
إن سوء الظن من أقوى الفطن!
معظم املراقبني كانوا يسيئون الظن مبعظم القوى السياسية في لبنان، وكانوا يتهمون أكثر 
من فريق لبناني باللعب على احلبال، وممارسة عمليات كسب الوقت هروبًا من إجراء االنتخابات 
النيابي���ة ف���ي موعدها املق���رر. لكن املبادرات توال���ت بعد ذلك، فجرى انتخ���اب رئيس للجمهورية، 
وتش���كيل للحكوم���ة، والتصوي���ت عل���ى الثقة به���ا وبالبيان ال���وزاري الذي طرحته. لك���ن ماذا عن 
االنتخاب���ات وقانونه���ا امل���ودع في خزائ���ن املجلس النيابي من���ذ أكثر من ثماني س���نوات؟ هنا بادر 
رئيس احلكومة - كعادته - الى تش���كيل جلنة وزارية لصياغة مش���روع القانون، لتجيزه احلكومة 
وحتيله الى املجلس النيابي. وبعد أول اجتماع للجنة توقف كل ش���يء، وأطلق رئيس اجلمهورية 
وع���ده القاط���ع بعدم التمدي���د، ثم دعا الرئيس ب���ري هيئة املجلس لتتخذ ق���رارًا بتكليف النائب 
نق���وال فت���وش بصياغة قرار يقضي بتمديد املجلس لنفس���ه حتى 20 حزي���ران 2018، مما أغضب 
الفريق اآلخر )املس���يحي( ودفعه الى إعالن اإلضراب والنزول إلى الش���ارع. ملاذا لم يكتف الرئيس 
بري بالتمديد ثالثة أشهر أو ستة حتت عنوان التمديد التقني غير املرفوض من اجلميع؟! وملاذا 
لم يتابع الفريق اآلخر جلس���ات اللجنة الوزراية لتص�����ل الى م����شروع مقبول من اجلم��يع؟! هنا 

ال بّد من العودة الى املثل القائل »ان سوء الظن من أقوى الفطن«، لكن ليس بفريق دون آخر.

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

بين التمديد والفوضى
كيف يكون الخروج

من أزمة االستحقاق النيابي؟

تسعة مؤشرات على انقالب محتمل 
ضد السيسي.. ما حقيقتها؟

عن تحرير الرقة
وإنهاء داعش في سورية

غارات بدمشق ودرعا.. 
والمعارضة تصّد في حلب وحماة

خطط أوروبّية تكافح التطرف
بتدريس الشريعة في المدارس والجامعات

اشتباك مخّيم عين الحلوة
هل يكون األخير؟

المسيحّيون في مصر ضحّية »داعش« والنظام 
فهل يحميهم اإلسالمّيون؟

العدد 1258 - ال�س�نة اخلامسة والعشرون - اجل�م�ع�ة 17 رج��������ب 1438 ه�� - 14 نيسان 2017 م

في الغارديان: خطة أمريكية لتقسيم ليبيا
إلى ثالث دول لمنع اإلسالم من التسلل إلى الغرب



األمـان - العــدد 1258 - 14 نيسان 2017م2

ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

سمير فرنجية
 السياسي الذي ال يشبههم

 رحل الثالثاء املاضي، املفكر السياس��ي 
س��مير حمي��د فرجنية، ع��ن عمر ناه��ز ال�71 

سنة بعد صراع مع املرض.
ترج��ل »البي��ك األحم��ر«، جن��ل العائلة 
السياس��ية العريق��ة واب��ن أح��د مؤسس��ي 
االس��تقالل اللبنان��ي حمي��د فرجني��ة، وابن 
شقيق الرئيس الراحل سليمان فرجنية، عن 
فرس��ه في مستش��فى أوتيل ديو في بيروت، 
بع��د أن ه��زم امل��رض اخلبي��ث ث��الث مرات 
خالل أكثر من 20 س��نة، إلى أن نال منه هذه 
املرة بعد أن قاومه بش��جاعة ومقداٍر عال من 
الواقعي��ة والقدرية، إل��ى درجة صعب معها 
االقتناع بأنه سيهزمه. لرمبا اختار »الرفيق« 
و»الصدي��ق« واملثقف املتواضع، الغياب في 
مرحلة من املش��هد السياس��ي اللبناني الذي 
ق��د ال يك��ون أح��ب تلوثه أكث��ر م��ن أي وقت 
بالسياسيني السطحيني والنفعيني أصحاب 
الش��عارات الفارغة والغرائزية، هو الذي لم 
يكن يوماً ش��بيهاً لهم، فارتقى في ممارس��ته 
العمل السياسي إلى مصاف فالسفة الدعوة 
إلى الالعنف في كتابه األخير )2014( الذي 
اخت��زل جتربت��ه إبان احل��رب األهلي��ة، وما 

بعدها.

جعجع: المقاطعة
أبرز خياراتنا 

»النسبية املطلقة وإال فالتمديد من دون 
اتف��اق على قانون، معادل��ة ال ميكن ان نقبل 
بها أو نرضخ إلم��الءات الفريق الذي يحاول 
فرضها علينا... أما سالح املواجهة فاالرجح 
مقاطعة جللس��ة التمديد«. العب��ارة لرئيس 
ح��زب الق��وات اللبنانية س��مير جعج��ع رداً 
على سؤال »املركزية« عن االجتاهات املمكن 
ان تس��لكها خي��ارات رافض��ي التمدي��د بعد 
تعيني جلس��ة اخلميس املقبل لبحث اقتراح 
قانون معجل مكرر تقدم به »عراب« التمديد 

النائب نقوال فتوش.
أم��ا مقاطع��ة جلس��ة التمدي��د، فيؤك��د 
جعجع انها أح��د أكثر اخليارات »ترجيحاً«، 
آمالً اال تتخذ وجهاً طائفياً ألن احلقيقة ليست 
عل��ى هذا النحو. ويقول ان تيار »املس��تقبل« 
التعاي��ش  ثابت��ة  عل��ى  احل��رص  الش��ديد 
اإلس��المي- املسيحي قد يعمد الى الطلب من 
الرئيس نبي��ه بري االس��تمهال لعدم جنوح 

األمور في اجتاه طائفي نافر.

»المستقبل« ترفض الفراغ 
في السلطة التشريعية

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  أمل��ت 
ب��أن يحم��ل عي��د الفصح جه��وداً تس��هم في 
»تعزيز الوحدة الوطنية والس��لم األهلي في 
لبنان وتعزي��ز االلتزام باتف��اق الطائف بكل 
مندرجاته مبا في ذل��ك رفض الوقوع في أي 
فراغ ف��ي الس��لطة التش��ريعية وفي حتقيق 
انفراج وتطور إيجاب��ي على صعيد معاجلة 
القضايا واملس��ائل العالقة لتحقيق النهوض 

املطلوب«.
بع��د  بي��ان  ف��ي  الكتل��ة  واس��تنكرت 
اجتماعها برئاس��ة الرئيس فؤاد الس��نيورة، 
بش��دة »االش��تباكات القاتلة واملدم��رة التي 

افتعلتها مجموعة متش��ددة وذات ارتباطات 
خارجي��ة في مخيم عني احلل��وة في صيدا«. 
واعتب��رت أن »ما حصل في ع��ني احللوة من 
مح��اوالت بعضه��م ض��رب اخلط��ة األمني��ة 
الت��ي أجمع��ت عليه��ا الفصائ��ل واألط��راف 
الفلس��طينية كله��ا، حتصين��اً ألم��ن املخي��م 
ومحيط��ه، لي��س إال جرمية تص��ب في خانة 

مخططات أعداء القضية الفلسطينية«.

معدات أميركية 
لتعزيز أمن المطار

ق��دم املكت��ب الدولي لش��ؤون املخدرات 
وإنف��اذ القان��ون التاب��ع ل��وزارة اخلارجية 
األميركي��ة مع��دات خاص��ة للمس��ح األمني، 
بقيم��ة 650 ألف دوالر مخصصة ملطار رفيق 

احلريري الدولي في بيروت.
وأعلنت الس��فيرة األميركية لدى لبنان 
إليزابيث ريتشارد خالل حفلة التسليم التي 
حضرها وزير الداخلية نهاد املشنوق واملدير 
الع��ام لق��وى األم��ن الداخل��ي الل��واء عم��اد 
عثمان وقائ��د جهاز أمن املطار العميد جورج 
ضومط، أن »املعدات هي ماسح أشعة إكس 
متنقل خاص بتفتيش املركبات وستة أنظمة 
يدوية ماس��حة للتفتيش عن أثر املتفجرات، 
وست ماس��حات خاصة بالسوائل املوضبة 
الهالمي��ة  وللم��واد  مضغوط��ة  أوعي��ة  ف��ي 
وس��تة أنظمة مس��ح لالس��تخدام من جانب 
ضباط األمن الداخلي الذين يفتشون الركاب 
واألمتع��ة لضم��ان أم��ن ال��ركاب والطائرات 
والبضائ��ع، م��ن أج��ل التص��دي للتهديدات 
املتطورة املتزايدة ألمن الطيران في العالم«.

الحريري: لبنان نحو 
استعادة الثقة

ش��دد رئيس احلكوم��ة اللبنانية س��عد 
احلريري ف��ي افتتاح منتدى امل��ال واألعمال 
بعن��وان »اس��تعادة الثقة: الس��هل املمتنع« 
الذي عقد في بيروت على أن »انتخاب رئيس 
اجلمهورية وتش��كيل احلكومة كانا اخلطوة 
األولى على الطريق الطويل السترجاع لبنان 
الثقة«. وتوقف عند تداعيات النزوح السوري 
إلى لبنان هروباً من »إجرام النظام السوري 
م��ا يضغط عل��ى ق��درة الدول��ة عل��ى تأمني 
اخلدمات األساسية، ويضاعف الضغط على 
البنى التحتية املرهقة أساساً ونشكر العالم 
عل��ى املس��اعدات اإلنس��انية الت��ي يقدمه��ا 
له��م ونري��د أن تس��تمر مع وج��ود النازحني 

السوريني والالجئني الفلسطينيني«.
وتوقف عن��د زي��ارات الرئيس ميش��ال 
عون الس��عودية وقطر ومصر »ومش��اركتنا 
معاً ف��ي القم��ة العربي��ة، والزي��ارة األخيرة 
التي قمت بها إلى الس��عودية، وش��كلت كلها 
خط��وات باجت��اه تعزي��ز الثقة م��ع إخوتنا 
الع��رب. وقريباً س��نعقد أول اجتم��اع جلنة 
عليا لبنانية س��عودية ف��ي الرياض ونعمل 

على اتفاقات نعلن عنها في االجتماع«.

عون: التمديد بال قانون 
ليس في مصلحة لبنان

ف��ي أول رد فع��ل عل��ى اقت��راح التمديد 
للمجل��س النيابي مل��دة س��نة ووضعه على 
ج��دول أعمال اجللس��ة التش��ريعية إلقراره، 

أك��د الرئي��س ميش��ال ع��ون أن »التمديد من 
دون االتف��اق على القان��ون أو على خطوطه 
العريض��ة، ل��ن يك��ون ف��ي مصلح��ة لبن��ان 

والنظام الدميوقراطي الذي يستند إليه«.
لالتف��اق  س��انحة  »الفرص��ة  إن  وق��ال 
على قانون يؤمن التمثيل الصحيح للش��عب 
بعدال��ة ومس��اواة، ألن أي إج��راء آخ��ر غير 
االتفاق على القانون املتوازن، يضع الشعب 
التواق إلى ممارس��ة حقه في االنتخاب الذي 
ح��رم منه من��ذ 4 س��نوات، ف��ي مواجهة مع 
املؤسس��ات الدس��تورية الت��ي يفت��رض أن 

تعبر عن تطلعاته وأمانيه وأحالمه«.

باسيل: سنواجه التمديد 
عبر الشارع والحكومة

ش��دد رئي��س التّي��ار »الوطن��ي احل��ّر« 
وزير اخلارجي��ة واملغتربني جبران باس��يل 
عل��ى أن »تكّت��ل التغيي��ر واإلص��الح يرفض 
التمديد، ويعتبره اعتداًء على الدميوقراطية 
والش��عب اللبنان��ي«، مؤكداً »أننا س��نواجه 
الش��ارع  وعب��ر  الوس��ائل،  ب��كل  التمدي��د 
واحلكوم��ة«. وأم��ل بع��د ترؤس��ه االجتماع 
األس��بوعي للتكتل، من كل القوى السياسية 
التي تعتزم املش��اركة في ه��ذه العملية »أن 
متتن��ع ع��ن ذل��ك ألن الوق��ت م��ا زال متاح��اً 
وكي ال نلجأ ال��ى هكذا خيارات معيبة بحقنا 
جميع��اً«، معتب��راً أن »اخلي��ار الصائ��ب هو 
وض��ع قان��ون لالنتخاب��ات وع��دم الهروب 
واللجوء الى التمديد وهذا اخليار الذي نحن 
نلتزم��ه. ودعا »ح��زب الله وتيار املس��تقبل 
وكل الق��وى االخ��رى، ال��ى أن يلتحق��وا بهذا 
اخليار وال حياء في ذل��ك«، موضحاً أن »هذا 
اخلي��ار هو وقفة م��ع لبنان وم��ع اللبنانيني 

ومع الدميوقراطية في لبنان«.

بهية الحريري: اإلجماع 
الفلسطيني أنهى حالة مسيئة

احلري��ري  بهي��ة  النائ��ب  نوه��ت 
ب�»اإلجماع الفلسطيني الذي جتلى باتفاق 
الق��وى الفلس��طينية الوطنية واإلس��المية 
عل��ى إعادة اله��دوء واالس��تقرار الى مخيم 
ع��ني احلل��وة بع��د إنه��اء إح��دى احلاالت 
األمنية اخلارجة عن هذا اإلجماع واملسيئة 
ألم��ن واس��تقرار املخي��م وصي��دا«. وثّمنت 
»اجله��ود الت��ي بذل��ت وُتب��ذل م��ن القوى 
عل��ى  وإصراره��م  مجتمع��ة  الفلس��طينية 
ترجم��ة مق��ررات ه��ذا اإلجماع مب��ا يتعلق 
بنش��ر الق��وة املش��تركة، وبالتالي إرس��اء 
أسس ثابتة للعمل الفلسطيني املشترك من 
أجل استقرار دائم في عني احللوة واجلوار 
وبالتنس��يق مع أجهزة الدولة اللبنانية«. 
ودع��ت احلريري الق��وى الفلس��طينية إلى 
»التسريع بعملية تثبيت الهدوء في املخيم 
من أجل عودة سريعة وآمنة للنازحني الى 
بيوته��م والتخفي��ف م��ن معاناته��م جراء 

األحداث التي عصفت مبخيمهم«.

الجماعة اإلسالمية في صيدا تستقبل المطران مارون العّمار
م��ارون  املط��ران  زار 
العّم��ار )راعي أبرش��ية صيدا 
ودي��ر القمر للموارن��ة( يرافقه 
كي��وان  م��ارون  املونس��نيور 
واملونس��نيور الياس األس��مر، 
اإلس��المية  اجلماع��ة  مرك��ز 
ف��ي  كان  حي��ث  صي��دا،  ف��ي 
استقبالهم املسؤول التنظيمي 
الش��يخ مصطف��ى احلري��ري،  
واملس��ؤول السياسي الدكتور 

بسام حمود، وعضو بلدية صيدا حسن الشماس.
وكانت الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول العديد 
من القضايا السياس��ية واالجتماعية وسبل التعاون مبا يخدم 

املجتمع اجتماعياً وأخالقياً وسلوكياً.

كم��ا أكد اللق��اء على إدان��ة التفجير اآلثم ال��ذي حصل في 
مص��ر، وكل اعتداء يط��ال دور العب��ادة واملدنيني الع��زل أينما 
كان��وا، ألن ه��ذا مخال��ف للش��ريعة اإللهية وألبس��ط احلقوق 

اإلنسانية.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

تصاعدت حدة التوتر السياسي بني األطراف السياسية الكبرى في البلد 
عل���ى خلفي���ة ع���دم التوصل الى قان���ون انتخاب���ي جديد يحل مح���ل القانون 
الناف���ذ املس���مى قان���ون الس���تني أو قان���ون الدوحة. وق���د وقع ه���ذا التوتر إثر 
دع���وة هيئ���ة مكتب املجلس النيابي الى انعقاد جلس���ة نيابي���ة إلقرار التمديد 
للمجل���س النيابي س���نة واحدة بغية تالف���ي الفراغ النياب���ي املفترض حدوثه 
بعد العش���رين من حزيران املقبل تاريخ انتهاء والية املجلس النيابي احلالي، 
وقب���ل حل���ول اخلامس عش���ر من أي���ار املقبل تاري���خ انتهاء صالحي���ة البرملان 
اللبناني على التشريع واصدار القوانني. حيث يفصلنا عن ذلك التاريخ شهر 
واح���د كفي���ل مبعاجل���ة االحتمال املرجح ب���رد قانون التمديد م���ن قبل رئيس 
اجلمهوري���ة والعودة الى دراس���ة هذا القانون من قب���ل املجلس النيابي واقراره 
م���ن جدي���د حيث يصبح نافذًا أو مماش���اة رغبة الرئاس���ة األولى والتخلي عن 

ذلك القانون.
وقد قوبلت تلك الدعوة الى اجللس���ة النيابية باس���تنفار سياسي وشعبي 
ش���امل من قبل حزب القوات اللبنانية و»التيار الوطني احلر« وحزب الكتائب 
حيث اس���تعيدت أجواء االحتدام السياس���ي والش���ارعي وفق اعتبارات طائفية 
بحت���ة ذك���رت مبناخات ما قب���ل احلرب األهلي���ة اللبنانية بفعل االس���تقطاب 
اإلس���المي - املس���يحي بش���كل عام، واالس���تقطاب الش���يعي - املاروني بش���كل 

خاص.
ومم���ا أضف���ى مزيدًا من احل���دة الطائفية على التحرك املضاد للجلس���ة 
التشريعية التمديدية مسارعة »التيار الوطني احلر« وحزب القوات اللبنانية 
ال���ى االلتح���اف بعب���اءة البطريركية املارونية م���ن خالل زيارة وف���د من التيار 
لبكرك���ي صبيحة األربعاء املاضي باالضافة الى االتصال الهاتفي الذي أجراه 
س���مير جعجع بالبطريرك املاروني بشارة الراعي. وقد حتول منبر بكركي الى 
منص���ة لل���رد على رئي���س املجلس النيابي نبي���ه بري وطروحات���ه وعلى الذين 
يدعم���ون خي���ار التمدي���د املش���ار اليه أو يتفهمون���ه. وهذا ما قام به أمني س���ر 
تكت���ل التغيير واالصالح النائ���ب إبراهيم كنعان عندما رد على وزير الداخلية 
نهاد املش���نوق الذي اعتبر أن منع الفراغ يتقدم على امليثاقية. وقد تدحرجت 
األم���ور الى حد الدعوة الى النزول الى الش���ارع بغية منع النواب من الوصول 
الى س���احة النجمة لتأمني نصاب اجللس���ة التشريعية التمديدية، التي أعلن 
»التي���ار الوطن���ي احلر« وحزب الق���وات اللبنانية مقاطعتهم���ا لها.. وقد واكب 
رئي���س اجلمهوري���ة هذا التصعيد السياس���ي والش���ارعي بإط���الق موقف ناري 
يق���ول بأن التمديد للمجلس النيابي يعن���ي احلرب على لبنان. وهذا ما أعاد 
األجواء الس���لبية بني الرئيسني ميش���ال عون ونبيه بري الى التحرك بعصف 
أكبر من العصف الذي وصل إليه قبيل االنتخابات الرئاسية األخيرة، ودفعت 
باحللي���ف املش���ترك للتي���ار الوطني احلر وحرك���ة أمل ممثاًل بح���زب الله إلى 
االنهم���اك ف���ي عمليات التوفيق ب���ني احللفاء تالفي���ًا للنتائج الس���لبية لهذا 

اخلالف الكبير على معسكر الثامن من آذار أو ما بقي منه.
في ضوء كل ذلك جرى التثبت من والدة حقيقية للثنائي املاروني املوعود 
على الرغم من عدم موازاته للثنائي الشيعي القائم الذي يتسم بالتوازن في 
مي���زان الق���وى خالفًا ملا هو حاصل مع الثنائي املاروني املتفاوت في قوته على 

أكثر من صعيد.
في هذا اخلضم ينبغي الس���ؤال عن مواقف أطراف سياس���ية أخرى مثل 
تي���ار املس���تقبل واحلزب التقدمي االش���تراكي وتي���ار امل���ردة و... و... ولكن هذا 
ال ينفي أن الصفيح السياس���ي الس���اخن ميكن أن يختص���ر باألحرف امللتهبة 

السمي الرئيسني ميشال عون ونبيه بري... أصلحهما الله.<

السعي لدمج السلطتين
التنفيذية والتشريعية

بقلم: أمين حجازي
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لروس��يا املس��احة الالزمة للحركة، وق��د مّهدت لذلك من خ��الل اتفاقية 
تسليم الس��الح الكيماوي السوري، بعد اس��تخدام النظام له في حربه 
ضد الش��عب الس��وري ف��ي الغوطة صيف ع��ام 2013 مبمارس��ة دور 
الش��رطي بني النظام والقوى اإلقليمية من جهة، ودور مقلم أظافر إيران 

ومليشياتها من جهة ثانية. 
ويب��دو أن املصال��ح الدولي��ة في تل��ك الفترة توافق��ت على ضرورة 
حتجيم دور إيران، وتقليص نفوذها في املنطقة، وكان الوجود الروسي 
يحق��ق ه��ذه الغاية، بل يزيد على ذلك، ما من ش��أنه إح��داث تنازع بني 
روس��يا وإيران، من خالل توريطهما في احلرب الس��ورية، بل وضعهما 
ف��ي تنافس وجهاً لوجه. تدخل ضمن ذلك مصالح أطراف عدة، تبدأ من 
اإلدارة األميركية مروراً بتركيا الالعب اإلقليمي، ومن خلفها بعض الدول 
اخلليجي��ة، ما يخ��دم املصلحة اإلس��رائيلية أيضاً، حي��ث يتم إضعاف 
إي��ران ومليش��ياتها اللبنانية والعراقي��ة والنظام الس��وري الداعم لها، 
إذ ال مصلح��ة إلس��رائيل بتقوية نفوذ إيران إلى حد تركها تس��يطر على 
س��ورية، عل��ى الرغم م��ن الصمت ع��ن ذلك س��ابقاً لتركه��ا تنهش دول 

املشرق العربي أو تزعزعها. 
على اجلانب اآلخر، وجدت روس��يا األمر فرصًة لتصفية حساباتها 
مع ما تس��مى مجموعة أصدقاء سورية )الدول األوروبية( التي تتنازع 
معه��ا في مل��ف أوكرانيا والعقوب��ات االقتصادية وخط الغاز وأس��عار 
النفط والدرع الصاروخي، إضافة إلى إمكانية مساومة اإلدارة األميركية 
عل��ى مل��ف العقوب��ات، خصوصاً م��ا يتعل��ق بالتج��ارة التكنولوجية 
الت��ي أعاقت أمي��ركا من خاللها روس��يا ف��ي تطوير صناعاته��ا، ومنها 

العسكرية. 
وم��ع أن الضربة األميركية العقابية ليس��ت بحجم اخلس��ائر التي 
س��ببتها للنظ��ام، وإمنا بحجم الصمت الروس��ي عليها عس��كرياً، وهي 
أيضاً تضع صناعة الس��الح الروسي، ومنظوماته الدفاعية، أمام حرج 
الشارع الروسي، وسؤاله عن تصريحات رئيسه، فالدميير بوتني، الذي 
اعتب��ر، أكث��ر من مرة أن وجود قواته وأس��لحته في س��ورية هي عملية 
تدري��ب رخيصة التكلف��ة عن تلك التي ميكن أن يقوم بها في س��يبيريا، 
وإن النتائ��ج كان��ت مرضي��ًة، وهي كذل��ك عندما يكون األم��ر في حجم 
الدمار الذي أحلقته باملدن الس��ورية، وأع��داد الضحايا الذين قتلتهم أو 
أصابتهم أو ش��ّردتهم.. ولكن أمام السالح األميركي فقد منيت بالصمت 
الذي يجب أن يسأل عنه كل من اعتبر روسيا ضماناً لنصر النظام على 

الشعب السوري وثورته من أجل احلرية. 
تساؤالت كثيرة س��تطرح بعد اليوم حول حدود الدور الروسي في 
س��ورية، خصوصاً إذا تبنّي أن لدى إدارة ترامب سياس��ة أخرى تتعلق 
بالص��راع الس��وري، أم أنه��ا اكتف��ت بضب��ط قواع��د الص��راع، وهذا ما 

سنتبّينه في قادمات األيام.{

الضرب��ة الصاروخي��ة األميركي��ة فج��ر 7 نيس��ان اجل��اري، الت��ي 
استهدفت مطار الشعيرات العسكري الس��وري، تضعنا أمام تساؤالت 
جادة حول الدور الروس��ي في سورية، قبل احلديث عن الدور األميركي 
الذي بدأ يدافع بشراس��ة عن قطبيته الواحدة في العالم. فروس��يا التي 
أضحت تتحدث ع��ن عدوان أميركي على س��ورية »الدولة املس��تقلة«، 
بحس��ب تصريح��ات الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني، تعقيب��اً على 
الهجوم األميركي، لم حتّدد التس��مية املناس��بة لوجودها في س��ورية. 
فإذا كان هذا الوجود بناًء على اتفاقية مع الدولة »املس��تقلة« س��ورية، 
فم��ن الواجب عليه��ا تفعيل االتفاقي��ة كاملًة، ومنها الدفاع عن س��ورية 
ضد صواريخ ترامب العدوانية، حس��ب وصف كل من سورية وروسيا 

للعملية األميركية. 
عل��ى ما تقّدم، فإن الس��وريني الذين يرون ف��ي ضربات أميركا على 
املطار املذكور عدواناً سافراً، وهو املطار الذي انطلقت منه هجمة النظام 
الكيماوية احلاقدة على أهلنا املدنيني األبرياء في خان ش��يخون، وأدت 
إلى مقتل واصابة عش��رات املدنيني، وم��ن بينهم ما يزيد على 25 طفالً، 
تناقل��ت صوره��م محطات التلفزة العاملية، وس��ط اس��تهجان رس��مي 
وشعبي كبيرين، لقدرة رئيس النظام على إبادة شعبه بهذه الوحشية، 
متحّدي��اً املجتم��ع الدولي وهيئاته ف��ي اتخاذ أي موق��ف جتاهه.. على 
هؤالء الس��وريني أن يسألوا أنفسهم كيف ميكنهم تبرير هجمات روسيا 
عل��ى املدن الس��ورية، وكيف ميكن اعتبار روس��يا دول��ًة حليفًة في ظل 
صمتها عن »ع��دوان أميركا«، تاركة منظومتها الدفاعية التي نش��رتها 
لصد مثل هذا العدوان في حالة سبات كامل، ما سهل الطريق لصواريخ 

التوماهوك األميركية حلصد املطار وما عليه؟ 
صمت روسيا هل هو تخاذل أم توافق؟ أم أنه إقرار بدورها وحجمه 
ال��ذي تع��رف أن من يح��ّدده هو الق��رار األميركي الذي أت��اح لها فرصة 
التم��ّدد، وممارس��ة دور الالعب الرئيس��ي فت��رة مح��دودة أنهتها عودة 
الواليات املتحدة إلى ممارس��ة دور مباش��ر في الس��احة السورية، بعد 
أن كانت مكتفي��ًة بالرقابة وحتريك اخليوط عن بع��د، لتعيد من جديد 
توزيع األدوار، حس��ب متغيرات املصالح األميركي��ة، وضمناً املصلحة 

اإلسرائيلية؟ 
تع��رف روس��يا أن دخوله��ا في ح��رٍب من أجل س��ورية، م��ع دولٍة 
بجب��روت الواليات املتح��دة، هو مغامرة ليس��ت ضم��ن أولوياتها، وال 
تس��تطيع حتمل تبعاته��ا وتداعياتها، إذ إنها هنا تع��رف حدود قوتها، 
فهذا ما تس��تطيعه إزاء دولٍة عاديٍة أو إزاء شعب أعزل مثالً، وهي خالل 
السنوات املاضية لم تكن في مواجهة القرار األميركي، بل كانت تتحّرك 
وفق ما هو مسموح لها، ورمبا مرسوم لها أميركياً. هكذا توسعت داخل 
الصراع السوري على حساب مساحة إيران التي كادت متتد على كامل 
اخلريطة السورية، وهذا مرفوض إسرائيلياً وإقليمياً وعربياً، ما أفسح 

غارات الشعيرات
هل تعزل روسيا
في الملف السوري؟

احللوة.
ه��ذه الفسيفس��اء الفصائلية واألمنية هي الس��بب 
األساس��ي ف��ي االش��تباكات واإلش��كاالت األمني��ة التي 

تعصف باملخيم بني فترة وأخرى.
لكن بسبب الضغوط األمنية التي متارسها األجهزة 
األمنية اللبنانية على الفصائل اإلسالمية والوطنية في 
املخي��م من أجل إلقاء القبض عل��ى بعض املطلوبني من 
اجلماع��ات املتطرف��ة مث��ل جماع��ة بالل ب��در، حتولت 
األنظار في هذا االجتاه، خصوصاً أن بالل بدر وجماعته 
لم يستشعروا حجم الضغوط الهائلة التي يتعرض لها 
أهالي املخيم والفصائل الفلسطينية والقوى اإلسالمية، 
وبدالً من االنسجام مع اخلطة األمنية التي أقرتها القوى 
اإلسالمية والوطنية وتهدئة األمور في املخيم، قام بالل 
بدر وجماعته بإطالق الن��ار على القوة األمنية، وحاول 
منع انتش��ارها في حّي الطيرة بالقوة، وهو ما أدى إلى 
االنفجار الكبير حيث س��قط عش��رات القتلى واجلرحى 
من أهال��ي املخيم، إضافة إلى الدم��ار الكبير الذي حلق 
باألحي��اء الت��ي ج��رت فيه��ا االش��تباكات، وبع��د ذل��ك 
اضطر الى املوافقة على تس��وية أمني��ة أقرتها الفصائل 
الفلس��طينية والق��وى اإلس��المية وقض��ت أوالً بتفكي��ك 

املربع األمني جلماعته في حي الطيرة.
ثانياً: انتش��ار الق��وة األمنية في ح��ي الطيرة وكل 

أحياء مخيم عني احللوة.
ثالثاً: اعتبار بالل بدر مطلوباً من قبل القوة األمنية 
التي ستقوم باعتقاله وتسليمه للقوى األمنية اللبنانية 

في حال إلقاء القبض عليه.
وق��د حظ��ي ه��ذا املخ��رج برعاي��ة الرئي��س نبي��ه 
بري، والقوى السياس��ية في صيدا وعلى رأس��ها بهية 
احلريري واجلماعة اإلسالمية، وكذلك مبوافقة األجهزة 

األمنية اللبنانية.
باختص��ار، نأمل أن يكون ما ج��رى في مخيم عني 
احللوة هو اإلش��كال األمن��ي األخير، وان يش��كل وجود 
القوة األمنية الفصائلية حالً لكل الصراعات واإلشكاالت 
ف��ي املخي��م، وإال فإن أي انفج��ار آخر س��يؤدي إلى نهر 
ب��ارد جديد، وه��ذا ما ال يتمن��اه أحد لعاصمة الش��تات 

الفلسطيني في لبنان، مخيم عني احللوة.{
بسام غنوم

على كل ش��يء، س��واء بالنس��بة إلى القرار السياس��ي 
واألمن��ي، أو اإلمكانات املادي��ة، إضافة إلى صراعها مع 
فريق محمد دح��الن بزعامة اللينو الذي أصبح يش��كل 
هاجساً لها بسبب االمكانات املادية الكبيرة التي يتمتع 
به��ا فريق محم��د دحالن ال��ذي ميتد نفوذه م��ن الضفة 
الغربي��ة وغ��زة الى مخيم ع��ني احلل��وة وكل املخيمات 

الفلسطينية في لبنان.
الفريق الثاني املوجود في املخيم، هو فصائل قوى 
التحالف الفلسطيني الذي يضم حركة حماس واجلهاد 
اإلس��المي والفصائل الفلس��طينية األخرى غير املنتمية 
ال��ى منظمة التحرير الفلس��طينية مثل القي��ادة العامة، 

والصاعقة وحركة فتح االنتفاضة... الخ.
وأم��ا الفري��ق األخي��ر، ه��و الق��وى اإلس��المية في 
املخيم الت��ي تضم عصبة األنصار واحلركة اإلس��المية 

