
العربية.. ودعاة العروبة!
ف���ي أواس���ط القرن العش���رين أطل���ق بعض املثقف���ن الليبرالي���ن في مصر ولبن���ان حملة 
باجت���اه الكتاب���ة بالعامي���ة بدل الفصحى، وأص���در بعضهم كتب���ًا بالعامية، مصري���ة أو لبنانية، 
سواء مؤلفات فكرية بالنثر أو دواوين الشعر. وبدأ أحد األحزاب في سوريا ولبنان اعتماد كتابة 
األرقام باحلرف األجنبي بدل العربي، مما استدعى حملة مضادة من األوساط العروبية. وكان 
أكثر الزعماء العرب متسكًا بعروبته الزعيم الليبي الراحل معّمر القذافي، الذي قرر منع كتابة 
أس���ماء الش���ركات واملؤسس���ات -حتى األجنبية- بالفرنس���ية أو االنكليزية، امنا بالعربية. ومّرت 
سنوات، لم يعد خاللها أحد يعرف شيئًا عن الشعر العربي الفصيح، فقد حتّول كله إلى الشعر 
العامي. أما الالفتات وأسماء املؤسسات والشركات، فقد بات املواطن اللبناني يسافر من بيروت 
باجت���اه طرابل���س أو صي���دا وال يكاد يرى الفتة أو اس���م مؤسس���ة أو مقهى باللغ���ة العربية. لكن 
االش���كالية األش���د مرارة هي أن املثقف اللبناني أو العربي ال يكاد يالمس القلم يده أو ميارس 
الكتابة على الورق، ألن كل مراس���الته أو مالحظاته يس���جلها بإصبعه على شاشة هاتفه الذكي، 
ول���و كان���ت بالعربية الفصحى أو العامي���ة لهان اخلطب، ولكنها باالنكليزي���ة املطّعمة بعامية.. 

شامية أو خليجية أو مصرية ركيكة.. فأين هم دعاة الوحدة والقومية العربية هذه األيام؟!
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»أربكان«... في ذكرى رحيله: »تركيا« تستعّد لعهد جديد
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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(

بري: متفائل باالستقرار 
رغم الوقائع الضاغطة

أعرب رئيس البرملان اللبناني نبيه بري 
ع��ن تفاؤله بأن »الش��عب اللبنان��ي الصابر 
سيحقق االستقرار ويستعيد االزدهار وسط 

هذا البحر اإلقليمي املتالطم«.
وقال ب��ري ف��ي افتتاحية كتبه��ا ملجلة 
ش��عب  »إن  ل�»احلي��اة«:  الش��قيقة  »له��ا« 
لبنان ش��عب عظيم )صاب��ر صبر أيوب(، لم 
يغلبه الي��أس رغم كل ش��يء، يعلّق أحالمه 
بس��الم الوطن على خيط األمل الرفيع، وهو 
ل��ن يس��مح بقطعه رغ��م الوقائ��ع والظروف 

السيئة«. 
احلل��ول  ب��أن  متفائ��ل  »أن��ا  وأض��اف: 
واإلجاب��ات اللبنانية لن تك��ون ترقيعية، بل 
ممه��دة للتط��ور واحلداثة، خصوص��اً في ما 
يتعلق بحقوق املرأة واإلنسان. ومن موقعي 
املس��ؤول أؤم��ن ب��أن ه��ذا الش��عب الصاب��ر 
سيحقق االستقرار ويس��تعيد االزدهار، ولن 
ميضي وق��ت طويل حت��ى نؤس��س لتحرير 
ثرواتن��ا  ونس��تعيد  الطبيعي��ة،  ثرواتن��ا 
البش��رية املهاجرة، ونوقف هج��رة أدمغتنا 
بق��وة إنت��اج أبنائن��ا ويع��ود لبن��ان ليكون 
جامعة ومعهداً للتعليم العالي في الش��رق، 
وق��د انتفت منه كل مظاهر الش��رور واألحقاد 

والتمييز«.

باريس تستقبل 500 الجئ 
من لبنان

الثالث��اء  اإلليزي��ه  قص��ر  ف��ي  ج��رى 
املاضي، التوقي��ع على »بروتوكول لتنفيذ 
عملية اس��تقبال تضامن��ي لالجئني اآلتني 
م��ن لبنان«، ف��ي حضور الرئيس فرنس��وا 
هوالن��د ووزي��ري الداخلي��ة برون��و لورو 
والش��ؤون اخلارجي��ة جان م��ارك إرولت 
عن اجلانب الفرنس��ي والبروفسور أندريا 
ري��كاردي عن جمعية »س��انت إيجيديو«. 
ويشمل القبول 500 الجئ سوري وعراقي 
عل��ى ان يتوجه��وا إلى فرنس��ا في غضون 

18 شهراً.
وفرنس��ا  »أوروب��ا  إن  هوالن��د  وق��ال 
تواجه��ان موجة م��ن الالجئني لم يس��بق 
له��ا مثيل ... وه��ي تزيد بس��بب احلروب، 

وخصوصاً في العراق وسورية.

طوائف مسيحية ترفع 
الصوت رافضة »التهميش«

رف��ض أس��اقفة ورج��ال دين ورؤس��اء 
رابط��ات وهيئ��ات م��ن الطوائ��ف الكلداني��ة 
والالتينية واألشورية والسريانية واألقباط 
تام��اً  »رفض��اً  والكاثولي��ك،  األرثوذك��س 
التهمي��َش واحلرم��اَن واإلقص��اَء، واالندماج 
ف��ي أي قان��ون )انتخ��اب( ال ُيعط��ي أبناءنا 
حقهم الكامل والصريح ف��ي التمثيل النيابي 
وال��وزاري والوظائف العامة في كل اإلدارات 

الرسمّية«.
وطالبوا في بيان، إثر اجتماعهم في دار 
مطرانية بي��روت الكلداني��ة، ب�»تثبيت حقنا 
الش��رعي الداع��ي الى زيادة ع��دد نوابنا الى 
ثالثة، بحسب الصيغة االنتخابية املناسبة، 
أّياً تكن«، مشددين على »بقاء طوائفنا الست 
لنخ��وض  الصف��وف  متراّص��ة  متضامن��ًة 

املعركة السياس��ية مع��اً في العم��ل النيابي 
والوزاري واإلداري«.

ولفتوا ال��ى »أّن األَمل بلبنان الرس��الة، 
واحِة املس��يحّية املش��رقية حيث يش��ُعر كلُّ 
فرٍد باملس��اواة وَصون الكرامة ال يزال قائماً. 
لكّن األفكار املتداولة حول القانون االنتخابي 
اجلدي��د، ال َتلح��ُظ إطالقاً موض��وع إنصاف 
ابنائنا، وكأّنه ُمحتَّ��م عليهم أن َيدَفعوا َدوماً 

ضريبة اإللغاء والّتهميش واإلقصاء«.

ميقاتي: التمديد حتمي... 
وأخشى من أزمة

رأى الرئي��س جني��ب ميقات��ي حتمي��ة 
حص��ول متدي��د ملجلس الن��واب، مس��تبعداً 
»انتخابات نيابية قريبة، في الربيع احلالي 
أو كم��ا قيل ف��ي 21 ايار املقب��ل، أو أن جتري 
وف��ق »قانون الس��تني«، وتالياً ف��إن االتفاق 
عل��ى قان��ون جدي��د، ومن ث��م االتف��اق على 
حتدي��د موعد جدي��د لالنتخابات س��يحتاج 

الى وقت«.
وأش��ار ل��دى رعايت��ه إط��الق »رابط��ة 
خريجي العزم - قطاع الهندس��ة«، في قاعة 
الفيحاء في طرابلس، الى »تفسير دستوري 
يقول ان امل��ادة 55 من الدس��تور تنص على 
أنه إذا جرى حّل مجلس النواب، ولم حتصل 
االنتخابات خالل ثالثة أشهر فيعتبر مرسوم 
احل��ل باطالً وكأنه لم يكن، ويس��تمر مجلس 
الن��واب في ممارس��ة س��لطاته وفق��اً ألحكام 

الدستور«.

توقيف قاسم تاج الدين
 في المغرب

أوقفت الس��لطات املغربية رجل األعمال 
اللبناني، املقرب من »حزب الله«، قاسم تاج 
الدين، في مطار ال��دار البيضاء، وذلك بطلب 
من املخاب��رات األميركية، حيث كان متوجهاً 
م��ن إحدى ال��دول األفريقية إل��ى لبنان، على 
منت طائ��رة تابعة للخط��وط اجلوية امللكية 

املغربية.
ُيذكر أن ت��اج الدين س��بق وضعه على 
القائمة الس��وداء ف��ي الوالي��ات املتحدة، في 
العام��ني 2009 و2010 إلى جانب ش��قيقيه 
حس��ني وعل��ي، حي��ث اتهمت��ه وزارة العدل 
األميركية بغس��ل األم��وال واس��تخدامها في 

دعم نشاطات متطرفة.

العريضي: طرح باسيل
 لم يلَق قبول قوى أساسية

اختت��م وف��د »اللق��اء الدميوقراطي« 
واحل��زب »التقدم��ي االش��تراكي« ال��ذي 
ضم النواب غ��ازي العريض��ي، وائل أبو 
فاعور، فؤاد الس��عد وايلي عون وأعضاء 
قي��ادة »التقدم��ي« رمي��ا صليب��ا، ولي��د 
صفير، محمد بصبوص، نشأت احلسنية 
وهادي أبو احلسن ومفّوض اإلعالم رامي 
الرّيس، جولته على القيادات السياس��ية 
والروحي��ة، بزي��ارة ش��يخ عق��ل طائف��ة 
املوحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في 
دار الطائف��ة في ف��ردان، بحضور قاضي 

املذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.
وعن صيغ��ة القان��ون اجلديد الذي 
طرحه وزير اخلارجية واملغتربني جبران 

باس��يل، أوض��ح أن »الفري��ق املعني في 
احلزب بدراس��ة االقتراحات واملش��اريع 
االنتخابي��ة يعك��ف عل��ى دراس��ة ه��ذه 
األفكار الت��ي قدمت إلبداء رأي نهائي بها، 
لكن الواض��ح اليوم من خ��الل ما اطلعنا 
عليه من مواقف فان األمور ذاهبة بإجتاه 
معاك��س متام��اً، ألن ه��ذا االم��ر ل��م يل��َق 
القبول لدى قوى سياس��ية أساس��ية في 
البالد. وفي كل االحوال، النقاش يجب أن 

يبقى مفتوحاً«.

»الهيئات« تعلن رفضها 
الزيادات الضريبية

أعلنت الهيئ��ات االقتصادي��ة رفضها 
للزي��ادات الضريبي��ة التي أقّرته��ا اللجان 
املش��تركة ف��ي مجل��س الن��واب »بحج��ة 

متويل سلسلة الرتب والرواتب«.
وكانت الهيئات االقتصادية قد عقدت 
اجتماع��اً طارئ��اً برئاس��ة الوزير الس��ابق 

عدنان القّصار.
وأعلنت الهيئات االقتصادّية في بيان 
له��ا، رفضه��ا للزي��ادات الضريبي��ة الت��ي 
أقّرتها اللجان املشتركة في مجلس النواب 
»بحجة متويل سلسلة الرتب والرواتب«. 
ورأت أّن »ه��ذه الضرائ��ب التي تس��تهدف 
في املق��ام األول القطاع املال��ي والقطاعات 
اإلنتاجي��ة، س��وف يك��ون له��ا ارت��دادات 
كارثي��ة عل��ى مجم��ل الواق��ع االقتصادي 
الذي يعاني في األس��اس من ركود نتيجة 
األزمة السياسية التي شهدتها البالد خالل 
الس��نوات األخيرة، وبالتالي كان املطلوب 
ف��ي ه��ذه املرحل��ة بال��ذات ع��دم اللج��وء 
إل��ى ف��رض ضرائ��ب جدي��دة، واألخذ في 
االعتبار الواقع اله��ش لالقتصاد الوطني، 
الذي متّثل الضرائب املقترحة مس��ماراً في 

نعشه«.

»كتلة المستقبل«: متمسكون 
بأسس انتفاضة االستقالل

توقفت »كتلة املستقبل« امام الذكرى 
الثاني��ة عش��رة النتفاض��ة االس��تقالل في 
الرابع عش��ر م��ن آذار 2005 وهي اللحظة 
الوطنية املضيئة في تاريخ لبنان احلديث 
الت��ي أع��ادت جم��ع اللبناني��ني مس��لمني 
ومسيحيني حتت راية العلم اللبناني، علم 
االس��تقالل األول وأعلنت بداية االس��تقالل 
الثان��ي للخالص م��ن عهد النظ��ام األمني 

ووصاية النظام السوري.
االس��بوعي  اجتماعه��ا  بع��د  ورأت 
برئاس��ة الرئيس احلري��ري أّن »انتفاضة 
االس��تقالل أصبح��ت من��ذ انطالقه��ا مل��كاً 
متث��ل  باعتباره��ا  اللبنان��ي  للش��عب 
تطلعات��ه وتوقه نحو بن��اء دولة املواطنة 
املدني��ة ودولة املواطنني الذين يتس��اوون 
جميعاً أمام القانون، ويتمتعون باحلقوق 

واحلريات األساسية«.

وجهة نظر

هل المطلوب أن يندفع بري
نحو التمديد؟

تتكث���ف الطروح���ات املتعلق���ة بالقان���ون االنتخاب���ي الصادرة ع���ن التيار 
الوطني احلر، وتنهمر اقتراحات القوانن التي يبادر الوزير جبران باسيل إلى 
إعالنها والتي كان آخرها اقتراح يوم االثنن املاضي والقى ردود فعل متفاوتة 
بن القوى السياس���ية اللبنانية. وقد اس���تنكفت باقي اجله���ات اللبنانية عن 
تق���دمي اقتراح���ات قوانن انتخابي���ة في اآلونة األخيرة بع���د وصول األبحاث 

في هذا املوضوع إلى حائط مسدود في أكثر من مناسبة. 
   وق���د ظ���ن البع���ض أن الطروحات التي توضع عل���ى مائدة البحث، من 
قبي���ل رف���ع العتب ليس إال، لوجود قناعة راس���خة بأن تأمن إجماع األطراف 
اللبناني���ة عل���ى قان���ون انتخابي مس���تحيل في ظ���ل تضارب ال���رؤى وتناقض 

املصالح بن أقطاب الساحة اللبنانية.
ويس���تبعد ه���ذا البع���ض أن يك���ون التي���ار الوطن���ي احلر والوزي���ر جبران 
باس���يل غافلن عن هذه االس���تحالة في التوصل الى قان���ون انتخابي يرضي 
اجلمي���ع، م���ا يجع���ل اجلمي���ع مج���ددًا أم���ام اخلياري���ن املرفوضن م���ن قبل 
الرئيس ميش���ال عون، أال وهما التمديد للمجل���س النيابي احلالي أو إجراء 
االنتخاب���ات النيابية اس���تنادًا الى قانون الدوح���ة. واذا كان احلال على ما هو 
عليه فإن الفراغ يهدد بش���كل جدي السلطة التشريعية، ويهدد املوقع والدور 
السياس���ي ال���ذي يقوم ب���ه الرئيس نبيه ب���ري، ما يوحي ب���أن بعض األطراف 
السياس���ية، وفي طليعتها التيار الوطني احلر، ترغب في دفع رئيس املجلس 
النيابي إلى السعي للتمديد لهذا املجلس تالفيًا للفراغ الذي يهدد السلطة 
االشتراعية. والنتيجة احلتمية لهذا السعي املفترض أن يدفع إليه الرئيس 
بري سيكون إحراجًا سياسيًا يصيب موقفه وضعفًا يطاول موقعه السياسي، 
وه���ذه محصلة بنيوية في هيكل الس���لطة اللبنانية ال���ذي تعرض لتعديالت 
مهمة بفعل »اتفاق الطائف«. وبات في حس���اب العديد من القوى املس���يحية 
أن الطائف قد أحدث خلاًل ال بّد من اصالحه، وهو خلل جعل رئيس املجلس 
النيابي نبيه بري منذ عام 1992 الرئيس األكثر فاعلية من الرؤساء الثالثة، 
وذلك بعد أن كان رئيس اجلمهورية املاروني قبل اتفاق الطائف رئيس���ًا تتسع 

صالحياته بشكل كبير، حتى بدا وكأنه حاكم مطلق الصالحية.
فه���ل ح���ان أوان اص���الح » اخلل���ل« املزع���وم في ه���ذه اللحظ���ات احلرجة 
م���ن عم���ر الوط���ن؟ وهل تصدق ه���ذه التوقع���ات أم أنها مجرد ظن���ون وأوهام 
في مخيلة املتش���ائمن وس���يئي الظن ممن ينفخ في كير التس���عير الطائفي 

واملذهبي في بلد االزدحام الطائفي واملذهبي؟ 
ف���ي االجاب���ة ع���ن الفرضية الس���ابقة املتعلق���ة بكيفية تعاط���ي الرئيس 
نبي���ه ب���ري مع احتماالت الفراغ في الس���لطة التش���ريعية، يفت���رض أن يكون 
الرج���ل مح���اذرًا ج���دًا من الوقوع ف���ي فخ املطالب���ة بالتمديد أو الس���عي اليه 
حتت وطأة اخلش���ية من الفراغ. ولكن محاذير أخرى متصلة مبصادرة احلق 
التش���ريعي م���ن قبل الس���لطة التنفيذية، وحتديدًا من قبل الرئيس ميش���ال 
ع���ون، وبطرق دس���تورية التفافية، ق���د تدفع الرئيس بري إل���ى دفع األمور أو 
تش���جيع قوى أخرى للس���عي إلى التمديد كخيار من خيارات أبغض احلالل 

املشهور باللجوء إليها في األوقات الصعبة... وكل أوقاتنا باتت صعبة. 
لن يكون هذا األمر ملقًى على عاتق الرئيس بري حصرًا، بل ان القضية 
س���تكون مطروحة على بس���اط البحث أواًل مع الشريك األقرب ممثاًل بحزب 
الل���ه وم���ن ثم م���ع األقرب فاألق���رب: النائب س���ليمان فرجني���ة والنائب وليد 
جنب���الط فالرئي���س جنيب ميقاتي... وحتى الرئيس س���عد احلريري، الذين 
ميكن أن يرشحوا أنفسهم كي يكونوا من أعداء الفراغ النيابي الذي سيحاول 
التخف���ي خلف احلرص على الدميوقراطية والقانون االنتخابي الذي يفوق 

بأهميته »العهد« كما قيل منذ نحو أسبوعن.<
أمين حجازي

اجتماع قيادَتْي »الجماعة اإلسالمية والتنظيم الشعبي« في صيدا
»اجلماع��ة  قيادت��ا  عق��دت 
الش��عبي  و»التنظي��م  اإلس��المية« 
مرك��ز  ف��ي  اجتماع��اً  الناص��ري« 
اجلماع��ة ف��ي صي��دا، حض��ره ع��ن 
اجلماعة املس��ؤول التنظيمي الشيخ 
املس��ؤول  احلري��ري،  مصطف��ى 
السياس��ي الدكت��ور بس��ام حم��ود، 
حس��ن  االجتماعي  العم��ل  مس��ؤول 
أبو زيد، وع��ن التنظي��م أمينه العام 

الدكتور أسامة سعد، وأعضاء قيادة التنظيم.
ج��رى خالل اللق��اء بحث القضاي��ا السياس��ية واألمنية وال 
س��يما قانون االنتخابات، واألحداث األخيرة التي ش��هدها مخيم 
عني احللوة، والقضايا املتعلقة مبدينة صيدا سياسياً واجتماعياً 

وبيئياً وأمنياً.

وأك��د املجتمع��ون أّن »القانون األنس��ب واألكث��ر عدالة هو 
القانون النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، وعلى االستقرار 
السياس��ي واألمني في صيدا، وعلى دور القوى األمنية اللبنانية 
في حفظ األمن والقان��ون«. ورفض املجتمعون »احلرمان املزمن 
الذي متارسه السلطة بحق أبناء املدينة في الوظيفة الرسمية«.

لقطات لبنانية
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كلمة
األمان

وسجن السويداء املركزي وسجن حمص املركزي.
ولعل األكثر ش��هرة هو سجن صيدنايا العسكري في مدينة صيدنايا، على 
بعد ثالثني كيلومتراً ش��مال غربي دمش��ق، الذي افتتح في أيل��ول 1987، ومنذ 
ذل��ك الوقت يس��تخدم لس��جن املعتقلني السياس��يني، والس��جناء العس��كريني 

القضائيني.
أما ما هو أسوأ من السجون فهي املعتقالت السرية التي تتبع األجهزة األمنية 
املختلفة في البالد، وأهمها االس��تخبارات اجلوية، واالس��تخبارات العس��كرية، 
واالستخبارات العامة )أمن الدولة(، واألمن السياسي. وأشد تلك األجهزة قمعاً 
وأكثرها حساس��ية هما جهازا االستخبارات العسكرية واالستخبارات اجلوية، 
بينم��ا يعتبر جهاز األمن السياس��ي أكثر األجهزة انتش��اراً وتغلغالً بني صفوف 
الش��عب. وجلميع ه��ذه الف��روع األمنية صالحي��ة اعتقال املواطن��ني والتحقيق 
معه��م وزجهم في معتقالتها الس��رية أو أقبية مبانيها التي تضم عش��رات آالف 

املعتقلني، وقد قضى اآلالف منهم نتيجة التعذيب الوحشي.
وق��د اعتبر املفوض الس��امي حلقوق اإلنس��ان ل��دى األمم املتح��دة زيد رعد 
احلس��ني، أن سوريا بأسرها حتولت إلى »غرفة تعذيب« معتبراً أن النزاع الذي 
دخل عامه الس��ابع يعد »الكارثة األس��وأ من صنع البش��ر« منذ احلرب العاملية 

الثانية.
وقال احلس��ني خ��الل نقاش على مس��توى رفي��ع حول س��وريا في مجلس 
حقوق االنس��ان التابع لألمم املتحدة: »اليوم، حتول البلد مبعنى آخر إلى غرفة 

تعذيب، ُقل إلى مكان للرعب الوحشي وعدم اإلنصاف املطلق«.
وأضاف ان النزاع الذي يدخل في هذا األسبوع عامه السابع يشكل »الكارثة 

األسوأ من صنع البشر التي يشهدها العالم منذ احلرب العاملية الثانية.
وبحس��ب املرصد السوري حلقوق اإلنس��ان فإن 60 ألف شخص على األقل 
قتلوا خالل س��ت سنوات حتت التعذيب أو بس��بب ظروف االعتقال القاسية في 

سجون النظام السوري.
بعد اإلعالن عن هذه األوضاع املأس��اوية التي يعيش��ها الش��عب السوري، 
يبقى السؤال الكبير مطروحاً: كيف ومن أين ولدت داعش والنصرة، ومن صاحب 
املصلحة في انتشار الفكر اإلرهابي املتطرف، سواء في الساحة العراقية انطالقاً 
من س��جون أبو غري��ب واملوصل والرمادي، أو الس��احة الس��ورية من س��جون 
صيدناي��ا وعدرا وتدمر وحلب املركزي؟ لقد حقق النظام الس��وري جناحاً بارزاً 
عند حاجته لعت��اة املتطرفني، الذين مورس العنف ضدهم في س��جون النظام، 
السوري أو العراقي، وهم ميارسون نفس األساليب في املناطق التي يحكمونها، 

سواء في سوريا أو العراق.
وإذا كانت الدوائر األمريكية تؤكد أن ش��هوراً، أو س��نوات قليلة، هي الباقية 
م��ن عم��ر داعش، فذل��ك ألنه أجنز ما ه��و مطلوب من��ه. أما النظ��ام فقد جنح في 
صناعة معادلة جديدة، بدالً من أن تس��اعد القوى املؤيدة لسوريا على حتريرها 
م��ن إرهاب النظام، فقد باتت أمامه��ا مهمة جديدة، هي حتريرها من إرهاب آخر، 
صنعه النظام في سجونه ومعتقالته.. الى أن يأذن الله بالفرج القريب ان شاء 

الله.

بعد مبادرات النوايا الطيبة التي سارت بالبلد الى حلحلة أزماته املتالحقة، 
من ش��غور موقع رئاس��ة اجلمهوري��ة الى التمدي��د للمجلس النياب��ي الى تعذر 
الوص��ول إلى توافق حول قانون االنتخابات.. كان املراقبون وما زالوا يراهنون 
على مزيد من التنازل، ومن طرف واحد للتفاهم على قانون لالنتخابات، جتري 
مبوجب��ه وتخرج البل��د من أزمته. لكن يب��دو أن الرهان على ذل��ك كان وما يزال 
موجة من الوهم، وأبرز دليل على ذلك مشروع »قانون االنتخاب« الوفاقي الذي 
أطلق��ه الوزير جبران باس��يل، الذي لم يحمل أي حل أو تس��وية، وامنا مزيداً من 
الت��أزمي والتعقي��د. وهذا ما يحم��ل على العودة الى الس��بب احلقيق��ي لألزمات 
املتالحقة، وهو أن األزمات اللبنانية لن تكون لها نهاية إال إذا كتبت نهاية لألزمة 
املستحكمة في سوريا، التي فشلت مؤمترات جنيف، واألستانة.. في حلها، رغم 
جلوس القوى الكبرى على طاولة احلوار، أميركا وروسيا أوالً، والقوى اإلقليمية 
الحق��اً: تركي��ا وإي��ران.. لتتح��رك الهيئ��ات اإلنس��انية العاملية ومنظم��ة العفو 

الدولية، فتصدر بيانات بالغة احلدة عن األوضاع اإلنسانية في سوريا.
بع��د انعقاد اجللس��ة األولى ملؤمتر األس��تانة، ومقاطع��ة ممثلي املعارضة 
السورية جللسات احلوار، مما يعني أن املفاوضات لن تتقدم خطوة إلى األمام.. 
كان��ت مجموعة م��ن املنظمات املختصة بش��ؤون توثيق االنتهاكات واملس��اءلة 
والعدالة االنتقالية في س��ورية وجهت مذكرة إلى األطراف السورية املتفاوضة، 
وإلى دي ميس��تورا وفريق��ه، والدول الراعي��ة للعملية التفاوضية، حتدد س��بل 
ح��ل أزمة املعتقلني في س��ورية، طالبت فيها بضرورة الس��ماح بدخول مراقبني 
مس��تقلني وفتح باب الزيارات بش��كل فوري للمعتقالت، مش��يرة إل��ى أن أياً من 
القوى املتفاوضة، أو األمم املتحدة، أو املجموعة الدولية لدعم سورية لم متارس 

أي ضغوط جدية بخصوص ملف املعتقلني.
بدوره��ا نّوهت منظمة العفو الدولية في تقرير له��ا صدر أخيراً إلى »وجود 
عمليات إعدام منتظمة تقوم بها الس��لطات الس��ورية، وتتم ع��ن طريق عمليات 
ش��نق جماعية ش��ملت خالل الس��نوات اخلمس املاضية 13 ألف س��جني داخل 
س��جن صيدناي��ا ق��رب دمش��ق وح��ده«. وأضاف��ت أن »التعذيب مث��ل الصعق 
الكهربائي واإلعدام الوهمي والتعريض للبرودة واحلرارة ملدة س��اعات أو أيام، 
واألوضاع املجهدة املؤملة، والتعليق مع قلب الرأس إلى أس��فل، وتقييد الضحية 
وظهره إلى احلائط، فضالً عن انتزاع األظافر، ونتف الشعر واللحية، واستخدام 
األحم��اض حل��رق اجللد، والع��ري لفت��رات طويلة واحل��رق بالس��جائر واملواد 

املذيبة«.
وقال البيان: البالد عبارة عن عشرات السجون واملعتقالت التي بني الكثير 
منها خالل العقود املاضية. ومن أش��هر السجون الرسمية سجن دمشق املركزي 
الكبي��ر، الواق��ع في مدينة عدرا إلى الش��مال الش��رقي من دمش��ق. وهناك أيضاً 
سجن عدرا املركزي للنس��اء، غير البعيد عن سجن الرجال. وتخضع املعتقالت 
لظروف مش��ابهة لس��جن الرجال من ناحية اإلهانة والضرب والتعذيب وحتى 
االغتصاب، في حني تنعدم الرعاية الطبية رغم وجود نساء مسنات ومريضات 
أو حوام��ل. كم��ا أن هناك س��جن حل��ب املركزي الواق��ع بجانب مخي��م لالجئني 
الفلس��طينيني، وس��جن حماة املرك��زي الذي اش��تهر بإضراب��ات املعتقلني فيه، 

صناعة اإلسالموفوبيا
من سجون األنظمة
إلى »داعش« والنصرة

املواط��ن اللبناني، وبالتالي إن أي��ة أعباء مالية إضافية 
توَض��ع على كاهل املواطن س��تكون مبثابة القّش��ة التي 
ستكس��ر ظه��ره، وم��ن هن��ا ال بّد م��ن االخذ ف��ي  االعتبار 
ه��ذا املوضوع من خ��الل نظام التقدمي��ات التي يجب أن 
تتوافر للمواطن، في حال إقرار أية ضرائب جديدة عليه، 
س��واء بطريقة مباش��رة أو غير مباش��رة، ومن ذلك على 
س��بيل املث��ال ال احلصر، موض��وع الكهرب��اء حيث يدفع 
املواط��ن اللبنان��ي ف��ي كل أنح��اء لبنان فات��ورة كهرباء 
للدول��ة، وفاتورة أخرى ل�»موّلد كهرب��اء احلّي«، وكذلك 
باألمر بالنس��بة إل��ى الهات��ف الثابت واجل��وال، وكذلك 
بالنس��بة إلى املياه )مياه الش��فة مياه اخلدمة املنزلية( 
وكذلك بالنسبة إلى الطرقات، واالستشفاء، ومستحقات 
املالية والبلدية وإلخ... من األمور الكثيرة التي ال تعد وال 
حتص��ى، فكيف لهذا املواطن الذي يئّن حتت هذه األعباء 
أن يتحّم��ل مزي��داً من الضرائب والرس��وم في »سلس��لة 

الرتب والرواتب« أو في املوازنة العامة؟
الدول��ة ميكنها أن تؤّمن م��وارد جديدة للموازنة من 
س��بل كثيرة ال ت��ؤذي املواطن الفقير والفئات الش��عبية، 
وف��ي طليع��ة ه��ذه األم��ور وضع حد للفس��اد م��ن خالل 
االس��تغناء عن جيش من املوظفني ف��ي الكثير من إدارات 
الدولة ال يقومون بأي وظيف��ة. من خالل ضبط التهريب 
الذي ميّر حتت أعني املعنيني ف��ي االدارات التي يجب أن 
تش��رف على ه��ذا القطاع. ف��ي وضع حد لالعت��داء على 
األم��الك العام��ة بحري��ة وغير بحري��ة. في وضع س��لّم 
ضريب��ي يطاول الفئات األكثر ترف��اً في البلد. في اجلّدية 
ف��ي التعامل م��ع مل��ف التنقيب ع��ن النفط والغ��از. في 
سيادة الدولة على قرارها وأراضيها حتى ال تبقى عرضة 
لتهدي��د الس��لم الداخل��ي وبالتال��ي »تطفي��ش« رؤوس 
األموال واملس��تثمرين م��ن البلد.. إلى غيره��ا من امللفات 

التي ميكن أن تكون مورداً للمال إلى خزينة الدولة.
اليوم وأمام إقرار »سلس��لة الرتب والرواتب« بهذه 
الصيغ��ة والطريقة، وأمام إقرار املوازن��ة العامة االحتاد 
العمال��ي العام، والنقاب��ات املعنية، والش��عب اللبناني 
مطال��ب بالقف��ز ف��وق الطائفي��ة واملذهبي��ة واملناطقي��ة 
واالنتماءات السياس��ية وكل ذلك والوق��وف صّفاً واحداً 
للحف��اظ على ذاته أمام رياح الضرائب التي تريد س��لْبه 

ما بقي لديه من قدرة على البقاء.{

ال ش��ّك أن إق��رار موازن��ة عام��ة للحكوم��ة عموم��اً 
ولل��وزارات واملؤسس��ات خصوص��اً مظه��ر إيجابي من 
مظاهر احلكم، بل أساس ال ميكن االستغناء عنه. أنه من 
صلب اآلليات الناظمة لعمل احلكومات، خاصة أنه يضع 
السياس��ة املالي��ة التي تعتمدها احلكوم��ات في عمليات 
اجلباي��ة والص��رف، ف��ال تك��ون اجلباي��ة اعتباطية، وال 
يكون الصرف كذلك بهدف حتقي��ق التوازن الذي يعطي 
قوة للوضع االقتصادي. وعليه فإن عمل احلكومة حتت 
س��قف املوازنة يؤكد أن هناك سقفاً في الصرف واإلنفاق 
ل��كل وزارة من ال��وزارات، ويؤك��د أن هن��اك آلية جلباية 

األموال وحتصيلها، وهذا يريح البلد.
إال أن املوازن��ة يج��ب أن تلح��ظ أيض��اً كيفية تأمني 
ال��واردات بحيث حتافظ على الت��وازن بني دخل املواطن 
اللبنان��ي م��ن ناحي��ة، وب��ني النفق��ات التي يضط��ر إلى 
صرفها في كثير من نواح��ي احلياة، وبالتالي فإن حلظ 
ه��ذا الت��وازن والت��زام تأمينه يعط��ي ق��وة للمواطن من 
ناحية واس��تقراراً لالقتصاد من ناحي��ة ثانية، ولكن كما 
يب��دو فإن هذا التوازن غي��ر متوافر في هذه املوازنة لهذه 
الناحية، فاالعب��اء املالية واالقتصادية التي يعاني منها 
املواطن اللبناني كبيرة جداً، وحجم احلد األدنى لألجور 
ال ينس��جم مع القدرة الش��رائية لليرة اللبنانية وال لدخل 

السلس��لة  تطبي��ق  ع��دم 
عليهم، وإم��ا االنصراف من 
عنهم،  واالس��تغناء  العم��ل 
س��يفاقم  فه��ذا  وبالتال��ي 
حجم معاناتهم، خاصة أن 
بعقود  مرتبط��ون  كثيري��ن 
والتزام��ات كثيرة لها عالقة 
بش��كل  واحلي��اة  بالس��كن 
عام، ومن هنا فإن االشكالية 
في القطاع اخلاص ستكون 
كبيرة، والدولة ال متلك قدرة 

اإلل��زام إلعطاء املوظفني حقوقه��م، وبالتالي إن قطاعات 
واس��عة من املواطنني س��تكتوي بنار هذه السلس��لة إذا 
ل��م ُيَصر إلى تطبيقها على القطاع��ات كافة في القطاعني 
الع��ام واخلاص، دومنا نظ��ر أو اعتب��ار للتصنيف الذي 
تختب��ئ خلفه دائماً الدولة، ك�»رب��ة عمل« وأرباب العمل 
من خ��الل التمييز بني األجراء واملس��تخدمني واملوظفني. 
ومن هنا فإن االحت��اد العمالي العام والنقابات العمالية 
مطالب��ة الي��وم بالتح��رك الس��ريع ل��ردم الفج��وة التي 

ستنشأ بني قطاعات العمل في لبنان.
وفي س��ياق احلديث عن السلسلة،ال بّد من احلديث 
عن إق��رار املوازنة العام��ة لعام 2017 الت��ي من املنتظر 
أن تقّره��ا احلكوم��ة ف��ي اجتماعه��ا املقرر ي��وم اجلمعة 
)2017/3/17( بعد مراجعة األرقام وموازنة الوزارات 
بش��كل نهائ��ي، وق��د حلظت ه��ذه املوازنة زي��ادة بعض 
الضرائ��ب عل��ى العديد من الس��لع واخلدم��ات لتقليص 
حج��م العج��ز ف��ي املوازنة وتأم��ني خدمة الدي��ن العام، 
وهذا بالطبع س��يطاول الطبقات الفقيرة واملعدمة بشكل 
مباشر أو بشكل غير مباشر، وبغض النظر عن »األوهام« 
الت��ي تبيعها القوى السياس��ية للناس م��ن أن الضرائب 
لن تنال الفئات الش��عبية، وغداً سيكتش��ف الناس كيف 

ستطاولهم هذه الضرائب، وكيف سيكتوون بنتائجها.

