
نحو ديمقراطية أرقى!
عدد كبير من أعضاء املجلس النيابي في لبنان يش���غلون أوقاتهم باس���تحضار كل أش���كال 
القوان���ن االنتخابي���ة املعمول بها ف���ي دول العالم، على أمل اعتماد القان���ون الذي يضمن لهم 
مصاحله���م ومصال���ح أحزابه���م أو طوائفهم. لكن عنصرين بالغي األهمي���ة والفاعلية غابا عن 
الس���ادة النواب، فلم يقربهما واحد منهم.. األول هو االس���تفتاء الش���عبي، س���واء على القانون 
النس���بي أو األكث���ري أو األرثوذكس���ي، والقان���ون الذي يحوز األغلبية الش���عبية يج���ري اعتماده 
واجراء االنتخابات على أساسه.. وهذا ما تفعله الدول الدميقراطية هذه األيام، وآخرها تركيا، 
عل���ى النظام الرئاس���ي أو البرملان���ي، وقبلها بريطاني���ا )العظمى( حول عضوّيته���ا أو انفصالها 
ع���ن االحتاد األوروبي. واملخرج الثاني من اش���كالية التمديد للمجل���س النيابي اللبناني هو أن 
يجري وقف رواتب ومخصصات الس���ادة النواب إذا لم ميددوا والية مجلس���هم، سواء بتصويتهم 
على ذلك أو انقطاعهم عن حضور جلس���اته. مع أن في املجلس احلالي عددًا كبيرًا من النواب 
ال يكادون يشاركون في أّي من جلسات املجلس، ال سيما رؤساء الكتل النيابية، ذلك أن الشعب 
اللبناني انتخبهم ليمثلوه ويتحدثوا باسمه ويعّبروا عن تطلعاته، وليس ملجرد التمتع مبالين 

الليرات وبجوزات السفر اخلاصة، وأرقام السيارات املمّيزة.. فهل يفعلون؟!
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

العريضي: التحريض الطائفي 
يدفع ثمنه لبنان

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  عض��و  رأى 
العريض��ي بع��د  اللبنان��ي غ��ازي  النياب��ي 
زيارت��ه رئي����س املجلس النياب��ي نبيه بري 
»أن هن��اك م��ن ال يريد أن يتعل��م من جتارب 
املاض��ي ويك��رر األخطاء نفس��ها وس��ي��دفع 
جرمي��ة  »أن  معتب��راً  الثم��ن«،  لب���ن��ان 
الت��حري��ض الطائفي واملذهبي واالس��تعالء 
واالس��تقواء والغرور والذهاب في اندفاعات 
غير مس��بوقة وغير مدروس����ة في التعاطي 
السياس��ي في وجه بعضنا لن تؤدي إالّ إلى 

مشاكل سيدفع ثمنها كل اللبنانيني«.
وإذ وص��ف اللق��اء بأن��ه كان »مثم��راً«، 
اعتب��ر أن »أخط��ر ما ميك��ن أن نواجهه رؤية 
أي مس��ؤول ف��ي موق��ع إدارة ش��أن ع��ام أن 
يصبح أس��ير املوق��ف والكلمة. أن��ا قلت، أنا 
أردت، أنا قررت، وبالتالي ال يعود قادراً على 
اخلروج من هذا األسر. وهذا بّحد ذاته مكلف 
في السياس��ة فكي��ف في بلد مث��ل لبنان فيه 
التنوع والشراكة. هذا العناد ال يساعد لبنان 

للوصول إلى تكريس الشراكة والثوابت«.

»المستقبل«: ال لصيغ
 تعيد لبنان إلى الوراء

 أمل��ت كتل��ة »املس��تقبل« النيابية بعد 
اجتماعها في بيت الوس��ط برئاس��ة الرئيس 
ف��ؤاد الس��نيورة أن يفس��ح »تأجي��ل انعقاد 
املجل��س النياب��ي مل��دة ش��هر، انطالق��اً مم��ا 
تتيحه امل��ادة 59 من الدس��تور، املجال أمام 

إنتاج قانون لالنتخاب«.
ورفض��ت الكتلة »م��ا قد يوص��ل لبنان 
عل��ى  مش��ددة  املؤسس��اتي«،  الف��راغ  إل��ى 
أهمي��ة »التوصل إلى صيغ��ة وطنية لقانون 
يس��تند إل��ى القواع��د األساس��ية الت��ي ق��ام 
أي  الطائ��ف،  اتف��اق  إليه��ا  واس��تند  عليه��ا 
تأكي��د قانون يدف��ع باجتاه تعزي��ز الوحدة 
الوطنية ويحترم العيش املش��ترك ويحرص 
على اعتم��اد الصيغ واألس��اليب التي جتمع 
اللبناني��ني، ويتجن��ب االنزالق نح��و طروح 
وصي��غ تعي��د الب��الد إل��ى ال��وراء وتزيد من 
حدة االحتقان وتدعو إلى الفصل واالنقس��ام 

الطائفي واملذهبي البغيض«.
وأس��فت الكتلة »لألجواء احملتقنة التي 
أش��اعها بعضهم ف��ي البالد خالل األس��بوع 
املاض��ي، وه��ي أج��واء تتناق��ض م��ع فكرة 
العي��ش املش��ترك وم��ع مصال��ح اللبنانيني 
احلقيقية املش��تركة وتتناقض مع ما حتتاج 
إلي��ه البالد م��ن تضامن تقتضي��ه التحديات 

الداخلية واإلقليمية«.

باسيل: ال َتوافق على أي 
صيغة لقانون االنتخاب

أكد رئي��س »تكتل التغيي��ر واإلصالح« 
الوزي��ر جب��ران باس��يل أن »ش��بح التمدي��د 
ص��دور  ع��ن  س��يزال  والف��راغ  والس��تني 
اللبناني��ني وس��نكون على موعد م��ع قانون 
جدي��د لالنتخاب��ات«. وقال: »ال���3 الءات: ال 
للس��تني، ال للف��راغ، ال للتمدي��د، ت��ؤدي إل��ى 
حتمية الوص��ول إلى قان��ون انتخاب جديد 
يتطلب توافقاً«. وتابع: »يجب إقرار تس��وية 
للوص��ول إلى قان��ون مع بع��ض التنازالت، 

والواض��ح أنه ال توج��د أي صيغة ماش��ية، 
ال النس��بية الكاملة وال املختلط بكل أش��كاله 
وال التعدد باألص��وات وال الدائرة الفردية وال 

القانون األرثوذكسي«.
وأضاف بع��د اجتماع التكت��ل: »ال نريد 
أن نترك أي حجة أو نعدم أي وسيلة، ونريد 
كشف كل النيات كي نعرف إذا كان ما نفعله 
يس��تهدف أحداً، نحن اليوم نطلب املناصفة 
وصح��ة التمثي��ل، ه��ل نعت��دي عل��ى فريق 

بتمثيلها؟«.

حوري: قانون انتخاب 
بالتوافق

أوض��ح عضو كتلة »املس��تقبل« النائب 
موض��وع  ف��ي  جدي��د  »ال  أن  ح��وري  عم��ار 
قان��ون االنتخ��اب، وأي قان��ون س��ُيقّر يجب 
أن ينطل��ق من الطائف والدس��تور«، مش��دداً 
عل��ى أن »االقتراحات البعيدة عن الدس��تور 
والطائف لن متر، وبالتالي فإن مشروع وزير 
اخلارجية جبران باس��يل بش��قه التأهيلي ال 
مي��ّر«. واعتبر في حديث إل��ى إذاعة »صوت 
لبن��ان 100،3 - 100،5« ، أن »هذا االقتراح 
يعيدنا إل��ى التطييف والتمذهب والى منطق 
احل��رب األهلي��ة، وه��و أن��ه بعي��د ج��داً عن 
الدس��تور وع��ن االجت��اه الذي رس��مه اتفاق 
الطائ��ف«، الفت��اً إل��ى أن »اآلم��ال موج��ودة 

للتوصل إلى تفاهم«.

كرم: »المختلط«
 يؤّمن التفاهم

أش��ار عضو كتل��ة »الق��وات اللبنانية« 
النائ��ب ف��ادي ك��رم ال��ى أن »التواصل حول 
قان��ون االنتخ��اب م��ا زال قائم��اً، والصي��غ 
ُتط��رح، خصوص��اً بعدم��ا ب��ات معروف��اً ما 
يقبل��ه ه��ذا الفري��ق أو ذاك، وبالتالي يجري 
البح��ث ع��ن صيغ��ة تأخذ ف��ي االعتب��ار كل 
الش��روط«، الفتاً إلى أن »البحث يترّكز حول 
صيغ املختلط لكون هذا النظام يس��تطيع أن 

يؤّمن إمكانية التفاهم«.
وأك��د ف��ي حدي��ث إل��ى وكال��ة »أخب��ار 
الق��وات  ب��ني  ت��ام  »التنس��يق  أن  الي��وم«، 
اللبناني��ة والتي��ار الوطن��ي احل��ر، ال��ذي لم 
التفاه��م  إل��ى  إال بالرج��وع  ق��رار  يأخ��ذ أي 
ب��ني اجلانب��ني«، موضح��اً أن »رؤي��ة التيار 
والق��وات واح��دة حول ضرورة إق��رار قانون 
انتخابات يحّس��ن صّحة التمثيل، أما كيفية 
ال��ى ه��ذه الرواي��ة  التف��اوض أو الوص��ول 
فقد يكون هن��اك بعض التماي��ز«. وذّكر بأن 
»الق��وات لم توافق عل��ى االقت��راح التأهيلي 
ال��ذي قّدم��ه الوزي��ر جب��ران باس��يل، ليس 
م��ن منطلق رف��ض الصيغ��ة بل م��ن منطلق 
املالحظات التقنية الت��ي كانت قد وضعتها، 

وتبنّي أن هذه املالحظات محّقة«.

زهرمان: األجواء ضبابية
الح��ظ عضو كتل��ة »املس��تقبل« النائب 
خالد زهرمان أن »األج��واء املرتبطة بقانون 
االنتخابات ما زالت حتى اللحظة ضبابية«، 
مش��يراً ال��ى أن »صيغ ع��دة مطروح��ة وكل 

فريق سياسي يعترض على إحداها«.
وأم��ل ف��ي حدي��ث إل��ى وكال��ة »أخبار 
س��يما  ال  االتص��االت،  تتفّع��ل  »أن  الي��وم«، 
بعدما انتهت عطلة األعياد، وبالتالي تتكّثف 
النقاش��ات ك��ي تص��ل قب��ل 15 أي��ار املقب��ل 
ال��ى قانون جدي��د«، الفتاً إلى أن��ه »في حال 
وصولن��ا الى هذا التاريخ من دون أي اتفاق، 
فس��ندخل في مش��كلة كبيرة قد تودي بالبلد 

الى املجهول«.

إبراهيم: الرغيف ضمن 
المواصفات الصحيحة

أعلن رئيس احتاد نقابات االفران كاظم 
ابراهيم، ان »اصحاب االفران حريصون على 
تأم��ني الرغيف ضم��ن املواصف��ات اللبنانية 

وبالس��عر احمل��دد م��ن قب��ل وزارة االقتصاد 
والتجارة، ومبراقبة مديرية حماية املستهلك 
املتش��ددة والتي تسهر على س��المة وجودة 

ونوعية ووزن الرغيف ليالً ونهاراً«.
وقال: »اما بالنسبة إلى نوعية الطحني 
املس��تعمل ف��ي صناع��ة الرغيف م��ن املنتج 
محلياً، فنشكو من النوعية في بعض املطاحن 
م��ن وقت ال��ى آخ��ر. ام��ا الطحني املس��تورد 
م��ن تركيا او م��ن اي بلد آخر ف��ال يتم ادخاله 
الى لبن��ان اال بعد اج��راء التحاليل املخبرية 
الكافي��ة من قبل االدارات املختصة«. أضاف: 
»وبالنس��بة إلى ما تطرح��ه بعض االصوات 
ح��ول اس��تيراد الطحني فه��و كالم غير دقيق 
وغي��ر صحيح، وال ميت إل��ى احلقيقة بصلة 
س��وى التش��ويش على املس��تهلك اللبناني، 
لذل��ك فانن��ا نوضح لل��رأي العام ع��ن كل ما 
يحصل ف��ي هذا القطاع، واننا لم نش��ك يوماً 
من اس��تيراد الطحني التركي وخالفه، وعليه 
نذك��ر الرأي الع��ام واملس��تهلك اللبناني بأن 

الطحني املستورد لم تشبه اية شائبة«.

الجمّيل: نتخوف من 
العقوبات على »حزب الله«

أعل��ن الرئي��س أم��ني اجلمي��ل أن وزي��ر 
باس��يل  جب��ران  واملغترب��ني  اخلارجي��ة 
»منزعج م��ن عدم التج��اوب الكافي معه من 
السياسيني« في شأن الصيغ املتعلقة بقانون 
االنتخ��اب، معرب��اً ع��ن أمله ف��ي »ان تصفو 
الني��ات، فلي��س مهماً من يحص��ل على مقعد 
بالزائ��د أو بالناق��ص، بل حتصني الس��احة 
الداهم��ة  املخاط��ر  كل  ملواجه��ة  اللبناني��ة 
واخلطيرة على لبنان وعلى مستقبله وكيانه 

واقتصاده والوضع االجتماعي فيه«. 
قص��ر  ف��ي  باس��يل  لقائ��ه  بع��د  وق��ال 
بس��ترس حيث وج��ه اليه دعوة للمش��اركة 
في املؤمت��ر العاملي حول الطاق��ة الذي يعقد 
اجلمع��ة املقب��ل ف��ي »بي��ت املس��تقبل«: »ما 
يخيفن��ا حالياً هو العقوبات التي قد تتخذها 
واش��نطن ف��ي حق ح��زب الله، وان تتوس��ع 
وتكون انعكاس��اتها خطي��رة على الوضعني 
االقتص��ادي واالجتماع��ي ف��ي لبن��ان، كذلك 
عل��ى الصعي��د السياس��ي، خصوص��اً أنن��ا 
الي��وم في أمس احلاجة الى مواجهة كل هذه 

التحديات واملخاطر«.

الجماعة اإلسالمية في الجبل تستقبل منسقية تيار المستقبل
زار وفد من منسقية جبل لبنان 
اجلنوبي في تيار املستقبل، برئاسة 
املنس��ق العام اجلديد وليد س��رحال 
وأعض��اء مكت��ب املنس��قية اجلديد، 
مرك��ز  ف��ي  اإلس��المية  اجلماع��ة 
اجلمعي��ة االجتماعي��ة في ش��حيم، 
وكان في اس��تقبالهم رئيس مجلس 
محافظ��ة جب��ل لبنان ف��ي اجلماعة 

املهندس محمد قداح، الشيخ أحمد عثمان، واملسؤول السياسي 
عمر سراج وأعضاء من مكتب اجلماعة في إقليم اخلروب.

بداية رحب ق��داح بالوفد مهنئاً س��رحال وأعضاء املكتب 
»باملهم��ة اجلدي��دة امللق��اة عل��ى عاتقه��م«، وأك��د »اس��تمرار 

التواصل بني اجلماعة وتيار املستقبل في إقليم اخلروب «.
ثم حتدث س��رحال الذي اش��ار ال��ى »ان اللق��اء اليوم مع 

اجلماع��ة لي��س األول، ب��ل هن��اك تنس��يق دائ��م ولق��اءات بني 
اجلانبني مركزياً ومناطقياً«. ولفت س��رحال الى ان »التنسيق 
ف��ي املنطقة قائم بني الق��وى الثالث: تيار املس��تقبل واجلماعة 
اإلس��المية واحل��زب التقدم��ي االش��تراكي«، مؤكداً »اس��تمرار 
اجله��ود املش��تركة لنكون يداً واح��دة إلعطاء املنطق��ة حقوقها 

لتنفيذ املشاريع اإلمنائية«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

م���ا زال الباحث���ون ع���ن القان���ون االنتخاب���ي اللبنان���ي ي���دورون ف���ي حلقة 
مفرغ���ة، ويعودون إلى النقطة الصفر مرات عديدة. ثم يختلفون مع حلفائهم 
وخصومه���م عل���ى ح���د س���واء دون أن يلج���أ أي منهم إلى حس���م موقفه بش���كل 
نهائ���ي... حي���ث قلة منه���م ثبتوا عل���ى رأي وموقف واحد من قان���ون االنتخاب 
املفق���ود من���ذ انط���الق ماراتون البح���ث عن بديل لقانون الس���تن ال���ذي رجمه 
معظ���م الساس���ة اللبناني���ن جهارًا نه���ارًا وأخفى قل���ة منهم حب���ه وتعلقه بهذا 
القان���ون ال���ذي اعتم���د في أرب���ع دورات انتخابية امتدت من ع���ام 1960 إلى عام 
1972 قب���ل أن يص���در حك���م بإعدامه في اتفاق الطائف الش���هير، وقبل أن يبعث 
حي���ًا في انتخابات 2009 على ش���كل قانون الدوح���ة الطيب الذكر، وذلك عندما 
كان »التيار الوطني احلر« مع حلفائه في معس���كر الثامن من آذار يهدفون الى 
حترير املقاعد النيابية املس���يحية »املغتصبة« عبر هذا القانون املتأللئ والالمع 

في عيون أهل الرابية.
  وه���ا ه���و وزي���ر خارجية لبن���ان وقائد التي���ار الوطني احلر جبران باس���يل 
يس���عى إلى حترير باقي املقاعد النيابي���ة »املغتصبة« أو املصادرة من قبل جهات 

طائفية أخرى بغية تأمن التمثيل النيابي املسيحي السليم.
وقد أقدم على طرح قانون انتخابي يأخذ من القانون األرثوذكسي التأهيل 
الطائف���ي، ومن قانون الس���تن حجم الدوائر االنتخابي���ة، وهو القضاء في ظل 
النس���بية الكاملة على أس���اس الدوائر املتوسطة. وما زالت تعترض هذا املشروع 
وغيره من مش���اريع القوانن االنتخابية اعتراضات ش���تى يرجح أن تكون كفيلة 
بتضيي���ع واه���دار مهلة الش���هر التي تفصلنا عن اخلامس عش���ر م���ن أيار تاريخ 
اجللس���ة النيابية املؤجلة إلقرار التمديد للمجلس النيابي احلالي بفعل املادة 
59 م���ن الدس���تور الت���ي جلأ اليها رئيس اجلمهورية ميش���ال عون مس���اء الثاني 
عش���ر من نيس���ان اجلاري، وحال بذلك دون انعقاد اجللس���ة النيابية التي كانت 
مخصصة للتمديد للمجلس النيابي س���نة واحدة . وهذا ما يهدد بالعودة الى 
األجواء الساخنة التي فرضت نفسها عشية اجللسة النيابية املؤجلة، وكادت أن 
تدفع بالبالد الى مواجهة سياس���ية وش���عبية خطرة ذات طابع طائفي ملتهب. 
صحي���ح أن اللج���وء إل���ى امل���ادة 59 من الدس���تور أجل���ت املواجهة اآلنف���ة الذكر 
ولكنه���ا أضاف���ت عوامل توتر جدي���دة إلى احلالة السياس���ية القائمة في البلد. 
وكان أبرزه���ا حالة التوجس الواس���عة لدى الساس���ة في القاطع اإلس���المي من 
الضيع���ة اللبناني���ة الرحبانية من العودة إلى نظام االمتي���ازات الطائفية الذي 
كان س���ائدًا قب���ل ف���ي نظ���ام 1943. وذلك ف���ي مقاب���ل االرتياح الكبي���ر الذي عم 
األوس���اط الش���عبية والسياس���ية املس���يحية التي أعتبرت أن خطوة اللجوء إلى 
املادة 59 أكدت الثقة مبيشال عون رئيسًا مسيحيًا قويًا وقادرًا على مللمة ما بقي 
من صالحيات رئاسية مندثرة في دستور الطائف... كي يجعل من الضعف قوة 
وفق بعض التعابير الشعبية التي وصفت ما حصل بترحيب بالغ.  وكان خلطوة 
اللجوء الى املادة 59 من الدس���تور مزيد من املفاعيل الس���لبية بن الرئاس���تن 
األول���ى والثاني���ة، عل���ى الرغ���م م���ن محاول���ة الرئيس ب���ري اس���تيعاب األضرار 
الهجومي���ة البالغ���ة التي نتجت م���ن خطوة الرئيس عون وأك���دت كافة املخاوف 
التي كانت قائمة قبيل االنتخابات الرئاسية األخيرة والتي دفعت آنذاك رئيس 
حركة أمل الى تأييد النائب س���ليمان فرجنية لرئاس���ة اجلمهورية. ويرى بعض 
املراقبن أن موضوع اجللسة النيابية التي كانت مخصصة للتمديد في الثالث 
عشر من نيسان اجلاري كان ميكن أن يعالج مبساع سياسية تدفع الرئيس بري 
ال���ى تأجيل اجللس���ة، ولكن الرئيس عون وبعض احمليط���ن به تعمدوا أن تأخذ 
اخلط���وة طابعًا »تعس���فيًا« حانت الفرصة للجوء إلي���ه. وال ينبغي االضافة في 
ه���ذا املج���ال إلى كل ما س���لف حالة االمتع���اض العارمة التي تع���م »حزب الله« 