املجاهدة، وحركة أنصار الله.
واملتن��وع  املتع��دد  الوج��ود  ه��ذا  ال��ى  ويض��اف 
اجلماعات املتطرفة مثل جماعة بالل بدر، وأيضاً سرايا 
املقاومة التابع��ة ل�»حزب الله« وإن كان وجودها ليس 
في داخل املخيم، بل على أطرافه وفي منطقة تعمير عني 

هاجساً كبيراً للجميع، مبن 
فيهم أهاليه الذين أصبحوا 

بني شقي رحى:
وج��ود  ه��و  األول 
ف��ي  مختلف��ة  جماع��ات 
ضاب��ط  ال  حي��ث  املخي��م، 
وال جام��ع يجمعه��ا، وه��و 
م��ا أدى إلى تفش��ي ظاهرة 
واالغتي��االت  الس��رقة 
وجتارة املخ��درات، واألهم 

حالة الفلتان األمني.
الضغ��وط  والثان��ي 
األجه��زة  متارس��ها  الت��ي 

األمني��ة على أهالي املخيم وعلى الفصائل الفلس��طينية 
بس��بب حالة الفلتان األمني في املخيم، وهو ما أدى إلى 
جعل احلياة بالنس��بة إلى أكثر من ألف فلس��طيني في 
املخي��م صعبة جداً، بل ميكن القول إنها أصبحت ش��به 

مستحيلة.
ه��ذا الوض��ع أدى إلى االنفج��ار الكبي��ر األخير في 
املخي��م. لكن الس��ؤال ه��و: هل يك��ون ه��ذا االنفجار هو 

االنفجار األخير؟
قبل احلديث عن أن االشتباك األخير في املخيم، قد 
يكون االشتباك األخير أو )قد( ال يكون، ال بّد من التذكير 
بحال��ة اخلالف��ات الفصائلي��ة القائم��ة ف��ي مخيم عني 
احللوة، وال س��يما في صفوف حركة فتح، التي كان لها 
السبب الرئيس��ي في معظم حاالت االش��تباك والفلتان 

األمني في املخيم.
فحرك��ة فت��ح منقس��مة عل��ى نفس��ها ب��ني جماعة 
دحالن الت��ي يتزعمها اللين��و، وجماعة أب��و مازن التي 
لها رؤوس كثيرة مث��ل منير املقدح، واللواء صبحي أبو 
عرب، والس��فير الفلس��طيني أش��رف دب��ور، وفتحي أو 
الع��ردات وغيرهم، وهذه الرؤوس تتنافس في ما بينها 

عاش مخيم عني احلل��وة جولة جديدة من جوالت 
العنف املتكررة التي تضرب املخيم الذي يعتبر عاصمة 
الشتات الفلسطيني في لبنان، لكونه املخيم األكبر الذي 

يضم ما يقارب مئة ألف نازح فلسطيني.
وتكم��ن أهمي��ة مخيم عني احلل��وة في أن��ه املخيم 
األكب��ر لالجئ��ني الفلس��طينيني في لبن��ان، وأيض��اً في 
موقعه االستراتيجي مبدينة صيدا، حيث يستطيع من 
يس��يطر على املخيم أن يقطع طريق بيروت - اجلنوب، 
ويه��دد الوج��ود الكبي��ر للطائفة الش��يعية ف��ي جنوب 
لبنان، وكذلك يشكل تهديداً للقوات الدولية العاملة في 

لبنان.
هذه األهمية االس��تراتيجية ملخيم عني احللوة هي 
التي تثير قلق األجهزة األمني��ة اللبنانية أوالً، والثنائي 
الش��يعي حزب الله وحركة أمل ثانياً، والدول املشاركة 
في القوات الدولية العاملة في اجلنوب ثالثاً، وخصوصاً 
بعد جلوء عدد كبير م��ن املطلوبني لألجهزة األمنية إلى 
املخيم، وال س��يما مطلوبو منطقة الشمال، أمثال شادي 
املول��وي وغيره، ومع بروز ظاه��رة اجلماعات املتطرفة 
في املخي��م، مثل جماعة بالل بدر التي أصبحت تش��كل 
عبئاً أمنياً كبيراً على أهالي مخيم عني احللوة والفصائل 
اإلسالمية والوطنية أوالً، وعلى احمليط احملاذي للمخيم 
ثانياً. لذلك أصبح الوضع األمني في مخيم عني احللوة 

اشتباك مخّيم عين الحلوة.. هل يكون األخير؟
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بين التمديد والفوضى... كيف يكون الخروج من أزمة االستحقاق النيابي؟
 ما عجزت عن معاجلته الس��نون والشهور لم يكن 
لألي��ام القصيرة أن تعاجله وجتد ل��ه احللول املرضية، 
فقانون االنتخاب الذي سّبب اخلالف عليه في السنوات 
املاضي��ة التمديد للمجلس النياب��ي احلالي مرتني حتت 
عناوين الضرورات، ظل محل خالف وانقسام بني القوى 
السياس��ية حت��ى ربع الس��اعة األخي��ر، واحليل��ة التي 
جلأت إليها احلكومة للتهّرب من مسؤوليتها في االتفاق 
عل��ى قانون انتخ��اب جديد عبر تش��كيل جلن��ة وزارية 
مصّغرة في آخر اجتماع له��ا يوم االثنني املاضي، وترك 
اخليار ملن يش��اء من الوزراء بالدخول إلى هذه اللجنة، 
كان يخف��ي فش��ل احلكوم��ة ف��ي التص��ّدي له��ذا املل��ف 
احلساس، وفشل اللجنة املسبق في التوصل إلى اتفاق، 
وهو ما يلخص فشل احلكومة والقوى السياسية أيضاً، 
وقد امتلك الرئيس س��عد احلريري اجلرأة للقول إن هذه 
احلكومة إذا لم تتمكن من إجناز قانون انتخاب تكون قد 
فش��لت، وها هي اليوم تعترف بالعجز، وتالياً بالفشل، 
وبالتالي فإن الس��ؤال املشروع عند كل اللبنانيني: ترى 

ماذا ستتخذ احلكومة من قرار في ضوء هذا الفشل؟
لقد عقدت اللجنة الوزارية املصغرة اجتماعاً يتيماً 
في الس��رايا احلكومي��ة، وبحثت في مل��ف االنتخابات، 
ولكنها لم تصل إلى نتيجة، فكل طرف من األطراف يريد 
الف��وز حلزب��ه، بل رمبا لنفس��ه، واملقياس ال��ذي يجري 
التعامل معه في هذا امللف هو الفوز الشخصي واحلزبي 
والطائفي، وليس أي ش��يء آخر، وبالتالي سّدت اآلفاق 
أمام أي اتفاق ليخرج في نهاية اجللسة وزير الداخلية، 

نهاد املشنوق، وينعى عمل اللجنة.
في م��كان آخر كان��ت هيئة مكتب املجل��س النيابي 
تناقش الدعوة إلى جلس��ة تش��ريعية وج��دول أعمالها 
متضمن بنداً ع��ن التمديد للمجل��س النيابي. ففي عرف 
رئيس املجل��س النيابي، نبيه ب��ري، الطبيعة ال حتتمل 
الفراغ، والس��لطة التش��ريعية، أم الس��لطات، ال حتتمل 
الفراغ أيضاً، وال ش��رعية وال مش��روعية ألية سلطة بعد 
انعدام وجود السلطة التشريعية، ولذلك أصّر مع هيئة 
مكتب املجلس على عقد جلسة تشريعية يوم اخلميس، 
وأك��د إدراج اقتراح معّجل مكرر م��ن النائب نقوال فتوش 
ح��ول التمديد للمجلس النيابي إذا فش��لت احلكومة في 
إرسال مشروع قانون جديد للمجلس. وهنا قامت الدنيا 
ول��م تقع��د. فالتي��ار الوطني احل��ر والق��وات اللبنانية، 
ومن خلفهما رئيس اجلمهورية، ميش��ال عون، يرفضان 
التمدي��د، ويصّران عل��ى إجراء االنتخاب��ات، ولكن وفق 
القانون الذي يحم��ي مصاحلهما ويؤمنها، ولذلك امتنع 
رئيس اجلمهورية ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة 
الهيئ��ات الناخب��ة ال��ذي أص��دره وزي��ر الداخلي��ة نهاد 
املش��نوق، ضمن املهل الدس��تورية الناظم��ة، وبالتالي 
بتن��ا اليوم أم��ام فرضية من اثنت��ني ال ثالث لهم��ا: فإما 
أن يقع البل��د في الفراغ النيابي بالنظ��ر إلى عدم القدرة 
على إج��راء االنتخابات النيابية في الفترة الباقية، وإما 
أن يص��ار إلى االتفاق على قانون انتخاب، وهو إلى اآلن 
متع��ذر، أو عل��ى مبادئ قان��ون انتخاب، وه��و قد يكون 
متاحاً في خالل الس��اعات املقبلة، وبالتالي الذهاب إلى 

متديد تقني ال يتعّدى بضعة أشهر.

أّم��ا كي��ف س��تتعامل الق��وى السياس��ية ورئي��س 
اجلمهورية مع اجللس��ة التش��ريعية املق��ررة اخلميس، 
فم��ن الواض��ح أن »التي��ار الوطن��ي احل��ر« و»الق��وات 
اللبناني��ة« لّوحا باللج��وء إلى الش��ارع احتجاجاً على 
انعق��اد اجللس��ة، بالطب��ع إضاف��ًة إل��ى مقاطع��ة ه��ذه 
اجللس��ة وتش��كيل حال��ة ضغ��ط عل��ى بقي��ة الن��واب 
املس��يحيني ملنعه��م م��ن احلض��ور، وإذا تس��ّنى لهم من 
خالل هذا السيناريو ضمان عدم تأمني ميثاقية اجللسة 

فإنهم س��يكتفون بهذا االمر، وس��يؤكدون أن كل ما ميكن 
أن يص��در ع��ن اجللس��ة غي��ر ميثاق��ي، وبالطب��ع ف��إن 
رئي��س اجلمهورية في هذه احلالة س��يلجأ إلى املجلس 
الدس��توري للطع��ن ف��ي أي قانون يصدر ع��ن املجلس، 
مس��تنداً إلى عدم ميثاقية اجللسة. ولكن هذا السيناريو 
دونه عقبات أوالً، وله نتائج وتداعيات ليس��ت بسيطة، 
ولعّل في مقدمتها تأكيد 
الق��وى  هواج��س 
االسالمية التي تتخّوف 
القوانني  اقتراح��ات  من 
التي يتق��ّدم بها الثنائي 
والتي تصّب  املس��يحي 
ف��ي  جوهره��ا  ف��ي 
الوص��ول إلى األمس��اك 
املجل��س  مبفاص��ل 

النيابي، وتالياً مفاصل احلياة السياس��ية في البلد، مبا 
في ذلك تش��كيل احلكومات ووضع قوانني االنتخابات، 
وص��والً إل��ى انتخ��اب رئي��س اجلمهورية اجلدي��د بعد 

انتهاء والية الرئيس احلالي.
أما إذا لم يتمكن التيار والقوات من احلش��د النيابي 
ال��الزم ملقاطع��ة اجللس��ة، وعل��ى وجه اخلص��وص إذا 
ش��ارك ح��زب الكتائب فيه��ا، فإن رئي��س اجلمهورية قد 
يلجأ إلى حقه الدس��توري بالطلب م��ن املجلس النيابي 
تأجيل جلس��ته مدة ش��هر، وهن��ا ايضاً ندخ��ل في أزمة 
جدي��دة ألن ذلك س��يعني بقاء فترة ش��هر واحد من عمر 
املجلس النيابي، وس��يعني أيض��اً أن املجلس لن يكون 
ف��ي دورة عادي��ة لالنعقاد، وكل ذلك يأخذن��ا إلى الفراغ 
أو إل��ى الصراع ال��ذي ال نعرف ال كيف يب��دأ وال إلى ماذا 

ينتهي.
احلكومة اليوم فشلت في امللف األساسي الذي أتت 
م��ن أجله، واملجلس النيابي قد ال يتمّكن من أخذ املبادرة 
إلنق��اذ الوض��ع، والقوى السياس��ية بجش��عها أوصلت 
األمور إلى هذا املس��توى من التعقيد، فيما الشعب مخّدر 
بكثير من االزمات الهواجس التي جتعله يتمرتس خلف 
هذه القوى السياسية، وبالتالي فإن احلل في الساعات 
املقبل��ة هو فق��ط بقناعة ه��ذه القوى جميعه��ا بخطر ما 

تقوم به على نفسها وعلى كل لبنان.{

حوارات إسالمّية حول آفاق التعاون:

هل يشهد لبنان انقالبات في التحالفات السياسّية؟
ميّر الوضع السياسي في لبنان حالياً في مرحلة 
انتقالي��ة مفتوح��ة عل��ى كل االحتم��االت. فبانتظ��ار 
حس��م املل��ف االنتخابي قانون��اً أو متدي��داً أو فراغاً، 
ب��دأت تبرز بق��وة التباينات واخلالف��ات في املواقف 
بني القوى السياسية واحلزبية، وال سيما التي كانت 
تلتق��ي ضمن إطار واحد، س��واء عل��ى صعيد قوى 8 

آذار أو قوى 14 آذار.
فاخل��الف ح��ول مش��روع قان��ون االنتخاب��ات 
وح��ول أداء احلكومة ومس��تقبل الوضع السياس��ي 
في لبن��ان أدى إل��ى التباين ف��ي مواق��ف العديد من 
األحزاب السياس��ية. كذلك كش��فت االنتخابات التي 
جرت ف��ي نقابتي املهندس��ني ف��ي الش��مال وبيروت 
عن عدم وجود حتالف��ات انتخابية ثابتة وعن قدرة 
بع��ض الق��وى املدني��ة واألح��زاب السياس��ية عل��ى 
اس��قاط مرش��ح معظ��م أح��زاب الس��لطة ف��ي نقابة 
بيروت، ما يعني أن اخلريطة السياسية تشهد املزيد 

من التغييرات يوماً بعد يوم.
وفي موازاة ذلك، تسعى بعض القوى اإلسالمية 
إلى إعادة ترتيب أوضاعها ومواقفها من خالل اجراء 
ح��وارات غير معلنة في م��ا بينها للبح��ث في كيفية 
التواف��ق ف��ي التعاط��ي م��ع املرحل��ة املقبلة، س��واء 

حصلت االنتخابات أو لم حتصل.
فم��ا هي أب��رز التباينات واخلالف��ات في مواقف 
سنش��هد  وه��ل  واحلزبي��ة؟  السياس��ية  األط��راف 

انقالب��ات كبيرة ف��ي التحالفات السياس��ية املقبلة؟ 
وأين تقف القوى واحلركات اإلسالمية مما يجري من 

تطورات على صعيد الوضع السياسي في لبنان؟
انقالب في التحالفات السياسية؟

بداية م��ا هي حقيقة اخلالفات ف��ي املواقف بني 
األط��راف السياس��ية الت��ي كانت تلتق��ي ضمن لقاء 
قوى 14 آذار أو محور 8 آذار؟ وهل سنشهد انقالبات 

في التحالفات السياسية في املرحلة املقبلة؟
تقول مصادر سياسية مطلعة: إّن هناك تباينات 
وخالفات بارزة بني الق��وى التي كان يضمها كل من 
فريق��ي 8 و14 آذار، وإّن ه��ذه الق��وى ل��م تعد متفقة 
عل��ى رؤية موحدة جت��اه امللف��ات الس��اخنة، ما قد 
يؤدي إل��ى حصول ما ميكن تس��ميته »انقالبات في 

التحالفات السياسية«.
فالعالق��ة داخ��ل ما كان يس��مى »ق��وى 8 آذار« 
تشهد تباينات عديدة، وال سيما حول مشروع قانون 
االنتخاب��ات، فحرك��ة أمل وح��زب الله وتي��ار املردة 
لديهم مالحظات أساسية وجذرية على كل املشاريع 
التي قدَّمها رئيس ح��زب التيار الوطني احلر الوزير 
جب��ران باس��يل، وق��د ب��رزت تباين��ات واضحة في 
املواق��ف بني حزب الله والتيار الوطني احلر. فحزب 
الله ُيصر على النس��بية الكاملة، في حني أن باسيل 
يعمل إلقرار قانون مختلط يعزز حتالفه مع »القوات 
اللبنانية«، وُيس��هم في حصولهما على أكبر عدد من 

النواب املسيحيني في االنتخابات املقبلة.
وأما على صعيد ما كان يسمى »قوى 14 آذار«، 
فاخلالف��ات اش��تدت في خ��الل األس��ابيع املاضية، 
إن عل��ى صعي��د قان��ون االنتخاب��ات أو ح��ول أداء 
احلكوم��ة، وقد برز ذلك في خالل مس��اءلة احلكومة 
في املجل��س النياب��ي، وكذل��ك على صعي��د معركة 
نقيب املهندس��ني في بي��روت التي أدت إلى س��قوط 
مرش��ح أح��زاب الس��لطة األساس��ية وفوز املرش��ح 
املدع��وم م��ن احل��زب التقدم��ي االش��تراكي وح��زب 
الكتائ��ب واجلماعة اإلس��المية واحلزب الش��يوعي 

وقوى املجتمع املدني.
ع��ن  السياس��ية  األوس��اط  بع��ض  وتتح��دث 
عودة احلرارة إلى ما يس��مى »التحال��ف الرباعي«، 
أي تي��ار املس��تقبل وحرك��ة أم��ل واحل��زب التقدمي 
االش��تراكي وحزب الله، وان هذه القوى تش��عر بأن 
حتالف »القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر« في 
االنتخاب��ات املقبلة قد يؤدي ال��ى تقليص مواقعها، 
ولذلك يش��تد التنسيق والتعاون بني هذه القوى، إن 
جلهة املل��ف االنتخابي أو مواجه��ة احتمال حصول 
ف��راغ في املجل��س النياب��ي إذا لم يج��ِر االتفاق على 
قانون لالنتخاب��ات، وكذلك هناك تعاون وتنس��يق 

في بعض امللفات الداخلية.
وف��ي ضوء ه��ذه األج��واء تعتبر ه��ذه املصادر 
أن املرحل��ة املقبلة قد تش��هد متغيرات أساس��ية في 
التحالف��ات السياس��ية واحلزبية وأن حس��م امللف 

االنتخابي سيوضح مسار األوضاع في املستقبل.
موقع القوى اإلسالمية

لك��ن أين تقف القوى اإلس��المية م��ن التطورات 
السياس��ية الداخلي��ة؟ وهل س��يظل اخل��الف في ما 
بينها بش��أن األزمة الس��ورية مانعاً من التعاون في 

املرحلة املقبلة؟
مص��ادر إس��المية مطلعة تق��ول إن احل��وارات 
والنقاش��ات ب��ني القوى واحل��ركات اإلس��المية في 
لبن��ان، وال س��يما ب��ني اجلماع��ة اإلس��المية وحزب 
الل��ه، ال ت��زال مس��تمرة ولو بش��كل غير علن��ي، وان 
هن��اك لقاءات وح��وارات قائم��ة، إن من خالل بعض 
األط��ر الثابتة أو عبر لق��اءات ثنائي��ة، وذلك للبحث 
في أس��باب اخلالفات السياس��ية وفي كيفية جتاوز 
املرحل��ة الس��ابقة والبحث في امكاني��ة التعاون في 

املستقبل.
كم��ا أن بقي��ة الق��وى اإلس��المية م��ن تي��ارات 
متنوعة متر حالياً في مرحلة اعادة ترتيب أوضاعها 
الداخلي��ة والتنظيمي��ة، فهيئة علماء املس��لمني على 
أب��واب عق��د مؤمتره��ا الداخل��ي النتخ��اب ش��ورى 
جديدة، واجلماعة اإلس��المية تستعد لعقد مؤمترها 
السياس��ي الع��ام في ش��هر أي��ار املقب��ل، والتيارات 
الس��لفية في حال��ة مراجع��ة لدوره��ا ومواقفها من 
مختل��ف التطورات، وهن��اك حتضير لعق��د »مؤمتر 
موس��ع ح��ول اإلره��اب« م��ن قب��ل اللقاء اإلس��المي 
التشاوري، أما حزب التحرير فهو مصر على مواقفه 
النقدي��ة للحك��م اللبنان��ي ويبتع��د عن أي��ة لقاءات 
وح��وارات ثنائية، وال س��يما مع حزب الله، بس��بب 

اخلالف حول الوضع في سوريا.
وتق��ول املص��ادر اإلس��المية: »ان اق��رار قانون 
جديد لالنتخابات على أس��اس النس��بية سيش��كل 
دافع��اً للقوى والتيارات اإلس��المية في لبنان إلعادة 
بحث اش��كال التع��اون في ما بينه��ا  وكيفية مقاربة 
ه��ذا املل��ف في املرحل��ة املقبل��ة، وأما في ح��ال تقرر 
التمديد للمجلس النيابي احلالي، فإن ذلك سيعطي 
ه��ذه الق��وى فرص��ة جديدة الس��تكمال احل��وار في 
م��ا بينه��ا والبحث ف��ي كيفي��ة وضع رؤي��ة جديدة 
للمرحل��ة املقبل��ة بغ��ض النظر عن اخلالف��ات حول 

األزمة السورية والتطورات في املنطقة«.
في اخلالصة، يبدو أن الوضع اللبناني سيواجه 
في املرحلة املقبلة تغيرات عديدة، ما سيفرض على 
جمي��ع الق��وى السياس��ية واحلزبية، وم��ن ضمنها 
القوى واحلركات اإلسالمية، تقدمي مقاربات جديدة 
للتط��ورات املختلفة، كذلك فإننا قد نش��هد املزيد من 

التغيرات في التحالفات السياسية.
املقبل��ة،  األوض��اع  ص��ورة  تبل��ور  وبانتظ��ار 
السياس��ية  الق��وى  ب��ني  والتباين��ات  فاخلالف��ات 
الداخلية ستزداد وكل االحتماالت واردة على صعيد 

تشكيل حتالفات جديدة.{
قاسم قصير

هرموش: الجماعة اإلسالمية تجدد موقفها بتأييد النسبّية 
على أساس لبنان دائرة واحدة أو األقرب إليها

 ق��ال رئي��س املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��المية األس��تاذ أس��عد هرم��وش في حدي��ث إلذاعة 
الفجر إن »الفش��ل املتمادي الذي وقعت به القوى السياس��ية املمس��كة باللعبة السياسية والبرملانية 
واالنتخابي��ة في البلد، هو مؤش��ر ملدى االنقس��ام احل��اد داخل الس��لطة اللبنانية والقوى السياس��ية 
املختلف��ة، بعدم الوصول الى توافق على قانون انتخابات جديد، وذلك بس��بب وجود مصالح متفرقة 
ومحاولة اإلمس��اك باللعبة السياسية القادمة التي يس��يطر عليها أركان السلطة باملرحلة املقبلة، في 
ظل اعتراض اللبنانيني على الوضع السياس��ي الراهن، دون أن تلقي هذه القوى السياس��ية عيناً على 
أوج��اع الناس، بل هي مصّرة على لّي عنق القانون اجلديد باجتاه مصاحلها، بعيداً عن دولة القانون 

واملؤسسات«.
 وأضاف هرموش أن »اجلماعة اإلسالمية جتدد موقفها بتأييد النسبية الكاملة على أساس لبنان 
دائ��رة انتخابية واحدة، أو األقرب إليها، ألن املطل��وب هو إيجاد مخرج لألزمة القائمة عبر قانون عادل 
ومستقر يعتمد النسبية الكاملة، وإال فإن فشل العهد في هذا املجال سيمثل عجزاً جلهة وجود أزمة في 

بنية النظام السياسي اللبناني، في ظل ضغط سيف الوقت، ما يحّتم حسم امللف بسرعة«.
 وح��ول االش��تباكات في مخيم ع��ني احللوة، أوضح هرم��وش أن »جتربة مخيم النه��ر البارد من 
املس��تبعد أن تتكرر ف��ي مخيم عني احللوة، واألحداث في هذا املخيم س��تحل بعد إيجاد تس��وية متثل 
مخرج��اً لقضي��ة مجموعة بالل بدر املس��لحة، الت��ي لديها بع��ض الطروحات املرفوضة م��ن الفصائل 

الفلسطينية داخل املخيم.
وع��ن التفجيرْي��ن اللذْين طاوال الكنيس��تنْي في مص��ر، أدان هرم��وش التفجيرْين، ألنهما ميّس��ان 
باملقدس��ات الديني��ة، مضيفاً أن »األجن��دات املختلفة للنظام املصري الذي يقوم ب��دور قمعي وإرهابي 

بحق شعبه ومعارضيه، قد أوصلت األوضاع في مصر إلى هذه احلالة«.

بقلم: وائل جنم
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عن تحرير الرقة.. وإنهاء داعش في سورية
يس��يطر تنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش( على 
مساحات كبيرة من أراضي سورية اليوم، رمبا تصل إلى 
ما يفوق 35% من مس��احة س��ورية، صحيح أنها أراض 
في معظمها غير مأهولة بالس��كان، لك��ن »داعش« متّكن 
من الس��يطرة على م��دن ومراك��ز حضرية مهم��ة، أهمها 
الرق��ة وأجزاء كبيرة من مدينة دي��ر الزور، باإلضافة إلى 
مدن أخرى خسرها في معاركه ضد أطراف مختلفة، مثل 
عني الع��رب )كوباني( ومنبج ف��ي معركته ضد وحدات 
حماية الش��عب الكردية، وأخيراً خس��ر مدينة الباب في 
، مدعوماً من القوات التركية.  معركته ضد اجليش احل��رّ
الس��ؤال اآلن: من الذي سيقود عملية حترير الرقة؟ ومن 

سيحكم الرقة بعد حتريرها؟ 
ب��دأ اخل��الف األميرك��ي – التركي يتصاعد بس��بب 
اخت��الف وجهات النظر ح��ول من س��يقود عملية حترير 
الّرق��ة، تركيا قّدم��ت خططها للواليات املتح��دة، وأعلنت 
أنه��ا مس��تعدٌة لقي��ادة معرك��ة حترير الرقة، مبش��اركة 
فصائ��ل اجليش الس��وري احلر التي ش��اركت في عملية 
درع الفرات، واش��ترطت في الوقت نفس��ه عدم مش��اركة 
»ق��وات س��ورية الدميقراطي��ة« املدعوم��ة م��ن الواليات 
املتح��دة، والتي تش��كل وحدات احلماية الكردية القس��م 
األكب��ر منها، والت��ي تصنفها تركيا عل��ى الئحة املنظمات 
اإلرهابية، وتعتبرها مجرد امتداد س��وري حلزب العمال 

الكردستاني الذي يخوض صراعاً مسلحاً ضد تركيا.
يبدو أن الواليات املتحدة فضلت االعتماد على قوات 
س��ورية الدميقراطية، بدالً من االعتم��اد على حليفها في 
حلف ش��مال األطلس��ي )الناتو( تركيا، كما تفيد التقارير 
الصحفي��ة، وبالتال��ي س��تكون تداعي��ات حتري��ر الرقة 
خطي��رة للغاي��ة، وذات تداعي��ات إقليمية كبي��رة، وعلى 

ذلك ميكن تصور سيناريو حترير الرقة كالتالي: 
األول: إذا م��ا رفضت الواليات املتحدة أي دور تركي 
ف��ي عملي��ة حترير الرق��ة، واكتف��ت بدعم قوات س��ورية 
الدميقراطي��ة )املكونة بش��كل رئيس��ي من الك��رد(، فإن 
عملي��ة حترير الرقة ستس��تغرق وقتاً أط��ول رمبا يصل 
إل��ى ش��هور، مع احتم��االت توقفه��ا أو تأخرها ألس��باب 
كثي��رة، منه��ا لوجس��تية، وف��ي مقدمته��ا رف��ض تركيا 
السماح باملساعدات اإلنس��انية والعسكرية باملرور عبر 
أراضيه��ا، فتركي��ا اآلن رفض��ت تراخيص أكثر من عش��ر 
منظمات دولية، التهامها بأنها تعمل في املناطق الكردية 
في س��ورية، حتت س��يطرة ح��زب االحت��اد الدميقراطي 
ال��ذي تعتب��ره تركيا حزب��اً إرهابياً. وفي الوقت نفس��ه، 
رمبا يعّزز هذا اإلهمال األميركي لتركيا تصاعد املواجهات 
العس��كرية بني تركيا وقوات احلماي��ة الكردية في منبج 
وغيره��ا من املناط��ق، ما يضي��ع البوصلة بش��كل كامل 
في احل��رب ضد »داع��ش«، ويطي��ل أمد احل��رب األهلية 
الس��ورية، وق��د يتح��ول إلى 
ن��زاع إقليم��ي م��ع اصطفاف 
النظام الس��وري إل��ى جانب 
ق��وات احلماي��ة الكردي��ة في 

معركتها ضد تركيا. 
الثان��ي: فيم��ا إذا قّررت 
الوالي��ات املتح��دة االعتم��اد 
على حليفه��ا التركي، وقوات 
م��ن  املكون��ة  الف��رات  درع 
اجلي��ش الس��وري احلر التي 
جنحت في حتري��ر الباب من 

قبضة »داعش«، فإن مؤشرات كثيرة تدل على قصر عمر 
املعركة في الّرقة بسبب احترافية اجليش التركي وقوته، 
مقارنة مع مليشيات قوات احلماية الكردية. وفي الوقت 
نفس��ه، بس��بب التنس��يق التركي – الروس��ي املس��تمر، 
فرمبا تس��تطيع روس��يا حتييد ق��وات النظام الس��وري 
إل��ى حني حتري��ر الرقة، وهو ما س��يعجل م��ن العمليات 
العس��كرية. وف��ي الوقت نفس��ه، يس��هل عملي��ات إخالء 
املدنيني من الرقة، بس��بب املع��ارك احملتملة، فهناك أكثر 
من 150 ألف مدني سوري يعيشون في الّرقة حتت حكم 
»داعش«. وبالتالي، فإن قيادة تركيا العملية ستجبرها 
على األخ��ذ باالعتبار عمليات إج��الء املدنيني، وهو ما لم 
يتم في حال إش��راف وحدات احلماية الكردية التي ليس 
لديه��ا أي منفذ حدودي مع تركيا في الوقت احلالي، ولن 
تسمح لها تركيا باإلشراف على عملية اإلخالء اإلنساني، 

كي ال تعّزز سيطرتها في مناطق الشمال السوري. 