  وائل جنم - كاتب وباحث
 أقرت اللجان النيابية املش��تركة في جلسة عقدتها 
والروات��ب  الرت��ب  سلس��لة   )2017/3/9( اخلمي��س 
وأحالته��ا إلى الهيئ��ة العامة للمجل��س النيابي إلقرارها 
واالنته��اء منه��ا، وق��د ح��ّددت اللج��ان النيابي��ة س��قفاً 
لإلنفاق في السلسلة هو ألف ومئتي مليار ليرة لبنانية، 
ووضعت بع��ض الضرائب اجلديدة على بعض الس��لع 
وامل��واد واملداخي��ل، لعل أهّمها وأبرزها زيادة نس��بة %1 
عل��ى الضريب��ة على القيم��ة املضاف��ة )TVA( لتصبح 
11% ب��دالً م��ن 10% مع ما يعنيه ذلك م��ن زيادة على كل 
شيء ستطاول املواطنني كافة دون استثناء، في حني أن 
»سلسلة الرتب والرواتب« لن يستفيد منها كل املواطنني، 
بل بعض املوظفني بنس��ب مختلفة في القطاع العام، في 
حني أن قطاعاً واسعاً في القطاع اخلاص لن يستفيد من 
السلس��لة ألس��باب كثيرة ومتعددة، بعضه��ا يعود إلى 
عدم ش��مول السلس��لة االج��راء واملس��تخدمني والعمال 
ف��ي القط��اع اخل��اص، وثانياً ألن قس��ماً من املؤسس��ات 
اخلاصة ل��ن تعطي زيادات حتت »حّج��ة وذريعة« أنها 
غي��ر قادرة على ذلك بالنظر إلى حجم األزمة االقتصادية 
التي تعصف بالقطاع االقتصادي واملؤسسات في البلد، 
وبالتالي فهي س��تضع العاملني لديها ب��ني خيارين: إما 
أن يقبلوا باالس��تمرار بالعمل وفقاً لشروطها التي تعني 

بين الموازنة والسلسلة .. اللبنانّيون يكتوون بنار األسعار

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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مشروع جبران باسيل االنتخابي.. يمثل مشكلة أم حاًل؟!
ع��اد االهتم��ام مج��دداً إلى قان��ون االنتخ��اب بعد 
طرح وزير اخلارجية جبران باسيل مشروعاً انتخابياً 
جديداً باس��م »التيار الوطني احل��ر«. واألمر الالفت في 
ط��رح الوزير باس��يل، أن��ه طرحه في مؤمت��ر صحافي 
ع��ام بع��د أن س��لم نس��خاً م��ن مش��روعه االنتخاب��ي 
اجلدي��د لبعض القوى السياس��ية، وه��و بذلك يتخلى 
عن الغموض والس��رية ف��ي القان��ون االنتخابي الذي 
كان معق��داً ف��ي قانون االنتخاب املختل��ط بني األكثري 
والنسبي، الذي جرى تداوله والبحث فيه حصراً ضمن 
اللجن��ة الرباعية التي ضمت ال��ى التيار الوطني احلر، 
تي��ار املس��تقبل، وحرك��ة أمل، و»ح��زب الل��ه«، وبذلك 
يكون القانون االنتخابي اجلديد للوزير باس��يل متاحاً 
أمام القوى السياس��ية اللبنانية، وكذلك أمام الش��عب 

اللبناني.
لك��ن االطالل��ة االنتخابي��ة للوزير جبران باس��يل 
عبر مش��روعه اجلدي��د لالنتخاب لم تك��ن موفقة، فهو 
أث��ار فيها هواجس طائفية ومذهبي��ة، عّبر عنها الوزير 
الس��ابق وئام وهاب بالقول: »صديق��ي جبران، الكالم 
عن رئيس مسيحي ملجلس الشيوخ مرفوض، وتعرف 
موقفي من املس��يحيني، لكن ال��دروز بحاجة لضمانات 
وليس غيره��م«. وإذا كان هذا هو رد الفعل األولي على 
مش��روع جبران باس��يل االنتخابي من قبل وئام وهاب 
احملس��وب على »مح��ور املمانعة«، فكيف س��يكون رد 
فعل وليد جنبالط وطالل أرسالن وغيرهما، خصوصاً 
أن جبران باس��يل أورد عبارة مطاطة في نهاية عرضه 
ملش��روعه االنتخاب��ي، قال فيه��ا إنه يطال��ب ب�»إعادة 
النظر في ش��كل بس��يط وجزئي م��ن صالحيات رئيس 
اجلمهوري��ة دون امل��س بالطائ��ف«، وق��د أث��ارت هذه 
العب��ارة نق��زة طائفي��ة حساس��ة ألنه��ا تفت��ح الب��اب 
أم��ام تعدي��ل الطائف ملصال��ح طائفّية ولي��س وطنية، 
خصوصاً أن جبران باس��يل أرفق مشروعه االنتخابي 
كما يفعل دائم��اً بعبارة »احترام��اً للمناصفة«، فما هو 
مش��روع جبران باس��يل االنتخابي اجلديد، وهل ميثل 

حالً ملشكلة قانون االنتخاب العالقة منذ سنوات؟
أوالً، م��ا هو اجلديد في قانون باس��يل االنتخابي؟ 
الط��رح اجلديد يقول بأن يج��ري انتخاب 64 نائباً، أي 
نصف عدد نواب املجلس النيابي في 14 دائرة انتخابية 
وفق النظ��ام األكثري، بحيث تنتخب كل طائفة نوابها. 
والقسم الثاني من النواب يجري انتخابهم وفق النظام 
النس��بي في خم��س دوائر انتخابية، أي على مس��توى 

احملافظات اللبنانية اخلمس.
واملالحظ��ة الثانية على قان��ون االنتخاب اجلديد 
هي أنه أع��اد إحياء القانون األرثوذكس��ي الذي رفضه 
أكثر اللبنانيني، ألنه يعمق االنقسام الطائفي واملذهبي، 
لي��س ب��ني املذاهب والطوائ��ف، بل حتى ب��ني املناطق، 
حي��ث س��يتم فرز مناطق��ي إضاف��ة الى الف��رز الطائفي 
واملذهب��ي، وه��ذا ما يتناق��ض مع اتف��اق الطائف الذي 
يطالب بإلغ��اء الطائفية السياس��ية، وتغليب االنتماء 

الوطني على االنتماء املذهبي والطائفي.
أما بالنسبة إلى انتخاب القسم الثاني من النواب 

وفق النظام النسبي على مستوى احملافظات اخلمس، 
فهو يوحي ظاهراً بأنه يعمل على االندماج الوطني بني 
اللبنانيني، لكنه في احلقيقة غير ذلك، فهناك محافظات 
مث��ل اجلنوب تطغى فيها الطائفة الش��يعية، وبالتالي 
تصب��ح مقاع��د املس��لمني الس��ّنة خصوصاً ف��ي صيدا 
رهينة في يد الطائفة الش��يعية، وكذلك األمر في منطقة 
بعلبك-الهرم��ل، وف��ي البق��اع إجم��االً، حي��ث تصب��ح 
أكثرية املقاعد رهن إرادة الثنائي الشيعي )أمل وحزب 
الل��ه(، ويح��دث عكس ذلك ف��ي جبل لبنان والش��مال، 
وهو ما يفت��ح الباب أمام املزيد من االنقس��ام الطائفي، 
خصوصاً أن ذلك س��يكون في ظل هيمنة سالح »حزب 
الله« على مجمل الوضع السياسي، وما نعيشه حالياً 
سواء على مس��توى الرئاس��ات أو على مستوى القرار 
ف��ي مجلس ال��وزراء أبلغ دليل على حجم تأثير س��الح 

»احلزب« بالوضع في لبنان.
إضاف��ة إل��ى م��ا س��بق، فقد ط��رح الوزي��ر جبران 
باس��يل أمرين حساس��ني، هما »إقرار مجلس للشيوخ 
يكون رئيسه مسيحاً غير ماروني احتراماً للمناصفة«، 
والثان��ي »إع��ادة النظ��ر بش��كل بس��يط وجزئ��ي ف��ي 

صالحيات رئيس اجلمهورية دون املس بالطائف«.

بالنسبة إلى مجلس الشيوخ، وكما يعلم اجلميع، 
فق��د ج��رى اقتراح��ه ف��ي اتف��اق الطائف كح��ل لتمثيل 
الطوائف واملذاهب بعيداً ع��ن املجلس النيابي، وجرى 
توافق على أن تكون رئاس��ته للطائف��ة الدرزية، ويبدو 
أن جبران باسيل الذي كان تياره الرافض األول التفاق 
الطائ��ف، يري��د االنقضاض على هذا التواف��ق اللبناني 

حتت عنوان »احترام املناصف��ة«، ولذلك كان هناك رد 
قاس م��ن وئام وهاب عليه، حيث قال وهاب: »رئاس��ة 
اجلمهوري��ة وقي��ادة اجليش وحاكمية مص��رف لبنان 
أهم ثالثة مواقع في الدولة، فهل تبادل أحدها مبجلس 

شيوخ؟ ونحن نقبل«.
وإذا كان ال��دروز ق��د ردوا عل��ى مش��روع  باس��يل 
بسرعة قياس��ية فإن من املثير لالستغراب عدم وجود 
رد على طرح باس��يل ب�»إعادة النظر في ش��كل بس��يط 
وجزئي بصالحيات رئيس اجلمهورية« من قبل رئيس 
احلكومة س��عد احلريري و»تيار املس��تقبل« على وجه 

اخلصوص، ألنهم شركاء حالياً في السلطة.
فه��ل هن��اك إمكانية لقب��ول مثل هذا الط��رح الذي 
يتناق��ض م��ع اتف��اق الطائ��ف من قب��ل الرئيس س��عد 
احلري��ري و»تي��ار املس��تقبل« م��ن أجل احلف��اظ على 
»وحدة املوق��ف الداخلي«؟ خصوص��اً أن هذا التعديل 
اجلزئي والبسيط سيطاول بالتأكيد صالحيات رئاسة 

احلكومة التي أقرها الطائف.
باختص��ار، مش��روع جب��ران باس��يل االنتخاب��ي 
اجلدي��د ميثل مش��كالً وليس ح��الً على كل املس��تويات 
املذهبية والطائفية والوطنية، وهو يتناقض مع اتفاق 
الطائ��ف ال��ذي يؤكد العيش املش��ترك ب��ني اللبنانيني. 
فهل يجري اعتماد هذا املشروع من قبل القوى املمسكة 
بالسلطة، أم يكون مصيره مصير املشاريع االنتخابية 

األخرى التي سبقته؟{
بسام غنوم

بعد التباينات السابقة بينهما:

ماذا سيحقق التفاهم بين حركة أمل والتيار الوطني الحّر؟
تتواصل االتصاالت واللقاءات بني قيادتي حركة 
أم��ل والتيار الوطني احلّر م��ن أجل التوصل إلى ورقة 
تفاه��م بينهما تنه��ي التباين��ات التي حصل��ت طوال 

السنوات املاضية.
وتشير مصادر مطلعة إلى »ان املدير العام لألمن 
الع��ام الل��واء عب��اس إبراهيم ق��د جنح في عق��د لقاء 
مصاحلة بني الطرفني في شهر كانون الثاني املاضي، 
وان هذا اللقاء مّهد لعقد سلسلة لقاءات حوارية جرى 
في خالله��ا البحث ف��ي توقيع ورقة تفاهم سياس��ية 
قد تؤدي إل��ى حتالف انتخابي وسياس��ي بينهما في 

املرحلة املقبلة«.
والتي��ار  احلرك��ة  ب��ني  العالق��ة  ان  واملع��روف 
وزعيمهما الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري قد 
شهدتا تباينات مستمرة طوال السنوات املاضية، كما 
ان بري لم يدعم وصول عون للرئاسة األولى، وبرزت 
العدي��د من اخلالف��ات بينهما ح��ول امللف��ات النيابية 

والسياسية واإلدارية.
فما هي األس��باب التي أس��همت في إعادة ترتيب 
العالق��ة بني الطرف��ني بعد هذه التباينات املس��تمرة؟ 
وم��اذا س��يتضمن التفاه��م اجلدي��د بينهم��ا؟ وما هي 
االنعكاس��ات السياس��ية والش��عبية لهذا التفاهم في 

حال اجنازه قريباً؟
ترتيب بعد مرحلة اخلالف

بداية كي��ف مرت العالقة بني حرك��ة أمل والتيار 
الوطن��ي احل��ّر وصوالً إل��ى املرحل��ة احلالي��ة والبدء 

بترتيب األوضاع بينهما؟
م��ن املعروف ان��ه منذ عودة العماد ميش��ال عون 
ال��ى لبن��ان واعادة تش��كيل التي��ار الوطن��ي احلر، لم 
تكن العالق��ة بينهما وبني الرئيس نبي��ه بري وحركة 
أمل على ما ي��رام، وخاض الطرفان معارك سياس��ية 
ونيابي��ة وبلدي��ة وإداري��ة بينهم��ا، وخصوص��اً ف��ي 
املناط��ق الت��ي فيه��ا وج��ود مش��ترك كمنطق��ة جزين 
وقضاء بعبدا ومنطقة ش��رقي صيدا، إضافة إلى بروز 
تباين��ات ف��ي وزارة الطاقة وش��ركة الكهرب��اء وملف 

النفط والغاز.
لكن بعد وصول عون للرئاس��ة وتشكيل حكومة 
الرئي��س س��عد احلري��ري الثانية ب��دأت تب��رز أجواء 
تفاه��م وتقارب ب��ني الطرفني، وبرز ذل��ك بوضوح من 
خالل التفاهم على ملف التنقيب عن النفط، ومن خالل 
التعاطي مع ملف االنتخاب��ات النيابية، إلى ان جرى 
احلدي��ث أخيراً عن عقد لقاء مصاحل��ة بينهما برعاية 
اللواء عباس إبراهيم واحلديث عن البحث اجلدي في 

توقيع تفاهم سياسي بينهما.
وق��د ج��رى ف��ي خ��الل األس��ابيع األخي��رة عق��د 
سلسلة لقاءات واجتماعات بني رئيس التيار الوطني 
احل��ر الوزي��ر جب��ران باس��يل، واملع��اون السياس��ي 
للرئيس نبيه بري الوزير علي حس��ن خليل، واشارت 
املعلوم��ات الصحافي��ة الى بدء مناقش��ة ورقة تفاهم 

بينهما قد توقَّع في املرحلة املقبلة.

التفاهم اجلديد وانعاكاساته 
املستقبلية

لك��ن ماذا يتضمن التفاهم السياس��ي اجلديد بني 
حركة أمل والتيار الوطني احلر؟ وما هي االنعكاسات 
املرحل��ة  ف��ي  التفاه��م  له��ذا  والش��عبية  السياس��ية 

املقبلة؟
مص��ادر إعالمي��ة اش��ارت 
السياس��ي  التفاه��م  »ان  إل��ى 
اجلدي��د ب��ني التي��ار واحلرك��ة 
يتضمن خطوطاً عريضة حول 
إدارة الدولة وممارسة السلطة، 
تطبي��ق  دع��م  عل��ى  وس��يركز 
وقان��ون  الطائ��ف«  »اتف��اق 
النف��ط  وملف��ات  االنتخاب��ات 
والطاق��ة وتعزي��ز دور الدولة، 
االس��تراتيجية  القضاي��ا  وام��ا 
كاملوق��ف م��ن س��الح املقاوم��ة 
واالس��تراتيجية الدفاعي��ة ودور لبن��ان ف��ي املنطق��ة 
فس��يتم التأكيد على احل��وار حولها والس��عي البعاد 

لبنان عن نزاعات املنطقة«.
وتق��ول املص��ادر املقرب��ة م��ن الطرف��ني: »ان هذا 
التفاه��م ال يعن��ي التحالف السياس��ي الكام��ل في كل 
املناطق، بل سُيس��هم ف��ي تعزيز التع��اون بينهما في 
القضايا األساس��ية ويخفف أج��واء التوتر التي كانت 

سائدة سابقاً«.
واما بالنس��بة إلى النتائج السياسية والشعبية 
لهذا التفاهم بع��د اعالنه، فيمكن االش��ارة إلى النقاط 

التالية:
أوالً: سيس��اعد ه��ذا التفاه��م في تعزي��ز العالقة 
ب��ني األط��راف الثالثة: »ح��زب الله« والتي��ار الوطني 
وحرك��ة أمل في معاجلة القضايا املختلفة في املرحلة 
املقبلة بعدم��ا كانت تبرز بعض اخلالفات بني حليفي 

احلزب.
ثاني��اً: قد يك��ون له��ذا التفاه��م أبع��اد انتخابية 
نيابي��ة وبلدي��ة ورئاس��ية وكل ط��رف يس��تفيد من��ه 

لتعزيز موقعه املستقبلي.
ثالث��اً: يخفف ه��ذا التفاه��م من الهواج��س التي 
عّب��ر عنه��ا الرئي��س نبي��ه ب��ري وقياديو حرك��ة أمل 
بعد حص��ول التفاه��م بني التي��ار والق��وات اللبنانية 
والتقارب بني التيار الوطني وتيار املس��تقبل، ويجعل 
التي��ار الوطن��ي حلقة الوص��ل بني مختل��ف املكونات 

السياسية.
رابع��اً: ُيس��هم ه��ذا التفاهم ف��ي تعزي��ز العالقة 
الش��عبية بني مناصريهم بعد أجواء من التوترات في 

السنوات املقبلة.
اذن، نحن س��نكون أمام تفاهم جديد قد ال يوازي 
التفاه��م ب��ني التي��ار وكل من »ح��زب الل��ه« والقوات 
اللبناني��ة ، لكن��ه سيش��كل إضاف��ة سياس��ية جديدة 
ف��ي الواقع السياس��ي اللبنان��ي، وقد يك��ون منوذجاً 
لتحالفات سياس��ية مس��تقبلية في البل��د بني أطراف 

مختلفة.{
قاسم قصير

اعتبر املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في البقاع األستاذ علي أبو ياسني لدى سؤاله عن سلسلة 
الرتب الرواتب التي أقرتها اللجان املشتركة في حديث ل�»إذاعة الفجر«، »أن السلسلة ولدت مشّوهة«، وأن 
فيه��ا عدداً من اإلش��كاليات، من بينه��ا: عدم رفع احلد األدن��ى لألجور، وإحداث ش��روخ كبيرة بني أصحاب 

الرواتب املرتفعة وأصحاب املداخيل املتدنية.
وشدد أبو ياسني على وجوب العدل بني جميع الشرائح الوظيفية من عسكريني وإداريني ومعلمني، إن 

أراد السياسيون عدم جتاوز سقف ال� 1200 مليار ليرة.
ولفت أبو ياس��ني إلى أن احلل ملوضوع النفقات معروف وواضح، وهو وقف الهدر والفس��اد في جميع 
اإلدارات الرس��مية، معتبراً أن أكبر مش��كلة في السلس��لة هي أن الضرائب س��تفرض عل��ى جميع املواطنني 

وستذهب في غالبيتها إلى أصحاب الرواتب العالية.
وأكد أبو ياس��ني أن اجلماعة اإلس��المية مع مطالب الفئات احملروم��ة وذوي الدخل احملدود، معلناً أنها 

ستدفع باجتاه مواصلة التصعيد حتى إعطاء كل ذي صاحب حق حقه.
وفي ملف قانون االنتخابات، اعتبر أبو ياس��ني أن إقرار قانون انتخابات في فترة وجيزة أصبح ش��به 
مس��تحيل، وقال: »إن الطبقة اجلاثمة على السلطة اللبنانية تريد قانوناً مفصالً على مقاس كل فرد من هذه 
السلطة«، معتبراً أن مشاريع القوانني التي اقترحها رئيس التيار الوطني احلر جبران باسيل تلتف على ما 

اتفق عليه في الطائف، واملصلحة الوطنية العليا والعيش الواحد.
ودعا أبو ياسني استصدار إلى قانون انتخابي على مستوى الوطن تقترح فيه النسبية بشكل كامل، أو 

الذهاب إن لم يكن ذلك في اإلمكان، إلى أقرب قانون إلى النسبية على أساس أكبر دائرة ممكنة.

علي أبو ياسين: الضرائب ستفرض على المواطنين 
والعائدات ألصحاب الرواتب العليا

الرئيسان بري وعون
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اس��تهدفت مدينتي دير حافر ومس��كنة في ريف حلب 
الش��رقي بع��دد م��ن الغ��ارات اجلوي��ة، بالتزامن مع 

اشتباكات عنيفة في أكثر من موقع.
م��ن جانبه��ا، قالت وس��ائل إعالم تابع��ة للنظام 
الس��وري إن قوات النظام سيطرت على بلدتي حميمة 
كبيرة وحميمة صغيرة غربي دير حافر في ريف حلب 

الشرقي بعد معارك مع تنظيم الدولة.
وكان��ت بل��دة بيان��ون بري��ف حلب الش��مالي قد 
تعرض��ت لقص��ف مدفع��ي من جان��ب ق��وات النظام، 
بينما اس��تهدف الطيران الروسي محيط بلدة العيس 

في الريف اجلنوبي بالقنابل الفسفورية.
وكان تنظي��م الدول��ة أعلن في وقت س��ابق اليوم 
مقتل 28 عنصراً من قوات النظام واملليشيات املوالية 
ل��ه في هجوم��ني على أكثر م��ن محور في م��زارع أبي 
الولي��د جنوب مطار دير الزور، ومحور اللواء 113 في 

دير الزور شرقي سوريا.
وقالت وكالة س��انا السورية الرسمية لألنباء إن 
وح��دات من قوات النظام الس��وري، دم��رت جتمعات 
ومقرات لتنظيم الدولة في محيط منطقة املقابر بالقرب 

من مطار دير الزور العسكري جنوبي احملافظة.{

والش��ؤون االجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر 
قنصلي��ة بالده��ا ف��ي مدينة روت��ردام، لعقد لق��اءات مع 
اجلالية ودبلوماس��يني أتراك، ث��م أبعدتها إلى أملانيا في 

وقت الحق.
ه��ذه التصرفات التي تنتهك األعراف الدبلوماس��ية 
القت إدانات من تركيا التي طلبت من س��فير أمس��تردام، 
ال��ذي يقضي إجازة خ��ارج الب��الد، أال يعود إل��ى مهامه 
حتى إش��عار آخر، فضالً عن موجة اس��تنكارات واس��عة 
من قبل سياسيني ومفكرين ومثقفني ومسؤولني من دول 

عربية وإسالمية.
وف��ي م��ا يتعل��ق باالس��تفتاء املزم��ع إج��راؤه على 
الدس��تور اجلدي��د لتركيا منتصف نيس��ان املقبل، ش��ّدد 
أردوغ��ان عل��ى أن »رئي��س اجلمهوري��ة ف��ي الدس��تور 
اجلدي��د ال ميل��ك صالحي��ة حل البرمل��ان«، منتق��داً زعيم 
حزب الش��عب اجلمهوري املعارض كمال قليجدار أوغلو 

»الذي يدلي بتصريحات مغايرة لهذا املضمون«.
ولف��ت إل��ى أن »رئي��س اجلمهوري��ة ف��ي الدس��تور 
املزم��ع التصوي��ت عليه، ميلك س��لطة املطالب��ة بتجديد 
االنتخاب��ات، وإن ذلك يتم بالت��وازي مع موافقة البرملان 
عل��ى مثل هذا الطلب«.  كما أوضح أردوغان أن »الرئيس 
احلال��ي س��يبقى عل��ى رأس مهام��ه حتى انقض��اء املدة 
احملددة وفق النظام احلالي، ثم يحق له الترش��ح مرتني 
في االنتخابات الرئاس��ية وفق النظام الرئاس��ي احملتمل 

إقراره في االستفتاء الشعبي«. 
ر بأن »منصب رئيس الوزراء سيلغى مع النظام  وذَكّ

اجلديد، وسيتم تعيني نائب واحد للرئيس أو اثنني«.
وأشار أردوغان إلى أن »قانون حالة الطوارئ حالياً 
ضم��ن صالحية مجلس الوزراء، وس��وف يت��م نقله إلى 
صالحي��ة رئيس اجلمهورية، بالتزامن م��ع إلغاء قانون 

فرض األحكام العرفية«.{

ع��دد  وأصي��ب  قت��ل   
»س��وريا  ق��وات  م��ن 
الدميقراطي��ة« ف��ي معارك 
م��ع حرك��ة أح��رار الش��ام 
للمعارض��ة  التابع��ة 
املس��لحة، ف��ي ح��ني أعلن 
قت��ل  أن��ه  الدول��ة  تنظي��م 
مجموعة م��ن قوات النظام 
الس��وري في جنوب مطار 
حل��ب  بري��ف  كوي��رس 

الشرقي.
وأعلن��ت حرك��ة أح��رار الش��ام س��قوط القتل��ى 
واجلرحى من قوات س��وريا الدميقراطية خالل عملية 
أمني��ة على إحدى النق��اط التابعة لألخي��رة في ريف 
مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وذكرت احلركة 
ف��ي بيانها أنها اس��تولت عل��ى أس��لحة خفيفة خالل 

العملية.
يش��ار إلى أن املعارضة س��يطرت على جرابلس 
من تنظي��م الدولة في إطار عملي��ة درع الفرات في آب 

من العام املاضي.
وتنتش��ر في ريف حلب الشرقي والشمالي قوات 
تابع��ة لروس��يا وللنظام الس��وري وأخ��رى أميركية، 
في محاول��ة للفصل بني املعارضة املدعومة من تركيا 
وق��وات س��وريا الدميقراطي��ة املدعومة م��ن التحالف 

الدولي.
م��ن جه��ة أخ��رى، قال��ت وكال��ة أعم��اق التابعة 
النظ��ام  ق��وات  م��ن  إن 29 عنص��راً  الدول��ة  لتنظي��م 
الس��وري قتلوا في هجوم ش��نه التنظي��م على قرى أم 
أركيل��ة واجلبول والقطيب��ة والعاصمية جنوب مطار 

كويرس بريف حلب الشرقي.
وذكرت مصادر محلية أن طائرات النظام السوري 

قلّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من ش��أن 
إعالن تنظيم »ب ي د/ب��ي كا كا« اإلرهابي، منطقة حكم 
ذاتي ف��ي مدينة منب��ج بريف حل��ب الس��ورية، قائالً إن 
»تركيا تس��يطر حالياً عل��ى بعض قرى منب��ج، وترصد 

جميع التطورات امليدانية، والعملية مستمرة«.
وأضاف أردوغان خالل لقاء متلفز مع محطة محلية 
تركية ي��وم االثنني، أن »هدف إع��الن تنظيم ب ي د/بي 
كا كا، ف��ي منبج لم يأِت إال إلرضاء اجلهات الداعمة، لكن 
هذا لن يتم، وإعالن منطقة حكم ذاتي شمالي سوريا غير 

ممكن دون موافقة تركيا«.
واالثن��ني، أعلن تنظي��م »ب ي د« اإلرهاب��ي )الذراع 
الس��ورية ملنظم��ة ب��ي كا كا اإلرهابية(، تش��كيل »إدارة 

مدنية« مزعومة، لتولي شؤون منبج.
وف��ي م��ا يتعل��ق بالفضيح��ة الدبلوماس��ية الت��ي 
أقدم��ت عليها هولندا، كش��ف أردوغان أن��ه »يعتزم عقد 
اجتماع مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي، لبحث 
خيارات فرض عقوبات دبلوماس��ية على هولندا«. وأكد 
أن »املس��ؤولني الهولنديني س��يدفعون الثم��ن عاجالً أو 
آجالً، وس��تتم محاس��بة أمس��تردام على فعلتها بش��كل 

سريع على الصعيد الدبلوماسي«.
وق��ال أردوغ��ان: »أظه��روا الوجه احلقيق��ي للغرب 
الذي لم نكن نرغب برؤيته، واملستشارة األملانية )أجنيال 
مي��ركل( تقف إلى جانب هولن��دا، إذاً أنتم حتملون نفس 
األف��كار، وم��ا تفعلون��ه ال يتوافق مع مكتس��بات االحتاد 

األوروبي«.
وشّدد على أن »بعض الدول داخل االحتاد األوروبي 
ال تتقبل نهضة تركيا«، موضحاً: »أملانيا لألسف تتصدر 