حيال الوزير جبران باسيل، فتلك لها حسابات أخرى!<

التعسف في اللجوء إلى المادة 59
بقلم: أمين حجازي
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اخلامس عشر من شهر أيار القادم.. هل يعتبر املجلس النيابي منحالً، وهل 
بامكانه التمديد لنفسه سنة كاملة جديدة كما سبق أن اقترح الرئيس نبيه 

بري؟!
معروف في س��جل الرؤساء أن واليتهم التي متتد ست سنوات، يجري 
تقس��يمها الى ثالث مراحل: املرحل��ة األولى ومّدتها س��نتان يجري خاللها 
الترحي��ب بالرئيس اجلديد، والتأكيد على أنه الرئيس القوي والدميقراطي 
وغي��ر ذلك م��ن األوصاف. ف��ي الس��نتني الثالث��ة والرابعة يس��تقر احلكم، 
كم��ا يس��تقر الرئيس ومي��ارس صالحياته الدس��تورية. أما في اخلامس��ة 
والسادس��ة فيبدأ الرئيس بتالوة مراسم الوداع، كما يبدأ اللبنانيون بطرق 
أب��واب ونوافذ قصر بعبدا )قصر الش��عب( تذكي��راً للرئيس بضرورة جمع 
أوراقه وحاجياته للعودة إلى منزله، أو الى مثواه األخير إذا لم يألف رحيالً 
طبيعي��اً. وإذا كان الرئي��س أم��ني اجلمّيل ق��د أنهى عهده بتش��كيل حكومة 
الرئي��س ع��ون في 23 أيل��ول 1988، والرئيس حلود بتمدي��د الوالية الذي 
فرض��ه الراحل غ��ازي كنعان، ف��إن الرئيس س��ليمان يكاد يك��ون الرئيس 

الوحيد الذي غادر قصر بعبدا ليبقى شاغراً عدة سنوات.
وبالعودة إلى »أم املعارك«، قانون االنتخاب املوعود، ال مشروع جّدياً 
يب��دو في األفق حتى اآلن. هل نعود الى التمدي��د الذي طرحه الرئيس نبيه 
بري س��نة كاملة في عمر املجل��س، أم يرفض فريق م��ن اللبنانيني -وعلى 
رأس��ه رئيس اجلمهورية هذا التمديد- فنقع في اش��كالية دستورية، يدعو 

فيها البعض بالنزول الى الشارع، كما سبق أن هدد بذلك أكثر من فريق؟!
يجي��ب بع��ض املراقب��ني ب��أن األم��ور مرهونة باألس��باب األول��ى لكل 
الفراغ��ات التي حلت بلبن��ان واللبنانيني، م��ن الفراغ الرئاس��ي الى الفراغ 
النيابي، وه��و املأزق الس��وري. فالرئيس دونالد ترامب يبدو مكش��راً على 
أنيابه، وقد أطلق وعوداً قاس��ية بش��أن الرئيس بشار األسد ودوره في حل 
اإلش��كال القائ��م في س��وريا، خاصة بعد لقائ��ه املوعود بالرئي��س التركي 
رجب طيب أردوغان الش��هر املقبل، وانشغال القيادة اإليرانية بانتخاباتها 
الرئاس��ية ف��ي 19 أيار، والتفاه��م املوعود بني الرئيس��ني ترام��ب وبوتني. 
فاجلمي��ع باتوا يدركون أن��ه آن األوان للوصول إلى حل لألزمة الس��ورية، 
تنه��ي االقتت��ال الدائ��ر وتقض��ي بانس��حاب املقاتل��ني غير الس��وريني الى 
بالدهم. وهذا ما يعني ضبط األوضاع على الس��احة اللبنانية، باالستقرار 

األمني واجراء انتخابات نيابية مبوجب قانون يقبل به معظم اللبنانيني.
لكن، هل يجري ذلك بهدوء واستقرار، بعد أن تتوافق القوى السياسية 
عل��ى القانون اجلدي��د، أم يحتكم البع��ض الى النبرة العالي��ة التي يطلقها 
»اللق��اء الدميقراطي« وتهديده األخير على لس��ان النائب غازي العريضي: 
»هن��اك م��ن ال يري��د أن يتعلم من جت��ارب املاض��ي ويكّرر األخطاء نفس��ها 
وس��يدفع لبنان الثمن«، معتبراً »أن جرمية التحري��ض املذهبي والطائفي 
كل  ثمنه��ا  س��يدفع  مش��اكل  إل��ى  إال  ت��ؤدي  ل��ن  والغ��رور..  واالس��تعالء 

اللبنانيني«.{

 م��ا زالت اخلي��ارات حول قان��ون االنتخاب ت��راوح مكانه��ا، ليس منذ 
منتصف الشهر اجلاري، بل منذ أكثر من ثماني سنوات. وهذا واقع سياسي 
غير مس��بوق، ليس في لبنان وحده، بل في كل أنحاء العالم. فاالنتخابات 
ميكن أن تؤجل بسبب حروب أهلية، أو أحكام عرفّية، أو زالزل وفيضانات، 
لك��ن أن يكون التأجيل بعدم التوافق على قان��ون جديد لالنتخابات، فذلك 
مب��رِّر غير مس��بوق، على الرغم م��ن أن البلد كان يش��هد اج��راء انتخابات 
نيابي��ة على كامل األراض��ي اللبنانية، دون اعت��راض أو رفض أو متديد أو 

ترحيل.
س��بق ذلك ف��راغ طوي��ل في رئاس��ة اجلمهورية ألس��باب غي��ر مبّررة، 
ومتديد لوالية املجلس النيابي اس��تمر أربع سنوات دون أن تطعن أي جهة 
مبش��روعية هذا التمديد. واآلن تش��رف م��دة التمديد الثال��ث على االنتهاء، 
دون أن يك��ون في األفق أي مخ��رج أو حل.. فلماذا؟! نح��ن نفاخر بأننا بلد 
دميقراط��ي، ورمب��ا الدميقراطي��ة الوحيدة في الش��رق األوس��ط، فأين هي 
دميقراطيتن��ا بع��د ه��ذه النماذج املخيب��ة لآلم��ال؟ كنا نت��ذرع بالوصاية 

السورية، فأين نحن اآلن من هذه الذريعة؟!
لقد س��بق حلكوم��ات لبناني��ة أن تقدمت مبش��اريع قوان��ني انتخابية 
متعددة، أبرزها ما تقدم به وزير الداخلية في حكومة الرئيس جنيب ميقاتي، 
لكنها أودعت خزائن املجلس النيابي دون أن يجري عرضها أو مناقش��تها، 
أم��ا اآلن فال يكاد وزير الداخلية )نهاد املش��نوق( يأت��ي على ذكر أي قانون 
مقت��رح لالنتخابات، وميارس ذلك وزير اخلارجية )جبران باس��يل(، فأي 
التزام بالصالحيات ترصدها احلكومة ثم حتاس��ب املخالفني.. وباسم من 
يتحدث الوزير املذكور، وما ش��أن مقترحاته املتكررة واملتهاوية بسياس��ة 

لبنان اخلارجية؟!
لقد س��ئم اللبناني��ون الصيغ االنتخابية املطروح��ة، وباتوا ال يعرفون 
فرقاً بني قانون الس��تني والقانون النس��بي واملختلط والتأهيلي، وبعضهم 
يؤكد أن النواب أنفس��هم الذين يطرحون القوانني ال ي��كادون يعرفون فرقاً 
ب��ني ه��ذا القان��ون وذاك.. فأين هي احلكومة ورئيس��ها، بل أي��ن هو رئيس 
اجلمهورية الذي يتحدث الوزير باس��يل باسمه صباح مساء؟ هو ال يشغل 
نفسه بقانون االنتخاب، وال بالتمديد وال التعطيل، بل يفاخر بأنه أقام حفالً 
لألطف��ال في عيد الفص��ح في القصر اجلمهوري، كما س��بق ل��ه اقامة حفل 
لرجال ونس��اء وأطفال عائلته في عيد امليالد املاضي، كأن هذه املناس��بات 
باتت أعياداً وطنية جلميع اللبنانيني.. مع احلرص الشديد على استرجاع 
تس��مية القصر إياه ب�»قصر الشعب« مستذكراً حقبة تاريخية بائسة شهد 
فيه��ا هذا القصر )اجلمهوري( أحداثاً أليمة انته��ت بفرار الرئيس الى منزل 
السفير الفرنسي، ثم الى فرنسا نفسها الجئاً سياسياً لعدة سنوات، انتهت 

باالفراج عن عدد كبير من السجناء واملالحقني.
والي��وم، يتلط��ى اجلميع بفخامة الرئيس، ويش��كرون ل��ه متديده غير 
املس��بوق للمجلس النيابي ش��هراً كام��الً.. فماذا لو انتهى ه��ذا التمديد بعد 

قانون االنتخابات
واحتماالت ما يجري
في الشهر القادم!

نيابي��ة وازنة ف��ي املجل��س النيابي متثل الثل��ث املعطل 
وأكث��ر م��ن ذل��ك مب��ا يس��مح لهم��ا بالتحك��م مس��تقبالً 

بانتخابات رئاسة اجلمهوريةص«.
ولذلك تب��دو كل القوان��ني االنتخابي��ة التي طرحها 
الوزير باس��يل وكأنه��ا مفصلة على قي��اس حتالفهم مع 
ح��زب الق��وات اللبناني��ة، دومن��ا اعتب��ار لباق��ي القوى 

والشخصيات املسيحية األخرى.
أما »حزب الله« وحركة أمل فهما يطرحان النسبية 
الكامل��ة أو النظ��ام املختلط م��ن أجل الوص��ول إلى أكبر 
كتل��ة نيابي��ة م��ن مختل��ف الطوائ��ف اللبناني��ة، وبذلك 
يس��تطيعان االمس��اك باملجل��س النيابي الق��ادم بعدما 
وص��ل ال��ى رئاس��ة اجلمهوري��ة العم��اد ميش��ال عون، 
ويصب��ح الطريق أمام »حزب الله« ممهداً لالمس��اك بكل 

مفاصل الدولة اللبنانية.
وبالنسبة إلى »تيار املستقبل« فإن األمور عنده غير 
واضحة على االطالق، فهو ال يعلن معارضته أو موافقته 
على أي مش��روع انتخابي، ويت��رك اآلخرين يتصارعون 

في ما بينهم.
وهذه السياس��ة التي يتبعها »املس��تقبل« يرى أنها 
األفضل حالياً، وأنها ستس��مح له��ا بإعادة متوضعه في 
إدارات الدولة أوالً، وعلى الصعيد الشعبي ثانياً، وبذلك 
ميكن أن يكسب في سياسة »نعم« ما ال ميكن حتقيقه في 
طرحه ألي قانون انتخابي، ويبدو ذلك واضحاً في إدارة 
الرئيس س��عد احلريري للخالف حول قانون االنتخاب، 
س��واء في مجل��س ال��وزرا ء، أو في حرك��ة اتصاالته مع 

مختلف القوى السياسية.
يبقى أخيراً موقف النائب وليد جنبالط الذي اسقط 
مش��روع باس��يل األخي��ر ألن��ه يحّج��م الوج��ود الدرزي 
ف��ي الش��وف وعالي��ه وبعب��دا، ويك��ّرس ال��دروز كأقلية 
معزولة ب��ني الطوائف الكبرى، ولذل��ك يرفض حتى اآلن 
كل القوان��ني االنتخابي��ة ويفضل العودة مج��دداً لقانون 

الستني.
احلس��ابات  أس��ير  االنتخ��اب  قان��ون  باختص��ار، 
الطائفي��ة واملذهبية، وال يعلم أحد حتى اآلن متى يتحقق 
التوصل ال��ى قانون انتخاب جديد، أم هل املطلوب أصالً 

الوصول إلى قانون جديد لالنتخابات؟{
بسام غنوم

فيها شابان مسلمان يبيعان القهوة على يد أحد الشبان 
املس��يحيني، وكادت تقع فتنة ال حتمد عقباها بني أهالي 
بلدة قب الياس لوال تدارك العقالء من كال الطرفني األمور، 
وإن كان ذل��ك مت جت��اوزه مؤقتاً، فإن أج��واء التحريض 
الطائفي تتفاعل في أكثر من منطقة وعلى مستوى لبنان، 
كما كان احلال قبل اجللسة التي كانت مقررة في املجلس 
النياب��ي من أجل التمديد للمجل��س، حيث وصلت األمور 
من الناحي��ة الطائفية الى اخلط األحم��ر، بل وجتاوزته. 
ولعل ذلك ما دف��ع الرئيس نبيه بري الى القبول بتأجيل 
اجللس��ة النيابية الى 15 أيار الق��ادم أكثر من أي اعتبار 
آخ��ر، وهذا مؤش��ر خطر عل��ى املس��توى الطائف��ي الذي 
أصب��ح يه��دد البلد وي��كاد يطيح كل ما حتق��ق منذ البدء 

بتطبيق اتفاق الطائف عام 1990.
ثانياً: على الصعيد السياسي

النقطة األس��اس في اخلالف السياسي القائم حول 
قان��ون االنتخ��اب هي أن القوىالسياس��ية الت��ي تعتبر 
نفس��ها »أم الصبي« في لبنان تري��د الوصول إلى قانون 

انتخابي يؤمن لها سلفاً أكبر عدد من املقاعد النيابية.
فالتي��ار الوطن��ي احل��ر، وح��زب الق��وات اللبنانية 
بطرحهم��ا القانون املختل��ط يريدان الوص��ول إلى كتلة 

من معظ��م القوى السياس��ية، إال ان هناك رفضاً 
ملوضوع ان تنتخب كل طائفة نوابها في املرحلة 
األولى، ألن ذلك بحسب املعترضني على مشروع 
الوزير باس��يل يثير النعرات الطائفية واملذهبية 

بني اللبنانيني.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ملاذا كل هذه 
التعقي��دات واالعتراضات الت��ي متنع الوصول 

إلى تفاهم حول قانون جديد لالنتخابات؟
ف��ي ه��ذا اإلط��ار ميك��ن تقس��يم اخلالف��ات 
القائم��ة ح��ول قان��ون االنتخ��اب ال��ى قس��مني: 

طائفي وسياسي.
أوالً: على الصعيد الطائفي

في ه��ذا اإلطار يحمل الوزير جبران باس��يل ش��عار 
حماية حقوق املس��يحيني في لبنان كأس��اس ملش��روعه 
االنتخاب��ي القائم أوالً على أس��اس أن تنتخب كل طائفة 
نوابه��ا أوالً، ومن ثم من يتأهل للمرحل��ة الثانية ينتخب 

على أساس النسبية وفق الدائرة أو احملافظة.
وقد ب��دأت احلساس��يات الطائفية تفع��ل فعلها في 
مختل��ف املناطق اللبنانية بس��بب الش��عارات الطائفية 
الت��ي يتم رفعه��ا دفاعاً ع��ن »حقوق املس��يحيني« حيث 
تس��ود في بع��ض املناطق والق��رى نوع من الش��وفينية 
املس��يحية، إن ص��ح التعبير، فال ميكن أّي مس��لم ش��راء 
منزل أو قطعة أرض في منطقة أو قرية مسيحية، بحجة 
أن ذلك يهدد الوجود املس��يحي، وحدثت أكثر من حادثة 
ف��ي ه��ذا اإلط��ار وأصبح ذل��ك من املس��لمات ف��ي القرى 
والبلدات املس��يحية، وكأن املس��لمني في لبنان أصبحوا 
مبثاب��ة الغرباء الذين يري��دون ان يس��تولوا على أمالك 

املسيحيني وأراضيهم.
وق��د ب��دأ هذا اجل��و الطائفي يت��رك أثره أيض��اً على 
عالق��ة اللبناني��ني ف��ي م��ا بينه��م، س��واء في م��ا يتعلق 
باملراك��ز والوظائ��ف ف��ي إدارات الدول��ة، أو بالعالق��ات 
الش��خصية. وباألمس ش��هد البقاع جرمية مروعة سقط 

م��ا زال القانون االنتخابي الهّم الش��اغل لكل القوى 
السياس��ية، وإذا كانت عطلة األعياد قد طغت على مجمل 
التح��ركات السياس��ية املتعلقة بقان��ون االنتخاب، فإن 
ذل��ك لم مين��ع رئيس اجلمهوري��ة واحلكوم��ة من إطالق 
تصريح��ات متفائل��ة بق��رب الوص��ول الى تفاه��م حول 
قانون جدي��د لالنتخاب��ات النيابية قبل 15 أي��ار القادم 
موعد اجللس��ة النيابية التي حدده��ا الرئيس نبيه بري 
قب��ل اللج��وء إلى جترُّع ُس��ّم التمديد، كما ق��ال، أو إجراء 
االنتخاب��ات النيابي��ة وف��ق قان��ون الس��تني النافذ، ألن 

الفراغ خط أحمر كما أكد الرئيس بري.
في ظل هذه األجواء حتركت االتصاالت السياس��ية 
على خجل بخصوص قانون االنتخاب، ويتركز احلديث 
حالياً حول قانون االنتخاب القائم على مرحلتني: األولى 
للتأهيل، والثانية نس��بية وفق دوائر أكثر من احملافظات 

وأقل من األقضية.
لك��ن هذا املش��روع يصط��دم باحلس��ابات الطائفية 
واملذهبية، حيث وفق مشروع الوزير جبران باسيل، فإن 
التأهي��ل في املرحلة األولى يج��ب أن يكون وفق القانون 
األرثوذكس��ي، أي إن كل طائف��ة تنتخ��ب نوابها، ومن ثم 
يجري االنتخاب في املرحلة الثانية، أي مرحلة النسبية 

وفق الدوائر األكبر، سواء احملافظات أو أكثر أو أقل.
ورغ��م أن فك��رة املش��روع التأهيلي مقبول��ة باملبدأ 

الحسابات الطائفية والسياسية.. هل تسمح بالوصول إلى قانون لالنتخاب؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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بعد تأجيل الجلسة النيابية..

هل يلجأ رئيس الجمهورية إلى حّل المجلس؟!
بقلم: وائل جنم

 أمام اخلالف والنقاش احملتّد حول قانون االنتخاب 
وع��دم التوّصل إلى صيغة مرضية ل��كل االطراف، وأمام 
ضغ��ط امله��ل الدس��تورية التي بات��ت ضيق��ة، وبعد أن 
كان  رئي��س املجل��س النياب��ي، نبي��ه بري، ق��د دعا إلى 
جلس��ة تش��ريعية يوم اخلميس ف��ي 2017/4/13 من 
أجل مناقش��ة وإقرار اقتراح معّجل مكرر مقّدم من النائب 
نقوال فّت��وش، للتمديد للمجلس النيابي احلالي مدة عام 
كام��ل، وتفادياً للمواجهة التي رمبا كانت س��تحصل في 
الش��ارع بعد أن كانت بعض القوى السياس��ية )القوات 
اللبناني��ة والتيار الوطني احلر( قد دع��ت إليها، وإتاحة 
ف��ي املج��ال أم��ام مزي��د م��ن البح��ث ف��ي صي��غ جديدة 
للقانون املنتظ��ر، جلأ رئيس اجلمهورية، ميش��ال عون، 
إل��ى خطوة دس��تورية تقع في صل��ب صالحياته عندما 
علّق عمل املجلس النيابي ملدة ش��هر كامل، وطلب تأجيل 
اجللس��ة النيابية التي كانت مق��ررة. وقد جتاوب رئيس 
املجل��س نبي��ه بري م��ع الطل��ب، واعتبر ذل��ك من صلب 
صالحي��ات الرئي��س، وأّجل اجللس��ة التش��ريعية التي 
كانت س��تمدد للمجل��س احلالي إلى اخلامس عش��ر من 
ش��هر أيار املقب��ل، على أم��ل أن يكون هذا الش��هر فرصة 
أمام القوى السياس��ية لالتفاق عل��ى قانون جديد. إال أن 
املواق��ف والتصاريح والتصرفات من القوى السياس��ية 
ال تبّش��ر بكثي��ر م��ن اخلي��ر، حيث ال ت��زال إل��ى اآلن هذه 
الق��وى السياس��ية تختل��ف على ه��ذه الصي��غ، وتعمل 
كل واح��دة منهاعل��ى صيغ��ة تؤّمن لها الف��وز، وال تّؤمن 
للبنان اخل��روج من هذا النفق املظلم، وه��ذه األزمة التي 
ق��د تطيح الهيكل وَمن حتته. ولذلك، وأمام هذا االنس��داد 
في االفق، حتى الس��اعة، في امكانية االتفاق على قانون 
انتخاب، هل ميلك رئيس اجلمهورية ميشال عون خطوة 
دس��تورية أخرى ميكن أن تشكل مخرجاً أو تكون مبثابة 
إنقاذ للموقف بالنس��بة إلى كل القوى السياس��ية؟ وهل 
يلج��أ إلى هذه اخلطوة إذا كانت موجودة؟ وهل ميكن أن 
تنج��ح؟ وماذا حتتاج من ظروف لذلك؟ وما هي نتائجها 

وتداعياتها؟
بعض املص��ادر املواكبة للجه��ود املبذولة في ملف 
قانون االنتخاب أكدت أن رئيس اجلمهورية ميلك خطوة 
دستورية أخرى ميكن أن يلجأ إليها في ضوء انسداد افق 
احلل السياس��ي في ما يتصل بقانون االنتخاب، خاصة 
أن إج��راء االنتخاب��ات النيابية في وقته��ا املقرر، أي قبل  
العش��رين من حزيران املقبل، ووفقاً للقان��ون النافذ، أي 
قانون الس��تني، بات مستحيالً وغير ممكن، وبالتالي فال 
ب��ّد من االتفاق عل��ى صيغة معين��ة، ألن الرئيس يرفض 
التمدي��د للمجل��س النياب��ي، وحتى بقية الق��وى ترفض 
ذلك، ولكنها ال تريد الفراغ في س��دة السلطة التشريعية، 