الثال��ث: وه��و يتطلب صفق��ة أميركية – روس��ية – 
تركي��ة، مبعنى جناح كل من الواليات املتحدة  وروس��يا 
املتحالفتني م��ع قوات حماية الش��عب الكردية في إقناع 
تركيا حتييد خالفها مع الكرد مؤقتاً، والقبول مبشاركتها 
م��ع قوات احلماي��ة الكردية ف��ي احلرب ض��د »داعش«. 
وتبدو احتماالت هذا الس��يناريو ضعيفة للغاية، بسبب 
املوق��ف الترك��ي املتش��ّدد أوالً، وثاني��اً تضعض��ع الثقة 
بني تركي��ا والواليات املتحدة، واألهم م��ن ذلك كله أنه ال 
يوجد إلى اآلن تنس��يق أميركي – روسي عالي املستوى، 
يس��مح بإعطاء الضمانات الضروري��ة لتركيا بقبول هذا 
الس��يناريو. ولذلك تب��دو فرص هذا الس��يناريو ضعيفة 

للغاية. 
يبقى القول إنه، وبغض النظر عن السيناريو احملتمل 
لتحري��ر الرقة، فإن العملية لن تكون نهاية »داعش« في 
س��ورية، فالتنظي��م املذك��ور ما زال يس��يطر عل��ى مراكز 
مدنية، كأجزاء من مدين��ة دير الزور والبوكمال وغيرها. 
وبالتال��ي، رمبا يتحول باجت��اه التركيز لالحتفاظ بتلك 
املناط��ق بش��كل مس��تميت للغاي��ة. وفي الوقت نفس��ه، 
اتباع اس��تراتيجية انتش��ار اخلاليا، بحي��ث تتمّكن هذه 
اخلاليا من الضرب، بغ��ض النظر عن الهدف، مدنياً كان 
أو عسكرياً. وفي كل منطقة، تتمّكن من القيام بذلك، وهو 
ما س��يزيد من ش��عبيته، وميّكنه من احلف��اظ على قوته 

األيديولوجية، وعدم انطفائها بشكل نهائي.{

بقلم: رضوان زيادة

ُرس��مت قبل عام 1975 وحتولت في ليلٍة ش��ديدة السواد الى خطوط متاس 
بني اللبنانيني الذين عانوا منها طيلة خمس��ة عشر عاماً، خاصًة أن هناك من 
ال يتوّرع عن اس��تخدام فائض القوة العس��كرية التي ميتلكها لتوجيه رسائل 

سياسية في هذا اإلجتاه أو ذاك.
واليوم، بعد أن قررت احلكومة التصدي لتبني مشروع قانون انتخابات 
وإرس��اله ملجلس النواب، أرجو أن ينتقل النقاش إلى طاولة مجلس الوزراء، 

والى التركيز على ثالثة معايير:
- صح��ة التمثيل، وال أقصد فيه صحة متثيل القوى املتمثلة بالس��لطة، 
الت��ي تؤخر صدور القانون باختالفها عل��ى احلصص واألحجام، وإمنا أيضاً 
صح��ة متثيل املواطن العادي ال��ذي ال ينتمي الى األحزاب وه��م األكثر عدداً، 
واألكث��ر مظلومي��ة، وتأمني اقتراع الش��باب من س��ن الثامنة عش��رة، وتأمني 

فرصة مشاركة حقيقية للمرأة .
- وح��دة املعايير، فال ُينتخب نائب بعش��رة آالف ص��وت وُينتخب آخر 

بخمسني ألفاً.
- رف��ض تكريس الطائفية، وإعالء قيمة املواطنة رحمًة بلبنان واألجيال 

القادمة.
ال يظ���ّ أحٌد أنه ينجو من اآلثار الس��لبية للمؤمتر التأسيس��ي والفراغ، 
ف��ال قوة الس��الح وال األكثرية العددية وال أي عنصر آخ��ر ميكن أن يرّجح كفة 
على أخرى، فنحن عاجزون في ظل مظلة دس��توٍر قائ��م عن الوصول لقانون 

انتخابات، وسنكون أعجز في الوصول الى أي إتفاق إذا فقدنا هذه املظلة.
أس��ئلٌة أضعها بني يدي احلكومة ورئيس��ها، آم��الً احلصول على أجوبة 
عملي��ة وتنفيذية له��ا، حتى نتمكن جميعاً من اس��تعادة ثقة املواطن بالدولة 

ومؤسساتها، وشكراً.{

أقرت احلكومة خطة طوارئ ملدة ثالث س��نوات، ولقد عاد بي الزمن وأنا 
أس��تمع ملؤمتر وزير الطاقة حول الكهرباء الى العام 2012 وحس��بت نفسي 
أس��تمع ملؤمتر صحفي لوزير طاقة س��ابق يعد فيه اللبنانيني بالكهرباء 24 
س��اعة على 24 في الع��ام 2015، مع إقرار قانون برنام��ج بهذا اخلصوص. 
وإذا ب��ي أس��تفيق عل��ى حاجتنا اليوم كم��ا ورد في اخلطة ألرب��ع بواخر بدل 
اثنتني كنا بحاجٍة إليها في خطة عام 2012، وس��ألت نفس��ي وأحيل السؤال 
ال��ى احلكومة: ما هي الضمانات لعدم اإلنفاق غير املجدي وتكرار خيبة األمل 

من جديد.
أما ف��ي موضوع زي��ادة التعرفة وقد ُق��ِدّرت بحوال��ي 40%، بحجة أنها 
س��توفر على املواطن فاتورة املوّلد، فهل أخذت الدراسة بعني االعتبار البحث 
ع��ن الكلفة األدنى م��ع الفاعلية املقبولة، خاصًة وأن فك��رة البواخر هي احلل 
األس��هل ولك��ن لي��س األرخص، ال س��يما ف��ي غي��اب مناقصة حقيقي��ة، وهل 
الحظت الدراس��ة أن الطبقة دون املتوس��طة وهي األغلب بني اللبنانيني ليس 
عندها اش��تراك موّلٍد أصالً ألنها غير قادرة عل��ى دفع قيمته. وبالتالي أطالب 
احلكومة بكامل الش��فافية في هذا امللف، حت��ى نطمئن ويطمئن معنا املواطن 
عل��ى جدّية اإلج��راءات وجدواه��ا االقتصادية وخلوها من أي ش��بهة فس��اد 

ونشر نتائج الرابحني واخلاسرين في كل مناقصة أو تلزمي.
مكافحة الفساد في اإلدارة

نالح��ظ أن هن��اك بطئ��اً ف��ي التعام��ل مع ه��ذا املل��ف الش��ائك، وأطالب 
احلكومة باإلسراع في تنفيذ اإلجراءات التالية:

- تنفي��ذ م��ا ورد ف��ي قان��ون ح��ق الوص��ول للمعلومات، ومنه��ا تعيني 
موظ��ف معلوم��ات في كل إدارة إذ إن نش��ر املعلومات يس��اعد على الردع في 

التجاوزات.
- إطالق ورشة املكننة واحلكومة اإللكترونية، وهو إجراء كفيل مبعاجلة 
جزء كبير من الفس��اد في اإلدارة وإنهاء ظاهرة اجلارورين وحتس��ني شروط 

خدمة املواطن.
- تعزي��ز ش��فافية أداء ال��وزارات من خ��الل تقارير إجناز فصلي ترس��ل 
ملجلس النواب وتنشر على صفحات اإلنترنت، ليتمكن املواطنون من اإلطالع 

عليها.
- إع��الن آلية واضح��ة للتعيينات، وااللت��زام بها إعماالً ملب��دأي الكفاءة 

واملساواة بني املواطنني.
- وق��ف التوظيفات ملدة س��نتني إال في حالة الضرورة الس��تمرار املرفق 

العام، التي يقررها مجلس الوزراء، بانتظار قيام جميع الوزارات واملؤسسات 
العامة بدراسة واقع مالكها النظري والفعلي وإعادة هيكلة املالكات وتوزيع 

الفائض لالنتهاء من ظاهرة البطالة املقنعة في اإلدارات العامة.
- وض��ع س��قف ع��ددي للمستش��ارين ف��ي ال��وزارات، واالعتم��اد على 

الكفاءات املتوافرة في اإلدارة وهي كثيرة، وإعطاؤها فرصًة لإلبداع.
ملف املوقوفني اإلسالمّيني

فوجئن��ا في األش��هر األخي��رة بأحكام مخفف��ة على متعاملني م��ع العدّو 
الصهيون��ي، أقاموا بني أحضانه وتعلموا في مؤسس��اته، بينما يبقى العديد 
من الش��باب املس��لم منذ س��نوات ره��ن التوقي��ف نتيج��ة اتصال ق��ام به أو 
استش��باه بأنه يفكر بالقيام بعمٍل لم يقم به أو غير ذلك، وال أتكلم هنا عن من 

ثَبت على يديه دم.
لق��د آن األوان له��ذا امللف أن يعالج بش��كل ج��ّدي حتى ال ندفع ش��بابنا 
للي��أس من عدال��ة بالده��م وقوانينه��ا، وذلك من خ��الل التس��ريع باألحكام 
العادلة، وإنهاء ازدواجية املعايير القضائية واحملاسبة على الفكر واالشتباه 
لدى ش��ريحة من اللبنانيني وتخفيف احملاس��بة على املمارس��ة الفعلية لدى 
ش��ريحة أخ��رى، ووقف التم��ادي بالتوقيف بالش��بهة، وأخيراً ع��دم التفكير 

باستثنائهم من أي قانون عفو عام ميكن أن يصدر.
وهن��ا أطالب معال��ي وزير العدل باعتبار التقرير ال��ذي مت بثه على قناة 
اجلزي��رة حول أح��داث عبرا مبثابة إخب��ار، وفتح حتقيق س��ريع حوله، ألن 
أبناءنا في اجليش اللبناني يستأهلون منا االهتمام اجلّدي بالتحديد الدقيق 
للمس��ؤوليات في هذا االعت��داء، وبالتالي احلكم قضائياً عل��ى صحة أو عدم 

صحة ما ورد في هذا التقرير والبناء عليه. 
حق املرأة اللبنانية

أدع��و احلكوم��ة وقد خصص��ت وزارة دول��ة لش��ؤون امل��رأة، أن تتبنى 
ح��ق املرأة اللبناني��ة بإعطاء اجلنس��ية ألبنائها وتقدمي مش��روع قانون بهذا 
اخلصوص، كما أدعو رئاس��ة املجلس إلى تفعيل التعامل مع اقتراح القانون 

الذي قمت بتقدميه في 10 شباط 2016 بهذا اخلصوص.
أخيراً: قانون االنتخابات

لق��د توافقن��ا جميعاً على مب��دأ وقف العد ف��ي لبنان، ولكن��ه كان توافقاً 
لبناء الوطن بجهد مش��ترك وإس��هام جميع أبنائه، ولي��س لتكريس فدرالية 
طوائف والعودة الى خطابات ترس��م خطوطاً حمراء تذكرنا بخطوط شبيهة 

النائب الدكتور عماد الحوت في المجلس النيابي.. حول مساءلة الحكومة
عق��د مجلس النواب اللبناني عدة جلس��ات يومي اخلميس واجلمعة ملس��اءلة احلكومة ومناقش��ة امليزانية العامة. 

وألقى ممثل اجلماعة اإلسالمية الدكتور عماد احلوت كلمة جاء فيها: 

قال��ت صحيف��ة »اإلندبندن��ت« البريطاني��ة إن إيفان��كا، بن��ت الرئي��س 
األمريكي دونالد ترامب، كان لها دور في اتخاذ قرار الضربة األمريكية لبعض 

املناطق العسكرية للنظام.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على رسائل دبلوماسية سرية توضح دور 

إيفانكا في إقناع والدها بضرورة توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
وكش��ف التقرير أن إيفانكا لها »تأثير كبي��ر داخل البيت األبيض«، وعلى 

اتخاذ ترامب قراراته، حتى لو كانت مصيرية.
ونقلت الصحيفة عن س��فير بريطانيا لدى واشنطن، سير كيم دارو، قوله 
في مراس��لة دبلوماسية س��رية اطلعت عليها الصحيفة أن ترامب تأثر بشدة 
بالصور التي بثت على وسائل اإلعالم حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت 

له إدلب، واألمر ذاته حصل مع ابنته إيفانكا.
وق��ال دارو: »مواق��ف إيفانكا كان له��ا تأثير كبير في املكت��ب البيضاوي، 

حتى أن ردة فعلها كانت أقوى من املتوقع«.{

رسائل 
تكشف دور 

إيفانكا 
ترامب في 

إقناع والدها 
بضرب 
سوريا
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غارات بدمشق ودرعا.. والمعارضة تصّد في حلب وحماة

األردن واحتماالت الحملة على الحدود السورية: إبعاد »داعش« وإيران

واصل النظام الس��وري وحلف��اؤه تصعيدهم في 
أحياء بالعاصمة دمش��ق، وقصفوا أحياء للمعارضة 
ف��ي درع��ا وإدل��ب، أما ف��ي كل من حل��ب وحم��اة فقد 
متكنت فصائل املعارضة الس��ورية املس��لحة من صد 

هجمات للنظام.
وأفاد مراسلون بأن النظام قصف جوياً ومدفعياً 
أحياء تش��رين والقابون وبرزة في دمش��ق، الفتاً إلى 
أن مص��ادر ف��ي املعارضة ذك��رت أن النظ��ام جلأ إلى 
اس��تخدام خراطيم متفجرة، وهي سالح يرمى كحبال 
طويل��ة محملة مبواد متفجرة تتس��بب ف��ي دمار على 
مساحات واسعة. وتزامن القصف مع محاولة جديدة 
لقوات النظام اقتحام املنطقة من محور بساتني برزة.

وف��ي درع��ا )جنوب��ي البالد( ق��ال مراس��لون إن 
طائ��رات حربي��ة تابعة للنظام ش��نت غ��ارات مكثفة 
على عدة أحياء تس��يطر عليه��ا املعارضة في املدينة. 
وأضاف املراسل أن القصف تسبب في دمار واسع في 
هذه األحياء التي نزح عنها معظم س��كانها في األشهر 

الثالثة املاضية.
ويأت��ي التصعي��د املكث��ف للغارات عق��ب التقدم 
امليدان��ي ال��ذي أحرزت��ه املعارضة املس��لحة في حي 

املنشّية. 
وفي ريف إدلب قال مراس��لون إن عدداً من القتلى 
واجلرح��ى م��ن املدنيني س��قطوا في غ��ارات لطائرات 
النظام وأخرى روسية استهدفت مدناً وبلدات تسيطر 

عليها املعارضة.
وأض��اف املراس��ل أن مدنيني أصيب��وا في غارات 
دولي��اً  احمل��رم  الفوس��فور  مب��ادة  النظ��ام  لطائ��رات 
اس��تهدفت مدين��ة س��راقب، وأن دم��اراً كبي��راً أصاب 

املباني واملمتلكات.
تقدم للنظام بريف حماة

متكنت قوات النظام وامليليشيات الداعمة لها من 
التقدم بريف حماة الشمالي حتت غطاء جوي روسي 
وسوري، وعقب قصف باألسلحة احملرمة دولياً، بينما 
صعدت تلك الق��وات هجماتها اجلوي��ة واملدفعية في 

ريف حلب الغربي، لكن املعارضة قالت إنها صدتها.
وأوضح مراس��لون من ريف إدلب أن الوضع في 
ريف حماة الش��مالي كان مش��تعالً، حيث شنت قوات 

م��ع تصاع��د احل��رب الت��ي تش��نها ق��وى محلي��ة 
وإقليمية ودولية عديدة على تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
الضرب��ة  وبع��د  والع��راق،  س��ورية  ف��ي  )داع��ش( 
الصاروخية األميركية األخيرة على مطار الشعيرات في 
ريف حمص، يتزايد احلديث ع��ن إمكانية تدخل إقليمي 
مدع��وم م��ن الوالي��ات املتحدة ف��ي اجلنوب الس��وري، 
بهدف محاربة »داعش« وإقامة مناطق آمنة هناك. وفي 
ه��ذا اإلطار، حتدثت مصادر صحافي��ة عن وجود خطط 
لعمليات أردنية-أميركية-بريطانية مشتركة، ملواجهة 
التنظيم��ات املتش��ددة والتم��دد اإليران��ي ف��ي اجلن��وب 
السوري، انطالقاً من تصريح سابق مللك األردن عبد الله 
الثاني، قال فيه لصحيفة »واشنطن بوست« األميركية، 
إن��ه بع��د ط��رد تنظي��م »داع��ش« م��ن الرقة ق��د يتوجه 
عناص��ره إلى اجلنوب، مؤكداً اس��تعداد األردن ملواجهة 
هذا التحدي بالتنسيق مع الواليات املتحدة وبريطانيا. 
وف��ي ه��ذا الس��ياق، ل��م يس��تبعد عض��و القي��ادة 
العس��كرية ل�»اجلي��ش الس��وري احل��ر« ف��ي اجلبه��ة 
اجلنوبية، أمين العاسمي، حصول تدخل عسكري أردني 
بدعم أميركي في املنطقة اجلنوبية، خالل الفترة املقبلة. 
لكن��ه رأى أن مث��ل ه��ذا التدخل ل��ن يكون هدف��ه تنظيم 

األولى،  بالدرج��ة  »داعش« 
ومبايعي��ه  التنظي��م  ألن 
ف��ي اجلن��وب أضع��ف وأقل 
أهمي��ة م��ن أن يحتاجوا إلى 
للقض��اء  خارج��ي  تدخ��ل 
عليهم. وأض��اف أن بإمكان 
فصائ��ل املعارض��ة، بقلي��ل 
من الدعم اخلارجي، القضاء 
عل��ى أنص��ار »داع��ش« في 
ح��وض اجلن��وب الس��وري 
محي��ط  ف��ي  واملتمركزي��ن 

النظام هجمات بالقص��ف اجلوي واملدفعي وراجمات 
الصواريخ على عدة بلدات في الريف.

وأض��اف أن قوات النظام متكن��ت بعد أن قصفت 
بقنابل الفوس��فور والقناب��ل العنقودية احملرمة دولياً 
م��ن التقدم نحو بل��دة معردس الواقع��ة على الطريق 

الدولي بني حلب ودمشق.
وأش��ار إلى أن النظ��ام يبدو مصمماً عل��ى انتزاع 
املناطق التي تس��يطر عليه��ا املعارضة املس��لحة في 
ريف حم��اة ألهميتها االس��تراتيجية، حيث س��بق أن 
هددت املعارضة مطار حماة التي تخرج منها مقاتالت 

النظام، ومدينة حماة القريبة.
من جهتها، بثت املعارضة املس��لحة صوراً قالت 
إنها ُتظهر فرار مقاتلني إيرانيني وآخرين من حزب الله 
اللبناني س��اندوا قوات النظام ف��ي محاولتهم للتقدم 

على جبهة »بطيش« في ريف حماة الشمالي.
تصعيد بحلب

وف��ي مدينة حل��ب، ق��ال مراس��لون إن التصعيد 
تزامن م��ع هجوم عنيف لق��وات النظام غ��رب املدينة 
في عدة محاور، أبرزها محور الراش��دين وش��ويحنة، 
بينما قالت مصادر في املعارضة املسلحة إنها متكنت 

من صد الهجوم.
وتس��عى قوات النظ��ام إلى تأمني محي��ط مدينة 
حل��ب م��ن اجله��ة الغربي��ة بع��د أن كان��ت بس��طت 

اليرم��وك. واعتب��ر أنه ل��م تكن هن��اك جدي��ة حتى اآلن 
ف��ي املعارك الت��ي جرت وجت��ري مع »داع��ش« في تلك 
املنطقة، الفتاً إلى أن قليالً من الس��الح يصل إلى فصائل 
املعارض��ة هن��اك. ورأى أن احلدي��ث الي��وم ع��ن تدخل 
عس��كري إقليم��ي تدعمه الواليات املتح��دة وارد، لكنه ال 
يس��تهدف »داع��ش« بالدرج��ة األولى، حت��ى وإْن اتخذ 
من ذل��ك غطاًء. وبنّي أن الهدف من هذا التدخل س��يكون 
»إقامة مناطق آمنة أو مناطق انتقالية تستوعب املدنيني 
والنازح��ني إلى حني التوصل إلى حل نهائي للوضع في 
س��ورية، بدل اجتيازه��م احلدود إل��ى األردن، فضالً عن 
الفوائ��د االقتصادي��ة التي ق��د يجنيه��ا األردن من وجود 
هذه املنطقة عبر املعبر الذي قد ينش��أ للتبادل التجاري 

بني األردن وهذه املناطق«.
وذكر القي��ادي في »اجليش احل��ر« أن »األمر اآلخر 
امله��م هو أنه ال يوجد حالياً فكرة حل ش��امل ونهائي في 
س��ورية، وهذه املناطق )س��تكون( انتقالي��ة ريثما يتم 
التوص��ل إل��ى ح��ل«، ولفت العاس��مي إلى أن��ه ال توجد 
جه��ة في املعارض��ة مؤهلة إلدارة هذه املنطقة. وس��بب 
ذلك يتمثل في نظره، بأن »القوى اخلارجية ال تريد دعم 
أي فصيل محدد في الداخل الس��وري، حتى ال يستقطب 

س��يطرتها على كامل أحي��اء املدينة ف��ي كانون األول 
الفائت.

وفي هذا الس��ياق أيضاً، قال��ت مصادر محلية إن 
قصفاً جوياً استهدف مدينة دارة عزة بريف حلب؛ مما 

أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

الق��وى األخرى وتصب��ح لديه اس��تقاللية، ويك��ون أقل 
امتث��االً لإلم��الءات اخلارجي��ة«. وفي هذا الص��دد، لفت 
إلى أن »األمر نفس��ه ينطبق على النظ��ام أيضاً، إذ تعمد 
القوى اخلارجية إلى إضعافه كلما ش��عر بقوته وقدرته 
عل��ى اتخاذ قرارات مس��تقلة، ومن ه��ذا املنطلق من غير 
املس��تبعد أن تكون الضرب��ة األميركية األخي��رة للنظام 
ف��ي إط��ار تفاهم ما مع روس��يا جلعل النظ��ام يعود إلى 
احلض��ن الروس��ي ويبتع��د ع��ن إي��ران ومليش��ياتها«، 

بحسب تقدير العاسمي.
وف��ي م��ا يتعل��ق بالتدخل العس��كري ف��ي جنوب 
س��ورية، رأى العاس��مي أن ه��ذا التدخ��ل احملتم��ل ل��ه 
عالقة بشكل رئيس��ي ب�»احلفاظ على مصالح إسرائيل، 
في ض��وء متدد إيران عبر حرس��ها الث��وري وحزب الله 
واملليش��يات األخرى في املنطق��ة اجلنوبية، وهو ما دعا 
روسيا إلى تخفيف غاراتها نسبياً على املنطقة اجلنوبية 
حت��ى ال تنفجر املنطقة وتتأذى إس��رائيل«، وذلك بهدف 
إيج��اد منطق��ة مس��تقرة ملصلحة كل من دول��ة االحتالل 
واألردن، واعتب��ر أن التدخ��ل العس��كري ف��ي اجلن��وب 
الس��وري أمر وارد، مش��يراً إلى وجود ق��وات جاهزة في 
األردن ملثل هذا التدخل، تش��رف عليها الواليات املتحدة 
وبريطاني��ا، قوامها جن��ود أردنيون ورمبا س��عوديون، 

وفق قوله.
وكان املل��ك عبد لل��ه الثاني قد ص��ّرح قبل أيام بأن 
وجود »احلرس الثوري اإليراني« على بعد 70 كيلومتراً 
م��ن حدود األردن ال يعد خبراً س��اراً، ملمح��اً إلى أن ذلك 

يعتبر تهديداً لألردن وإسرائيل على السواء.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، أعل��ن عض��و »الهيئ��ة العلي��ا 
للمفاوض��ات«، املمثل��ة للمعارض��ة الس��ورية، العمي��د 
التدخ��ل اخلارج��ي  تأيي��ده فرضي��ة  الزعب��ي،  أس��عد 

واس��تمر التصعي��د ف��ي ريف��ي حل��ب الش��مالي 
والغرب��ي، حي��ث طال القص��ف الذي اس��تخدمت فيه 
القناب��ل العنقودية عدة ق��رى، منها كفرناها وعويجل 
وحي��ان، بينم��ا تس��تمر االش��تباكات الت��ي وصف��ت 

بالعنيفة في عدة محاور غرب مدينة حلب.
ووسط معارك مش��تعلة في محيط مدينة حلب، 
ش��نت الطائرات الروس��ية والس��ورية غ��ارات جوية 
على نق��اط االش��تباكات في ح��ّي الراش��دين وبلدات 
الليرمون وكفر حمرة وياقد العدس بالريف الشمالي، 
وتعرضت مدينة عندان لقصف مدفعي عنيف. أما في 
دمش��ق، فقد حتدثت شبكة شام عن اشتباكات عنيفة 
عل��ى جبهة ب��رزة وحي��ي القاب��ون وتش��رين اللذين 
تعرض��ا لقص��ف بصواري��خ وقذائ��ف من قب��ل قوات 
النظام. وإلى اجلنوب، كش��فت غرفة عمليات البنيان 
املرصوص التابعة للمعارضة السورية املسلحة عن 
هوي��ات نحو أربعني ش��خصاً قالت إنه��م قتلى قوات 
النظام، كما أشارت إلى وجود ثمانية مقاتلني من حزب 
الله اللبناني لقوا حتفهم في املعارك املندلعة في حّي 
املنش��ية مبدينة درعا خ��الل األيام الثالث��ة املاضية. 
وفي ريف إدلب، تعرضت مدن جس��ر الشغور ومعرة 
النعم��ان وخان ش��يخون وبلدات س��لقني والتمانعة 
وبداما واشتبرق والشغر لقصف جوي؛ مما أسفر عن 
سقوط العديد من اجلرحى في صفوف املدنيني، وفق 

شبكة شام.{

ف��ي اجلن��وب الس��وري عبر ق��وات أردني��ة مدعومة من 
الواليات املتحدة. وقال في حديث مع »العربي اجلديد«  
إنه ال توجد معطيات دقيقة حول هذا األمر، لكن »لم يعد 
هناك شيء في سورية غير ممكن، فكّل دول العالم باتت 
تريد احلرب وتنفيذ املشاريع التكتيكية واختبار قدراتها 
الدفاعي��ة في س��ورية الت��ي أصبح��ت أرضاً مش��اعاً«، 
عل��ى حد وصف��ه. وأع��رب عن اعتق��اده ب��أن »احلديث 
عن تدخ��ل أردني في اجلنوب الس��وري وارد جداً ضمن 
مؤش��رات انتهاء األزمة بعد املواق��ف األميركية األخيرة 
حيال النظام الس��وري«. ولم يس��تبعد الزعبي أن يكون 
ه��دف مثل هذا التدخ��ل إقامة مناطق آمن��ة في اجلنوب 
الس��وري. وقال إنه »س��مح لتنظيم داع��ش بالتموضع 
في اجلنوب السوري دون أي إعاقة من الدول املجاورة، 
سواء األردن أو إسرائيل، وهو ال يبعد عن حدودهما أكثر 

من 300 متر«.
في املقاب��ل، قال قائد ل��واء »جتمع توحي��د األمة«، 
أح��د ق��ادة الفصائل الت��ي تقات��ل »داعش« ف��ي املنطقة 
اجلنوبية، ويدعى خالد الف��راج )ُيلّقب بأبو عدي(،  إنه 
من خالل متابعة الوضع ميدانياً على احلدود مع األردن 
لم يالحظ عناصره أي حشد عسكري جديد في اجلانب 
األردني، الفتاً إلى أن القوات املنتشرة هناك موجودة منذ 
فت��رة وهدفها حماية ح��دود األردن إزاء املواجهات التي 
حتصل على اجلانب الس��وري من احلدود. وحول عجز 
فصائ��ل املعارض��ة حتى اآلن ع��ن القضاء عل��ى أنصار 
»داعش« في حوض اليرموك، ذكر أن الفصائل لم تتمكن 
بعد من استرجاع أي من املناطق التي اجتاحها »جيش 
خال��د« املباي��ع لتنظي��م »داعش« ف��ي اآلون��ة األخيرة، 
ولكنها »متتلك خططاً س��تبصر النور قريباً الس��ترجاع 
حوض اليرموك بش��كل كامل«، حسب قوله. وأشار إلى 
الدور الس��لبي الذي تقوم به »غرف��ة عمليات املوك« في 
إضعاف بعض فصائ��ل »اجليش احلر« وتقوية أخرى، 
خدم��ًة ألجن��دات بع��ض الق��وى اخلارجية ف��ي املنطقة 
اجلنوبي��ة. وأك��د أن هناك فصائ��ل في اجلن��وب تتلقى 
مس��اعدات من »غرف��ة املوك« عس��كرياً ومالي��اً وأخرى 
تتلق��ى روات��ب فقط وثالث��ة م��ن بينها فصيل��ه )جتّمع 

توحيد األمة( ال تتلقى شيئاً، وفق قوله.{

بقلم: عدنان علي

الصدر: لهذا السبب دعوت بشار األسد للتنحي
ق��ال زعيم التيار الص��دري العراقي مقتدى الصدر يوم الثالث��اء إن مطالبته األخيرة لرئيس النظام الس��وري 
بش��ار األس��د بالتنحي جاءت لكي ال يلقى األس��د مصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، معتبراً أن األمر يعود 

للشعب السوري.
وفي معرض رده على س��ؤال ألحد أتباعه عن س��بب مطالبته الرئيس الس��وري باالس��تقالة من منصبه، قال 
الص��در إنه فعل ذلك لكي ال يكون مصير األس��د »كمصير معمر القذافي«، حيث لق��ي القذافي مصرعه على يد الثوار 

الذين أسقطوا نظامه في 20 تشرين األول 2011.
وأضاف رجل الدين الشيعي أن تنحي األسد من عدمه أمر يعود للشعب السوري »احملب للسالم«، وتابع: »إال 
أني أجد ذلك حالً مناس��باً إلنهاء معاناة الش��عب الذي ال زال يعاني ظلم االحتالل واإلرهاب.. والش��عب السوري ال 

يستحق إال األمان والسالم والرفاهية«.
وفي بيان أصدره الصدر يوم الس��بت، قال إن »من اإلنصاف أن يقّدم الرئيس الس��وري بشار األسد االستقالة، 

وأن يتنحى عن احلكم حباً بسوريا وليجنبها ويالت احلروب وسيطرة اإلرهابيني«.
ورأى البيان أن تدخل أميركا العس��كري في س��وريا لن يكون مجدياً، معتبراً أن تدخلها في احلرب ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق لم يكن مجدياً على اإلطالق، داعياً اجلميع -مبا فيهم روسيا والفصائل املسلحة- إلى 

االنسحاب العسكري من سوريا ليتولى الشعب السوري زمام األمور..{
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اغتيال مازن فقهاء.. والتحصين األمني الفلسطيني
من��ذ س��نوات كتبت كراس��اً بعن��وان »هم��وم األمن 
وخصص��ت  مجان��اً،  ب��اآلالف  ووزعت��ه  الفلس��طيني«، 
األماكن واملجتمعات احلساسة بكمية كبيرة من النسخ. 
لم يراجعني أحد في ما كتب��ت، ولم أتلّق أي تعليق، ولم 
يتط��وع أح��د إلب��داء رأي أو إضاف��ة فكرة رمب��ا كانت قد 

غابت عني، أو نسيت أن أذكرها. 
والك��راس متوافر على الش��بكة اإللكترونية ملن أراد 
أن يطلع عليه. وقد كان تقديري منذ أن كتبته أنه إذا حاز 

عشرة قراء فهذا إجناز عظيم.
الش��هيد م��ازن فقهاء ه��و آخ��ر ضحاي��ا املخابرات 
اإلس��رائيلية ف��ي قط��اع غ��زة، ول��ن يك��ون األخي��ر على 
الس��احة الفلس��طينية أو اللبنانية أو السورية. والسبب 
أن مالحقة الذين ميس��ون باألمن اإلس��رائيلي أو يفكرون 
في املس��اس به يبق��ون على قائمة االنتقام اإلس��رائيلي. 
اغتيال املقاومني أو النيل منهم يشكل مبدأً أمنياً إسرائيلياً 
متفرع��اً عن مبدأ أكب��ر، هو احملافظة عل��ى هيبة اجليش 
اإلس��رائيلي وهيب��ة املخاب��رات اإلس��رائيلية. بالنس��بة 
إل��ى إس��رائيل، يج��ب أن يبق��ى جه��از مخابراته��ا قوياً 
ج��داً، ويزرع االنطباع لدى األعداء بأنه يعرف كل ش��يء 
ويس��تطيع أن يطاول أي هدف يشاء في الوطن العربي، 
ورمبا أيضاً في الدول اإلس��المية. لق��د طاول هذا اجلهاز 
العديد من املقاومني الفلسطينيني واللبنانيني ووصل إلى 
إيران، واغتال علماء ذرة، وفي املقابل، س��معنا تهديدات 
عربي��ة وإيرانية باالنتقام، لكننا لم ن��ر فعالً إال من حزب 

الله الذي لم يكن رده مبستوى اجلرمية اإلسرائيلية.