تلك الدول، وهي تقدم الدعم لإلرهاب بال هوادة«.
وأضاف: »أقول مرة أخرى للس��يدة ميركل، ساندي 
املوق��ف الهولن��دي كما تش��ائني، فأن��ت أساس��اً تقدمني 
الدع��م لإلرهابي��ني، قدمن��ا ل��ك أربع��ة آالف و500 ملف 
ح��ول قضايا تتعل��ق باإلره��اب، ولم تبلغينا أي ش��يء 
ع��ن تل��ك القضاي��ا«، و »ف��ي الوق��ت الذي نخ��وض فيه 
غمار االس��تعدادات لالس��تفتاء على دستور جديد، يقوم 
التلفزيون الرس��مي األملاني بتنظيم حمالت تدعو األتراك 

للتصويت ب�»ال« خالل االستفتاء«. 
ووصف أردوغ��ان، زعيم حزب »احلري��ة« اليميني 
املتطرف الهولندي »ِخيرت فيلدرز«، بأنه »عنصري بكل 
معنى الكلمة، ويهدد األتراك ويدعوهم إلى ترك هولندا«.
وي��وم الس��بت س��حبت هولن��دا تصري��ح هب��وط 
طائ��رة وزير اخلارجي��ة التركي، مول��ود جاويش أوغلو 
عل��ى أراضيه��ا، ورفضت دخ��ول زميلته وزيرة األس��رة 

قتلى بمعارك في ريف حلب الشرقي ودير الزور

أردوغان: تركيا تسيطر على قرى في محيط منبج
وترصد جميع التطورات الميدانية

أستانة السوري المنعقد بمن حضر: موسكو مستعجلة لرسم خرائطها
يب��دو أن اجتماعات »أس��تانة 3« حول س��ورية، 
التي انطلقت يوم الثالثاء لتبحث آليات تثبيت ومراقبة 
وقف إط��الق الن��ار، ماضيٌة إل��ى االنعق��اد مبن حضر 
م��ن الوفود، كما أمل��ح وزير اخلارجية الكازاخس��تاني 
خيرت عب��د الرحمن��وف، وذلك على الرغ��م من اجتاه 
وفد املعارضة الس��ورية العس��كري إلى مقاطعة هذه 
االجتماعات، للمرة األول��ى. وبغض النظر عن حضور 
املعارضة م��ن عدمه، فإن التمس��ك الروس��ي بانعقاد 
االجتماعات في موعدها، يؤكد إصرار موسكو، ومعها 
كل من طهران ودمش��ق، عل��ى أن يحتل جدول األعمال 
بن��داً لطامل��ا بذلت روس��يا جهودها من أجل��ه، أال وهو 
إقرار اخلرائط التي أعدتها القيادة العسكرية الروسية 
ملا تس��ميه »فص��ل مناط��ق املعارضة ع��ن التنظيمات 

اإلرهابية«. 
 وكان وف��د املعارضة ق��د طالب بتأجي��ل اجلولة 
اجلدي��دة م��ن اجتماعات أس��تانة إلى ما بع��د 20 آذار 
احلالي، مش��ترطاً كذلك التزام النظ��ام »الكامل بوقف 
إطالق النار في مناطق س��يطرة الفصائل العس��كرية، 
وإيق��اف التهجي��ر القس��ري في ح��ّي الوع��ر بحمص، 
واس��تكمال بحث وثيقة آلية تثبيت وقف إطالق النار، 

قبل خوض أي جولة محادثات جديدة«. 
وال ينفص��ل الق��رار ال��ذي اتخذت��ه املعارضة عن 
عدم التزام روسيا بدورها كضامن التفاق وقف إطالق 
الن��ار، ف��ي ظ��ل االنته��اكات املتواصلة من قب��ل قوات 
النظام الس��وري، بغطاء روسي، لالتفاق على أكثر من 
جبه��ة، في وقت حضرت فيه االس��تعدادات لالجتماع 
الهاتفي بني  ف��ي االتص��ال 
الروس��ي  وزي��ر اخلارجية 
مول��ود  الترك��ي  ونظي��ره 
ي��وم  أوغل��و،  جاوي��ش 
االثن��ني، وبح��ث الوزيران، 
الص��ادر  البي��ان  بحس��ب 
التركي��ة،  اخلارجي��ة  ع��ن 
التحضير لالجتماع وتنفيذ 
االتفاقات املتعلقة باحلفاظ 
على وقف األعمال العدائية، 
سورية  مفاوضات  وإنشاء 

فعالة.
ه��ذه  كل  م��وازاة  ف��ي 

التط��ورات، يب��رز تس��اؤٌل ه��ام، ح��ول تأثي��ر غي��اب 
املعارضة الس��ورية عن »أس��تانة 3«، إذا ما متس��كت 
مبوقفها، وكيفية انعكاسات هذه التطورات على مسار 
مفاوضات جنيف، في الوقت الذي أبدت فيه موس��كو، 
على لس��ان نائب وزير خارجيته��ا غينادي غاتيلوف، 
)م��ع  املش��اورات  »الس��تئناف  مج��دداً  اس��تعدادها 
واش��نطن( حول الشؤون الس��ورية مبا في ذلك األمور 

التي تشملها عملية جنيف للسالم«.
وحتى مس��اء االثنني، فإن كافة املؤشرات الواردة 
على لسان قياديني عسكريني في املعارضة السورية، 
كانت تؤكد رفض األخيرة املش��اركة في »أس��تانة 3«، 
على الرغم من أن رئيس هيئة أركان اجليش الس��وري 
احل��ر، العميد أحمد رح��ال، قال إن »اجتماعاً حاس��ماً 
لوفد املعارضة العس��كري، س��ُيحدد القرار النهائي«، 
فيما أكد عضو الوفد العس��كري، النقيب سعيد نقرش، 
أن »الوض��ع ل��م يتغي��ر«، ف��ي م��ا يخ��ص »عملي��ات 
التهجي��ر« برعاية روس��ية، واس��تمرار قص��ف النظام 
ملناطق س��يطرة الفصائل؛ وهو م��ا يعني أن املعارضة 
الس��ورية ذاهبة ملقاطعة »أس��تانة 3« الت��ي كانت قد 

طالبت أساساً بتأجيلها.
عل��ى الرغ��م من ذل��ك، ف��إن اجتماعات »أس��تانة 
3« س��تنعقد مب��ن حض��ر، فالوف��ود املش��اركة ب��دأت 
اخلارجي��ة  وزي��ر  تصريح��ات  بحس��ب  بالوص��ول، 
الكازاخس��تاني، خي��رت عبد الرحمن��وف، منذ صباح 
االثن��ني، ومن بينها وف��د النظام الس��وري، الذي قالت 
وكال��ة األنب��اء التابعة للنظام الس��وري »س��انا« إنه 
بش��ار  برئاس��ة  الكازاخس��تانية  للعاصم��ة  وص��ل 
اجلعف��ري. وُتؤش��ر مقاطع��ة املعارض��ة الجتماعات 
أس��تانة إل��ى أن األخي��رة اتخ��ذت هذا املوق��ف نتيجة 
جزمها بأن ه��ذه االجتماعات هي مجرد ش��راء للوقت 
من قبل حلفاء النظام الضامنني له؛ إذ لم يبد أي التزام 
بالتعهدات الس��ابقة، خصوصاً في ما يتعلق باتفاقية 
وقف إط��الق النار، التي لم يلتزم به��ا النظام، وواصل 
قضم مزيٍد من املناطق، التي كانت قبل بدء اجتماعات 

أستانة األولى بحوزة سيطرة املعارضة السورية. 
ويرى عض��و األمانة املركزية في املجلس الوطني 
الس��وري، عب��د الرحم��ن احل��اج، أَنّ »الفصائل أخذت 

دروس��اً م��ن التج��ارب الس��ابقة، ف��ي أن ال��روس ل��م 
يلتزموا ب��أي تعهدات، وواصلوا عملية ش��راء الوقت، 
مع اس��تمرار عملي��ات النظام العس��كرية ف��ي مناطق 
املعارض��ة، التي اس��تمرت وكأن��ه ال يوج��د أي اتفاق 

لوقف إطالق النار أساساً«.
ويضيف احلاج، أن »اجتماعات أس��تانة السابقة 
وم��ا متخ��ض عنه��ا، ب��دت بالنس��بة لفصائ��ل الثورة 
مجرد عملية ابتزاز، والذهاب ألس��تانة اآلن بدون آفاق 
واضح��ة مرة أخرى وبدون أي أمل بتحقيق أي إجناز، 
س��يكون مكس��باً لل��روس والنظ��ام، ومبثاب��ة إضفاء 
ش��رعية على عمليات التهجير احلاصلة«. وأشار إلى 
أن »املخاوف من اتهام املعارضة بتعطيل مس��ار احلل 
السياس��ي إذا م��ا قاطع��ت أس��تانة ُمبالغ فيه��ا وغير 
حقيقي��ة«، ألن »موق��ف املعارض��ة مبقاطعة أس��تانة 

ُمبرر ومنطقي«. 
لك��ن تصريح��ات س��ابقة وردت من��ذ أي��ام عل��ى 
لس��ان املتحدث��ة باس��م وزارة اخلارجي��ة الروس��ية، 
ماريا زاخاروفا، أش��ارت إلى أن موسكو لن تبحث في 
أستانة، كما كانت تأمل املعارضة، تثبيت اتفاقية وقف 
إطالق النار وحسب، بل ُس��يصار إلى »حتديد خرائط 
مواقع تنظيمي داعش والنصرة، ال سيما في ظل سعي 
املعارضة املس��لحة لتثبيت وقف إطالق النار. ويجب 
معرفة مواقع الفصائل املوافقة على الهدنة من غيرها«. 
وإذا كانت مواقع تنظيم »الدولة اإلس��المية«)داعش( 
واضح��ة ومعروف��ة ال لبس فيه��ا، فإن حتدي��د مواقع 
تواجد »جبهة فتح الش��ام«)النصرة( ُتعتبر إشكالية 
كب��رى، تواج��ه املعارض��ة الس��ورية، بس��بب تداخل 
مواقع الس��يطرة ب��ني املعارضة و»النص��رة« في كثير 

من املناطق، حتديداً في محافظة إدلب.
ويب��دو أن املعارض��ة الس��ورية، ق��رأت املوق��ف 
الروس��ي، ال��ذي يس��تعجل ض��رورة فص��ل مناط��ق 
س��يطرة »الفصائ��ل املوافقة عل��ى الهدنة« م��ن غيرها 
)أي النصرة وباقي الفصائل غير املُمثلة في أس��تانة(، 
م��ا عزز من أس��باب مقاطعتها، تفادي��اً للوقوع في فخ 
وضعها حالياً مبواجهٍة عسكرية مع »النصرة« وباقي 

الفصائل غير املمثلة في أستانة.
وتعتبر املعارضة الس��ورية املس��لحة أن روسيا 
والنظ��ام وإي��ران، تعم��ل حالي��اً عل��ى جره��ا حلص��ر 
جهودها العسكرية في مواجهة »اإلرهاب« فقط، وعدم 
توجيه س��الحها نحو النظام، فيم��ا تؤكد أنها املتضرر 
األكبر من »اإلرهاب« ال��ذي حتاربه على جبهات عدة. 
وتص��ر املعارضة عل��ى ضرورة إخراج كاف��ة املقاتلني 
األجانب من س��ورية، وعلى رأسهم عناصر املليشيات 

اللبنانية والعراقية واإليرانية الداعمة للنظام.{

بقلم: أحمد حمزة

املعارضة السورية
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باسل األعرج:
شهيد يرثي األحياء

بقلم: فهمي هويدي

 نس��ينا منوذج املثقف املناضل الذي يش��هر الس��الح ويقاتل دفاعاً عن كرامة وطنه وشعبه، في 
ح��ني امتأل فضاؤنا بنموذج املثقف املراوغ، الذي يتوارى وراء حجج االنبطاح ويتفنن في الدفاع عن 

الباطل.
ه��ذا األس��بوع ذكرنا باس��ل األعرج بذلك النم��وذج املنقرض واملنس��ي. إذ فتح أعينن��ا على تلك 
الكائن��ات الفريدة وغير املرئية، التي ال تذكر أس��ماؤها في الصحف إال ح��ني يقتلون في صراعهم مع 
العدّو، يصيرون جنوماً وأبطاالً حني يرتقون في سلم الشهادة فيغسلون بدمائهم أرواحنا ويعيدون 

إلينا الثقة واألمل.
ياسر األعرج )31 سنة( صيدلي ترك علومه ومهنته، وقرر أن يتخصص في فلسطني، تاريخها 
وأهلها وحلمها. لم يكتف بالقراءة والكتابة والتظاهر، وإمنا أدرك أن الس��الح وحده هو الذي س��وف 
يح��رر فلس��طني، واعتب��ر أن كل م��ا عدا ذلك باط��ل. لم يعظ ولم يخطب وإمنا حمل الس��الح بنفس��ه 
وبث دعوته في محيطه، وانطلق مع مجموعته غير مبالني ال بشراس��ة العدّو واس��تعالئه، وال بعفن 

التنسيق األمني وارمتائه.
حني رثاه رفيقه الباحث الفلسطيني أحمد الدبش، وعّبر عن مشاعره بنص للمناضل الفلسطيني 
غسان كنفاني قال فيه: إنني أشعر أكثر من أي وقت مضى أن كل قيمة كلماتي كانت في أنها تعويض 
صفي��ق وتافه لغياب الس��الح. وأنها تنحدر اآلن أمام ش��روق الرجال احلقيقي��ني الذين ميوتون كل 
يوم في سبيل شيء احترموه، وذلك كله يشعرني بغربة تشبه املوت، وبسعادة احملتضر بعد طول 

إميان وعذاب.
أض��اف: قرأ باس��ل جتارب املقاوم��ة في زمن االحت��الل البريطاني، وأدرك أن ح��رب العصابات 
هي الطريقة املثلى الس��تنزاف العدّو، وكان يرّدد أن »املقاومة قاطع طريق مبش��روع سياسي«، كان 
شعاره في احلياة واملمات »أال وإن الدعّي ابن الدعّي قد ركز بني اثنتني، بني السلطة والذلة، وهيهات 

منا الذلة«.
كان باس��ل أح��د أب��رز املنظمني للمظاه��رات الش��عبية الداعية إل��ى مقاطعة الع��دّو الصهيوني 
واملنددة باالستيطان. وقد تعرض للضرب واإلصابة بجراح عدة من قبل جهاز أمن السلطة، واعتقل 
بعد ذلك مع خمس��ة آخرين بتهمة التخطيط ملهاجمة العدّو الصهيوني، واضطرت الس��لطة لإلفراج 
عن��ه بعد إضرابه ورفاقه عن الطعام. وبعد خروجه اختفى ع��ن األنظار، وحتول إلى مطارد يالحقه 

اجليش اإلسرائيلي في شوارع وحواري رام الله.
هذا األس��بوع، في فجر ي��وم 6 آذار، اقتحمت اآلليات الصهيونية مدين��ة ألبيرة وحاصرت بيته، 
لكنه لم يستس��لم وس��ارع إلى االش��تباك معها إلى أن قتل ورشاش��ه بيده. في رثائه الذي اقتبس��ت 
عنوانه قال رفيق آخر له هو محمد جميل: إن باسل مضى إلى النهاية، إلى حدود اإلثبات بالدم لصحة 
س��رديته النقدية لظاهرة نشطاء النخبة، الذين يجولون بحواس��يبهم التي حتمل شعار »التفاحة« 
عل��ى املؤمت��رات والورش املمّولة، منذ أن كان يجوب ش��وارع وحقول الضف��ة الغربية ليجمع حوله 
الط��الب واملزارع��ني محاضراً فيهم عن س��بيل التحرير وحتقي��ق العدالة االجتماعي��ة وعن بطوالت 
الفدائيني العرب األوائل، في مواجهة االستعمار اإلجنليزي والفرنسي. كفيلسوف منفصل عن زمانه 
خرج لتّوه من كتاب يروي قصة متمرد على ملك جائر في القرون الوسطى، أو وهو يظهر على شاشة 
التلفاز ليرد على مذيع س��لطوي يحذره من أن ما ينادي به ميثل خرقاً لالتفاقات الدولية، بأنه يريد 
فعالً خرقها، واس��تعادة فلس��طني من بحره��ا إلى نهرها، وفوقه��ا اجلوالن ألنه ف��الح، و»الفالحون 
طماع��ون بطبعه��م«! وختم رثاءه قائالً: باس��ل رأى مصيره منذ البداية وأش��رف على جتهيز فصله 
اخلتامي بنفس��ه، وإال فمن أين أتى كل هذا املوت املتقن، والذي لشدة اتقانه استحال إلى حياة يبثها 
فيمن حوله؟ كيف يكون الفلسطينيون موتى مهزومني يتسرب األمل من بني أصابعهم، وال يزال فيهم 

من هو مثل باسل األعرج؟!{

مؤتمر فلسطينّيي الخارج.. ما الخطوة التالية؟
ك��ّم كبير من املق��االت تلك التي كتب��ت عن مؤمتر 
مدين��ة  اس��تضافته  ال��ذي  اخل��ارج،  فلس��طينيي 
اس��طنبول التركي��ة ف��ي الفت��رة م��ن 25-26 ش��باط 
املاضي، مبشاركة نحو خمسة آالف فلسطيني حسب 
اجلهة املنظم��ة للمؤمتر، وتباين��ت حينها االجتاهات 
ف��ي تناول ه��ذا احلدث ما ب��ني مرحب متفائ��ل، وآخر 
منتق��د مهاجم، وثال��ث موضوعي ح��اول توصيف ما 

جرى بشكل علمي.
إل��ى املؤمت��ر ليس��ت  االنتق��ادات الت��ي وّجه��ت 
قليل��ة، ولعل في ذلك ظاهرة صحّي��ة وإيجابية يجب 

أن يتلقطه��ا املنظمون للمؤمتر بش��كل جي��د، فمن غير 
ه انتق��ادات للمؤمتر أو كتب  املنطق��ي أن يكوَن من وَجّ
عنه، يفع��ل ذلك لالنتقاد فقط؛ ب��ل إن عدداً ممن انتقد 
املؤمت��ر في بع��ض تفاصيل��ه أو وّج��ه مالحظات إلى 

جوانب معينة فيه هم ممن شاركوا في املؤمتر.
وانقض��ى،  انته��ى  جماهي��ري  كح��دث  املؤمت��ر 
والتركي��ز علي��ه م��ن حيث احلض��ور والرس��ائل التي 
بع��ث به��ا لم يع��د مجدي��اً اآلن، واألولى م��ن ذلك كله 
التركي��ز على ما بعده واخلطوة التالية، ال س��ّيما بعد 
إعالن خط��وات عملية ضمن املخرج��ات التي صدرت 

عنه، التي يجب على الكل الفلس��طني رسمياً وشعبياً 
ممارس��ة دور املراق��ب واحملاس��ب عليه��ا، وإال حتّول 
املؤمت��ر إل��ى مج��رد حفل جم��ع الن��اس في��ه للتذكير 

بفلسطني.
املخرجات التي صدرت عن املؤمتر، س��واء اتفقنا 
أو اختلفن��ا معه��ا، يج��ب أن تخض��ع ملجه��ر املراقبة 
واملتابعة من النخب واملثقفني، واجلهة املنظمة مطلوب 
منه��ا ف��ي املقاب��ل أن تتمت��ع مبرون��ة تقب��ل املراجعة 
والتعديل في حال وجد جهد مخلص يقدم النصح من 
خارج الهيئات أو اللج��ان التي متخضت عن املؤمتر، 
فزمن الس��لطة األبوية التي فرضتها فصائل وكيانات 
سياس��ية لعقود على الشعب الفلس��طيني يجب أن ال 
يستمر في ظل املنعطفات املصيرية احملدقة بالقضية 

الفلسطينية.
أخطر ما ميكن أن يواجه مخرجات املؤمتر والعمل 
ال��ذي ترك��ز ف��ي عدة، ه��و أن مت��ارس عليه��ا األبوية 
الفصائلي��ة من هذا الطرف أو ذاك، أو أن تس��ود عقلية 
االس��تحواذ في التعاطي مع ما ميكن أن يتمخض عنه 
هذا اجلهد الوطني الذي ش��ّكل -بال شّك- جديداً يأمل 

كل املخلصني أن ُيبنى عليه بشكل إيجابي.
من ح��ق كل تيار سياس��ي أن يس��تثمر أي حدث 
أو فعل سياس��ي، سواء كان ش��عبياً أو حزبياً بأدوات 
شعبية، لصالح ما ُينّظر له من أفكار أو رؤى سياسية، 
الدميوقراطي��ات  ف��ي كل  ب��ه  وه��ذا س��لوك معم��ول 
احلديث��ة، لكن في املقابل ليس م��ن حقه ادعاء امتالك 
احلقيق��ة كامل��ة أو ممارس��ة الوصاية على املش��روع 
الوطني، س��واء حتت مظلة التاريخ النضالي أو حتى 
التضحيات التي قدمه��ا، فالتاريخ والتضحيات التي 
ُس��ّطرت فيه هي من صناعة الش��عب مبجمله قبل أن 
يكون من خالل أدوات وقوالب هي الفصائل والتيارات 

السياسية.
املش��كلة لدى الفصائ��ل الفلس��طينية أنها في كل 

محط��ة تاريخي��ة، تس��عى الس��تثمار س��ريع للحدث 
الفلس��طيني بنف��س قصير يأخذ ش��كل هَبّة س��رعان 
ما تخمد، وهو س��لوك حذر منه الش��هيد خليل الوزير 
)أب��و جهاد( في آخر مقابلة صحفي��ة له قبل اغتياله، 
عندم��ا حتدث عن انتفاضة احلجارة رافضاً ما س��ماه 
»االس��تثمار السياسي املس��تعجل«، داعياً إلى تفاعل 
م��ع االنتفاض��ة ب�»ث��ورة جدي��دة ف��ي التفكي��ر وف��ي 

املنهج«.
وهن��ا تكمن اإلش��ارة الت��ي يج��ب أن يتلقطها كل 
متص��در للعم��ل الوطن��ي الع��ام، إذ ل��م يع��د مقب��والً 
االس��تمرار في الركون إلى ذات التابوهات واملقدسات 
التي تقيد تيارات سياس��ية معينة أتباعها وأنصارها 
فيه، واملراجعة الش��املة للعمل الوطني الفلس��طيني 

باتت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
كم��ا أنه ل��م يع��د مقب��والً م��ن أي جه��ة كانت أن 
تك��رر ما مارس��ته حركة فتح وقي��ادة منظمة التحرير 
الفلس��طينية َطوال عق��ود ماضية من تف��رد في القرار 
واخت��زال للحالة الوطني��ة في رؤيتها، وهو لألس��ف 
س��لوك قاد العمل الوطني الفلسطيني إلى هذا احلالة 
املزرية، وبالتالي وضع القضية الفلس��طينية برمتها 

في هذا املأزق الذي نراه.
املش��روع الوطني قبل أن يكون ش��عاراً يرفع في 
املهرجان��ات، هو ممارس��ة وطنية حقيقي��ة تتأتى من 
خالل أكبر مشاركة حقيقة لش��رائح وتيارات الشعب 
الفلس��طيني، ال��ذي يس��عى لقي��ادة ناجحة ملش��روع 
يكون معنياً قبل أي ش��يء بتوسيع مس��احة االلتقاء 
مع اآلخر على أفكار ورؤى جامعة، ويجب أن يدرك كل 
من يتصدى للعمل الوطني الفلسطيني العام أن الزمن 
يتغير، وأن األفكار التي كانت مُتنح صفة القداسة في 
حقبة ما أصبح من الس��هل نقضها والتمرد عليها بدءاً 
من داخل التيار السياس��ي الواحد وصوالً إلى س��احة 

العمل الوطني الفلسطيني مبجمله.
خالصة القول في مؤمتر فلسطينيي اخلارج، أنه 
كان خطوة مترد على إطار أصبح يضيق مبن وضعوه 
أصالً، وسعي لتحريك مياه راكدة أصابها األسن، غير 
أن النوايا احلسنة وحدها ال تكفي في مشاريع التحرر 
الوطني، ال سيما إذا كانت في مواجهة عدّو ال يبرع في 
ش��يء كبراعته في توحيد صفوفه وتناس��ي خالفاته 
عن��د محط��ات اخلطر اخلارج��ي الذي يهدد مس��تقبل 

كيانه.{

بقلم: عز الدين أحمد ابراهيم

ف��ي احلركة محمود الزهار قبل أيام قليلة، بأن »املجلس 
التش��ريعي الفلس��طيني هو املمث��ل الش��رعي والوحيد 
للش��عب الفلس��طيني بعد انتخابات عام 2006« الذي 

فازت احلركة بغالبية مقاعده.
وجدد احلي��ة دعوة احلرك��ة إلى إص��الح املنظمة، 
متس��ائالً: »هل ُيعقل أن يبقى املجلس الوطني واملنظمة 
مغلقني، واحلديث محظور أو التفكير أو املشاركة فيهما، 
وحتتكر التمثي��ل فئة واحدة فقط«. وقال: »ال حتش��روا 
الناس في الزاوية ليفكروا بطريقة أخرى، ما الذي جعل 
الالجئني في الشتات يفكرون بإقامة مؤمتر شعبي )في 
إسطنبول( ليحل مشاكلهم غير أنهم رأوا املنظمة غائبة، 
وقال��وا ف��ي ش��كل واض��ح إن مؤمترهم لي��س بديالً عن 

املنظمة«.
وع��ن نّي��ة احلركة إعالن تش��كيلة حكومي��ة إلدارة 
ش��ؤون القطاع، اعتبر احلي��ة أن احلكوم��ة »ال تزال لها 
والي��ة على قطاع غ��زة والضف��ة الغربي��ة احملتلة، رغم 
ع��دم قيامها بواجبه��ا في القط��اع«. وطالبه��ا »بالقيام 
بواجباتها جتاه غزة، وأال تغس��ل يديها وتلقي املصائب 

على غزة وتغرقها في املشاكل«.
واستدرك قائالً: »لكن، هل يريدون التلذذ في عذابنا 
وأال نفكر بطريقة حُتّسن من األمر الواقع«، في إشارة إلى 
أن احلرك��ة جادة في إعالن التش��كيل اجلدي��د. وأردف: 
»نقول للمجلس التش��ريعي، عليكم القيام بواجبكم في 
التش��ريع والرقابة للجهات كلها، فال تتركوا املؤسسات 

احلكومية نهباً لإلدارة الذاتية«.{

حرك��ة  وجه��ت 
تطم��ني  رس��ائل  »حم��اس« 
في اجتاهات عدة األس��بوع 
الرئي��س  بينه��ا  املاض��ي، 
ومنظم��ة  عب��اس  محم��ود 
الفلس��طينية،  التحري��ر 
وأخ��رى حلكوم��ة التواف��ق 
للكي��ان  وثالث��ة  الوطن��ي، 
الصهيون��ي، خصوصاً بعد 
الس��نوار  يحي��ى  انتخ��اب 
مس��ؤوالً لها في قطاع غزة، 

كما بعثت برسائل مثيرة لقلق جهات أخرى.
وقال عضو املكتب السياس��ي للحركة خليل احلّية 
إن »حم��اس« ال تس��عى إل��ى املواجهة مع إس��رائيل، إال 
اذا فرضته��ا األخيرة عليها. وأضاف: »في ش��أن قضية 
التلوي��ح باحلرب، نحن لس��نا هواة حروب، بل ش��عب 
مظلوم يقاوم االحتالل ليستعيد أرضه باملقاومة في كل 

أشكالها، ونريد لشعبنا أن يعيش«.
وع��ن انتخاب الس��نوار واحتم��االت املواجهة، قال 
احلّي��ة إن »الش��خص ال يق��ود املؤسس��ة ف��ي حم��اس، 
والش��يخ )الش��هيد( أحم��د ياس��ني كان ين��زل عند رأي 
الغالبية«. وقال: »نطمئن شعبنا أن ال القيادات السابقة 
وال احلالية وال حتى كتائب القس��ام )الذراع العس��كرية 
للحرك��ة( تس��عى إل��ى احل��رب، وخيارنا ه��و املقاومة 
لتحري��ر فلس��طني... وملتزم��ون مب��ادئ وق��ف إط��الق 
النار، لكن في حال ش��ن احلروب علينا، فس��يرانا العدّو 
أس��وداً ف��ي املي��دان«. وع��ن املنظمة، ش��دد احلية خالل 
حفل أقامته احلركة في غزة يوم الثالثاء املاضي لتكرمي 
الصحافي��ني الفلس��طينيني احلائزين جوائ��ز دولية، أن 
»احلركة مصممة على اس��تكمال ما بدأته الشهر املاضي 
ف��ي بيروت من تفعيل منظمة التحرير وتش��كيل مجلس 
وطني جدي��د«، محذراً من »تش��كيل مجلس وطني وفق 
التش��كيلة احلالية، دون متثيل باق��ي الفصائل، ألن ذلك 

يعني انقساماً جديداً«.
وس��عى احلّي��ة من خ��الل ه��ذه التصريح��ات إلى 
تهدئ��ة األمور وطمأن��ة عباس بعد تصريح��ات القيادي 

حركة حماس تطلق رسائل تطمين من قطاع غزة
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وأعراضنا، واليوم استباح عقيدتنا«، مضيفاً: »لن مير 
القرار إال على دمائنا وأجسامنا«. وأكد أن االحتالل لن 
يتمكن من منع رفع األذان، مؤكداً أن »العدّو يستهدف 
الشعب واملقدسات«، وأنه يعمل على حتويل الصراع 
الى ص��راع ديني، من خالل تقس��يم املس��جد األقصى 

مكانياً وزمانياً.
ب��أن  لالحت��الل  تس��مح  ل��ن  املقاوم��ة  أن  وأك��د 
يتغول على الش��عب الفلسطيني وعلى مدينة القدس 
والفلس��طينيني القاطنني في املناطق احملتلة عام 48، 
مش��يراً إل��ى أنها »جاه��زة لص��د االحت��الل، وأن زمن 

الهزائم قد ولى«.
ودعا املدلل السلطة إلى وقف املفاوضات وعملية 
التنس��يق األمني، كم��ا دعا األمة العربية واإلس��المية 
إلى »حتش��يد طاقاتها لنص��رة القضية الفلس��طينية 

واملسجد األقصى«.
وكان املجل��س الوطني الفلس��طيني، قد حذر من 
عواقب اس��تمرار إقرار الكنيس��ت القوانني العنصرية 
والفاش��ية، وآخره��ا قان��ون إس��كات رف��ع األذان في 
املس��اجد. وناش��د في بيان ل��ه االحت��ادات البرملانية 
ل�»جل��م  مس��ؤولياتها  لتحم��ل  والدولي��ة  اإلقليمي��ة 
الكنيست اإلسرائيلي، واتخاذ عقوبات رادعة بحقه«. 
وأكد أن القوانني اإلس��رائيلية »تنتهك القانون الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان«، 
مضيفاً أن االستمرار في إقرار القانون »سيجر املنطقة 

الى أتون حرب دينية تكون وباالً على اجلميع«.
كم��ا  والضوض��اء  الضجي��ج  من��ع  »إن  وق��ال: 
يدع��ي )بنيامني( ننت ياه��و ال يأتي بإس��كات األذان، 
ب��ل بتنظيفه��ا م��ن االحت��الل وقطع��ان املس��توطنني 

واملتطرفني«.
وأكدت اجلبه��ة الش��عبية لتحرير فلس��طني، أن 
مصادقة الكنيست على قانون » إسكات صوت األذان«، 
يأت��ي ضمن »اإلجراءات العنصري��ة املتواصلة« التي 
ميارس��ها ويس��عى االحتالل إل��ى توس��يعها. وأبدت 
قناعتها بأن الش��عب الفلسطيني في الداخل والقدس 
سيس��قط ه��ذا القان��ون، وس��يواجهه كما واج��ه وما 
زال القوان��ني العنصري��ة وسياس��ة الترحي��ل وه��دم 

البيوت.{

غ��زة،  قط��اع  س��كان  تفاج��أ 
العش��اء  أذان  املس��اجد  بتردي��د 
مرتني، عل��ى فت��رات تباعدت عن 
بعضه��ا ألكث��ر من نصف س��اعة، 
ألن للس��لطات اإلس��رائيلية أقرت 
قب��ل أيام قان��ون حظ��ر األذان في 
املسجد األقصى، واملناطق احملتلة 
ال��ذي  الوق��ت  ف��ي   ،1948 ع��ام 
تواصت فيه التنديدات الرس��مية 

بهذا القرار.
وبشكل مفاجئ وعقب انتهاء 

صالة العش��اء في مس��اجد قطاع غزة، رفع املؤذنون 
من جديد األذان مرة أخرى، في رس��الة حتّد لسلطات 

االحتالل اإلسرائيلية.
وجاءت اخلطوة بعد س��اعات من إقرار الكنيست 
بالق��راءة التمهيدي��ة قانوناً جديداً، مين��ع رفع األذان 
وقت الصالة عبر مكبرات الص��وت، في مدينة القدس 
واملناط��ق احملتل��ة ع��ام 48، وه��و م��ا اعتب��ر خط��وة 
حت��د ملش��اعر املس��لمني، حيث وص��ف الكثي��رون من 
املس��ؤولني الفلس��طينيني األمر بأنه »ح��رب دينية«، 

تريدها إسرائيل.
ودع��ا مواطنون من غزة الى ترديد أذان العش��اء 
رفضاً للقانون اإلس��رائيلي، وفت��ح مكبرات على أعلى 
صوت، على مقربة من املناطق احلدودية الفاصلة عن 
إسرائيل، التي توجد فيها قوات جيش االحتالل، وتلك 
املناط��ق التي تقع على مقربة منها بلدات إس��رائيلية، 
في خطوة حتّد حلكومة إسرائيل، تظهر أن القانون لن 

يستطيع إسكات صوت املؤذن وال مكبرات الصوت.
وكان وكيل وزارة األوقاف والش��ؤون الدينية في 
غزة الدكتور حسن الصيفي، قال في تصريح صحافي 
إن إق��رار القان��ون يعد »جرمي��ة«، وأض��اف متحدياً: 
»س��نرفع األذان في مس��اجدنا رغماً عن االحتالل ولن 
نرضخ لقوانينه العنصرية«. وأكد أن الوزارة في غزة 
أصدرت تعميماً ألئمة املس��اجد ف��ي جميع محافظات 
قط��اع غ��زة برف��ع األذان وقت العش��اء وتك��راره عدة 
م��رات، مطالباً ف��ي الوق��ت ذات��ه وزارات األوقاف في 
ال��دول العربية واإلس��المية باتخ��اذ ذات اخلطوة في 
مس��اجدها رداً على »جرمية االحتالل«. وقال إن إقرار 
القان��ون يعد »انتهاكاً حلرية العبادة«، وتس��اءل عن 

دور مؤسسات حقوق اإلنسان في التصدي للقرار.
وفي إط��ار االحتجاج��ات في قطاع غ��زة، نظمت 
حركة اجلهاد اإلسالمي، وقفة أكدت خاللها »عنصرية 
القرار اإلس��رائيلي«. وب��دأت الوقفة برف��ع األذان عبر 
مكبرات الصوت، في رس��الة موجه��ة لقيادة االحتالل 
وأعضاء الكنيست الذين مرروا القانون، ورفع خاللها 
املش��اركون الفتات كت��ب عليه��ا »األذان هويتنا، و لن 
تس��كت املآذن«. وقال أحمد املدل��ل القيادي في حركة 
اجله��اد في كلم��ة ل��ه »إن االحت��الل اس��تباح دماءنا 

مساجد غزة ترفع األذان مرتين ردًا على قانون الكنيست 
والفصائل تحّذر من »حرب دينية«

ووالدته وشقيقه. 
وأوضح��ت املتحدثة باس��م ش��رطة االحت��الل لوبا 
الس��مري، في بيان لها على موقع »فيس��بوك« ، أن ش��اباً 
فلس��طينياً من منطقة جب��ل املكبر بالق��دس احملتلة، كان 
قد وصل بس��يارته وركنها قرب باب األس��باط؛ وغادرها 
مترج��الً عبر الباب، وأثن��اء عملية تفتيش��ه داخل إحدى 
الغرف تقدم نحوهم مس��تالً سكيناً كانت بحوزته وشرع 

في مهاجمتهم.
وتابعت: »قام املجندون باالشتباك معه وتعاركوا، 
وخ��الل فت��رة زمنية قصي��رة متك��ن أحدهم م��ن مغادرة 
الغرفة، وس��ط العراك موجهاً نحوه سالحه ومحيداً إياه 

)قتله بشكل مباشر(«، وفق قولها.
وتناقل نش��طاء فلس��طينيون على مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي، ص��وراً ومقاط��ع فيدي��و ملكان تنفي��ذ عملية 

الطعن، وحلظة نقل الشهيد الفلسطيني.{

ال يتوق��ف« تعليق��اً على اطالق س��راح اجلن��دي أحمد 
الدقامسة بعد قضاء عشرين عاماً في السجن املؤبد.