ولذلك هي تبحث عن حل.
اخلطوة الدستورية التي ميكن أن يلجأ إليها رئيس 
اجلمهورية في ربع الس��اعة األخير إذا ل��م يجِر التوصل 
إل��ى اتف��اق على قان��ون االنتخاب، هي اتخ��اذ قرار بحل 
املجل��س النيابي، ولك��ن ذلك دونه عقب��ات ويحتاج إلى 
موافق��ة ثلث��ي احلكومة، كما يق��ول العارف��ون واخلبراء 
في القانون الدس��توري، وليس من الس��هل على االطالق 
تأم��ني ه��ذا النص��اب ف��ي احلكوم��ة، خاص��ة ف��ي ظ��ل 

االنقس��ام السياس��ي، وضبابية أفق املرحلة التي ستلي 
ح��ل املجلس، فيما ل��و بلغت األمور هذا املس��توى. ولكن 
حت��ى لو مّت إقناع قوى سياس��ية مش��اركة في احلكومة 
باملوافق��ة عل��ى مثل هذا الق��رار، وبالتال��ي تأمني موافقة 
ثلث��ي احلكوم��ة على قرار ح��ل املجلس، يبق��ى دون ذلك 
عقب��ات أخرى أق��ل تأثي��راً. ولكن املهم ما ه��ي اخلطوات 

األخرى التي يترتب عليها حل املجلس؟
يقول العارفون إن جناح خطوة حل املجلس النيابي 
يحّم��ل احلكوم��ة مس��ؤولية الدعوة إلج��راء االنتخابات 
النيابي��ة بخالل ثالثة أش��هر وفق��اً للقان��ون النافذ، وهو 
بالطبع اآلن م��ا يعرف بقانون الس��تني، وبالتالي تكون 
األم��ور قد ع��ادت إلى املربع األول، ال��ذي يجري عليه كل 

اخلالف، والذي يّدعي ويزعم اجلميع أنهم ضده )قانون 
الستني(. أو أن املسألة إذا لم ُيَصر إلى إجراء االنتخابات 
وفق��اً للقان��ون النافذ في خالل هذه املهلة )ثالثة أش��هر( 
س��تعني دخول البلد في دّوام��ة الدس��تورية وامليثاقية 
وفش��ل النظام السياس��ي وصالحه، وتالياً هذا قد يأخذ 
البل��د إل��ى »املؤمت��ر التأسيس��ي« أو رمبا إل��ى الفوضى 
واملجه��ول. ولبن��ان ال يتحّم��ل ه��ذا وال ذاك، ولذل��ك فإن 
الق��وى السياس��ية مدع��وة ف��ي خالل م��ا بقي م��ن فترة 
الش��هر إلى التواضع وتقدمي مصلحة البلد على أي شيء 

آخ��ر عبر إنت��اج قانون انتخاب جديد يأخ��ذ في االعتبار 
مصلح��ة اللبناني��ني ولبن��ان أوالً، ال مصلح��ة االح��زاب 
والطوائ��ف والزعامات السياس��ية التي تريد أن تختصر 
الطوائ��ف واالح��زاب والبلد وكل ش��يء في ه��ذا الوطن، 
ويجب أن ال ننسى أن هذا الشعب اللبناني الذي مّل قسم 
كبير منه من توظيفات السياس��يني آلالمه وعذاباته عّبر 
ف��ي أكثر من محط��ة انتخابية عن إرادت��ه احلرة واختار 
بقناعة من أراده��م ومن دون تأثي��ر القوانني االنتخابية 

التي فّصلت على مقاس الزعامات.{

حزب الله بين الداخل والخارج
اطمئنان للمتغّيرات اإلقليمّية والدولية ودعم االستقرار والحوار

يتوزع اهتمام قيادات حزب الله في هذه املرحلة بني 
الداخل واخل��ارج على قدر املس��اواة. فالتطورات الدولية 
واإلقليمية تش��غل بال عقول قيادات احلزب ومس��ؤوليه، 
وال سيما منذ وصول دونالد ترامب الى الرئاسة األميركية 
األولى وانعكاس ذلك على سياس��ات أمي��ركا في املنطقة، 
وال��دور اإلس��رائيلي ف��ي املرحل��ة املقبلة. ومب��وازاة ذلك، 
يب��دي املس��ؤولون في ح��زب الل��ه، وعلى رأس��هم األمني 
العام الس��يد حس��ن نصر الله، اهتماماً مكثف��اً باألوضاع 
الداخلي��ة في لبنان وعلى صعيد الوضع الداخلي للحزب 

واجلوانب االجتماعية والثقافية والتربوية.
وقد حرص الس��يد نصر الله منذ نحو ش��هر ونصف 
عل��ى البدء بإعطاء دروس ثقافية داخلية لعناصر احلزب 
وك��وادره والبيئات القريبة منه، كذلك يركز في العديد من 
االط��الالت العلنية على اجلوان��ب االجتماعية والتربوية. 
ومب��وازاة ذل��ك، يهت��م املس��ؤولون ف��ي احل��زب مبلف��ني 
أساس��يني: األول مل��ف االنتخابات النيابي��ة والعالقة مع 
الق��وى السياس��ية واحلزبي��ة، والثان��ي مل��ف األوض��اع 
االجتماعية واألمنية وكيفية مواجهة الظواهر الش��اذة في 
بعض املناطق، وخصوصاً انتش��ار العنف واملخدرات في 
بع��ض أحي��اء الضاحي��ة اجلنوبية وفي منطقت��ي بعلبك 
والهرمل. فكيف ينظر حزب الله الى ما يجري من تطورات 
دولي��ة وإقليمي��ة؟ وإلى أي��ن تتجه األوضاع ف��ي املرحلة 
املقبلة؟ وما هو موقف ح��زب الله من قانون االنتخابات؟ 
وكي��ف ه��ي عالقاته م��ع األط��راف السياس��ية واحلزبية 

اللبنانية؟
األوضاع اإلقليمية والدولية

بداي��ة كي��ف ينظ��ر املس��ؤولون في ح��زب الل��ه إلى 
التطورات الدولية واإلقليمية، وال س��يما جتاه سياس��ات 
اإلدارة األميركية اجلديدة ف��ي عهد دونالد ترامب؟ وكيف 

يقّوم��ون األوض��اع في س��وريا والع��راق ودول��ة املنطقة 
والتهديدات اإلسرائيلية بشن حرب جديدة؟

بع��ض األوس��اط املطلع��ة عل��ى أج��واء ح��زب الله 
الداخلي��ة تق��ول »ان قي��ادة احل��زب كان��ت ح��ذرة كثي��راً 
م��ن الرئيس األميرك��ي دونالد ترام��ب منذ ان ب��دأ حملته 
االنتخابي��ة، وكانت تتوقع ان يقوم بخط��وات تصعيدية 
ض��د إيران واحلزب والدول احلليفة لهم��ا، ولذا لم تتفاجأ 
هذه القيادة بعملية القصف التي اس��تهدفت س��وريا بعد 
مجزرة خان ش��يخون، كذل��ك فإنها تراقب بش��كل حثيث 
املواقف اإلس��رائيلية التي تهدد بش��ن ح��رب جديدة على 
لبن��ان أو قطاع غ��زة أو القي��ام بغارات ضد س��وريا، وان 
كان��ت التوقع��ات الداخلي��ة أن قي��ام الع��دّو الصهيون��ي 
بحرب جديدة واسعة أو شاملة لن تكون عملية سهلة في 
ظل تزايد قدرات املقاومة وامكاناتها، لكن يجب االستمرار 

في احلذر واالستعداد لكل االحتماالت«.
وتضيف هذه األوساط: »أما على صعيد األوضاع في 
سوريا والعراق ودول املنطقة، فإن قيادة احلزب مرتاحة 
لألوض��اع امليداني��ة واملعرك��ة ض��د داع��ش، والقص��ف 
األميركي على مطار الش��عيرات لن يغير مجرى األوضاع، 
د لتزايد الدور األميركي في امليدان الس��وري،  وإن كان ميهِّ
وخصوص��اً انه يتزام��ن مع ازدي��اد احلضور العس��كري 
األميركي في ش��مال س��وريا وش��رقها وذلك لقطع الطريق 
أمام إيران وحلفائها من ربط العراق وس��وريا بعد انتهاء 
معركة املوصل وانتشار القوات العراقية على احلدود بني 

الدولتني«.
وأما عن املفاوضات السياسية حول امللف السوري، 
فتش��ير املصادر إل��ى »أن املفاوض��ات ستس��تمر، وهناك 
جهود مكثفة للتوصل الى حلول سياس��ية وإشراك بعض 
الق��وى اإلس��المية ف��ي احللول املس��تقبلية، لكن لألس��ف 
حتى اآلن لم تنضج الظروف للحل السياس��ي في ظل عدم 
وضوح موقف بع��ض الدول اإلقليمي��ة والعربية، وكذلك 
ال��دور األميرك��ي املس��تقبلي، لك��ن ستس��تمر املفاوضات 
والتع��اون الروس��ي - الترك��ي - اإليران��ي للحف��اظ على 
وق��ف النار، والتوصل إلى حلول سياس��ية وأمنية جزئية 

أو شاملة في املرحلة املقبلة«.
األوضاع الداخلية

مب��وازاة االهتم��ام باألوض��اع اإلقليمي��ة والدولي��ة، 
بدأ الش��أن الداخل��ي اللبنان��ي يأخذ مزيداً من مس��احات 
االهتم��ام لدى قي��ادات حزب الل��ه، إن عل��ى صعيد امللف 
االقتصادي��ة  واألوض��اع  احلكوم��ة  وأداء  االنتخاب��ي 
واالجتماعي��ة واألمني��ة، أو جله��ة تزاي��د اهتم��ام قيادات 
احل��زب وعل��ى رأس��هم األم��ني العام الس��يد حس��ن نصر 
الل��ه باجلوان��ب الثقافي��ة واالجتماعي��ة والتربوي��ة، وما 
يس��ميه املس��ؤولون باحلرب »احل��رب الناعم��ة« و»دور 
مواقع التواصل االجتماعي« التي أنش��أ لها احلزب مراكز 

متخصصة ووحدات خاصة تتابع هذه امللفات.
وفي الشأن الثقافي والتربوي بدأ السيد حسن نصر 
الله دروس��اً ثقافية اس��بوعية يتم بثها عبر الشاش��ة في 
العدي��د من املس��اجد واملراك��ز الديني��ة ويحضرها اآلالف 

من كوادر وعناصر احلزب واألوس��اط املؤيدة له، ويتابع 
املس��ؤولون من احلزب، بالتعاون مع األجهزة املعنية في 
الدولة، ملفات املخدرات وازدياد ظاهرة العنف في بعض 

املناطق.
وحول مش��روع قانون االنتخاب��ات وعالقات احلزب 
بالقوى السياسية واحلزبية، تقول األوساط املطلعة على 
أجواء احلزب: ان املوقف املبدئي للحزب الذي يعلنه دائماً 
هو دع��م القانون القائم على أس��اس النس��بية وان يكون 

لبنان دائرة واحدة أو مقّسماً لعدد محدود من الدوائر.
واحل��زب ال يفض��ل القان��ون املختلط، وه��و اعترض 
على معظم مش��اريع القوانني الت��ي اقترحها رئيس حزب 
التي��ار الوطني احلر الوزي��ر جبران باس��يل، وان احلزب 
تبل��غ موافق��ة رئي��س احلكومة س��عد احلري��ري ورئيس 
اللق��اء الدميقراط��ي وليد جنب��الط على اعتماد النس��بية 

الشاملة مع االستعداد للبحث في تقسيم الدوائر«.
وتؤكد هذه األوس��اط »أن ح��زب الله مع إقرار قانون 
جدي��د لالنتخاب��ات واج��راء ه��ذه االنتخابات وفق��اً لهذا 
القان��ون، لك��ن ف��ي ح��ال ع��دم التوصل ال��ى اتف��اق على 
القانون واجراء االنتخابات بعد متديد تقني، فاحلزب لن 
يقبل بالفراغ في السلطة التشريعية وهو سيدعم مشروع 
قان��ون التمديد للمجلس النيابي وان��ه جرى االتفاق على 
ذل��ك مع الرئيس نبيه بري وج��رى ابالغه للرئيس العماد 

ميشال عون«.
وع��ن عالقات احلزب بالقوى السياس��ية واحلزبية، 
جتيب املصادر: »احل��زب حريص على احلوار والتواصل 
مع جميع األطراف اللبنانية )باس��تثناء القوات اللبنانية 
الت��ي ال يوج��د حوار سياس��ي مباش��ر معه��ا، ولكن هناك 
تواص��ل م��ع وزرائه��ا ونوابه��ا(، وأم��ا على صعي��د تيار 
املس��تقبل واحل��زب التقدمي االش��تراكي، فالعالقة معهما 
في أفضل حاالتها وهناك تنس��يق وتعاون مس��تمرين في 
كل امللف��ات، وكذلك م��ع حركة أمل وبقي��ة القوى احلزبية 

والوطنية، وهناك خطوط تواصل مع حزب الكتائب.
أما عل��ى صعي��د العالقة م��ع القوى اإلس��المية، وال 
س��يما اجلماعة اإلسالمية، فتؤكد هذه األوساط أن »هناك 
تواصالً وحواراً مس��تمراً ولكن بشكل غير علني، واحلزب 
لدي��ه االس��تعداد للنق��اش واحل��وار ح��ول كل القضاي��ا 
الداخلي��ة واخلارجي��ة على قاع��دة التعاون ف��ي القضايا 
الت��ي يتم االتف��اق عليها، بغ��ض النظر عل��ى اخلالف في 
وجهات النظر حول امللفات اخلارجية وال س��يما ما يجري 

في سوريا«.
وباالجم��ال، يعبِّ��ر املس��ؤولون في ح��زب الله »عن 
ارتياحه��م لألوض��اع الداخلي��ة واخلارجي��ة، وإن كان��وا 
يراقبون باهتمام السياسات األميركية اجلديدة واحتمال 
قيام العدّو الصهيوني بشن حرب جديدة أو عدوان جديد 
إن في لبنان أو قطاع غزة أو س��وريا، وهم مستعدون لكل 
االحتم��االت«، ولذل��ك يؤكدون »ضرورة اس��تمرار احلوار 
م��ع مختل��ف األطراف والق��وى السياس��ية واحلزبية، وال 
س��يما اإلس��المية، وحماية االس��تقرار الداخل��ي، ألن ذلك 

يساعد لبنان في مواجهة أية متغيرات خارجية«.{
قاسم قصير

النائب الحوت لـ»إذاعة الفجر«: 
المعايير التي نريدها في قانون االنتخاب

هي عدالة التمثيل وفرصة المنافسة وتأمين التعددية
رأى النائ��ب ع��ن اجلماع��ة اإلس��المية الدكتور عماد احل��وت، في حدي��ث ل�»إذاعة الفج��ر« أن اجلميع 
متواط��ئ ضمناً عل��ى التمديد ملجلس النواب، معتبراً أن ما جرى خالل األس��بوع املاضي مس��رحية لتمنيخ 

املواطنني، حتى يتقبلوا التمديد بشكل أفضل.
وأوضح احلوت أن قرار اجلماعة اإلس��المية برفض التمديد ومقاطعة اجللس��ة التش��ريعية جاء بناء 
على قناعتها بأن التمديد مخالف للدستور، ولشعورها بأنه لن يأتي بجديد على صعيد قانون االنتخابات، 

وأنه نوع من متديد لطبقة سياسية فشلت في أداء مهمتها ووظيفتها خالل الفترة املاضية.
وجّدد احلوت موقف اجلماعة االس��المية املبدئي الذي يدعو إلى اعتماد القانون الذي يعتمد النس��بية 
والدائرة الواحدة أو ما هو أقرب إلى ذلك، ولكنه شدد في موازاة ذلك على ضرورة توّفر معايير ال بّد منها في 

أي قانون انتخابي، هي: عدالة التمثيل، وفرصة املنافسة للجميع، وتأمني التعددية في إطار االختالط.
وحول موقفه من القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس التيار الوطني احلر جبران باسيل، أعلن احلوت 

أن اجلماعة اإلسالمية تنظر له بسلبية، واصفاً االقتراح بأنه »أورثوذكسي مقّنع«.
واعتبر احلوت أن اقتراح باس��يل س��يؤكد أن لبنان هو عبارة عن ائتالف طائف��ي وليس بلداً قائماً بحد 

ذاته، مشدداً على رفض اجلماعة لذلك.
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خطة ترامب إلزاحة األسد.. األمريكّيون أبلغوا الروس ثالثة خيارات
رغم أَنّ خطة الرئي��س األميركي دونالد ترامب ما 
تزال قيد التط��ور، فقد اتضحت معاملها منذ أمر بش��ن 
الهجم��ة الصاروخية على قاعدة الش��عيرات اجلوية 
الس��ورية، ملعاقبة األس��د على الضربة التي استخدم 
فيها األس��لحة الكيماوية. تنقس��م هذه اإلستراتيجية 
إلى ثالثة محاور: هزمية داعش، واستعادة االستقرار 
في سوريا منطقًة تلو األخرى، وتأمني مرحلة انتقالية 
سياس��ية يتنحى األس��د في نهايتها، وفق اسوش��يتد 

برس.
وال يختل��ف هذا النه��ج كثيراً عن النهج الفاش��ل 
الذي اتبعت��ه إدارة أوباما، وميكن الق��ول بأَنّه يواجه 
حتدياٍت أكبر. إذ قاوم األسد بعنف كل محاوالت إنهاء 
حكم��ه، فصب الن��ار على زيت الصراع ال��ذي أدى إلى 
مقتل حوال��ي نصف مليون إنس��ان. واملعارضة التي 
حتارب األس��د أصبحت أضعف بكثي��ر بعد تعرضها 
لسلس��لة من الهزائ��م امليداني��ة. وأية خط��ة أميركية 
بخصوص األسد ينبغي أن تتم بالتعاون مع روسيا، 
أه��م حلفاء النظ��ام الس��وري. وقال ترامب األس��بوع 
املاضي إَنّ العالقات األميركية الروس��ية »رمبا تكون 

في أضعف مستوى لها على اإلطالق«.
ومع ذلك، فقد قال الكثير من املسؤولني األميركيني 
إَنّ فري��ق ترام��ب لألم��ن القومي يس��تخدم حالة عدم 
االس��تقرار في س��وريا هذا الش��هر في محاولة إلعادة 

تركيز احملادثات مع موسكو.
وع��ززت الهجم��ة الصاروخي��ة األميركي��ة، التي 
ج��اءت رداً على الضربة الكيماوية الس��ورية، احلجة 
القائل��ة بأَنّ روس��يا تدع��م مجرم حرب، واس��تعادت 
هذه الهجم��ة قدرة أميركا على التهدي��د بالقيام بعمٍل 
عس��كري لو وقعت املزيد من األعمال الوحشية. وقال 
ه��م يأمل��ون ف��ي جتدي��د التع��اون مع  املس��ؤولون إَنّ
روس��يا في س��وريا، ال��ذي من ش��أنه املس��اعدة على 

إصالح الروابط املكسورة بني واشنطن وموسكو.
املرحلة األولى: هزمية داعش

هجم��ة  أول  لترام��ب  اجلوي��ة  الضرب��ة  ش��كلت 
أميركية ضد قوات األس��د، لكن ليس��ت هناك رغبة في 
اس��تخدام اجلي��ش األميركي في خلع األس��د. فقد قال 
هربرت مكماستر، مستشار األمن القومي لترامب يوم 

األحد إَنّ الواليات املتحدة ال تخطط إلرس��ال املزيد من 
القوات البرية.

وق��ال وزي��ر الدف��اع األميرك��ي جيم��س ماتي��س 
األس��بوع املاض��ي: »ال ت��زال أولويتن��ا ه��ي هزمي��ة 

داعش«.
وخس��رت داعش ج��زءاً كبيراً م��ن أراضيها التي 
كان��ت تس��يطر عليها في العراق وس��وريا باس��تثناء 
الرقة، املدينة الت��ي أعلنها التنظيم عاصمًة له، والتي 
تس��تعد الواليات املتحدة وق��وات املعارضة احلليفة 

للهجوم عليها في األسابيع القادمة.
املرحلة الثانية: االستقرار

بع��د هزمي��ة داع��ش أو إبط��ال تهديدها، س��وف 
حتاول اإلدارة األميركية التوس��ط إلبرام اتفاقية وقف 
إطالق نار ف��ي املنطقة بني حكومة األس��د واملعارضة 
الس��ورية. مع العلم أَنّ مثل ه��ذه االتفاقيات لم ُيلَتَزم 

بها قط.
وحتدث��ت إدارة ترام��ب ع��ن »مناط��ق اس��تقرار 
انتقالي��ة«. س��وف تك��ون ه��ذه املناط��ق مختلفة عن 
»املناط��ق اآلمنة« التي فك��رت إدارة أوباما به��ا لكَنّها 
لم تنفذها قط، ألنها تتطلب حضوراً عس��كرياً أميركياً 
لفرضه��ا، إل��ى جان��ب التعري��ض احملتم��ل للق��وات 

اجلوي��ة األميركي��ة للدخول ف��ي مواجهة م��ع القوات 
اجلوية السورية.

