء 
الكنائ��س الش��رقية وعلم��اء ورج��ال دي��ن ومفكرون 
ومثقف��ون وأه��ل رأي ومعرف��ة وخب��رة من املس��لمن 
واملس��يحين؛ للتداول فى قضايا املواطنة واحلريات 

والتنوع االجتماعي والثقافي.
 قال املطران بولس مطر، رئيس أس��اقفة بيروت، 
إن العالق��ُة الِدّينَيّ��ُة َب��َن املُس��لمَن َواملس��يحيَِّن ِهي 
عالق��ُة احت��راٍم ُمتب��اَدٍل ِللعقائ��ِد، مؤك��داً أن اإلِس��الُم 
ُمن��ُذ زمن اخللف��اء الَرّاش��دين َجع��َل ِمن الَع��دِل ِقيمًة 
أَساس��َيًّة، فَصاَر اخلليفُة ُعَمر بن اخلط��اب َرمزاً لهذه 
العدال��ِة املُقامِة َب��َن الَنّاِس دون تفرقة بن املس��لمن 
باجللس��ة  كلمت��ه  خ��الل   - وأض��اف  واملس��يحين. 
النقاشية الثانية مبؤمتر »احلرية واملواطنة.. التنوع 
والتكام��ل«، التي أداره��ا الدكتور ش��وقي عالم مفتي 
اجلمهورية املصرية -  أن »الَعيِش املُشترِك َواملَُواطنِة 
الكاملِة َبَن املُس��لمَن َواملس��يحِيَّن ف��ي ُبلداِنَنا هو ما 
س��نحيا عليه، وهو طريقنا إلى احلي��اة التي تليق بنا 
على أرض الرس��االت والديانات واألنبياء، مشيراً إلى 
أن إرساء قيم التعايش واملواطنة عمل حضاري َيجُب 

َتشجيُعُه َواحلفاُظ عليِه«.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى بن حمزة، رئيس 
املجل��س العلمي: »يج��ب أن نخرج مبفه��وم املواطنة 
ع��ن مج��رد كونه ح��الً إل��ى أن يك��ون صيغ��ة نهائية 
جتي��ب عن جمي��ع التس��اؤالت التي ت��ؤرق مجتمعنا 
العربي«، مش��يراً إلى أنه »يج��ب التخلص من مفهوم 
األقلي��ة واألكثرية لصالح مفه��وم املواطنة، واخلروج 

من ضيق الطائفية إلى سعة احلقوق والواجبات«.
وأض��اف: »يج��ب أن تك��ون هن��اك أدوار أوس��ع 
لألدي��ان باعتبارها مصدراً للقي��م الروحية، كما يجب 
االبتع��اد عن التمييز والكراهية والتفرقة وكل ما يدعو 
إليه��ا بالفعل أو القول«. وش��هدت اجللس��ة مداخالت 
ت��دور ح��ول املواطن��ة والعي��ش املش��ترك ومحارب��ة 
الطائفية. وأش��اد الدكتور س��امح ف��وزي نائب رئيس 
قطاع املش��روعات اخلاصة مبكتبة اإلسكندرية، بدور 
األزه��ر وبي��ت العائل��ة املصري الذي يترأس��ه ش��يخ 
األزهر، ف��ي احلفاظ على املجتمع املصري، واحتضان 
طموحاته وآماله في احلرية والعيش الكرمي واحترام 

حق��وق وواجب��ات غي��ر املس��لمن، مؤك��داً أن األزه��ر 
مؤسس��ة تدع��م الفكر اإلس��المي الوس��طي ليس فقط 
في مصر، أو املنطقة العربية، ولكن في العالم بأسره، 
مش��يداً باملبادرات احلوارية التي ينخرط فيها األزهر 

الش��ريف س��واء م��ع الكنائس الش��رقية، والكنيس��ة 
االجنليكانية، ومجلس الكنائس العاملي، وغيرها.

 وقال الدكتور خالد زيادة، س��فير لبنان الس��ابق 
مبصر، خالل كلمته بجلس��ة املواطنة الرابعة مبؤمتر 
»احلري��ة واملواطن��ة«، إن الرابط��ة الوطني��ة ليس��ت 
رابط��ة بديهي��ة ولكنها رابط��ة ُتبنى بالفك��ر واملعرفة 
والتعلي��م، ف��إذا نظرنا إلى أحوال التعلي��م في بلداننا 
العربي��ة والتده��ور ال��ذي أصابه عرفنا أحد أس��باب 
التدهور الذي أصاب رابط��ة املواطنة. وأكد زيادة أنه 
»ال مفر لنا من استعادة أفكار رجال النهضة واإلصالح 
في اللحظة التي نتطلع فيها إلى بناء املواطنة تبعاً ملا 

اكتسبناه من جتارب ومعارف«.
م��ن جانب��ه، ق��ال الدكتور س��مير مرق��ص عضو 
املجل��س القومي حلق��وق اإلنس��ان إن »املنطقة حلت 
بها أزمات غير مس��بوقة في تاريخها أدت إلى إحداث 
العربي��ة  املجتمع��ات  بن��اء  ف��ي  عميق��ة  انقس��امات 
وانتش��ار مصطل��ح األقلي��ات«، مبين��اً أن اخلروج من 
هذه املعضل��ة بتفعيل جتدي��د املواطن��ة وباالعتراف 