وقالت صحيفة اس��رائيل الي��وم إن عملية اطالق 
س��راح الدقامسة هي أش��به بلكمة في البطن وخاصة 

بعد أن استقبل استقبال األبطال في قريته.
وأفرج��ت األجهزة األمنية ي��وم األحد عن اجلندي 
أحمد الدقامس��ة بعد أن أنهى محكومية السجن املؤبد 

لقتله فتيات إسرائيليات عام 1997.
وقضت محكمة عس��كرية بعقوبة الس��جن املؤبد 
عل��ى الدقامس��ة، الذي قال أثن��اء محاكمت��ه إنه أطلق 
الرصاص على الطالبات اإلس��رائيليات ألنهن سخرن 

منه أثناء تأديته الصالة.{

استشهد شاب فلس��طيني، فجر االثنني، عقب إطالق 
الرصاص عليه من قوات االحتالل اإلس��رائيلي، في مخفر 
للشرطة اإلسرائيلية مبنطقة باب األسباط مبدنية القدس 

احملتلة، وذلك بعد متكنه من طعن جنديَّني إسرائيليني.
وأفاد موقع »ولال« العبري، أن الش��اب الفلس��طيني 
متكن من التس��لل إلى مخفر الش��رطة وطعن جنديني من 
وح��دة حرس احلدود، منّوهاً أن��ه بعد طعن اجلنديني مت 

إطالق النار عليه وقتله على الفور.
وأش��ار املوقع، إلى أن املصابني مت نقلهم ملستش��فى 
»هداس��ا ع��ني كارم« لتلق��ي الع��الج، واصف��اً جراحهم��ا 

ب�»املتوسطة«.
وأك��دت مصادر طبية مقدس��ية، أن منفذ العملية هو 
الشهيد إبراهيم محمد مطر )25عاماً(، من بلدة جبل املكبر 
شرقي مدينة القدس احملتلة؛ وقامت قوات االحتالل عقب 
تعرفها على هوية الش��هيد باقتحام منزله واعتقال والده 

واصلت الصحف االسرائيلية تعليقها على اطالق 
س��راح اجلن��دي األردني أحمد الدقامس��ة، فقد عنونت 
صحيف��ة معاري��ف االس��رائيلية ان أحم��د الدقامس��ة 

استقبل استقبال األبطال وكان يجب أن يعدم.
وكما هاجم حزبا الليكود والبيت اليهودي، األردن 
بسبب اطالق س��راح الدقامسة، وقال وزير إسرائيلي: 
كن��ت أتوق��ع م��ن النظام ال��ذي وق��ع اتفاق س��الم مع 
اس��رائيل أن يع��دم اجلن��دي ال��ذي قت��ل س��بع فتيات 
اسرائيليات. كما علق عضو الكنسيت أورن حازن بأن 
على الس��لطات األردنية اعتقال الدقامسة وإال فإن دمه 

مهدور.
وعنون��ت صحيف��ة يديع��وت أحرن��وت »احلزن 

استشهاد فلسطيني
ين إسرائيليين بالقدس  بعد طعن جنديَّ

نائب اسرائيلي: دم الدقامسة مهدور!

أحمد الدقامسة
 بعد عشرين سنة سجن

عندما ُعنّي إرييل شارون وزيراً خلارجية إسرائيل 
في عام 1998، طالب املعارض األردني ليث ش��بيالت، 
حكومة بالده، باإلفراج عن اجلندي املسّرح واحملبوس 
أحم��د الدقامس��ة، وتعيني ش��ارون وزي��راً للخارجية. 
وح��رص عل��ى تنزي��ه هذا الش��اب ال��ذي كان ق��د ُحكم 
بالس��جن املؤبد لقتله س��بع تلمي��ذات )وجرح خمس( 
إس��رائيليات، في منطقة حدوديٍة مع فلس��طني، غير أن 
ش��بيالت افترض خطوة تعيني األخير وزيراً للخارجية 
خط��وًة اس��تفزازية لألردن والع��رب، يج��ب أن تقابلها 

خطوٌة أردنيٌة تستفز دولة االحتالل.
كان��ت »مزحة« ش��بيالت تل��ك واحدًة م��ن نوبات 
غضٍب، ورّدات فعٍل شعبية أردنية تتالت في العشرين 
عام��ا املاضية، ظل��ت تلّح عل��ى اإلفراج عن الدقامس��ة 
ف��ي »عفو ملكي«، غير أن الس��لطة لم تس��تجب، بل أكد 
الس��فير األردن��ي في ت��ل أبي��ب لعائالت القتي��الت، في 
اس��تقبالهن مرًة، أن الدقامسة قاتل ولن يحوز أي عفو. 
ولعل أشد املطالبات األهلية الشعبية األردنية باإلفراج 

عن العس��كري الش��اب )26 عام��اً عند حبس��ه(، كانت 
بعْيد قتل جندي إس��رائيلي القاضي األردني رائد زعيتر 
عن��د جس��ٍر للعبور إلى فلس��طني، ف��ي آذار 2014، وقد 
تأّكد أن إسرائيل تراوغ في محاكمة القاتل، فيما ال تتابع 
احلكومة األردنية القضية باإلحلاح الواجب. وال ُينسى 
ف��ي وقائع مس��ألة الدقامس��ة، طوال س��نوات حبس��ه 
العشرين )املؤبد( في س��جن أم اللولو، أن وزيراً أردنياً 
للع��دل، ه��و نقي��ب احملامني األس��بق، املرحوم حس��ني 
مجلي، اعتبر الدقامس��ة بطالً، وش��ارك في اعتصام من 

أجل اإلفراج عنه.  
ال يبدو أن قضية اجلندي األردني قد انتهت بإطالق 
س��راحه، وتأمني رجاِل أمٍن إيصاله إلى أهله في قريته، 
فاخل��وُف عل��ى حياته م��ن جرمي��ٍة إس��رائيلية حمقاء 
مبّرر، وفي البال عمر النايف وس��مير القنطار وغيرهما، 
م��ا يعن��ي أن مس��ؤولية حمايته س��تكون صداع��اً آخر 

للس��لطات األردني��ة، فض��الً ع��ن أن��ه بعد س��اعاٍت من 
مبيته بني أسرته، يباشر إطالق تصريحاٍت جذرية، فال 
يعترف بوجود إس��رائيل، حيث فلس��طني واحدة، وحل 
الدولت��ني كذب��ة. وليس ثّمة م��ا هو أطيب على أس��ماع 
األردني��ني م��ن كالٍم كه��ذا، وإْن أتعبه��م غالء األس��عار 
واتساع البطالة وضيق العيش. واملتوّقع أن تعمد قوى 
املعارضة األردنية، اإلسالمية وغيرها، إلى »االستثمار« 
في أحمد الدقامسة، واإلفادة من شعبيته العريضة، ما 
سيجعل األجهزة األمنية يقظًة في هذا الشأن، فتعمل ما 
وس��عها اجلهد للحّد م��ن هذه احلالة املزعج��ة، ولعلها 
أرسلت، أولى إشاراتها بالتضييق على تغطيات اإلعالم 

ألفراح استقبال الدقامسة وتهنئته. 

ال غضاضة في رأي بعضنا أنه ال بطولَة في عملية 
الدقامسة قبل عشرين عاماً، وأنها منقوصة األخالقية، 
ألنها استهدفت تلميذاٍت صغيرات. ولكن على أصحاب 
ه��ذا القول، املش��روع، أن يتحمل��وا ما ق��د يواَجهون به 
م��ن صدود واس��تنكار، بالنظر إل��ى أن كالمهم »ثقافي« 
محض، يعاك��س مزاج غالبية األردني��ني، وأنه ال يغفل 
التأش��ير إل��ى وحش��ية إس��رائيل واعتداءاته��ا الت��ي ال 
تتوقف على األطفال الفلسطينيني ومنازلهم ومدارسهم، 

في قطاع غزة وغيره.
ولك��ن عوق��ب الدقامس��ة باحلبس عش��رين عاماً، 
وجل��س امللك حس��ني القرفص��اء أم��ام أس��ر التلميذات 
القتي��الت، واعتذرت احلكومة األردني��ة، ولعلها دفعت 
تعويضاٍت مالية، وهذا كله يجعل من املستحس��ن على 
تل��ك األكادميية األخالقية، الوجيه��ة على أي حال، عند 
احلدي��ث عن قصة أحم��د الدقامس��ة، أن ال تقفز عن هذا 
كله، وأن تتحس��ب من الوقوع في التعالى على وجدان 
عموم الناس، فتينك التلميذات مستوطناٌت في واحد من 
تس��مياتهن، عبرن في أرٍض أردنية سائحاٍت، وسخرن 
من عسكري أردني في أثناء صالته، واملتسبب في قتلهن 
هو من قت��ل آالف الفلس��طينيني واللبنانيني واألردنيني 
والعرب. وللتذكي��ر فقط، رفضت اإلس��رائيلية، نوريت 
بيلي��د، تعزي��ة ننت ياه��و بابنها الذي قض��ى في عملية 
استش��هادية عام 1998، وأبلغته أن��ه القاتل احلقيقي 

البنها، ألن تلك العملية جواٌب على أفعاله..
ال نتفلسف لو سمع اإلسرائيليون مجّدداً منا أن من 
قتل التلميذات الس��بع، قبل عشرين عاماً، هو ننت ياهو 
وأمثاله، بسبب جرائم احلرب املوصوفة التي ما توقفوا 

عنها يوماً.

بقلم: معن البياري

ردود فعل غاضبة بإسرائيل عقب اإلفراج عن الدقامسة
تس��بب احتف��ال األردنيني بإف��راج الس��لطات األردني��ة ليلة األحد، ع��ن اجلن��دي األردني أحمد 

الدقامسة، بعد اعتقال دام عشرين عاماً؛ مبوجة غضب لدى دولة االحتالل اإلسرائيلي.
وتصاعد الغضب في إسرائيل بسبب »مشاهد الفرح واالحتفاالت في األردن بسبب إطالق سراح 

الدقامسة«، وفق ما أورده موقع »املصدر« اإلسرائيلي.
قال املوقع اإلسرائيلي: »بدالً من شجب أعمال الدقامسة شجباً كبيراً، أصبح يعتبر بطالً في نظر 

معارضي اتفاقية السالم مع إسرائيل«.
ونقل املوقع عن ش��قيقة إحدى القتيالت قولها لوسائل اإلعالم اإلس��رائيلية: »ال ميكن استيعاب 

ذلك؛ أشعر بألم صعب لست قادرة على وصفه«.
وطالبت والدة فتاة أخرى قتلت أثناء احلادثة ب�»أن يقضي )الدقامس��ة( كل حياته في الس��جن 

بسبب أعمال القتل الفظيعة التي ارتكبها«.{
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القوات المسلحة المصرية تسيطر على االقتصاد... إنتاجًا واستيرادًا وبيعًا
املج��ال  ف��ي  املص��ري  اجلي��ش  تدخ��ل  وص��ل 
االقتصادي إلى مس��تويات غير مس��بوقة، تصاعدت 
وتيرته��ا تدريجي��اً في أواخ��ر عهد الرئي��س املخلوع 
حسني مبارك، ثم أخذت تتس��ارع مع تولي املجلس 
األعل��ى للق��وات املس��لحة ش��ؤون احلكم ف��ي البالد، 
حت��ى وصلت إلى أعلى مس��توياتها في عهد الرئيس 
عبد الفتاح السيس��ي، بعد االنقالب العس��كري الذي 
نفذه ضد الرئيس املنتخب دميقراطياً، محمد مرسي.

م��ع توقي��ع اتفاقية كام��ب ديفيد ف��ي 17 أيلول 
1978، الت��ي وضع��ت نهاي��ة حلال��ة احل��رب ب��ني 
مص��ر وإس��رائيل، واحتوت بن��وداً تقلص م��ن املهام 
القتالي��ة للجي��ش وحتد م��ن أعماله العس��كرية، بدأ 
اهتم��ام القوات املس��لحة ف��ي التحول إلى األنش��طة 
االقتصادية، التي أخذت في التضخم بعد بدء مبارك 
تطبي��ق خط��ة اخلصخص��ة، التي اس��تغلها اجليش 
بقي��ادة وزي��ر الدفاع الس��ابق املش��ير محمد حس��ني 
طنطاوي، باالستحواذ على مشاريع كبرى، كان منها 
»ترس��انة اإلسكندرية« على سبيل املثال. كما توسع 
ف��ي إنت��اج الس��لع الغذائي��ة واألجه��زة الكهربائي��ة 
واخلدم��ات املدني��ة، املتمثل��ة ف��ي الفن��ادق وقاعات 

األفراح وخالفه.
ومع استش��عار اجليش، وعلى رأسه طنطاوي، 
بتهدي��د مجموعة من رجال األعم��ال، بدعم من جمال 
مب��ارك، ملصالح القوات املس��لحة االقتصادية، بدأت 
املؤسس��ة العس��كرية في البحث عن طريقة ملواجهة 
ذل��ك، حتى جاءته��م حرك��ة اجلماهير في ث��ورة 25 
يناير 2011، كهدية من الس��ماء، واس��تغلوها أفضل 
اس��تغالل، إذ س��ارعوا إل��ى إطاحة مب��ارك ونظامه. 
وب��دأت بعدها أزهى عصور االقتصاد العس��كري في 

مصر.

أراٍض بوضع اليد
لم تت��رك املؤسس��ة العس��كرية مج��االً اقتصادياً 
لم حتاول أن تس��تحوذ عليه لتحقق املكاس��ب، س��واء 
في مش��روعات ضخمة، م��ن املصانع وإنش��اء الطرق 
والكباري )اجلسور( وحتى التجارة بالسلع الغذائية 
البس��يطة، التي ميتلك اجليش األفضلي��ة في إنتاجها 
ألكثر من سبب، وهي سيطرته على مساحات شاسعة 
م��ن األراضي الصاحل��ة للزراعة وتربي��ة احليوانات، 
وهي ملكية ال يش��وبها أي ن��وع من أنواع الضرائب وال 

اإليجارات التي تدفعها الشركات اخلاصة.
وبحسب بحث أعّده أحمد مرسي، ملركز كارنيغي 
للشرق األوس��ط في حزيران 2014، فإن »اجليش هو 
أكب��ر قّيم على األراض��ي احلكومية في الب��الد، إذ منح 

قرار رئاس��ي ص��در في ع��ام 1997، اجليش احلق في 
إدارة جمي��ع األراضي غير الزراعية وغير املس��تثمرة، 
التي تش��ير التقديرات إلى أنها تص��ل إلى 87 في املئة 

من مساحة البالد«.
ه��ذا إضافة إلى جتني��د آالف من الش��باب للعمل 
ف��ي تلك املزارع من دون مقابل يذكر، إذ إن راتب املجند 
املص��ري ال��ذي يعمل في تل��ك املش��روعات، ال يتجاوز 
300 جني��ه، وهو ما ميثل أقل من عش��رة في املائة مما 
يتقاض��اه نظي��ره في القط��اع املدني. كم��ا أن للجيش 
الق��درة عل��ى توزيع تل��ك املنتج��ات بطريق��ة ال تكلفه 
شيئاً، إذ إنه ميتلك أسطوالً من اآلليات التي تستوردها 
القوات املسلحة، دون دفع أي ضريبة أو جمارك عليها. 
كما أن توفير الوقود هو من أبسط األمور داخل القوات 
املسلحة التي حتصل على حصتها من املوازنة العامة 

للدولة كاملة، مبا فيها املواد البترولية.
حلوم.. من مناطق موبوءة

مص��در ه��ام آخر ه��و منتج��ات اللحوم بأس��عار 
رخيصة، لكنه في الوقت ذاته يشكل كارثة على صحة 
املصريني، أال وهو اس��تيراد اللح��وم احلّية األيرلندية، 
التي حذر من خطورتها خب��راء بيطريون قالوا إن تلك 
اللح��وم تأتي ع��ن طريق إس��بانيا، التي يس��تخدمها 
العج��ول  لتمري��ر  كمحط��ة  أوروب��ا  ف��ي  املص��درون 
األيرلندي��ة املمن��وع اس��تيرادها أصالً ف��ي دول كثيرة 
في الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا نتيجة إصابتها 
بجن��ون البق��ر. وأك��د اخلب��راء أن مصر كان��ت حتظر 
اس��تيراد العجول واأللبان من أيرلندا املوبوءة مبرض 
جن��ون البق��ر من��ذ الع��ام 1998، ولذل��ك جل��أ بعض 
املصدري��ن األوروبيني إلى تصدير اللح��وم األيرلندية 

الرخيصة للقوات املسلحة املصرية، عبر إسبانيا.
وقال��ت مص��ادر إن إس��بانيا لي��س لديه��ا فائض 
لتص��ّدره، وهي في األص��ل دولة مس��توردة، وال تبيع 

مواطنيها ما تقوم باس��تيراده م��ن أيرلندا، إمنا تبيعه 
إل��ى دول مثل مصر من خالل عملية التحايل تلك، التي 
ت��در أرباح��اً طائلة على اجلميع، بس��بب التس��هيالت 
التي يحص��ل عليه��ا املس��توردون. الكارثة، بحس��ب 
ما أكدت املص��ادر، تتمثل في أن س��ن احليوانات التي 
اس��توردها اجليش، مبس��اعدة املافيا العاملي��ة، تزيد 
ع��ن ثالث إلى أربع س��نوات، وهي الس��ن التي يصيب 
فيها مرض جنون البقر املاش��ية، مش��يرة إلى أن مصر 
ال متتلك أجهزة للكش��ف عن مرض جن��ون البقر، وهو 
م��ا ميثل خطورة بالغة على صح��ة املصريني. وأكدت 
مص��ادر مس��ؤولة أن��ه مت إنه��اء صفق��ة ضخم��ة منذ 
عام��ني، الس��تيراد 100 ألف عجل من إس��بانيا بنفس 
الطريق��ة التي يق��وم فيه��ا املص��درون بالتحايل على 
حظر االس��تيراد من أيرلن��دا، وذلك بنق��ل العجول إلى 
إسبانيا لشهور معدودة، ثم بيعها مباشرة إلى مصر.

اجليش حتول إلى وحدات إنتاجية
إذن اجليش لديه أراٍض زراعية، ومزارع حيوانية، 
ومص��ادر أخ��رى للح��وم املس��توردة الرخيص��ة. لكن 
الس��ؤال اآلن هو كيف يقوم اجليش بتس��ويق كل تلك 
املنتج��ات الغذائية في جميع أنحاء مصر، من أس��وان 

إلى اإلسكندرية، ومن السلوم إلى سيناء؟
مصادر عسكرية، أكدت أن إدارة منافذ بيع السلع 
التابع��ة للقوات املس��لحة تت��م بطريق��ة المركزية، إذ 
إن كل كتيب��ة وكل وحدة من وحدات القوات املس��لحة 
املنش��رة ف��ي مصر مكلف��ة بإنت��اج امل��واد الغذائية كل 
حس��ب اس��تطاعتها، كم��ا أنه��ا مكلف��ة بإنش��اء منافذ 
لبي��ع تل��ك الس��لع. فمث��اًل الوح��دات التابع��ة لقيادة 
املنطقة الغربي��ة تقوم بفتح ف��روع لتغطي محافظات 
السلوم ومرسى مطروح وس��يوة، والوحدات التابعة 
لقيادة املنطقة الشمالية العس��كرية تغطي محافظات 
اإلسكندرية وغرب الدلتا. أما القاهرة، فتتولى إدارتها 
تش��كيالت  وتتول��ى  العس��كرية.  املركزي��ة  املنطق��ة 
ووحدات اجليش الثاني امليداني محافظات بورسعيد 
واإلس��ماعيلية وش��رق الدلت��ا. كم��ا تق��وم الوح��دات 
والتشكيالت التابعة للجيش الثالث امليداني بتغطية 
محافظات الس��ويس والبحر األحمر وجنوب س��يناء. 
وأخي��راً تتولى قي��ادة املنطق��ة اجلنوبي��ة، بوحداتها 
الش��مالية  الصعي��د  محافظ��ات  تغطي��ة  وكتائبه��ا، 

واجلنوبية.
وقال��ت املص��ادر العس��كرية إن توس��ع الق��وات 
املسلحة في أنشطة جتارية من هذا النوع ميثل كارثة 
ب��كل املقاييس، إذ إن انخراط الوحدات العس��كرية في 
إنتاج املواد الغذائية وبيعها للمواطنني، ينسف متاماً 
وظيفتها األساسية املتمثلة في االستعداد القتالي الذي 
ال يك��ون على أكمل وجه س��وى بالتدري��ب املتواصل. 
وفك��رة أن تق��وم الف��رق واأللوية والكتائ��ب، بتوظيف 
جنودها وضباطها في الزراعة وبيع املنتجات الغذائية 
للجمهور، تعني نسياناً تاماً ملوضوع الكفاءة القتالية 
وم��ا إل��ى ذل��ك. كم��ا أن االحت��كاك الدائم ب��ني املدنيني 
والعس��كريني، من خالل عمليات البيع والش��راء داخل 
تلك املنافذ، يوجد عالقة مشوهة بني الطرفني قد تؤدي 
إل��ى عدم احت��رام املدني لقواته املس��لحة، ال س��يما أن 
األمر كله ال يتجاوز جتارة مربحة لقيادات اجليش.{

السيسي.. رائد التنوير العربي!
بقلم: بشير البكر

حني تنه��زم الظالمية في العالم العربي، س��وف يس��جل التاريخ للرئيس املص��ري عبد الفتاح 
السيس��ي، الفضل الرئيس��ي في حتقيق ه��ذا اإلجناز الفريد، الذي اس��تغرق عدة عق��ود، كي يتم في 
فرنس��ا، وميه��د للثورة الفرنس��ية عام 1798 الت��ي فصلت الدين ع��ن الدولة. ول��ن يختلف أحد في 
املش��رق أو املغرب على أن ما أجنزه السيس��ي يتجاوز تأثير فالس��فة التنوير الفرنس��ي الكبار، مثل 

ديدرو وروسو وفولتير، الذين أنفقوا أعمارهم من أجل نشر األنوار.  
زم��ن مقل��وب، حني يقرأ املرء أن السيس��ي بات يكّرس وقته لتنوير املس��لمني الذي��ن توقفوا عن 
التطور بس��بب الدين اإلس��المي، وهو بذلك يعمل كي ينقل مصر من التخلف إلى ما بعد احلداثة، وال 
يطم��ح إلى أكثر من أن يضع نفس��ه بني الكبار ف��ي عصره الذين يصنعون التاري��خ اليوم، فالدميير 
بوت��ني، دونال��د ترام��ب، بنيام��ني نتنياه��و، محم��د دحالن، ورمب��ا مرش��حة اليم��ني العنصري في 
االنتخابات الرئاس��ية الفرنس��ية مارين لوبان، التي ترتفع أس��همها في مضمار الس��باق إلى كرسي 

اإلليزيه، كلما زادت من منسوب العنصرية في خطابها. 
في أحياٍن كثيرة، يجد جيلنا العزاء في أنه عاش القس��ط األول من حياته في ظل قاماٍت عاملية 
وعربية عالية في السياسة والثقافة والفن، قبل أن يصل إلى هذا الزمن الرديء الذي يسوده األقزام 
واملرابون واللصوص، وال ميلك املرء سوى أن يتأّسف حلال أوالده، ورمبا أحفاده، الذين سيعيشون 
وس��ط ه��ذا العالم الضحل الذي حتكم��ه حثاالٌت، وتتراجع في��ه القيم، ويختفي في��ه املعنى، ويحل 

اجلهل واألمية والنفاق محل التقدم والعلم والنزاهة. 
رمبا ش��هدنا، في الفترة املقبلة، أس��وأ بكثير مما نراه اليوم، فالسيرك املتواصل من دون انقطاع 
يبش��ر بأن العالم العربي قد يصل إلى قاٍع أعمق من الهاوية التي نحن فيها، وال غرابة في ش��يء، إذا 
اختلط��ت األح��وال أكثر مما ه��ي عليه اليوم، ووجدن��ا ذات يوم أن جائزة حقوق اإلنس��ان في العالم 

تسند إلى قاتٍل، مثل بشار األسد، وجائزة التنوير إلى السيسي. 
واألخط��ر من هذا أن يستش��ري مرض املرحل��ة الراهنة، ليضرب قطاعاٍت واس��عة من املجتمع، 
فالسيس��ي، على تهافت أدائه، ال يبدو إلى يومنا ظاه��رًة صوتية، فهناك من يقف إلى جانبه ويؤيده 
من سياسيي وكتاب مصر الكبار الذين كان يتم االعتداد بهم حتى وقت قريب، بينما يكاد بشار األسد 
أن يتحول إلى أيقونٍة لدى صنف من اليسار العربي والعاملي، ال يريد أن يرى أنهار الدم التي سالت 
في سورية على يده، واملسالخ التي نصبها للتمثيل باألبرياء، ويعتبر ذلك كله من باب املؤامرة على 
القائد املمانع الذي ال يثنيه قتل مليون سوري، وتدمير سورية، وتهجير 15 مليوناً من أجل التشبث 

بكرسي احلكم بحراسة الروس واإليرانيني. 
تلخ��ص مصر اليوم حال العالم العرب��ي في حلظة ما قبل الغرق، وإذ تتهاوى س��ريعاً حتكمها 
نخبة من العسكر الذين فاتهم القطار، فال هم أفلحوا في العسكرتارية، وال في السياسة، وإمنا تربوا 
على س��رقة قوت املصريني. طبقة من الفاس��دين الذين يعتاشون على ظهر شعٍب مكافح منذ انقالب 
متوز عام 1952، ولم يتركوا له فرصًة ليرى النور، ويحيا في بلده حراً كرمياً، وحني حانت اللحظة 
ف��ي 25 كان��ون الثان��ي 2011، التف��وا عليها وصادروها، ثم دفعوا السيس��ي إلى خش��بة املس��رح، 

ليتحول من كومبارس في زمن الرئيس محمد مرسي، إلى املمثل الرئيسي في يوما هذا. 
ال يبدو أن العسكر في وارد التعلم من التاريخ القريب، على الرغم من أن شعار يناير ال يزال في 
كل مكان في مصر »يس��قط يس��قط حكم العسكر«. وكي ال يواجه هؤالء االستحقاقات الفعلية، فإنهم 

يهربون إلى األمام، من غير أن يأخذوا في حسابهم دروس التاريخ القريب.{

أصي��ب أكث��ر من 300 تلميذ مصري، يوم الثالثاء في 14 آذار  2017 ، بتس��مم جماعي، في مجمع 
مدارس قرية الصوامعة مبركز أخميم في سوهاج، عقب تناولهم وجبة التغذية املدرسية التي تضمنت 

قطعة ''حالوة طحينية'' وقطعتي جبنة )مثلثات( ورغيفني من اخلبز.
وق��د ظه��رت على التالمي��ذ املصابني عالم��ات اإلعياء، وس��ارعت س��يارات اإلس��عاف بنقلهم إلى 

املستشفيات املركزية القريبة.
وجتمهر العش��رات من أولياء التالميذ داخل املستش��فيات في حالة من الغضب الشديد، مطالبني 

مبحاسبة املسؤولني عن تسمم أبنائهم.{

تسّمم 300 تلميذ مصري عقب تناولهم وجبة مدرسية
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الرئيس يلدريم يؤكد اتصال رئيس وزراء هولندا به ليلة حدوث األزمة الدبلوماسية
كش��ف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي، أن 
نظي��ره الهولندي مارك روت��ه اتصل به ليلة األحد 12 
آذار اجل��اري عندما وقع حادث من��ع الوزيرة التركية 
م��ن دخول مبنى بالده في روتردام.  جاء ذلك في لقاء 
تلفزيون��ي مع عدد من القن��وات التركية يوم الثالثاء، 

تابعه مراسل األناضول. 
وأشار يلدرمي إلى أن عدة اتصاالت هاتفية جرت 
بينهم��ا في بداية األزم��ة، مبيناً أن املكامل��ات الهاتفية 
كان��ت ح��ول حج��م اخلط��أ ال��ذي ارتكب، وض��رورة 
تصحيح��ه، واحت��واء األزمة لكي ال تتض��رر العالقات 

بني البلدين. 
وأض��اف أن روته ق��ال: »كنا ال نرغ��ب بأن تصل 
األمور إلى هذه النقطة«، وس��رد بع��ض احلجج التي 

يرى أنها »محقة«.
ولف��ت إل��ى أن املكامل��ة الهاتفية جرت ف��ي أجواء 
توت��ر، بس��بب االنزعاج من احل��ادث، مبين��اً أن نبرة 
املكامل��ة  خ��الل  متب��ادل  بش��كل  ارتفع��ت  صوتهم��ا 

الهاتفية. 
رئي��س ال��وزراء الترك��ي أش��ار إل��ى أن أحزاب��اً 
سياس��ية متطرفة في أوروبا تتبن��ى خطاباً عنصرياً 
للحص��ول على مكاس��ب سياس��ية، كم��ا أن ثمة كتلة 
كبيرة م��ن احلكماء، وأصحاب الضمي��ر في أوروبا، ال 

ُيسمع صوتهم. 
وأردف أن تلك األحزاب املتطرفة، تستهدف تركيا 

في خطاباتها، معرباً عن ثقته أن تقف الكتل األوروبية 
الصامته إلى جانب حتسني العالقات مع تركيا. 