وطبقاً خلطة ترامب، س��وف تكون حكومة األسد 
طرف��اً ف��ي مناط��ق االس��تقرار تل��ك، وميك��ن للق��وات 
اجلوي��ة األميركي��ة أو العربية حراس��ة ه��ذه املناطق 

دون االشتباك مع الطائرات السورية.
وتأم��ل اإلدارة األميركية أَنّه بعد اس��تعادة األمن 
س��وف يعود القادة احملليون الذين أُجِبروا على الفرار 
لقيادة حكوماٍت محلية. وقد يس��اعد أولئك في تأمني 

اخلدمات األساسية واحلفاظ على األمن في سوريا.
املرحلة الثالثة: انتقال السلطة

رغ��م تضارب تصريحات مس��ؤولي إدارة ترامب 
حول مستقبل األسد، فإَنّ هذه اخلطة اجلديدة تشتمل 
عل��ى انتقاٍل س��لمي للس��لطة، وميكن ملغادرة األس��د 

ملنصبه أن تتم بالعديد من الطرق.
أح��د االحتم��االت أن جُت��َرى انتخاب��اٌت مبوجب 

دستوٍر جديد، مينع األسد من الترشح فيها.
واالحتمالي��ة األس��وأ ه��ي رحي��ل األس��د مبث��ل 
الطريقة التي رحل بها معّمر القذافي، أو صدام حسني 

في العراق، اللذين ُقِتال بعد خلعهما.
واخلي��ار الثالث هو اس��تغالل التهديدات باتهام 
األس��د بارتكاب جرائم حرب باعتبارها ورقة ضغط. 
أَنّ اإلدارة األميركي��ة تؤم��ن بإدان��ة احلكوم��ة  وم��ع 
الس��ورية، فإَنّ ما يهم هو ربط جرائم احلرب باألس��د 

نفسه.
صعب��اً  أم��راً  األس��د  مقاض��اة  تك��ون  وس��وف 
اإلدارة  ولك��نَّ  وجيوسياس��ية.  قانوني��ة  العتب��ارات 
األميركية مع ذلك تعتق��د أنَّ التحقيق بارتكاب جرائم 
حرب، وتوفير منفى آمن خارج سوريا، رمبا في إيران 

أو روسيا، قد يكون إجراًء مقنعاً.
ما بعد الفترة االنتقالية

رغم اخلالفات بني البلدين، يصر املس��ؤولون في 
إدارة ترامب على أَنّ املش��اركة الروس��ية مهمة إلنهاء 
احل��رب، بالنظ��ر إلى النف��وذ الذي حازته روس��يا في 
س��وريا بعد مساعدة األسد على اس��تعادة أكبر املدن 

السورية.
وتس��عى اإلدارة األميركي��ة إل��ى احلص��ول على 
الدعم الروس��ي من خالل ضمان وص��ول الروس إلى 
قاع��دة طرط��وس البحرية، وقاع��دة الالذقية اجلوية 
ف��ي أي س��يناريو لفترة ما بعد األس��د. ومع ذلك، فمن 
غي��ر الواض��ح كيف ميك��ن للوالي��ات املتح��دة تقدمي 
مثل هذه الضمانات بالنظ��ر إلى عدم التأكد من هوية 

وانتماء حاكم سوريا في تلك املرحلة.{

بقلم: جالل بكور

هل يحسم لقاء تيلرسون والفروف 
مستقبل األسد؟

بقلم: حازم عياد

حملت لقاءات مجموعة الدول الس��بع في مدينة لوكا االيطالية رسالة واضحة ملوسكو؛ مفادها 
ان عليه��ا التخل��ي عن األس��د؛ وهو اللق��اء الذي حض��ره وزير اخلارجي��ة األمريكي تيلرس��ون قبيل 

مغادرته الى موسكو، وشارك فيه عدد من وزراء اخلارجية العرب الى جانب تركيا.
وزي��ر اخلارجي��ة االملاني دعا الى ض��رورة اقناع موس��كو بالتخلي عن األس��د، لتتحول لقاءات 
الدول الس��بع في لوكا الى تظاهرة دبلوماس��ية كبيرة انصّب فيها االهتمام على تقرير مصير األسد، 
وضرورة الضغط على موسكو للتخلي عنه؛ ضغوطاً لم تخل من دعوات لتشديد العقوبات تصّدرها 

وزير اخلارجية البريطاني جونسون.
اللق��اءات تخللته��ا تصريحات للمتحدثة باس��م رئاس��ة ال��وزراء البريطانية، كش��فت فيها عن 
محادثات هاتفية بني رئيس��ة ال��وزراء تيرزا ماي وترامب بقولها ان »رئيس��ة الوزراء والرئيس اتفقا 
على أن هناك اآلن فرصة إلقناع روس��يا بأن حتالفها مع األسد لم يعد في مصلحتها االستراتيجية«، 
وف��ي الس��ياق ذات��ه أك��دت املستش��ارة االملاني��ة ع��ن دعمه��ا موق��ف اإلدارة االمريكي��ة من األس��د؛ 
فاالس��تعدادات والرس��ائل املنقولة من العواصم األوروبية حتمل احملتوى ذاته، وهو ضرورة تخلي 

موسكو عن األسد.
تيلرس��ون ف��ي لقائه األول م��ع الفروف بع��د الضربة الت��ي وجهته��ا الواليات املتح��دة لقاعدة 
الشعيرات، حمل معه اجماعاً أوروبياً وأوراقاً تتيح له املجال للممارسة الضغوط وفتح باب احلوار 
والتفاوض مع موسكو على مستقبل األسد؛ الذي كان ميثل املوضوع األبرز للقاء الفروف - تيلرسون 

كما هو واضح من لقاءات لوكا وما صدر عن العواصم األوروبية.
في املقابل أعلنت اخلارجية الروس��ية ان تيلرسون لن يلتقي بوتني؛ في اشارة الى ان موسكو ال 
ترغب في رفع مس��توى اللقاء بش��كل يضّيق هامش املناورة السياسية والدبلوماسية ملوسكو، إمنا 
تري��د مس��احة أكبر للمناورة على أمل ان تس��تمر عملي��ة التفاوض في امليدان الس��وري وفي امليدان 

اإلعالمي والدبلوماسي.
بش��ار االسد بات املوضوع األبرز للمساومات اجلارية بني امريكا واوروبا وروسيا، وضع نظام 
األسد حتت ضغوط كبيرة، خصوصاً ان موسكو اعلنت عدم رغبتها في الصدام مع الواليات املتحدة 
األمريكية في حال اس��تهدافها قوات األس��د، إال أنها ترفض استهداف قواتها، وأن دورها مقتصر على 
تقدمي الدعم له، فهل التصريحات الروسية بداية لعملية تفاوض طويلة ام انها نهاية حسمت املوقف 
الروسي بشكل نهائي؛ فغياب بوتني عن لقاءات الفروف تيلرسون تبقي الباب مفتوحاً لبداية جديدة 

من املمكن ان تنطلق بلقاء بوتني ترامب، وهو اللقاء األهم املرتقب.{

مجزرة حافالت المهّجرين السوريين: 
اتهامات للنظام ومطالبات بتحقيق دولي

أكثر من 126 قتيالً ونحو 55 جريحاً هي حصيلة 
التفجير في منطقة الراشدين في األطراف الغربية من 
مدين��ة حلب، وفق م��ا أفاد مص��در من الدف��اع املدني 
الس��وري في املدينة، ال��ذي ضرب جتّمع��اً للحافالت 
التي كانت تقّل مسلحي وأهالي بلدتي الفوعة وكفريا 
املواليتني للنظام السوري، وال تزال احلصيلة مرجحة 
لالرتفاع نتيجة وجود مصابني بجراح خطرة. وذهب 
معظم املعارضني واحملللني إلى اتهام النظام السوري 
بالوق��وف خل��ف التفجي��ر ألن��ه املس��تفيد األكب��ر من 
التفجير في االس��تمرار بالدعاية للحرب ضد اإلرهاب 
الس��وري. ودع��ت  الش��عب  وإخف��اء جرائم��ه بح��ق 
املعارض��ة الس��ورية املس��لحة ف��ي بيان��ات منفصلة 
إلى فتح حتقي��ق دولي في التفجي��ر، وأدانت التفجير 
واصف��ة إياه ب�»اجلرمية اإلرهابي��ة«. وذكرت »حركة 
أحرار الش��ام« أح��د أكبر فصائل املعارضة الس��ورية 
املس��لحة أنه »نحن إذ ندين ه��ذا العمل اجلبان، نؤكد 
أن ه��ذه اجلرمي��ة الش��نيعة ال تخدم س��وى مصلحة 
النظ��ام للتغطي��ة عل��ى جرائم��ه ف��ي خان ش��يخون 
والغوط��ة«. وأك��دت احلرك��ة أنها فتح��ت حتقيقاً في 
احلادث وأبدت اس��تعدادها للمشاركة في أي حتقيق 

من قبل املجتمع الدولي. 
وذك��رت املعطي��ات الت��ي أورده��ا إع��الم النظام 
الس��وري ومن بينها صفحة »دمشق اآلن« على موقع 
»فيس��بوك«، أّن الس��يارة املفخخ��ة ج��اءت م��ن بلدة 
الفوع��ة لتق��وم بتوزي��ع امل��واد الغذائية عل��ى أهالي 

البلدتني في منطقة الراشدين.
من جهته، رأى احمللل العس��كري، عضو املجلس 
األعلى ل�»اجليش الس��وري احلر« أمين العاسمي، أن 
»النظام غير راٍض عن اتف��اق املدن األربع، ألنه يعني 
خ��روج كام��ل إدلب ع��ن س��يطرته وخ��روج قاعدتني 
عسكريتني مهمتني في نظره، هما الفوعة وكفريا، كان 
م��ن املمكن أن يكون��ا نقطة انطالق الس��تعادة مناطق 
ف��ي إدلب«. وحص��ول التفجير وفق العاس��مي »دليل 
على وجود خالف كبير بني النظام الس��وري وحلفائه 

الذين طاملا دعموه ضد املعارضة، وهو أمر من ش��أنه 
إن اس��تمر يجعل النظام يفق��د مصداقيته في التعامل 
مع حلفائه، ويؤكد للس��وريني أن هذا النظام يفعل كل 

شيء من أجل بقائه في السلطة«.
النظ��ام  ق��وات  انتش��رت  التفجي��ر  وم��ع وق��وع 
واملليش��يات املوالية لها في محي��ط احلافالت وأمرت 
املهجري��ن بالصع��ود، وبع��د رب��ع س��اعة تقريباً من 
حدوث التفجير أمرت قوات النظام س��ائقي الباصات 

بالسير والتوجه إلى نقطة التبادل.
وأفاد مدي��ر املكتب اإلعالمي ملنظمة الدفاع املدني 
الس��وري في حلب إبراهيم احلاج، أنه »عند وصولنا 
إلى موقع التفجير كان املنظر مرّوعاً، وكانت األش��الء 
مت��أل املكان، وب��دأ عناصر اإلنقاذ بعمليات اإلس��عاف 
دون التميي��ز ب��ني املص��اب س��واء أكان معارض��اً أم 
مؤّيداً«. وشهدت ساحة التفجير هلعاً من قبل النساء 
واألطف��ال، وبادر اإلعالميون املعارض��ون للنظام إلى 
إس��عاف املصاب��ني م��ن األطفال والنس��اء ومس��لحي 
امليليش��يات م��ن أهال��ي الفوع��ة وكفري��ا، ومقاتل��ي 

املعارضة املوجودين في محيط احلافالت.
في هذا السياق بادر ناشطون معارضون للنظام 
إل��ى إطالق حمل��ة على مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
حتت ش��عار »الثورة الس��ورية ثورة ش��عب وليست 
حرب��اً أهلي��ة أو طائفي��ة«، مّتهم��ني النظام الس��وري 
بالوق��وف خلف جرمية التفجير، مش��يرين إلى الفرق 
بني إعالميي املعارضة السورية وتعاملهم مع املوقف 
وبني تعامل اإلعالميني املوال��ني للنظام. قبل االنفجار 
بدقائ��ق، كان هن��اك ع��دد كبير م��ن إعالمي��ي الثورة 
والناش��طني وعناص��ر املعارض��ة املس��لحة يرافقون 
قواف��ل املدني��ني م��ن كفريا والفوع��ة. وبع��د االنفجار 
حتّول جميع ه��ؤالء إّما إلى ضحايا جراء االنفجار، أو 
مس��عفني أس��هموا في نقل األطفال والنساء املصابني 

إلى النقاط الطبية.{
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االحتالل يعزل قادة »الحركة األسيرة« بعد اإلضراب

انتفاضة األسرى الفلسطينّيين في يومهم: كرة الثلج تكبر

عمدت سلطات س��جون االحتالل اإلسرائيلي إلى 
عزل قادة احلركة األس��يرة، في خطوة تستهدف كسر 
إضراب مفتوح بدأه مئات األسرى الفلسطينيني الذين 
يطالبون بتحس��ني ظروف احتجازه��م، بالتزامن مع 

يوم األسير الفلسطيني.
وقال نادي األس��ير إن س��لطات االحتالل شرعت 
ف��ي ع��زل األس��رى: م��روان البرغوث��ي ال��ذي يق��ود 
اإلضراب، وك��رمي يونس ومحمود أبو س��رور، بنقلهم 

سيكون يوم األسير الفلسطيني، الذي صادف في 
17 نيسان، هذا العام، مختلفاً، إذ يبدأ أكثر من 1500 
أس��ير فلس��طيني إضراباً مطلبياً مفتوحاً عن الطعام، 
بدعوة من العديد م��ن القيادات الفلس��طينية، أبرزها 
م��روان البرغوث��ي، بعد أن فش��لت كل محاوالت جس 
النبض، واحلوار بني إدارة سجون االحتالل واألسرى 
ف��ي منع اإلضراب، الذي لن تس��تطيع أي جهة معرفة 
إلى أين س��تؤدي عواقبه، داخل املعتقالت وخارجها. 
وبذلك، يفتح األسرى صفحة جديدة من تاريخ نضال 
احلرك��ة األس��يرة، لتنطلق انتفاضة فعلي��ة من داخل 
الزنازين تخالف رغبات السلطة الغارقة في التنسيق 
األمني مع دولة االحتالل. ويعّول على اإلضراب، الذي 
تشارك به قيادات أسيرة من احملكومني بأحكام عالية 
تف��وق مئات الس��نني، إل��ى جان��ب األس��رى املرضى 
والقدام��ى، ف��ي إع��ادة صق��ل احلرك��ة األس��يرة، ورد 
االعتبار لها عبر اإلض��راب اجلماعي من جهة، وإعادة 
اصطفاف الش��ارع الفلس��طيني خلف قضي��ة جامعة 
عادل��ة ال يختلف عليها أي فلس��طيني، عب��ر فعاليات 

ومواجهات ميدانية تسند األسرى.
ودق��ت إدارة س��جون االحت��الل طب��ول احل��رب 
على األس��رى منذ صباح يوم األح��د، إذ قامت بعملية 
نق��ل قمعي��ة لع��دد م��ن قي��ادات اإلضراب في س��جن 
النق��ب، إل��ى جه��ة مجهول��ة. وم��ن املتوق��ع أن تزداد 
وتيرة القمع والنقل التعس��في بحق قيادات األس��رى 
م��ن أج��ل ض��رب رأس اإلض��راب. وقال رئي��س هيئة 
ش��ؤون األس��رى واحملررين، عيس��ى قراق��ع: »أتوقع 
أن يب��دأ اإلض��راب صب��اح االثن��ني، وهو يوم األس��ير 
الفلس��طيني، مبشاركة نحو 1500 أسير فلسطيني«. 
ورأى قراق��ع أن ه��ذا اإلض��راب س��يكون »عب��ارة عن 

إلى عزل انفرادي في سجن اجللمة.
وحذر رئيس النادي ق��دورة فارس -في تصريح 
لوكالة األناض��ول- من أن »اإلج��راءات القمعية التي 
تتخذه��ا الس��لطات اإلس��رائيلية في الي��وم األول من 
اإلض��راب، تش��ير إل��ى نواي��ا مبّيت��ة بقم��ع اإلضراب 

وكسره«.
وج��اءت اخلط��وات العقابي��ة اإلس��رائيلية بعد 
س��اعات من دخ��ول 1500 أس��ير فلس��طيني إضراباً 

ش��به انتفاضة، وهو اإلض��راب األكث��ر جماعية الذي 
يق��وم به األس��رى منذ ع��ام 2012«. وبحس��ب قراقع 
ف��إن »اإلضراب يس��تنهض روح التضام��ن اجلماعي 
وروح احلركة األسيرة، ومن املتوقع أن يصاحبه هبة 
جماهيرية واس��عة، في الوطن والشتات، تضامناً مع 
األسرى ومناصرة لهم«. وأعلن األسرى، قبل أسابيع، 
مطالبهم من إدارة الس��جون، وه��ي تتفق وتتماثل مع 
قواعد القانون الدولي واإلنس��اني، وتتلخص بحقوق 
األس��رى في الزيارات العائلية، والعالج، ومنع العزل 
االنفرادي، ووقف سياسة القمع ضد املعتقلني، ووقف 
االعتق��ال اإلداري التعس��في، وااللتح��اق باجلامعات 

مفتوح��اً ع��ن الطع��ام ف��ي كاف��ة س��جون االحت��الل 
للمطالبة بتحسني أوضاعهم اإلنسانية، بالتزامن مع 
يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 نيسان 

من كل عام.
اإلس��المية  املقاوم��ة  حرك��ة  أس��رى  ويش��ارك 
)حم��اس( وفصائل فلس��طينية أخرى ف��ي اإلضراب، 
وهو األوس��ع من��ذ اإلضراب اجلماعي ف��ي أيار 2012 
مبش��اركة نح��و 2500 أس��ير، وانتهى بإنه��اء العزل 
االنف��رادي لعدد من قي��ادات احلركة وإعادة الس��ماح 

بالزيارة لعائالت األسرى من قطاع غزة.
وقال جميل س��عادة نائب مدير الدائرة القانونية 
ف��ي هيئ��ة ش��ؤون األس��رى واحملرري��ن، إن األس��رى 
اضطروا لإلضراب بسبب تردي احلالة املعيشية، في 
ظل س��حب كافة االمتي��ازات وع��دم إعطائهم احلقوق 

التي تكفلها القوانني الدولية.
وأش��ار س��عادة إل��ى أن مطالب املضرب��ني أيضاً 
تتمثل ف��ي إنهاء سياس��ة االعتق��ال اإلداري واإلهمال 
الطبي، والسماح بإدخال األطباء من اخلارج، وإجراء 

العمليات وعدم حتميلهم تكاليف العالج.
اتخذته��ا  الت��ي  الع��زل  سياس��ات  أن  واعتب��ر 
السلطات عقب الشروع في اإلضراب، تهدف إلى كسر 

عبر التعليم عن بعد.
ورأى رئي��س ن��ادي األس��ير، ق��دورة ف��ارس، أن 
احلرك��ة األس��يرة ستس��تعيد حقوق��اً س��لبت منه��ا، 
وس��تعيد االعتبار إلى أدوات العم��ل اجلماعي، ممثلة 
باإلضراب عن الطعام، األمر الذي يتيح فرصة إلعادة 
بن��اء األطر االعتقالية، على أس��س جدي��دة تقوم على 
إط��ار متحف��ز للنض��ال إذا م��ا تعرض��ت حقوقهم ألي 
اعتداء، وإذا ما تعرضت حياتهم للمس��اس، نظراً إلى 

وجود حكومة إسرائيلية متطرفة، على حد تعبيره.

سياسة اإلضراب.
فعالية تضامنية

وف��ي هذه األثن��اء، أصيب عدد من الفلس��طينيني 
بالرصاص املطاط��ي وحاالت اختن��اق بالغاز املدمع 
خ��الل مواجه��ات م��ع ق��وات االحت��الل ق��رب املدخل 

الشمالي ملدينة بيت حلم.
الش��بان  عش��رات  إن  محلي��ة  مص��ادر  وقال��ت 
الفلسطينيني توجهوا إلى موقع قبة راحيل العسكري، 
بعد مس��يرة ش��ارك فيها مئ��ات منهم دعماً لألس��رى 

الفلسطينيني املضربني عن الطعام.
وفي القدس، ش��ارك مئات الفلسطينيني في وقفة 
تضامنية مع األس��رى املضربني، إحياء ليوم »األسير 

الفلسطيني«.
ورفع املشاركون في املسيرة التي نظمتها »جلنة 
أهال��ي األس��رى« ونادي األس��ير الفلس��طيني، صوراً 
ملعتقل��ني مقدس��يني، والفت��ات كتب عليه��ا »جائعون 
حت��ى احلري��ة«، و«معرك��ة الكرامة«، في إش��ارة إلى 

الشعار الذي رفعه املضربون.
تضامن غزة

وفي غزة ش��ارك مئات في مظاهرة مبناسبة يوم 
األسير، وطالبوا باإلفراج عن األسرى الفلسطينيني.

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان 
إن لدى املقاومة القدرَة على حترير األسرى.