باآلخر والقبول بالتنوع.
يذك��ر أن مؤمت��ر »احلري��ة واملواطن��ة.. التن��وع 
والتكامل« يعق��ده األزهر بالتعاون مع مجلس حكماء 
املس��لمن، بحض��ور ع��دد كبير م��ن ممثل��ي الكنائس 
الش��رقية ورجال الدي��ن واملفكرين والكتاب ملناقش��ة 
قضايا ثقافة التعايش الس��لمي املشترك، وإرساء قيم 

املواطنة بن اجلميع.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

دارة َمراِكُز الَصّ
ة، وغايٍة وغاية، وبني َمْقَصٍد وَمْقصد. ش���ّتان بني َمْنهومني َيَتس���ابقون  ة ونَيّ َش���ّتان بني ِنَيّ
كر وإش���باع َش���ْوِقِهم إلى الِعلم، وبني  إلى رياِض اجلّنة، وَحَلقات الِعلم، إلرواء َظمِئِهم إلى الذِّ

راج، إلى َصدارِة املجالس وناِصَية املراكز.  َمْوهومني يتهافتون كالفراش على ُذبالة السِّ
كان الصحابُة الِكراُم يتناَفسون على ُحضور َمجاِلس رسول الله ]، كلٌّ يريد ُقرَبه َوْيرجو 
هم إلى التواضع،  َوْصَل���ه، ُكلٌّ ُيصيُخ إليه بَس���ْمِعه وُيصغ���ي إلى َقْوِله ِبِفكره وقلبه، فدعاه���م ربُّ
وإلى أن ينُش���زوا من أماِكنهم )ينهضوا( وأن َيْفَس���حوا مِلن أراَد ِمن إخوانهم اجللوَس ليتساوى 
هم من النبّي ]، وأَْخِذ نصيبهم من ِهدايته، ومن فَسح إلخوانه َفسح اللُه  الناس في َنْيِل حظِّ

زق، وفي القبر ومقام اآلخرة!  ْدر والرِّ له، وجعل له الُفسحة في الصَّ
���ُحوا  ���رين في قول الله تعالى: }يا أيها الذيَن آَمنوا إذا ِقيَل َلُكم َتَفسَّ وقد بنّي بعض املفسِّ
في املجاِلِس َفْاْفَس���حوا َيْفَس���ِح اللُه َلُكم .... َيرَفِع اللُه الذيَن آَمنوا ِمنُكم واّلذين ُأوُتوا الِعلَم 
ْفَعَة عند الله تعالى بالِعلم واإلميان، وبالّتواُضع وَخْفِض اجلناح،  َدَرجاٍت{ املجادلة- 11، أّن الرِّ

ْبق إلى ُصُدور املجالس. ال بالسَّ
���ُر  ه عز وجل بأنه رؤوٌف َرحيم، وبأنه الش���اهُد وال�ُمَبشِّ لق���د كان النب���ي ] ال���ذي وصفه ربُّ
���راج املني���ر، وبأنه رحمُة الل���ِه للعامَلني؛ وكان ِم���ن َتواُضِعه أن���ه كاَن ُيِجيُب َدعوَة  ذي���ر، والسِّ والَنّ
ز عن أصحابه بل  الَعب���د، وُيصِغ���ي إلى األَمة، فال ينص���رف عنها حتى َتنص���ِرف، وكان ال يتميَّ
يشاركهم العمل، فكان يحِمُل على عاِتِقه ِلبناء املسجد، ويحِفر َمعُهم إلقامة اخَلْنَدق، ويجَمُع 

احَلَطَب إلنضاج الطعام!
وكان رس���ول الل���ه ] َيجِل���س حي���ث ينتهي به املجل���س، ولكن حي���ُث يجلُس يك���وُن َصْدُر 

املجلس!
لوا ُخُلَق  َبوي ال�ُمش���ِرق درٌس وُأس���وٌة لُعَلماء املس���لمنَي وقاَدِته���م ليتمثِّ وف���ي هذا األدِب النَّ
وَنُه أِذّلٍة  ُهم ويحبُّ هم إلى ذلك في قوله: }فس���وَف يأتي اللُه ِبَقوٍم يحبُّ الّتواضع، وقد َنَدبهم ربُّ
ٍة على الكافريَن ُيجاِهُدون في س���بيِل الل���ِه وال يخافوَن لوَمَة الئم{ املائدة-  عل���ى املؤمننَي أَِعزَّ
ُمنا الس���يرُة  ُموا أْهَل الِعلم، كما تعِلّ 54 ولكّن واجَب املس���لمني أن ُيكِرُموا أَهَل الَفْضل، وأن ُيقدِّ

بوية، وإمّنا َيعِرُف الَفْضل ألْهِل الفْضل َذُوو الَفضل! النَّ
يُق ُيجِلُسه على ميينه،  دِّ كان الصحابُة يجلسوَن َحوِل رسوِل الله ] على مراِتِبهم، فالصِّ
وُعمُر عن يس���اِره، وبنَي َيَدْيِه ُعثمان وعلّي، ألنهما كانا من َكَتَبِة الَوْحي، وقد روى ابن مس���عود 
ه���ى ُثم الذي���َن َيُلوَنهم، ثم الذين  أّن الرس���وَل ] كان يق���ول: »ِلَيِلِن���ي ِمنُك���م ُأولو اأَلحالِم والنُّ