الس��لطات  س��ماح  ع��دم  أن  يل��درمي  وأوض��ح 
الهولندي��ة لهب��وط طائ��رة وزي��ر اخلارجي��ة التركي 
مول��ود جاويش أوغلو يعتبر أعلى خطأ دبلوماس��ي، 
وأمر معيب جداً، وحادثة منع وزيرة األس��رة التركية، 
أدى إلى خروج األمور عن مس��ارها، مؤكداً أنه س��يتم 

الرد باملثل. 
وأكد ضرورة تقدمي هولندا اعتذاراً لتركيا بس��بب 
احلادث��ة، والكش��ف ع��ن املتس��ببني، ومحاس��بتهم، 
وإع��ادة حق��وق املواطن��ني األت��راك الذي��ن تعرض��وا 

للعنف، واالعتداء بالهراوات والكالب البوليسية. 
وأش��ار رئيس ال��وزراء التركي إلى أن الس��لطات 
الهولندية احتجزت باخلطأ القائم باألعمال، والقنصل 
الع��ام التركي، ومن ث��م أكدوا أن ذلك ح��دث باخلطأ، 
مبين��اً أن رئيس الوزراء الهولن��دي اعتذر عن احلادث 

خالل مكاملة هاتفية جرت بينهما. 
وبنّي يلدرمي أنهم ال يهدفون قطع العالقات بشكل 
كامل ال م��ع هولندا وال مع أوروبا، مؤك��داً أن أنقرة لن 
تك��ون راغب��ة بذل��ك، إال إذا واصل��وا تصعي��د التوتر، 

فسترد تركيا. 
والسبت املاضي، سحبت هولندا تصريح هبوط 
طائرة وزير اخلارجية التركي على أراضيها، ورفضت 
دخول وزيرة األس��رة والش��ؤون االجتماعي��ة فاطمة 

بت��ول صيان قايا، إلى مقر قنصلي��ة بالدها في مدينة 
روت��ردام، لعق��د لق��اءات م��ع اجلالية ودبلوماس��يني 

أتراك، ثم أبعدتها إلى أملانيا في وقت الحق. 
والق��ى تصرف هولن��دا بحق الوزيري��ن التركيني 
إدانات واس��عة من مس��ؤولني وسياس��يني ومفكرين 
ومثقف��ني من دول عربية وإس��المية، أجمعوا على أنه 
ميث��ل »انته��اكاً لألع��راف الدولية« وميث��ل »فضيحة 

دبلوماسية«. 
وبخص��وص امللف الس��وري، ق��ال يل��درمي: »ما 
نريده في س��وريا ه��و ما يريده ال��كل، أال وهو القضاء 
على تنظيم داعش، وإيجاد حل سياس��ي دائم، ونحن 
قمنا مب��ا يقع على عاتقنا في هذه املس��ألة، وأكثر مما 

قامت به الدول األخرى«. 
ولف��ت إلى تس��ريع الوالي��ات املتح��دة األمريكية 
حتضيراتها بش��أن اس��تعادة مدينة »الرقة« شمالي 
س��وريا من »داعش«،  وقال: »نح��ن اقتراحنا واضح 
منذ البداية، حيث نقول لهم ال تشاركوا في العملية ي 
ب ك/ب ي د )الذراع الس��وري ملنظمة بي كا كا(الذي 
نعتبره تنظيماً إرهابياً، واقترحنا لهم إمكانية تطبيق 
منوذج عملي��ة درع الفرات هنا )الرق��ة( ونتعاون مع 
بعضن��ا، وقلنا له��م ق��رروا، ونحن متفائل��ون في هذا 

الصدد«. 
وف��ي قضية أخرى، لف��ت رئيس ال��وزراء التركي 

إلى أنه بحث مع نظيره العراقي حيدر العبادي خالل 
مكاملة هاتفي��ة أجراها الثالثاء، العالقات الثنائية بني 

البلدين. 
وف��ي م��ا يتعل��ق بانتش��ار منظم��ة »ب��ي كا كا« 
اإلرهابي��ة في قضاء س��نجار التاب��ع حملافظة نينوى 
)ش��مالي العراق( أضاف يل��درمي أن »العبادي تعهد 
خالل زيارتي األخيرة للعراق )كانون الثاني املاضي( 

بعدم السماح للمنظمة باالنتشار في سنجار«. 
وتاب��ع أن »اإلدارة املركزي��ة في الع��راق، وإدارة 
اإلقلي��م الك��ردي ف��ي ش��مالي الع��راق، تفك��ران بذات 
الشيء )في مسألة عدم السماح للمنظمة باالنتشار في 

سنجار(، وستقومان مبا يلزم في هذه املسالة«.{

املصرية املختلفة، ومشكالت التسعير وحتسني األسعار 
في بعض الدوائر اجلمركية.

وم��ن جهت��ه، أك��د رئي��س جمعي��ة رج��ال األعم��ال 
املصريني، علي عيسى، أن زيارة الوفد التركي املكون من 
احدى عش��رة شركة ملصر، تستهدف زيادة االستثمارات 

التركية في مصر باملشروعات املستقبلية.
وكش��ف رئيس اجلانب التركى باملجلس، مس��عود 
توبراك، عن مس��اع تركية ملضاعفة اس��تثماراتها مبصر 
خ��الل املرحلة املقبل��ة، التي تق��در حالياً بنح��و ملياري 
دوالر من خالل وجود مئتي شركة تركية تعمل باألراضى 

املصرية، ويعمل بها 75 ألف عامل.
وشَدّد على أن االستثمارات احلالية جتب مضاعفتها 
إلى 12 مليار دوالر، والقفز بالعمالة إلى 500 ألف عامل، 
مؤكداً رغبة عدد من الشركات التركية في العمل مبنطقة 
القناة في مجال الترس��انة البحرية والتعليم اجلامعي، 

وخاصة التعليم الفني.
ومن جهته، أكد رئيس جمعية رجال األعمال األتراك 
املصري��ني، أتي��ال أتاس��يفني، أهمي��ة مصر االس��تثنائية 
بالنس��بة إل��ى رج��ال األعمال األت��راك، ملا تتمت��ع به من 
ف��رص لزي��ادة الص��ادرات ورفع الق��درة التنافس��ية لها 
باألس��واق التصديري��ة، بفض��ل االتفاقي��ات التجاري��ة 
العدي��دة التي متت��از بها مصر م��ع عدد كبير م��ن الدول 

واألسواق اخلارجية املهمة.
التنمي��ة  وم��ن جانب��ه، ق��ال نائ��ب رئي��س هيئ��ة 
الصناعية التابعة ل��وزارة الصناعة والتجارة املصرية، 
مجدي غازي: »نرحب بوجود االس��تثمارات التركية في 
جميع املناطق الصناعية املوجودة حالياً، وعددها 120 

منطقة«.
ودعا املطورين الصناعي��ني األتراك إلى الدخول في 
مناقصات طرح أراض صناعية جديدة، بسبب جتاربهم 

الناجحة في هذا الشأن.
ويبل��غ حجم االس��تثمارات التركي��ة العاملة مبصر 
نح��و خمس��ة ملي��ارات دوالر، من خ��الل أكثر م��ن مئتي 
ش��ركة، ف��ي مج��االت الغ��زل و النس��يج، والصناع��ات 

الهندسية والكيماوية والتعدين والتشييد والبناء.
التب��ادل  حج��م  وبل��غ 
التج��اري بني مص��ر وتركيا في 
ع��ام 2016 نح��و أربع��ة مليار 
دوالر  ملي��ار   2.7 منه��ا  دوالر، 
 1.4 و  ملص��ر،  تركي��ة  واردات 
مصري��ة  واردات  دوالر  ملي��ار 
لتركي��ا، فيما تعد أه��م مجاالت 
التب��ادل التجاري بني اجلانبني 
والبالس��تيك  احلدي��د  ه��ي: 
واملالب��س  واألث��اث  وال��ورق 

اجلاهزة.{

بعد جتميد أنشطته ألكثر من ثالث سنوات ونصف 
س��نة، من��ذ انقالب 3 مت��وز 2013، عاد مجل��س األعمال 
املصري - التركي إلى العمل مرة أخرى، عبر لقاء موسع 
ش��اركت فيه جمعية رج��ال األعمال األت��راك واملصريني 
و11 شركة تركية، مس��اء األحد بالقاهرة، لبحث تفعيل 

التعاون االقتصادي بني اجلانبني.
وق��ال رئي��س اجلانب املص��ري في املجل��س، عادل 
ملعي، إن االجتماع ُيعقد ألول مرة منذ ثالث سنوات، حيث 
كان آخ��ر اجتماع عق��ده املجلس ب��ني اجلانبني املصري 
والتركي عام 2013، مش��يراً إل��ى أن االجتماع الذي ُعقد 
مبقر جمعي��ة رجال األعمال بالقاهرة ي��وم األحد، ناقش 

خطة عمل املجلس خالل األشهر املقبلة من 2017.
وأضاف أن االس��تثمارات التركية القائمة في مصر، 
لم تتأث��ر بالظروف التي مرت بها الب��الد، ولم تخرج من 
مصر، وقال إن املجلس اس��تعرض املش��روعات القومية 
ف��ي مص��ر، التي ميك��ن أن يس��هم فيها اجلان��ب التركي، 
بض��خ اس��تثمارات فيه��ا، وكذل��ك مش��روع مح��ور قناة 

السويس.
وأشار إلى أن الصادرات املصرية إلى تركيا ارتفعت 
خالل الع��ام املاضي، إال أن حجم املي��زان التجاري مييل 

إلى اجلانب التركي بنسبة 60 % مقابل 40% ملصر.
وش��هد االجتماع حضور شركات تركية في مجاالت 
البني��ة التحتي��ة واملالبس اجلاه��زة والغزل والنس��يج 
واللوجس��تيات والنق��ل البحري واملالحة وم��واد البناء، 
باإلضافة إل��ى حضور مماثل من املس��تثمرين املصريني 

في املجاالت نفسها.
وقال بي��ان صادر ع��ن اجلمعية، إن ه��ذه هي املرة 
الثاني��ة الت��ى يقوم فيه��ا وفد اس��تثماري ترك��ي بزيارة 
القاه��رة، م��ا يش��ير إل��ى زي��ادة النش��اط التج��اري بني 

البلدين.
وأضاف البي��ان أن االجتماع ناق��ش الوضع القائم 
لالس��تثمارات التركية في مصر، واملشكالت التي تواجه 
املستثمرين األتراك، وأبرزها تس��جيل املصانع املصدرة 
للس��لع في مصر، وحتديد اش��تراطات معين��ة للتصدير 
إلى مص��ر، واالختالف ف��ي املعاملة اجلمركي��ة باملوانئ 

المجلس المصري التركي ينعقد ألول مرة 
تحت حكم السيسي 

»ض��رورة عم��ل كاف��ة األط��راف بجدي��ة، لك��ي تؤدي 
محادثات جنيف النتائج املرجوة منها«.

وأض��اف: »ينبغ��ي ع��دم تهديد وح��دة األراضي 
 )..( أح��د  قب��ل  م��ن  الوطني��ة  ووحدته��ا  الس��ورية 
وسنس��تمر بتنس��يق جهودن��ا م��ع روس��يا م��ن أجل 

التوصل حلل قائم على العدل«.
وتاب��ع: »املصال��ح املش��تركة لروس��يا وتركي��ا، 
وتعاونهم��ا الوثي��ق ف��ي إط��ار االس��تقرار اإلقليم��ي 
والس��الم العامل��ي، ق��د يزع��ج أحده��م )ل��م يس��ّمه(، 
غي��ر أننا لن ننس��اق وراء االس��تفزازات، ولن نس��مح 

للمنظمات اإلرهابية بالنيل من عالقاتنا الثنائية«. 
وختم أردوغ��ان حديثه بالتش��ديد على ضرورة 
عدم اس��تخدام منظم��ة إرهابية للقض��اء على منظمة 

أخرى مماثلة لها.{

ق��ال الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان، 
إن ب��الده وروس��يا قطعت��ا ش��وطاً كبي��راً ف��ي تطبيع 
العالق��ات الثنائي��ة عب��ر اخلط��وات املتبادل��ة خ��الل 

األشهر األخيرة.
ج��اء ذلك ف��ي مؤمتر صحف��ي مش��ترك عقده مع 
نظيره الروسي فالدميير بوتني، عقب اجتماع مجلس 
التعاون رفيع املس��توى ب��ني البلدين، ف��ي العاصمة 

موسكو، يوم اجلمعة.
وأض��اف أردوغ��ان: »ننتظ��ر م��ن روس��يا إلغاء 
جمي��ع القي��ود االقتصادية التي فرضته��ا، كي نتمكن 
م��ن حتقيق هدف املائة ملي��ار دوالر في حجم التبادل 

التجاري«.
وأش��ار إلى متكن البلدين من رف��ع حجم التبادل 
التج��اري إل��ى 38 ملي��ار دوالر، قب��ل أن ينخفض إلى 
مس��توى 17 مليار بعد املشاكل األخيرة التي شهدتها 
العالقات بني البلدين )أزمة إس��قاط املقاتلة الروسية 
ف��ي تش��رين الثان��ي ع��ام 2015(. وأع��رب الرئي��س 
الترك��ي ع��ن ثقت��ه م��ن تعويض ه��ذه اخلس��ارة في 

التبادل التجاري. 
وشدد أردوغان على أن الهدف هو إضفاء الطابع 
املؤسساتي على عالقات الصداقة وحسن اجلوار بني 
البلدين، وإيصالها إلى إطار استراتيجي. وتطرق إلى 
العالقات الثنائي��ة بالقول إن »الصداق��ة بني البلدين 
متتل��ك ق��وة ق��ادرة للتغلب عل��ى جمي��ع االختبارات 

والصعوبات واالستفزازات«. 
وبخصوص امللف الس��وري، شدد أردوغان على 

أردوغان: تركيا وروسيا قطعتا شوطًا كبيرًا
 في تطبيع العالقات

وغي��ر مالئمة، وتنته��ك األعراف الدولي��ة، وتلقي بظاللها 
على العالقات بني الدول وتذكر بالفاشية والنازية«.

وي��وم الس��بت، س��حبت هولن��دا تصري��ح هب��وط 
طائ��رة وزي��ر اخلارجية الترك��ي، مول��ود جاويش أوغلو 
على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة األس��رة والش��ؤون 
االجتماعي��ة )فاطمة بتول صيان قاي��ا( إلى مقر قنصلية 
بالده��ا في مدين��ة روت��ردام، لعقد لق��اءات م��ع اجلالية 
ودبلوماس��يني أت��راك، ث��م أبعدتها إل��ى أملاني��ا في وقت 

الحق.
تل��ك التصرفات الت��ي تنتهك األعراف الدبلوماس��ية 
ُوصف��ت ب�»الفضيح��ة«، والق��ت إدان��ات من تركي��ا التي 
طلبت من س��فير أمس��تردام، ال��ذي يقضي إج��ازة خارج 
الب��الد، أال يع��ود إل��ى مهام��ه لبع��ض الوق��ت، فضالً عن 
موجة اس��تنكارات واس��عة من قبل سياس��يني ومفكرين 

ومثقفني ومسؤولني من دول عربية وإسالمية.{

أدان رئي��س البرمل��ان الترك��ي إس��ماعيل قهرم��ان، 
املوق��ف غير الالئ��ق للحكومة الهولندية الذي يس��تهدف 

تركيا بشكل مباشر.
وش��دد قهرم��ان في بي��ان، مس��اء األح��د، أن موقف 
احلكومة الهولندية »قائم على حسابات سياسية داخلية، 
ويتعارض مع قيم االحت��اد األوروبي والقواعد واألعراف 
القانونية العاملية«. وأش��ار إل��ى أن ل�»احلكومة التركية 

حق الرد باملثل على موقف احلكومة الهولندية«.
ودع��ا قهرمان، احلكوم��ة الهولندية إل��ى »التصرف 
مبس��ؤولية وحكم��ة، من أجل عدم تكرار ه��ذا املوقف غير 

املقبول والفظ«.
وأك��د أن »التصريح��ات والبيان��ات الداعم��ة ملوقف 
احلكوم��ة الهولندي��ة، ال ت��ؤدي إال إل��ى زرع الع��داء ب��ني 

البلدين وشعبيهما«.
ووص��ف البي��ان، تلك اإلج��راءات بأنه��ا »غير ودية 

رئيس البرلمان التركي
يدين الموقف غير الالئق للحكومة الهولندية
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فضائح تعصف بالحزب 
الحاكم في الجزائر

هاج��م وزي��ر الداخلي��ة اجلزائ��ري نور 
الدي��ن ب��دوي أحزاب��اً قاطع��ت االنتخاب��ات 
البرملانية اتهمت السلطات اجلزائرية بتعمد 
»تضخي��م« الس��جل االنتخابي ال��ذي يضم 
مالي��ني الناخبني )حوال��ى 23 مليون مؤهل 
لالقت��راع(، وق��ال إن إدارات��ه ألغ��ت رس��مياً 
التس��جيالت املزدوجة و»املوتى املسجلني« 

وحتى الصناديق اخلاصة.
لالنتخاب��ات،  التحضي��رات  وتش��وب 
فضائح كثي��رة داخل احلزب احلاكم، أبرزها 
طاولت جنل أمينه الع��ام جمال ولد عباس، 
الذي يخضع للتحقيق في قضية تلقي أموال 
مقابل تش��كيل لوائ��ح انتخابي��ة، األمر الذي 
لم ينف��ه ولد عباس قائالً إن��ه يثق »في قوى 
األمن وف��ي عدالة بالدي«. كم��ا اعتبر رئيس 
الهيئة العليا املس��تقلة ملراقب��ة االنتخابات، 
عب��د الوهاب دربال اإلش��اعات الت��ي أُثيرت 
ح��ول ح��دوث تزوي��ر ف��ي جم��ع توقيع��ات 
الترشح، بأنها ال تستحق »التهويل« معتبراً 

أنها »حاالت فردية ال يتعدى عددها ال�3«.

أردوغان يّتهم هولندا 
بـ»إرهاب دولة«

الترك��ي رج��ب طي��ب  الرئي��س  صع��د 
أردوغ��ان لهجته مجدداً ض��د هولندا، معمقاً 
األزمة مع سائر القارة األوروبية، ما استدعى 

رداً حاداً من الهاي وبرلني.
جدي��دة  بإج��راءات  توع��د  وبعدم��ا 
ض��د هولندا غ��داة اع��الن سلس��لة عقوبات 
ديبلوماس��ية، ندد أردوغان مبا وصفه بأنه 
»اره��اب دولة« ول��م يتردد ف��ي التطرق الى 
مج��زرة سريبرينيتس��ا النتق��اد ع��دم متكن 

اجلنود الهولنديني من منعها.
وقال أردوغان في كلمة مليئة بالتحدي 
ف��ي  ب�»نع��م«  التصوي��ت  ان  انق��رة  ف��ي 
االس��تفتاء املرتقب على توس��يع صالحياته 
والذي سيجري في 16 نيسان املقبل، يشكل 
»أفض��ل رد عل��ى اع��داء تركي��ا«. واض��اف: 
»الضرر االكبر هو ألوروبا واالحتاد األوروبي 
م��ن اره��اب الدول��ة الت��ي اظهرت��ه هولن��دا 

السبت«. 
وكان أردوغ��ان ق��د أثار غض��ب هولندا 
عبر قوله ان الس��لطات عمدت الى ممارسات 
احتل��ت  هولن��دا  ان  س��يما  وال  »نازي��ة«، 
احل��رب  ف��ي  النازي��ني  لقص��ف  وتعرض��ت 

العاملية الثانية.

عشرات القتلى بغارات 
أميركية في أفغانستان

 29 مقت��ل  حكومي��ة  مص��ادر  أعلن��ت   
ش��خصاً، بغارات ش��ّنتها طائ��رات أميركية 
ب��ال طيار عل��ى مواقع حلرك��ة »طالبان« في 
والية بكتيكا جنوب شرقي أفغانستان. لكّن 
شهوداً ذكروا أن القصف لم يستهدف جتّمعاً 
ل�»طالبان«، بل مدنيني كانوا يش��اركون في 
تش��ييع في قرية ببكتيكا. كم��ا نفت احلركة 
بغ��ارات  الوالي��ة  ف��ي  قواعده��ا  اس��تهداف 
أميركي��ة، متهمًة قوات التحال��ف بتعّمد قتل 
املدني��ني، بن��اًء عل��ى معلوم��ات زودتها بها 

احلكومة والقوات األفغانية.
وكان ناطق باس��م حاكم والي��ة بكتيكا 
أش��ار إلى أن الغارة شّنتها طائرات بال طيار 
على جتّمعات ل� »طالبان« كانت حتاول شّن 
هج��وم عل��ى الق��وات احلكومية والس��يطرة 
على مناط��ق في الوالية. وأعل��ن مقتل ثالثة 

من قادة احلرك��ة في املنطق��ة، بينهم كرامت 
خ��ان ال��ذي ُيعتبر م��ن أبرز ق��ادة »طالبان« 

ومسؤولي عملياتها في الوالية.

ألمانيا تحظر منظمة تشكل 
»بؤرة سلفية«

 دهمت الش��رطة األملانية شققاً مرتبطة 
مبس��جد ف��ي مدينة هيلدش��امي، ت��رّدد عليه 
التونس��ي أنيس العامري ال��ذي ُرفض طلبه 
اللجوء واقتحم س��وقاً ميالدية في برلني في 

كانون األول املاضي، موقعاً 12 قتيالً.
والي��ة  ف��ي  الداخلي��ة  وزارة  وأعلن��ت 
سكس��ونيا الس��فلى أن أكثر من 300 شرطي 
فتش��وا ش��قق 8 أش��خاص وأغلقوا املس��جد 
واملؤسس��ة التي تدي��ره، معتب��رة أنه يجند 
تنظي��م  إل��ى  لالنضم��ام  مس��لمني  ش��باناً 
»داع��ش« في العراق وس��ورية. وق��ال وزير 
الداخلية في الوالية بوريس بيس��توريوس: 
»حظ��ر املؤسس��ة يحّط��م بؤرة س��اخنة في 
املشهد الس��لفي املتطرف في أملانيا«. وكانت 
الش��رطة األملاني��ة دهم��ت املس��جد صي��ف 
عام 2016، لالش��تباه بنش��ره التطرف لدى 
املسلمني وتشجيعهم على السفر إلى سورية 
والعراق. واعُتقل إسالمي عراقي في تشرين 
الثاني املاض��ي، التهامه بإدارة خلية جتنيد 

ملصلحة »داعش«.

األمم المتحدة: سوريا بأسرها 
تحولت إلى »غرفة تعذيب«

رأى املف��وض الس��امي ل��المم املتح��دة 
حلقوق االنس��ان االمير زيد رعد احلس��ني ان 
سوريا بأسرها حتولت الى »غرفة تعذيب«، 
وان الن��زاع الذي دخل س��نته الس��ابعة يعد 
»الكارثة األسوأ من صنع البشر« منذ احلرب 

العاملية الثانية.
وق��ال خالل نق��اش رفيع املس��توى عن 
س��وريا ف��ي مجل��س االمم املتح��دة حلق��وق 
االنسان: »اليوم، حتول البلد مبعنى آخر إلى 
غرفة تعذيب، ُقل إلى مكان للرعب الوحش��ي 

وعدم اإلنصاف املطلق«.
وأع��رب ع��ن اعتق��اده ان الن��زاع ال��ذي 
يدخل هذا األس��بوع س��نته الس��ابعة يشكل 
»الكارثة األس��وأ من صنع البش��ر يش��هدها 

العالم منذ احلرب العاملية الثانية«.
وأض��اف: »لقد انطلقت ش��رارة الصراع 
بأس��ره - ه��ذا املد واجل��زر املهول م��ن إراقة 
بارت��كاب   - الوحش��ية  واألعم��ال  الدم��اء 
أعمال تعذيب«، مش��يراً الى »أعمال االعتقال 
والتعذي��ب التي ارتكبها مس��ؤولون أمنيون 
ف��ي حق مجموعة من األطفال في درعا كتبوا 
ش��عارات مناهض��ة للحكوم��ة عل��ى جدران 

إحدى املدارس«.

القضاء األوروبي يجيز 
حظر الحجاب

قض��ت محكم��ة الع��دل األوروبي��ة بأنه 
يح��ق ملؤسس��ة بش��روط، ان حتظ��ر ضم��ن 
قوانينها الداخلية ابراز أو ارتداء رموز دينية 

أو سياسية كاحلجاب.
وأص��درت احملكمة قرارها ف��ي دعويني 
في بلجيكا وفرنس��ا بعدما ادعت مس��لمتان 
انهم��ا تتعرض��ان للتمييز في م��كان العمل، 

حتى انهما سرحتا الرتدائهما احلجاب.
وف��ي نهاي��ة املطاف س��يعود ال��ى كبار 
القضاة الفرنسيني والبلجيكيني الذين طلبوا 
من احملكمة التي تتخذ اللوكسمبور مقراً لها، 
ان تص��در قراره��ا ف��ي هات��ني الدعويني في 
بلدين متمس��كني تاريخياً مببادئ العلمانية 

واحلياد.
وخلص القض��اة في الدعوى البلجيكية 
الى ان »حظر ارتداء احلجاب في اطار قانون 
داخل��ي ملؤسس��ة خاص��ة مينع أي اب��راز أو 
ارتداء لرمز سياس��ي أو فلس��في أو ديني في 
مكان العم��ل، ال يش��كل متييزاً مباش��راً على 

أساس الدين أو العقيدة«.

مخاوف من تغيير 
ديموغرافي بالموصل

مع اقتراب القوات العراقية من اإلطباق 

عل��ى معظم مدين��ة املوصل، مرك��ز محافظة 
نين��وى، وانهي��ار تنظي��م »داعش«، يس��اور 
القلق بعض القيادات السياسية من عمليات 
تغيي��ر دميوغرافي ف��ي املدينة الت��ي تعتبر 

احد اهم معاقل العرب السنة في العراق.
وف��ي ه��ذا الصدد ق��ال محاف��ظ نينوى 
الس��ابق اثي��ل النجيف��ي ان »اه��ل املوص��ل 
سيعملون على منع اي تغيير دميوغرافي قد 
يقع على املدينة بعد استعادتها من داعش«، 
مش��يراً الى »االدعاءات املخادعة للحكومتني 
احمللي��ة واملركزي��ة بوج��ود خط��ط مدني��ة 

للنازحني وما جنم عن ذلك من مآس«.
واش��ار النجيف��ي، قائ��د ح��رس نينوى 
)تشكيل مس��لح اش��رفت تركيا على تدريبه 
وتس��ليحه( في تصري��ح، إلى ان��ه »لم يبق 
م��ن معرك��ة حتري��ر اجلان��ب األمين س��وى 
أي��ام، وعلينا االس��تعداد م��ن اآلن ملرحلة ما 
بعد داعش«، مش��دداً على أهمية »االستعداد 
ملن��ع اي تغيير دميوغرافي يق��ع على مدينة 
املوصل بع��د التحرير«، وداعي��اً الى »إيجاد 
اآللي��ات املناس��بة الع��ادة بن��اء م��ا دمرت��ه 
ه��ذه احل��رب، وإع��ادة اهال��ي املوص��ل إلى 

مدينتهم«.

واشنطن: قوات روسية 
في قاعدة مصرية

موس��كو  أن  أميرك��ي  مس��ؤول  أعل��ن 
نش��رت على ما يبدو قوة في إح��دى القواعد 
العسكرية في غرب مصر، في مؤشر على أن 
روسيا قد تكون تسعى الى التدخل في ليبيا 
املجاورة. وقال املس��ؤول طالباً عدم الكشف 
عن هويته لوكالة »فرانس برس«: »يبدو أن 
روسيا نشرت قوات خاصة في قاعدة جوية 
في مدينة س��يدي بران��ي« الواقعة على بعد 
نح��و 100 كيلومتر ش��رق احل��دود الليبية، 
األميرك��ي يراق��ب  أن اجلي��ش  إل��ى  مش��يراً 

الوضع من كثب. 
في املقابل، نفت وزارة الدفاع الروس��ية 
وج��ود ق��وات خاص��ة ف��ي س��يدي بران��ي. 
وقالت الوزارة الروس��ية في بيان: »ليس��ت 
هن��اك وح��دات ق��وات خاص��ة روس��ية ف��ي 
س��يدي براني في مص��ر«. وأضاف��ت: »هذه 
ليس��ت املرة األول��ى التي تق��وم فيها مصادر 
مجهولة بتس��ريب مثل ه��ذه املعلومات الى 
اإلع��الم الغرب��ي«. املتحدث باس��م الكرملني 
دميتري بيس��كوف أك��د أنه لي��س لديه »أي 
معلوم��ات« حول إرس��ال قوات روس��ية إلى 
مص��ر، نافياً أن تك��ون ملوس��كو مصلحة في 
تعميق نش��اطاتها في ليبيا. لكنه أضاف أن 
روس��يا يهمها اس��تقرار ليبيا حتى ال تصبح 

»أرضاً لتفريخ اإلرهابيني«.

قرار البريكست يصبح 
قانونًا ملزمًا خالل أيام

بعد لعب��ة بينغ بونغ قصي��رة، وجد 
مجلس اللوردات البريطاني نفسه مضطراً 
البريكس��ت  ق��رار  ملش��روع  اإلذع��ان  ال��ى 
كما صاغت��ه حكومة تيريزا م��اي دون اي 
تعدي��ل، فص��وت 274 ل��ورداً مس��اء اول 
م��ن ام��س لتمرير الق��رار وع��دم معارضة 
العم��وم م��رة اخ��رى بش��أنه مقاب��ل 188 
ل��ورداً صوتوا ض��د، وذل��ك بعدما رفضت 
أغلبية الن��واب في مجلس العم��وم اجراء 
التعدي��الت الت��ي طلبه��ا الل��وردات عل��ى 
نص الق��رار، خصوص��اً موض��وع ضمان 
حق��وق األوروبيني املقيم��ني على االراضي 
البريطانية في األش��هر الثالث��ة االولى من 

مسار مفاوضات البريكست.