وفي هذا الس��ياق أكد »أبو عبيدة« الناطق باسم 
كتائب القس��ام اجلناح العس��كري حلركة حماس، أن 
حرية األس��رى قرار ودْين والتزام، واملس��ألة مس��ألة 

وقت فقط.
وش��دد أب��و عبي��دة على أن 
قضي��ة األس��رى مح��ط اهتم��ام 
رأس  وعل��ى  القس��ام  كتائ��ب 
أولوياته��ا، »رغ��م كل تفاصي��ل 
الوجع الفلسطيني، ورغم أجندة 
املقاومة املثقلة باألعباء الكبرى، 
لش��عبنا  يح��اك  م��ا  كل  ورغ��م 
ومقاومتن��ا م��ن دس��ائس وف��ن 

ومؤامرات«، وفق تعبيره.
ومنذ العام 1967، شهدت 
إضراب��ات  االحت��الل  س��جون 
ه��ذه  بع��ض  وجنح��ت  ع��دة. 
اإلضرابات في حتقيق أهدافها، 
عل��ى  االحت��الل  الت��ّف  بينم��ا 
بعضه��ا اآلخ��ر أو تراج��ع عما 

قطعه من وعود.{

وبحس��ب مدير مركز »أحرار« املختص بش��ؤون 
األس��رى واحملرري��ن، ف��ؤاد اخلف��ش، ف��إن الفصائ��ل 
إس��ناد  ق��ررت  »حم��اس«،  وأبرزه��ا  الفلس��طينية، 
اإلضراب بعد أسبوع من انطالقه بخطوات تدريجية. 
ويعتبر اخلفش أن هذه اخلطوات تشكل موقفاً متقدماً 
م��ن حرك��ة »حم��اس« واليس��ار الفلس��طيني، وه��و 
موقف مرش��ح للتطور أكثر حس��ب الوض��ع امليداني.
الفلس��طيني  الش��ارع  التف��اف  أن  مراقب��ون  وي��رى 
وإس��ناد األسرى بش��كل حقيقي عبر فعاليات ونضال 
ميدان��ي، م��ن املمك��ن أن يغي��ر كل التوقع��ات، وه��ذا 
بالضب��ط م��ا ال ترغ��ب ب��ه الس��لطة الفلس��طينية، إذ 
أص��در الرئي��س محم��ود عباس ق��راراً، قبل أس��ابيع، 
بضرورة تدخل املس��توى السياسي واألمني للحديث 
مع اإلس��رائيليني حول مطالب األسرى، لكن حتى هذا 
التدخل على أعلى املس��تويات باء بالفشل أمام تعنت 
حكومة االحت��الل. وقال اخلف��ش إن اإلضراب »يعني 
أن الش��ارع س��يتحرك، والسلطة الفلس��طينية معنية 
ببق��اء الضف��ة هادئ��ة، لكن ه��ذا األمر س��يكون صعباً 
في ظ��ل إضراب مئات من أس��رى فت��ح«. وأضاف أن 
الس��لطة الفلسطينية »لديها خش��ية حقيقية من عدم 
قدرته��ا على الس��يطرة على الش��ارع، وحتدي��داً على 
فتح، ألن من يضرب هذه املرة هم رموز حركة فتح في 

السجون، الصادرة بحقهم أحكام املؤبد«.
واملؤسس��ات  والق��وى  الفعالي��ات  وأق��رت 
الفلس��طينية برنام��ج فعالي��ات تضامنية ومس��اندة 
االحت��الل  س��جون  داخ��ل  الفلس��طينيني  لألس��رى 
اإلس��رائيلي، وإحياء لذكرى يوم األس��ير الفلسطيني، 
ب��دءاً بفعالية إيقاد ش��علة احلرية ف��ي مدينة نابلس 
ش��مال الضفة الغربية احملتلة، إيذان��اً ببدء فعاليات 
يوم األس��ير، الت��ي نفذت مس��اء األحد. كذلك س��تنفذ 
الق��وى والفعالي��ات واملؤسس��ات سلس��لة فعالي��ات 
في احملافظ��ات الفلس��طينية، منها الفعالي��ات الفنية 
والثقافية واملسيرات الشعبية والوقفات االحتجاجية، 
ون��دوات ومؤمترات، وإقامة خي��ام اعتصام دائمة في 

مراكز املدن كنقطة انطالق لتلك الفعاليات.{

بقلم: نائلة خليل

حماس: سياسات عباس
تجاه غزة تعزز االنقسام

املقاوم��ة  حرك��ة  ج��ددت 
موافقته��ا  )حم��اس(  اإلس��المية 
عل��ى إج��راء انتخابات ش��املة في 
وأك��دت  الفلس��طينية،  األراض��ي 
مسؤولية الس��لطة الفلسطينية عن 
قطاع غزة، ونبهت إلى أن سياسات 
الرئي��س محمود عب��اس جتاه غزة 

تعزز االنقسام.
وق��ال عضو املكتب السياس��ي 
إن  احلّي��ة  خلي��ل  حم��اس  حلرك��ة 

حكومة التوافق الفلسطينية ما زالت املسؤولة عن قطاع غزة.
وخ��الل مؤمتر صحف��ي عقد في غزة ي��وم الثالثاء، طال��ب احلّية الرئي��س الفلس��طيني بالتراجع عن 
خصومات املوظفني وإلغاء الضرائب املفروضة على وقود محطة الكهرباء في قطاع غزة. وقال إن سياسات 
الرئيس عباس جتاه غزة تعزز االنقس��ام وتس��تهدف غزة بكافة مكوناتها، وأك��د أن أي لقاء مع وفد حركة 

فتح الذي أعلن أنه سيأتي لغزة يجب أن يكون في إطار وحضور فصائلي كامل.
م��ن جهته��ا دع��ت احلكومة الفلس��طينية حركة حم��اس إل��ى االلتزام بخط��ة عباس إلنهاء االنقس��ام 

الفلسطيني دون شروط، دون أن تقدم تفاصيل حول خطة عباس ومضمونها.
وأضاف��ت احلكومة -في بي��ان صدر عقب اجتماعها- إن ممارس��ات حركة حماس ف��ي غزة تعيق كل 

املساعي التي تقوم بها القيادة الفلسطينية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في القطاع.
وم��ن املفت��رض أن يزور وفد من حركة فتح برئاس��ة محمود العالول قطاع غ��زة، لعرض خطة عباس 

إلنهاء االنقسام.
وكان عباس قد هدد األس��بوع املاضي بأنه بصدد القيام بخطوات غير مس��بوقة بشأن االنقسام خالل 

االسير مروان البرغوتياأليام املقبلة.



7األمان األمان اإلقليمياألمـان - العــدد 1259 - 21 نيسان 2017م

هل ستوقف »إسرائيل« غاراتها في سيناء؟
ال خالف في تل أبيب على تعاظم مستوى الدافعية 
لدى تنظيم »والية س��يناء« بش��كل غير مس��بوق للمس 
باألهداف اإلسرائيلية، في أعقاب تواتر الشواهد واألدلة 
عل��ى ال��دور الكبير واحلاس��م للجي��ش اإلس��رائيلي في 

احلرب التي تشنها مصر على التنظيم.
ومثل��ت اخلطوة غير املس��بوقة الت��ي أقدمت عليها 
إس��رائيل قبل أس��بوع بإغ��الق معبر »طاب��ا« احلدودي 
الس��ياح  ومن��ع  اليه��ودي،  »الفص��ح«  عي��د  عش��ية 
اإلس��رائيليني م��ن دخول س��يناء؛ ترجمة ملخ��اوف هذه 
النخ��ب م��ن ردود فعل محتمل��ة للتنظيم على الش��راكة 
بني نظام السيس��ي وحكوم��ة تل أبيب. وقد ب��ّرر ديوان 
رئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية الق��رار الدرام��ي بإغالق 
املعبر بوجود معلومات استخبارية »دقيقة« حول عزم 

التنظيم على ضرب أهداف إسرائيلية.
اعتراف إسرائيلي بالغارات

تدّرجت إس��رائيل في إفصاحه��ا عن اجلهد احلربي 
ال��ذي تق��وم به ف��ي ح��رب نظام السيس��ي ض��د تنظيم 
»والي��ة س��يناء«. فق��د نق��ل موق��ع وكال��ة »بلومبيرغ« 
األميركي��ة قبل عام تقريباً عن مس��ؤول إس��رائيلي أمني 
س��ابق قوله إن إسرائيل ش��رعت -منذ عام 2014- في 
شن غارات جوية باس��تخدام الطائرات بدون طيارضد 
قادة وعناصر »والية س��يناء«، بناء على طلب وتنسيق 

مع نظام السيسي.
وق��د تط��رق كب��ار املعلق��ني الصهاين��ة املرتبط��ني 
مبؤسسة احلكم إلى الغارات اإلسرائيلية التي تستهدف 
تنظيم »والية س��يناء« بالتنس��يق مع السيس��ي، حيث 
انتقد يوس��ي ميلمان املعلق العس��كري ف��ي »معاريف« 
ه��ذه  أن  اعتب��ار  عل��ى  بش��أنها،  املعلوم��ات  تس��ريب 
التسريبات متس مبكانة السيسي أمام شعبه، مما يضر 

في النهاية بإسرائيل )معاريف، 11 متوز 2016(.
ف��ي حني داف��ع رون ب��ن يش��اي كبي��ر املعلقني في 
»يديعوت أحرنوت« عن التسريبات وطالب بأن تعلنها 
إسرائيل بشكل رسمي، متاماً كما تعلن الواليات املتحدة 
غاراتها التي تنفذها الطائرات بدون طيار في أفغانستان 
وباكستان واليمن وغيرها )يديعوت أحرنوت، 11 متوز 

.)2016
ومم��ا ال ش��ك في��ه أن أوض��ح إق��رار رس��مي بش��ن 
الغارات بواس��طة الطائرات بدون طيار في س��يناء جاء 
على لس��ان وزير احلرب اإلس��رائيلي أفيغ��دور ليبرمان 
قب��ل حوالي ش��هرين، عندما قال -في مقابل��ة مع إذاعة 
اجليش اإلس��رائيلي- إن غارة أدت إلى تصفية خمس��ة 

م��ن عناص��ر »والي��ة س��يناء« ج��اءت رداً عل��ى إط��الق 
التنظيم صواريخ على مدينة »إيالت«.

منظومة شراكة متكاملة
إذا كان��ت الغ��ارات اإلس��رائيلية الت��ي تس��تهدف 
تنظيم »والية سيناء« هي املظهر األبرز للشراكة واألكثر 
فجاجة بني تل أبيب ونظام السيس��ي، فإن هناك مظاهر 
أمنية واس��تخبارية وسياس��ية أخرى لهذه الش��راكة ال 
تق��ل أهمية. فق��د أقر قائد ش��عبة العملي��ات في اجليش 
اإلس��رائيلي اجلنرال نيتس��ان ألون بأن إس��رائيل تزّود 
اجليش املصري مبعلومات اس��تخبارية تس��اعده على 

استهداف »والية سيناء« )هارتس، 2 متوز 2016(.
دقيق��ة  تفاصي��ل  »معاري��ف«  صحيف��ة  وكش��فت 
تقدمه��ا  الت��ي  االس��تخبارية  املس��اعدة  طاب��ع  ح��ول 
إس��رائيل للجيش املصري، حيث أش��ارت إلى أن وحدة 
التجس��س اإللكتروني )وحدة 8200( التابعة لش��عبة 
االس��تخبارات العس��كرية اإلس��رائيلية )أم��ان( ت��زّود 
اجلي��ش املصري مبعلومات اس��تخبارية يتم احلصول 
عليه��ا عب��ر عمليات التصوي��ر التي تقوم به��ا الطائرات 
بدون طيار أو األقم��ار الصناعية، فضالً عن دور الوحدة 
في اعتراض املكاملات الت��ي يجريها قادة وكوادر »والية 

سيناء« )معاريف، 25 شباط 2017(.
وأكث��ر من ذل��ك؛ أش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن جهاز 
املخاب��رات الداخلية اإلس��رائيلي )الش��اباك( املس��ؤول 
عن جمع املعلومات االستخبارية من سيناء عبر جتنيد 
مصادر بشرية، يقوم بتزويد األمن املصري باملعلومات 

املتعلقة بالتنظيم.
وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل أذنت لنظام السيسي 
بتجاوز بن��ود امللحق األمني في اتفاقي��ة »كامب ديفد«، 
وس��محت للجيش املصري بجل��ب دبابات واس��تخدام 
الطائرات النفاثة في ش��مال سيناء لتحسني قدرته على 

مواجهة التنظيم.
أهداف االستنفار اإلسرائيلي

ينبثق التحرك العسكري واالستخباري اإلسرائيلي 
في س��يناء من منظوم��ة اعتبارات اس��تراتيجية تتعلق 
باألس��اس مبكانة نظام السيس��ي في البيئ��ة اإلقليمية 
للكي��ان الصهيون��ي، إلى جانب إدراك تل أبيب أن ش��به 
جزي��رة س��يناء متثل س��احة مواجه��ة متقدم��ة للدفاع 
واألمني��ة  االس��تراتيجية  واملراف��ق  املس��توطنات  ع��ن 

اإلسرائيلية في صحراء النقب.
وم��ن هنا، لم يكن من املس��تهجن أن يصف الرئيس 
الس��ابق للدائرة السياس��ية واألمنية ف��ي وزارة احلرب 

اإلسرائيلية اجلنرال عاموس جلعاد -الذي كان مسؤول 
مل��ف العالقات مع مصر- االنقالب الذي قاده السيس��ي 
بأنه »أهم معجزة حدثت إلسرائيل« )موقع قناة التلفزة 

اإلسرائيلية الثانية، 12 آذار 2014(.
ولذلك ف��إن إلس��رائيل مصلحة كبيرة في حتس��ني 
قدرة نظام السيسي على التعاطي مع التحديات األمنية 
الت��ي يواجهها ه��ذا النظ��ام، وحتديداً تلك الت��ي ميثلها 

تنظيم »والية سيناء«.
ف��ي الوق��ت ذات��ه، ف��إن إس��رائيل ت��رى ف��ي حرب 
السيس��ي ضد »والية س��يناء« حربها، حيث تخشى أن 
يفضي استقرار التنظيم إلى تهديد عمقها االستراتيجي. 
فصحراء سيناء تتاخم صحراء النقب التي تضم العديد 
م��ن املس��توطنات، وبش��كل خ��اص تضم مراف��ق أمنية 
واس��تراتيجية حساس��ة، م��ن بينه��ا مفاع��ل »دميونا« 

النووي وعدد كبير من املطارات والقواعد احلربية.
ومن نافلة القول إنه مقاب��ل دورها في احلرب على 

»والية س��يناء« فإن نظام السيسي يساعد إسرائيل في 
جتفيف منابع املقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، عبر سد 
منافذ تهريب السالح والوسائل القتالية بإغالق األنفاق 

وتشديد احلصار البري والبحري.
ال يوجد حتى اآلن ما يدل على أن دائرة صنع القرار 
بإس��رائيل س��تأمر بوقف الغارات اجلوية ض��د »والية 
س��يناء«، على اعتبار أن التس��ليم بفشل نظام السيسي 
ف��ي مواجهته يعن��ي التمهي��د لنقل املواجه��ة إلى داخل 

الكيان الصهيوني وحتديداً داخل صحراء النقب.
لكن على كل األحوال، أرغمت املخاوُف من ردة فعل 
»والية سيناء« على الغارات التي تنفذها الطائرات بدون 
طيار، إس��رائيَل على اإلضرار بنظام السيس��ي سياسياً 
واقتصادياً، دون أن تقص��د ذلك. فقد جاء قرار نن ياهو 
بإغالق معبر »طابا« -بحجة أن »والية سيناء« يخطط 
لتنفيذ عمليات داخل س��يناء ضد س��ياح إس��رائيليني- 
بعد ي��وم فقط من إعالن السيس��ي أن التنظيم قد اندحر 
في سيناء، مما دفعه لتنفيذ عمليات في العمق املصري، 
كان��ت أخراه��ا حادث��ة تفجي��ر الكنيس��تني ف��ي طنط��ا 

واإلسكندرية.
ومّث��ل القرار اإلس��رائيلي نس��فاً ملصداقي��ة خطاب 
السيس��ي، كم��ا ش��ّكل حتذيراً غير مباش��ر للس��ياح من 

التوجه إلى املرافق السياحية املصرية في سيناء.
ورغ��م أن القيادة اإلس��رائيلية غير مس��تعدة حتى 
اآلن للتوق��ف ع��ن مس��اعدة السيس��ي ف��ي مواجهت��ه 
»والي��ة س��يناء«؛ ف��إن 
س��يخضع  موقفه��ا 
ملي��زان  النهاي��ة  ف��ي 
واخلس��ارة.  الرب��ح 
أن  تب��نّي  ح��ال  وف��ي 
تدفعها  الت��ي  الفاتورة 
ملس��اعدة  أبي��ب  ت��ل 
فإن  كبي��رة؛  السيس��ي 
حتم��اً  س��يفضي  ه��ذا 
احلكوم��ة  إجب��ار  إل��ى 
عل��ى  اإلس��رائيلية 
موقفه��ا  مراجع��ة 

واستخالص العبر.{

بقلم: صالح النعامي

أّي خيارات تملكها »حماس« 
لمجابهة تهديدات عباس؟

اليمن: محكمة حوثّية
تقضي بإعدام صحافي مختطف

تش��ير اخلطوات االحتجاجي��ة التصعيدية األخيرة 
إلى أن حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( قررت مجابهة 
إجراءات وتهديدات الرئيس الفلس��طيني محمود عباس، 
الهادف��ة إلرغام احلرك��ة على اس��ترجاع القطاع حلضن 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
احلرك��ة الت��ي ب��دأت تظاهراته��ا االحتجاجية ضد 
اقتطاع السلطة ثلث املستحقات الشهرية لعشرات آالف 
املوظف��ني من أبن��اء قطاع غ��زة، باتت ت��درك أن الرئيس 
عب��اس مقب��ل عل��ى اتخ��اذ إج��راءات أخ��رى س��تطاول 
قطاع��ات حيوي��ة مهم��ة، كالكهرباء والصح��ة والتعليم 

وغيرها.
ويفت��ح تأزم اخل��الف األخير بني الس��لطة وحماس 
م��ن  لكثي��ر  الب��اب  غ��زة،  قط��اع  إدارة  مس��تقبل  ح��ول 
التس��اؤالت عن اخليارات السياس��ية واالقتصادية التي 

ميلكها كال الطرفني إلخضاع اآلخر.
ويؤكد القيادي في احلركة وأحد الناطقني باس��مها 
إسماعيل رضوان، أن حماس ستجابه إجراءات الرئيس 
عب��اس املعادي��ة للش��عب الفلس��طيني، باالحتجاجات 
والن��زول إل��ى امليادين والس��احات العام��ة للتعبير عن 

رفضها.
فصل غزة

ويضي��ف أن حركت��ه ب��دأت وض��ع كاف��ة الفصائل 
الوطنية واإلس��المية في صورة موقفه��ا حيال تهديدات 
الرئيس للقطاع وما س��ينجم عنها من أزمات، مش��يراً في 
الوق��ت ذات��ه إلى أن احلركة مس��تعدة حلوار ش��امل مع 
الس��لطة وحرك��ة فتح مبش��اركة الفصائل الفلس��طينية 

ضمن اإلطار الوطني.
ويحذر رضوان من حصر حركة حماس وقطاع غزة 
ف��ي الزاوية، ويعتب��ر أن قطع رواتب املوظف��ني وافتعال 
أزم��ة الكهرب��اء واملي��اه والصح��ة والتعلي��م، يصب في 
إطار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن مش��روع 

إقليمي دولي لتصفية القضية الفلسطينية.
القي��ادي في حرك��ة التحري��ر الوطني الفلس��طيني 
)فت��ح( أمني مقبول، رف��ض احلديث املس��بق عن ماهية 
» اإلج��راءات« التي س��يلجأ إليها عباس حي��ال القطاع، 

ف��ي س��ابقة م��ن نوعه��ا أص��درت محكم��ة ميني��ة 
خاضع��ة لس��يطرة احلوثيني حكم��اً بإع��دام الصحافي 
اليمن��ي املختطف، يحيى عب��د الرقي��ب اجلبيحي، الذي 
مت اختطافه ف��ي صنعاء في 6 أيلول 2016، بحس��ب ما 
أفادت تقارير عديدة، مش��يرة إلى أن اجلبيحي هو عضو 
احتاد الصحافيني العرب ونقاب��ة الصحافيني اليمنيني، 
ومحاض��ر بكلي��ة اإلعالم ف��ي جامعة صنع��اء، وكان قد 
عم��ل خالل فت��رة الثمانين��ات مراس��الً صحافي��اً، وتقلّد 

منصب مستشار إعالمي في رئاسة الوزراء.
وأث��ار صدور احلكم دون محاكمة مس��بقة أو تعيني 
محاٍم للدفاع عن اجلبيحي موجة اس��تنكار واسعة لدى 
اجله��ات اإلعالمي��ة واحلقوقية ف��ي اليمن، حي��ث أدانت 
نقاب��ة الصحافي��ني اليمنيني ما وصفت��ه ب�»حكم اإلعدام 
التعس��في« بحق اجلبيحي. وقالت النقابة في بيان إّنها 
»تس��تنكر بش��دة هذا احلكم غير الدس��توري والقانوني 
واملعّب��ر ع��ن س��لطة األم��ر الواق��ع الت��ي اس��تهدفت كل 
مقوم��ات احلريات االعالمية والصحافية، وأعادت اليمن 
الى العه��ود الش��مولية واالس��تبدادية، وأدت الى نش��ر 