متكن��ت إس��رائيل عبر س��نوات م��ن الني��ل واغتيال 
العديد م��ن املناضل��ني واملجاهدين العرب فلس��طينيني 
ولبنانيني. قتلت قادة فصائل وأس��رى محررين، وأناساً 
ل��م يكونوا ظاهري��ن في وس��ائل اإلعالم أو املي��دان، ولم 
يع��رف الن��اس عنه��م إال بع��د اغتياله��م. وواض��ح م��ن 
قدراتها االستخبارية أنها ال تهدأ وال تنام، بل تتابع دائماً 
حرصاً على أمنها والنيل من الذين تشك في أنهم يهددون 
أمنها. وقد ركزت إسرائيل تاريخياً على أمرين مهمني في 
جم��ع املعلومات عن العرب وغير الع��رب، هما التقنيات 
احلديثة في الرصد واالستطالع والبحث عن املعلومات، 

وجتنيد اجلواسيس والعمالء.
م��ن الناحي��ة التقني��ة، تواك��ب إس��رائيل مختل��ف 
التط��ورات التقني��ة الت��ي يت��م اس��تعمالها عاملي��اً، وفي 
أغل��ب األحيان حتص��ل على هذه التقني��ات قبل أن تصل 
إل��ى األس��واق، إما من خ��الل ال��دول املتعاطف��ة معها أو 
م��ن خالل جواسيس��ها الذين ينتش��رون على املس��توى 
العامل��ي، خاصة ف��ي مراكز البح��ث العلمية واملنش��آت 
الصناعية، الخ. وهي تستعمل هذه التقنيات بكثافة في 
جمع املعلومات عن نش��اطات املقاومة العربية، ونشاط 
األف��راد الذي��ن ينتم��ون إل��ى تنظيم��ات املقاوم��ة. وف��ي 
كثي��ر من األحي��ان ت��زرع التقنيات في مكات��ب قادة دول 
وتنظيمات، وفي مكاتب وزراء ومديري مؤسس��ات وفي 

دوائر املخابرات والشرطة وهيئات األركان، الخ.  
أن زرع��ت أجه��زة تنص��ت  وق��د س��بق إلس��رائيل 
واس��تطالع في دول عربية مثل لبن��ان واألردن، وزرعت 

أجه��زة في مب��اٍن حكومية مثلما حصل في فلس��طني في 
الضف��ة الغربي��ة وغ��زة، إنه��ا تفت��ش دائماً عن وس��ائل 
اس��تخبارية جدية وأس��اليب متطورة من أج��ل أال تبقى 

عمياء بدون معلومات.
م��ن الناحية األخ��رى، تركز إس��رائيل عل��ى جتنيد 
عمالء لها م��ن كافة فئات املجتمعات لتقف على تفاصيل 
دقيقة حول األشخاص واملؤسسات ومختلف النشاطات. 
وقد نشطت كثيراً في البلدان العربية ومتكنت من جتنيد 
العديد من اجلواس��يس من عامة الناس ومن املسؤولني 
في ال��وزارات وقي��ادات اجليش والش��رطة واملخابرات. 
فضالً عن عمالئها وجواسيس��ها ف��ي مختلف دول العالم 

وعلى رأسها الواليات املتحدة. 
ف��ي بالدن��ا، متكنت إس��رائيل م��ن اختراقن��ا بقوة، 
الفلس��طينية  والفصائ��ل  التحري��ر  منظم��ة  فاخترق��ت 
عل��ى مختل��ف أطيافها، ومتكن��ت من إحب��اط العديد من 
املخططات العس��كرية قبل أن يتم تنفيذها. لقد اخترقتنا 

بق��وة، لدرج��ة أن مؤسس��اتنا وفصائلن��ا أصبح��ت كفاً 
مفتوح��ة أم��ام مخابراته��ا، فق��ط عج��زت ع��ن اإلحاطة 

بالعمليات الفردية التي يقوم بها أفراد ليسوا منظمني.
وق��د اس��تعملت إس��رائيل نق��اط ضع��ف الرج��ال 
العرب الس��تقطاب العمالء واجلواسيس، وهي املناصب 
والنساء واملال. نحن رجال العرب ضعفاء جداً أمام هذه 
النعم احلياتية، ومن الس��هل أن نسقط أمامها. إسرائيل 
ومن معها يهّيئون األجواء اإلعالمية املناسبة ألشخاص 
ترغ��ب بوجوده��م ف��ي دوله��م من أج��ل تس��لّم مناصب 
حساس��ة، وهم يغرونهم أيضاً باملال والنساء. واجلميع 
يعلم كيف أن تسيفي ليفني حصلت على ترخيص ديني 
بالزنا الستمالة مسؤولني عرب وفلسطينيني وجتنيدهم 

خلدمة إسرائيل.
نحن نعان��ي من أم��راض اجتماعي��ة تضعفنا أمام 
األمن اإلس��رائيلي مثل املفاخرة واملشابهة وحب الظهور، 
وح��ب مراقبة الناس واإلس��هاب في القي��ل والقال، ونقل 
األخب��ار، ال��خ. هن��اك أم��راض اجتماعية كثي��رة تتمكن 
إسرائيل من خاللها احلصول على الكثير من املعلومات.

باختصار، نحن بحاجة إلى حتصني أمني. حاولت 
حركت��ا حم��اس واجله��اد اإلس��المي تطوي��ر قدراتهم��ا 
األمني��ة، وعملت��ا عل��ى متابع��ة اجلواس��يس والعمالء، 
وحتسني أدائهما بالرصد واملتابعة واالستطالع، وال شك 
ف��ي أنهما أجنزتا أش��ياء مهمة، وقطعتا ش��وطاً جيداً في 

التقليل من أعداد اجلواسيس والعمالء.{

بقلم: عبد الستار قاسم

بقلم: صالح النعامي

»حماس« ترفض اتهام »فتح« لها
بالمسؤولية عن تدهور األوضاع بغزة

 أعلن��ت حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية »حماس«، ع��ن رفضها 
ملخرج��ات اجتماع اللجنة املركزية حلرك��ة »فتح«، التي حّملتها 

املسؤولية عن تدهور األوضاع في قطاع غزة.
وقال��ت حماس، في بي��ان يوم األحد: »نس��تهجن مخرجات 
اجتماع اللجنة املركزية حلركة فتح حول قرار )رئيس احلكومة( 
رامي احلمد الله، وفرض حس��ومات على رواتب موظفي السلطة 

في قطاع غزة وجتاهلها الواضح إليجاد حلول لهذه األزمة«. 
وأضافت: »نعّبر عن تضامننا الكامل مع املوظفني وحقوقهم، 
)..( بعي��داً عن سياس��ة املناكفات وحتميل املس��ؤوليات التي ال 

تسمن وال تغني من جوع«. 
وكان��ت اللجن��ة املركزية حلركة »فتح« ق��د أعلنت في ختام 
اجتماعها أنها قررت تش��كيل جلنة لالتص��ال والبحث مع حركة 

حماس للتوصل إلى »تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا املجال بش��كل سريع مبا ال يتجاوز يوم 
25 من الشهر اجلاري«. 

وكان املجل��س التش��ريعي الذي تهيمن علي��ه حركة حماس ف��ي غزة، قد صادق منتصف الش��هر 
املاضي، على تشكيل جلنة إدارية خاصة إلدارة الشؤون احلكومية في القطاع.

وقوب��ل هذا اإلج��راء برفض من قبل الرئيس الفلس��طيني محم��ود عباس، الذي ل��ّوح في أحاديث 
صحفية بالرد عليه بقوة.

وحّملت حركة »حماس«، في بيانها األخير، رئيس احلكومة رامي احلمد الله، »املس��ؤولية الكاملة 
للتداعيات الناجمة عن اقتطاع حكومته جزءاً من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة«. 

وأك��دت احلركة ض��رورة »حتمل احلكومة الفلس��طينية ملس��ؤولياتها جتاه قطاع غ��زة، والتوقف 
عن سياس��ة زرع األزمات للمواطنني«، وعبرت احلركة ع��ن »تضامنها الكامل مع املوظفني وحقوقهم«.  
وأعلن��ت اس��تعدادها الكامل للعم��ل مع جميع فصائل الش��عب الفلس��طيني ومكوناته، م��ن أجل إلزام 

حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها جتاه القطاع. 
وكان موظفون يتبعون للس��لطة الفلس��طينية في قطاع غزة، قد قالوا إن حكومة الوفاق حس��مت 

نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن آذار املاضي. 
وقال يوسف احملمود، املتحدث الرسمي باسم احلكومة الفلسطينية، في بيان له الثالثاء املاضي، 
إن احلس��ومات تتعل��ق باحلصار املالي ال��ذي وصفه باخلان��ق، واملفروض على دولة فلس��طني، وفق 

البيان.{

فرص المواجهة مع الكيان الصهيوني 
تزداد بعد تقليص رواتب غزة

وصف��ة النفج��ار مواجهة جدي��دة. وفي حال تب��نّي أن ما 
صدر عن بعض الوزراء اإلسرائيليني من أعضاء املجلس 
الوزاري املصغر لش��ؤون األمن بشأن قرب شروع جيش 
االحت��الل في العمل ض��د األنفاق الهجومي��ة داخل قطاع 
غزة، يعّب��ر بالفعل عن توّجهات احلكومة اإلس��رائيلية، 

فإن هذا يعزز فرص اندالع املواجهة.
وربط التقرير الذي أعّده مراقب الدولة في إسرائيل 
حول ظ��روف ونتائ��ج حرب غ��زة 2014 وُنش��ر أخيراً، 
بني تده��ور األوض��اع االقتصادية، في القط��اع وانفجار 
املواجهة، إذ حّمل التقرير املستوى السياسي اإلسرائيلي 
املس��ؤولية ع��ن جتاه��ل حتذي��رات املس��تويات األمنية 
واالس��تخبارية اإلس��رائيلية التي طالبت رئيس الوزراء 
بنيام��ني ن��ن ياه��و وأعضاء املجل��س ال��وزاري املصغر 
لش��ؤون األمن بتطبيق سياس��ة تخّفف م��ن وطأة األزمة 
االقتصادي��ة ف��ي القط��اع. ُيذكر أن��ه قبيل ان��دالع حرب 
2014 ح��دث تده��ور كبير في األوض��اع االقتصادية في 
قطاع غزة، أفضى إلى توقف حكومة غزة عن دفع رواتب 
املوظف��ني واس��تمر األمر حتى حتس��نت الظروف بش��كل 

سمح للحكومة مبنح املوظفني 40 في املائة من الراتب.
وت��درك إس��رائيل طاب��ع التداعي��ات املترتب��ة على 
ح��دوث مزيد م��ن التدهور عل��ى األوض��اع االقتصادية، 
وإسهام ذلك في التمهيد ملواجهة جديدة مع غزة، بالتالي 
فإن التعاطي اإلسرائيلي مع األزمة احلالية يشي بطابع 
التوجه��ات اإلس��رائيلية إزاء غ��زة. فإن كانت إس��رائيل 
غي��ر معنّية مبواجهة جديدة، ف��إن بإمكانها التأثير على 
الواقع االقتص��ادي في القطاع من خالل توظيف ش��بكة 
عالقاتها مع ال��دول املانح��ة واإلدارة األميركية للضغط 
على عب��اس للعدول عن قراره، عالوة عل��ى أن بإمكانها 

تطبيق تسهيالت حتسن الواقع االقتصادي.
وح��ّذر منس��ق أعم��ال احلكوم��ة اإلس��رائيلية ف��ي 
األراض��ي احملتل��ة اجلنرال ي��وآف مردخاي، م��ن تدهور 
األوض��اع االقتصادية في قطاع غزة، وإمكانية أن يحدث 
تش��ويش غير مس��بوق على إم��دادات املي��اه والكهرباء. 
لكن حتذيرات مردخ��اي ال تعكس بالضرورة التوّجهات 
احلكومية، فقد س��بق ملردخاي أن 
أطل��ق الكثي��ر من التحذي��رات من 
ه��ذا القبيل عش��ية ح��رب 2014، 
إذ أشار تقرير مراقب الدولة بشأن 
حرب 2014 حتديداً إلى حتذيرات 
الت��ي جتاهلتها حكومة  مردخاي 
نتنياهو. من هذا املنطلق، فإنه في 
حال غضت السلطات اإلسرائيلية 
الطرف عن تداعيات اخلطوة التي 
أق��دم عليها عباس، فإن هذا يعني 
أنه��ا تس��لّم مبواجه��ة جديدة مع 

حركة »حماس«.{

م��ن املتوق��ع أن يترت��ب على ق��رار رئيس الس��لطة 
الفلس��طينية محم��ود عب��اس املفاجئ بتقلي��ص رواتب 
موظفي الس��لطة ودوائرها في قطاع غزة بنس��بة 30 في 
املائ��ة، تداعيات بالغة التعقيد، ال تتعلق فقط باألوضاع 
الفلسطينية الداخلية والعالقة بني الضفة الغربية وغزة 
وتأثيره��ا عل��ى تعمي��ق االنقس��ام ب��ني حركت��ي »فتح« 
و»حماس«، بل من غير املستبعد أن تفضي هذه اخلطوة 
إلى توفير بيئة مناسبة الندالع مواجهة عسكرية جديدة 

بني حركة »حماس« واالحتالل اإلسرائيلي.
فخط��وة عب��اس س��تفضي إل��ى ح��دوث مزي��د من 
التده��ور في األوض��اع االقتصادية في قط��اع غزة، إذ إن 
النس��بة التي اقتطعتها الس��لطة من الروات��ب، هي التي 
متّكن عش��رات اآلالف م��ن املوظفني في غزة من اإلس��هام 
في احلفاظ على وتيرة القوة الش��رائية، ما س��يؤثر على 
كل املراف��ق االقتصادية في القط��اع. في الوقت ذاته، فإن 
تدهور األوضاع االقتصادية سيفضي إلى تراجع معدالت 
االستيراد، ما سيؤدي إلى تقليص قدرة حكومة غزة على 
جباي��ة الضرائ��ب التي توّظف عوائدها في تس��ديد جزء 
م��ن الراتب ل��كل موظف من موظفيه��ا، إذ إن حكومة غزة 

تسدد نحو 40 في املائة من الرواتب ملوظفيها.
م��ن هذا املنطلق، ف��إن قرار عب��اس بتقليص رواتب 
موظفي السلطة في قطاع غزة سيمس بشكل غير مباشر 
ق��درة حكومة غزة على مواصلة دفع نس��بة األربعني في 
املائ��ة من مرتبات موظفيها املدني��ني واألمنيني، ما يعني 
تفاقم األوضاع االقتصادية بش��كل كبير. ومن املتوقع أن 
يفض��ي تدهور األوض��اع االقتصادية إل��ى تدهور مماثل 
في الواق��ع االجتماعي واألمني. فتجفيف امل��وارد املالية 
س��يقلّص قدرة حكومة غزة على حفظ األوضاع األمنية، 
م��ا يزيد م��ن الفوض��ى ويس��مح بتوفي��ر بيئة مناس��بة 
ملجموع��ات من الس��لفية »اجلهادية« التي تق��وم أحياناً 
بإطالق القذائف باجتاه مستوطنات غالف غزة بتكثيف 
أنشطتها، وهو ما يوفر فرصة جليش االحتالل باستهداف 
أهداف ل�»كتائب عز الدين القس��ام«، اجلناح العس��كري 
حلركة »حماس«، يتم اختيارها مسبقاً في العادة. وعند 
األخذ باالعتبار إعالن »كتائب القس��ام« أخيراً أنها سترد 
على أي هجوم إسرائيلي يستهدفها، فإن هذا الواقع ميّثل 
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تسعة مؤشرات على انقالب محتمل ضد السيسي.. ما حقيقتها؟
رص��د محلل��ون مصري��ون ع��دة مؤش��رات قالوا 
إنها تس��بق ما أس��موه ب�»االنقالب احملتمل« ضد قائد 
االنق��الب عب��د الفت��اح السيس��ي، مؤكدي��ن أن هن��اك 
جبه��ات داخل النظام غاضبة من أداء السيس��ي ومن 
حال��ة التردي السياس��ي واالقتص��ادي واألمني الذي 

تعاني منه مصر.
وذك��ر احملللون تس��عة مؤش��رات عل��ى التغيير 
احلاص��ل ض��د السيس��ي داخ��ل اجلبه��ات األهم في 
الب��الد، الت��ي ش��اركت قبل أرب��ع س��نوات بطريقة أو 
أخرى في االنقالب على الرئيس مرسي، وقدمت الدعم 

للسيسي، وهي كالتالي:
»اجله��ات الس��يادية«: ويرى احمللل��ون أن هناك 
دالئ��ل على وج��ود جبه��ة داخ��ل اجلهات الس��يادية 
)املخابرات واألمن الوطني( ضد السيس��ي، مشيرين 
إل��ى وقائع تس��ريب املكامل��ات الصوتية ملدي��ر مكتب 

السيسي عباس كامل.
»القض��اء«: عل��ل احمللل��ون التغير داخ��ل جبهة 
القض��اة باحل��رب الدائ��رة داخل أروق��ة القضاء حول 
مصرية جزيرتي »تيران وصنافير«، وإصرار احلكومة 
والبرمل��ان عل��ى متري��ر قان��ون »الس��لطة القضائية« 

وحتديد سن معاش القضاة بستني عاماً.
»اإلعالم«: ظهر تذبذب في عالقة النظام واإلعالم 
ابت��داء من أزم��ة نقاب��ة الصحفي��ني ووزارة الداخلية 
الع��ام املاض��ي، وحب��س نقي��ب الصحفيني الس��ابق 
يحي��ى ق��الش، ث��م إرس��ال موق��ع »الوط��ن« املوالي 
للسيس��ي رس��الة عبر خدمة الرس��ائل اإلخبارية عن 
وقوع انق��الب ضد السيس��ي، ثم مصادرة الس��لطات 
صحيف��ة »البوابة نيوز« املؤيدة للنظ��ام واملمولة من 
اإلم��ارات، بع��د مطالبته��ا بإقال��ة وزي��ر الداخلية إثر 

تفجير كنيستي طنطا واإلسكندرية.
»األزه��ر«: ب��دا اخل��الف ب��ني السيس��ي واألزهر 
وش��يخه أحم��د الطي��ب عب��ر سلس��لة م��ن املواق��ف 
واألحداث؛ أهمه��ا موضوع »الطالق الش��فهي«، الذي 
طرحه السيس��ي ورفض��ه األزهر، وآخر تل��ك املواقف 

إع��الن السيس��ي عن 
تش��كيل مجلس أعلى 
التط��رف  ملكافح��ة 
األحد،  يوم  واإلرهاب 
ش��يخ  غي��اب  ف��ي 

األزهر.
 : » جلي��ش ا «
بع��ض  يتح��دث 
احمللل��ني ع��ن حديث 
ع��ن  اجلي��ش  داخ��ل 
»البدي��ل  إع��داد 
العسكري« للسيسي، 
وه��و ما تأك��د بعودة 

بالترش��ح  وق��راره  للظه��ور،  ش��فيق  أحم��د  الفري��ق 
للرئاسة عند ترشح السيسي لها في 2018.

»األقب��اط«: تك��ررت مواقف الغض��ب القبطي من 
السيس��ي مع اس��تمرار التفجيرات ضد الكنيس��ة في 
عهده، وم��ا حدث ألقباط س��يناء من عملي��ات تهجير 
قس��ري، وه��و م��ا دف��ع الش��باب القبط��ي للتظاه��ر 

واملطالبة برحيل السيسي.
»رج��ال األعمال«: وعلى رأس تلك اجلبهة القوية 
رج��ال أعم��ال مب��ارك، وامللياردير جنيب س��اويرس، 
ال��ذي أعلن انتقاده للنظام وللسيس��ي أكث��ر من مرة، 
وذلك إلى جانب ضجر عدد غير قليل من رجال األعمال 

بسبب سياسات السيسي.
»أنصار السيس��ي«: وعلى مدار الشهور املاضية 
ب��دأت جبه��ة أنص��ار السيس��ي أو م��ا يس��مى بتكتل 
»30 يوني��و«، ف��ي التقلص بخروج ع��دد من األنصار 

وإعالنهم رفض سياسات السيسي علناً.
»قان��ون الطوارئ«: وإثر فرض السيس��ي قانون 
الطوارئ الس��يئ السمعة في مصر على خلفية تفجير 
كنيستي طنطا واإلس��كندرية؛ اعتبره محللون خطوة 
م��ن السيس��ي حلماية ظهره ش��خصياً ونظ��ام حكمه 
ثانياً، مؤكدي��ن أن األحداث األمنية لم تكن تس��تدعي 

انتشار اجليش أو إعالن الطوارئ.
ن��ار حت��ت الرماد: وحت��ت عن��وان »إش��ارات ما 
واملع��ارض  األكادمي��ي  ق��ال   ،»2017 انق��الب  قب��ل 
املصري املقيم في أمري��كا، عماد الوكيل، عبر صفحته 
ب�»فيس��وك« ي��وم الثالث��اء: »أرى م��ن فترة إش��ارات 
وأحداثاً رمبا كانت كالنار حتت الرماد النقالب جديد، 

ورمبا ُسميت ثورة عند من يرتبها اآلن«.
وتاب��ع االستش��اري واألس��تاذ بجامع��ة بوردو: 
»االنق��الب س��يحدث ك��ي يحم��ي دول��ة العس��كر من 
ال��زوال«، مضيف��اً: »وللحفاظ على ما تبق��ى من ثروة 

ودولة داخل الدولة!«.

وارد بش��دة: وأك��د األكادمي��ي بجامعة س��كاريا 
التركي��ة، خي��ري عم��ر، أن احتم��االت االنق��الب ض��د 
السيس��ي واردة بش��دة، معل��الً ذلك بوج��ود جبهات 
داخ��ل نظام االنق��الب أغضبها أداء السيس��ي وأوصل 
البالد حلالة التردي السياسي واالقتصادي واألمني، 
وأن تل��ك اجلبه��ات تس��عى حلماية مكتس��بات دولة 

العسكر ومكتسباتهم الشخصية من الزوال.
التح��رك قبلهم: وي��رى احمللل السياس��ي، عمرو 
خليف��ة، أن هناك م��ن احملللني من يتح��دث عن تدبير 
انقالب في الكواليس ضد السيس��ي، وق��ال: »بالفعل 
هناك من يعتقد أن هناك حت��ركات خلف الكواليس«، 
معتبراً »أنه��ا إن وجدت؛ فهي حتركات رجعية هدفها 
حماية أصحاب الس��لطة احلقيقيني«، في إش��ارة إلى 
أركان النظ��ام العس��كري ال��ذي يحك��م الب��الد. وقال: 
إن »مصلحة الش��عب املصري ه��ي التحرك في الوقت 
الس��ليم، وبوضوح رؤية«، مضيفاً: »وبالتالي فإن ما 
يفعله هذا الفريق أو ذاك ال يعنينا إال في ش��يء واحد: 

أن نكون في الشارع قبلهم«.
كالم عبث��ي: وعل��ى جانب آخر، اختل��ف الباحث 
السياس��ي، ماه��ر فرغلي، م��ع تلك الرؤي��ة، وقال: »ال 
أعتق��د بوجود انق��الب يدبر ف��ي الكواليس«، مش��يراً 
للصورة الت��ي جمعت رئيس البرملان علي عبد العال، 
ورئيس األركان محمود حجازي، ووزير الدفاع صدقي 
صبحي؛ وهم يقفون خلف السيس��ي بعد ساعات من 

تفجير كنيستي طنطا واإلسكندرية.
وأض��اف فرغلي: »إن تلك الص��ورة تعني الكثير، 
وكل م��ن يراه��ا ال بّد أن يع��رف أن النظام موحد خلف 
السيس��ي«، وأوض��ح فرغل��ي أن��ه »عندما ق��رر قادة 
اجليش إزاحة مبارك من السلطة اجتمعوا بدونه«.{

مسيحيون يتظاهرون بالصلبان
ويطالبون برحيل السيسي

خرج العش��رات م��ن املواطنني املس��يحيني مبصر، 
في مظاه��رات عارمة، في كل من محافظتي اإلس��كندرية 
والغربية، يوم األحد، رافعني الصلبان، ومطالبني برحيل 

رئيس االنقالب، عبد الفتاح السيسي، عن احلكم.
ج��اء ذلك ف��ي تعبير ق��وي عن احتجاجهم الش��ديد 
املرقس��ية  الكنيس��ة  ضرب��ا  اللذي��ن  التفجيري��ن  عل��ى 

باإلسكندرية، وكنيسة مار جرجس بالغربية.
واتهم املتظاه��رون الغاضب��ون وزارة الداخلية في 
حكوم��ة االنقالب باملس��ؤولية ع��ن التفجيري��ن، وأدانوا 
تهاون الش��رطة في القيام بدورها ف��ي حماية الكنائس. 
وقط��ع العش��رات منه��م طري��ق كورنيش اإلس��كندرية، 
أمام ُنصب اجلندي املجهول، في أعقاب تفجير الكنيس��ة 
الكاتدرائي��ة املرقس��ية مبنطق��ة العطاري��ن، األم��ر الذي 

تسبب في توقف حركة املرور.
املتظاه��رون  هت��ف  نفس��ها،  الكنيس��ة  وأم��ام 
املس��يحيون: »بال��روح بال��دم.. نفدي��ك ي��ا صلي��ب.. يا 
جنيب حقهم يا منوت زّيهم.. ارحل يا سيس��ي.. ارحل يا 

سيسي«.
ورفعوا الصلبان هاتفني: »بالروح بالدم.. نفديك يا 

صليب«، فيما صرخت سيدة مسنة: »تعبنا«.
وأش��ار أح��د املتجمهرين إل��ى أن »تهاون الش��رطة 
واألمن« هو الس��بب في التفجي��ر، قائالً: »الناس دي الزم 
تتحاكم«، فيما قال أحد الشباب غاضباً: »كل عيد.. إحنا 
الل��ي بنم��وت«. وصرخ ثال��ث: »اللي عمل ك��ده بني آدم 

كافر ما يعرفش ربنا«.
وقالت مواطنة مسيحية من طنطا إنها غير فرحانة 
بالعيد، متس��ائلة: »إلى متى؟«. وأضاف��ت: »دائماً تقول 
الدولة: هنتص��دى لإلرهاب، والس��ؤال: متى؟«، مردفة: 
»ل��و فيه أم��ن كفاي��ة كان ده حص��ل؟«، مش��يرة إلى أن 

»األم��ن يتكثف بعد حدوث الواقعة..  ناس كثيرة قلوبها 
مكس��ورة وحزين��ة وم��ا بتعرف��ش تف��رح.. لك��ن قانون 

احلياة: زرع وحصاد.. بس هيحصدوا مئة ضعف«.
وف��ي طنط��ا نفس��ها، انه��ال الش��باب املس��يحيون 
بالضرب على »مس��لم«، مش��تبه به، ف��ي محيط انفجار 
الكنيس��ة، وفتكوا به حتى كادوا ميزقونه، فيما استعمل 

بعضهم أسلحة بيضاء، في االعتداء عليه.
السيسي عقب التفجيرين؟

وكان السيس��ي ق��د أج��رى اتص��االً هاتفي��اً بالبابا 
تواضروس الثاني، بابا اإلس��كندرية وبطريرك الكنيسة 
القبطي��ة األرثوذكس��ية، لتق��دمي التع��ازي ف��ي ضحاي��ا 
تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، صباح األحد، حسبما 

أفاد التليفزيون املصري.
كما وجه بفتح جميع مستش��فيات القوات املسلحة 
أم��ام احل��االت العاجلة م��ن مصاب��ي التفجي��ر، وأعطى 
أوام��ره بأن يس��تقبل مستش��فى طنطا املصاب��ني، ونقل 

احلاالت احلرجة إلى املجمعات العسكرية القريبة.
وقال بيان رئاسي إن السيسي »قرر الدفع بعناصر 
م��ن وح��دات التأمني اخلاصة بالقوات املس��لحة بش��كل 
ف��وري ملعاون��ة الش��رطة املدني��ة ف��ي تأم��ني املنش��آت 

احليوية والهامة بكافة محافظات اجلمهورية«.
كم��ا عقد السيس��ي اجتماع��اً عاجالً ملجل��س الدفاع 
الوطني، خلص منه، في كلمة مباش��رة بثه��ا التلفزيون 
املصري، إلى أنه س��يعلن حالة الط��وارئ في البالد بعد 

استيفاء اإلجراءات القانونية والدستورية.
وُيش��ار إل��ى أن »تنظي��م الدولة« تبن��ى التفجيرين 
اللذي��ن ه��زا كنيس��تي مارجرجس واملرقس��ية في طنطا 
واإلس��كندرية، وأوقع��ا أكث��ر م��ن 44 قتي��الً، وعش��رات 

اجلرحى.{

ارتفاع ضحايا تفجيري الكنيستين
إلى 44 قتياًل و119 جريحًا

ارتف��ع عدد ضحاي��ا التفجيرين اللذين اس��تهدفا 
كنيس��تني ش��مالي مصر، ي��وم األح��د، إل��ى 44 قتيالً 

و119 جريحاً، حسب وزارة الصحة املصرية.
ال��وزارة ف��ي بي��ان، إن »ع��دد ضحاي��ا  وقال��ت 
تفجير كنيس��ة طنطا ارتفع إلى 27 قتيالً و78 مصاباً 
بينه��م 11 حالة في حالة خط��رة«. كذلك ارتفع »عدد 
ضحايا تفجير كنيس��ة اإلسكندرية إلى 16 قتيالً و41 

جريحاً«.
وأعل��ن تنظي��م »داع��ش« اإلرهاب��ي مس��ؤوليته 
ع��ن التفجيرين اللذين اس��تهدفا كنيس��ة مارجرجس 
مبدين��ة طنط��ا وكنيس��ة املرقس��ية )املق��ر الباب��وي 

للكنيسة األرثوذكسية املصرية( باإلسكندرية.
وقال��ت وزارة الداخلية املصري��ة، في بيان وصل 
األناضول نسخة منه، إن تفجير اإلسكندرية وقع حال 
وجود بابا الكنيسة األرثوذكسية املصرية تواضروس 
الثان��ي، داخلها لرئاس��ة قداس أحد الش��عانني. وأكد 

البيان »عدم إصابة البابا بأي أذى«.
وأوض��ح البي��ان أن ضابط��ني وضابط��ة وأم��ني 
ش��رطة من ق��وة مديرية أمن اإلس��كندرية وع��دداً من 

املواطنني قتلوا جراء التفجي��ر. فيما قال مصدر أمني، 
لألناضول، إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، 
أصدر قراراً بإقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن 

الغربية على خلفية التفجير.
و»أحد الش��عانني« هو األحد السابع واألخير من 
الصوم الكبير الذي يس��بق عيد الفصح أو القيامة عند 

املسيحيني.
محافظ��ة  ش��هدت  اجل��اري،  نيس��ان  ومطل��ع  
الغربية، تفجي��راً قرب مركز تدريب الش��رطة مبدخل 

مدينة طنطا؛ ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً.
وف��ي كانون األول املاضي، وق��ع تفجير في قاعة 
الص��الة بالكنيس��ة البطرس��ية في منطقة العباس��ية 
)ش��رقي القاهرة( أثناء القداس؛ ما أدى إلى مقتل 29 

شخصاً عدا مرتكب التفجير، وإصابة العشرات. 
ويأت��ي التفجيران األخيران، قبل نحو أس��بوعني 
من زي��ارة بابا الفاتيكان فرانس��يس ملصر، يومي 28 
و29 نيس��ان اجلاري، وهي الزي��ارة األولى من نوعها 
من��ذ ع��ام 2000؛ حي��ث أج��رى آن��ذاك الباب��ا يوحنا 

بولس الثاني زيارة إلى القاهرة.{
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الحكومة المغربّية... محنة السياسة
ف��ي ترتي��ب مرحلة م��ا بعد إنه��اء »االنحس��ار« 
املتعل��ق بتش��كيل األغلبي��ة احلكومي��ة ف��ي املغ��رب، 
كان هن��اك إصرار ق��وي على فك االرتب��اط بني نتائج 
االنتخابات التش��ريعية في 7 تش��رين الثاني 2016 
ذل��ك  يتض��ح   .2017 نيس��ان  حكوم��ة  ومخرج��ات 
بالقض��اء ش��به النهائي عل��ى كل ما من ش��أنه تذكير 
املغارب��ة ب��روح االقت��راع التش��ريعي ومعن��اه، إذ إن 
هاجس صن��اع احلكوم��ة اجلديدة كان مح��و اإلرادة 
الشعبية وااللتفاف على رسائل الناخبني، وهو هاجٌس 
مت تدبيره بكثير من احلرص والدقة والرمزية، س��واء 

على مس��توى بناء األغلبية، أو األس��ماء التي اقتضى 
الترتيب السياسي إبعادها، أو اقتضت احلاجة دفعها 
إلى الواجه��ة، في إجهاز واضح ومش��هدي على فكرة 
احلكومة املنتخبة؛ أو املنبثق��ة من صناديق االقتراع. 
ذل��ك أن هذه الفك��رة ذات الدالل��ة البرملاني��ة عّوضت 
عملياً مبمارس��ٍة أفض��ت إلى ما يش��به حكومة معلقة 
على أغلبية ممنوحة، بش��كٍل ال عالقة ل��ه مبا فّكر فيه 

املغاربة الذين ذهبوا إلى االنتخابات السابقة.  