لقطات سريعة

مجلس األمن يحّث أطراف األزمة السورية
على الذهاب إلى جنيف بحسن نية

أك��د مجلس األمن الدولي، فجر يوم الس��بت، دعمه الكام��ل للمبعوث األممي 
اخلاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا، ودعا أطراف األزمة للعودة إلى طاولة 

املفاوضات في جنيف 23 اجلاري بدون شروط مسبقة.
وأص��در املجل��س باإلجماع بياناً، ذك��ر فيه أن »أعضاء املجل��س )15 دولة( 
يجّددون دعمهم جلهود األمم املتحدة بقيادة دي ميس��تورا من أجل إيجاد تسوية 
دائمة لألزمة الس��ورية، من خالل عملية سياسية شاملة، بقيادة تلبي التطلعات 

املشروعة للشعب السوري«.
وش��دد البيان على »التزام املجلس القوي سيادة واستقالل ووحدة وسالمة 
أراضي اجلمهورية العربية الس��ورية، وأن احلل املستدام الوحيد لألزمة احلالية 
هو من خالل عملية سياس��ية ش��املة، بقيادة س��ورية، تقوم على مقررات جنيف 
الصادرة في 30 حزيران 2012«، و»على النحو املنصوص عليه في قرار مجلس 
األم��ن 2118 )2013(، وقرارات مجلس األم��ن 2254 )2015(، 2268 )2016( 
و2336 )2016(، والبيان��ات ذات الصل��ة الصادرة ع��ن املجموعة الدولية لدعم 

سوريا«.
ودعا البيان »األطراف الس��ورية إلى التنفيذ الكامل لوقف إطالق النار، الذي 
مت وفق��اً لترتيبات 29 كانون األول 2016، مبا في ذلك وضع حّد النتهاكات وقف 

إطالق النار وضمان وصول املساعدات اإلنسانية«.
وأكد البيان »تطلع أعضاء مجلس األمن إلى استئناف للمفاوضات )23 آذار 
اجلاري( وتش��جيع األطراف الس��ورية على العودة الى احملادثات بحس��ن نّية، 
واالنخراط بش��كل بناء وبدون ش��روط مس��بقة على جدول األعم��ال الذي حدده 

املبعوث اخلاص لألمم املتحدة عند استئناف احملادثات«. 
وك��رر أعض��اء مجلس األم��ن »التزامهم ضم��ان إش��راك املرأة الس��ورية في 
العملي��ة السياس��ية م��ن خالل التش��اور واحل��وار املس��تمر وتعزيز مش��اركتهن 

الكاملة والفعالة«. 
واعترف أعضاء مجلس األمن بأن »اس��تمرار املفاوضات السياس��ية لم يكن 

ممكناً دون وقف إطالق النار الذي مت البناء عليه من خالل مباحثات أستانا«. 
وق��ال املبع��وث األمم��ي للصحفيني عقب جلس��ة مش��اورات مغلق��ة ملجلس 
األمن الدولي: »لقد طلب��ت دعماً من أعضاء مجلس األمن وأبلغت املجلس بأنه لم 
تكن لدين��ا معجزات في جنيف4، ولكن كان لدينا مباحث��ات لم يغادرها أحد من 

املشاركني، وسوف نعقد اجلولة اخلامسة في 23 اجلاري«.{

تظاه��ر مئ��ات املواطن��ني الفلس��طينيني ي��وم االثنني، ف��ي مدين��ة رام الله 
بالضف��ة الغربية؛ احتجاج��اً على قمع األجه��زة األمنية الفلس��طينية مظاهرة 

خرجت يوم األحد تندد مبحاكمة الشهيد باسل األعرج.
 وعّبر املتظاهرون عن رفضهم لسياسة التنسيق األمني مع قوات االحتالل 
اإلس��رائيلي، مطالب��ني بوقف��ه واالمتن��اع عن مالحق��ة املقاومني الفلس��طينيني 

واعتقالهم.
 وهتف املشاركون الغاضبون مطالبني برحيل رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس، وردد املتظاهرون هتافات مثل: »محمود عباس باطل، التنسيق 

األمني باطل، عدنان ضميري باطل.. ارحل يا عباس«.
 وُرّددت خالل املظاهرة ش��عارات »باسل هالعريس، بدنا نحاكم الرئيس، 
ال س��لمّية وال بطي��خ.. بدن��ا رص��اص وصواري��خ«، داع��ني إل��ى حل الس��لطة 

الفلسطينية، ووقف االعتداءات على املواطنني الفلسطينيني.
 وش��ارك ف��ي املظاه��رة، التي جتمعت وس��ط مدين��ة رام الل��ه، العديد من 
النشطاء وقادة من الفصائل الفلسطينية وممثلني عن جمعيات أهلية وحقوقية، 

وشملت الهتافات مطالبة بإسقاط اتفاقية أوسلو.
 ب��دوره، أك��د القيادي ف��ي حركة اجلهاد اإلس��المي ف��ي الضف��ة الغربية، 
الش��يخ س��عيد نخلة، أن تش��كيل احلكومة الفلس��طينية للجن��ة حتقيق حول 
أحداث األمس »هو لذر الرماد في العيون«، موضحاً في كلمة له خالل املس��يرة 

بأن »املطلوب وقف تغول األجهزة األمنية على املواطنني«.
وأضاف: »استمرار هذا التغول سيؤدي إلى فوضى«، معتبراً أن التنسيق 

األمني مبثابة »حبل مشنقة للشعب الفلسطيني«.
 وفرق��ت بالقوة أجهزة أمن الس��لطة الفلس��طينية يوم األح��د، مظاهرة في 
مدين��ة رام الل��ه، في الضفة الغربي��ة احملتلة، خرجت لتندد مبحاكمة الش��هيد 
باس��ل األع��رج ورفاقه، في محكمة الصل��ح، وذلك رغم إعدام��ه ميدانياً على يد 

قوات االحتالل األسبوع املاضي.

مظاهرة في رام الله 
تطالب بمحاكمة عباس ورحيله 
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السعودية واليابان توقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

»الغّزيون«... وقسوة جواز السفر

وقعت الس��عودية واليابان، ي��وم الثالثاء، 13 
اتفاقية ومذك��رة تفاهم لتعزيز التع��اون بينهما في 
مجاالت ش��تى، من بينه��ا النفط والصح��ة وحتلية 

املياه وصناعة السيارات.
ج��اء توقي��ع االتفاقيات ف��ي ثالث أي��ام الزيارة 
التي قام بها العاهل الس��عودي امللك سلمان بن عبد 

العزيز لليابان ضمن جولة آسيوية.
وأبرم��ت ش��ركة النف��ط الس��عودية احلكومية 
»أرامك��و« اتفاقي��ة م��ع مؤسس��ة نيب��ون اليابانية 
للنفط والطاقة بش��أن »إجراء دراس��ات الستكشاف 
إمكاني��ات التعاون املس��تقبلي ذي املنفعة املتبادلة 
والبتروكيماوي��ات  النف��ط  تكري��ر  مج��االت  ف��ي 
وجتارة النف��ط والنافثا والتقني��ات البيئية وبرامج 

التدريب«.
كم��ا عقدت »أرامك��و« اتفاقية أخرى مع ش��ركة 
واإللكتروني��ة  الكهربائي��ة  للهندس��ة  يوكوج��اوا 
للتع��اون في حتقي��ق رؤية الس��عودية لعام 2030 
م��ن خ��الل س��عودة التصني��ع والبح��ث والتطوير، 
والقي��اس خ��الل عملي��ة التش��غيل، ونظ��م التحكم، 

والرقمنة في صناعة النفط والغاز.

إج���راء حكوم���ة امللق���ي األخي���ر برف���ع رس���وم 
جوازات الس���فر املؤقتة لألش���قاء الغزين املقيمن 
في األردن من 25 دينارًا الى 200 دينار يعد قاس���يًا 
وغي���ر منطق���ي وفي���ه جباي���ة غي���ر محترم���ة وال 

إنسانية.
الق���رار اعتباط���ي، يخل���و م���ن فهم م���ا يعانيه 
ه���ؤالء م���ن فق���ر وع���وز وحاج���ة. صحي���ح أننا في 
األردن كلن���ا يعاني، لكن ما ال يعلمه امللقي »س���اكن 
عبدون« أن جواز س���فر الغزاوي ه���و معادل للهوية 
الش���خصية وليس ترفًا من أجل السياحة واجازات 

الصيف.

ووقع��ت مدين��ة 
العزي��ز  عب��د  املل��ك 
والتقني��ة  للعل��وم 
اكتش��اف  ومنظم��ة 
الياباني��ة  الفض��اء 
تع��اون  اتفاقي��ة 
الفض��اء  عل��وم  ف��ي 

والتكنولوجيا. 
توقي��ع  مت  كم��ا 
الش��ركة  بني  اتفاقية 
للكهرباء  الس��عودية 
طوكي��و  وش��ركة 
الكهربائي��ة  للطاق��ة 

بشأن إنشاء مركز للبحوث والتطوير في السعودية. 
كم��ا وقعت املؤسس��ة العامة لتحلية املي��اه املاحلة 
بالس��عودية وش��ركة ساس��اكورا اليابانية اتفاقية 

بشأن التقنيات ثالثية الهجني.
الس��عودية  املالي��ة  الس��وق  ش��ركة  ووّقع��ت 
»ت��داول« مذكرة تفاهم مع مجموعة بورصة اليابان 
ل��ألوراق املالي��ة بهدف تعزي��ز العالقات املش��تركة 

ه���ؤالء يا دول���ة الرئيس جزء من���ا، وعليك أن 
تتص���رف جتاهه���م مبنط���ق آخ���ر ال يش���عرنا ب���أن 
فلس���طن حتررت وأنهم يجلس���ون ف���ي بالدنا ترفًا 

وطوعًا، وبالتالي يجب أن نقسو عليهم.
هؤالء ليس���وا جاليات عربية تعمل هنا وترسل 
في نهاية الشهر دوالراتها ألهلها في األوطان التي 
غادروها، هؤالء ج���زء عميق نحبه ويجب التعامل 
مع���ه بكرام���ة ووطني���ة أردني���ة تش���رفنا ي���وم تتغير 

الظروف.
عل���ى احلكوم���ة أن ت���درك مرة أخ���رى أن جواز 
الس���فر عن���د الغزي���ن ه���و مبثاب���ة الوثيق���ة الت���ي 

بني اجلانبني من خالل تب��ادل اخلبرات واملعلومات 
والعمل على تطوير السوق املالية في البلدين وبناء 

استراتيجيات مشتركة.
كم��ا وقع البرنامج الوطن��ي لتطوير التجمعات 
تويوت��ا  ش��ركة  م��ع  الس��عودية،  ف��ي  الصناعي��ة 
اليابانية لصناعة الس��يارات، مذكرة تفاهم لدراسة 
جدوى إنش��اء أول مصنع لصناعة سيارات تويوتا 

يتح���رك به���ا ويعمل من خالله���ا ويقدمها الطفل 
ملدير مدرسته ليكون طالبًا في صفوفها.

إنه –جواز الس���فر– عند األس���رة الغزية يكون 
للجمي���ع، من رب األس���رة ال���ى »املقمط بالس���رير« 
فلماذا ترهق كاهلهم بأرقام كبيرة على أسرة بالكاد 

تتمكن من سّد عوزها.

وأجزائها في اململكة العربية السعودية.
االجتماعي��ة  والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  وأبرم��ت 
الس��عودية مذكرة تفاهم م��ع وزراة الصحة والعمل 
والرفاه اليابانية للتعاون في مجاالت العمل وتنمية 

املوراد البشرية.
وف��ي مجال حتلية املي��اه، وقع��ت وزارة البيئة 
واملي��اه والزراعة مذكرة تعاون م��ع وزارة االقتصاد 
والتجارة والصناع��ة في اليابان للتعاون في مجال 

حتلية املياه واستصالحها.
كما وقعت ش��ركة أك��وا باور الدولية والش��ركة 
العربي��ة الياباني��ة لصناع��ة األغش��ية م��ع ش��ركة 
»جي إف إي« اليابانية وشركة »تويوبو« اليابانية 
مذك��رة تفاهم ح��ول تطوير آليات لتحلي��ة املياه في 

الشرق األوسط.
وفي مجال الصحة، وقعت وزارة الصحة مذكرة 
تعاون مع وزارة الصحة والعم��ل والرفاه اليابانية 

للتعاون في مجاالت تطوير الرعاية الصحية.
كذلك وقعت وزارة التعليم السعودية مع وزارة 
التعليم والثقاف��ة والعلوم والرياضة والتكنولوجيا 
العلم��ي  التنفي��ذي  للتع��اون  برنامج��اً  الياباني��ة 

التعليمي بني الوزارتني في العاصمة طوكيو.
وتش��مل اجلولة اآلس��يوية إلى جانب ماليزيا، 
وإندونيسيا، وسلطنة بروناي دار السالم، واليابان، 

كالً من الصني، واملالديف، واألردن.{

أم���ا قصة حتوي���ل اجل���واز الى خمس���ة أعوام، 
واحلديث عن مقايضة رفع رسوم اجلواز بتسهيالت 
متن���ح لهم، فأكاد أجزم بأنه لذر الرماد في العيون، 
وأنه���ا ف���وق إرادة احلكوم���ة، لذل���ك أق���ول للملقي 

تراجع عن الرفع والتزم صالحياتك.{
عمر عياصرة

مناطق املعارك باملوصل
وفي سياق متصل، قال املرصد العراقي حلقوق 
اإلنس��ان ف��ي بي��ان إن 29 مدني��اً -بينه��م أطف��ال 
ونس��اء- ق�تلوا في قصف لطائرات التحالف الدولي 
على مواقع تنظيم الدولة غربي املوصل، مشيراً إلى 

أن معظم ضحايا القصف ما زالوا حتت األنقاض.
وقال مسؤول طوارئ املستشفى اجلمهوري في 
املوصل الدكتور وعد احليالي إن القصف اس��تهدف 
مواق��ع لتنظيم الدول��ة في أحياء مكتظ��ة باملدنيني، 
في مناط��ق الرفاع��ي والزجنيلي ومعمل البيبس��ي 

واحملطة، مما خلف العديد من القتلى واجلرحى.
وأض��اف أن س��يارات اإلس��عاف ال ت��زال تنق��ل 
إل��ى املستش��فى، فيم��ا يتول��ى آخ��رون  املصاب��ني 
انتش��ال الضحايا من حتت املباني املدمرة وخاصة 

في منطقة الزجنيلي.
من جهة أخرى قال التحالف الدولي إن طائراته 
نف��ذت ثمان��ي طلع��ات جوي��ة خ��الل 24 س��اعة، 
اس��تهدفت مواق��ع التنظي��م ف��ي محافظت��ي األنبار 

ونينوى.{

الق��وات  اس��تعادت 
الثالث��اء  العراقي��ة 
محط��ة  عل��ى  الس��يطرة 
اجلان��ب  ف��ي  القط��ار 
الغربي من املوصل شمال 
البالد، ف��ي وقت تخوض 
في��ه مع��ارك شرس��ة مع 
تنظيم الدولة اإلس��المية 
للس��يطرة عل��ى اجلس��ر 

القدمي  في املدينة.
وق��ال قائد الش��رطة 

االحتادي��ة الفري��ق رائد ش��اكر ج��ودت -ف��ي بيان 
الثالث��اء- إنه مت��ت اس��تعادة محطة قط��ار نينوى 
وم��رأب بغداد جنوب غرب املوصل القدمية، مش��يراً 
إل��ى أن الق��وات العراقية تواصل تقدمه��ا في منطقة 

باب الطوب باجتاه اجلسر القدمي.
وقال مس��ؤول إعالمي في وحدات الرد السريع 
لرويت��رز إن الق��وات العراقي��ة أصبح��ت عل��ى بعد 
مئ��ة متر م��ن اجلس��ر وجنحت ف��ي الس��يطرة على 
ش��ارع الكورنيش، لكن نيران قناصة تنظيم الدولة 

يتمركزون فوق مبان مرتفعة أبطأت تقدمهم.
وحت��دث مصدر أمني عراقي عن س��قوط أربعة 
قتل��ى في صف��وف اجلي��ش و16 قتيالً ف��ي صفوف 

تنظيم الدولة خالل تلك املعارك.
ويصل اجلس��ر ب��ني احل��ي القدمي ف��ي املوصل 
واجلانب الش��رقي من املدينة، وس��تعني الس��يطرة 
علي��ه أن الق��وات العراقية س��يطرت عل��ى ثالثة من 
اجلس��ور اخلمس��ة على نهر دجلة التي تصل شرق 

املوصل بغربها.  
خريطة نش��رها مركز نينوى اإلعالمي أمس عن 

احتدام المعارك بالموصل
وطيران التحالف يقتل مدنيين

بعد ثالث��ني متراً من القنصلية التركي��ة في روتردام ولم 
تسمح لها بالدخول.

وكان��ت وكالة أنب��اء األناضول، قد ذك��رت في وقت 
س��ابق، أن فاطم��ة بتول صي��ان قايا تزور أملاني��ا حالياً 
لعق��د اجتماعات منفصلة، لكنها س��تتوجه إل��ى هولندا 

رغم إلغاء فعاليات كان مقرراً أن حتضرها هناك.
وأظهرت لقط��ات لتلفزيون هولندي الش��رطة وهي 
توقف ركب س��يارات الوزيرة قرب القنصلية التركية في 

روتردام، ومتنعها من دخول املبنى.
وقال��ت احلكوم��ة الهولندي��ة إنه��ا ال ترغ��ب في أن 
يقيم الساس��ة األتراك حمالت ب��ني الالجئني األتراك على 
أراضيها، مما دفع الرئيس أردوغان لوصف هولندا بأنها 

من »فلول النازية«.
مظاهرة مؤيدة ألردوغان

وقد احتش��د ع��دة مئات م��ن املتظاهري��ن يلوحون 
بأعالم تركيا أمام القنصلي��ة التركية في مدينة روتردام 
الهولندي��ة، يوم الس��بت مطالبني برؤية وزيرة األس��رة 
التركية مع تصاعد اخلالف بني البلدين. وتدخلت قوات 
األمن الهولندية لتفريق املتظاهري��ن املؤيدين ألردوغان 

عند القنصلية التركية في روتردام.
ووضعت الش��رطة حواجز معدنية وقامت دوريات 
م��ن اخليال��ة بإبع��اد املتظاهري��ن ع��ن القنصلي��ة، ف��ي 
ح��ني زاد عدد احملتجني م��ع وصول مؤيدي��ن لتركيا من 

أملانيا.{

قال رئيس بلدي��ة روتردام في وقت مبكر من صباح 
األحد، إن الشرطة الهولندية ترافق وزيرة األسرة التركية 
إلى احلدود األملانية، بعد منعها من توجيه كلمة حلش��د 

من أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت الش��رطة الهولندية احتجزت وزيرة األسرة 
التركي��ة في مدينة روتردام ورفض��ت دخول موكبها إلى 
هولن��دا، وفق م��ا أوردته يوم الس��بت، مص��ادر إعالمية 

محلية.
وأضاف��ت املص��ادر أن الس��لطات الهولندية أعلنت 
وزي��رة األس��رة التركي��ة »أجنبية غي��ر مرغ��وب فيها« ، 

وطردتها باجتاه احلدود األملانية.
وبينم��ا كانت الوزيرة في طريقه��ا إلى أملانيا، كانت 
الش��رطة ف��ي روت��ردام تف��رق بالق��وة آالف املتظاهرين 
األت��راك الذين جتمعوا لالحتجاج عل��ى منع الهاي وزير 
اخلارجي��ة التركي )مولود تش��اوش أوغلو( من املجيء 
إلى املدينة للمش��اركة في التجمع املؤيد لتعزيز سلطات 

الرئيس التركي .
وبع��د الهدوء احلذر الذي س��اد طوال س��اعات بني 
املتظاهري��ن الذي��ن احتش��دوا ب��اآلالف ق��رب القنصلية 
التركية وبني عناصر الشرطة، انقلب املشهد فجر األحد، 
إذ راح عناصر الشرطة وبعضهم ميتطي اجلياد يفرقون 

املتظاهرين بالقوة، مستخدمني خراطيم املياه.
وقالت وزيرة األس��رة التركية )فاطمة بتول صيان 
قايا( عل��ى »تويتر« إن الش��رطة الهولندية أوقفتها على 

هولندا تطرد وزيرة تركّية
وتفرق مظاهرة مؤيدة ألردوغان
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خيارات تركيا في سوريا بعد الباب.. مرهونة بالموقف األميركي
أعلن��ت رئاس��ة أركان اجلي��ش الترك��ي في 24 
شباط الفائت سيطرتها الكاملة -مع اجليش السوري 
احلر- عل��ى مدينة الباب الس��ورية االس��تراتيجية، 

بعد ستة أشهر كاملة من بدء عملية درع الفرات.
ويأتي هذا اإلعالن في توقيت حس��اس يس��تبق 
إع��الن الرئي��س األميركي دونالد ترام��ب خطة بالده 
بخص��وص معرك��ة الرق��ة، ويتزامن م��ع مفاوضات 
جنيف 4، ما يفتح الباب واسعاً ألسئلة عن اخلطوات 

القادمة من مختلف األطراف وليس فقط تركيا.
لعبة الشطرجن

آب   24 ف��ي  الف��رات  درع  عملي��ة  تركي��ا  ب��دأت 
2016، وأنه��ت خ��الل أي��ام قليلة املرحلت��ني األولى 
والثانية بالس��يطرة على مدينتْي جرابلس والراعي، 
بيد أن املرحلة الثالثة املتعلقة مبدينة الباب تأخرت 
في البدء واخلتام لعدة اعتب��ارات، أهمها ُبعدها عن 
احلدود التركية، وعدد س��كانها الكبي��ر، والتحديات 
امليدانية واللوجستية املختلفة، ودفاع تنظيم الدولة 

اإلسالمية )داعش( املستميت عنها.
الس��يطرة التركي��ة على الب��اب وّجه��ت األنظار 

مباشرة إلى كل من منبج والرقة، فأدت إلى حتركات 
ميدانية س��ريعة متعلقة بهذين املس��ارين. سريعاً، 
حترك��ت قوات النظام ف��ي جوار الب��اب لقطع طريق 
درع الفرات جنوب��اً نحو الرقة، وتقدمت قوات أخرى 
منه��ا نح��و منب��ج. وهو م��ا يعن��ي أن طري��ق تركيا 
-ومعها اجليش احلر- نحو الرقة س��يكون عبر أحد 
س��يناريوهني: التواف��ق مع النظام )عبر روس��يا( أو 
االصط��دام معه، كما يعني أيض��اً أن النظام قد يكون 
أس��بق من تركيا إلى منبج، وهو ما يعّقد حس��اباتها 

إلى حد بعيد.
ال يقف األمر عند التطورات امليدانية، بل يتعداها 
إلى املواقف السياس��ية وارتباطها بامليدان. فوصول 
أنق��رة إل��ى الب��اب يوح��ي بتراج��ع حاجته��ا امللحة 
للغط��اء الروس��ي، وازدياد رغبتها في التنس��يق مع 
واش��نطن في م��ا يخص اخلط��وات املقبلة، ال س��يما 
منب��ج والرق��ة اللتني متل��ك األخي��رة قرارهما وليس 

موسكو.
ولذل��ك، فإن اتص��ال ترام��ب بالرئي��س التركي 
رجب طي��ب أردوغ��ان واللهج��ة التركي��ة اإليجابية 

نح��و اإلدارة األميركي��ة وضرورة التع��اون معها في 
س��وريا، دفعت موس��كو إل��ى أن »تقص��ف باخلطأ« 
الق��وات التركية في محيط الباب، فضالً عن صعوبة 
افت��راض حترك النظام امليداني مؤخراً دون تنس��يق 

مع موسكو.
وم��ن جهته��ا، اس��تقبلت تركي��ا رئي��س إقلي��م 
كردس��تان الع��راق )مس��عود البارزان��ي( لتنس��يق 
املواق��ف وت��دارس العالق��ات الثنائي��ة و»مكافح��ة 
إل��ى  أق��رب  مؤخ��راً  البارزان��ي  أصب��ح  اإلره��اب«. 
التحالف والتنس��يق مع أنقرة منه للفصائل الكردية 
األخرى أو حلكوم��ة بغداد املركزي��ة، وبالتالي يلقي 
لقاء كهذا -في هذا التوقيت- بظالله وإش��اراته على 

معركتْي املوصل املستمرة والرقة املرتقبة.
وف��ي التفاصي��ل، تتح��دث تركيا م��ع البارزاني 
عن كيفي��ة تأمني وصول آالف من مقاتلي »بش��مركة 
روج آفا« إلى شمال س��وريا، وهي مجموعات كردية 
أنشئت وُدربت بدعم من الطرفني، وما زالت تصطدم 
برفض أميركي لنقلها إلى سوريا خشية من صدامها 

العسكري مع حزب االحتاد الدميقراطي.
الواليات املتحدة من جهتها، ورغم تأكيدها الدور 
امله��م لتركيا في س��وريا وفي معركة الرق��ة حتديداً؛ 
أرس��لت مدرع��ات ومع��دات عس��كرية ثقيل��ة لقوات 

س��وريا الدميقراطي��ة بع��د دخول ترامب إل��ى البيت 
األبيض، وهو ما يعطي إشارات سلبية ألنقرة.

كما يبدو أن األمر تطور مؤخراً إلى ش��به تنسيق 
أميركي/روس��ي في مواجهة اخلطط التركية، حيث 
أعلن »املجلس العسكري« في منبج تسليم عدة قرى 

في ريفها إلى النظام السوري.
بني منبج والرقة

م��ا زال��ت أولوي��ة تركي��ا ف��ي س��وريا ه��ي منع 
تأس��يس كيان سياس��ي للفصائل الكردية املس��لحة 
في ش��مالي الب��الد، نظراً لعالقته��ا العضوية بحزب 
العمال الكردس��تاني وتأثيرها الس��لبي املتوقع على 

امللف الكردي الداخلي.
ولذلك كانت الس��يطرة على مدينة الباب ضربة 
للمش��روع السياس��ي الك��ردي ف��ي ش��مال س��وريا، 
مبنعه��ا التواصل اجلغراف��ي بني الكانتون��ات التي 
تس��يطر عليها تل��ك الفصائل، وم��ن هنا أيض��اً تبدو 

األهمية اإلستراتيجية ملدينة منبج بالنسبة لتركيا.
س��وريا  ق��وات  تنس��حب  أن  يفت��رض  كان 
الدميقراطي��ة -التي تتش��كل في أغلبه��ا من األكراد- 
من املدينة إلى شرق الفرات بعد حتريرها من داعش 
حس��ب الضمانات األميركية املقدمة لتركيا، لكن ذلك 

لم يحصل.
انتقل��ت التصريح��ات األميركي��ة م��ن محاول��ة 
تطم��ني تركيا إل��ى حتذيرها، حيث عب��ر قائد القوات 
املركزي��ة األميركية )س��نتكوم( جوزي��ف فوت يلعن 
خش��يته م��ن أن ي��ؤدي تدخل تركي��ا في منب��ج إلى 

عرقلة عمل التحالف ضد داعش.
وف��ي املقابل، يش��ير تصري��ح وزي��ر اخلارجية 
الترك��ي مول��ود جاوي��ش أوغل��و باس��تعداد ب��الده 

بقلم: سعيد احلاج

شهادات تواجه اإلسالموفوبيا
بقلم: محمد عمارة

في مواجه��ة اإلس��الموفوبيا، واحلملة الغربية املس��عورة لتزييف صورة اإلس��الم واحلض 
عل��ى كراهيته، التي تربطه باإلرهاب وترويع اآلمنني، وتّدعي - كذباً - انتش��اره بالس��يف، حبذا 
لو فطن املس��لمون في املجتمعات الغربية إلى الش��هادات االستشراقية التي كتبها علماء غربيون 
في إنصاف اإلس��الم واإلشادة بعقالنيته وسلميته، فهي شهادة شهود من أهلها، ستجد من العقل 
الغربي قبوالً يس��هم في تصحيح الصورة الزائفة الت��ي يصنعها اليمني الغربي املجنون بدعاوى 

اإلسالموفوبيا.
ومن هذه الشهادات شهادة املستشرق الفرنسي »إدوارد مونتيه« )1856 - 1927م( - الذي 
ترجم القرآن إلى الفرنسية - التي يقول فيها: »إن اإلسالم في جوهره دين عقلي بأوسع معاني هذه 
 Rationalism الكلمة، من الوجهتني االش��تقاقية والتاريخية، فإن تعريف األسلوب العقلي
بأنه طريقة تقيم العقائد الدينية على أس��س من املبادئ املستمدة من العقل واملنطق، ينطبق على 
اإلس��الم متام االنطباق، إنه مجموعة من العقائد قامت على أس��اس املنطق والعقل، وإن بس��اطة 
ه��ذه التعاليم ووضوحها هي على وج��ه التحقيق من أظهر القوى الفعالة في الدين وفي نش��اط 

الدعوة إلى اإلسالم.
لق��د حفظ الق��رآن منزلته من غير أن يطرأ علي��ه تغيير أو تبديل، وقد جهر الق��رآن دائماً مببدأ 
الوحداني��ة في عظم��ة وجالل وصف��اء ال يعتريه التحول، ومن العس��ير أن جند في غير اإلس��الم 
م��ا يف��وق تلك املزايا. وإن هذا اإلخالص كمبدأ الدين األساس��ي، والبس��اطة اجلوهرية في الصور 
التي يصاغ فيها هذا الدين، والدليل الذي كس��به هذا الدين من إقناع الدعاة الذين يقومون بنشره 
اقتناعاً يلتهب حماس��ة وغيرة، إن هذا كله يكون من األس��باب الكثيرة التي تفسر لنا جناح جهود 
دعاة املس��لمني، وكان من املتوق��ع لعقيدة محددة كل ه��ذا التحديد، خالية م��ن جميع التعقيدات 
الفلسفية، ثم هي تبعاً لذلك في متناول إدراك الشخص العادي، أن متتلك، وإنها لتمتلك فعالً، قوة 

عجيبة الكتساب طريقها إلى ضمائر الناس«.
وغير ش��هادة املستش��رق الفرنس��ي »مونتيه«، يش��هد الالهوتي اإليطالي األمي��ر »كيتاني« 
)1869 - 1926م( لس��ر انتش��ار اإلس��الم في الش��رق فيقول: »إن انتش��ار اإلس��الم بني نصارى 
الكنائس الش��رقية إمنا كان نتيجة ش��عور باس��تياء م��ن الفلس��فة املذهبية الت��ي جلبتها الروح 

الهليذية إلى الالهوت املسيحي.
أما الشرق الذي عرف بحبه لألفكار الواضحة البسيطة، فقد كانت الثقافة الهليذية وباالً عليه 
من الوجهة الدينية، ألنها أحالت تعاليم املس��يح البس��يطة الس��امية إلى عقيدة محفوفة مبذاهب 
عويص��ة، مليئة بالش��كوك والش��بهات، فأدى ذلك إلى خلق ش��عور من اليأس، ب��ل زعزع أصول 

العقيدة الدينية ذاتها.
فلما أهلّت آخر األمر أنباء الوحي اجلديد فجأة من الصحراء، لم تعد تلك املس��يحية الش��رقية 
التي تزعزعت قواعدها األساس��ية، واس��تولى عل��ى رجالها اليأس والقنوط، ق��ادرة على مقاومة 
إغراء هذا الدين اجلديد الذي بدد كل الشكوك، وقدم مزايا مادية جليلة إلى جانب مبادئه الواضحة 

البسيطة التي ال تقبل اجلدل، وحينئذ ترك الشرق املسيح وارمتى في أحضان نبي بالد العرب.
إن العرب لم يضطهدوا أحداً من أجل الدين، كما أنهم لم يعملوا على ضم أحد إلى دينهم، ومن 
ثم متتع املسيحيون الساميون، في ظل اإلسالم، بعد الفتوحات األولى، بحرية لم يتمتعوا بها من 

قبل طيلة أجيال عديدة«.
إنها ش��هادات منصف��ة لإلس��الم، كتبها مستش��رقون والهوتي��ون كبار، جمعوا بني دراس��ة 
اإلس��الم ودراس��ة الفكر الغربي، وهي س��الح بيدنا اآلن في مواجهة عاصفة اإلس��الموفوبيا التي 

تزّيف صورة اإلسالم.{

القطري��ة، وم��ن ضمنه مكت��ب األمني القط��ري للحزب 
النائ��ب عاص��م قانص��وه«، مس��تنكرين »ه��ذا العمل 
اإلجرام��ي، وما يش��كله م��ن انتهاك ص��ارخ للحريات 
وحلق��وق امللكية، ويعتب��ر تطاوالً مباش��راً على األمن 
والقان��ون اللبنانيني، في مكان مأهول بالس��كان وفي 

قلب العاصمة بيروت«.
وأوضح��وا أن »إق��دام زم��رة مرتزق��ة م��ن غي��ر 
العرب��ي  البع��ث  بح��زب  له��ا  عالق��ة  ال   ، احلزبي��نيّ
االش��تراكي، ومدعوم��ة م��ن مجموع��ة تنتح��ل صفة 
وخالف��اً  وبهتان��اً،  زوراً  للح��زب  القطري��ة  القي��ادة 
لألصول احلزبية املرعية اإلجراء، على احتالل املبنى 
يش��كل تعدياً واضح��اً وصريحاً على نش��اط احلزب 

السياسي واألمني«.
وناشدوا جميع املراجع املعنية باألطر السياسية 
واألمني��ة والقضائي��ة »ض��رورة اإلس��راع بإزالة هذا 
التع��دي«، كذل��ك »جمي��ع الرف��اق البعثي��ني ف��ي كل 
الف��روع احلزبية باملناطق اللبنانب��ة، التروي والتزام 
جانب الهدوء وعدم اإلجنرار وراء أساليب مماثلة ملثل 

هذا العمل اجلبان واملأجور واملتهور«!
وأعلن��وا أن »القي��ادة القطري��ة س��تقوم باتخ��اذ 
الالزمة  الترتيبات  جميع 
الستعادة املبنى ومعاقبة 
ه��ذا  ف��ي  املش��اركني  كل 
مل��ا تنص  االعت��داء، وفقاً 
علي��ه األنظم��ة والقوانني 
في اجلمهورية اللبنانية.