َيُلوَنهم« رواه مسلم.
ولك���ّن َذوي الَفْض���ِل ال يطُلُبون التكرمَي أِلنُفِس���هم وال ُيجاِه���دون من أجل ذلك؛ واَل يِحلُّ 
ملسلٍم وإْن كاَن ِمن الُعلماء أو الُفَضالء أن ُيقيَم رجاًل من َمقَعِده ليجِلس فيه، حلديث الرسول 

حوا« رواه أحمد. عوا وتفَسّ ُجَل من مجِلسه ليجلس فيه، ولكن توسَّ ُجُل الرَّ ]: »ال ُيِقم الَرّ
فِس  ْهَماء قد اْس���َتبقوا إليها، مِل���ا في َمكاِمِن الَنّ ل���َت ف���ي مجاِلِس الّصدارة جِتد الدَّ إذا تأمَّ
ٍة ِمن  ْقص، ومِلا في األخالِق من َتطاُوِل األعناق! وإذا بحْثَت عن الُفَضالِء وبخاَصّ من ُعَقِد النَّ

ذوي الفاقة جتُدُهم قد ُأجِلُئوا إلى الّساقة!
َتلُّ بال�ُمص���اَدرة وال بال�ُمتاَجرة وال باالغتصاب، ولكنها ُتبَذل مِلَن  دارة ال حُتْ إنَّ َمن���ازَل الصَّ
هو َحِقيٌق بها وأهلها. وِمن أقبِح األش���ياِء أْن َيرى املرُء نفَس���ُه رفيعًا وهو عند العامَلني َوِضيع! 

يقول الشاعر ُمرشدًا إلى التواضع: 
على َصَفحاِت املاِء وُهَو َرفيُع ْجِم الَح لناظٍر   َتواَضْع تُكن كالَنّ  

على َطَبقاِت اجَلِوّ وُهَو َوضيُع َخاِن َيْعُلو بنفسه   وال َتُك كالُدّ  
���روا في إك���راِم الُفَض���الء وال َتنَخِدعوا بأقِنع���ِة األْدِعياء، واحَذروا أن َيس���ِرَي في  ف���ال ُتقصِّ
ُعروِقُك���م داُء الِكبري���اء، فإن س���ادَة الناِس في اآلِخرِة ال�ُمَتواِضُع���ون األتقياِء الذيَن يجعُل اللُه 

نيا َكرامَة الُوّد، وفي اآلخرِة ِصْدَق الَوْعد.< لهم في الدُّ

مصر.. حكم بالحبس خمس سنوات لـ»الشيخ ميزو«
عاقبت محكم��ة مصرية يوم األحد، الداعية املثير 
للجدل محمد عبد الله نصر، بالسجن خمس سنوات، 
بعد إدانته ب�»ازدراء األديان«، على خلفية ادعائه أنه 

»املهدي املنتظر«.
نص��ر،  ادع��ى  املاض��ي،  الثان��ي  تش��رين  وف��ي 
املعروف في مصر ب�»الش��يخ ميزو« )لقب س��اخر من 
آرائه الغريبة(، أنه »املهدي املنتظر« )يؤمن املسلمون 
بظه��وره آخر الزم��ان ليك��ون حاكماً ع��ادالً(، وطالب 

املسلمن في كل بقاع األرض ب�»مبايعته«.
والحق��أ، تراجع عن زعمه، وق��ال إنه جلأ إلى هذا 
اإلعالن به��دف »تنقية التراث اإلس��المي باس��تخدام 
الصدم��ة في الثواب��ت التي يعتقد بها املس��لمون، كما 

أراد أن ينقذ املسلمن من اخلرافات«.
وقال مصدر قضائي لألناضول، إن »محكمة جنح 
شبرا اخليمة املنعقدة شمالي القاهرة، قضت مبعاقبة 
محمد عبد الله نصر الش��هير بالش��يخ ميزو بالسجن 

خمس سنوات مع الشغل التهامه بازدراء األديان«.
وأضاف املصدر، أن »احلكم أولي قابل لالستئناف 

أمام محكمة جنح خالل 15 يوماً«.
بدوره أكد حميدو جمي��ل، عضو هيئة الدفاع عن 
نصر، في تصريحات صحفية، أنه »سيس��تأنف على 

احلكم في أسرع وقت، وحتديداً غداً«.
ف��ي  الدع��وى  مقي��م  صب��ري،  س��مير  وأوض��ح 
تصريح��ات صحفية، عق��ب احلك��م، أن »ميزو حضر 
بنفس��ه وطلب املرافعة عن نفس��ه، وهو ما استجابت 
له احملكم��ة، ومت احلك��م علية حضوري��اً، ثم حتفظت 

عليه قوات األمن«.
ورأى صب��ري أن »احلك��م مخف��ف، حي��ث ظه��ر 
املتهم منذ ش��هرين بإحدى القن��وات وحتدث في أمور 
غي��ر طبيعية تخص الدين«، وحدي��ث نصر عن كونه 
»امله��دي املنتظ��ر« أث��ار ردود فع��ل واس��عة في مصر 

وقتها، ما بن االستنكار والتنديد والسخرية.
ومحمد عبد الل��ه نصر، درس باألزهر الش��ريف، 
وأثار اجلدل كثيراً مبوافقه وآرائه، وظهر ألول مرة إبان 
ث��ورة 25 كانون الثان��ي 2011، عندما هاجم جماعة 
اإلخوان املس��لمن مبيدان التحري��ر، ومنذ ذلك احلن 

أصب��ح ضيفاً دائماً على املواق��ع اإلخبارية واحملطات 
التلفزيونية املعارضة لإسالمين في مصر.