هل يعني هذا كله أن وعود دستور 2011 بإعادة 
تس��ييس احلي��اة العام��ة، عب��ر ربط مس��ار تش��كيل 
احلكومة بنتائج االنتخابات، وترجيح منافذ التأويل 
البرملاني، وتعزيز مخرجات الش��رعية الش��عبية، قد 
حتّولت إلى ما يش��به احلمل الكاذب؟ نعم، بالتأكيد. 
ذلك أن يوميات اخلمس��ة أشهر األخيرة تلخص عجزاً 
كبي��راً ف��ي تكيف النظ��ام السياس��ي م��ع روح اإلطار 
الدس��توري ال��ذي ب��دا واضحاً أن��ه اس��تنفد وظيفته 

التكتيكية في تدبير حلظة اضطراب إقليمي عابر. 
يفت��رض دس��تور 2011 صيغ��ة للتعاي��ش بني 
يعن��ي  م��ا  وه��و  والرئاس��ي،  البرملان��ي  التأويل��ني، 
تعايش��اً مفترض��اً ب��ني السياس��ة واإلدارة، وه��و م��ا 
أح��دث أزمة حادة في اس��تراتيجية النظام االنتخابي 
وهندس��ته. لذلك كان الرد املباشر هو عودة قوية إلى 
الدولة، لترتيب مرحلة ما بعد االقتراع، عبر اس��تثمار 
أقصى لهشاش��ة احلقل احلزبي، في رس��م أغلبية »ال 

سياسية« للحكومة الثانية في عمر دستور 2011. 
ف��ي التحلي��ل، ال ب��ّد من الوق��وف عل��ى أن محنة 
السياس��ة، كما ستجس��دها هذه احلكوم��ة، لن تعني 
بالض��رورة أنن��ا أم��ام مرحل��ٍة مبؤش��راٍت تقترب من 
لوحة س��وداء، ذلك أن موجات التس��ييس قد طاولت 

يصع��ب  جدي��دة  مس��احات 
م��ن  تراجعه��ا،  تص��ور 
ال��رأي  س��لطة  تنام��ي  ذل��ك 
الع��ام، وتصاعد وتي��رة أداء 
دميقراطي��ة ال��رأي. لذلك لن 
يجد رئيس احلكومة اجلديد 
صعوب��ة في احلص��ول على 
تنصي��ب برملاني، بن��اًء على 
إل��ى  املمنوح��ة«  »األغلبي��ة 
حني، لكنه بالتأكيد سينطلق، 
مع األسف، بإعاقة تأسيسية 
اس��مها: عج��ز معلن ف��ي ثقة 

الرأي العام. 
ترتبط محنة السياس��ة، كما تعبر عنها احلكومة 
اجلدي��دة، برم��ي احلزبي��ة املغربي��ة إل��ى مس��احات 
من الهشاش��ة وفقدان االس��تقاللية والوهن، وترتبط 
بتبخي��س الش��رعية الصاعدة من »أس��فل«، املتعلقة 
باختي��ارات املواطن��ني، وبتعمي��ق اله��وة ب��ني ق��رار 
احلكومي��ة،  النخ��ب  وطبيع��ة  االقت��راع  صنادي��ق 
وبالع��ودة املكثف��ة إلى التدبي��ر التكنقراط��ي، الذي ال 
يعني س��وى االبتعاد عن فكرة املس��ؤولية السياسية 
واحملاس��بة الش��عبية ومنطقهم��ا، وه��و م��ا يعني أن 
خفوت منسوب السياس��ة داخل حلبة املؤسسات لن 
يوازي��ه، في املقابل، س��وى إعادة انتش��ار للسياس��ة 
داخل فضاءات الرأي والتعبيرات اجلديدة للمواطنة، 
خصوصاً مع تزايد الطلب االجتماعي والضربة القوية 

التي تعّرضت لها آليات التعبئة احلزبية. 
لكي نصل، في األخير، إلى مؤسس��ات بدون روح 
سياسية، وتنظيمات حزبية، في الغالب بال استقاللية 
وره��ن إش��ارة اإلدارة ف��ي املواق��ف واملواق��ع، ما يعد 
تعبي��راً ع��ن عطب مزمن وم��زدوج في آلي��ات التمثيل 
والوساطة، وهو ما يعني، في نهاية التحليل، صناعة 
متقنة حلالة من الفراغ حول املؤسسة امللكية، والدفع 

بها إلى مواجهة مباشرة مع دينامية املجتمع.{

بقلم: حسن طارق

اغضبوا يرحمكم الله!
بقلم: فهمي هويدي

بعدما بث شريط املوت الذي أطلعنا يوم )4/4( على ضحايا غارات الغاز السام التي استهدفت 
بل��دة خ��ان ش��يخون في ريف إدلب، أزعم أن أي عربي ش��اهده وع��رف النوم في تل��ك الليلة ال بّد أن 
يكون قد أصيب بفساد الضمير. أدري أن سوريا أصبحت بالد املوت واستعراض فنون اإلبادة، التي 
يس��تعرض حلقاته��ا كل يوم قتلة هواة ينتم��ون إلي داعش وأخواتها، وقتلة محترفون، وميارس��ها 
النظ��ام البعث��ي منذ متكن من الس��لطة. إال أنه لم يتح لن��ا أن نرى الضحايا وه��م يتعذبون فتتلوى 
أجس��ادهم العارية، ونس��مع حش��رجاتهم وهم يلفظون أنفاس��هم األخي��رة. وهو ما فعله الش��ريط 
الفاجع الذي ظلت مش��اهده املروعة تالحقني وأصوات احلش��رجات الواهن��ة تدوي في أذني طوال 

الليل.
بحس��ن نّية تصورت أن ش��يئاً ما ال بّد أن يحدث في العالم العربي في اليوم التالي. مسؤولون 
يرفع��ون أصواتهم غضباً أو اجتماع طارئ ألي جلنة أو منظمة تنس��ب نفس��ها إلى األمة العربية، أو 
مظاهرات غاضبة تخرج إلى الشوارع، تطالب بوقف املذبحة. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، باستثناء 
التصريحات والبيانات االس��تنكارية التي مللنا إطالقها، وعلمتنا التجارب الطويلة واملريرة أنها من 

قبيل الكالم األجوف الذي يخاصم الفعل، حتى بدا وكأن العرب أصيبوا بالعقم واخلرس.
في س��بعينيات القرن املاضي نش��رت صورة لطفل��ة فيتنامية هي »كيم ف��ان« وهي تركض في 
الش��ارع عارية ومذعورة، بعدما ألقيت قنابل النابالم على قريته��ا، وإذ صدم العالم برؤية الصورة 
فإنها حركت املياه الراكدة آنذاك، وأحرجت احلكومة األمريكية التي كانت تقود احلرب، وكان نشرها 
أحد العوامل التي أس��همت في وق��ف احلرب. دخلت الصورة التاريخ، وال تزال واحدة من أهم عش��ر 
ص��ور في العالم، ف��إن املصور الذي التقطها  ص��ار جنماً، وانهالت عليه اجلوائ��ز وجرى تكرميه في 

العديد من عواصم الغرب.
منذ دخل العالم العربي عصر االنبطاح، لم يعد يكترث أحد بالقتل الوحش��ي الدائر فيه. جرائم 
إس��رائيل جرى التس��تر عليها، حتى تلك التي انفضح أمرها وذاع س��رها على املأل - وليست منسية 
صورة الطفل محمد الدرة الذي قتل وهو في حضن أبيه، وال قصة إحراق املستوطنني للطفل الرضيع 
علي دوابشة وعائلته، الذي صار خبراً عادياً. غاية ما هنالك أن العالم أصيب بالدهشة حني جرفت 
األمواج جثة الطفل الس��وري ايالن كردي على الش��اطئ التركي. وحني ش��اهد اجلميع صورة الطفل 
عم��ران دقنيش ال��ذي أخرجوه من حتت ركام بيته املدمر في حلب، فإن خب��ر بكاء املذيعة األمريكية 
وه��ي تب��ث اخلبر طغ��ى على صورته وه��و جالس ذاه��الً وزائغ العين��ني. هان الع��رب على العرب 
فاس��تهان به��م العالم. وخرج اإلره��اب من عب��اءة الظلم فانش��غلنا بإرهاب اجلماع��ات وغضضنا 
الطرف عن إرهاب الظاملني. وضاقت الس��بل بالس��وريني فخرجت جموعهم إلى الشوارع منادية »ما 
إلن��ا غيرك يا ألله«. ومتكن اليأس واإلحباط من صبّي س��وري فأطلق قبل أن ميوت عبارته املدّوية: 
سأخبر الله بكل شيء. إذ فقد األمل في عدالة األرض فلجأ إلي عدالة السماء. واشتهرت عبارته حتى 
كتب عنها ش��اعر ال أعرفه هو حس��ني حماد قصيدة قال فيها: سأخبر اإلله أنني رأيت ُجبنكم - يعبئ 
الس��الم بالرصاص - وكان ُجّل تبغه من حلمنا - ويش��عل الس��يجار من أكبادنا - ويتكئ في نشوة 
على وريد قلبنا - سأخبر اإلله يا أشجار قريتي - في ليلهم   شاهدتهم يوزعون ضحكتي ويشربون 

بسمتي - في حفلهم ويسمرون فوق جثتي.. سأخبر اإلله يا أوجاع قريتي.
لن يتغير شيء من حولنا إذا ما عصف بنا احلزن، لكننا سنفقد إنسانيتنا إذا لم نغضب.{

بنكيران يدعو أعضاء حزبه إلى »اليقظة والحذر«
دع��ا عب��د اإلل��ه بنكي��ران، أم��ني ع��ام ح��زب 
»العدال��ة والتنمي��ة« املغرب��ي، أعض��اء حزبه إلى 
»اليقظة واحل��ذر، خصوصاً في ظل الظرف الدقيق 

الذي يجتازه احلزب«. 
وطال��ب بنكيران أعضاء احل��زب واملتعاطفني 
مع��ه بعدم املش��اركة ف��ي وقف��ة احتجاجي��ة أمام 
املقر املرك��زي للحزب، يوم اخلميس املقبل، دعا لها 
بعض األعضاء بدعوى حماي��ة »نتائج انتخابات 
7 تش��رين األول وأص��وات الناخبني وضد تنازالت 

احلزب«. 
وتأتي دعوة بنكيران بعد نقاش واس��ع داخل 
احلزب، عل��ى خلفية انتقادات تع��رض لها احلزب 
بس��بب »قبوله لتن��ازالت«، أبرزه��ا موافقة رئيس 
احلكومة سعد الدين العثماني، على إشراك حزبني 
سبق أن رفض مش��اركتهما بنكيران، خالل تكليفه 
بتش��كيل احلكومة، في إش��ارة إلى حزبي »االحتاد 

االشتراكي«، و»االحتاد الدستوري«. 
وعبر العدي��د من قيادات وبرملاني��ي »العدالة 
حكوم��ة  تش��كيلة  إزاء  غضبه��م  ع��ن  والتنمي��ة« 
العثماني، معتبرين أن حزبهم هو »اخلاسر األكبر« 
ف��ي ه��ذه احلكوم��ة، وأن املس��تقلني )تكنوق��راط( 
وح��زب »التجم��ع الوطن��ي لألح��رار« ح��ازوا أهم 

الوزارات. 
ويرى املنتقدون أن احلزب حصل على وزارات 
أق��ل أهمية م��ن الناحية االس��تراتيجية )الش��ؤون 
بالعالق��ات  املكلف��ة  ال��وزارة  واحلكام��ة،  العام��ة 
م��ع البرمل��ان، التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي، 
النق��ل، الصناعة واالقتصاد االجتماع��ي، والتنمية 
باالنتخاب��ات  األول  حلول��ه  رغ��م  املس��تدامة(، 

البرملاني��ة )حصل على 125 مقع��داً من أصل 395 
نائباً(. 

بينما حصل حزب »التجمع الوطني لألحرار« 
عل��ى وزارات الفالح��ة والصي��د البح��ري، التنمية 
القروي��ة واملي��اه والغاب��ات، واالقتص��اد واملالية، 
الع��دل، الصناعة واالس��تثمار، التجارة واالقتصاد 
الرقمي، الشباب والرياضة، رغم حصوله على 37 

مقعداً فقط. 
وتتش��كل احلكوم��ة اجلدي��دة م��ن 39 وزي��راً 
وكاتب دولة، ينتمون إلى س��تة أحزاب، إلى جانب 

وزراء مستقلني. 
وض��م العثماني حزب »االحتاد االش��تراكي«، 
ال��ذي رفضه ح��زب »العدال��ة والتنمي��ة« من قبل، 
واعتب��ر بنيك��ران أن انضمام��ه للحكومة »الغرض 
من��ه إهانة اإلرادة الش��عبية، واإلهانة الش��خصية 

لرئيس احلكومة«.{

سقوط عشرات الحوثّيين غربي اليمن
 س��قط عش��رات احلوثي��ني ب��ني قتي��ل وجري��ح ف��ي 
اش��تباكات م��ع الق��وات الداعم��ة للش��رعية غ��رب اليم��ن، 

بالتزامن مع غارات شنتها طائرات التحالف العربي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية 
قوله��ا إن 28 من مس��لحي جماعة احلوث��ي قتلوا، وأصيب 
عشرات بجروح في مواجهات مع القوات احلكومية شهدتها 
يوم األحد املنطقة الواقعة بني تعز واحلديدة، وترافقت مع 

غارات للتحالف ضد مواقع احلوثيني في املنطقة.
م��ن جهته��ا نقلت وكال��ة األنباء األملاني��ة عن مصادر 
عس��كرية مؤي��دة للحكوم��ة الش��رعية قوله��ا إن القيادي 
احلوثي عب��د الله املؤيد قتل إلى جانب تس��عة آخرين من 
مس��لحي احلوثي، في معارك عنيف��ة اندلعت بني الطرفني 
قرب مدينة املخا مبحافظة تعز، إثر هجوم شنه احلوثيون 

على مواقع اجليش واملقاومة.
وكانت قوات اجليش الوطن��ي قد أعلنت خالل الفترة 
املاضية حترير ميناء املخا وعدة مناطق اس��تراتيجية في 
املدين��ة التي حتمل االس��م ذات��ه، في حني ال ت��زال املعارك 

مستمرة الستكمال السيطرة عليها.
وف��ي محافظ��ة الضال��ع جن��وب اليم��ن، قت��ل ثالثة 
مدنيني وأصي��ب اثنان آخران بجروح ي��وم االثنني بعبوة 
ناس��فة جرى تفجيرها لدى مرور موك��ب اللواء علي مقبل 
صال��ح قائد أح��د ألوية قوات احلكومة، بحس��ب ما أفادت 
وكالة الصحافة الفرنسية نقالً عن مصادر طبية، وقد جنا 

القائد العسكري من االنفجار.

وفي محافظة ش��بوة جتّددت صب��اح االثنني املعارك 
بني املقاومة الش��عبية وميليش��يا احلوثي وقوات الرئيس 

املخلوع علي عبد الله صالح.
ونقل مراس��لون عن مصادر في املقاومة الش��عبية أن 
أفراده��ا خاضوا معارك عنيفة صباح الثالثاء مع مليش��يا 
احلوثي وق��وات صالح في منطقة طوال الس��ادة مبديرية 

عسيالن شمالي محافظة شبوة.
وأضاف��ت املص��ادر أن املقاوم��ة متكنت م��ن التصدي 
ملليش��يا احلوثي وق��وات صالح في منطقة طوال الس��ادة 
بع��د أن ش��نت امليليش��يا االنقالبي��ة هجوم��اً واس��عاً ف��ي 

محاولة منها الستعادة السيطرة عليها.
بينما نقل��ت وكالة األناضول عن مص��در في املقاومة 
الش��عبية مقت��ل ثالث��ة مس��لحني م��ن ميليش��يا احلوث��ي 
وإصابة آخرين، إثر معارك مع القوات احلكومية مبحافظة 

شبوة.
أم��ا في محافظ��ة اجلوف، فق��د قتل 13 من ميليش��يا 
احلوثي يوم االثنني بنيران اجليش اليمني، وفق ما ذكرت 

وكالة األنباء األملانية.
وقال الناطق باسم اجليش اليمني واملقاومة الشعبية 
في محافظة اجلوف عبد الله األش��رف -في بيان مقتضب 
نشره على صفحته مبوقع »فيسبوك«- إن »قوات اجليش 
نفذت عملية نوعية اس��تهدفت مواقع ملسلحي احلوثي في 
مزرعة العي��زري في مديرية املتون باحملافظة، مما أس��فر 

عن سقوط 13 قتيالً«.{
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صدمة جديدة في غزة 
من السلطة

أصي��ب الفلس��طينيون ف��ي قط��اع غزة 
بصدم��ة جدي��دة بعدم��ا أوقف��ت وزارة املال 
ف��ي حكوم��ة التواف��ق الوطني الفلس��طينية 
مخصصات مالية لصالح الفئات األكثر فقراً، 
فيم��ا ال تزال ارتدادات »زلزال« خفض رواتب 

املوظفني تتوالى.
م��ن  مس��تفيدة  أس��رة   670 وفوجئ��ت 
احلاج��ات  ألصح��اب  املس��اعدات  برنام��ج 
اخلاصة واملعوزين ممن يعيشون حتت خط 
الفق��ر املدقع في القطاع بوق��ف مخصصاتها 
الت��ي يقدمه��ا االحت��اد األوروب��ي م��ن خالل 
دفع��ات مالي��ة منفصلة ع��ن التموي��ل الذي 

يقدمه ملوازنة احلكومة.
وقال وكيل وزارة الش��ؤون االجتماعية 
التي تديرها حرك��ة »حماس« في قطاع غزة 
يوس��ف إبراهيم، إن الوزارة في غزة فوجئت 
بقرار حجب األس��ماء م��ن وزارة املال، وليس 
وزارة الش��ؤون االجتماعية. واستهجن هذه 
اخلط��وة، مش��يراً إل��ى التواص��ل في ش��كل 
مس��تمر م��ع اجله��ات املعني��ة ف��ي رام الل��ه 

للعمل على إعادة املخصصات احملجوبة.
وكان��ت البنوك أعلن��ت قبل يومني وقف 
التس��هيالت والق��روض ف��ي القط��اع، عق��ب 
احلس��وم الكبيرة من رواتب موظفي السلطة 
الفلس��طينية البالغ عدده��م حوالى 54 ألفاً، 

والتي فوجئوا بها قبل أسبوع.

تزايد ظاهرة االتجار 
بالمهاجرين

قالت املنظم��ة الدولية للهجرة ليبيا: إن 
ظاه��رة االجت��ار باملهاجرين األفارق��ة الذين 
ميرون عبر ليبيا تتزاي��د، في ما يطلق عليها 
أس��واق العبيد قبل أن ُيحتَجزوا مقابل فدية 
وُيكَره��وا عل��ى العم��ل م��ن دون أج��ر أو يتم 

استغاللهم جنسياً.
التق��ت به��م  أفارق��ة  وذك��ر مهاج��رون 
املنظم��ة أنه��م بيع��وا واش��تروا ف��ي م��رأب 
وس��احات انتظار للسيارات في مدينة سبها 
في جن��وب ليبيا، وهي أحد املراكز الرئيس��ة 

لتهريب املهاجرين في البالد.
وق��ال رئي��س بعث��ة املنظمة إل��ى ليبيا 
عثم��ان بلبيس��ي لصحافيني ف��ي جنيف إن 
املهاجري��ن يباع��ون مب��ا ي��راوح ب��ني 200 
 3 أو  لش��هرين  وُيحتج��زون  دوالر  و500 
أش��هر في املتوس��ط. وأض��اف: »املهاجرون 
يباعون في األس��واق باعتبارهم سلعة. بيع 
البش��ر أصبح توجهاً ب��ني املهربني مع تزايد 
قوة ش��بكات التهريب في ليبيا«. وُيستخدم 
أغل��ب املهاجرين كعمال��ة يومية ف��ي البناء 
والزراعة، ويتقاضى بعضهم أجراً والبعض 
اآلخ��ر يكره عل��ى العمل م��ن دون أجر. وقال 
بلبيس��ي: »وفي ما يتعلق بالنس��اء، سمعنا 
واالغتص��اب  املعامل��ة  س��وء  ع��ن  الكثي��ر 

واإلجبار على العمل بالدعارة«. 

المجاعة تضرب
 جنوب السودان

الس��ودان  ف��ي  الالجئ��ني  معتم��د  ق��ال 
حم��د اجلزول��ي إن حوال��ى 680 أل��ف الجئ 
إل��ى الس��ودان م��ن دول��ة جن��وب  وصل��وا 
الس��ودان بعد إع��الن املجاعة هن��اك، مؤكداً 
أن ب��الده تواج��ه وضع��اً طارئ��اً م��ع عب��ور 
نح��و 1500 الج��ئ جنوب��ي احل��دود يومياً 
بس��بب احل��رب واملجاع��ة. ويجب��ر الن��زاع 
وانع��دام األم��ن الغذائ��ي املزي��د من س��كان 
دولة جنوب السودان على الفرار من بلدهم، 
وعب��ور احلدود إل��ى الدول املج��اورة، ومنها 
املهاجري��ن  إن  اجلزول��ي  ق��ال  الس��ودان. 
منتش��رون في واليات متاخمة للجنوب وفي 
والية اخلرطوم الت��ي تضم العاصمة. وفتح 
الس��ودان ممرين بريني إليصال املس��اعدات 
اإلنس��انية إلى جنوب السودان، ووعد بفتح 

ممر ثالث قبل حلول فصل األمطار.

ماكرون ولوبان في صدارة 
انتخابات فرنسا

أفاد اس��تطالع للرأي أن مرشحة اليمني 

املتطرف في االنتخابات الرئاسية الفرنسية 
مارين لوبان ومنافس��ها املنتمي إلى الوسط 
إميانويل ماكرون، سيتقدمان اجلولة األولى 

لالنتخابات بنسبة 23 في املئة لكل منهما.
وتراج��ع املرش��حان نص��ف نقط��ة عن 

استطالع مشابه أجري األسبوع املاضي.
أجرت��ه  ال��ذي  االس��تطالع  وأوض��ح 
التأيي��د  مس��توى  أن  »إي��الب«  مؤسس��ة 
للمرش��ح احملافظ فرانس��وا فيون ومرش��ح 
أقصى اليسار جان لوك ميلينشون لم يتغير 

عند 19 و17 في املئة على الترتيب.
وفي توقع لثنائي��ات اجلولة الفاصلة، 
أشار االس��تطالع الذي ش��ارك فيه نحو ألف 
ش��خص، إلى أن ماك��رون س��يهزم لوبان أو 
في��ون أو ميلينش��ون، كذل��ك توقع خس��ارة 

لوبان أو فيون أمام ميلينشون.
وتوقع االس��تطالع أيضاً فوز فيون على 

لوبان وخسارته أمام املرشحني اآلخرين.

نصف الناخبين الصغار 
األلمان يساندون ميركل

أظه��ر اس��تطالع لل��رأي أج��راه معه��د 
»فورس��ا« ونش��رت نتائجه، أن نحو نصف 
الناخب��ني األملان الذين س��يدلون بأصواتهم 
أنغي��ال  املستش��ارة  يؤي��دون  م��رة،  ألول 
مي��ركل، ليمث��ل ذل��ك دعامة قوية له��ا، وهي 
تس��تعد خلوض انتخابات في أيلول املقبل، 

للحصول على فترة والية رابعة.
ومن ب��ني إجمالي الناخب��ني احملتملني، 
بلغ��ت نس��بة التأيي��د ملي��ركل احملافظة 43 
ف��ي املئ��ة باملقارنة م��ع 32 في املئ��ة ملارتن 
شولتس، املرش��ح عن احلزب الدميوقراطي 
االجتماع��ي الذي ميثل تيار يس��ار الوس��ط. 
لك��ن هذا الف��ارق زاد إلى 47 ف��ي املئة مقابل 
ت��راوح  الذي��ن  ب��ني  لش��ولتس  باملئ��ة   29

أعمارهم بني 18 و20 عاماً.
وقال مانفري��د جولنر الذي يرأس معهد 
»فورس��ا« إن »الش��بان يعرفون ميركل التي 
كبروا معه��ا«. وأضاف أن االس��تطالع أظهر 
أن »الشبان على وجه اخلصوص يتطلعون 
إلى االستقرار واالستمرارية في هذه األوقات 

التي تتسم بعدم التيقن«.
وكان��ت ميركل ق��د تعرض��ت النتقادات 
ف��ي الداخ��ل ألنه��ا فتح��ت أب��واب أملانيا في 
ب��ادئ األمر أم��ام مالي��ني املهاجري��ن. لكنها 
ش��ددت موقفه��ا بش��أن الهجرة في األش��هر 
األخيرة قبي��ل االنتخابات الت��ي تواجه فيها 

منافسة شديدة.

االتحاد األوروبي ُيمدد 
العقوبات على إيران

مدد االحت��اد األوروب��ي العقوبات على 
إي��ران، على خلفية س��جلها في مجال حقوق 
اإلنس��ان لسنة أخرى، فيما يسود التوتر بني 
اجلانبني بس��بب دعم طه��ران نظام الرئيس 

السوري بشار األسد.
وتتضمن العقوبات وفق بيان لالحتاد، 
ومؤسس��ة  ش��خصاً   82 أص��ول  جتمي��د 
واح��دة وحظ��راً على تصدير مع��دات »ميكن 
اس��تخدامها للقمع الداخلي ومعدات ملراقبة 

االتصاالت«.
وسُتنشر األسماء في اجلريدة الرسمية 

لالحتاد األوروبي.
وقال مجلس االحت��اد األوروبي إنه قرر 
متديد العقوبات رداً على »انتهاكات خطيرة 

حلقوق اإلنسان في إيران«.
وكانت ه��ذه العقوبات قد ُفرضت للمرة 
األول��ى ع��ام 2011 إث��ر حمل��ة قم��ع خ��الل 

انتخابات 2009 واالحتجاجات التي ُنظمت 
على وقع انتفاضات الربيع العربي.

العقوب��ات ببرنام��ج  له��ذه  وال عالق��ة 
إي��ران النووي ال��ذي أُبِرم اتفاق بش��أنه مع 
الدول الكبرى في صيف 2015 أتاح تخفيف 
العقوب��ات االقتصادي��ة عن إي��ران في مطلع 

.2016

جون ماكين: ال بّد من وقف 
»الجنون القاتل« لألسد

طل��ب الس��ناتور األميركي ج��ون ماكني 
ال��ذي يؤي��د من��ذ زم��ن تدخ��الً أميركي��اً ف��ي 
س��وريا ، وضع حد »للجنون القاتل« لبشار 
األسد ومش��يراً إلى أنه على موسكو أن تنأى 

بنفسها عنه كما قال.
وق��ال الس��ناتور اجلمه��وري في خالل 
إح��دى  س��اراييفو،  ف��ي  صحاف��ي  مؤمت��ر 
محطات جولته ف��ي دول البلقان الغربية »ال 
ب��ّد من وقف اجلنون القاتل املس��تمر لبش��ار 

األسد«.
وأض��اف ماك��ني رئي��س جلن��ة القوات 
املسلحة في مجلس الشيوخ األميركي: »كنت 
مس��روراً ألن أس��مع الي��وم وزي��ر خارجيتنا 
ريكس تيلرسون يقول إن على الروس النأي 

بالنفس عن سلوك بشار األسد«.
وبع��د الضرب��ات األميركي��ة األس��بوع 
املاض��ي عل��ى قاع��دة جوي��ة تابع��ة لنظام 
دمشق رداً على هجوم باألسلحة الكيميائية، 
اتهم��ت القوات احلكومية الس��ورية بتنفيذه 
رغ��م نفيها، رحب ماكني ب�»مرحلة أولى ذات 

مصداقية«.

البيت األبيض: ال دليل على 
أن الهجوم الكيماوي مختلق

ق��ال مس��ؤول بالبي��ت األبي��ض إن��ه ال 
يوجد دليل يدعم مزاعم روس��يا بأن الهجوم 
الكيماوي في س��وريا األس��بوع املاضي كان 

مختلقاً.
وأوضح املس��ؤول قائالً: »الق��در الكبير 
ب��كل  لدين��ا  تواف��رت  الت��ي  البيان��ات  م��ن 
اآللي��ات... ضخم��ة بدرج��ة يتع��ذر على أي 
وكال��ة مخابرات أن تختلقها ف��ي هذه الفترة 

الزمنية القصيرة«.
ال��ى ذل��ك، أعلن وزي��ر الصح��ة التركي 
رج��ب أك��داغ ان التحالي��ل أثبت��ت أن غ��از 
الس��ارين الس��ام اس��تخدم في الهجوم على 
مدينة خان ش��يخون في شمال غرب سوريا 
ال��ذي أدى ال��ى مقتل 87 ش��خصاً االس��بوع 

املاضي.

الخرطوم: فرض التأشيرة 
على المصريين لدواٍع أمنية

اعلن وزير اخلارجية السوداني ابراهيم 
الغندور أن س��لطات بالده فرضت التأشيرة 
على الرجال املصريني الذين تراوح أعمارهم 
ب��ني 18 و50 عاماً، وذلك بهدف منع تس��لل 
»إرهابي��ني«، مؤكداً أن قرار فرض التأش��يرة 

»اتخذ بالتشاور بني البلدين«.
وال يش��مل الق��رار ال��ذي اتخ��ذ اجلمعة 

املاضي، املواطنات املصريات.
واوضح الوزير السوداني أن الهدف من 
القرار »تنظيم دخول مواطني، البلدين ومنع 

تسلل إرهابيني«.
ولم يعد املصريون منذ 2004، بحاجة 
الى تأشيرة لدخول الس��ودان، لكن مواطني 
الس��وداني ال ميكنه��م زي��ارة مص��ر من دون 

تأشيرة.

لقطات سريعة

في الغارديان: خطة أمريكية لتقسيم ليبيا 
إلى ثالث دول لمنع اإلسالم من التسلل إلى الغرب

نش��رت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً اش��ترك فيه جوليان برغر من 
واش��نطن، وستيفاني كيرشغاس��نر من روما، يتحدث عن مس��ؤول أمريكي رسم 

أمام دبلوماسي أوروبي، خريطة لتقسيم ليبيا إلى ثالث دول.
ويق��ول الكاتب��ان إن مس��ؤوالً كبيراً ف��ي البي��ت األبيض، مكلف بالسياس��ة 
اخلارجي��ة، اقت��رح خط��ة لتقس��يم ليبيا، ورس��م خريط��ة بذلك ف��ي اجتماع مع 

دبلوماسي أوروبي.
ترام��ب،  دونال��د  الرئي��س  مبس��اعد  الغاردي��ان،  حس��ب  األم��ر،  ويتعل��ق 
سيباستيان غوركا، الذي ُينتقد لعالقاته السابقة باليمني املتطرف في املجر، وقد 

اقترح تقسيم ليبيا قبل أسابيع من تنصيب ترامب رئيساً للواليات املتحدة.
وتنقل الصحيفة عن مصدر على علم باملوضوع أن الدبلوماسي األوروبي رّد 

على غوركا بأن التقسيم هو أسوأ حل ميكن تصوره في ليبيا.
ويضي��ف الكاتب��ان أن غ��وركا يس��عى اآلن للحصول على منص��ب مبعوث 
ترام��ب اخل��اص إلى ليبيا، بينم��ا ال يزال البيت األبيض لم يلق ب��االً ملا يجري في 

البلد، ولم يقرر ما إذا كان سيعنّي مبعوثاً للرئيس.
ويص��ف الصحفيان غ��وركا بأنه يتبنى السياس��ات املتش��ددة، الداعية إلى 
»القضاء على اإلس��الم املتطرف ومنع اإلرهاب من التس��لل إلى أوروبا والواليات 
املتحدة«، ويرى جماعة اإلخوان املس��لمني منظمة إرهابية تسعى إلى التسلل في 

الواليات املتحدة.
وقد فاجأ غوركا الدبلوماس��يني، حس��ب الغارديان، بخريطة التقسيم التي 
رس��مها عن مس��تقبل ليبيا، واعتمد فيها عل��ى الواليات العثماني��ة القدمية التي 

كانت في البالد، وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في اجلنوب.
وتنق��ل الغارديان في تقريرها تعليق خبير الش��ؤون الليبية، ماتيا تاولدو، 
ال��ذي يقول عن خريطة غوركا وخطت��ه: »إذا كان كل ما تعرفه ع��ن ليبيا هو أنها 

كانت مقسمة إلى ثالث واليات، فهذا دليل على أنك ال تعرف شيئاً«.
وتش��ير الصحيفة إلى أن أحد املنافسني لغوركا على منصب ليبيا هو فيليب 
إس��كرافاج، ضابط املخابرات السابق، الذي عمل في ليبيا ألكثر من عشرة أعوام، 

ويبدو أنه األوفر حظاً للحصول على منصب املبعوث اخلاص.
ويعتقد أن إس��كرافاج قدم مقترحاً حلل األزمة في ليبيا، يعتمد على عشرات 

املليارات من الدوالرات من الدعم الغربي للبالد.
ونش��رت صحيفة ديلي تلغراف مقاالً تناولت فيه جولييت س��امويل موقف 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب من األوضاع في سوريا، وما ميكن أن يفعله بعد 

الهجوم على قاعدة الشعيرات اجلوية.
وت��رى جولييت أن ترام��ب غير ملتزم متاماً بإعادة االس��تقرار إلى س��وريا، 
على الرغم من الضربة األخيرة التي وجهها لنظام الرئيس بشار األسد، وكان لها 

صدى في الواليات املتحدة وفي العالم كله.
وتق��ول الكاتبة إن الرئيس األمريكي له ثالث أولويات في املنطقة، وليس من 
بني هذه األولويات إسقاط بشار األسد من احلكم، على الرغم مما يثار بشأن تغير 

موقف ترامب من النظام السوري.
فم��ا يريده ترامب، حس��ب جولييت، هو حماي��ة إس��رائيل، وحتجيم النفوذ 
اإليراني، والقضاء على املجموعات اإلرهابية، مثل تنظيم الدولة اإلس��المية، وإن 
كان إبعاد األس��د من احلكم ارتفع في سلم األولويات، فإنه ال يزال بعيداً عن رأس 

القائمة.{

 ق��ال الرئي��س الس��وداني عم��ر البش��ير إن املن��اورات اجلوية املش��تركة مع 
السعودية، التي اختتمت يوم األحد، تظهر تطور العالقات بني البلدين، معرباً عن 

أمله بأن يسود الوئام بني كل الدول العربية.
وأشاد البش��ير في ختام الفعاليات التي جرت بقاعدة مروي شمال اخلرطوم 
بالقوات املسلحة الس��ودانية، وقال إنها لعبت دوراً محورياً في حتسني العالقات 

مع اململكة العربية السعودية وكل دول اخلليج.
وأضاف أن »أمن الس��ودان ال ينفصل عن أمن دول اإلقليم، لذلك س��عينا لبناء 

تعاون أمني وعسكري مع دول اجلوار«.
وأعرب عن أمله في أن تس��ود روح الوفاق والوئام كل الدول العربية وتنهض 
للعم��ل اجلماعي لرعاي��ة مصاحلها احليوي��ة واالس��تراتيجية، وحماية حدودها 

الوطنية، وصيانة أمنها القومي واإلقليمي.
وأض��اف أن ذلك يكون من خالل »التعاون في كافة املجاالت، خاصة التعاون 
األمني والعس��كري ملواجهة املهددات واألخطار املاثل��ة وتنفيذ التمارين التدريبية 
املش��تركة، ألنه��ا متثل انعكاس��اً حقيقياً لتط��ور العالقات والتع��اون في املجاالت 

األخرى«.
أم��ا قائ��د مجموعة الق��وات اجلوية الس��ودانية )خالد محمد ض��رار( فأكد أن 

املناورات »حققت أعلى درجات التنسيق ملواجهة أي عدّو مشترك«.
بدوره قال قائد القوات اجلوية الس��عودية محمد بن صالح العتيبي، إن هذه 

املناورات متثل »عمقاً استراتيجياً في الدفاع عن الشعوب العربية واإلسالمية«.
وف��ي كانون الثاني املاض��ي، اختتمت القوات البحرية م��ن البلدين  مناورات 
باس��م »الفلك 2«، اس��تضافتها السواحل الس��عودية، بعدما اس��تضاف الساحل 

السوداني مناورات »الفلك1« عام 2013.
وكان الس��ودان من بني 20 دولة عربية وإسالمية ش��اركت في مناورات رعد 
الش��مال، الت��ي دع��ت لها الس��عودية عل��ى أراضيها، بني  ش��باط وآذار م��ن العام 

املاضي.{

البشير: أمن السودان
ال ينفصل عن أمن دول اإلقليم
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خطط أوروبّية تكافح التطرف بتدريس الشريعة في المدارس والجامعات
عقب موج��ة الهجمات التي عصف��ت بالعاصمة 
الفرنس��ّية »باري��س« في ش��هر كان��ون الثاني لعام 
2015، اتخذت احلكومة الفرنس��ية مجموعة تدابير 
عالجّي��ة للحّد م��ن امت��داد التطّرف، كان م��ن أبرزها 
م��ا جاء في إع��الن »مانوي��ل فالس« رئي��س الوزراء 
الفرنس��ّي الس��ابق في الثالث من ش��هر آذار 2015، 
بأّن احلكومة الفرنس��ّية بصدد تنفيذ خّطة ملضاعفة 
ع��دد املس��اقات اجلامعية الت��ي ُتدّرس اإلس��الم في 
تق��وم  س��وف  الدول��ة  وأّن  الفرنس��ية،  اجلامع��ات 
بدفع جميع نفقات تعليم هذه املس��اقات، وس��يكون 
التس��جيل فيه��ا مجانياً بحي��ث ال يدف��ع الطالب أّية 
أقس��اط لدراستها، وأردف فالس قائالً في تصريحه: 
»لطامل��ا كان الّتعلي��ُم قاضي��اً أساس��ياً عل��ى اجلهل 

ال��ذي يس��مح للتط��ّرف اليمين��ّي بتغذي��ة التط��ّرف 
اإلسالمّي«.