اخلوف والرعب في أوساط الصحافيني«.
وف��ي حني دع��ت النقاب��ة كافة املنظم��ات احلقوقية 
احمللي��ة والدولي��ة املعني��ة بحري��ات ال��رأي والتعبي��ر 
للتضام��ن مع اجلبيحي ورفض ه��ذا احلكم والعمل على 
إيق��اف العن��ف املتزايد جت��اه الصحاف��ة والصحافيني، 
س��ارع صحافي��ون وإعالمي��ون وناش��طون حقوقي��ون 
إل��ى إط��الق حمل��ة حت��ت عن��وان احلريةللصحافي_
يحيىاجلبيح��ي، الت��ي ش��هدت ف��ي الس��اعات األخيرة 

معتبراً أن احلديث عنها س��ابق ألوان��ه. وأعرب عن أمله 
في أن يتمك��ن وفد حركة فتح املتوق��ع وصوله لغزة من 
معاجل��ة اإلش��كاليات القائم��ة، وتش��كيل حكومة وحدة 
وطني��ة، وإنهاء مأس��اة االنقس��ام اس��تناداً إل��ى املقترح 
القط��ري ال��ذي يقوم على إيج��اد حلول ملش��اكل موظفي 
قطاع غزة، والعمل على تش��كيل حكوم��ة وحدة وطنية، 

وتفعيل املجلس التشريعي.
حتول واضح

ورغ��م أن تصريح��ات رض��وان ومقب��ول ال حتم��ل 
ص��ورة واضحة ملا س��تؤول إليه األوضاع خ��الل الفترة 
القريبة القادمة، فإنها تشير بشكل أو بآخر إلى أن التأزم 

واحتمال التصعيد من السيناريوهات األكثر ترجيحاً.
وفي هذا الس��ياق؛ يقول أس��تاذ العلوم السياس��ية 
بجامع��ة األزه��ر ف��ي غ��زة ناج��ي ش��راب، إن العالق��ة 
السياس��ية ب��ني حرك��ة حماس وحرك��ة فتح والس��لطة 
الفلسطينية وصلت إلى طريق الالعودة، ويتوقع أن تبدأ 
السلطة الفلسطينية بتقليص الدور املنوط بها اقتصادياً 
وخدماتياً في غزة، بغية خلق قوى داخلية ضاغطة على 

حركة حماس.
ويرى ش��راب في إعالن رئيس السلطة الفلسطينية 
بش��كل واضح وصريح عن اتخاذ خطوات غير مسبوقة 
إلنه��اء االنقس��ام، حتوالً واضح��اً في املوقف السياس��ي 
للسلطة التي بيدها الكثير من الوسائل واألدوات للضغط 

على حركة حماس.
ويتفق احمللل السياس��ي مؤمن بسيس��و مع شراب 
ف��ي أن حم��اس ال متلك خي��ارات فاعلة ملواجه��ة قرارات 
الرئي��س وإجراءات��ه بحق غ��زة، ليس فق��ط لالعتبارات 
السياسية السالفة الذكر، بل ألن اقتطاع الرواتب وغيرها 
م��ن األزمات س��ينعكس س��لباً عل��ى احلركة املعيش��ية 

والتجارية واالقتصادية في القطاع.
ويقل��ل بسيس��و م��ن فرص توص��ل حم��اس لنقاط 
وي��الت  غ��زة  قط��اع  لتجني��ب  الس��لطة  م��ع  مش��تركة 
املعان��اة املقبلة، مش��يراً إلى أن احلرك��ة ال متلك مقومات 
مالي��ة واقتصادي��ة ملجابه��ة تهدي��دات عب��اس في حال 

تنفيذها.{

تفاع��الً ملحوظ��اً م��ن قب��ل الرافض��ني واملعترضني على 
احلكم. 

م��ن جانب��ه، طال��ب نائ��ب رئي��س ال��وزراء، وزي��ر 
باحلري��ة  املخالف��ي،  املل��ك  عب��د  اليمن��ي  اخلارجي��ة 
للصحاف��ي اجلبيح��ي، ول��كل املعتقل��ني »ف��ي س��جون 
االنق��الب الدم��وي«. وق��ال املخالف��ي عب��ر حس��ابه في 
»تويت��ر« إن احلك��م ال��ذي أص��دره االنقالبي��ون بح��ق 
الصحاف��ي اجلبيحي، يكش��ف حجم إجرام املليش��يات، 
وعبثها بالقضاء والدولة، وهو ما يستوجب أوسع إدانة 
وحترك. وأش��ار إلى أن اخلارجية تخاط��ب األمني العام 
لألمم املتحدة، ومفوض حقوق اإلنسان واملبعوث األممي 
وس��فراء الدول الراعية للسالم بشأن جرمية احلكم على 

الصحافي يحيى اجلبيحي.{
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النزاع المصري السوداني حول حاليب وشالتين
يرج��ع الن��زاع املصري الس��وداني ح��ول مثلث 
متعارض��ني  ادعاءي��ن  وج��ود  إل��ى  نظ��راً  حالي��ب 
ملوضوع خط احلدود، غالباً ما ينش��أ مثل هذا النوع 
من املنازعات نتيجة وجود سندين مختلفني لتعيني 
خط احل��دود الصحي��ح. ويدخ��ل هذا الن��زاع ضمن 
طائف��ة املنازعات القانونية التي يجب تس��ويتها من 
خالل إعمال حكم القانون، وإن كانت اخلبرة العملية 
ف��ي هذا اخلص��وص تفيد ب��أن الدول أحيان��اً تفضل 
تس��وية بعض هذه املنازع��ات عن طريق الوس��ائل 
السياس��ية للتوصل إلى حل توفيقي بعيداً عن حكم 

القانون.
نبذة عن حاليب وشالتني

تق��ع منطق��ة حالي��ب وش��التني عل��ى احل��دود 
الرس��مية بني مصر والس��ودان، وتبلغ مساحتها20 
أل��ف كيل��و متر مرب��ع عل��ى س��احل البح��ر األحمر، 
وحالي��ب تقطنه��ا قبائل متت��د بجذوره��ا التاريخية 
بني اجلانب��ني كما تتنقل ه��ذه القبائل بس��هولة عبر 
احلدود، ألن وجودها كان س��ابقاً على رسم احلدود، 
وبه��ا نقط��ة وطري��ق يرب��ط بينه��ا وبني الس��ويس 
عب��ر بئر ش��التني وأبو رم��اد، وتتصل حالي��ب ببور 
س��ودان بطريق ب��ري غير مس��فلت، وتبلغ املس��افة 
من الس��ويس - حاليب - بورس��ودان نحو 10485 
ك��م تقريب��اً، وتعد مدين��ة حاليب البواب��ة اجلنوبية 
ملص��ر على س��احل البح��ر األحم��ر، وتظ��ل الوظيفة 
الرائ��دة لها تقدمي اخلدم��ات اجلمركية للعابرين إلى 
احلدود السودانية، باإلضافة إلى األنشطة التجارية 

املصاحبة لذلك.
 وتتمت��ع منطق��ة حالي��ب بأهمية اس��تراتيجية 
ل��دى اجلانبني املصري والس��وداني، حيث تعتبرها 
مصر عمقاً استراتيجياً مهماً لها ألنها جتعل حدودها 
مكش��وفة  األحم��ر  البح��ر  س��احل  عل��ى  اجلنوبي��ة 
ومعرضة للخطر، األمر الذي يهدد أمنها القومي، كما 
تنظر الس��ودان إلى املنطقة باعتبارها عامالً مهماً في 
احلفاظ على وحدة الس��ودان واس��تقراره السياسي 
ملا تش��كله املنطقة من امتداد سياس��ي وجغرافي لها 
عل��ى س��احل البحر األحم��ر، باإلضافة إل��ى أهميتها 

التجارية واالقتصادية لكال البلدين.
خام��ات  أن  إل��ى  الدراس��ات  أش��ارت  وق��د 
املنجني��ز تتوافر مبنطقة حالي��ب باحتياطات هائلة 
مرتفع��ة اجل��ودة، وأثبت��ت صالحية اخل��ام إلنتاج 
كيماويات املاغنس��يوم غير العضوية مثل كبريتات 
وكلوريد املاغنس��يوم، وهي ضروري��ة جداً لصناعة 
املنس��وجات، وجترى حالياً دراسات لالستفادة من 
ه��ذا اخلام إلنت��اج حراري��ات املاغنس��يوم بديالً عن 
اإلس��تيراد، وكذا انتاج املاغنس��يوم الذي يس��تخدم 
بشكل كبير في صناعة األس��مدة. كما يأتي موضوع 
اكتش��اف البترول ومعادن ثمين��ة أخرى في حاليب 
كمح��رك لتصعي��د الن��زاع ب��ني الدولت��ني عل��ى هذه 

املنطقة.
اجلذور التاريخية للنزاع

 الوجود البريطاني املتزامن في مصر والسودان 
ه��و ال��ذي أدى إلى تعي��ني اخلط احل��دودي الفاصل 
ب��ني البلدين، وكان ذلك من نتاج الفكر االس��تعماري 
البريطان��ي ال��ذي كان يترق��ب حلظ��ة تفكي��ك أمالك 
الدول��ة العثماني��ة، حيث وقع��ت إتفاقية الس��ودان 
بني مصر وبريطانيا ف��ي 19 كانون الثاني 1899م، 
والتي وقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها 
في ذلك احلني، وعن بريطانيا اللورد »كرومر« املعتمد 
البريطان��ي ل��دى مص��ر، ونص��ت امل��ادة األول��ى من 
االتفاقي��ة على أن احلد الفاصل بني مصر والس��ودان 
ه��و خط عرض 22 درجة ش��ماالً، وم��ا لبث أن أدخل 
على ه��ذا اخل��ط بع��ض التعدي��الت اإلداري��ة بقرار 
م��ن ناظر الداخلي��ة املصري بدع��وى كان مضمونها 
من��ح التس��هيالت اإلداري��ة لتح��ركات أف��راد قبائ��ل 
البشارية السودانية والعبابدة املصرية، وقد أفرزت 

التعديالت ما ُيسمى مشكلة حاليب وشالتني.
وتش��ير املراج��ع التاريخية إل��ى أن املرة األولى 
التي أثير فيها النزاع احلدودي بني مصر والس��ودان 
حول حاليب كان مطلع عام 1958م، عندما أرس��لت 
احلكوم��ة املصرية مذك��رة إلى احلكومة الس��ودانية 
اعترضت فيها على قان��ون االنتخابات الذي أصدره 
الس��ودان في 27 ش��باط 1958م ، وأش��ارت املذكرة 
إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن احلدود 
املش��تركة إذ أدخ��ل املنطق��ة الواقع��ة ش��مال مدينة 
وادي حلف��ا واملنطق��ة احمليط��ة بحالي��ب وش��التني 

على س��واحل البحر األحمر ضمن الدوائر االنتخابية 
الس��ودانية، وطالب��ت حينه��ا مصر بحقه��ا في هذه 
املناط��ق التي يق��وم الس��ودان بإدارتها ش��مال خط 
ع��رض 22 درجة، وكانت هذه ه��ي املرة األولى التي 

أعلن فيها نزاع على احلدود بني البلدين.
الدفوع التي يعتمد عليها البلدان

في نزاعهما:
إن ادارة الس��ودان للمثل��ث املتن��ازع علي��ه منذ 
ع��ام 1902م ال تع��د إدارة م��ن جانب دولة مس��تقلة 
ذات ش��خصية قانونية معترف بها، وال يستطيع أن 
يحاجج السودان بسيادته على هذه املنطقة في تلك 
الفترة ألنه كان اقليماً ناقص الس��يادة، فضالً عن أن 
منش��أ السلطة -التي يّدعي الس��ودان ممارستها في 
تل��ك احلقبة- ه��و الق��رارات اإلدارية املصري��ة التي 
أس��بغت عل��ى الوج��ود الس��وداني مظه��راً اداري��اً ال 

يشكل مظهراً من ممارسة السيادة علي املنطقة.
وحني خرجت الس��لطات السودانية عن احلدود 
املرخص��ة له��ا م��ن قب��ل الس��لطات املصري��ة ع��ام 
1958م ف��إن الس��لطات املصري��ة اعترضت رس��مياً 
عل��ى هذه القرارات في العديد م��ن مظاهر االعتراض 
الدبلوماس��ية الرس��مية، وأيضاً املب��ادرة وألول مرة 
بتحري��ك وح��دات وطنية م��ن اجليش املص��ري الى 

املثلث املتنازع عليه.
وتؤك��د مص��ر أنها ل��م تب��رم اي��ة معاه��دات أو 
اتفاقي��ات دولي��ة س��واء ب��ني مص��ر وبريطاني��ا أو 
ب��ني الس��ودان ومص��ر ف��ي جمي��ع املراح��ل الزمنية 
والتاريخي��ة إلضفاء صفة )دولي��ة( على التعديالت 
احلدودي��ة اإلدارية بينم��ا ترفض مصر الق��ول بأنها 
تنازل��ت مبوجب التعدي��الت املذكورة عن س��يادتها 
عل��ى املناطق املتن��ازع عليها والتي تقع ش��مال خط 
العرض )22( درجة، فمصر كانت خاضعة لس��يادة 
الب��اب العال��ي، وكان��ت ممنوع��ة مبوج��ب ذلك من 
التن��ازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها 
إال من خ��الل موافقة صريحة من الدول��ة العثمانية، 
ولذل��ك فه��ي ل��م تس��تطع االحتج��اج بالنس��بة إلى 

احلدود مع السودان.
وتذه��ب الدف��وع املصري��ة إلى أن فك��رة التقادم 
التي يدفع بها السودان ليس مقطوعاً بها وبصحتها 
متاماً م��ن قبل القان��ون الدولي، وه��ي مرفوضة من 
قب��ل اجلان��ب املص��ري، فضالً ع��ن أن امل��دة الزمنية 
ح��ول التق��ادم ه��ي مح��ل اخت��الف. كم��ا أن التعداد 
أو اإلحصاء الس��كاني الرس��مي األخير ال��ذي اجرته 
احلكوم��ة الس��ودانية ل��م يتضم��ن إحص��اء س��كان 

حاليب وشالتني.
وق��د رفض��ت أكب��ر القبائ��ل الت��ي تس��كن مثلث 
حالي��ب، وه��م الرش��ايدة، العبابدة، البش��ايرة قرار 
الت��ي  الس��ودانية  لالنتخاب��ات  القومي��ة  املفوض��ة 
حتدثت ع��ن احقيته��م باملش��اركة ف��ي االنتخابات، 
وأعلن��ت القبائل الثالث أثن��اء احتفالهم بانتصارات 

اكتوبر عام 2009م أنهم مصريون %100.
حاليب تبرز وتختفي

رغم هذا التباين في وجهات النظر بني اجلانبني 
املصري والس��وداني حول أحقية كل منهما للسيادة 
عل��ى ه��ذه املنطق��ة، ف��إن أي��اً م��ن البلدين ل��م يتخذ 
خطوة نحوعرض هذه املش��كلة عل��ى محكمة العدل 
الدولي��ة، أو أي من محاك��م التحكي��م الدولية، كذلك 
ح��رص البل��دان عل��ى اس��تمرار العالق��ات األخوية 

والرواب��ط التاريخية بني الش��عبني اجلارين، وذلك 
من خالل اللجوء إلى الوس��ائل السياس��ية والقنوات 

الدبلوماسية حلل النزاع.
 فبرغم قدم مش��كلة حاليب بني مصر والسودان 
إال أنه��ا في جميع مراحلها التاريخية لم تبلغ مرحلة 
املواجهة العسكرية، وال تثار هذه املشكلة وتبرز على 

الس��طح إال حني يعمد أحد البلدين إل��ى إثارتها على 
خلفية تباين سياسي.

لق��د أعلن��ت الس��فارة الس��ودانية بالقاه��رة في 
بيان أصدرته بتاريخ 2002/8/18م أن اخلرطوم 
لم جتدد مطالبتها ملجلس األمن ببحث قضية حاليب 
مثلم��ا أش��ارت إل��ى ذلك بع��ض التقاري��ر، وجاء في 
البيان » أن مش��كلة حاليب ليس��ت ولي��دة عهد ثورة 
اإلنق��اذ، وإمن��ا ترج��ع لع��ام 1958م، وأن إدراجه��ا 
في مجلس األم��ن مت منذ ذلك التاري��خ، وظلت طوال 
هذه الفترة جتدد تلقائياً عن��د مراجعة مجلس األمن 

جلدول أعماله.
من جانبن��ا، ن��رى أن املفاوضات املباش��رة بني 
الدولت��ني هي أكث��ر الوس��ائل الدبلوماس��ية فاعلية 
لتس��وية ه��ذا الن��زاع، فاملفاوض��ات وس��يلة مرن��ة 
ن��واح  الس��لمية م��ن  املنازع��ات بالس��بل  لتس��وية 
عديدة، حيث إنها ميكن أن تطبق على جميع أش��كال 
املنازعات، سواء كانت سياسية أو قانونية أو تقنية. 
ومبا أن املفاوضات ال تشمل سوى الدول اإلطراف في 
النزاع، خالفاً للوسائل األخرى املدرجة في املادة 33 
من امليثاق، فإن بإمكان الدول أن ترصد جميع مراحل 
العملية من بدايتها حتى نهايتها، وأن جتريها بأكثر 
الط��رق التي جتده��ا مالئمة، فضالً عن أن��ه في واقع 
احلياة الدولية تعتب��ر املفاوضات -بوصفها واحدة 
من وسائل التسوية الس��لمية للمنازعات- الوسيلة 
الت��ي تلج��أ اليه��ا ال��دول ف��ي الغالب حل��ل القضايا 
موض��ع النزاع، وفي حني أنها ليس��ت ناجحة دائماً، 

إال انها تفيد في حل معظم املنازعات.{
معهد العربية للدراسات

جّل من ال يسهو
في العالقات المائية بين مصر والسودان

بقلم: فهمي هويدي

 صّح��ح لي الصحفي الس��وداني محمد آدم بع��ض املعلومات التي أوردتها عن مالبس��ات 
تأجيل س��فر وزي��ر اخلارجية املص��ري إلى اخلرط��وم، ال��ذي كان يفترض أن يتم يوم الس��بت 
املاض��ي )4/8(، وكن��ت ق��د أرجع��ت س��بب تأجي��ل س��فر الوزي��ر املصري إل��ى توت��ر األجواء 
السياس��ية وليس سوء األحوال اجلوية كما ذكرت التصريحات الرسمية. واعتمدت في ما نشر 
لي بهذا اخلصوص يوم 4/10 على ما أوردته النشرة اجلوية التي حتدثت عن صفاء اجلو في 
اخلرط��وم. إال أن الزميل محمد آدم أكد أن األحوال اجلوية كانت س��يئة فعالً يومذاك، وأن رحلة 
الطائرة املصرية تأجلت ثالث ساعات لذلك السبب قبل إلغائها، رغم انتهاء إجراءات سفر 150 

راكباً كانوا على متنها.
املعلوم��ة الثانية الت��ي صّوبها الكاتب تعلقت بالقرار الس��وداني اخلاص بفرض تأش��يرة 
دخول على املصرّيني التي اعتبرتها من قرائن توتر العالقات بني البلدين، إذ ذكر في هذا الصدد 
أن قرار اخلرطوم لم يأت رداً على قرار القاهرة بضرورة احلصول على موافقة أمنية قبل الس��فر 
إل��ى الس��ودان، فذلك الق��رار مت اتخاذه منذ أكثر م��ن عام. وإمنا جاء ق��رار اخلرطوم ألن املواطن 
الس��وداني يشترط عليه احلصول على تأشيرة مس��بقة قبل دخول مصر، وهو ما يتعارض مع 
اتفاقية احلريات األربع املوقعة بني البلدين، والتي ش��رع الس��ودان في تطبيقها على الفور منذ 
أكثر من س��بع س��نوات، حيث ألغى التأش��يرة واإلقامة وتصاريح العمل مبا كف��ل حرية التنقل 
للمصريني. إال أن اجلانب املصري ظل متمسكاً بفرض التأشيرة واشترط احلصول على تصريح 
اإلقامة. وبعد فش��ل احملاوالت السودانية إلقناع اجلانب املصري بأخذ خطوة إلى األمام وإلغاء 
التأش��يرة وش��رط تصريح اإلقامة، ق��ررت اخلرطوم الرج��وع خطوة إل��ى اخللف حتت ضغط 
الرأي العام، إذ طاملا عجزت مصر عن اتخاذ اخلطوة األمامية فقد صار ذلك مبرراً للتس��اوي بني 
الطرفني إعماالً ملبدأ املعاملة باملثل، مع أن قرار الس��ودان لم يش��ر إلى مسألة اإلقامة التي يتمتع 

بها املصريون في السودان، ويعاني منها السودانيون في مصر.
النقط��ة الثالثة الت��ي صّوبها الصحفي الس��وداني أن مراجعة املوقف م��ن اتفاقية عنتيبي 
)اخلاصة بإعادة النظر في حصص مياه نهر النيل( كانت قراراً مصرياً وليس سودانياً، ذلك أن 