ول�»الش��يخ مي��زو«، فت��اوى مثيرة للج��دل، من 
بينه��ا أن »الرق��ص الش��رقي ليس حرام��اً، واحلجاب 
ليس من الس��ّنة، ونكرانه عذاب القبر، وقوله إن نكاح 

غير املتزّوجن ليس زنا«.
كم��ا س��خر ف��ي وقت س��ابق م��ن كت��اب صحيح 
البخ��اري، الذي يع��د املرجعية األولى للمس��لمن في 

األحاديث النبوية.
وف��ي آب م��ن ع��ام 2015، احتج��زت س��لطات 
أمن مط��ار القاهرة »الش��يخ ميزو«، أثن��اء عودته من 
العاصم��ة اإليرانية طهران؛ للمش��اركة في مؤمتر عن 

مواجهة »الفكر التكفيري«، حسب قوله آنذاك.
وقال وقتها إن »حتقيقات اس��تمرت معه ملا يقرب 
من 13 س��اعة عن س��بب زيارته للعاصمة اإليرانية، 
والكت��ب التي كان��ت بصحبته أثناء الع��ودة، وانتهت 
مبغادرت��ه بع��د ذل��ك مط��ار القاه��رة متوجه��اً إل��ى 

منزله«.
املصري��ة،  األوق��اف  وزارة  أص��درت  أن  وس��بق 
بياناً قال��ت فيه إن »محمد عبد الل��ه نصر«، »ال عالقة 
له باألوقاف، وحديثه جهل باس��م الدي��ن، وعار على 

الثقافة اإلسالمية«.{



15األمان األمـان - العــدد 1252 - 3 آذار 2017م

بعضه��م، مطالبن مبس��اعدتهم في إيص��ال صوتهم 
إلى رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس 
مجل��س ال��وزراء إلقرار العف��و العام، ليع��ود أبناؤهم 
إلى كن��ف الدولة في ظ��ل مصاحل��ة مجتمعية ترافق 
العه��د اجلديد وتطوي الصفح��ة األليمة التي أصابت 

اجلميع.

العميد خضر حم��ود وجرى البحث باألوضاع األمنية 
والتوقيفات التي جرت في األيام املاضية.

وأك��د الوف��د أن الزي��ارة تأتي في إط��ار التباحث 
مع قي��ادة اجليش ف��ي األس��باب الكامن��ة وراء حملة 
التوقيفات األخيرة في صيدا التي انعكست سلباً على 
اجلو العام، وضرورة الفصل بن حرية الفكر والتعبير 
وبن أي إخالل باألمن أو التوقيف ملجرد الش��بهة دون 

وجود أي قرينة.

ومواجه��ة التحدي��ات االقتصادية واالجتماعي��ة التي تعاني 
منها شعوب املنطقة.

وش��هد مؤمت��ر ملتق��ى العدال��ة والدميقراطية مش��اركة 
قيادات سياس��ية وباحث��ن من خمس عش��رة دولة، حيث مت 
التأكيد على ضرورة تعزيز املمارسة الدميقراطية في املنطقة، 
ونشر ثقافة التعاون واحلوار بن أبناء الوطن، وبناء العالقات 
على أس��اس من االحترام املتبادل وعل��ى قاعدة التعاون على 

ترسيخ احلريات والدميقراطية وحقوق اإلنسان.

التركية، بعنوان »15 متوز محاولة االنقالب وانتصار 
الدميوقراطية في تركيا«.

ف��ي نهاية اللق��اء مت تك��رمي ثالث فتي��ات اخترن 
لباس احلش��مة وتاج احلجاب وه��ن: رمي محمد فواز 

عمش، مرمي نبيل حاروكي، سيلن حمادة اجلميل.
وق��د احتفت به��ن احلاض��رات ومت تق��دمي هدايا 

رمزية لهن.

األخ��وات املس��ؤوالت اإلجنازات التي قم��ن بها في خالل 
الع��ام املنصرم في قس��م الدعوة، قس��م التربية، والعمل 
االجتماعي، والعمل املجتمعي، والعمل الش��بابي، قس��م 

التخطيط والتأهيل، وقسم اإلعالم.
وأقام��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة ف��ي بيروت 
لقاءها الش��هري في قاعة مركز الدعوة اإلسالمية، وذلك 
يوم اجلمعة 17/2/2017، عند الساعة الثالثة عصراً.
تخلل اللقاء عرض تقييمي خلطط أقس��ام اجلمعية 
لس��نة 2016، بحض��ور رئيس��ة اجلمعية خت��ام احلاج 

شحادة، وتبعته أسئلة للحاضرات.