وتضّمنت اخلطة الفرنس��ية كذلك مضاعفة عدد 
أئمة املساجد. وكان الالفت في تصريح فالس تأكيده 
أّن الدولة الفرنسّية لن تفرض بأّي شكل من األشكال 
س��يطرتها عل��ى تدري��س اإلس��الم ف��ي اجلامع��ات 
ول��ن حُتّدد ماهّية مس��اقات الش��ريعة التي يجب أن 
ُتدّرس، وش��ّدد على أّنه لن تكون هناك أّية قوانني أو 
توجيهات ُعليا ُتدير عملية توزيع هذه املس��اقات في 

اجلامعات الفرنسّية أو آلية تدريسها.
وف��ي خطوة مماثل��ة للتجربة الفرنس��ّية، تبّنت 
بلجي��كا في ع��ام 2016 برنامج��اً ملكافح��ة التطّرف 
قّدم��ه »جان مارك��ورت« وزير التعلي��م العالي. وقد 

بلغ��ت كلفة دفعت��ه األول��ى للع��ام األول 470.000 
ي��ورو، ج��اء البرنامج ف��ي ثمانية تدابير م��ن أهّمها: 
قي��ام جامع��ة »لوف��ان الكاثوليكّي��ة« أق��دم جامعة 
ُت��دّرس العقي��دة الكاثوليكّي��ة ف��ي بلجي��كا، وحتّتل 
مرتبة متقدم��ة بني اجلامع��ات العاملّية مبنح درجة 
جامعّي��ة في العل��وم الش��رعّية ُتعُدّ ش��رط توظيف 
أساسّي ملدّرس��ي التربّية اإلسالمّية والفكر اإلسالمّي 
ف��ي وزارة التعلي��م البلجيكّية. أُطلقت ه��ذه املبادرة 
بالتع��اون م��ع الهيئ��ة التنفيذّي��ة ملس��لمي بلجي��كا 
وبإش��راف مباش��ر م��ن األس��تاذ ص��الح الش��الوي 
فيدرالي��ة  ف��ي  اإلس��المّية  للتربّي��ة  األول  املفت��ش 
»والونيا-بروكسل« لضمان تدريس اإلسالم من قبل 
أهل االختصاص، وقد س��بق جلامع��ة لوفان إطالق 
برنامج العقيدة اإلس��المية للمرة األولى عام 2014 
بدعم ومتويل حكومّي إليج��اد »إطار أكادميّي علمّي 
لإلس��الم« كما صّرح »باسكال سميث« وزير التعليم 
الفلمنك��ي آن��ذاك الذي ق��ام بتحويل مائ��ة ألف يورو 
كمنحة حكومّية لتدريس مساقات العقيدة اإلسالمّية 

في جامعة لوفان لعام 2015/2014.
ش��ملت تدابي��ر البرنام��ج البلجيك��ّي ملكافح��ة 
التط��ّرف اعتم��اد إنش��اء معه��د تعليم ع��ال لترويج 
وتعزيز التعليم اإلسالمي، مينح درجة البكالوريوس 
واملاجستير في الشريعة، والعمل على تطوير املعهد 
مس��تقبالً ليصبح جامعة إس��المّية، وإنش��اء كرسي 
جامع��ي ب��ني اجلامع��ات لتعلي��م اإلس��الم املعاصر 
وتنمي��ة التحلي��ل النق��دّي للفكر اإلس��المّي، وإطالق 
برنام��ج إذاع��ي إس��المّي عل��ى املوجات الرس��مية، 
ورعاي��ة دورات تعليمي��ة ف��ي العقي��دة والتدري��ب 
مصلح��ة  ف��ي  العامل��ني  للمستش��ارين  املجتمع��ي 

السجون واملستشفيات وبرامج حماية الشباب.
وأّم��ا ف��ي هولن��دا فقام��ت احلكوم��ة الهولندية 
برعاي��ة برنام��ج تدري��س العقي��دة اإلس��المية ف��ي 
اجلامع��ة احلّرة في »أمس��تردام«، وهي أكبر جامعة 
بروتستنتية في هولندا، ودعمت احلكومة الهولندّية 
ه��ذا البرنامج مبنح��ة مقدارها مليونا يورو، يش��مل 
البكالوريس واملاجستير وكذلك تعليم اللغة العربّية، 
ونش��طت احلكوم��ة ف��ي رعاي��ة تدري��س العقي��دة 
اإلس��المّية في جامعة »اليدن« وهي واحدة من أقدم 
اجلامع��ات الهولندي��ة ومنحته��ا مبل��غ 2.4 مليون 
يورو إلط��الق البرنامج. كم��ا منح��ت وزارة التعليم 
الهولندّية متويالً مالياً جلامعة »هوغيشول« لتقدمي 
التدريب العملي ملعلمي التربية اإلس��المية العاملني 

في مدارس املرحلة الثانوية الهولندية.
نهج��ت احلكوم��ة األملاني��ة ذات االس��تراتيجية 
في تعزيز تدريس الش��ريعة ف��ي اجلامعات األملانّية 
ضم��ن خّطة هدفت إلى إطالق برام��ج تعليم العقيدة 
اإلس��المّية ف��ي اجلامع��ات ومضاعفة أع��داد املراكز 
اإلس��المّية، على أن تتكف��ل احلكوم��ة األملانّية بدفع 
روات��ب أس��اتذة اجلامع��ات وجمي��ع العامل��ني ف��ي 
تدريس العقيدة اإلسالمّية ملدة خمسة أعوام تبدأ من 
عام 2013 وقد ُقّدرت ميزانّية هذه اخلطة بعش��رين 
ملي��ون يورو، وبّررت احلكوم��ة األملانية خطتها هذه 
بأنها الترياق الذي س��يعالج خط��اب الكراهية. وقد 

بقلم: فدوى حلمي

»CIA«ما بين السيسي.. ومدير الـ
بقلم: سليم عزوز 

ل���م يع���د في تصرف���ات قائد االنق���الب في مصر م���ا يثير الدهش���ة، لذا فعندم���ا ميّر خبر 
لقاء عبد الفتاح السيس���ي وأركان حكمه مع مدي���ر املخابرات املركزية األمريكية »CIA« مرور 
الكرام، وال يثير استغرابًا، فإن اختفاء الدهشة تعّد هي اخلبر، ما دام هذا اللقاء ال ميثل خبرًا 
بحسب أحد تعريفات اخلبر الصحفي، وهو في أن يعض إنسان كلبًا، وليس في أن يعض كلب 

إنسانًا!
فم���ن الواض���ح، أن منس���وب الدهش���ة م���ن تصرفات الرج���ل وأفعال���ه قد نف���د، وهناك من 
أدهش���تهم ه���ذه الصورة التي ظهر عليها في لقائه مع الرئي���س األمريكي، وإذ نفى البعض أن 
تكون الصورة التي نشرت وقد أحاط والوفد املرافق له بترامب، غير حقيقية، فإن صورًا أخرى 
كش���فت عن ضآلة حجمه وهو يلتقي بقادة الدول، وأظهرته بش���كل مهني، وذلك قبل أن يتأكد 
اجلميع أن صورته والوفد املرافق، ليست بفعل »الفوتوشوب«، فقد نشرها ترامب على صفحته 

على »تويتر«، كأنه يلتقي بحاشيته أو مبوظفي البيت األبيض وطباخيه!
منكمش���ًا، التق���ى عبد الفتاح السيس���ي بالعاهل الس���عودي الراحل امللك عب���د الله، الذي 
ل���م ي���زر السيس���ي بعد جناحه ف���ي االنتخاب���ات الرئاس���ية في القصر الرئاس���ي، وإمن���ا اكتفى 
بهبوط طائرته مبطار القاهرة، وهرول إليه السيس���ي، وجلس في مواجهة الوزراء الس���عوديني 

ومساعدي امللك، وليس بجواره!
ومنكمشًا، أيضًا التقى بالرئيس الروسي »بوتني«، وهو يرتدي »الزعبوط« الذي منحه إياه 
وطل���ب أن ي���راه عليه، في تصرف احتار املراقبون في تفس���يره، وف���ي الوقوف على داللة الهدية 

التي متثلت فيه!
ول���م يك���ن غريبًا بعد ذلك، أن يظهر السيس���ي بهذا الش���كل مع »ترامب«، وس���ط »زفة« من 
إعالمه رأت في هذا اللقاء انتصارًا لزعيمهم املفدى، وإن انكمش، وانحنى بشكل غير مفهوم.

وقد مت اس���تدعاء قاموس احلب العذري في وصف هذا اللقاء، وعّبر مذيع من احلاش���ية 
السيساوية عن ذلك بقوله: »إن بني السيسي وترامب عالقة إعجاب وحب من النظرة األولى«. 
لتفت���ح هذه املناس���بة الباب لإلجابة على الس���ؤال الوجودي: »مني الس���بب ف���ي احلب؟ القلب 
واّل العني؟« ومنذ أن طرحت املطربة الراحلة »س���عاد محمد« هذا الس���ؤال لم يوجد من يجيب 
علي���ه، أو يتوص���ل لإلجاب���ة الصحيح���ة ل���ه، ومعرفة من الس���بب في احلب، وهل ه���و القلب أم 

العني؟!
وال يوج���د ف���ي لقائه مع مدي���ر وكالة املخابرات املركزية األمريكية م���ا يجعل هناك مبررًا 
للدهش���ة، الس���يما بعد حديثه عن »صفقة الق���رن« بدون توضيح، فتأكد أن���ه جزء من مؤامرة 

على القضية الفلسطينية!
لوال أن خبر اللقاء أذاعه التلفزيون املصري، في واحدة من نش���رات األخبار، لش���ككت في 
صحته وإن كنت بالبحث تبنّي لي أن هذا اللقاء س���بقه لقاءان بني السيس���ي ومدير املخابرات 
األمريكية في القاهرة، األول كان في أبريل 2015، والثاني في يناير 2016، ولوحظ أن السيسي 
التق���ى ب���ه بع���د مقابلته مع مدير املخاب���رات املصرية، فلم���اذا ينكمش إلى ح���د أن يلتقي مع 
مس���ؤول بجه���از أمني مهمته جتنيد العمالء، ويعد أي تواص���ل معه محّرم بنصوص القانون؟ 
م���ع أن���ه إذا كان هناك مش���ترك، مثل قضايا اإلرهاب، ف���إن املخابرات األمريكي���ة كان عليها أن 
تنقل ما تريد لإلدارة األمريكية التي تناقش���ه مع القيادة املصرية، وإذا كان »البس���اط أحمدي« 
كم���ا هو احل���ال اآلن، فينبغي أن يقتصر اللقاء بني مديري املخابرات في البلدين، دون حضور 

الرئاسة املصرية ما دامت الرئاسة األمريكية لم حتضر.
والسيسي ليس رجل مخابرات كما يرّوج البعض حتى نقول »إن الطبع غالب«، فهو قضى 
خدمته في س���الح املش���اة، قبل أن مينحه قائد هذا السالح درجة اللواء وإحالته للتقاعد، لكن 
املش���ير محمد حس���ني طنطاوي وبعد أن فش���لت وساطته مع قائد سالح املش���اة اّدخره لنفسه 
في سكرتارية مكتبه، قبل أن يرشحه لدى مبارك مديرًا للمخابرات احلربية سنة 2010، وقبل 

الثورة بأقل من سنة.
ال ش���ك أن حرص السيس���ي على أن يلتقي مدير املخابرات األمريكية سواء في القاهرة أو 
في واشنطن، إمنا يؤكد اهتزاز ثقته في كل من حوله، فيكفي أن يقوم مدير املخابرات العامة 

بالتنسيق معه في املشترك بني اجلهازين وهو مكافحة اإلرهاب!
وال ينتب���ه عب���د الفتاح السيس���ي إلى أن املخاب���رات املركزية األمريكي���ة كانت حتمي عرش 

الشاه، لكن الشعب اإليراني متكن من إسقاطه رغم هذه احلماية.
إنه ال يغني حذر من قدر!{

علّق »توماس راش��يل« مساعد وزير التعليم األملاني 
على ه��ذه اخلطة آن��ذاك »ب��أّن ارتفاع أع��داد املراكز 
اإلسالمية املمّوَلة من قبل احلكومة األملانية هو تطّور 
تاريخي، فالعقيدة اإلس��المية س��تصبح راسخة في 

اجلامعات األملانية، وبالتالي في املجتمع األملاني«.
مضت الس��ويد ف��ي خريف ع��ام 2016 بإطالق 
برنامج تعليم العقيدة اإلسالمّية والقيادة مّدته عام، 
بتمويل حكومّي ملن يرغبون بامتهان العمل الدعوّي 
أو إمامة املساجد ملواجهة خطاب التشّدد والكراهية، 
على أن تكون هذه الس��نة الدراسية ُمقّدمة ستلحقها 
س��نوات مقبلة لتوسيع التخّصص ونطاق البرنامج 
التعليمّي، وأّكدت السلطات السويدّية بأّن احلكومة 
لن تتدخ��ل في حتدي��د املناهج اإلس��المية امل�عتمدة 
لتحقيق احليادية، وأّن دورها مقتصٌر على التمويل.

وفي إيطاليا حيث ثمانية مساجد دائمة مسّجلة 
رس��مّياً ل���1.6 مليون مس��لم يقطنون إيطاليا، وبعد 
قي��ام الس��لطات اإليطالّي��ة ف��ي ش��هر تش��رين األول 
لعام 2016 بإغالق خمسة مس��اجد مؤقتة، جند أّن 
اس��تراجتيتها اختلفت في ش��هر كانون الثاني لعام 
2017 عندم��ا أص��درت مجموع��ة تعليم��ات جديدة 
شملت إنش��اء أماكن عبادة جديدة للمسلمني، وطرح 
برنامج لتدريس مساقات إسالمية في سّت جامعات 
إيطالية بإش��راف جامعة »بولونيا« اجلامعة األقدم 
ف��ي أوروب��ا، و بتموي��ل حكومي م��ن وزارة الداخلية 
اإليطالي��ة مببل��غ 92.000 ي��ورو، ضم��ن برنام��ج 
اعتمدت��ه احلكوم��ة اإليطالي��ة للح��ّد م��ن التط��ّرف 
وحتقي��ق التكامل املجتمعي، وتدعو األئمة املس��لمني 

في إيطاليا لاللتحاق به.
ه��ذه اخلط��ط األوروبي��ة مرهونة إلى ح��ّد كبير 
مب��دى انخ��راط املجتم��ع اإلس��المّي األوروب��ّي ف��ي 
إجناحه��ا لضم��ان ُمخرجاته��ا وفق رؤية إس��المية 
ناضج��ة، ت��وازن ب��ني متطلب��ات احلياة ف��ي العالم 
األوروبي وب��ني الهوّية اإلس��المّية، وقد ُتش��ّكل هذه 
اخلطط موجة وعي إسالمّي جديدة من شأنها تنقية 
الظهور اإلسالمّي في الغرب من ترّسبات استشراقية 
وأخ��رى حديث��ة ُتغّذيه��ا حلق��ة اإلره��اب الضاّج��ة 
مبمارس��ات ُتنس��ب إلى اإلس��الم هنا وهناك. لكن ما 
ب��ات واضحاً من تبّني أوروبا لهذه اخلطط هو إدراك 
ال��دول العلمانية الغربي��ة أّن مواجهة الفكر املتطّرف 
ال تتحّقق بتفكيك منظومة الشريعة اإلسالمية داخل 
املجتمع��ات بكل ما متّثله هذه املنظومة من مس��اجد 
وأئم��ة وغيره��ا، وال م��ن خ��الل اس��تهداف املخزون 
الفكرّي للمسلمني املتمّثل بالعلوم الشرعّية ملناهضة 
فاالس��تراتيجيات  اخلص��م.  باعتب��اره  اإلس��الم 
األوروبّي��ة اس��تدّلت إل��ى أّن أبعاد احلال��ة املتطّرفة 
متداخل��ة بفهم مش��ّوه عن اإلس��الم ُيقّدم ه��ذا الفهم 
أطروحاته للناش��ئة مبغلف��ات الّنص��وص الدينّية، 
املس��ألة الت��ي ال يتيّس��ر عالُجها بحظ��ر الّنص، فمن 
تعلي��م  احت��كار  ح��ّق  س��يوّفر  احلظ��ر  أّن  البديه��ّي 
الّن��ص للجماع��ات املتطّرف��ة لتنش��ط بيئ��ة الع��زل 
املجتمع��ّي الت��ي يديرها الفكر املتط��ّرف في وضعية 
تص��ادم دائ��م م��ع مجتمعاته��ا إلميانه��ا بالتفوقّية 
الدينّي��ة عل��ى اآلخرين، و مع كل حظر س��توُلد خلية 
ُمتأّهبة لفهم اإلس��الم مبعايير الديناميت، والفرصة 
الوحي��دة للنجاة ليس بتقدمي الفكر البديل فحس��ب، 
ى الوسائل  بل مبضاعفته وحتفيز اإلقبال عليه بش��تّ
املمكنة، فُمرتكز االجتاه الفلسفّي للجماعات املتطّرفة 
أّن لإلس��الم فهم��اً واح��داً يحرس��ه حم��اة العقي��دة 
كأوصياء على املسلمني قبل اإلسالم، وصاية وهبتها 

لهم السماء الستئثارهم بهذا الفهم املتفّرد.{
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مواصفات وأفكار عن »الشعب« في ذكرى الثورة السورية
م��رت أخي��راً الذك��رى السادس��ة الن��دالع الثورة 
السورية، وقد حدثت حتوالت كبيرة في مسار الثورة 
على مستويات النظام والدولة واملجتمع والتحالفات 

الدولية واإلقليمية.
ورغم ما تنطوي عليه ثورة السوريني من مأساة 
إنس��انية تعط��ل أحيان��اً ق��درة امل��رء عل��ى التفكر في 
متفصالته��ا ومس��اراتها، فقد يكون م��ن اجليد حتليل 
بعض األفكار الكامنة في مسار الثورة وجدل مختلف 
األطراف معها، ومن هذه األفكار املهمة فكرة »الشعب« 

التي تلعب دوراً حاسماً في الثورة الشعبية عامة من 
جهة، دوراً مهماً في بنية دولة االس��تقالل العربية من 

جهة أخرى.

إنكار النظام للثورة
في الثقافة السياس��ية العربية مش��كلة عويصة 
عن��د التعامل مع مف��ردات ومصطلحات مثل الش��عب 
والث��ورة واجلماهي��ر، وهذا إش��كال رمبا ظه��ر وازداد 
تعقيداً مع نشوء دولة االستقالل العربية اجلمهورية 

التي كانت الثورة املسلحة ضد االستعمار أو االنقالب 
العس��كري باس��م اجلماهير بدايتها ومنبع شرعيتها 

األصلي.
األنظمة اجلمهورية الولي��دة كانت تتحدث كثيراً 
عن الشعب باعتباره كتلة واحدة ال تتجزأ، وهذا الفهم 
للشعب ليس خطأ دوماً، خاصة عند بناء الدولة التي 
تعتمد أساس��اً على متثيله��ا للش��عب وتطابقها معه 

كأحد مشرعنات وجودها وممارساتها.
ولك��ن ما مّي��ز األنظم��ة العربية هو أنه��ا أضافت 
لنفس��ها منابع ش��رعية أخ��رى، مثل قضية فلس��طني 
والسياس��ات االشتراكية ومحاوالت التحديث خاصة 
ف��ي حقول التعلي��م وتصفية اإلقط��اع، ترهلت الدولة 
العربية وأخ��ذت مع الزمن تفقد مبررات وجودها عبر 
اتفاقات الس��الم مع إس��رائيل، س��واء أكان��ت منجزة 
أم ف��ي ط��ور التحضير، وعب��ر »اللبرل��ة« االقتصادية 
الفاس��دة الت��ي س��حقت األم��ان املعيش��ي واحلق��وق 
البس��يطة للمواطن��ني وإجن��ازات دول��ة االس��تقالل، 
والتي أدت كذلك إلى عودة صور جديدة أكثر شراس��ة 
م��ن اإلقط��اع في املناط��ق الزراعي��ة، ولكن ه��ذه املرة 
عب��ر رج��ال األعمال املقربني ث��م املتحالف��ني الحقاً مع 
النظام السياسي، أي باختصار انتهت شرعية النظام 
السياس��ي مع فش��ل الدول��ة الوطني��ة ووصولها إلى 

نهاية مطافها.
لم يب��ق أمام النظام السياس��ي والنخب الثقافية 
املقرب��ة منه بعد فش��له وحالت��ه البائس��ة إال التذكير 
بث��ورات االس��تقالل أو االنقالب��ات العس��كرية -التي 
س��ميت ثورات الحق��اً- باعتباره��ا أول وآخ��ر منابع 

الشرعية.
هذا املشكل في فهم مفردة »الشعب« في اخلطاب 
السياس��ي ظهر ف��ي الثورات العربية عل��ى الضفتني: 
ضف��ة النظام وضف��ة الث��ورة؛ فاألنظم��ة العربية في 
تون��س ومص��ر واليم��ن وليبيا وس��وريا ل��م تعترف 
بالثورة رغم أن الثورة ليس��ت قيم��ة معيارية في حد 
ذاتها؛ أي أن األنظمة العربي��ة وإعالمها كان بإمكانها 
نظري��اً التعليق على االحتجاج��ات والقول إنها ثورة، 

وإنه��ا -أي ه��ذه األنظم��ة- ضد ه��ذه الث��ورة، ولكن 
القل��ب الصلب للنظ��ام العربي اجلمه��وري الذي يرى 
في الثورة مصدر ش��رعيته األخير ال يس��تطيع رفض 
الث��ورة وال يطي��ق ه��ذا، خاص��ة م��ع انحط��اط ه��ذه 
األنظم��ة سياس��ياً واجتماعي��اً واقتصادي��اً، والذي ال 
يعطي مساحة وقوة ألي مثقف حتى يقف ضد الثورة 

من منطلق تراكم سياسات إصالحية ال تزال جارية.
وهذا أحد أس��باب غياب مثقف الدول��ة أو املثقف 
احملافظ في الثورات العربية األخيرة، باستثناء احلالة 
الس��ورية التي كان فيها مثقف »نص��ف محافظ«، أي 
مثق��ف غير رافض للثورة ويطال��ب بالتوازي أن يقوم 
النظ��ام مبهم��ة الثورة و»يلغ��ي نفس��ه«، ألنه يعرف 
مشاكل املجتمع وطبيعة النظام، وكانت وجهة النظر 
ه��ذه صحيحة وتصدر عن دراي��ة حقيقية، وإن كانت 
مطالبة النظام الس��وري حتدي��داً باإلصالح أقرب إلى 
»التمن��ي« منها إل��ى النصح الذي تؤم��ل منه نتيجة، 
ألن ال��ذي يع��رف طبيعة النظام الس��وري ي��درك أنه 

سيرفض اإلصالح مهما كلفه الثمن.
تعت��رف  ال  العربي��ة  األنظم��ة  كان��ت  هن��ا،  م��ن 
ب��أن ه��ذه ث��ورات أساس��اً؛ أي كالتفاف على املش��كل 
اإليديولوجي اخلانق ال��ذي واجهها، وحتاول الطعن 
في فعل االحتجاج واحملتج��ني عبر اتهامهم بالعمالة 
للخ��ارج وقبض األموال، وهذا س��ر تك��رار نفس التهم 
والتحري��ض ف��ي األقطار العربية اخلمس��ة ف��ي أثناء 
الث��ورة.. فق��د واجه��ت األنظمة املتش��ابهة ف��ي قلبها 

اإليديولوجي الصلب نفس املشكلة.
»قامت األنظمة العربية التي طالت فيها يوميات 
الثورة، وهي اليم��ن وليبيا وس��وريا، باالتكاء مجدداً 
عل��ى فكرته��ا اخلاص��ة وغي��ر التاريخية ع��ن الثورة 
باعتباره��ا حركة يقوم بها الش��عب بأكمل��ه وإال فهي 
ليس��ت ثورة! وطريقة اس��تثمار هذه الفكرة كانت في 
حش��د املظاهرات الداعمة للنظام، إلظهار أن الش��عب 

منقسم وبالتالي ال وجود للثورة«!
كان أكث��ر األنظم��ة »اختناق��اً« مبش��كلة الث��ورة 
النظ��ام الس��وري؛ فه��و رغ��م حتل��ل  الش��عبية ه��و 
العمل��ي،  املس��توى  عل��ى  الرس��مية  إيديولوجيت��ه 
خاص��ة بع��د صع��ود األس��د االب��ن للرئاس��ة، بق��ي 
متش��بثاً باخلط��اب اإليديولوج��ي الرس��مي والرموز 
املُكرس��ة والبني��ة الداخلي��ة للدول��ة، واإلبق��اء عل��ى 
الوضع اخل��اص للح��زب احلاكم بقواعده املنتش��رة 
في البالد على األقل شكلياً، مع إضافات عملية اللبرلة 
االقتصادي��ة التي تخللت كل ما س��بق وأضرت بحياة 
الس��وريني اليومي��ة. ولهذا، حني أُعلن تنحي حس��ني 

بقلم: أمين نبيل

جيمس ماتيس: النظام السوري
استخدم الكيميائي مرارًا

 قال وزي��ر الدفاع األميركي جيم��س ماتيس إن 
النظام الس��وري اس��تخدم م��راراً أس��لحة كيميائية 
وغاز الكلور، وأكد أن بالده تس��عى لتجنب مواجهة 

مباشرة مع روسيا في سوريا.
وأض��اف ماتي��س في مؤمت��ر صحفي مش��ترك 
بوزارة الدفاع في واشنطن مع قائد القيادة الوسطى 
في اجليش األميركي جوزيف فوتيل إن نظام بش��ار 
األس��د خطط ونف��ذ الهج��وم الكيميائي عل��ى مدينة 
خان ش��يخون بري��ف إدلب اجلنوبي، مم��ا أدى إلى 
مقت��ل أكثر من 80 بينهم عش��رات األطف��ال وإصابة 

.500
إذا  باهظ��اً  ثمن��اً  س��تدفع  س��وريا  أن  وتاب��ع 
استخدمت مجدداً أسلحة كيميائية، قائالً إن الواليات 
املتح��دة يجب أن تكون حازمة عندما يتعدى األس��د 

اخلطوط احلمراء.
كما قال الوزير األميركي إن الضربة العس��كرية 
األميركي��ة األخيرة أظه��رت أن الوالي��ات املتحدة لن 
تقف مكتوفة األيدي بينما يس��تخدم النظام السوري 
أسلحة كيميائية كان قد أعلن سابقاً أنه تخلى عنها.
وأعل��ن ماتيس أن��ه متأكد أن األس��د ن��ادم اآلن 
على الهجوم الكيميائي بسبب األضرار التي تكبدتها 
قواته اجلوية، في إش��ارة إل��ى الضربة الصاروخية 
األميركية التي استهدفت فجر اجلمعة املاضي مطار 
الش��عيرات العس��كري بريف حمص الشرقي، الذي 
أكدت واشنطن أن الطائرات التي قصفت مدينة خان 

شيخون انطلقت منه.
وعن احتمال توّرط روسيا في القصف الكيميائي 
على خان ش��يخون، قال وزير الدفاع األميركي إنه ال 
ميكنه القول إن موس��كو متوّرطة في الهجوم. وبهذا 
الشأن قال قائد القيادة الوسطي جوزيف فوتيل إنه 
ال مؤشرات على تورط إيران في الهجوم الذي ادعت 

دمش��ق وموس��كو أن املعارض��ة هي املس��ؤولة عنه 
ألنها كانت تخزن أسلحة كيميائية.