أن  واملع��روف 
انتخاب��ات حزبي��ة جرت 
منذ أش��هر، أف��رزت قيادة 
للح��زب.. وه��ذا  جدي��دة 
ما لم تعترف ب��ه القيادة 
النائب  برئاس��ة  القطرية 

عاصم قانصوه.{

عشرات املس��لحني اقتحموا ليل الس��بت - األحد 
العرب��ي  البع��ث  حل��زب  الرس��مي  املق��ر   )3/12(
االش��تراكي في منطقة رأس النبع، وعمدوا إلى تكسير 
محتويات��ه والس��يطرة علي��ه، وذل��ك إعتراض��اً على 
نتائ��ج املؤمتر القطري االس��تثنائي األخي��ر الذي أتى 

بالنائب عاصم قانصوه أميناً قطرياً.
ل�»ليبان��ون ديباي��ت« إن  وق��ال مص��در بعث��ي 
م��ا يجري ه��و انقالب ممنه��ج، ونحن أعطين��ا القوى 
األمني��ة تفاصيل م��ا جرى، وقد وعدت بحل املش��كلة، 
كاش��فاً أنه��م »اعط��وا مهل��ة لالنقالبي��ني ثالث��ة أيام 
لتسليم انفسهم للقوى االمنية، وإال سيجري التصرف 

معهم«.
في املقابل، عقدت القيادة القطرية حلزب »البعث 
العربي االشتراكي« في لبنان، إامتاعاً استثنائياً يوم 
األحد برئاس��ة األمني القطري النائب عاصم قانصوه، 

وحضور أعضاء القيادة القطرية)...(.
وأص��در املجتمع��ون بيان��اً أش��اروا في��ه إلى ان 
»القي��ادة القطري��ة ناقش��ت موض��وع اقتح��ام مبنى 
مجلة الراية في بيروت - رأس النبع، الناطقة بلسان 
احل��زب، في املركز الذي يعتم��ده احلزب كمقر للقيادة 

اعتداء مسلح على مقر 
حزب البعث العربي االشتراكي! في بيروت
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لقص��ف ق��وات حماي��ة الش��عب )الكردي��ة( إن ل��م 
تنس��حب م��ن منب��ج، إل��ى حت��رك ترك��ي قري��ب، أو 
محاول��ة جلس نبض واش��نطن وردة فعله��ا املمكنة 
)ق��ال إن تعامل بالده م��ع اإلرهابيني ينبغي أال يضر 
بالعالق��ات معه��ا(، أو إلى ي��أس أنقرة م��ن إمكانية 

مشاركتها في الرقة.
معركة الرقة هي األهم اس��تراتيجياً في س��وريا 
باعتبارها معقل داعش الرئيس��ي، وال سيما لتزامنها 
م��ع التق��دم في معرك��ة املوص��ل معق��ل التنظيم في 
الع��راق. وألن النتيجة العس��كرية محس��ومة س��لفاً 
بغ��ض النظر ع��ن امل��دى الزمن��ي املطلوب له��ا، فإن 
احلس��ابات السياس��ية تبدو أكثر أهمية وأولوية من 

املوازين امليدانية.
واملنطق املبس��ط يق��ول إن من يش��ارك في هذه 
املعركة س��يكون له دور في بلورة مس��تقبل سوريا، 

ولهذا تريد الفصائل الكردية املشاركة بقوة.
تبدي تركيا رغبتها املش��اركَة في الرقة ملكافحة 
داعش ولسد الطريق على مشاركة الفصائل الكردية، 
وحتاول أن تقدم لواش��نطن بدائل عن األخيرة ممثلة 
في اجليش السوري احلر الذي اختِبر في درع الفرات 
وأثبت فعاليته، إضافة إلى »بشمركة روج آفا« التي 
ميكن لها أن تكس��ر احتكار متثيل األكراد الذي يّدعيه 

حزب االحتاد الدميقراطي والتكوينات املنبثقة منه.
متل��ك أنق��رة أوراق ق��وة مث��ل قاع��دة إجنرلي��ك 
العسكرية، وحدودها املشتركة مع سوريا، ونفوذها 
لدى املعارضة، ووجودها العس��كري على األراضي 
الس��ورية، م��ا يصّع��ب إمكاني��ة جتاه��ل الوالي��ات 
املتحدة لها، ولذلك تس��عى اخلط��ط األميركية -غير 
املعلنة بوضوح حتى اآلن- إلشراك تركيا والفصائل 

الكردية معاً في معركة الرقة.
األكراد واحلل السياسي

في ظل إصرار واش��نطن على مشاركة الفصائل 
الكردية ومتس��ك تركيا بش��رط عدم مشاركتهم، ثمة 
حل وس��ط يضمن مش��اركة الطرفني، ال يب��دو ممكناً 
اليوم، لكن قد ُيص��ار إليه الحقاً إذا ما توفرت أرضية 

مناسبة له.
تب��دو معرك��ة الرق��ة ش��ديدة الش��به مبعرك��ة 
املوص��ل من عدة أوج��ه، في مقدمته��ا أهمية املدينة، 
وحتص��ن داع��ش فيه��ا، وكثاف��ة الس��كان، وطبيعة 
املنطقة، وصعوبة املعركة ومداها الزمني، واحلاجة 
ملش��اركة مختل��ف األط��راف رغ��م تض��ارب أهدافهم 

وتوجهاتهم السياسية.
لك��ن، وحت��ى تقب��ل أنق��رة حالً مث��ل ه��ذا كي ال 
تبقى خ��ارج املعادلة متاماً؛ ُيفت��رض أن يقدم حزب 
االحتاد الدميقراطي ما يثبت حسن نواياه ليطمئنها. 
مش��روع حزب االحتاد الدميقراط��ي الفيدرالي و/أو 
االنفصالي في سوريا ليس خطراً على تركيا فقط، بل 
على مس��تقبل سوريا أيضاً، الس��يما أنه يأتي بشكل 
أحادي وبقوة السالح، قبل التوصل إلى حل سياسي 

على طاولة التفاوض بالتوافق مع باقي األطراف.
فإذا م��ا تراجع احلزب عن فرض هذا املش��روع، 
وأعل��ن رض��اه مب��ا يت��م التوص��ل إلي��ه في املس��ار 
األراض��ي  وح��دة  يحف��ظ  ح��ل  وعب��ر  التفاوض��ي 
الس��ورية، فلرمب��ا أمكن التوصل إلى حلول وس��طي 
م��ع أنق��رة، فه��ي معنية مبن��ع املش��روع، وليس لها 
عداء أصي��ل مع األكراد كمكّون أساس��ي في س��وريا 
واملنطقة، بدليل انفتاحه��ا على أطراف كردية أخرى 
كثي��رة. ت��درك أنق��رة صعوب��ة اس��تثناء الفصائ��ل 
الكردية من احلل السياسي في سوريا أسوة بغيرها 
م��ن األط��راف، خاصة ف��ي ظل الدع��م املق��دم لها من 
واش��نطن وموس��كو عل��ى ح��د س��واء، إذ ال تعتبران 
حزب االحتاد الدميقراطي وذراعه العسكرية »قوات 

حماية الشعب« منظمات إرهابية كما تفعل أنقرة.
وعلي��ه، حت��اول أنقرة ق��در اإلم��كان تقليل نفوذ 
احلزب وإضعاف دوره املستقبلي عبر تفنيد سردية 
متثيل��ه لألك��راد )من خ��الل دعمها املجل��س الوطني 
الكردي وبش��مركة روج آفا(، وكس��ر احتكاره لصفة 
الالعب احملل��ي املواجه لداعش )من خ��الل تعاونها 
مع اجليش السوري احلر( ومنع التواصل اجلغرافي 
ب��ني كانتوناته، وإخراجه من املناط��ق ذات األغلبية 

العربية مثل منبج.
وهك��ذا، ومع اقتراب الثورة الس��ورية من ذكرى 
انطالقته��ا السادس��ة؛ تتح��ول س��وريا إلى س��احة 
صراع دولية وإقليمية غير واضحة املعالم ومحتدمة 
التناف��س بني مختلف األط��راف ومصاحلها. وما زال 
من العس��ير اجلزم مبآالتها، ال سيما في ظل غموض 
املوقف األميرك��ي حتى كتابة هذه الس��طور، وأيضاً 
-وهذا هو األهم- اس��تمرار أس��باب الث��ورة من ظلم 
وقت��ل وفس��اد وغيره��ا، ب��ل وتفاقمه��ا أكث��ر من ذي 
قب��ل بتراكم املظال��م والثارات، وارتف��اع جدران الدم 

والكراهية واالصطفافات.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

إْعِدُلوا َبين أْوالدكم
فوس، ُمتَعُتن���ا في ِصبانا،  أوالُدن���ا ِفل���ذاُت أكباِدنا، وثم���رات قلوبنا ُقّرة العي���ون وبهجة النُّ

ق املساواة بينهم. هم علينا أن نقيم العدل فيهم، وأن ُنحقِّ وُمْنَيُتنا في ِكَبرنا، من حقِّ
���د ف���ي أعمالهم، إال أن تكون مغروس���ًة  حم���ة ال تتجّل���ى ف���ي حياة العباد، وال تتجسَّ إن الَرّ
راحم وَوَصف  ف���ي نفوس���هم، جتري بها عروقهم، وَتنُبُض بها قلوبه���م، وقد أمر الله تعالى بالتَّ
املؤمن���ن بأنه���م }أِش���ّداء عل���ى الُكف���ار ُرَحم���اُء بينه���م{ الفت���ح-29؛ وأَْولى الن���اس بالتراحم 
ِحم ُش���ْجنٌة من الرحمن، َم���ن وَصلها وصلُه الل���ه، وَمن َقَطعها  والتعاط���ف َذُوو األرح���ام »فالرَّ

قطعه الله« رواه الترمذي.
ل رسول الله ] يومًا احَلَسن واحُلَسن، فرآه األقرع بُن حاِبس، فعجب لذلك، وقال: إن  قَبّ
لُت أحدًا منهم قّط! فنظر إليه رس���ول الله ]، وقال: »َمن ال َيرحم  لي عش���رة من الولد ما قبَّ

حمَة من قْلِبك« رواه البخاري. ال ُيرَحم، أو أملك أن َنَزع الله الرَّ
ه���ذه الرحمة الِفطرية باألطفال التي تْس���ُكُبها ُنفوس اآلباء واأُلمهات على األبناء َعفوًا 
هُر ِعطرُه في الهواء، ال  يَنه على صفحة املاء، وكما ُيرس���ُل الَزّ ف، كما يْس���ُكُب الَبْدُر جُلَ بال تكلُّ

َتْستكِمل عدتها، وال تبلغ غايتها إاّل بإقامتها على قاعدة العدل بن األوالد.
ب املس���لمن فأحَس���َن تأديبه���م، ورّباهم على َعينيه،  إن النب���ي األكرم محمدًا ]، الذي أَدّ
أَمره���م أن يتق���وا الل���َه وَيْعِدل���وا ب���ن أوالده���م، فإن م���ن أعظ���م العوامل في انح���راف األوالد 
ال�ُمفاَضل���ة بينه���م ف���ي احملب���ة واملعاملة والعط���اء، وَرد في احلديث: »س���اُووا ب���ن أوالدكم في 
عمان بن ِبش���ر أن أب���اه أتى به إلى  ���ة« أخرج���ه الطبراني، وروى البخاري ومس���لم عن النُّ العطيَّ
النبي ] فقال: »إني َنَحلُت ابني هذا ِنحلًة« أي أعطيته َعطاًء، وأراد أن ُيش���ِهد رس���وَل الله ] 
هم َوَهْبَت له ِمثَل هذا؟ قال: ال،  على ذلك، فقال له: أَلك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أَُكَلّ
ك أن يكونوا لك في الِبرِّ سواًء؟  قال: فال ُتش���ِهْدني إذًا، فإني ال أَش���هُد على َجور، ثم قال: أيُسرُّ
ق���ال: بل���ى، فقال النب���ي ]: فال إذًا، وقال: إتق���وا الله واْعِدلوا بن أوالدكم! فهذا خير ش���اهٍد 

على وجوب الَعْدل في العطاء.
لها  ل ابنه، وأجلسه على فخذه وعنده ابنٌة له فقبَّ وَروى أنٌس أن رجاًل كان عند النبي ] فقبَّ
فأجلس���ها بن يديه، فقال النبي ]: »فما عدلَت بينهما«! أخرجه البيهقي. وهذا ش���اهٌد على 
وج���وب العدل في املعاَملة. كما قال: »س���اُووا َبن أوالدكم ف���ي الَعِطّية« رواه الطبراني، وبدعوة 
هم بُحس���ن ُمعاملتهم، فقال: »َرِحَم اللُه والدًا  اآلب���اء واألمه���ات إلى أن ُيعينوا أوالدهم على ِبرِّ
ه« رواه ابن حبان إن للعدل واملس���اواة ب���ن األوالد أثرًا طيبًا في حبِّ األبناء  أع���اَن وَلده على ِبرِّ
ة النبوية والقاعدة التربوية بالتْمِييز  ���نّ ُر لهذه السُّ لآلباء، وفي طاعتهم والِبرِّ بهم، وأّما التنكُّ
ُب من  بن األبناء وال�ُمفاَضلة في املعاملة فإنه ُيحدث أس���وأ النتائج وأَْوخم العواقب مبا يس���بِّ
د من شعوٍر باحلسد والَبغضاء،  لوكية، والُعقد النفسية عند األبناء، ومبا ُيَولِّ االنحرافات السُّ
غب���ِة بطل���ب اإليذاء واالنتق���ام، كما فعل إخوة يوُس���ف مل���ا رأوا َمْيَل أبيهم  ���ُر مش���اعَر الرَّ فُيَفجِّ
الل }إذ قاُلوا َلُيوُس���ُف وأخوُه أحبُّ  يعقوب عليه الس���الم إلى يوس���ف، فإنهم َرَموا أباهم بالضَّ
إلى أبينا ِمّنا ونحُن ُعصبٌة إن أبانا لفي ضالل ُمبن{ يوسف-8، وَحَبكوا مؤامرَة إبعاد يوُسف 

من أبيهم وإلقائه في األخطار لُيطِفؤوا ما في الصدور من جمرات النار!
ويب���دو أن اجلاهلي���ة لم ُتغادر هذه الديار قبل أن تترك في نفوس أهل اجلهل من الرجال 
والنساء بعضًا من مساوئ اآلثار، إذ ال تزال جتُد في هذا الزمان رؤوسًا عِفنة، وُنفوسًا مريضة 
من آباء وأمهات يكرهون البنات وَيحزنون إذا وهبهم الله اإلناث، وُيصابون مبا أصيب به أهُل 
���ر أحُده���م باأُلنثى َظلَّ َوجُهُه ُمْس���َوّدًا  اجلاهلي���ة الذي���ن وصفه���م الله تعالى بقوله: }وإذا ُبشِّ
راب..{  ُه في التُّ ِس���ُكُه على ُهْوٍن أم َيُدسُّ ���َر ِبه أمُيْ وهو َكظيم [ يَتوارى من الَقْوِم من ُس���وِء ما ُبشِّ

النحل-58-59، ال يختلف صنيعهم عن صنائع ساِلف الَعهِد إال باالمتناع عن الَوْأد!
روي أن ابن عمر لِقَي رجاًل كان عنده بنات، فتمّنى موَتهّن، فغضب ابن عمر فقال له: أنت 
َبُهّن  رات النبوية ملن رزقه الله إناثًا قوُله ]: »َمن كان له ثالُث بناٍت فأدَّ َترُزُقهّن؟! وِمن ال�ُمَبِشّ

َجُهّن فله اجلنة« فسأله رجل: واثنَتن؟ قال واثنتن!< وأحسَن إليِهّن وزوَّ

السعودية وأميركا تتفقان على خطر إيران بالمنطقة
 قال مستش��ار كبير لول��ي ولي العهد الس��عودي إن 
األمير محمد بن س��لمان والرئيس األميركي دونالد ترامب 
اتفق��ا ف��ي اجتماعهم��ا عل��ى أن إيران متث��ل تهدي��داً أمنياً 
عل��ى املنطقة، وأكد أن اجتماعهم��ا كان حتوالً تاريخياً في 

العالقات بني البلدين.
وقال املستش��ار الس��عودي في بيان إن ترامب وولي 
ول��ي العهد »تطابق��ت وجه��ات نظرهما بش��كل تام حول 
خطورة التحركات اإليرانية التوس��عية ف��ي املنطقة، وإن 
إي��ران حتاول كس��ب ش��رعيتها في العالم اإلس��المي عبر 

دعم املنظمات اإلرهابية«.
وأض��اف البي��ان أن األمير محم��د بن س��لمان أكد أن 
االتف��اق الن��ووي اإليران��ي »س��يئ وخطي��ر للغاي��ة على 
املنطقة، وش��كل صدمة للعارفني بسياس��ة املنطقة، وإنه 
لن يؤدي إال لتأخير النظ��ام اإليراني الراديكالي لفترة من 

الزمن في إنتاج سالحه النووي«.
وذكر املستشار الس��عودي أن احملادثات متثل نقطة 
حت��ول تاريخي��ة ف��ي العالق��ات ب��ني البلدي��ن، وأض��اف 
مستش��ار ولي ولي العهد الس��عودي أن اللقاء أعاد األمور 
إل��ى مس��ارها الصحيح، ويش��كل نقل��ة كبي��رة للعالقات 

ب��ني البلدي��ن في كاف��ة املجاالت السياس��ية 
والعس��كرية واألمني��ة واالقتصادية، و»ذلك 
بفض��ل الفه��م الكبير للرئي��س ترامب ألهمية 
العالقات ب��ني البلدين واس��تيعابه ورؤيته 

الواضحة ملشاكل املنطقة«.
وق��ال بي��ان املستش��ار الس��عودي إن 
األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان »أب��دى ارتياحه 
بعد اللقاء للموق��ف اإليجابي والتوضيحات 
التي س��معها من الرئيس ترامب حول موقفه 

من اإلس��الم، وذل��ك عكس ما رّوج��ه اإلعالم ع��ن الرئيس 
األميرك��ي«، وأض��اف أن ل��دى ترم��ب نّي��ة ج��ادة وغي��ر 
مس��بوقة للعمل مع العالم اإلس��المي، وحتقيق مصاحلة 

بشكل كبير، وأنه يرى فيه صديقاً حقيقياً للمسلمني.
وأوضح املستش��ار أن اجلانبني ناقش��ا في االجتماع 
العدي��د م��ن امللف��ات االقتصادي��ة ب��ني البلدي��ن، ومنه��ا 
اس��تثمارات س��عودية كبيرة في الواليات املتحدة، وفتح 
فرص للشركات األميركية بشكل كبير واستثنائي للدخول 

إلى السوق السعودية.
وقال الباحث السعودي في العالقات الدولية هشام 
الغن��ام إن زي��ارة ول��ي ول��ي العه��د الس��عودي للواليات 

املتحدة تتصدره��ا األولويات االقتصادية بس��بب تراجع 
أس��عار النف��ط، ورغب��ة اململك��ة في االنف��كاك م��ن العقدة 
النفطية، ولكن ذلك لن يحجب أهمية الش��ق السياسي في 

الزيارة.
وكان الرئي��س األميرك��ي التق��ى ول��ي ول��ي العه��د 
الس��عودي ف��ي البي��ت األبي��ض ف��ي أول لق��اء ملس��ؤول 
س��عودي على هذا املس��توى من��ذ تنصيب ترام��ب، وقال 
املراس��ل بواش��نطن ف��ادي منصور إن ه��ذا اللق��اء -الذي 
حض��ره ع��دد كبي��ر م��ن مستش��اري ترامب- ميه��د للقاء 
املق��رر يوم اخلميس املقب��ل إلجراء مباحثات رس��مية بني 

اجلانبني.{

»تبرئة« مبارك.. 
إعالميًا

بقلم: خليل العناني

ال غرابة في شغف بعض املثقفني والكّتاب 
الع��رب مبصر، وعش��قهم لها، وال ضي��ر في أن 
يعّب��روا عن ذل��ك كتابة وش��عراً وأدب��اً وغناًء. 
ول��َم ال وهي »احملروس��ة« التي مّر م��ن بوابتها 
جن��وم كب��ار ف��ي مختل��ف املج��االت الفكري��ة 
واألدبي��ة والثقافية. لكن أن يخلط بعضهم بني 
مصر وحّكامها فه��ذا هو مكمن اخللل والعجب، 
خصوصاً إذا كان من بني هؤالء احلكام من دّمر 
ونه��ب وأفقر مصر، كما هي احل��ال مع الرئيس 
املخلوع حس��ني مب��ارك. فقبل أي��ام، كتب أحد 
أصح��اب األقالم الش��هيرة عموداً ف��ي صحيفة 
عربي��ة معروف��ة يدافع فيه عن مب��ارك، ويثني 
عل��ى قرار براءته الذي أصدرته محكمة النقض 
قبل أسبوعني. لم يخجل الرجل من أن يشّك في 
نفس��ه أكثر من ش��ّكه في مبارك حني كتب: »لو 
س��معته بأذنّي )يقصد مب��ارك( يق��ول: اقتلوا 
املتظاهرين، ملا صّدقت أذنّي«. وال أدري ما س��رّ 
هذا الهي��ام بديكتاتور مثل مب��ارك؟ وما الدافع 
وراء تزلٍف كه��ذا، لغة وأس��لوباً، لرجل ال تزال 
ي��داه ملطخت��ني بجرائم سياس��ية واقتصادية 

وجنائية، مهما بّرأه القضاء؟ 
دع��ك من س��جل الكات��ب املل��يء مبغازلة 
السياس��يني واحل��كام الع��رب من��ذ أكث��ر م��ن 
ثالث��ة عق��ود، وه��و ال��ذي ال يتوقف عن س��رد 
حكاياته معه��م ومع أس��رهم وعائالتهم، دون 
أن يق��ف أح��د عل��ى مصداقية م��ا يق��ول، أو ما 
يّدع��ي معرفت��ه، لك��ن أن يص��ل ب��ه احل��ال أن 
أن��واع  كل  م��ارس  ديكتات��ور  س��معة  يغس��ل 
االستبداد والفس��اد واإلجرام ثالثني عاماً فذلك 
ما ال يتحمله عقل أو ضمير. وهو ال ينس��ى حني 
يغازل مب��ارك، أن يبالغ في ش��يطنة خصومه 
السياس��يني، خصوص��اً م��ن اإلس��الميني، وأن 
يتهمه��م ب��كل نقيصة، وف��ي مقدمته��ا اإلرهاب 
والقت��ل، في وصلة من املزاي��دة املقززة من أجل 

تبرير استمرار قمعهم وقتلهم.
لم يعدم تاريخ العرب أمثال هؤالء الكتاب 
الذين يكيلون املديح والثناء للسلطة في مقابل 
التقّرب منها، أو طمعاً في حفنة من مال أو رغبة 
في ج��اه. وال يخجل ه��ؤالء أن يحّولوا أقالمهم 
مادة للبيع والشراء في بالط السلطة، بحيث ال 
يحكمها مبدأ، وال يزينه��ا موقف أخالقي، وكأن 
قدر الش��عوب العربية أن يتح��ول من ُيفترض 
أنهم ضمائر األمة وحاملو مش��عل نهضتها إلى 
مجرد أداة في يد السلطة، حتركهم كيف تشاء، 

وهو مستوى جديد للسقوط واالنحدار.{
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»أربكان«... في ذكرى رحيله: »تركيا« تستعّد لعهد جديد
 بعد أيام تشهد تركيا االستفتاء على دستور جديد، 
س��يكون إقراره خامتة لس��نوات طويلة م��ن الكفاح على 

طريق احلرية واالنعتاق من سطوة العسكر.
رحي��ل  عل��ى  س��نوات  س��ت  م��ّرت  أي��ام  وقب��ل 
البروفس��ور »جنم الدين أرب��كان« )1926/10/29م - 
2011/2/27م(، صانع الصحوة اإلس��المية في تركيا 
احلديث��ة، وصاح��ب أط��ول وأش��رس ملحم��ة جهادي��ة 
عب��ر القان��ون والدس��تور عل��ى امت��داد اثن��ني وأربع��ني 
عام��اً )1969 – 2011م(؛ عل��ى طريق إع��ادة تركيا إلى 

أحضان اإلسالم.
وحت��ى يقول الش��عب كلمته في الدس��تور اجلديد، 
نتوق��ف أم��ام ذك��رى رحي��ل أرب��كان، ومس��يرة كفاح��ه 

احلافلة بالنضال والتضحيات.
فرغم نبوغه في تخصصه العلمي الذي وضعه على 
س��لم املجد، إال أنه فضل خوض غمار السياس��ة وحتمل 
مخاطرها، فهو خريج كلية الهندسة امليكانيكية بجامعة 
إس��طنبول ع��ام 1948م، وكان األول عل��ى دفعته، ونال 
ش��هادة الدكتوراه في هندسة احملركات عام 1953م من 
أملاني��ا، وهناك حق��ق ابتكارات جديدة - م��ا زالت حتمل 
اس��مه - لتطوير صناعة محركات الدبابات، التي تعمل 

بكل أنواع الوقود.
وبع��د عودت��ه إل��ى تركيا ف��ي نهاية ع��ام 1955م، 
جنح ف��ي صناعة أول »مح��رك«.. لكنه ت��رك ذلك املجد، 
واجت��ه إل��ى صناع��ة أم��ة جدي��دة عل��ى هدى اإلس��الم 
العظيم، فقد أيقن أن بناء األمم أهم لديه من بناء املصانع 

واحملركات.
ولم تكن مهمة الرجل سهلة، بل كانت أشبه بعملية 
استشهادية داخل أتون السياسة الذي كان غليانه على 
أش��ده، فقد ح��اول عظماء س��ابقون أن يخوض��وا عملية 
إع��ادة بع��ث األم��ة التركية عل��ى هدي من قيم اإلس��الم، 
ولكن العلمانية الشرسة كانت لهم باملرصاد، وحصدتهم 
مقاصلها مثلما جرى م��ع الزعيم عدنان مندريس رئيس 
وزراء تركي��ا )1950 م - 1960م(، الذي مت تعليقه على 

املشنقة هو واثنني من رفاقه في 17/ 1961/9م.
فمنذ إس��قاط دول��ة اخلالف��ة ع��ام 1924م على يد 
مصطفى كمال، وتأسيس نظام علماني ال يطيق اإلسالم، 
ال اسماً وال رس��ماً، ظلت املؤسسة العسكرية هي احلاكم 
الق��وي ف��ي تركي��ا، حت��ى أنه��ى الرئي��س رج��ب الطيب 

أردوغان سطوتها بإفشال انقالب 15 متوز 2016م.
في تل��ك األجواء املرعبة، وبينما كانت تركيا تعيش 
أصعب فترات تاريخها، من انقالب عس��كري إلى انقالب 
أش��د بش��اعة، وم��ن طبق��ة علماني��ة إل��ى طبقة أش��نع، 
دخ��ل أربكان إل��ى حلبة السياس��ة ع��ام 1969م، وكان 
واضح��اً في توجهه اإلس��المي، وقاد احلركة اإلس��المية 
لتش��ق طريقه��ا وس��ط أن��واء العلماني��ة وحتت أس��ّنة 
رماح العس��كر.. والق��ى في س��بيل ذلك العن��ت والظلم، 
فق��د حل له النظام العلماني - على م��دى أربعني عاماً - 
أربعة أح��زاب؛ هي: »اخلالص الوطني«، و»الس��المة«، 

و»الرفاه«، و»الفضيلة«.. لكنه لم يتوقف ولم يستكن.
ومن��ذ الي��وم األول لدخول��ه حلبة السياس��ة، أعلن 

»أرب��كان« هويت��ه بش��جاعة قائ��الً: »إّن أمتن��ا ه��ي أمة 
اإلميان واإلسالم، وقد حاول املاس��ونيون والشيوعيون 
أن ُيخِرّب��وا ه��ذه األم��ة ويفس��دوها، وجنح��وا ف��ي ذلك 
إل��ى حد بعي��د، فالتوجيه واإلع��الم بأيديه��م، والتجارة 
بأيديهم، واالقتصاد حتت سيطرتهم، وأمام هذا الطوفان 
فليس أمامنا إال العمل معاً يداً واحدة، وقلباً واحداً؛ حتى 
نس��تطيع أن نعي��د تركي��ا إلى س��يرتها األول��ى، ونصل 

تاريخنا املجيد بحاضرنا الذي نريده مشرقاً...«.
وقد أش��علت تلك الكلمات ثورة املؤسسة العلمانية 
املتطرف��ة؛ فأص��درت محكم��ة أم��ن الدول��ة العليا ق��راراً 
بحل حزبه األول )اخل��الص الوطني(، ومصادرة أمواله 
وممتلكات��ه، بع��د أن جَرّمت��ه بتهم��ة انتهاك الدس��تور، 
والعم��ل عل��ى إلغ��اء العلماني��ة، والعم��ل ض��د مب��ادئ 

»أتاتورك«، والدعوة إلقامة حكومة إسالمية في تركيا.
واقتيد »أربكان« وزمالؤه إلى السجن بُتهٍم متعددة، 
من بينها العمل على اس��تبدال قوان��ني الدولة العلمانية 
مبب��ادئ تقوم على أس��اس اإلس��الم، وهو م��ا كان كافياً 
ألن يحكم عليه بالسجن ملدة أربع سنوات، وإخراجه من 

احللبة السياسية.
وهك��ذا ظل يواج��ه انقالب��اً بع��د انق��الب، وأحكاماً 
متتالية بالسجن ومصادرة لألموال واملمتلكات! من ِقَبل 
الطبقة العلمانية، تلك الطبقة التي أصرت حتى وهي في 
الن��زع األخير من عافيتها عل��ى االنتقام من هذا العمالق، 
مس��تخدمة كل م��ا ف��ي أيديها م��ن أدوات قانوني��ة، ولم 
تتوان عن استخراج كل ما في جعبتها من ِحَيل سياسية 
لالنتقام من »العدّو اإلسالمي اللدود«، فأصدرت احملكمة 
العلي��ا )قضاته��ا علماني��ون( حكمه��ا بإدان��ة »أربكان« 
بالغرامة ب�12.5 مليون ليرة تركية )تسعة ماليني دوالر 
حينه��ا(، وذلك بع��د حل »ح��زب الرفاه« ع��ام 1998م، 
وإجبار »أرب��كان« على االس��تقالة من رئاس��ة احلكومة 
بالقوة العسكرية، وبناء على ذلك احلكم؛ مت احلجر على 
كل ممتل��كات »جن��م الدين أرب��كان« مبا فيه��ا بيته الذي 
كان يعي��ش فيه.. وأصب��ح مخّيراً بني الدف��ع أو بيع كل 

املمتلكات في مزاد علني.
كان الداف��ع احلقيق��ي وراء هذه احلمل��ة هو حتقيق 
حزب��ه مفاجأة بفوزه في عدة م��دن باالنتخابات البلدية 

ع��ام 1994م، وف��ي ع��ام 1995م حدث��ت مفاج��أة أكبر 
بفوزه بأغل��ب املقاعد ف��ي االنتخاب��ات البرملانية )158 
مقع��داً من أصل 550(؛ ليصعد »جنم الدين أربكان« إلى 
رئاسة احلكومة عام 1996م، ويصبح أول رئيس وزراء 