املكت��ب السياس��ي للجماع��ة  زار نائ��ب رئي��س 
االس��المية ف��ي لبن��ان الدكتور بس��ام حم��ود، يرافقه 
وف��د اهال��ي املوقوفن ف��ي أح��داث عبرا، مدي��ر األمن 
الع��ام اللواء عباس ابراهيم ف��ي مكتبه ببيروت حيث 
ش��رح وفد األهال��ي املعان��اة التي يعيش��ونها نتيجة 
توقيف أوالدهم واألحكام املش��ددة التي صدرت بحق 

تاب��ع نائب رئي��س املكت��ب السياس��ي للجماعة 
االس��المية في لبنان الدكتور بسام حمود ووفد هيئة 
العلماء املسلمن ضم نائب رئيس هيئة علماء املسلمن 
الشيخ خالد عارفي، ورئيس املكتب االداري للهيئة في 
صيدا الشيخ علي السبع أعن، وعضو املكتب االداري 
الش��يخ أبو جهاد الزغبي قضي��ة التوقيفات األخيرة، 
وزار له��ذه الغاي��ة ثكنة اجلي��ش اللبنان��ي في صيدا 
حيث التقوا رئيس فرع مخابرات اجليش في اجلنوب 

ش��ارك األمن الع��ام للجماعة اإلس��المية األس��تاذ عزام 
األيوب��ي والنائ��ب عماد احل��وت، األمن العام مللتق��ى العدالة 
والدميقراطي��ة، ف��ي املؤمت��ر ال��ذي عق��ده امللتق��ى ف��ي مدينة 
اس��طنبول بعنوان »الرؤية املس��تقبلية ف��ي املنطقة في ضوء 

األزمات واملتغيرات«.
ولقد ناقش املش��اركون على مدى يومن التحديات التي 
تواج��ه دول املنطقة العربية وش��عوبها واملب��ادرات املطلوبة 
لتحقي��ق االس��تقرار ومعاجلة التوت��رات الطائفي��ة واإلرهاب 

م��ن  وف��د  ش��ارك 
اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي 
مس��ؤول  برئاس��ة  ع��كار 
محمد  األس��تاذ  اجلماع��ة 
اس��تقبال  ف��ي  هوش��ر 
الترك��ي  الس��فير 
ارجيي��س،  تش��اغاطاي 
مع��رض  افتت��ح  ال��ذي 
الفوتوغرافي��ة  الص��ور 
الذي اقيم في قاعة مسجد 
ع��كار،   - عيدم��ون  بل��دة 

بتنظيم من معهد يونس امرة الثقافي التركي، وبلدية 
عيدم��ون، بالتعاون م��ع جتمع اجلمعي��ات اللبنانية 

أقام قسم احللقات 
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي 
بيروت،   - االجتماعية 
بالتع��اون م��ع ن��ادي 
رابط��ة  ف��ي  صباي��ا 
املس��لمن،  الط��الب 
تفاعلي��ة  محاض��رة 
للدكتور بسام الطراس 
الصباي��ا  بعن��وان: 
املش��اعر  وإدارة 
وذل��ك  واالنفع��االت، 
 14 الثالث��اء  عص��ر 

شباط 2017 في قاعة د. مازن فروخ - مركز الدعوة.
ب��ن  العالق��ة  ضواب��ط  ع��ن  احملاض��ر  حت��دث 
اجلنس��ن وأهمية إعمال العقل ف��ي أي عالقة عاطفية 
بن الفتاة والش��اب، حتى ال تقع في ما ال يحمد عقباه 

وتتورط في عالقة لن تنتهي بالزواج.

نظم��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة ف��ي اإلقليم/ 
ش��حيم بحض��ور رئيس��ة النج��اة ف��ي لبن��ان الصيدلي 
خت��ام احل��اج ش��حادة، لق��اًء تقييمي��اً ألقس��امها خالل 
العام 2016، نهار الس��بت في 2017/2/11 إلى أهمية 
الوالء جلمعيتنا واالنتماء إليها، وأولت العمل الش��بابي 
أهمية كبرى، إذ ال بّد من متابعته؛ وقد أش��ارت مسؤولة 
اجلمعي��ة ف��ي ش��حيم الدكت��ورة فاطم��ة ش��عبان إل��ى 
ض��رورة التقييم والتصوي��ب واملش��اركة باالقتراحات، 
كذل��ك إن العم��ل االجتماعي ل��ه متطلبات تب��دأ بالصبر 
والتع��اون والتوثيق وتوريث اخلب��رات. بعد ذلك قدمت 

اللواء عباس إبراهيم يلتقي
الدكتور بسام حمود ووفد أهالي الموقوفين

الجماعة االسالمية وهيئة علماء المسلمين 
تتابع موضوع التوقيفات في صيدا

الجماعة اإلسالمية تشارك
في مؤتمر »ملتقى العدالة والديمقراطية«

الجماعة في عكار تشارك في استقبال السفير التركي

الصبايا و إدارة المشاعر.. بجمعية النجاة في بيروت

لقاء تقييمي لجمعية النجاة في اإلقليم.. وبيروت

أنشطة

نداء قبل الدمار.. من هيئة علماء المسلمين في صيدا
عقد مكتب صيدا في هيئة العلماء املس��لمن اجتماعاً طارئاً لتدارس وتدارك تداعيات االشتباكات 

في مخيم عن احللوة وصدر عنه بيان جاء فيه:
ف��ي ض��وء جتدد وتصاعد االش��تباكات املؤس��فة واملؤمل��ة داخل مخي��م الصمود والش��هداء )عن 
احللوة(، وس��قوط ضحايا أبرياء، وتخريب املمتلكات، وتعطيل احلياة، وانعكاسات ذلك على اجلوار 
ومنطق��ة صي��دا بالذات، وعلى أش��رف قضي��ة )فلس��طن واألقصى والع��ودة(، فإننا ف��ي هيئة علماء 

املسلمن لم نأل جهداً ميدانياً وسياسياً وإعالمياً ملؤازرة أهلنا في املخيم؛ ندعو الى ما يلي:
1- التأكيد على حرمة الدماء واألموال وترويع اآلمنن.