من جه��ة أخرى أك��د الوزير األميرك��ي أن بالده 
حتافظ على مس��توى من التنس��يق مع روس��يا في 
س��وريا، وكانت موس��كو قالت إنها علقت التنس��يق 
ب��ني الطرفني. كما قال إن بالده تعمل على جتنب أي 

مواجهة مباشرة مع الروس في سوريا.
وأكد ماتيس أن اس��تراتيجية اجليش األميركي 
في س��وريا لم تتغير، وأش��ار إلى أن��ه يجري وضع 
اللمس��ات األخيرة على خط��ة مجابهة تنظيم الدولة 
اإلس��المية، مؤكداً أن هدف واشنطن تدمير التنظيم. 
وف��ي م��ا يتعلق بف��رض مناط��ق حظر الطي��ران في 
س��وريا، قال الوزير األميركي إنها مثل هذه القضايا 

موضوعة قيد البحث دائماً.
من جهت��ه قال فوتيل إن الواليات املتحدة تتخذ 
احتياطات حلماية قوات التحالف في س��وريا، وأكد 
ف��ي هذه  األثن��اء أن القصف الصاروخ��ي على مطار 
الش��عيرات الس��وري أصاب 57 م��ن 59 هدفاً جرى 

ضربها.{

البيت األبيض يكشف ما أنجز بضربة سوريا 
وما يخطط له الحقًا

قال البيت األبي��ض يوم االثنني إن الرئيس دونالد 
ترامب مستعد إلجازة شّن هجمات إضافية على سوريا 

إذا استمر استخدام األسلحة الكيماوية هناك.
أم��ا وزير وزي��ر الدفاع جيمس ماتي��س فأعلن عن 

تدمير عشرين باملئة من طائرات نظام األسد.
البي��ت  باس��م  املتح��دث  سبايس��ر  ش��ون  وق��ال 
األبيض في مؤمتر صحفي يوم االثنني: »مش��هد الناس 

وه��م ُيضرب��ون بالغ��از وُيقصفون 
بالبرامي��ل املتفج��رة يؤك��د أنن��ا إذا 
رأينا هذا النوع من األعمال مجدداً.. 
فإنن��ا نبق��ي احتم��ال التح��رك ف��ي 

املستقبل قائماً«.
وأعل��ن وزي��ر الدف��اع األمريكي 
أن  االثن��ني  ي��وم  ماتي��س  جيم��س 
قاع��دة  اس��تهدفت  الت��ي  الضرب��ة 
جوي��ة س��ورية دمرت 20 ف��ي املئة 

من الطائرات احلربية العاملة في هذا البلد.
وق��ال ماتيس في بيان إن »تقييم وزارة الدفاع هو 
أن الضرب��ة أدت إلى اإلض��رار أو تدمي��ر مواقع الوقود 
والذخائ��ر وقدرات الدفاع اجلوي عش��رين في املئة من 
الطائرات العاملة في س��وريا«، مضيف��اً »أنه ليس من 
احلكمة أن تكرر احلكومة الس��ورية استخدام األسلحة 

الكيميائية«.
 59 املتح��دة  الوالي��ات  وأطلق��ت 
صاروخ��اً موجه��اً من ط��راز توماهوك 
اس��تهدفت مطار الش��عيرات العسكري 
»املرتبط ببرنامج« األسلحة الكيميائية 
مباش��رة«  و»املتص��ل  الس��وري، 
الت��ي حصل��ت  باألح��داث »الرهيب��ة« 
في خان ش��يخون، البل��دة الواقعة في 
ش��مال غ��رب س��وريا، بحس��ب تعبير 

مسؤول في البيت األبيض.{

قورتولموش: نعارض أي حل في سوريا
ال يتوافق مع مطالب شعبها

 قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتوملوش يوم االثنني، إّن بالده لن تكون طرفاً في أي حل 
لألزمة السورية يتعارض مع مطالب الشعب السوري وتطلعاته.

وأوض��ح قورتوملوش في مقابلة مع إحدى القنوات التركية اخلاصة، أّن بالده »تؤّيد احلفاظ على 
وحدة األراضي الس��ورية، وتعارض دعم منظمة إرهابي��ة )ب ي د( للقضاء على أخرى داخل هذا البلد 

)داعش(«.
وأض��اف قورتومل��وش أّن »املواقف التركية جت��اه األزمة الس��ورية وكيفية إنهائه��ا، واضحة منذ 

البداية، وأنقرة أبلغت الواليات املتحدة وروسيا وإيران بتلك املواقف«.
وتط��رق قورتومل��وش إلى مواقف بع��ض الدول األوروبية جت��اه تركيا قائالً: »أوروب��ا أقدمت على 
خط��وات لم تقدم عليها في تاريخها، فبعض الدول األوروبية تدخلت بش��كل مباش��ر في ش��ؤون تركيا 

الداخلية وأصبحت طرفاً في االستفتاء على التعديالت الدستورية«.
وأشار قورتوملوش إلى أّن »التيارات العرقية واحلركات النازية اآلخذة بالتصاعد في عموم القارة 

األوروبية، تؤّثر بشكل كبير في سياسات االحتاد األوروبي«.
ورداً عل��ى احتم��ال إج��راء انتخاب��ات مبكرة في ح��ال صّوت الش��ارع التركي لصال��ح التعديالت 
الدستورية في 16 نيسان احلالي، قال قورتوملوش، إّن »هذه االدعاءات عارية من الصحة، واالنتخابات 

العامة في البالد ستجري في موعدها املقرر عام 2019«.
وتش��مل التعدي��الت االنتقال م��ن النظام البرملاني إلى الرئاس��ي، كم��ا تنص على رف��ع عدد نواب 
البرملان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض س��ن الترش��ح خلوض االنتخابات العامة من 25 إلى 

18 عاماً.{
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مب��ارك عن الس��لطة، نقل التلفزيون الس��وري تغطية 
قناة اجلزيرة مليدان التحرير، مع تعليق في الشاش��ة 
يق��ول: »س��قوط نظ��ام كام��ب ديفي��د«؛ فالنظ��ام لن 
يس��تطيع االعتراف بالثورة كما هي دون اختزالها في 

زاوية تسمح له باإلفالت منها.
ف��ي محاول��ة أخ��رى للمراوغ��ة وإن��كار وج��ود 
الث��ورة، قام��ت األنظم��ة العربي��ة الت��ي طال��ت فيه��ا 
يومي��ات الثورة، وهي اليمن وليبيا وس��وريا باالتكاء 
مج��دداً عل��ى فكرته��ا اخلاص��ة وغي��ر التاريخية عن 
الثورة، باعتبارها حركة يقوم بها الشعب بأكمله وإال 
فهي ليس��ت ثورة! وطريقة استثمار هذه الفكرة كانت 
في حش��د املظاهرات الداعمة للنظ��ام، وهكذا يظهر أن 

الشعب منقسم وبالتالي ال وجود للثورة!
من األم��ور ذات الداللة على عج��ز النظام العربي 
عن رفض الثورة أن مش��كلة النظام وأذرعه اإلعالمية 
مع فكرتي »الثورة والشعب« استفحلت ووصلت إلى 
مس��توى يبعث أحيان��اً على الرثاء؛ فق��د ظهر إعالمي 
وكات��ب لبنان��ي ف��ي برنام��ج تلفزيوني م��ع بدايات 
ه��ذه  أن  اس��تنتاجاته  م��ن  وكان  الس��ورية  الث��ورة 
االحتجاج��ات ليس لها عالقة بأي تصور معروف عن 
الثورة، ألن السوريني كانوا يتظاهرون ليالً، وال توجد 

ثورة يتظاهر فيها الناس ليالً كما قال!
إنكار الثورة لقواعد النظام

على ضفة الثورة، ظهر إشكال الشعب واجلماهير 
كذلك في الثقافة السياسية لكثير من احملتجني، وهذا 
ليس غريباً، فقد غرس��ت األنظم��ة العربية تصوراتها 
غي��ر التاريخي��ة والرومانس��ية عن الثورة والش��عب 
في املجتمع عب��ر مقررات التاريخ املدرس��ية واإلعالم 
واخلط��ب السياس��ية. فل��م يتقب��ل ج��زء كبي��ر م��ن 
احملتجني مثالً احتش��اد مواطنني في ميدان الس��بعني 
دعماً لعلي صالح أو أمام باب العزيزية دعماً للقذافي 

أو املظاهرات الداعمة لبشار األسد.
ولاللتفاف على هذه املشكلة -مشكلة أن الشعب 
لي��س كتل��ة واحدة- ب��دأت تظه��ر تفس��يرات خطيرة 
ظهرت س��ريعاً في س��وريا حيث كان التفسير األولي 
له��ذا الواقع هو الن��زوع الطائفي لدى قواع��د النظام. 
ه��ذا النوع من التفس��يرات ه��و امله��دد الفعلي لوجود 
املجتمع، وهو تفس��ير غير مقنع باملناسبة، ألن وجهة 
نظ��ر أخ��رى أكث��ر تعقيداً ق��ادرة عل��ى تقدمي تفس��ير 

متماسك لوجود هذه القواعد.
هذا باإلضافة إلى ربط النظام باملجتمع مصلحياً 
عب��ر احلزب خاصة ف��ي عهد األس��د األب، ومن ضمن 
هذه األسباب يأتي وجود نزوع طائفي يدفع بالبعض 
للوقوف مع النظام، خاصة مع املوجة األصولية التي 
اجتاح��ت الث��ورة الس��ورية -مبس��اعدة النظ��ام في 
بعض احلاالت- ووقفت نظرياً وعملياً ضد كل مطالب 
الثورة وأحلق��ت بصورتها ويومياتها وقواعدها دماراً 
هائالً استفاد النظام منه وال يزال في جوانب مختلفة.

الث��ورة  ف��ي  مبك��راً  ظه��رت  الطائفي��ة  املش��كلة 
الس��ورية ألنها ليست وليدة الثورة حتديداً، بل وليدة 
الفش��ل الذريع للنظام في عملية التحديث واستثماره 
لهذا املشكل في تثبيت نفسه خاصة في خطابه جتاه 

اخلارج كحام لألقليات)...(. 
خالصات للمستقبل

خالصة ما يخرج به املرء من متابعة هذا املُشكل 
التاريخي كما ظهر في الثورة الس��ورية خاصة هو أن 
املجتم��ع ليس عضوي��اً وال يفترض ب��ه أن يكون، وما 
تفعل��ه الثورة م��ن أجل احلري��ة هو أنها تفت��ح الباب 
لقيم مثل احلرية والعدالة لكي تشمل املجتمع بأكمله 
-مب��ا في��ه قواعد النظام- عبر مأسس��تها ف��ي الدولة 

والدستور.
وه��ذه القي��م ال تتأث��ر باألغلبي��ات؛ فامل��رء يق��ف 
في صف الث��ورة ألنها تس��تبطن قيم��اً أخالقية ميكن 
اتخاذه��ا أهدافاً في ممارس��ات سياس��ية محددة مثل 
الدميقراطي��ة والعدال��ة االجتماعي��ة والتوزيع األكثر 
عدالة للث��روة والتنمي��ة واملواطنة واحت��رام القانون 
وص��ون كرامة اإلنس��ان، وه��ذه أمور مت��س يوميات 

السوريني كأفراد ومستقبلهم كمجتمع.
وال يق��ف امل��رء م��ع الث��ورة ألن أع��داد املنضوين 
فيها أغلبية، فال معنى لألغلبية سياس��ياً بدون نظام 
دميقراطي ودستور حديث. ويفترض بكل السياسيني 
أال  الس��وري  الش��عب  باس��م  اآلن  يتحدث��ون  الذي��ن 
يغازلوا أي نزعات طائفية عبر اتخاذها أداة لتفس��ير 
كل ظاهرة اجتماعية تخص الثورة، وهذا يختلف عن 
رصد تأثيرات الطائفية في املجتمع، ودراس��ة عوامل 
اس��تفحالها وتقدمي طروحات جيدة لتجاوزها. وتلك 
مهم��ة عس��يرة عل��ى كل حال بس��بب طبيع��ة النظام 
الوحش��ية وجنونه اإلجرامي، ولكن الشعب السوري 
ال��ذي ق��دم التضحي��ات الكبيرة يس��تحق أن تضطلع 
نخب��ه باملهم��ات العس��يرة، وه��ذا أقل ما تقدم��ه لهذا 

الشعب الذي ُينكب كل يوم.{

المسيحيون في مصر ضحّية »داعش« والنظام.. فهل يحميهم اإلسالمّيون؟ 
تقرير: محمد عبد السالم

جدي��دة  صدم��ة  مص��ر  ف��ي  املس��يحيون  تلق��ى 
بالهجمات االنتحارية التي اس��تهدفت كنائسهم قبيل 
عيد الفصح املجيد بأيام قليلة، فيما جتددت األس��ئلة 
مرة أخ��رى عن م��دى فعالي��ة اإلج��راءات األمنية في 
محيط الكنائس واملنشآت املسيحية وفشل النظام في 
توفير احلماية لهم، لينتهي بهم األمر ضحّية جلرمية 
مزدوج��ة من »تنظيم الدولة« والنظام معاً، في الوقت 
الذي ظل فيه املس��يحيون في الشرق يتمتعون لقرون 
بحماية املسلمني، الذين تعاملوا معهم على أنهم جزء 

ال يتجزأ من النسيج االجتماعي لألمة.
وفوجئ املصريون يوم األحد بتفجيرات انتحارية 
استهدفت ثالث كنائس في كل من طنطا واالسكندرية، 
لتنتهي بسقوط عشرات القتلى واجلرحى، فيما أعلن 
النظ��ام في مص��ر حال��ة الطوارئ مل��دة ثالثة أش��هر، 
وأعلن تأس��يس مجلس ملكافحة اإلرهاب، في محاولة 
المتصاص الغضب الكبي��ر الذي نتج من التفجيرات، 
والغض��ب إزاء الفش��ل األمني الذي وص��ل إلى درجة 
الهج��وم بالض��رب على مدي��ر أمن محافظ��ة الغربية 
ف��ور وصوله إلى م��كان التفجي��ر، حي��ث تلقفه مئات 

املسيحيني الغاضبني املوجودين في املكان.
وقد استفسرنا من قيادي كبير في جماعة اإلخوان 
املس��لمني عن موقف اجلماعة من املسيحيني في مصر 
عموماً، ومس��ألة اس��تهدافهم على وج��ه اخلصوص، 
فأك��د أن اجلماعة تتبنى املوقف اإلس��المي الثابت في 
القرآن الكرمي والسنة، الذي يضمن حماية املسيحيني 
وغيرهم من أهل الكتاب، فضالً عن أن املس��لمني كانوا 
طوال القرون املاضية يقدم��ون احلماية للكنائس في 
املشرق العربي، فيما توجد مئات الكنائس التاريخية 
الت��ي تعود إل��ى ما قب��ل مئات الس��نني ش��اهدة على 

احلماي��ة الت��ي يتمت��ع بها 
املسيحيون.

وأدانت كل من جماعة 
اإلخوان املس��لمني وذراعها 
السياس��ي »ح��زب احلرية 
بيان��ني  ف��ي  والعدال��ة« 
التفجي��رات  منفصل��ني 
الت��ي اس��تهدفت الكنائس، 
واعتبر احلزب في بيانه أن 
»ال ف��رق بني دم��اء األبرياء 
مي��دان  ف��ي  س��الت  الت��ي 
رابع��ة والنهض��ة، ودم��اء 
الت��ي س��الت في  األبري��اء 

الكنائس«.
وأك��د احل��زب أن »كل ه��ذه الدماء ف��ي رقبة عبد 
الفت��اح السيس��ي ونظام��ه االنقالب��ي املج��رم، ال��ذي 
يستحل دماء بعض املصريني ويتاجر بدماء بعضهم 
اآلخ��ر طلب��اً لش��رعية يفتقدها، كم��ا أن ه��ذا النظام ال 
ميكن��ه البق��اء واالس��تمرار إال بايج��اد حال��ة فوضى 
يف��رض بها اخل��وف على املصريني ويجل��ب بها دعماً 

دولياً«.
وس��رعان م��ا ش��اعت حالة م��ن الغض��ب جتاه 
النظام بس��بب الفش��ل األمني في حماية املس��يحيني، 
وأطل��ق نش��طاء عل��ى ش��بكات التواص��ل االجتماعي 
حمل��ة انتقاد للنظام، حملت عنوان )السيس��ي بيوّلع 
مصر(، في الوقت الذي ربط فيه بعض النش��طاء بني 

زيارة السيسي إلى الواليات املتحدة والتفجيرات.
ودعا القيادي اإلخواني إلى موقف إس��المي أكثر 
صرامة من هذه التفجيرات، كما قال إن »من املفترض 
أن تس��ارع جماعة اإلخوان إلى تق��دمي العزاء والدعم 

للضحاي��ا الذين تخلى عنهم النظ��ام، وبدأ على الفور 
املتاجرة بدمائهم بدالً من احتوائهم«.

وبحسب القيادي، فإن على »اإلخوان واحلركات 
اإلس��المية ف��ي مص��ر مس��ؤولية تأكي��د حرم��ة الدم 
املسيحي، وتعليم األجيال اجلديدة أن املسيحيني في 
مصر هم ج��زء من املجتمع منذ مئات الس��نني، لهم ما 
له وعليهم ما عليه، وعلى النظام أن يتيح لإلسالميني 
املعتدل��ني فرص��ة إش��اعة هذه ال��روح ف��ي املجتمع، 
بدالً م��ن القتل الطائف��ي األعمى الذي يق��وم به تنظيم 
داع��ش وغيره م��ن اجلماعات اإلرهابي��ة التي ال متثل 

املسلمني«، على حد تعبيره.
يش��ار إلى أن التحالف الوطني لدعم الش��رعية، 
وح��زب البن��اء والتنمية )الذراع السياس��ي للجماعة 
اإلسالمية( وكذا العديد من الشخصيات والتنظيمات 
أص��درت بيانات إدانة واضحة ض��د التفجيرات التي 
استهدفت املسيحيني األبرياء اآلمنني في كنائسهم.{

أردوغان ومولود أوغلو يوجهان نداء إلى روسيا
بخصوص سوريا واألسد

دعا كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته مولود 
جاويش أوغلو، روس��يا إلى الكف عن دعم النظام الس��وري والتش��بث ببقاء 

بشار األسد على رأس السلطة بالبلد.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع إحدى القنوات 
التركية يوم األحد، أّن بالده، وكذا حلف ش��مال األطلس��ي، لديهما تسجيالت 
رادار ُتظه��ر املقات��الت التي قامت بقصف بلدة خان ش��يخون بريف محافظة 

إدلب السورية، باألسلحة الكيميائية.
وفند الرئيس التركي التصريحات التي تزعم انبعاث الغازات الكيميائية 
من مواقع املعارضة التي اس��تهدفتها مقاتالت نظام بش��ار األسد ببلدة خان 

شيخون، وقال إنها »عارية من الصحة متاماً«.
وكشف أردوغان أن أنقرة س��تتابع قضية االعتداء الكيميائي، وستعمل 
عل��ى اس��تحضار ه��ذا الهج��وم في احملاف��ل الدولي��ة كاف��ة. وتاب��ع: »هناك 
مح��اوالت لتحريف مس��ألة قت��ل املدنيني في س��وريا، فالتركي��ز على حترمي 
اس��تخدام األس��لحة الكيميائية خطوة خاطئة، واألسد ميارس إرهاب الدولة 

ويقتل املدنيني بشتى أنواع األسلحة التقليدية والكيميائية«.

وعن املوقف الروس��ي ق��ال أردوغان: »نحن جميعاً نأم��ل بأال يكون الرد 
األمريكي وحيداً، ونأمل بأن روس��يا لن تبقى بعيداً، وس��تنضم أو ستكف عن 

حماية األسد«.
ب��دوره، طالب وزي��ر اخلارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، روس��يا 
بالك��ف عن اإلص��رار على ضرورة بقاء الرئيس الس��وري بش��ار األس��د على 
رأس الس��لطة في البالد. وأضاف أن موس��كو لم تتخ��ذ اخلطوات الالزمة في 
مواجهة انتهاكات نظام وقف إطالق النار في س��وريا، مش��يراً إلى أن أنقرة ال 

تزال ملتزمة به.
ولف��ت وزير اخلارجية التركي إلى أن تأييد بالده للضربات الصاروخية 
األمريكية األخيرة على مطار الش��عيرات العسكري السوري، ال يعني تفضيل 

تركيا واشنطن على موسكو.
وق��ال: »لس��نا في وض��ع يس��توجب االختي��ار ب��ني روس��يا والواليات 
املتحدة، علينا االستمرار في عالقاتنا بشكل متزن. دعمنا استهداف واشنطن 
األخير لقاعدة تابعة للنظام الس��وري، وهذا يعن��ي أننا ال نقف في صف أحد 

البلدين«.{

أردوغان: سنشارك في الحملة المرتقبة على الرقة شرط عدم إشراك »ب ي د«
 ق��ال الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان، إّن 
بالده ستش��ارك في العملية العس��كرية املرتقبة ضّد 
تنظي��م داعش اإلرهابي في محافظة الرقة الس��ورية، 
بش��رط ع��دم إش��راك تنظي��م »ب ي د« اإلرهاب��ي في 

العملية.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائ��ه م��ع حش��د م��ن ط��الب 

اجلامعات، يوم الثالثاء، مبدينة إسطنبول.
وأوضح أردوغان أّن »تركيا تؤمن بأن من اخلطأ 
القضاء عل��ى تنظيم إرهابي بواس��طة تنظيم إرهابي 
آخر، وذلك انطالق��اً من مب��دأ أّن التنظيمات اإلرهابية 

كلها سيئة«.
وأض��اف: »آم��ل أن يت��م التوصل إل��ى اتفاق بني 
واش��نطن وموس��كو وباق��ي دول التحال��ف الدول��ي، 
لش��ن حملة عس��كرية ضّد داعش اإلرهابي في الرقة، 

وتشارك فيها تركيا بشرط عدم إشراك )ب ي د(«.
التعدي��الت  عل��ى  االس��تفتاء  يخ��ص  م��ا  وف��ي 

أع��رب  املقب��ل،  األح��د  س��يجري  ال��ذي  الدس��تورية 
أردوغان عن أمله بأن »يصّوت الشعب التركي لصالح 
التعديالت الدستورية التي ستجلب املزيد من رؤوس 

األموال واالستثمارات األجنبية إلى البالد«.
ويج��ري ف��ي تركي��ا، ف��ي 16 نيس��ان اجل��اري، 
اس��تفتاء ش��عبي عل��ى تعدي��الت دس��تورية، تنتقل 
ب��إدارة احلكم في البالد من النظام البرملاني )املعمول 

به حالياً( إلى الرئاسي.
ورداً عل��ى استفس��ار أحد الطالب عّم��ا فعله ليلة 
محاول��ة االنق��الب الفاش��لة التي جرت ف��ي 15 متوز 
املاض��ي، قال أردوغان: »عرض عل��ّي صاحب الفندق 
ال��ذي كنت أقيم فيه أن ينقلني عبر س��فينته إلى أقرب 
جزي��رة يونانية، فقلت له أفضل امل��وت في وطني وال 

أقبل العيش كأسير في أراضي دولة أجنبية«.
وش��هدت العاصم��ة أنق��رة ومدين��ة إس��طنبول، 
منتصف متوز املاضي، محاولة انقالب فاشلة نفذتها 
عناص��ر محدودة من اجليش تتب��ع منظمة »فتح الله 
غولن«، وحاولت خاللها السيطرة على مفاصل الدولة 

ومؤسساتها األمنية واإلعالمية.{
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تقنيات خبيثة إلخفاء جرائم األسد بالقصف الكيماوي
كلّما ارتكب نظام األس��د مجزرة تك��ون لها تداعيات 
عل��ى املس��توى الدول��ي وتن��ذر بحص��ول مخاط��ر على 
النظام، يتحول مؤيدوه إلى فالسفة وعقالنيني ويلبسون 

ثوب احلكمة الفضفاض.
أس��ئلة كثيرة طرحها هؤالء عل��ى صفحات اجلرائد 
وشاشات الفضائيات وعبر مواقع التواصل االجتماعي، 
الهدف منها التش��ويش على الرأي العام وخلق حالة من 
البلبلة والتش��كيك وجتهيل الفاعل ف��ي مرحلة أولى، ثم 

تبرئة نظام األسد واتهام الضحايا بقتل أنفسهم.
وليظهروا على شاكلة الطرف املوضوعي والعقالني، 
يبدأون مبقدمات تدين القتل واستخدام الكيماوي بغض 
النظ��ر ع��ن اجلهة الت��ي قامت ب��ه، كما يضيف��ون أنهم ال 
يبّرئ��ون أح��داً، وبع��د أن يطمئّن��وا بأنهم أخ��ذوا القارئ 

)الضحّي��ة( للجهة التي يريدون، ثم يبدأون بنهش عقله 
ومهاجمة مداركه بوقاحة ووحشية.

مل��اذا يرتك��ب نظام األس��د مث��ل ه��ذه الفعل��ة غداة 
استدارة مواقف الدول الكبرى منه؟ كما أن النظام يحقق 
إجن��ازات ميداني��ة عل��ى جبه��ات القت��ال دون احلاج��ة 
لألس��لحة الكيماوي��ة؟ ث��م إن النظ��ام العاق��ل واملتزن ال 

ميكن أن يطلق النار على قدميه وهو في وضع جيد.
لك��ن كل تلك القراءات التي طالبت باملنطق في رؤية 
وتفس��ير مجزرة الكيم��اوي، ورغم ش��كالنية املنطق في 
طرحه��ا إال أنها ب��دت قراءات غرضية وس��طحية بدرجة 

كبيرة، ملاذا؟
أوالً: ألنه��ا تنزع احلادث��ة عن س��ياق عريض، فهل 
كان منطقي��اً قتل مئات آالف الس��وريني وتهجير املاليني 
عل��ى أس��س طائفي��ة، وإخف��اء 
مئ��ات اآلالف وتغييبه��م، وقتل 
أل��م  الس��جناء؟  آالف  عش��رات 
يقل أنصار الطاغية: »األس��د أو 
نحرق البل��د«؟ ه��ل كان تدمير 
مدن سورية عمالً منطقياً؟ وأين 
املنطق في تصرف��ات نظام أباد 
البش��ر واحلج��ر حت��ى تطالب 
أبواقه باستعمال املنطق لقراءة 
جرمية واحدة في سياق متدفق 

من جرائم احلرب؟

ثانياً: إن اعتبار أن األسد في وضع جيد وغير مضطر 
للقي��ام مبثل ه��ذا العمل لي��س أكثر م��ن توصيف حلالة 
افتراضي��ة أكث��ر منها واقعي��ة، حالة ميكن اس��تخدامها 
للترويج اإلعالمي والدبلوماس��ي إلثبات أن األسد طرف 
أساس��ي وال ميكن جت��اوزه في أي تس��وية، أما احلقيقة 
فه��ي أن املعطي��ات تتغي��ر كل ي��وم وقابل��ة للتغي��ر في 
توازنات القوى، كما أن األس��د يقع حتت ضغوط كبيرة، 
وعام��ل الوق��ت ل��م يعد مس��اعداً ل��ه، ويحاول اس��تباق 

مفاوضات جنيف بتحقيق أكبر قدر من املكاسب.
ثالثاً: ثم إنه ملجرد اعتقاد نظام األسد أنه في وضع 
جّي��د، فه��و يحتاج إل��ى تزخيم ه��ذا الوضع إل��ى أقصى 
درج��ة ويضغط عل��ى اخلصم بكل الوس��ائل لك��ي يزيد 
من حجم مكاس��به، ثم القول إن النظام مرتاح في مسألة 
نس��بّية إلى حد بعي��د، ذلك أنه ال يزال مس��تنزفاً بدرجة 

كبيرة في درعا وحماة ودمشق وحمص.
رابع��اً: توه��م األس��د، أو اعتق��د، أن��ه أم��ام فرص��ة 
س��انحة تتمثل بإعالن أمريكا أنها غير معنية بإسقاطه، 

وال ش��ك ف��ي أنه أج��رى تقييم��اً للتط��ورات واملتغيرات، 
ورأى أن من اخلطأ عدم اس��تغالله للفرصة التي تنطوي 
عليها هذه التغييرات، وهو أراد حتت سقف هذه الفرصة 
رفع وتيرة إجرامه إلضعاف عزمية الثوار ودفع بيئاتهم 

لالستسالم.
خامس��اً: إضافة لذلك فاألسد خاضع بدرجة كبيرة 
لطرف��ني خارجّيني »روس��يا وإيران« لديهم��ا تقديراتهما 
اخلاص��ة ورس��ائلهما الت��ي ي��راد إيصاله��ا إل��ى القوى 
األخ��رى، وهم��ا على اس��تعداد لرفع س��قف املغامرة في 
س��ورية الختيار التوجه��ات الدولية أو إلثب��ات قوتهما، 
فروس��يا تعتقد أن لديها هامش مناورة تس��تطيع إلغاء 
املخاط��ر احملتملة من ردة فعل أمريكية، وإيران تعتقد أن 

ترامب لن يغامر بضرب األسد حتسباً ملوقف روسيا.
ل��م ينتب��ه دع��اة املنط��ق إلى حقيق��ة أن اس��تخدام 
النظام الس��وري للكيماوي لم يتوق��ف حلظة منذ تراجع 
أوبام��ا ع��ن تهديداته، وليس��ت مج��زرة خان ش��يخون 
مقطوع��ة الصل��ة عن ه��ذا الس��ياق، فقد اس��تخدم نظام 
األس��د األس��لحة الكيماوية حوالي 140 مّرة، وفي ش��هر 
آذار املاضي استخدم الكيماوي مرات عديدة، كان آخرها 
في مدين��ة اللطامنة بريف حماة، بل إن الكيماوي ش��ّكل 
العنصر احلاس��م ف��ي تقدم قوات األس��د ف��ي حلب، وقد 
كش��فت منظمة حظر األس��لحة الكيماوية أن نظام األسد 
اس��تخدم بشكل منظم وممنهج األس��لحة الكيماوية على 

طول فترة حربه ضد الشعب السوري.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ٌة ِلألزواج وِصيَّ
َمُته الّرحمة، ال  ُة، وحُلْ س، َسداُه املودَّ الزواُج في اإلسالم َعْقٌد َوثيق وميثاٌق َغليظ، ورباٌط ُمَقدَّ

َيِحلُّ أن ُيْنَقَض َعْهدُه، او ُتْفَصَم ُعراه، إال مبا َشَرَعُه الله وَقضاه.
ْقوى هو أن ال  ْقوى، َوُيْحَصُن ِبُحْس���ِن اخُلُلق، وإّن أْقَصر تعريِف للتَّ والبيُت الزوجي ُيصاُن ِبالتَّ

َيراك الله حيث َنهاك، وأن ال َيْفِقَدَك حيُث أََمَرك.
ة، فقال: »تقوى الله وُحْس���ُن اخُللق«.  وقد ُس���ئَل رُس���ول الله ] عن أكثر ما ُيدِخل الّناَس اجَلَنّ

رواه الترمذي.
ُحف وأَهواِل احِلس���اب، ُيس���اقوَن إلى َوْزِن  إن الناس إذا َفَرغوا يوَم القيامِة من موقف َنْش���ِر الصُّ
أَعماِلهم مبوازيِن الِقْسط ِليْأُخَذ كلُّ واحٍد من الِعباد جزاَء ما عِمل من خير أو َشّر، فال ُتْظَلُم نفٌس 

ٍة من َخْرَدل، أو َذّرٍة من ُتراب! شيئًا وإن كان ِمْثقاَل َحبَّ
وأَْعَظ���ُم اَألعم���ال َيْوَمذاك ما تْثُقل به املوازين، وما من ش���يٍء يوَض���ُع في امليزان هو أثقل عند 

الله من اخُلُلِق احلسن: }فمن ثُقَلْت موازيُنُه فأولئك هم املفِلحون{ األعراف-8.
ُل ما  ح ب���ه ميزاُنه من أقوال وأفعال وِخصاٍل، وأَوَّ إن املؤم���َن الص���ادَق َيْحرُص على ِفْعل ما ُيَرجَّ
ُجل في بيته هو املقياُس الذي ُيْعَرُف  َيَتجّلى ذلك في داِخِل ِس���ْرِبِه مع أَْهِله وأوالِده، بل إن حاَل الرَّ
ٌة جامعٌة خوِطَب بها اَألْزواُج في معاملتهم ِألَْزواجهم،  ب���ه الّن���اس. لقد ورد في التنزيل العزيز وِصَيّ
وذلك في قول الله تعالى: }وعاش���روُهّن ِباملعروف فإن َكِرْهُتموهّن فعس���ى أن َتكَرهوا شيئًا وَيْجعَل 
وَج ِبُحْس���ِن ال�ُمعاَش���رة في شّتى اجلوانِب املادية  اللُه فيه خيرًا كثيرًا{ النس���اء – 19. أََمرِت اآليُة الزَّ
ْبَر على زْوجِته، وأن ال َيْفِركَها )أي ال َيْكَرُهها(،  ���لوكية والّروحية، وأَوَجَبت عليه الَصّ واخُلُلقية والسُّ

فإْن َكِرَه منها ُخُلقًا َرِضَي منها آخر.
تني: في  جال بالنس���اء، فأوصى بهّن في حدي���ٍث واحٍد َمرَّ لق���د أََل���حَّ النبيُّ ] عل���ى َتْوصيِة الرِّ
س���اء خيرًا فإن امل���رأة ُخِلَقت من ِضل���ٍع، وإن أَْعَوَج ما في  ُمْس���َتْهّلِه وُمْنَته���اه، فقال: »اْس���َتْوصوا بالنِّ
الّضلِع أَعاله، فإن َذهْبَت ُتقيُمُه َكَس���ْرَته، وإن َتَرْكَتُه لم َيَزْل أَْعَوج، واس���َتْوصوا بالنس���اء خيرًا« متفق 
غ فيها اُألمة َجْمعاء ُخالص���َة كالمه وُعصاَرَة  علي���ه. وف���ي ُخْطبِة ال���وداع التي أَراد النب���ّي ] أن ُيَبِلّ
س���اء خيرًا فإنهن َع���واٍن ِعنَدكم« )أي أس���يرات(، ووّدع النبيُّ ]  مواِعِظ���ه قال لهم: »اْس���َتْوصوا بالِنّ

احلياة وهو يوصي بالنساء.
ِتهم ِبال َتَصّنع وال  جال ِألَْزواجهم في البيوت حيث َيْنَطِلقون على َس���ِجيَّ إن حس���ن ُمعاملِة الِرّ
خ���داع ه���و م���ن متام َكماِل اإلميان، وإّن خيار املؤمنني ِخيارهم ِلنس���ائهم. إذا أراد املرُء أن يكوَن آمنًا 
زاع والِشقاق، فْلَيْبَتِعْد عن ُكلِّ ما يكون  قاء، والنِّ َكِد والشَّ في ِسربِه، سعيدًا في عْيِشه، بعيدًا عن النَّ
���جار، وال ُبدَّ له من أن ُيْغضي عن َبْعِض الَهَنات، وأن يتجاوَز عن كثيٍر  َس���ببًا للِصراع، وواس���طًة للشِّ
ت، وأن ال َيْس���تقصي في كل َش���يء، فالكرمي ال يس���تقصي، وهذا ما ُيَقّوي أَس���باب اُأللفة  الَّ من الزَّ

ة والّرحمة. ة، وُيْحِيي عاِطفة املودَّ واحملبَّ
ُي���ْروى أن أح���د الصاحل���ني ابتاله الل���ه تعالى بامرأٍة ناِش���ٍز، إذا طلب منها َطَلبًا َعاَكَس���ْته، وإذا 
ْه���ر، قالت له: أنا ونواِئ���ُب الّدهر عليك! ماذا  أََمره���ا خاَلَفْت���ُه، إذا ق���ال له���ا أنا وأنت على نوائب الدَّ
قُتها أن ُيْبَتلى بها  ْقَتها؟ قال الرجل: أَْخش���ى إن أنا طَلّ عس���اُه َيْفَعل؟ قال له صاحبه: ما َضّر لو َطَلّ
غيري َفُتؤِذَيُه، ومعاَذ اللِه أن أَكوَن َسَببًا في َبالء عباِد الله ! قال له صاحبه: ماذا ستفعل إذًا؟ قال: 
ا رجٍل صبر على سوء  س���أصبُر على س���وء ُخُلقها فإني س���معُت أن َس���ّيدي رس���ول الله ] قال: »أمَُيّ
ا امرأٍة َصَبرت على س���وء ُخُلق َزْوجها  ُخُل���ِق َزْوَجِت���ِه أعطاه الل���ه ِمثَل ما أعطى أَيوَب في بالِئه، وأمَُيّ
أعطاها الله ِمْثَل ما أعطى آس���يَة امرأَة ِفرعون«، وليس ُحْس���ن اخُلُلق مع الزوجة َكفُّ اَألذى عنها 
ِضّي  فحس���ب بل احتمال األذى منها، واحِلْلم عليها عند َطْيِش���ها وغضبها بأن َيَس���َعها بُخلِقه الرَّ

وِحْلِمه الَهِنّي، اقتداًء بالنبي األكرم ].
فقد كانت زوجاُته ُيراِجْعنه الكالم، وَتْهُجُرُه إحداُهَنّ اليوَم إلى الليل! 