»إسالمي« في تركيا منذ سقوط اخلالفة عام 1924م.
فأس��س  »أرب��كان«؛  املناض��ل  الزعي��م  يي��أس  ل��م 
حزباً جدي��داً »الفضيلة« ع��ام 2000م، وتولى »رجائي 
قوطان« رئاسته بسبب منع »أربكان« من مزاولة العمل 

السياسي.
وفي عام 2003م زال احلظر عن »أربكان«؛ فأس��س 
حزب��اً جدي��داً ه��و ح��زب »الس��عادة«.. وواص��ل الرجل 
رس��الته حتى آخر نَفس في حياته يوم األحد 27 شباط 

2011م يوم رحيله.
لق��د ظل أربكان يدعو ملش��روعه اإلس��المي املتكامل 
ب��كل جس��ارة ودون توق��ف أو تردد حت��ى وفاته يرحمه 
الله، وبع��د أن وضع تركيا على طريق العودة لإلس��الم 
م��ن جدي��د بقي��ادة تالمذت��ه »رج��ب طي��ب أردوغ��ان«، 
و»عبدالله غول«.. وفق اجتهاداتهم اخلاصة التي كانت 

موفقة بفضل الله.
إن طريق احلرية والتحرر واالنطالق نحو املستقبل 
على هدي مش��روع إس��المي حضاري كبي��ر يقف العالم 
أمام��ه اليوم باحت��رام، ويس��تفز كل قوي االس��تعمار... 
ه��ذا الطري��ق الذي ب��دأ يوم عل��ق عدن��ان مندريس على 
املش��نقة، ودفن��ت فيه على امتداد س��تة وخمس��ني عاماً 
جماجم اآلالف، وروته شالالت من دماء األبرياء وسكبت 
علي��ه أنهار م��ن الدموع والع��رق، حتى انته��ى ذلك يوم 
فش��ل االنقالب األخي��ر في 15 مت��وز 2016م لتبدأ تركيا 
عهداً جديداً ومش��رقاً - بإذن الله - يوم االس��تفتاء على 

الدستور اجلديد.{

بقلم: شعبان عبد الرحمن

أعمى يضيء طريق أّمة
بقلم: الشيخ محمد حمود

عندما كان النبي | يدعو زعماء قريش ويعرض عليهم اإلسالم، ليكّفوا بأسهم عن أصحابه 
رضي الله عنهم، وذلك في اليوم الذي خصصه لذلك، أتى عبد الله بن أم مكتوم يستقرئ النبي | 
آي��ة في كتاب الله، وقال للنبي: علمني مما علمك الل��ه، وقد كان ال يعلم بأمر ذلك اليوم املخصص 
فق��ط لدعوة زعماء قريش، فأعرض الرس��ول عنه، وتولى نحو أولئك الزعم��اء من قريش، و أقبل 
عليهم. الله عليه بعض بصره، وأحس كأن شيئاً يخفق برأسه، ثم أنزل الله عليه سورة من أجل 
ه��ذا الصحاب��ي اجلليل، تثني على حرص��ه على العلم، وتوض��ح مكانته، وأنه عن��د الله أهم من 
زعماء قري��ش، وتعاتب النبي | الذي هو أحب خلق الله إليه، بآيات تتلى ليوم القيامة <عبس 

وتولى أن جاءه األعمب..>. 
عب��د الله ب��ن أم مكتوم كان من الس��ابقني إلى اإلس��الم، وعاش محنة املس��لمني مبكة بكل ما 
حفل��ت به من تضحية وثب��ات وصمود وفداء، وعاين من أذى قريش م��ا عاناه أصحابه، وبال من 
بطش��هم و قسوتهم ما بلوه، فما النت له قناة، وإمنا زاده ذلك استمساكاً بدين الله، وتعلًّقا بكتاب 
الله وتفقها في ش��رع الله، و إقباالً على رس��ول الله صلوات الله وس��المه عليه. جاهد في س��بيل 

الله، وقد تولى العديد من املناصب، فهو يتميز بصفات كثيرة يعجز القلم عن ذكرها.
أول س��فير في اإلسالم، وأول مهاجر إلى املدينة،  وصاحبه مصعب بن عمير، أرسلهما رسول 
الل��ه | للمدينة ليكونا معلمني ألهله��ا يدعوهم لدين الله، ويقرآنهم الق��رآن، ويفقهانهم في دين 

الله، وميهدان لهجرة النبي | والصحابة.
اس��تخلفه النب��ي | عل��ى املدينة عند غياب��ه عنها بضع عش��رة مرة، كان��ت إحداها يوم أن 

غادرها لفتح مكة.
كان ابن أم مكتوم رجالً أعمى من أهل األعذار، ولكنه رأى النور بقلبه فسار في الطريق يلتمس 
له نوراً، جاء إلى النبي | يوماً يقول: بيتي بعيد والطريق كله هوام، وليس لي قائد يقودني إلى 

املسجد. فقال |: أتسمع النداء؟ قال: نعم، فقال له |: ال أجد لك عذراً.
وفي الس��نة الرابعة عش��رة للهجرة عقد عمر بن اخلطاب العزم عل��ى أن يخوض مع الفرس 
معرك��ة فاصلة، تزي��ل دولتهم وملكه��م وتفتح الطريق أمام جيوش املس��لمني، فكت��ب إلى عماله 

يقول: ال تدعوا أحداً له سالح، أو فرس، أو خبرة، أو رأي، إال وجهتموه إلي، والعجل العجل.
وطفقت جموع املسلمني تلبي نداء الفاروق، وكان في هؤالء املجاهدين عبد الله بن أم مكتوم، 
ونحن هنا ال نتحدث عن أقوياء وال عن أصحاء، بل نتحدث عن أهل األعذار، ولكن أعذارهم لم حتل 
بينه��م وبني الوصول إلى الله تبارك وتعالى، فإذا ب�عمر رض��ي الله عنه يقول له: إلى أين تذهب 
ي��ا اب��ن أم مكتوم وأنت ممن عذرك الله؟ أما قال الله عز وجل: <َلْي��َس َعلَى األَْعَمى َحَرٌج>؟ فقال: 
حتول بيني وبني الش��هادة يا ابن اخلط��اب؟ فقال رضي الله عنه: وماذا تصن��ع معهم؟ قال أكّثر 

سواد املسلمني.
فخ��رج مع من خرج، وملا ُصّف��ت الصفوف لم يقل: أقف في الصف��وف اخللفية، واحموني من 
النب��ال وض��رب الرماح، بل وقف في وس��ط املعركة وقال أن��ا أحمل لكم الراية الي��وم. وهل تدري 
معن��ى مس��ؤولية حمل الراية؟ فالراي��ة ال يحملها إال األبطال، ال يحمل الراي��ة إال من هو أهل حلمل 
الراية، ألن حاملها مس��تهدف في أرض املعركة الس��قاط الراية. وما س��قطت الراية من يد األعمى، 
انته��ت املعرك��ة مع غروب ذلك اليوم، فبحث��وا عن ابن أم مكتوم فإذا هو متبس��م قد فارق احلياة، 

يحتضن تلك الراية، وقد نصر الله املسلمني في ذلك اليوم نصراً مؤزراً.
الس��ؤال األخي��ر، هو كيف خرج م��ن الدنيا؟ خرج من أج��ل إعالء هذه الراي��ة. وكيف يبعث؟ 
يبع��ث بني ماليني البش��ر الذين ال يحصيه��م إال الله وهو يرفع ه��ذه الراية. ففي ذل��ك اليوم الذي 
س��يجمع الله فيه األولني واآلخرين، كم هم الذين يحملون هذه الراية؟ وكم هم الذين عاش��وا من 

أجلها؟ وكم هم الذين ضحوا في سبيلها؟ اللهم اجعلنا منهم ومعهم.{

علماء الشريعة في لبنان يطالبون بالعفو العام
طالب علماء الش��ريعة في لبنان رئيس اجلمهورية والدولة اللبنانية، بأن يش��مل العفو العام 

املزمع إصداره موقوفي عبرا في صيدا وسائر املوقوفني املظلومني، وخاصة اإلسالميني. 
جاء ذلك خالل اس��تقبال هيئة علماء املس��لمني أهالي املوقوفني في مق��ر الهيئة في صيدا عصر 
األربعاء 2017/3/9، بحضور مس��ؤول اجلماعة في صيدا واجلنوب الش��يخ مصطفى احلريري،  

ونائب رئيس املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية في لبنان الدكتور بسام حمود.
وفد الهيئة ضم رئيسها الشيخ رائد حليحل، ونائب الرئيس الشيخ خالد عارفي، ورئيس املكتب 
التنفيذي في صيدا الشيخ علي السبع أعني، وأعضاء املكتب العلماء أحمد عمورة، جمال إسماعيل، 

عبد الله البقري، محمد الزغبي وعلي اليوسف، ومجموعة من املشايخ أعضاء الهيئة العمومية..  
وأك��د رئي��س هيئة علماء املس��لمني ف��ي خطابه ال��ذي وجهه ألهال��ي املعتقلني ح��رص الهيئة 
وس��عيها لكي يش��مل العفو العام أبناءهم، معتبراً أن املعتقلني ليس��وا إرهابيني وإمنا هم لبنانيون 

من عائالت صيداوية معروفة.
وتاب��ع الش��يخ حليحل بأن��ه ال يجوز أن يك��ون العفو استنس��ابياً، بل إن العفو إذا ش��مل أبناء 

املسلمني سيساعد في إقامة العدل وبالتالي ارتياح عام واستقرار. 
كذل��ك طالب رئيس هيئة علماء املس��لمني في لبنان أهالي املوقوف��ني مبواصلة حتركاتهم وفق 

القانون.

الجماعة اإلسالمية: زيارة وزير االقتصاد لطرابلس 
هل تنعش الوضع االقتصادي فيها؟

علق��ت اجلماعة اإلس��المية في طرابلس على زي��ارة وزير االقتصاد رائد خ��وري لطرابلس، 
حي��ث رأت فيها زيارة ذات معن��ى إلنعاش حالة اجلمود االقتصادي احلاصل بس��بب الالمباالة 
الت��ي مُت��ارس بح��ّق العاصم��ة اللبناني��ة الثاني��ة.. ورأت اجلماع��ة أن الزي��ارة إذا م��ا أعطيت 
األهمي��ة املطلوبة ولم تكن ش��كلية وبروتوكولية، ميكنها أن حتّقق ش��يًئا م��ن أمنيات املواطنني 
الطرابلس��يني ف��ي ني��ل حقوقهم.. وأك��دت اجلماع��ة أن املرافق واملؤسس��ات العام��ة واخلاصة 
والصناع��ات  املوجودة في طرابلس ليس��ت معطل��ة باختيارها، وإمنا املعطل ه��و عدم إعطائها 
الدور الذي تستحق، كما نّوهت بدور رئيس غرفة الصناعة التجارة السيد توفيق دبوسي الذي 
حاول ويحاول جاهداً إبراز أهمية دور طرابلس وتفعيل العجلة االقتصادية فيها، على الرغم من 

التعطيل الذي يأتي من قبل الوزارات واملسؤولني املعنيني..
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مدين��ة صيدا، ومن غير املقبول الس��ماح ألح��د بأن يهدد 
األمن في املنطقة. ودعا حمود إلى اليقظة في هذه املرحلة 
الدقيقة واحلساس��ة، مثمناً دور العلماء في نش��ر الوعي 

واحلرص على السلم األهلي. 
بدوره رئيس هيئة علماء املسلمني في لبنان الشيخ 
رائد حليح��ل أبدى اس��تعداد الهيئة للتواص��ل مع كافة 
الق��وى الفلس��طينية من أج��ل إحقاق احل��ق، واملصلحة 

املشتركة للشعبني اللبناني والفلسطيني. 

تباح��ث وف��د هيئ��ة علم��اء املس��لمني م��ع الق��وى 
اإلس��المية ف��ي س��بل صيان��ة املخي��م م��ن االنزالق��ات 
اخلطيرة التي يتعرض لها، وأثنى رئيس الهيئة الش��يخ 
رائ��د حليحل على دور القوى اإلس��المية ف��ي مخيم عني 

)مكت��ب طرابل��س(، وقد ج��رى في اخلت��ام توزيع احللوة معتبراً إياها صمام أمان في حماية املخيم.
ش��هادات على الذين ش��اركوا في الدورة بقس��ميها 

األول والثاني.

وتتضمن املعرض ألبسة ش��رعية ومأكوالت بيتية 
وأدوات منزلي��ة وبياض��ات وكتب��اً إس��المية وقصص��اً 
وقرطاس��ية، باإلضاف��ة إل��ى األكسس��وارات واأللع��اب 

والهدايا ملختلف املناسبات.

الدفاع عنه.
وق��د ض��م النش��اط حوال��ي 700 طال��ب/ة م��ن 

مختلف األعمار.

ف��ي املرحل��ة القادم��ة،  ودار احلدي��ث ح��ول العف��و العام 
وض��رورة ش��موله املوقوف��ني اإلس��الميني املظلومني لطي 
صفحة الظلم التي طالت، وطالبت بعدم االستنسابية فيه 
حتى ال يتحول هذا املش��روع عن هدفه ويصبح أداة انتقام 

وتشف بدل أن يكون للم الشمل واملصاحلة الوطنية.

تق��دمي أطباق متنوع��ة من الطع��ام وخاصة اخلضار 
والفواكه املسموح تناولها ملرضى الكلى.

اجلماع��ة  اس��تقبلت 
مركزه��ا  ف��ي  اإلس��المية 
األربع��اء  ظه��ر  صي��دا  ف��ي 
م��ن  وف��داً   2017/3/9
هيئ��ة علم��اء املس��لمني ف��ي 
لبن��ان ض��م رئي��س الهيئ��ة 
فضيلة الش��يخ رائد حليحل 
الش��يخ  األس��بق  والرئي��س 
أحم��د العمري ونائب رئيس 
الهيئة الش��يخ خالد عارفي 

ورئي��س املكتب التنفيذي في صيدا الش��يخ علي الس��بع 
أع��ني، واملش��ايخ علي اليوس��ف ومحمد الزغب��ي وأحمد 

مارديني. 
تباحث وفد الهيئة مع املسؤول التنظيمي للجماعة 
في اجلنوب الش��يخ مصطف��ى احلري��ري، ونائب رئيس 
املكتب السياس��ي للجماعة في لبنان د. بسام حمود، في 

آخر املستجدات في مخيم عني احللوة، ولبنان عموماً.
واعتبر الدكتور بس��ام حم��ود أن أمن املخيم من أمن 

هيئ��ة  وف��د  زار  كم��ا 
بهي��ة  الس��يدة  العلم��اء 
مجدلي��ون،  ف��ي  احلري��ري 
اإلسالمية  القوى  ومسؤولي 

في مخيم عني احللوة.
الق��وى  ع��ن  ش��ارك 
س��رها  أم��ني  اإلس��المية 
خط��اب  جم��ال  الش��يخ 
السياسي حلركة  واملسؤول 
حم��اس ف��ي منطق��ة صي��دا  

احلاج أبو أحمد فضل، ومسؤول حركة اجلهاد اإلسالمي 
احلاج ش��كيب العين��ا، والناطق اإلعالمي باس��م عصبة 
األنصار الشيخ أبو شريف عقل، ومسؤول حزب التحرير 
في املخي��م احلاج علي أصالن، إل��ى جانب مجموعة من 

التنظيمات اإلسالمية. 

ضمن األنشطة التي يقيمها 
اجلماع��ة  ف��ي  الدع��اة  مكت��ب 
ج��رت  بطرابل��س،  االس��المية 
الدكت��ور  الش��يخ  اس��تضافة 
الط��راس ي��وم اجلمعة  بس��ام 
10 آذار 2017 ف��ي يوم تربوي 
دع��وي، ب��دأ بخطب��ة اجلمع��ة 
في مس��جد أم املؤمنني السيدة 
خديجة رضي الله عنها في أبي 
س��مراء، ومن ثم بدورة للعلماء 
التربي��ة  ومدّرس��ي  والدع��اة  
الثان��ي من  اإلس��المية القس��م 

دورة  »س��حر الكلمة« حتت عن��وان »احلوار الفعال 
وإدارة التف��اوض« الت��ي أقيم��ت عص��راً ف��ي مرك��ز 
الدعوة، وذل��ك بالتعاون مع هيئة علماء املس��لمني 

النج��اة  جمعي��ة  افتتح��ت 
االجتماعية في بيروت يوم اجلمعة 
في 10/3/2017 معرضها »جنى 
الربيع« ف��ي قاعة ثانوي��ة اإلميان 
النموذجي��ة، بتغطية مباش��رة من 
إذاع��ة الفج��ر )الراع��ي اإلذاع��ي(، 
مفت��ي  س��ماحة  ح��رم  بحض��ور: 
الس��يدة  اللبناني��ة  اجلمهوري��ة 
يسرى دريان، عضو مجلس بلدية 
بيروت مغير سنجابة، مدير ثانوية 
االمي��ان األس��تاذ عدن��ان منصور، 

واملدير العام إلذاعة الفجر أمين املصري.
رحب��ت مس��ؤولة اجلمعي��ة ف��ي بي��روت الس��يدة 
منى زنت��وت باحلضور، ثم ألقت املربية الس��يدة أم عمر 

املصري كلمة باملناسبة.

أقام��ت هيئة نصرة األقصى، 
االجتماعي��ة،  النج��اة  وجمعي��ة 
بالتعاون مع رابطة ش��باب ألجل 
القدس في لبنان، دورة مقدس��ية  
تثقيفي��ة  للط��الب، ي��وم الس��بت 
مدرس��ة  ف��ي   ،)2017/3/4(
العلم واإلميان في بزبينا/ عكار.

وق��د تضمنت ال��دورة عرضاً 
مسرحياً للدمى يرافقه شرح عبر 
ش��ريط فيديو يتحدث عن معالم 
املس��جد األقص��ى املب��ارك، وع��ن 

فضائله. 
الديني��ة  أهميت��ه  بّين��ت  محاض��رة  كان��ت  كم��ا 
والتارخي��ة واالقتحامات التي يتع��رض لها، وكيفية 

جال وفد من هيئة علماء املس��لمني في لبنان برئاسة 
الش��يخ رائد حليحل يوم الثالثاء في  2017/3/14 على 
كل من الرئيس��ني الس��ابقني متام س��الم وفؤاد السنيورة، 
ووزير الداخلية نهاد املشنوق، وقد مت  التباحث في الوضع 
احلالي وضرورة ترتيب البيت السّني ملواجهة الصعوبات 

مبناس��بة ي��وم الكل��ى 
العامل��ي، نظمت مستش��فى 
دار الشفاء التابع للجمعية 
الطبية اإلسالمية بطرابلس 
صحي��اً  توجيهي��اً  نش��اطاً 
مفتوح��اً لزوار املستش��فى، 
تضم��ن تق��دمي اإلرش��ادات 
م��ن  الوقائي��ة  الصحي��ة 
كش��رب  الكل��ى  أم��راض 
الرياضة  وممارس��ة  املي��اه 
مت  كم��ا  ال��وزن،  وتخفي��ف 

أخ��ذ قياس الضغ��ط والطول والوزن لل��زوار، وتقدمي 
النصائ��ح الطبية اخلاصة بكل حالة. تخلل النش��اط 

زار وفد من اجلماعة اإلس��المية ف��ي عكار اللواء 
س��عد الله حمد ف��ي دارته ف��ي وادي خال��د لتهنئته 

بتوليه منصب األمني العام للمجلس األعلى للدفاع.
وق��د أك��د الوف��د الوق��وف  إل��ى جان��ب الدول��ة 
واملؤسس��ة العس��كرية. ومتن��ى عل��ى الل��واء حم��د 
أن يك��ون إل��ى جان��ب أهله  إلمن��اء ع��كار ونهضتها، 
وخاص��ة موضوع مط��ار القليعات مل��ا فيه من اخلير 

الكثير لعكار ولبنان.

كم��ا قام وف��د من اجلماعة اإلس��المية ف��ي عكار 
برئاس��ة مس��ؤول اجلماع��ة األس��تاذ أحمد هوش��ر ، 
بزي��ارة لقض��اة الش��رع الناجحني حديث��اً، القاضي 
ب��الل حمود في دارت��ه  - جديدة القيط��ع، والقاضي 

عمر البستاني في دارته - ببنني.
وكان��ت مناس��بة لتق��دمي التهنئ��ة لهم��ا باس��م 
اجلماع��ة، ومتن��ى الوف��د لهم��ا التوفيق ف��ي عملهم 

واإلخالص في رعاية الناس وشؤونهم األسرية.

الجماعة اإلسالمية تستقبل وفدًا من
هيئة علماء المسلمين في لبنان

وفد هيئة العلماء يلتقي القوى اإلسالمية في عين الحلوة
يوم تربوي لمكتب الدعاة في الجماعة بطرابلس

معرض جنى الربيع.. لجمعية النجاة في بيروت

هيئة نصرة األقصى: »سلسلة التثقيف المقدسي للطالب«

نشاطات هيئة علماء المسلمين بزيارة رؤساء حكومات

نشاط توجيهي صحي بمناسبة يوم الكلى في مستشفى دار الشفاء 

الجماعة في عكار تهنئ اللواء حمد و قضاة الشرع

أنشطة
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أخف����ق العه����د اجلدي����د واحلكوم����ة العتيدة املرافق����ة له في تق����دمي برهان بأن ش����يئًا قد تغّير 
ف����ي لبن����ان. عل����ى العكس، فقد فاح����ت في اآلونة األخي����رة روائح كريهة من بعض ملفات الفس����اد، 

واخلطاب الطائفي البغيض بات يتردد على بعض األلسنة دون من يستنكر أو يرفض.
وإذا م����ا جتاوزن����ا موض����وع قانون االنتخاب، ال����ذي من الواضح أن الطبقة السياس����ية ما زالت 
تخفض النار حتته، ولم تشعر بحاجة لتقويتها رغم أن املهل الدستورية إلقرار القانون االنتخابي 
اجلديد انتهت أو قاربت على النهاية، فإن سلس����لة الرتب والرواتب هي عنوان املرحلة هذه األيام. 
ورغم اإليحاء الذي يش����ير إلى أن إقرار السلس����لة وصل إلى خواتيمه الس����عيدة، ورمبا تكون أقّرت 
قبل وصول »األمان« إلى قرائها، فإن البعض يش����ير إلى أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الش����يطان 

ليتسلل بن تفاصيلها ويعرقل إقرارها، ولتكون هذه العرقلة صفعة جديدة للعهد.
 لس����ت خبي����رًا اقتصادي����ًا ألص����در أحكام����ي وأوّزع آرائي، لكن مارش����ح من أرقام سلس����لة الرتب 
والروات����ب واملوازن����ة التي يفت����رض أن تتضمن متوياًل لها، يش����ير إلى أن احلكوم����ة انتهجت أخيرًا 
سياس����ة ضريبية تطال اجلهات واملؤسس����ات املليئة، واحلرص على عدم حتميل الطبقة املتوس����طة 
والفقي����رة أعب����اء جديدة تثقل كاهلهم وتضّيق اخلناق حول رقابهم. إال أن النقاش����ات التي رافقت 
أرقام السلس����لة كش����فت أن رجال الدولة العميقة في لبنان الذين يتحكمون باملفاصل األساس����ية 
ومبصي����ر اللبنانين ليس����وا زعماء الطوائف كم����ا يعتقد البعض، وال الزعماء السياس����ين الذين 
يظه����رون عل����ى شاش����ات التلف����زة كل ي����وم، إمنا ه����ي منظوم����ة متكامل����ة ومعّقدة عاب����رة للطوائف 
واخلالفات السياس����ية، جتمعها املصلحة والتكّس����ب واإلثراء على حساب املواطن وخزينة الدولة، 
ول����و أدى ذل����ك إلف����الس الدولة وإفق����ار املواطن. هذه املنظوم����ة يظهر على س����طحها رجال أعمال 
ووكالء وكاالت حصري����ة وم����دراء مص����ارف وهيئات اقتصادية ومحتلون ألمالك بحرية ومش����اعات 
وعق����ارات مملوك����ة للدول����ة، هم أصح����اب ربطات عن����ق بّراقة ويرتدون س����اعات غالي����ة الثمن. هذه 
املنظومة ملمس����ها ناعم كاحلّية، لكن لس����عتها مميتة، وال تخرج س����ّمها إال حن يتم االقتراب من 
مصاحلها واملس����اس مبكتس����باتها، األمر الذي يبدو أن سلس����لة الرتب والرواتب التي يتم احلديث 
عنه����ا ق����د فعلته. ولعّل االعتكاف غير املس����بوق ال����ذي قام به قضاة احملاك����م وتضامن معهم قضاة 
الش����رع واحملام����ون والتلوي����ح باس����تقالة القضاة، مؤش����ر عل����ى أن املواجهة اخلفية التي س����تواجه 
السلسلة من الدولة العميقة املوّزعة على السلطات واملنتمية ملختلف األطياف السياسية ستكون 

عنيفة.
الطري����ف في املوازنة العامة أن الوباء الطائفي تس����لل إل����ى ضرائبها، فتم التراجع عن فرض 
رس����وم جدي����دة عل����ى الس����جائر بداعي أن هذه الرس����وم ستس����اهم في تش����جيع التهري����ب، في حن 
أن اجلمي����ع ي����درك أن تصني����ع التب����غ والتنب����اك في لبن����ان بات وكال����ة حصرية للطائفة الش����يعية 
الكرمية، وس����بق للرئيس نبيه بري أن اعتبر ش����تلة التبغ التي تصيب العباد بسرطان الرئة عنوانًا 
للمقاومة. وألن املوازنة تضمنت رفعًا للرسوم على املشروبات الكحولية، فقد اعتبر حزب الكتائب 
أن ه����ذه الرس����وم ذات طاب����ع طائف����ي على اعتبار أن املس����يحين هم الذين يس����تهلكون املش����روبات 

الكحولية)!!(.
بعيدًا من أرقام املوازنة والسلسلة املرافقة لها، ورغم التوجه اجلديد مبحاولة إعفاء الطبقة 
املتوسطة والفقيرة من أعباء متويل النفقات املتزايدة، فمن املؤسف القول إن الدولة اللبنانية ما 
زال����ت عل����ى عهدها في البح����ث عن موارد جديدة دون بذل أدنى جهد في مواجهة الفس����اد والنهب 
والسرقة، الذي ينخر السلطة واإلدارة والبنية االقتصادية، كأنها بذلك تتجنب االقتراب من وكر 
الدبابير خوفًا من لس����عاته. ولعّل البرنامج االس����تقصائي الذي بثته إحدى شاش����ات التلفزة قبل 
أي����ام مؤش����ر واضح على غي����اب أي نية للتغيير في نه����ج دفن الرأس في الرمال. فالبرنامج كش����ف 
تهّرب عدد من الرؤس����اء والنواب وأبنائهم وعدد من الفنانن وكبار التجار من تس����جيل س����ياراتهم 
الفاخرة ودفع الرسوم املتوجبة عليها في التفاف واضح على القانون، حارمًا خزينة الدولة مئات 
آالف الدوالرات، وضلوع أحد رؤس����اء األجهزة األمنية بالس����رقة. إال أن الفضيحة هي أن أحدًا من 
الرؤساء لم يعبأ مبا حصل، وتظاهر اجلميع بانشغالهم وعدم معرفتهم، ما يبشر بأن نهج الفساد 

باق ويتمدد، وأن الوضع في البلد »تيتي تيتي.. متل ما رحتي متل ما جيتي«.<

بقلم: أواب إبراهيم

سلسلة تخنق رقاب اللبنانّيين

كلمة طيبة

تشهُد الساحة الُسّنية في لبنان، 
مراهقة سياسية، أقرب ما تكون وفق 
املعطيات املؤس��فة عل��ى األرض إلى 
»املسخرة« أو أفالم الرسوم املتحركة 

على أفضل تقدير.
لك��ن وبخ��الف خفة ظ��ل »القط« 
و»الف��أر« وغيرهما من الش��خصيات 
الت��ي ُتضح��ك  الكرتوني��ة األخ��رى، 
الكبار قب��ل الصغار، ال متت س��ذاجة 
وسطحية وغباء من يصفون أنفسهم 
بزعماء املسلمني في لبنان إلى فصول 

الُفكاهة بصلة. 
غي��ر   - املس��ؤولون  يكت��رث  ال 
املس��ؤولني - بالنار التي ت��أكل أبناء 
جلدته��م ف��ي س��وريا والع��راق، وال 
التغيي��ر  م��آالت  تبع��ات  يدرك��ون 
الدميغرافي، والتطهير املذهبي اآلخذ 
بالتم��ّدد عل��ى جنب��ات احل��دود، كما 
ال يعنيه��م »س��رطان الداخ��ل« الذي 
ينخ��ر ويقض��م بس��راياه »املقاومة« 
النظيف��ة،  »الطاه��رة«  ودوالرات��ه 
بيئتهم الفقيرة املعدمة، وس��احاتهم، 
وش��وارعهم، وبيوته��م، وحتى غرف 

نومهم. 
رئيس احلكومة، سعد احلريري، 
ال يجاري��ه أح��ٌد ف��ي فن��ون التن��ازل 
للخصوم، وحتى األعداء، ولكن ذلك ال 
ُيعقل أن ينس��حب حتت أي ظرف من 
الظ��روف على إخوانه داخ��ل »البيت 

الواحد«. 
رغم انشغاالته التي ال تنتهي في 
ظل ازدحام ج��دول مواعيده اليومية 
بعشرات صور »الس��يلفي« الطارئة، 
يجد »ابن الش��هيد« مس��احة للطبخ 
والنفخ، واملشاركة في برامج األلعاب 

واملسابقات على شاشات التلفزة. 
جني��ب ميقاتي، ال يش��به س��لفه 
من حيث الش��كل على األق��ل، بيد أنه 
ال يقل ش��أناً عن احلري��ري في إجادة 
واحت��راف املناورات، قب��ل أن يصبح 

»هّين��اً« »لّين��اً« ب��ني أي��دي صبي��ان 
»فخامة القاتل«. 

��ر هو  ف��ؤاد الس��نيورة، ل��م ُيَقِصّ
اآلخر ف��ي واجباته، فقد  حتدث كثيراً 
عن دولة القانون واملؤسسات، ورفع 
األعالم على الش��رفات، قبل أن يتيّقن 
املس��لمون )طبعاً بعد ف��وات األوان( 
أنهم كانوا يش��هرون راية االستسالم 

بألوان الوطن هذه املرة. 
مختل��ف  ف��ي  الرج��ل  أس��هب 
املناس��بات واللق��اءات بالش��رح عن 
والتضخ��م،  العام��ة،  احلس��ابات 
والضرائ��ب،  املدفوع��ات،  ومي��زان 
والتضحية،  والنزاه��ة،  والش��فافية، 
والوف��اء، وأخذ »يطمطم« لغة األرقام 

التي تبّخرت في عهده بقدرة قادر!
أم��ا »ق��ادة« الطائف��ة م��ن الذين 
ل��م يتس��ّن له��م اس��تعادة مناصبهم 
كنواب ووزراء خالل السنوات العشر 
املاضي��ة، لس��بب أو آلخ��ر، فه��م ل��م 
يوفروا فرص��ة لتأكي��د مرونتهم إزاء 
كل من يس��عى إلى ش��رذمة الش��ارع 
إبادت��ه  ب��ل  ال  وتفتيت��ه،  الُس��ّني، 
حت��ت عناوي��ن حفظ اخل��ط الوطني 

و»العروبة«. 
رموز الطائف��ة الغارقة في بحور 
الفقر واحلرم��ان، والبطال��ة، وغياب 
يختلف��ون،   واإلذالل،  اخلدم��ات، 
ويتهمون، ويقاتلون، ويغدر بعضهم 
ببع��ض، غير أنهم ف��ي نهاية املطاف 
يجتمع��ون عل��ى قلب مخ��رج واحد، 
يرف��ُع وُيس��قط من املش��هد »الدمية« 

التي يشاء.. ساعة يشاء!
لي��ت الفيلم الُس��ًني الطويل الذي 
أبطال��ه جائزة »أوس��كار«  يس��تحق 
ألسوأ أداء، يضحكنا، كما يفعل »توم 

وجيري«، لكنه لألسف ... يبكينا!{

زعماء ساحتنا
على صورة »توم وجيري«!

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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بقلم: محمد سعيد احلايك