2-  االلتزام بوقف إطالق النار وسحب جميع املسلحن والتعويض على املتضررين.
3- مطالبة الفصائل الفلسطينية اإلسالمية والوطنية القيام بواجبها في حفظ األمن داخل املخيم 

ومحاسبة املخلن والعابثن ألي جهة انتموا، بال مماطلة أو تسويف. 
4- مطالبة القوى السياس��ية و األمنية اللبنانية بتحمل مس��ؤولياتها في رأب الصدع بن القوى 

املتناحرة الذي ينعكس سلباً على اهل املخيم واجلوار.
إننا على ثقة بأن القوى الفلسطينية قادرة على املعاجلة إذا وجدت اإلرادة الصادقة والتوافق، مع 
الشفافية واحليادية وتقدمي املصلحة العامة على املصالح الفئوية و دعم وتعاون اإلخوة اللبنانين.

وأخيراً: كفى عبثاً بأمن أهلنا في املخيم واجلوار، ورمبا هذه الفرصة األخيرة لالنقاذ.

دورة مقدسّية
لرابطة شباب 
ألهل القدس

أقامت رابطة ش��باب ألجل القدس العاملية ف��رع لبنان بالتعاون 
مع هيئة نصرة االقصى وجمعية النجاة االجتماعية، دورة مقدس��ية 
لس��فراء القدس الصغار في قس��م الناش��ئة التابع جلمعي��ة النجاة، 
حي��ث تخلل النش��اط محاض��رة تعريفية ونش��اطات فنية لترس��يخ 

مفاهيم عن املسجد األقصى املبارك.
وذلك عصر يوم الس��بت في 18 ش��باط 2017 ف��ي قاعة د. مازن 

فروخ - مركز الدعوة اإلسالمية.
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اشتعلت دوامة العنف في مخيم عني احللوة، بني من قيل أنهم متشددون إسالميون في مواجهة 
مسلحني من حركة فتح. ال أسباب محددة الشتعال فتيل املواجهات، كما أنه ليس من املعروف هوية 
اجلهة أو اجلهات التي تقف خلفها. ما يعنينا، أن املخيم الذي يكاد يكون البقعة األشد فقرًا وبؤسًا 
في لبنان، تش���هد أزقته وحواريه صراعات مس���لحة اس���تخدمت فيها األس���لحة الرشاش���ة والقذائف 
الصاروخي���ة أدت ملقت���ل وجرح العش���رات ون���زوح املئات من العائالت، وال أحد يضم���ن تكرارها في أي 

حلظة.
القيادي في حماس محمود الزهار وفي زيارة ملخيم عني احللوة قبل س���نوات، عبر عن دهش���ته 
من الوضع املزري واملأس���اوي الذي يعيش���ه أبناء املخيم، وقال إن أوضاع الفلسطينيني في قطاع غزة 
احملاصر من االحتالل اإلس���رائيلي من جهة ومن اجلانب املصري من جهة أخرى، أفضل بأش���واط 
من أوضاع الالجئني الفلسطينيني في مخيم عني احللوة. هذا الواقع ليس مستغربًا بعدما تخلى 
اجلميع عن حتمل مسؤولياتهم جتاه أبناء املخيمات الفلسطينية وأكبرها عني احللوة، ولكل طرف 
ذرائعه. فالس���لطة اللبنانية تقول إن مش���كلة املخيمات الفلس���طينية ليست جديدة، وهي بدأت عام 
19٦9 م���ع توقي���ع اتفاق القاهرة الذي ُيفترض أنه نظم الوجود الفلس���طيني في لبنان، وضمن لهم 
االحتف���اظ بس���الحهم. لكن ه���ذا االتفاق منح ف���ي املقابل الس���لطة اللبنانية مب���ررًا لرفض حتّمل 
مس���ؤولية املخيم���ات، فكي���ف له���ا أن تتحم���ل عبء مناط���ق اليحق له���ا الدخول إليه���ا، والمصادرة 
الس���الح من أيدي أبنائها، ومت التعامل مع املخيمات كجزر أمنية. وكان يتم التفاهم والتنس���يق بني 
األجهزة اللبنانية والفصائل الفلسطينية النافذة في املخيمات، التي شكلت »جلنة مشتركة« جنحت 
ف���ي تأم���ني احلد األدنى من األمن واالس���تقرار في مخيم عني احللوة. لكن ه���ذا الواقع اختلف في 
الس���نوات املاضية، بعدما حتّول املخيم إلى مالذ للهاربني من مالحقة الس���لطة اللبنانية واملتهمني 
بجرائم إرهابية، لبنانيني وفلسطينيني وسوريني ومن جنسيات أخرى. وأدى جتّمع هؤالء في املخيم 
إلى ازدياد نفوذهم، وبس���ط س���يطرتهم على أحياء ُمنعت اللجنة املش���تركة من الدخول إليها، األمر 
ال���ذي ل���م يعد مبق���دور الفصائل الفلس���طينية في ع���ني احللوة القب���ول به، وال األجه���زة اللبنانية 
غ���ّض الط���رف عنه، خاصة بعدما تبنّي أن الكثير م���ن املخططات اإلرهابية التي ضربت لبنان أو مت 
ضبطها قبل تنفيذها تبنّي أن عناصر من عني احللوة كان لهم دور فيها. لكن األمر ليس بالسهولة 
التي يتصّورها البعض، فالدولة اللبنانية ليست في وارد دخول املخيمات، ألن األمر يحتاج الى قرار 