ابرات اّلالتي ْابُتلني ِبأكباٍد َجْرحى وقلوٍب َقْرحى من ُظلم ِش���راِر الُبعول،  لل���ِه َدُرّ ِإم���اِء الله الَصّ
د األن���ام، فاتقوا الله في  وَبْغ���ِي ِغ���الِظ الُعق���ول، أولئك قوٌم جَتاَف���وا عن َصريح القرآن، وَهْدِي َس���يِّ

نساِئكم، واْسَتجيبوا ِلَوِصّية َرِبكم الذي َيْدعوُكم ملا ُيْحيِيُكم.<

بقلم: غازي دحمان

بقلم: حازم عياد

األسد.. ومدرسة »بول بوت« الكمبودّية
توقي��ت الهجوم عل��ى بلدة خان ش��يخون في ريف 
ادلب حمل العديد من الدالالت ووجه الكثير من الرس��ائل 
لكاف��ة األط��راف الدولي��ة واإلقليمية واحمللي��ة املنخرطة 
ف��ي األزم��ة الس��ورية، س��واء أكانوا م��ن أصدق��اء نظام 
األس��د وحلفائه أم من أعدائه، فال أحد يس��تطيع جتاوزه 
رغم ضعف��ه امليداني المتالك��ه أوراقاً مهمة على رأس��ها 

االسلحة الكيميائية واجلرأة في استخدامها.
فل��م مت��ض س��اعات قليلة عل��ى تصريح��ات نيكي 
هايل��ي مندوب��ة الوالي��ات املتح��دة ف��ي مجل��س األم��ن 
»أن ازاح��ة األس��د ل��م تع��د م��ن أولوياتنا« حت��ى عادت 
وتراجع��ت عنها ف��ي لقاء مع قن��اة ABC بالق��ول »انه 
مجرم حرب وس��يبقى من اولوياتنا«، مربكة األسد الذي 
يراق��ب التغيرات والتحالفات بعي��داً عن ارادته وقدرته، 
كما ترافق الهج��وم الثالثاء مع موعد تنفيذ اتفاق الهدنة 
»للشهور التسعة« اتفاق كفريا- الزبداني بني حزب الله 
وفتح الش��ام الذي مت تأجيل��ه الى اخلمي��س، بعيداً عن 
رغبة األسد، وترافق الهجوم مع دعوات أمريكية إلشراك 
ق��وات »قس��د« الكردي��ة االنفصالي��ة واجلي��ش احلر في 

حتالف لقتال داعش.
فتوقي��ت الهج��وم كان مثالياً الختبار كاف��ة النوايا 
وصدقها جتاه األسد، ولنقل املعركة الى مستويات أعلى 
وأكبر من مجرد حتالفات ميدانية على األرض الس��ورية 
ال��ى محافل دولية كبرى كمجلس األمن والناتو واالحتاد 
األوروب��ي؛ فاملعركة س��تخوضها الدول اخلم��س الكبار 
لتقرير احلقائق الكبرى التي يرغب األسد في التذكير بها 

من خالل مجلس األمن.
وردود الفع��ل األولي��ة على الهجوم بغاز الس��ارين 
عل��ى »خان ش��يخون« كان��ت باهتة وضعيف��ة؛ اذ وجه 
الرئيس األمريكي ترامب اللوم الى أوباما باملسؤولية عن 
تردي األوضاع في س��وريا. فيما طال��ب وزير اخلارجية 
االمريك��ي تيلرس��ون م��ن إيران وروس��يا الضغ��ط على 
األس��د ملنع تكرار الهجمات، اما املتحدث الرس��مي للبيت 
األبيض فقال ان األس��د واقع سياسي؛ وأمريكا ال تريد ان 
تب��دأ من الصفر، وان ترب��ك تكتيكاتها امليدانية بتحوالت 

استراتيجية ال ترغب فيها.
وبذلك جنح االس��د ف��ي تخطي عقب��ة التصريحات 
املتناقض��ة بإحال��ة أم��ره عل��ى روس��يا وإي��ران لضبط 
س��لوكه كالطفل املدلل، ال بالتهديد مبعاقبته أو االنقالب 
علي��ه، وتغيي��ر أولوي��ات واش��نطن مبكافحة ما يس��مى 

اإلرهاب في سوريا.
واش��نطن  اس��تعداد  م��دى  الهجم��ات  اختب��رت 
لتغيي��ر أولوياتها واحرجتها قليالً، كما أحرجت روس��يا 
باعتبارها راعي��اً لعمليات وقف اطالق النار ومفاوضات 
االس��تانة، وأحرجت ح��زب الله الذي أج��رى اتفاقاً على 
هدنة طويلة متتد الى ادلب وحلب ش��مال سوريا، املكان 
الذي تواجه قوات االس��د فيه معارضة صلبة وقوية، وال 
ترغب في ان تبقى خارج اطار التفاهمات لتس��تهدف من 

قبل املعارضة السورية.
عطل االس��د تفاهمات الزبداني- كفريا، وأُخر تنفيذ 
االتف��اق الى يوم��ني ليترافق م��ع انعقاد جلس��ة مجلس 
األم��ن ف��ي االمم املتح��دة؛ فاألس��د رغ��م واقع��ه امليداني 
املتردي أثب��ت أنه ال يزال الطفل املدلل لدى س��ائر القوى 
الدولي��ة واإلقليمية املنخرطة في الصراع، وعلى رأس��ها 
أمريكا وروس��يا وإي��ران، ال��ى جانب االحت��اد األوروبي 
الذي تأرجح بني املوقف الفرنس��ي والبريطاني، ومؤكداً 
انه ال يزال رقماً صعباً في رس��م املعادالت االستراتيجية 
بش��كل يفوق أهميته في رسم معالم الصراع تكتيكياً في 

امليدان.
احتفظ األسد مبقعده في األمم املتحدة، حاله كحال 
زعيم اخلمير احلمر في كمبوديا الس��يئ السمعة واملتهم 
بجرائ��م احلرب بول بوت، الذي فقد الس��يطرة على أكثر 
م��ن ثلثي البالد مب��ا فيها العاصمة، اال ان��ه بقي الرئيس 
املعترف به، وحزبه املمثل الش��رعي للش��عب الكمبودي 
في االمم املتحدة منذ عام 1977 الى 1991، واألقدر على 
خل��ط األوراق اإلقليمي��ة والدولي��ة بني الصني وروس��يا 
وأمري��كا وفيتنام؛ فاألس��د ليس حالة فري��دة من نوعها، 
هناك بول بوت وغيره كثر حافظوا 
على أدوارهم في النظام الدولي رغم 
اجلرائ��م الت��ي ارتكبت م��ن قبلهم، 
ورغ��م تراج��ع أدواره��م وأهميتهم 
ملصلحة قوى محلية أكثر فاعلية أو 
إقليمية ودولية أكبر تأثيراً وأهمية، 
إال أنهم��ا بقي��ا األه��م ف��ي معادل��ة 
الق��وى والتوازن الدول��ي؛ فكالهما 
كان ق��ادراً على خل��ط األوراق على 
مستوى املنظومة الدولية واخلطط 
االس��تراتيجية بس��لوكيات متت��از 
بقدر كبير من العنف والتخريب.{
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بدأت عملية تصويت املواطنني 
البعث��ات  بع��ض  ف��ي  األت��راك 
خ��ارج  التركي��ة،  الدبلوماس��ية 
البالد، وف��ي املعابر احلدودية، في 

27 آذار املاضي.
الذي��ن  األت��راك  ع��دد  وبل��غ 
البعث��ات  ف��ي  بأصواته��م  أدل��وا 
الدبلوماس��ية واملعاب��ر احلدودية 
987 ألف��اً و918 ناخباً، بينهم 59 
ألف��اً و324 صوت��وا ف��ي املطارات 
املؤقت��ة،  احلدودي��ة  واملعاب��ر 

واملعابر األخرى، وفق ما أوردت »األناضول« نقالً عن الهيئة العليا لالنتخابات.
وحتت��ل أملانيا املرتبة األولى من حيث عدد الناخبني األتراك، البالغ عدده��م مليوناً و430 ألفاً و126 ناخباً، 

صّوت منهم 562 ألفاً و89 شخصاً، بنسبة تصويت بلغت 39.3 %.
وفي لبنان كانت نس��بة املش��اركة 27%، واألتراك الذين يحق لهم التصويت واملدرجة أس��ماؤهم على لوائح 

الشطب بلغ عددهم ما يقارب 4225 منتخباً.. انتخب منهم  1142 شخصاً يوم االحد 9 نيسان..{

ووف��د من مش��ايخ طائفة املوحدين الدروز من راش��يا 
تقدمهم عضو املجلس املذهبي للطائفة الش��يخ أسعد 

سرحال.
بدوره املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلس��المية 
في البقاع األس��تاذ علي أبو ياس��ني ال��ذي حضر على 
رأس وف��د اجلماعة قال: »الواج��ب احملتم علينا اليوم 
أن توض��ع األي��ادي في بعضه��ا البع��ض وأن ترص 
األكتاف إلى جانب بعضها البعض من أجل وأد الفتنة 
قب��ل أن حتدث ومن أج��ل معاجلة الفتن��ة إذا حدثت، 

فهذه هي رسالتنا ومطلبنا«.

احلصار عن غزة عبر مركب زيتونة مع ثلة من س��يدات 
املجتمع الدولي احلر. 

وعرضت مس��ؤولة هيئة نص��رة األقصى في صيدا 
س��هى معروف ألهداف الهيئة ونش��اطاتها واملش��اريع 
التي نفذتها واحلمالت التي شاركت فيها خدمة للقضية 
الفلس��طينية، كم��ا عرضت مس��ؤولة الهيئة النس��ائية 
للرعاي��ة والتواص��ل احتياجات املخيمات الفلس��طينية 
واملعاناة التي يعانيها اإلخوة الفلسطينيون في لبنان.

وف��ي ختام اللقاء، مت تس��ليم النائب ضوايفية درع 
هيئة نصرة األقصى.

إلى احللول التي تخدم املصلحة الفلسطينية العليا 
ومصلحة صيدا.

من ناحيته جّدد د. بسام حمود موقف اجلماعة 
الداعم لإلجماع الفلس��طيني والنتشار القّوة األمنية 
في كل أرجاء املخيم، كمرجعية أمنية وحيدة لضبط 
األم��ن واالس��تقرار، كما أك��د على دعم املب��ادرة التي 
توصلت إلى وقف اطالق النار ألن من أولوياتنا تقدمي 
احلل��ول الس��لمية على األعم��ال العس��كرية حرصاً 
على س��المة الناس وممتلكاتهم، كما أكد مجدداً على 
العالق��ة التي تربط صيدا مبخي��م عني احللوة الذي 
نعتب��ره حياً من أحياء املدين��ة، وأي إخالل أو توتير 

ينعكس على صيدا والعكس صحيح.

الفرقاء املعنيني داخل املخيم.
وأعل��ن املجتعم��ون دعمه��م ومس��اندتهم ملا 
اتخذته القوى االس��المية ف��ي املخيم من مواقف، 
وذل��ك بالتوافق م��ع الق��وى الوطنية، مش��ددين 
على أهمية وقف االش��تباكات وحماية املخيم من 
الدم��ار. س��ائلني الله ع��ّز وجل أن يحف��ظ املخيم 
وأهل��ه من عب��ث العابثني وكي��د احلاقدين وتآمر 

املتآمرين.

يركز على انقسام مفكري احلركات اإلسالمية املعاصرة 
بني اجتاهني رئيس��يني: اجت��اه يتبنى الدول��ة كأولوية 
إلقامة شرع الله، واجتاه آخر يرى أن األولوية هي إقامة 
املجتمع املسلم، وأن مسألة السلطة/الدولة في اإلسالم 

تأتي على هامش هذه األولوية، وليس في صلبها.
كم��ا كان��ت مداخل��ة للكاتب وج��ه فيها دع��وة إلى 
احلرك��ة اإلس��المية ل�»إع��ادة االعتب��ار لبن��اء املجتم��ع 
املسلم، وااللتفاف حول قضية فلسطني، كقضية جامعة 
لألّم��ة، وكأولوية إس��المية ال خالف عليها، ف��ي انتظار 
بل��ورة رؤية سياس��ية إس��المية تخرج األّم��ة من مأزق 
التغري��ب واخلض��وع للهيمن��ة الغربي��ة، مبنّي��ة عل��ى 
أصول س��ليمة من َه��ْدي القرآن الكرمي والس��نة النبوية 
الش��ريفة«. ويقع الكتاب، ف��ي 710 صفحات من القطع 

الكبير، وهو من إصدار »بيسان« في بيروت.{

قام وفد من اجلماعة االسالمية في البقاع بزيارة 
الش��يخ عل��ي اخلطي��ب وتهنئت��ه ملناس��بة انتخاب��ه 
نائباً لرئيس املجلس اإلس��المي الشيعي األعلى وإلى 
جانب��ه رئي��س وأعض��اء بلدي��ة لبايا، الذي اس��تقبل 
وفوداً رسمية وشعبية وسياس��ية ودينية وفاعليات 
األمني��ة  الق��وى  ع��ن  وممثل��ني  وحزبي��ة  إجتماعي��ة 
والعس��كرية، من البق��اع واجلنوب وراش��يا في قاعة 

حسينية بلدة لبايا في البقاع الغربي.
وف��د من دار الفتوى برئاس��ة مفتي زحلة والبقاع 
الش��يخ خليل امليس ق��دم التهاني باس��م دار الفتوى، 

أقامت هيئة نصرة األقصى في اجلماعة اإلس��المية 
)قس��م األخ��وات(، لق��اًء حواري��اً م��ع عض��و البرمل��ان 
اجلزائري النائب الدكتورة س��ميرة ضوايفية في صيدا، 
وذل��ك بحض��ور األخوات ف��ي الهيئة النس��ائية للرعاية 

والتواصل االجتماعي.
وكان في استقبال النائب ضوايفية رئيسة جمعية 
النج��اة االجتماعي��ة ف��ي لبن��ان الدكتورة خت��ام احلج 
ش��حادة وأعض��اء مكت��ب صي��دا ف��ي جمعي��ة النجاة، 

واألخوات من جمعية اإلصالح.
عرض��ت د. ضوايفي��ة لتجربته��ا ف��ي حملة كس��ر 

باإلضافة إلى الش��ق السياس��ي والعم��ل املتواصل 
على تهدئة األوضاع وإزالة العقبات أمام عودة االستقرار 
إل��ى مخيم عني احلل��وة؛ وّجهت اجلماعة اإلس��المية في 
صيدا مؤسس��اتها الطبية واإلغاثية ملس��اعدة النازحني 

واحملاصرين في مخيم عني احللوة.
واعتباراً من صباح يوم األحد 2017/4/9، قّدمت 
مؤسسات اجلماعة اإلسالمية اإلغاثية؛ فرشاً وبطانيات 
وحرام��ات، وأدوي��ة، وخب��زاً، وم��اء، وس��الت غذائي��ة، 
اس��تفاد منها نحو 400 أس��رة داخل وخ��ارج مخيم عني 
احللوة، كما قام��ت اجلمعية الطبية بإخالء اجلرحى من 

املخيم، وال تزال على جهوزيتها إلى هذه اللحظة.

تطور األوضاع في مخي��م عني احللوة واالتفاق 
الفلس��طيني الذي وضع حداً لالش��تباكات املسلحة 
كان عنوان اللقاء الذي جمع وفد اللجنة السياس��ية 
الفلسطينية العليا مع نائب رئيس املكتب السياسي 
بس��ام  الدكت��ور  لبن��ان  ف��ي  اإلس��المية  للجماع��ة 
حمود بحضور مس��ؤول ملف املخيم��ات في اللجنة 
السياس��ية أحم��د احلب��ال ف��ي مرك��ز اجلماع��ة في 

صيدا.
حتدث باسم الوفد اللواء صبحي أبو عرب فشكر 
اجلماع��ة اإلس��المية عل��ى موقفها الداع��م لإلجماع 
الفلسطيني وحرصها على أمن واستقرار املخيم، كما 
على تواصلها الدائم من أجل املس��اعدة في التوصل 

عق��د عص��ر يوم األحد ف��ي 9  نيس��ان 2017 
لق��اء ضم أعضاء هيئة علماء املس��لمني في صيدا 
ورابط��ة علم��اء فلس��طني واجلماعة االس��المية، 
ممثلة بنائب رئيس املكتب السياسي في لبنان د. 

بسام حمود، وذلك في مركز الهيئة في صيدا. 
تداول املجتمعون في آخر التطورات لألحداث 
االليمة في مخيم عني احلل��وة، مع متابعة دقيقة 
ملجري��ات األم��ور، وذلك م��ن خ��الل التواصل مع 

وّق��ع ممثل »حرك��ة اجلهاد اإلس��المي« ف��ي لبنان 
معني محمد الرفاعي كتابه )إش��كالية الدولة اإلسالمية 
املعاص��رة – تص��ّور احل��ركات اإلس��المية املعاص��رة( 
في قص��ر األونيس��كو ف��ي بي��روت، بحضور حش��د من 
الوزراء والن��واب احلاليني والس��ابقني والقادة األمنيني 
والعسكريني واألحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية 

واعالميني ومثقفني.
افتتح حفل التوقيع بالنشيدين الوطنيني اللبناني 
أرواح  عل��ى  صم��ت  دقيق��ة  والوق��وف  والفلس��طيني، 
الش��هداء الفلس��طينيني، تخللته جلس��ة نق��اش أدارها 
الزميل قاس��م قصير. وحتدث ف��ي الندوة كل من: الوزير 
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محاضرة لهيئة نصرة األقصى في الجماعة اإلسالمية

»إشكالية الدولة اإلسالمية«
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في عين الحلوة

الجماعة تستقبل اللجنة السياسية الفلسطينية العليا

لقاء علمائي في صيدا يدعم جهود القوى اإلسالمية 
لوقف االشتباكات وحماية مخيم عين الحلوة

أنشطة
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من حيث الشكل ميكن القول إن ميشال عون رئيسًا للجمهورية اختلف كثيرًا عن ميشال 
ع���ون زعي���م »التيار الوطني احلر«. جنح الرجل في تقدمي صورة متوازنة لرئيس على مس���افة 
واح���دة م���ن جميع األط���راف، رغ���م إدراك اجلميع التزامه احلل���ف املقدس مع ح���زب الله، أو 
باألحرى عدم اس���تطاعته اخلروج من هذا احللف. وإذا جتاوزنا الس���قطة التي وقع فيها عون 
في تصريحه بأن اجليش اللبناني غير قادر على حماية لبنان وأنه بحاجة لبقاء س���الح حزب 

الله، التي زاد أذاها على سقطته على درج القمة العربية في البحر املّيت.
هذا من حيث الش���كل، أما من حيث الضمون وبعد أش���هر العسل التي انطلق فيها العهد، 
فإن كل شيء يشير إلى أن شيئًا لم يتغير، وأن منظومة الفساد مازالت على حالها، وأنها باقية 
وتتمدد. ولعّل الكالم الذي قاله النواب في جلس���ات مس���اءلة احلكومة قبل أيام يؤكد أن شيئًا 
لم يتغير، وأن مس���ارب الهدر الكثيرة تنهش جس���د اإلدارة. وفي حني كان اللبنانيون ينتظرون 
من رئيس اجلمهورية حتركًا يزيح شبح اخليبة التي شعروا بها، فإن فخامته جمع  من حوله 
مجموعة مستشارين ومجموعة من جمعيات الرفق باحليوان في حديقة قصر بعبدا، وأعلن 

احلرب على صيادي الطيور املهاجرة.
الغ���راب األس���ود اجلاثم فوق إحدى أش���جار حديقة قصر بعبدا ينتظر اللحظة املناس���بة 
لبن���اء ع���ش فيه، يحمل بني مخالب���ه ورقة صغيرة كتب عليها: »قان���ون االنتخابات«. فرغم كل 
اخليب���ات الت���ي أصاب���ت اللبناني���ني، إال أن البع���ض ما زال يراه���ن على أن قان���ون االنتخابات 
سيش���كل بقعة ضوء في النفق املظلم، وس���يعيد البريق الذي فقده رئيس اجلمهورية س���ريعًا، 
خاصة إذا مت التوصل إلى قانون انتخابي يتوافق مع الشعارات التي كان رفعها فخامة الرئيس 
لتمثي���ل جمي���ع اللبنانيني بعيدًا عن احملادل االنتخابية والطائفية. املفارقة هي أن كل ماكان 
يرف���ع رئي���س اجلمهوري���ة لواءه ح���ني كان في منزله ف���ي الرابية لم يعد يج���د مكانًا في قصر 
بعب���دا. وما ميس���ك رئي���س اجلمهورية من التصريح به يعلنه صهره جبران باس���يل، فيفاوض 
باس���م الرئي���س، ويحب���ط كل يوم عنوانًا من العناوين الت���ي كان يرفعها رئيس اجلمهورية قبل 

انتخابه.
رف���ض فخامت���ه التوقيع عل���ى دعوة الهيئات الناخب���ة لالنتخابات النيابي���ة، ألنه ال يريد 
إجراء االنتخابات على أس���اس قانون الس���تني الذي طاملا أعلن رفضه. في املقابل أعلن مبكرًا 
أن���ه يرف���ض أي متدي���د ملجل���س الن���واب، معتب���رًا أن���ه إذا كان اخليار ب���ني الفراغ في الس���لطة 
التش���ريعية وب���ني التمدي���د فإن���ه يفضل الف���راغ. موقف الرئيس ه���ذا أدى الغ���رض منه، وهو 
الضغط على القوى السياسية للتوصل إلى قانون انتخابي، لكن املفاجأة جاءت من أهل بيت 
الرئي���س، فق���د تبنّي أن املطلوب ليس التوص���ل لقانون انتخابي جديد، ب���ل  القبول بالقانون 
ال���ذي يري���ده الرئيس وفريقه، وقد تصدى لهذه املهمة صه���ر الرئيس الذي يتحدث نيابة عن 
صمت الرئيس. جميع املقترحات مرفوضة طاملا أن الصهر لم يقبل بها، حتى حزب الله الذي 
يفت���رض أن العالق���ة بينه وبني قصر بعبدا اس���تراتيجية وممّيزة، وق���د عاد وفد احلزب بخفي 

حنني بعد لقائه برئيس اجلمهورية، بعدما رفض الصهر جميع املقترحات التي قدمها.
رئي���س اجلمهوري���ة يق���ول حللفائ���ه قب���ل خصومه: إم���ا أن جُت���رى انتخاب���ات نيابية وفق 
القان���ون ال���ذي يناس���ب صه���ري، فيؤّمن مقع���ده النيابي في البت���رون ويزيح م���ن دربه غرميه 
التاريخ���ي بط���رس حرب، وينجح في حتجيم س���ليمان فرجنية في زغرت���ا، الذي فكر في أحد 
األيام بالوصول إلى قصر بعبدا، ويس���اهم في تقليص نفوذ حزب الكتائب في املنت.. وإما فال 
تنتظ���روا حص���ول انتخابات. يقول للبنانيني: دعكم من كل الش���عارات التي س���معتموها مني، 
الصحة متثيل وال شفافية وعدالة إذا لم تؤّد االنتخابات النيابية لتوسيع كتلة التيار الوطني 
احل���ر، وإذا ل���م يك���ن زوج ابنت���ي راضي���ًا عني وعنك���م. عليكم أن تقبل���وا بذل���ك، وإال ينتظركم 
الفراغ في مجلس النواب. رئيس اجلمهورية من خالل صمته ومكابرة صهره كأنه يقول: أيها 
اللبناني���ون، العه���د عهدن���ا وعهد صهرنا، والوقت قد حان لننعم بالس���لطة التي طاملا س���عينا 

لها.. وما حدا أحسن من حدا.<      

بقلم: أواب إبراهيم

العهد عهدنا وعهد صهرنا

كلمة طيبة

وكيداني��ان ه��ذا ه��و وزير الس��ياحة 
ف��ي احلكوم��ة احلالي��ة والذي خ��رج عن 
ح��دود اللياقة عندما أس��اء لعالقة لبنان 
بالدول��ة الصديقة تركيا ف��ي حوار أجري 
معه ف��ي برنامج تلفزيون��ي حيث فوجئ 
األرمن��ي  الوزي��ر  ه��ذا  ب��أن  املش��اهدون 
حكوم��ة  ف��ي  عض��واً  نفس��ه  يحس��ب  ال 
لبناني��ة جامع��ة حت��رص عل��ى متت��ني 
ع��رى التواصل م��ع األش��قاء العرب ومع 
األصدق��اء األوفياء وف��ي مقدمتهم الدولة 
التركية التي تكن الوداد للبنان وتؤكد في 
كل مناس��بة حرصها على سالمته وأمنه 
وتعزي��ز اقتص��اده، فألغت له��ذه الغاية 
س��مات الدخ��ول لتفس��ح املج��ال لتبادل 
التعاون السياحي واالقتصادي ما تؤكده 
أرقام الس��ياح اللبناني��ني لتركيا وتنامي 
عدد الس��واح األتراك في لبنان في أمثولة 
نادرة عن هذا التعاون السليم واملتنامي.

لكن هذا الوزير األرمن��ي الذي ال يزال 
يحم��ل احلق��د ف��ي نفس��ه تس��أله مقدمة 
البرنامج مجموعة أس��ئلة ذكية وجريئة 
تس��تدعي إجاب��ات صريح��ة ومباش��رة 
دون التفاف أو مداهنة وتخيره بني أمرين 
علي��ه أن يخت��ار بينهم��ا مع تبري��ره لهذا 
االختيار وتس��أله عم��ا يخت��اره تركيا أم 
»إس��رائيل« ويس��ارع إلى اإلجابة بأنه ال 
تفضيل بينهما واالثنان حسب رأيه أعداء 
لن��ا أي لألرمن ورمبا كان على وش��ك بأن 

يفّضل »إسرائيل« على تركيا.
عجيب أمر هذا الوزي��ر الذي يفترض 
في��ه أن يتخلى ع��ن عنصريته ويتواضع 
يس��بب  ف��ال  لبن��ان  مصلح��ة  ملس��ايرة 
حلكومة بل��ده »أزمًة دبلوماس��ية« نحن 
في غنى عنها وال مب��رر ملوقف هذا الوزير 
األرمن��ي الذي تخلّ��ى عن بل��ده لبنان إن 

كان حقاً يعتبر أن لبنان بلده.
وهذا التس��اؤل عن »بل��د« هذا الوزير 
األرمن��ي ناجم عن اعتراف��ه صراحًة بأنه 
يفض��ل أرميني��ا على لبن��ان جواب��اً على 
س��ؤال املذيع��ة أيهم��ا يخت��ار أرمينيا أم 
لبن��ان، وقد كان من املأم��ول على األقل أن 

يختارهما معاً لكن الوقاحة واالزدواجية 
الت��ي تطبع بع��ض األرمن ف��ي لبنان هذا 
البلد ال��ذي آواه��م واحتضنه��م ومنحهم 
جنسيته على أمل أن يكونوا أوفياء له وال 
نقول أن يتخلوا عن حنينهم لبلد أجدادهم 
أرمينيا، ولكن على األقل أن يعتبروا لبنان 
وأرمينيا صنوان حتى ال يثيروا اللبنانيني 
عليهم ويسيؤوا لعالقات لبنان مع أشقائه 
و أصدقائه تلكم العالقات التي ضرب بها 
هذا الوزير عرض احلائط غير مبال برأي 
حكومت��ه اللبناني��ة الت��ي أجمع��ت عل��ى 

جتنب اخلّضات املجانية واخلصومات.
غي��ر  األرمن��ي  الوزي��ر  إل��ى  ونع��ود 
أوفادي��س كيداني��ان لنس��أله  اللبنان��ي 
ع��ن س��بب موافقت��ه عل��ى املش��اركة في 
حكوم��ة لبناني��ة ال تعب��ر ع��ن انتمائ��ه 
بجنس��يته  يعت��د  كان  ف��إذا  العنص��ري 
وبأرميني��ا  األول��ى  بالدرج��ة  األرمني��ة 
قب��ل لبن��ان فعليه أن يس��تقيل م��ن هذه 
احلكومة اللبنانية انس��جاماً مع عقيدته 
العنصري��ة وم��ن هنا فإننا ن��رى أن على 
أن  احلري��ري  س��عد  احلكوم��ة  رئي��س 
يدعو إلى محاكمته فى محكمة الرؤس��اء 
والوزراء بتهم��ة اخليانة العظمى حفاظاً 
على أصالة لبن��ان وعروبته، كما نطالبه 
باالعتذار من الش��عب اللبناني الذي فتح 
ص��دره لألخ��وة األرمن ب��كل طيب خاطر 
وه��و كان يأم��ل أن يعبروا ع��ن عرفانهم 
ف��ي  يتقوقع��وا  أن  ال  للبن��ان  باجلمي��ل 
عنصرية ميكن ان تس��بب لهم خصومات 
واالنعزال بس��بب مثل هذه املواقف الذي 
أطلقه��ا ه��ذا الوزي��ر ال��ذي ال ينط��ق عن 
اله��وى وال يتخل��ى عن آرائ��ه العنصرية 
رغ��م أنه وزي��ر في حكوم��ة لبنانية وظل 
متمسكاً بعنصريته املستهجنة بكل حتّد 

واستعالء.
عل��ى  لبن��ان  ع��ون  ف��ي  الل��ه  وكان 
املنتم��ني إليه ويفضلون علي��ه أرمينيا أو 

إيران.{

حاكموا أوفاديس كيدانيان

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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بقلم: عبد القادر األسمر