مصر هي من قرر ذلك، وكان دور السودان مقصوراً على استضافة االجتماعات فقط.
ثم��ة تصويب آخر تلقيته من خبي��ر الرّي املصري الدكتور محمد صف��وت عبد الدامي، وكان 
تعليق��اً عل��ى مقال��ة لي نش��رت ف��ي 3/17، عنوانها »ه��زل في موضع اجل��ّد«، وفيه��ا انتقدت 
تصريح��ات أطلقه��ا وزير الري في مناس��بتني تعاقبتا خالل أربعة أش��هر عن دخ��ول مصر في 
عص��ر الفقر املائي، ألن ذل��ك التحذير اخلطير أطلق في مؤمترين علمّيني، في حني كان ينبغي أن 

يخاطب الرأي العام بذلك حتى يتحمل املجتمع مسؤوليته في مواجهة األزمة.
تعليق الدكتور عبدالدامي ركز على أن خبراء الري املصريني لم يقفوا متفرجني أمام تداعيات 
األزمة وإمنا بذلوا جهوداً ال تنكر للتعامل معها، منها أنهم وضعوا خطة قومية لتقنني استخدامات 
املياه وضبط العملية، وفي العقد األول من األلفية اجلديدة مت إعداد اس��تراتيجية 2050 لتأخذ 
مختل��ف املتغيرات في االعتبار. وعقدت ألج��ل ذلك ندوات ومؤمترات تابعتها مختلف وس��ائل 
اإلع��الم. وفي كل ذلك ظل املوضوع املش��ترك هو كيفية التعامل مع حت��دي ندرة املياه املتزايدة 
ودور كل فرد أو مؤسس��ة في مواجهتها، وقد شهد العام املاضي كثافة غير مسبوقة في التعبئة 
من خالل اإلعالنات التليفزيونية واإلذاعية لوزارتي املوارد املائية واإلسكان. وكانت وزارة الري 
قد أنشأت في نهاية التسعينيات جهازاً لإلرشاد املائي للتعامل املباشر مع الفالحني وتوعيتهم 

بأساليب توفير املياه.{
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أج��ل س��د العجز في املوازن��ة، ودعم بع��ض اخلدمات، ولك��ن القرض فاقم 
املديونية التونس��ية التي وصلت، بحس��ب وزيرة املالية ملياء الزريبي، إلى 

نحو 30 مليار دوالر، أو ما نسبته 56% من الناجت احمللي اإلجمالي. 
مشكلة االقتصاد التونسي مرّكبة، فهو من جهة اقتصاد خدمي، يعتمد 
عل��ى الس��ياحة واخلدمات األخ��رى. وفي الوقت نفس��ه تعان��ي القطاعات 
اإلنتاجي��ة، كالقطاع��ني الصناعي والفالحي، من مش��كالت هيكلية وتخبط 
إداري، وهو م��ا يفاقم األزمة االقتصادية واالجتماعية. فعلي س��بيل املثال، 
تش��ير تقارير لإلدارة العامة للدراس��ات والتنمية الفالحّي��ة إلى مدى عمق 
األزم��ة الفالحّي��ة في تونس، حيث تراج��ع إنتاج احلبوب م��ن مليوني طن 
س��نة 2004 إل��ى مليون و200 ألف طن في س��نة 2014، أي بنس��بة %40 

تقريباً خالل عشر سنوات.
م��ن جهة أخ��رى، ال يوجد دعم حقيقي من املؤسس��ات الدولية، س��واء 
االحتاد األوروبي أو أميركا. ويؤثر مناخ االستقطاب السياسي احلالي على 
املس��اعدات اخلارجية، خصوصاً العربي��ة واخلليجية، التي تعد موضوعاً 
حساساً في تونس. حيث يتم استخدام املساعدات من أجل حتقيق مصالح 
سياس��ية، ودعم أطراف معينة. لذا، فإنه ال توجد اس��تفادة حقيقية من أية 

مساعدات عربية.
وال ميك��ن جتاه��ل تداعيات األزمة ف��ي ليبيا على االقتصاد التونس��ي، 
حي��ث أدى إغ��الق املعابر إل��ى تراجع مصال��ح البلدين، وكس��اد املبادالت، 
وعدم تدفق الس��لع بني البلدين، خصوصاً من تونس إلى ليبيا التي تعيش 
حرباً أهلية. حيث تشير تقارير رسمية إلى تراجع حجم املبادالت التجارية 
بني البلدين بعد الثورة، بأكثر من 75%، ذلك أن هناك أكثر من مائة مؤسسة 
تونس��ية توقفت عن العمل، بعد أن كانت تنش��ط بصفة مطلقة مع الس��وق 
الليبي��ة، كذل��ك أقدم��ت أكث��ر من أل��ف ش��ركة أخرى عل��ى إع��ادة برامجها 

التصديرية واإلنتاجية التي كانت موجهة إلى طرابلس.
ال ح��ل أم��ام الثورة التونس��ية، ونخبته��ا، إال أن تق��وم بجهد مضاعف 
م��ن أج��ل ترجمة ش��عاراتها ع��ن الكرام��ة والعدال��ة االجتماعي��ة واإلجناز 
االقتصادي إلى واقع، بحيث يش��عر املواطن التونسي، خصوصاً الشباب، 
بنتائ��ج الثورة إيجابياً. ومن دون ذلك، س��وف تظ��ل الثورة في خطر، ليس 
فقط م��ن قوى الثورة املضادة املترّبصني بها، وإمن��ا أيضاً من أبنائها الذين 

أطلقوا شرارتها قبل سبع سنوات.{

على الرغم من النجاح السياس��ي الذي حققته التجربة التونسية بعد 
الثورة، إال أن ثمة حتّديات عديدة ال تزال تواجه هذه التجربة الوليدة، ورمبا 
تؤدي إلى تعثرها وانتكاس��ها. أهم ه��ذه التحديات هو التحّدي االقتصادي 
االجتماعي. وال يخفى على أي زائٍر لتونس حجم املعاناة التي ترزح حتتها 

فئات كثيرة، خصوصاً الشباب، بسبب العطالة وقلة فرص التشغيل.
وتكشف قراءة سريعة في األرقام االقتصادية لتونس حجم الصعوبات 
الت��ي تواجه دميقراطيته��ا الوليدة، فق��د تفاقم العجز في املي��زان التجاري 
التونس��ي، خالل الرب��ع األول من العام اجلاري، بنس��بة بلغ��ت 3.1 % من 
الن��اجت احمللي اإلجمالي، في وق��تٍ تراجعت فيه مداخيل الس��ياحة نتيجة 
األح��داث اإلرهابي��ة التي وقعت، وآخره��ا ما حدث في سوس��ة قبل حوالي 
عامني، وراح ضحيتها حوالي 38 سائحاً أجنبياً. فيما وصل معدل البطالة، 
حس��ب األرقام الرس��مية، إلى نحو 15%، معظمها بني الشباب. وانخفضت 
في الوقت نفس��ه قيمة الدينار التونس��ي أمام العمالت األجنبية، خصوصاً 

اليورو والدوالر، بنسب متفاوتة.
انعكاس��ات األزمة االقتصادية على األوضاع السياس��ية واالجتماعية 
خطيرة، وقد تؤدي إلى إرباك املش��هد السياس��ي املشحون أصالً، خصوصاً 
إذا ما حاولت أطراف مناهضة للثورة استغالل هذه األوضاع من أجل زيادة 
االحتق��ان االجتماع��ي، وتألي��ب الرأي العام عل��ى احلكومة، وعل��ى الثورة 
بوج��ه عام. صحيح أنه ال يوج��د حنني كبير لعهد ابن عل��ي، الذي يبدو أن 
معظم التونس��يني قد جت��اوزوه، إال أن املمارس��ات البيروقراطي��ة والثقافة 
املؤسس��ية لذلك العه��د ال تزال موج��ودة وفاعلة، ولي��س أدل على ذلك من 
استش��راء الفس��اد في مؤسس��ات وأجهزة حكومية عديدة، كما كانت عليه 

احلال أيام ابن علي، إن لم يكن أكثر.
وال يجب أن ُينسي ما حدث في مدينة القصرين قبل عامني، حني اندلعت 
انتفاضة شعبية، احتجاجاً على األوضاع االقتصادية واالجتماعية، نتيجة 

ضعف معدل التش��غيل وارتفاع البطالة بني ش��باب املدينة، خصوصاً أنها 
تش��هد تهميش��اً في البنية التحتي��ة والتنمية. وقد كان��ت االنتفاضة جرس 
إنذار للحكومة التونس��ية التي اضطّرت إلى التعامل السريع مع األزمة، من 
خ��الل امتصاصها وعدم الرد العنيف على احملتجني، حتى ال تتطّور األمور، 
وتخ��رج عن الس��يطرة. فيما لم تتوق��ف االحتجاجات املرتبط��ة باألوضاع 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ط��وال الس��نوات اخلم��س املاضية، حي��ث أفاد 
املرص��د التونس��ي للحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعية بأن أكث��ر من 320 
حت��ركاً احتجاجياً بخلفي��ة اقتصادية واجتماعية ف��ي تونس حدثت خالل 

شهر متوز من العام املاضي فقط.
وعل��ى الرغم من مح��اوالت احلكوم��ات املتعاقبة التعاط��ي مع األزمة 
االقتصادي��ة، إال أنه��ا ال ت��زال مح��اوالت متعث��رة، فقد جل��أت احلكومة إلى 
احلص��ول على ق��رض من صندق النقد الدولي، بقيم��ة 2.8 مليار دوالر، من 

تحّديات واسعة برسم الثورة التونسّية
بقلم: خليل العناني

أبعاد تفجيرات األحد الدامي في مصر
اهت��ّزت مص��ر، صب��اح األحد التاس��ع من نيس��ان 
اجلاري، على وقع الفاجعة اإلرهابية اإلجرامية املزدوجة 
التي استهدفت، بشكل متتابع، كنيستي مارجرجس في 
طنطا، ثّم الكنيس��ة املرقس��ية في اإلس��كندرية التي كان 
األنبا تواض��روس، بطريرك األقباط األرثوذكس، يترأّس 
ق��ّداس »أحد الس��عف« فيه��ا، عب��ر تفجيرْي��ن ُمرّوعنْي، 
حيث ض��رب األول القاعة املخصّصة للصالة، بينما وقع 
الثاني على أبواب الكنيس��ة. وقد أودى االنفجاران بنحو 
خمس��ني قتي��الً ونحو مائ��ة جريح. ث��م أعلن ما ُيس��مى 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في بيان له على شبكة 
اإلنترنت، مسؤوليته عن اجلرميتنْي املرّوعتنْي، قائالً إنه 
ج��رى تنفيذهما بواس��طة انتحارّينْي بحزامنْي ناس��فنْي 
من أتباعه، بذكر كنيتيهما »االس��م اجله��ادي«، من دون 
اسميهما صراحة. وتثير اجلرمية أبعاداً عديدة تستحّق 

التوّقف والتحليل، وأهمها: 
ُتع��ّد هذه اجلرمية اإلرهابي��ة املزدوجة نقلة نوعية 
كبي��رة ف��ي عملي��ات »داع��ش« اإلرهابي��ة، املوجّهة إلى 
املجتم��ع  تس��تهدف  والت��ي  املص��ري،  الداخل/العم��ق 
وليس السلطة، كما هو حال العمليات اإلرهابية للتنظيم 
في س��يناء، فهي نس��خة ش��به مكّررة من جرمية تفجير 
الكنيس��ة البطرس��ية ف��ي قلب القاه��رة الت��ي وقعت في 
منتص��ف كان��ون األول املاض��ي، الت��ي نّفذه��ا »داعش« 
أيض��اً، وأتبعه��ا بإص��دار مرئ��ي، ف��ي منتصف ش��باط 
املاضي، توّعد فيه باستمرار استهدافه األقباط، صاحبه 
ارتكاب��ه جرائم قت��ل وتهجير ملواطنني أقب��اط في مدينة 
العريش، وهو ما يؤّكد مجيئها في سياق تكتيك العمليات 
اإلرهابي��ة ذات األبع��اد الطائفي��ة، والذي ب��ات التنظيم 
ينتهجه في مصر على غرار م��ا ارتكبه في العراق، حتت 
دعاوى االنتقام من األقباط ملواقف الكنيس��ة السياس��ية 

منذ 3 متوز 2013 وما بعده. 
بعد نحو 48 س��اعة على فاجع��ة األحد الدامي، بّث 

»داعش« تسجيالً مرئياً حتت عنوان »صاعقات القلوب«، 
باس��م »والي��ة س��يناء« ولي��س »الدول��ة اإلس��المية«، 
وه��و في مجمل��ه يأتي ف��ي إط��ار البروباغن��دا الدعائية 
»الزائف��ة« التي ميارس��ها »داعش« لنفس��ه، املصطبغة 
بإخ��راج »س��ينمائي« اس��تعراضي جلرائم��ه، كما يأتي 
في س��ياق احلرب النفسية واس��تراتيجية الترويع التي 
ينتهجه��ا التنظيم اإلجرامي. بالطب��ع، ثّمة ارتباط وثيق 
ب��ني تفجيرات األح��د وتوقيت ظه��ور التس��جيل، بهدف 
اس��تعراض القّوة التنظيمي��ة التي يتمتع به��ا التنظيم، 
ومدى الترابط والتماسك بني مركزه وأطرافه، باإلضافة 
إل��ى رس��الة ضمني��ة يوجهه��ا »داع��ش« إل��ى أط��راف 
املش��هدْين اإلقليمي والدولي، مفاده��ا أّنه ما زال موجوداً 
بفاعلية، وهو قادٌر على التمدّد واالنتشار عبر فروعه في 
األط��راف، ال س��ّيما في مصر، على الرغم م��ن التراجعات 
واخلس��ائر التي حاقت به في مركزه الرئيس��ي بالعراق 
وس��ورية، حي��ث أوش��ك التنظيم عل��ى فقدان ُعق��ر داره 
املوص��ل، كما يضيق احلصار حوله في الرّقة، بعدما فقد 
أج��زاء كبيرًة منها، فضالً ع��ن مقتل عدد كبير من قياداته 

في األشهر األخيرة. 
هذا فضالً عن حملة شعواء، تصّب جام غضبها على 
األزه��ر ومناهجه ورموزه، تتهمه )وهو منارة الوس��طية 
واالعت��دال ف��ي العالم اإلس��المي عبر تاريخ��ه الطويل( 
جتدي��د  ع��ن  والتقاع��س  ورعايت��ه،  اإلره��اب  بتفري��خ 
اخلطاب الديني، وقد وصل��ت ضراوتها إلى حّد التطاول 
على مقام مشيخة األزهر بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، 
في حني أّن التاري��خ احلديث ُيخبرنا بأّنه، طوال العقود 
املاضي��ة، ومنذ ظه��ور اإلرهاب في مصر ل��م يثبت مطلقاً 

إدانة أزهرٍي واحٍد بتهمة العنف واإلرهاب. 
سارعت السلطة في مصر إلى إعالن حالة الطوارئ 
في البالد ثالثة أش��هر، وتش��كيل كيان جديد حتت اس��م 
»املجل��س األعل��ى ملكافح��ة اإلره��اب والتط��ّرف«. وُتعد 
امت��داداً  اخلطوت��ان 
يتمّث��ل  لنه��ج،  طبيعي��اً 
العام،  في إغالق املج��ال 
وتأميم املجال السياسي، 
ومصادرة منافذ املمارسة 
الدميقراطية« في مواجهة 
الفت��رة  ط��وال  اإلره��اب 
املاضي��ة، فهي ت��رى هذا 
حّق��اً للدول��ة وحدها، من 
دون املجتم��ع )هو طرف 
ف��ي املعرك��ة مع  أصي��ل 

اإلرهاب(، بجانب اقتصاره على احلّل األمني وحده دون 
س��واه، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة شاملة، 
فاحلل��ول األمني��ة عام��ة تتعام��ل م��ع الَع��َرض ولي��س 
املرض. وبالنسبة إلى حالة الطوارئ، فهي طريقة سبق 
أن جّربناها في عهد حس��ني مب��ارك الذي لم يحكم مصر 

يوماً بدونها، وكان حريصاً على جتديد إعالنها دورياً. 
وم��ن ش��أن كل ه��ذه العوام��ل إغ��راق الش��باب في 
حال��ة عارمة من اإلحباط والي��أس، ما يدفعهم إلى تبّني 
خي��اراٍت راديكالي��ٍة س��وداويٍة، مثل النموذج الداعش��ي 
ال��ذي ال يحم��ل س��وى التكفي��ر والقتل للجمي��ع، ويصّب 
مباشرة ملصلحة نش��ر األفكار املُتطّرفة. كما أّن التعاطي 

مع التط��ّرف مبزيٍد من القمع والبطش، من ش��أنه توفير 
حاضن��ة مجتمعي��ة لنش��ر التط��ّرف، وتوس��يع الوعاء 
التجني��دي ل��ه، من العناص��ر التي وقعت حتت س��نابك 
القم��ع م��ن ضحاي��ا االنته��اكات واملظالم، والت��ي تكون 

ُمعّبأة مبشاعر ثأرية ونزعات انتقامية. 
اإلره��اب ظاهرة مرّكبة ف��ي أس��بابها، يختلط فيها 
السياس��ي باالجتماع��ي، بالثقاف��ي، بالهّوياتي بش��كل 
ُمعّق��د. لك��ن يظ��ّل ف��ي مقدمته��ا انس��داد آف��اق التغيير 
الس��لمي، واحت��كار الس��لطة والث��روة، وزيادة مس��احة 
املظال��م االجتماعية والتهميش، وانغ��الق أبواب احلراك 
االجتماعي أمام الش��باب، ما يس��لبهم األمل في مستقبل 

أفضل. 
يبدأ العالج اجلذري لإلرهاب بتغيير الواقع القامت، 
وتفكي��ك البيئة احمُلتقنة سياس��ياً واجتماعياً التي متّثل 
حاضنت��ه املجتمعية، عبر فتح أب��واب احلريات، وإقامة 
دول��ة القانون، واحت��رام حقوق اإلنس��ان.. أّم��ا جتاهل 
جذور املش��كلة بالتركيز على احللول األمنية وحدها فهو 

أشبه بحرث املاء، أو استنبات في الهواء.{

بقلم: أحمد طه

األزهر للسيسي: ال تعبث معنا
ومن يهاجمنا هم أعداء اإلسالم

انته��ت، عصر الثالث��اء، جلس��ة هيئة كب��ار العلماء 
باألزه��ر الش��ريف، برئاس��ة ش��يخ األزهر الدكت��ور أحمد 
الطيب ملناقش��ة عدد من القضايا، وس��ط أجواء من التوتر 
بني األزهر ونظام  عبد الفتاح السيس��ي، مستمرة منذ عدة 

أسابيع.
وعقب انتهاء االجتماع، أصدرت الهيئة بياناً ش��ديد 
اللهجة، اس��تنكر الهج��وم على األزه��ر، ووصف مهاجمي 

األزهر بأنهم »مدلسون ويحاولون تزييف وعي الناس«.
وكانت ح��ّدة اخلالف ب��ني األزهر والنظ��ام في مصر 
ق��د زادت خالل األش��هر املاضية، حتى وصل��ت حلالة من 
الهج��وم اإلعالمي الف��ج عل��ى األزهر وش��يخه، وحتميله 

مسؤولية انتشار التطرف واإلرهاب في البالد.
وطالب��ت اللجنة الديني��ة في البرملان، في جلس��تها 
االثنني املاضي »بتنقية مناه��ج األزهر وحذف ما وصفته 

باألفكار املتطرفة التي تساعد على نشر اإلرهاب«.
مهاجمو األزهر أعداء اإلسالم

وتقدم بيان هيئة كب��ار العلماء، »بالتعازي لألقباط 
والش��عب املص��ري ف��ي ضحاي��ا التفجيري��ن اإلرهابي��ني 
اللّذين اس��تهدفا كنيس��تي طنط��ا واإلس��كندرية، وأعلنت 
وق��وف األزهر إلى جانب الكنيس��ة املصري��ة في وجه من 
ميس��ها بس��وء«. ش��ددت الهيئة على أن »مناه��ج األزهر 
الش��ريف َقدمياً وحديثاً هى وحده��ا الكفيلة بتعليم الفكِر 

اإلس��المي الصحيح الذي ينش��ر السالم واالس��تقرار بني 
املسلمني، وبني املسلمني وغيرهم، تشهد على ذلك املاليني 
الت��ي تخرجت ف��ي األزهر من مصر والعال��م، وكانوا - وال 

يزالون - دعاة سالم وأمن«.
وأك��دت أن »م��ن التدلي��س الفاض��ح وتزيي��ف وعي 
الن��اس تش��ويه مناه��ج األزه��ر واتهامه��ا بأنه��ا تف��رخ 
اإلرهابيني، وه��ي حقيقة يتنكر لها أع��داء األزهر بل أعداء 
اإلسالم«، مشيرة إلى أن »األزهر بركة على مصر وشعبها، 
جعل منه��ا قائداً للعالم اإلس��المي بأس��ره وقبل��ة علمية 

ألبناء املسلمني فى الشرق والغرب«.
اإلفتاء تدافع عن األزهر

وف��ي خط��وة ن��ادرة، أعلن��ت دار اإلفت��اء املصري��ة 
تضامنه��ا م��ع األزه��ر، ودش��نت حمل��ة للدف��اع عن��ه في 
مواجهة انتقادات النظام له، حيث نشرت يوم االثنني على 
صفحتها على فيس��بوك، منش��ورات تدافع عن األزهر، من 
بينها منشور يقول إن »األزهر الشريف هو الوعاء احلافظ 

األمني الذي وعى مناهج أئمة العلم«.
وم��ن أب��رز محط��ات اخل��الف ب��ني األزه��ر والنظام؛ 
رف��ض األزه��ر مش��روع اخلطبة املوح��دة وفت��اوى تكفير 
تنظيم الدولة، ودعوات أطلقها السيس��ي بنفسه ملراجعة 
كت��ب الت��راث، وأخرى إللغ��اء الطالق الش��فوي أو حتديد 

النسل.{



األمـان - العــدد 1259 - 21 نيسان 2017م10

ارتفاع حصيلة القتلى الروس 
في معركة تدمر

ارتفع��ت حصيل��ة القتل��ى ف��ي صفوف 
الق��وات الروس��ية ف��ي س��ورية خ��الل فترة 
القتال العنيف الستعادة مدينة تدمر إلى 21 
قتيالً، وف��ق أدلة جمعتها وكال��ة »رويترز«، 
في ض��وء ظهور معلوم��ات جديدة عن موت 

ثالثة متعاقدين عسكريني.
وحصيل��ة »رويترز« لقتل��ى الفترة بني 
29 كان��ون الثان��ي ونهاية آذار هذه الس��نة 
ه��ي أكث��ر م��ن أربع��ة أضع��اف احلصيل��ة 
الرسمية التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية 
الت��ي تش��ير إل��ى مقت��ل خمس��ة عس��كريني 
فقط. وتدعم القوات الروس��ية قوات حكومة 
الرئي��س بش��ار األس��د. وأوردت »رويت��رز« 
الش��هر املاض��ي حصيل��ة بلغ��ت 18 قتي��الً 
روس��ياً في تلك احلقبة من معركة اس��تعادة 
تدمر، وذل��ك بناء على ح��وارات مع أصدقاء 
وأهال��ي القتلى، وعلى إش��عارات منش��ورة 
على وسائل التواصل االجتماعي، وبناء على 
معلومات مسؤولني عن مدافن. وإضافة إلى 
اجلنود، تنش��ر روسيا في سورية متعاقدين 

يعملون في القطاع اخلاص.