سياسي كبير، إضافة إلى أن تكلفة هذا الدخول لن تكون بسيطة.
يبقى السؤال: من الذي يضمن عدم تكرار جوالت العنف واالغتياالت التي يشهدها مخيم عني 
احللوة كل حني، ومن الذي يضمن عدم تس���لل اإلرهابيني من املخيم إلى املناطق اللبنانية لتنفيذ 

جرائمهم، ومن املسؤول عن ضبط األمن في املخيم ومنع تسلل اإلرهابيني منه؟.
رمبا يكون احلل بالتنس���يق والش���راكة مع القيادة الفلسطينية املسؤولة عن أبنائها، لكن األداء 
الذي قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل زيارته لبنان قبل أيام اليبشر بخير. فهو 
جتاهل مئات آالف الفلس���طينيني الالجئني في لبنان وانش���غل باستقبال املتنافسني الفلسطينيني 
ف���ي البرنام���ج الغنائي آرب آي���دول، ومعانق���ة املغنية اإلماراتية أح���الم، واالجتم���اع بالفناننْي راغب 
عالم���ة ووليد توفيق، ولم يجد نفس���ه معنيًا بزيارة مخيم فلس���طيني واح���د، أو اللقاء مبمثلني عن 

أبناء املخيمات في مبنى السفارة الفلسطينية إذا كانت املخاطر األمنية حالت دون الزيارة.
أزم���ة الس���لطة اللبناني���ة مع الوجود الفلس���طيني ف���ي لبن���ان التقتصر على املخيم���ات، فعلى 
األراضي اللبنانية معسكرات وثكنات عسكرية لفصائل فلسطينية موالية للنظام السوري ويغطيها 
حزب الله. هذه املراكز تشكل تهديدًا واضحًا للبنانيني، وانتقاصًا فاضحًا لسلطة الدولة وسيادتها، 
وضربًا ملعنويات املؤسس���ة العس���كرية. فإذا كان حزب الله جنح بتبرير احتفاظه بالس���الح من خالل 
تشريعه في البيان الوزاري، فال شيء يبّرر وجود معسكرات فلسطينية على أراض لبنانية، والمنطق 
قانونيًا باس���تمرار وجود هذه املعس���كرات. لكن من الواضح أن الس���لطة اللبنانية باختالف عهودها 

القدمية واجلديدة الترغب بفتح هذا امللف، وتدفن رأسها في الرمال.
العالق���ة اللبناني���ة الفلس���طينية عالقة ش���ائكة معق���دة، ترافقه���ا ذكريات أليمة م���ن صفحات 
احلرب األهلية اللبنانية، واقع الينبغي أن يدفع املعنيني بتجاهل األمر، وواهم من يعتقد أن تأثير 

ما يجري داخل حدود املخيمات الفلسطينية سينحصر بني أزقتها.

بقلم: أواب إبراهيم

هل تنهي معانقة »أحالم«
 معاناة الالجئين الفلسطينّيين؟ !

كلمة طيبة

أج��ل إّنه��ا الكوميدي��ا اللبنانية الس��وداء 
الت��ي يلع��ب أدواره��ا سياس��ّيو البل��د وق��ادة 
االحزاب والتيارات واجلماعات املتنافسة على 
مصاحله��م واملنهمك��ون في اس��تقطاب املواقع 
واملواق��ف ب��كل شراس��ة وأناني��ة وه��م الذي��ن 
يّدعون حب لبنان واس��تقراره، ويؤكدون دعم 
العهد احلالي بأفواههم، ولكن مواقفهم من بعد 
االس��تحقاقات ال تنّم عن هذه الغي��رة الوطنية 
وتش��بثهم  وادعاءاته��م  مزاعمه��م  وتفض��ح 
بطروحاته��م الت��ي ال يتنازل��ون عنه��ا حتى لو 

دخلت البالد مرحلة الفراغ القاتل.
ولق��د مل��س اللبناني��ون مق��دار زي��ف هذه 
الطروح��ات خ��الل تش��كيل احلكوم��ة احلالية 
حي��ث عش��نا أيام��اً صعب��ة م��ن تعّن��ت الكتل 
النيابية بالتمس��ك ب��وزارات بعينها حتقق لهم 
تعزيز دورهم في مجريات السياس��ة اللبنانية 
وتعمل على فرض آرائه��م في احلكومة بتمرير 
ال��ى تعطي��ل  طروحاته��م، وإن كان��ت ت��ؤدي 
احلي��اة السياس��ة، ما يؤك��د تهاف��ت مزاعمهم 

وخطل شعاراتهم.
انه��ا الكوميديا السياس��ية اللبنانية التي 
ل��ن تنطل��ي عل��ى اللبناني��ن الذي��ن بات��وا في 
حي��رة من أمره��م وهم ينتظرون اقرار سلس��لة 
الرت��ب والروات��ب الت��ي مضى خمس س��نوات 
عل��ى احلدي��ث عنه��ا دون أي خط��وة ج��ادة أو 
حتّرك نيابي ضاغط، بل إنهم يحاولون نسفها 
وحرم��ان آالف املعلم��ن واالداري��ن واملوظفن 
حقوقه��م في رات��ب يحقق لهم احل��د األدنى من 
العي��ش الالئ��ق، ولكن ه��ذه السلس��لة اآلن في 
دوامة اآلراء املتناقضة حول دمجها في املوازنة 
العام��ة أو اقراره��ا م��ن خارجها، وه��م يّدعون 
عجز املوازنة عن اق��رار 1200 مليار ليرة قيمة 
هذه السلس��لة وينحون بالالئمة على املعلمن 
واالدارين ألنهم يكبدون اخلزينة ما ال طاقة لها 
ب��ه ويتباكون على عجز احلكومة عن اصدارها 

إال بعد فرض مجموعة من الضرائب.
يزع��م  أن  املبك��ي  املضح��ك  م��ن  إن��ه 
السياس��يون بعد خمس س��نوات من رفع هذه 
املطال��ب عن ع��دم ق��درة املوازنة عل��ى تغطية 
مبل��غ 1200 مليار لي��رة لبناني��ة فيما مصادر 
متويله��ا ف��ي متن��اول الي��د بع��د أن يكافح��وا 
الفس��اد املستش��ري ف��ي املرف��أ وال��ذي يح��رم 
اخلزين��ة العامة أكثر من مليار دوالر تذهب الى 
جيوب السماسرة واملرتشن وفارضي اخلوات 
الذي ينتم��ون الى بعض التيارات السياس��ية 
الراعية لهؤالء الفاسدين ولم يتجرؤوا مرة على 

مكافحتهم وال نعول كثي��راً على وزارة مكافحة 
الفساد وادعائها أنها ستبدأ خطتها الواثقة في 
مكافحة الفس��اد في املرفأ واملطار وإيقاف الهدر 
واملصاريف وحشر الوزارات املختلفة بعشرات 
اآلالف احملازب��ن واألنص��ار وحاش��ا ألي وزير 
أو مس��ؤول أن »ي��دق« به��م، وإال انفجرت أزمة 
طائفية ومذهبية ودفعت الب��الد الى إضرابات 
ومتاري��س وه��ذه كوميدي��ا أخرى م��ن احلياة 
السياس��ية العامة عندما يزعم نواب حرصهم 
على امل��ال العام وه��م ينهبونه ب��دون رادع أو 

ضمير أو حس وطني.
وتطالعنا أجواء كوميديا ثالثة مع مسألة 
إق��رار قان��ون انتخاب��ي جدي��د مت��وازن وكلّهم 
يّدع��ي احلرص على ه��ذا القانون اّل��ذي يؤمن 
مصاحله��م االنتخابي��ة ويحقق له��م أكبر عدد 
من النواب عبر قانون مختلط أو نس��بي والذي 
اس��تعصى عل��ى اللبنانين فهمه واس��تيعابه 
فيم��ا الكت��ل السياس��ية حت��رص عل��ى فرض 
قانون يسمح لها بتثبيت وجودها وزيادة عدد 
نوابها وبخاص��ة حتالف عون-جعجع والذي 
سيس��لب بع��ض التي��ارات السياس��ية نوابها 

املسيحين لصالح هذا التحالف.
وال يب��دو ف��ي االف��ق تباش��ير اتف��اق على 
قان��ون يرض��ي جميع الكت��ل السياس��ية التي 
تص��ّر عل��ى مواقفها حت��ى ولو وصل��ت بالبلد 
ال��ى مرحلة الفراغ والعودة الى أزمة سياس��ية  

تقضي على أي أمل بهذا العهد.
وتلوح في االفق أزمة مس��تعصية مع ملء 
الش��واغر في دوائر الدولة والس��لك العس��كري 
والقضائي والدبلوماسي وهي محطة هامة في 
احلياة السياس��ية حن تصّر الكتل السياس��ية 
على ف��رض أس��ماء بعينه��ا وس��يعيش لبنان 
مرحلة دقيقة من هذا االس��تحقاق الذي يكشف 
ح��رص مختلف الكت��ل السياس��ية على تعين 

محازبيهم وأنصارهم.
ويبق��ى عل��ى اللبنانين البس��طاء والذين 
ال س��ند لهم وال معن أن يش��هدوا انهي��ار القيم 
واملب��ادئ والتخل��ي عن الكفاءات غي��ر املنتمية 
ال��ى أحزاب أو كتل أو تيارات، وهنا تبدو األزمة 
السياسية واالجتماعية التي تلطخ سمعة عهد 
ادعى مكافحة الفساد وحتقيق االمن االجتماعي 
والسياس��ي واملعيشي، وسيش��هد اللبنانيون 
الص��ورة نفس��ها الت��ي كان عليه��ا لبن��ان ف��ي 
العه��ود الس��ابقة، وه��ذه ه��ي حال لبن��ان في 

أجواء الكوميديا السوداء السياسية.{
عبد القادر األسمر
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