قضية األسرى إلى التدويل

كشف رئيس نادي األس��ير الفلسطيني 
قدورة فارس عن نية لتدويل قضية األسرى، 
في وقت انضم سبعة أسرى مرضى في سجن 
عس��قالن إلى 1500 من رفاقهم في إضرابهم 
املفت��وح عن الطعام. عل��ى خط مواٍز، وصف 
رئيس هيئة ش��ؤون األس��رى واحملررين في 
فلس��طني عيس��ى قراق��ع تصريح��ات وزراء 
إس��رائيليني املطالب��ة بإعدام عض��و اللجنة 
املركزية حلركة »فتح« األسير النائب مروان 
البرغوثي، والتحريض على األس��رى، بأنها 
»متطرفة تش��به تصريحات النازيني وتفوح 

منها رائحة الكراهية والعنصرية«.
وكان��ت الس��لطات اإلس��رائيلية أعلنت 
أنها ل��ن تتفاوض مع األس��رى املضربني عن 
الطع��ام. وق��ال ف��ارس: »نتوق��ع أن يك��ون 
إضراباً طويالً، وس��يكون ضمن امللفات التي 
س��يبحثها اجلانب الفلس��طيني مع اجلانب 
أوروبي��ة  أخ��رى  جه��ات  وم��ع  األميرك��ي، 
ودولية«. وأضاف: »األسرى مصممون على 
خ��وض اإلض��راب حت��ى حتقي��ق مطالبهم، 
وه��ي مطالب إنس��انية وليس��ت سياس��ية، 
مث��ل وقف القمع، والس��ماح بزي��ارة األهالي 
واالتصال بهم، والسماح لألسرى باالنتساب 

الى اجلامعات واملدارس وغيرها.

إنقاذ تسعة آالف مهاجر
 من البحر المتوسط

أعلنت وكالتا إغاثة دوليتان، أن حوالى 
9 آالف مهاجر تقريباً معظمهم أفارقة، أُنقذوا 
م��ن الغ��رق ف��ي البحر املتوس��ط ف��ي مطلع 
األس��بوع، بعد انطالقهم من ليبيا في قوارب 
غير صاحلة لإلبحار سعياً إلى الوصول إلى 
جنوب ايطالي��ا، محطتهم األول��ى في اجتاه 

أوروبا.
إن  للهج��رة  الدولي��ة  املنظم��ة  وقال��ت 
»املهاجري��ن، الذي��ن يتح��در معظمه��م م��ن 
نيجيريا والسنغال والبعض من بنغالدش، 
كان��وا م��ن ب��ني حوال��ى 20 أل��ف ش��خص 
مراك��ز  ف��ي  إجرامي��ة  عصاب��ات  تعتقله��م 

احتجاز غير نظامية في ليبيا«.
وق��ال الناطق باس��م املفوضي��ة العليا 
لش��ؤون الالجئ��ني ف��ي األمم املتح��دة بابار 
بال��وخ في إف��ادة صحافي��ة: »كان��ت عملية 

بحث وإنقاذ هائلة من كل األطراف املعنية«.
وصرح الناطق باس��م املنظم��ة الدولية 
للهجرة ليونارد دويل بأن حتسن الطقس في 
الربيع شّجع املهربني على إخراج املهاجرين 

من أماكن احتجازهم في ليبيا.

ماي تدعو النتخابات عامة 
مبكرة في حزيران

فوج��ئ البريطاني��ون برئيس��ة الوزراء 
تيريزا م��اي تدعو الى إجراء انتخابات عامة 
ُمبكرة ف��ي الثامن م��ن حزي��ران املقبل، على 
الرغم م��ن تأكيدها م��رات عدة في الس��ابق، 
أنه��ا ال تن��وي إجراء انتخاب��ات قبل موعدها 

الطبيعي في عام 2020. 
واضط��رت جمي��ع األحزاب السياس��ية 
في الب��الد ال��ى الترحيب باخلط��وة، ألن أي 
ح��زب يعارضها، س��يبدو مبظه��ر الضعيف 

اخلائف من خوض االنتخابات. 
وس��تطرح م��اي قراره��ا للتصويت في 
مجل��س العم��وم، ويحت��اج االقت��راح للفوز، 
بثلثي أصوات النواب لكي يصبح فاعالً )أي 
434 صوت��اً من أصل 650(. وعندما يصبح 
القرار فاعالً ويتأكد موعد إجراء االنتخابات، 
ف��إن مجلس العم��وم احلال��ي يت��م حله في 

الثالث من أيار املقبل.
وتب��دي اس��تطالعات ال��رأي حالي��اً أن 
ماي وحزبها )احملافظ��ني( قد يحققان نصراً 
كبي��راً ف��ي ه��ذه االنتخاب��ات بف��ارق 20 في 
املئة ع��ن أقرب ح��زب منافس، كم��ا رجحت 
االس��تطالعات أن يتعرض ح��زب »العمال« 

ألقسى هزمية في تاريخه. 

بيونغيانغ تتمسك
 بتجاربها الصاروخية

نقل��ت هيئ��ة االذاع��ة البريطاني��ة )بي 
بي س��ي( عن نائب وزي��ر اخلارجية الكوري 
الش��مالي هان س��ونغ ريول قول��ه إن بالده 
»س��تواصل تنفي��ذ جت��ارب صاروخي��ة في 
شكل منتظم أسبوعياً وشهرياً وسنوياً، وأي 
إج��راء عس��كري اميركي س��يؤدي إلى حرب 
شاملة، وبينها الرد بضربة نووية استباقية 

بأسلوبنا وطريقتنا«.
لكوري��ا  النووي��ة  األس��لحة  ان  وأك��د 
الش��مالية »حتميها م��ن التهديد العس��كري 
األميرك��ي«، علماً ان زعيمه��ا كيم جونغ اون 
قال قبل اسبوعني ان بالده »طّورت صاروخاً 
يستطيع بلوغ األراضي األميركية«، ثم فشل 

جيشها في إطالق صاروخ األحد.
ووصف وزير الدف��اع األميركي جيمس 
ماتيس التجربة الصاروخية الفاش��لة بأنها 
»محاولة من بلد معزول لالس��تفزاز«، معلناً 
ان الوالي��ات املتح��دة س��تتعاون مع الصني 
حملاولة الس��يطرة على الوضع، وجعل شبه 

اجلزيرة الكورية خالية من سالح نووي.

ترامب يتعهد ألردوغان 
بمحاربة »الكردستاني«

إن  تركي��ة  رئاس��ية  مص��ادر  قال��ت   
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب تعهد خالل 
اتصال هاتفي بالرئي��س التركي رجب طيب 
أردوغ��ان بالتع��اون الوثي��ق في م��ا يتعلق 
بس��وريا والعراق، ومحارب��ة متمردي حزب 
العمال الكردس��تاني. وأضاف��ت املصادر أن 
ترامب اتص��ل بأردوغان مهنئ��اً بفوز حملته 

في االستفتاء على التعديالت الدستورية. 
وأعلن البيت األبي��ض أنه خالل املكاملة 
الس��ورية  األزم��ة  إل��ى  الرئيس��ان  تط��رق 

و»احلاج��ة إلى التعاون ض��د كل اجلماعات 
التي تستخدم اإلرهاب«.       

وأضاف أن الرئيسني اتفقا على »أهمية 
محاس��بة الرئيس السوري بشار األسد« كما 
بح��ث ترم��ب وأردوغان احلملة ض��د تنظيم 
وج��ه  املكامل��ة،  اإلس��المية.وخالل  الدول��ة 
ترمب الش��كر ألردوغان عل��ى دعمه للضربة 
الصاروخي��ة األميركي��ة على س��وريا والتي 
لق��وات  كيميائ��ي  هج��وم  عل��ى  رداً  ج��اءت 
احلكوم��ة الس��ورية ف��ي الرابع من نيس��ان 

اجلاري.

اعتقال رجلين بفرنسا 
بشبهة التخطيط لهجوم

 قال��ت مص��ادر إن الش��رطة الفرنس��ية 
ألقت القبض على رجلني في مدينة مارسيليا 
جنوب��ي الب��الد يش��تبه فيهم��ا بالتخطي��ط 
لهج��وم خ��الل انتخاب��ات الرئاس��ة املقررة 

األحد القادم.
ونقل��ت وكال��ة رويت��رز عن مص��در من 
الش��رطة لم تذكر اسمه القول إن رجال األمن 
ظل��وا يتعقبون الرجلني منذ نهاية األس��بوع 
املاضي واعتقلوهما بفارق دقائق في املدينة 

الساحلية الواقعة جنوب شرقي فرنسا.
وأض��اف املصدر ذات��ه أن أحد املعتقلني 
أثن��اء  »املتط��رف«  اإلس��المي  الفك��ر  تبن��ى 
فترة س��جنه، وال ت��زال عملية تفتيش ش��قة 
الناخب��ون  ويدل��ي  مس��تمرة.  مس��تأجرة 
انتخاب��ات  ف��ي  بأصواته��م  الفرنس��يون 
نيس��ان   23 املواف��ق  األح��د  ي��وم  الرئاس��ة 
اجل��اري، عل��ى أن جت��رى جول��ة ثاني��ة في 

السابع من أيار املقبل.

زوكربيرغ يتعهد بتفادي تكرار 
بث القتل على فيسبوك

 تعه��د مؤس��س موق��ع فيس��بوك مارك 
زوكربي��رغ بالعمل عل��ى تفادي تكرار نش��ر 
عملية القت��ل التي جرت ف��ي مدينة كليفالند 
األميركي��ة مباش��رة عل��ى املوق��ع، وانتح��ر 

منفذها في أثناء مطاردة الشرطة له.
وقال إن موقع فيس��بوك سيقوم بكل ما 
ف��ي اس��تطاعته لتفادي نش��ر البث املباش��ر 
للح��وادث على غ��رار ما جرى ف��ي كليفالند، 
حي��ث بق��ي البث احل��ي لعملية القت��ل، التي 
س��تيفنز،  س��تيف  يدع��ى  ش��خص  نفذه��ا 
متاح��اً على املوقع ألكثر من س��اعتني. وعبر 
زوكربيرغ في وقت سابق أمس -أمام مؤمتر 
املطورين في سان فرانسيسكو- عن تعاطفه 
م��ع ذوي الضحي��ة روب��رت غودوي��ن )74 
عام��اً(، وه��و عام��ل متقاعد قتله س��تيفنس 

برصاصة في الرأس.
وكان س��تيفنز ق��د نق��ل جرمي��ة قتل��ه 
غودوين مباش��رة عبر خدمة فيسبوك اليف. 
وقالت الش��رطة األميركية إن ستيفنز انتحر 
بإطالق الرصاص على نفسه بعد أن الحقته 

شرطة والية بنسلفانيا أمس لفترة وجيزة.

بنس: كل الخيارات مطروحة 
للتعامل مع كوريا الشمالية

ماي��ك  االميرك��ي  الرئي��س  نائ��ب  اك��د 
بن��س ف��ي طوكي��و مج��دداً الت��زام الواليات 
املتح��دة ضم��ان أم��ن الياب��ان ف��ي مواجهة 
كوريا الش��مالية التي ته��دد بإجراء جتارب 
بن��س  وأج��رى  أس��بوع«.  »كل  صاروخي��ة 
ف��ي طوكي��و محادث��ات م��ع رئيس ال��وزراء 
اليابان��ي ش��ينزو آب��ي ترك��زت عل��ى نظ��ام 
كي��م جون��غ-أون بع��د التج��ارب األخي��رة 
الط��الق الصواري��خ ف��ي آذار ونيس��ان ، في 
اجت��اه االرخبي��ل. وبينم��ا يج��ري احلدي��ث 
ع��ن احتمال اج��راء كوريا الش��مالية جتربة 
نووي��ة سادس��ة، ملح نائب وزي��ر اخلارجية 
الكوري الش��مالي هان سونغ - ريول الى ان 
بيونغ يانغ تنوي التعجيل في وتيرة اطالق 
الصواري��خ الباليس��تية. وف��ي مواجهة هذا 
التهديد، أب��رز نائب الرئيس االميركي مجدداً 
أهمية التحالف العس��كري مع اليابان. وقال 
في بداي��ة لقائه آبي إن التحالف بني البلدين 
هو »حجر الزاوية للس��الم واألمن في ش��مال 
شرق آس��يا«. وكرر انه ال يستبعد أي خيار، 

لكنه شدد على أهمية التنسيق الدولي.

لقطات سريعة

قتلى بغارات
ومعارك شوارع غرب مدينة الموصل

 قال��ت وزارة الدف��اع العراقي��ة إن س��تة م��ن مس��لحي تنظي��م الدول��ة 
اإلس��المية قتلوا بقصف لطائرات عراقي��ة بأطراف اجلانب الغربي من مدينة 
املوص��ل، بينم��ا أعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم س��قوط العش��رات بني 
قتيل وجريح جراء قصف أميركي وعراقي على أحياء في اجلانب الغربي من 

املدينة، بينهم نساء وأطفال.
وأضاف��ت وزارة الدف��اع العراقي��ة إن طائ��رات )أف 16( قصف��ت أهدافاً 
تابعة لتنظيم الدولة اإلس��المية وقتلت س��تة من مس��لحيه بأطراف اجلانب 

الغربي من مدينة املوصل.
وأوضحت ال��وزارة في بيان أن الغارات نفذت وف��ق معلومات من خلّية 
االس��تخبارات التابع��ة لقي��ادة عملي��ات »قادمون ي��ا نينوى«، واس��تهدفت 

مخازن أسلحة وعتاداً وموقعاً لتفخيخ العجالت في منطقة احلضر.
وبّين��ت ال��وزارة أن طائرات مروحي��ة تابعة لطيران اجليش اس��تهدفت 
محطة وقود وأنفاقاً وس��الح مقاومة طائرات في مناطق قرية الشيخ إبراهيم 

وقضاء البعاج.
ونقل��ت وكال��ة رويت��رز عن متح��دث عس��كري تأكي��ده حتقي��ق القوات 
العراقي��ة مكاس��ب جديدة في قتاله��ا من منزل آلخر في احل��ّي القدمي مبدينة 
املوصل. بينما ش��وهدت س��حابة كثيفة م��ن الدخان فوق احل��ّي القدمي قرب 
جامع النوري الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية 

قيام دولة اخلالفة على مناطق من العراق وسوريا.
وقال مس��ؤول إعالمي م��ن قوات الش��رطة االحتادية إن قوات الش��رطة 
تخ��وض معركة صعبة من منزل آلخر مع مقاتل��ي تنظيم الدولة داخل احلي 
الق��دمي. وأض��اف أن الطائ��رات دون طيار تس��تخدم بش��كل مكث��ف لتوجيه 
الضربات اجلوية ضد املس��لحني املندس��ني وس��ط املدني��ني. ويضع اجلنود 
جامع النوري مبئذنته الش��هيرة املائلة نصب أعينهم منذ الشهر املاضي، ألن 

السيطرة عليه ستمثل انتصاراً رمزياً كبيراً على التنظيم.
ويق��ع مقاتلو التنظي��م اآلن حتت احلصار في اجلانب الش��مالي الغربي 
ال��ذي يتضم��ن احل��ّي الق��دمي، ويس��تخدمون الش��راك اخلداعي��ة والقناصة 

والقصف باملورتر ضد القوات املهاجمة.
ف��ي املقابل، قالت وكال��ة »أعماق« إن 37 ش��خصاً قتل��وا، وأصيب نحو 
تس��عني بينهم نس��اء وأطفال، نتيجة قصف أميركي وعراق��ي على أحياء في 

اجلانب الغربي من املوصل.{

أفاد مراسلون في حمص أن الدفعة اخلامسة من مهجري حي الوعر احملاصر 
قد بدأت مساء االثنني اخلروج قبل ساعات باجتاه مدينة جرابلس في ريف حلب. 
وقال املراسلون إن خمسني حافلة بدأت تخرج تباعاً من احلي تقل 1880 شخصاً 
)450 عائل��ة(. وإن ق��وات النظام تق��ف على احلواجز تدقق في أس��ماء املهجرين 
وتفتش احلافالت. وإن املهجرين اشتكوا من منع قوات النظام لهم من حمل أمتعة 
يحتاجونه��ا بالن��زوح، وأن عملية التهجير مس��تمرة تنفيذا التف��اق توصلت إليه 

املعارضة والنظام السوري برعاية روسية منتصف آذار املاضي.
وأوض��ح املراس��لون أن التهجي��ر يت��م ف��ي ظ��روف إنس��انية صعب��ة، وأن 
املهجري��ن يعان��ون في جرابل��س لعدم وجود الدعم اللوجس��تي، م��ا جعل جلنة 
التف��اوض تؤج��ل الدفعة اخلامس��ة إلى ي��وم االثن��ني، وكان يفت��رض أن تخرج 

السبت املاضي.
وذكرت ش��بكة ش��ام أن ه��ذه الدفعة تش��مل 415 طف��الً و95 رضيعاً و274 
امرأة، كما تضم ثالثني حالة طبية، منها عشرون حالة مرض مزمن وست حاالت 
م��ن ذوي اإلعاقة، وأربع حاالت خطيرة بحاجة لعالج ف��وري، وتضم أيضاً 250 

مقاتالً بسالحهم اخلفيف.
وقال مصدر من النظام مبحافظة حمص إن هذه الدفعة تشمل نحو 2500 من 
املسلحني وعائالتهم، مشيراً إلى أن ثالث دفعات من املسلحني ستغادر احلّي قبل 

نهاية الشهر اجلاري، اثنتان إلى ريف حلب والثالثة إلى ريف حمص الشمالي.
وحت��ى اللحظة خرج حوالي ثمانية آالف نس��مة من س��كان ح��ي الوعر على 
أربع دفعات باجتاه جرابلس، ودفعة باجتاه إدلب. وتتوقع املعارضة أن يخرج 

من احلي املذكور حوالى عشرين ألف نسمة أي ما يقارب 80% من سكان احلي.
ُيذك��ر أن االتف��اق -ال��ذي توصل��ت إلي��ه املعارض��ة والنظام منتص��ف آذار 
املاض��ي- يقضي بإخ��راج كل من يرغب من س��كان حّي الوعر إل��ى الوجهة التي 
يختاره��ا من الوجه��ات الثالث املتف��ق عليها، وهي جرابل��س وإدلب وريف حلب 

الشمالي.{

خروج الدفعة الخامسة
 من مهجري حي الوعر بحمص
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تركيا تصّوت بـ »نعم« 
للتعديالت الدستورية

 صّوت األت��راك ب�»نع��م« ملصلحة االس��تفتاء على 
التعدي��الت الدس��تورية الت��ي متّه��د ألكب��ر تغيي��ر ف��ي 
النظام السياس��ي للبلد، وبلغت نسبة املؤيدين %51.3 
مقاب��ل 48.6% عارضوا التعديالت، بعد فرز 97.3% من 

األصوات.
وهن��أ الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان أحزاب 
العدال��ة والتنمي��ة واحلرك��ة القومي��ة واالحت��اد الكبير 
بالفوز في االستفتاء، وعبر عن امتنانه لألتراك إلظهارهم 

إرادتهم في صناديق االقتراع.
وخرج األتراك املؤيدون للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى شوارع املدن، محتفني بالنتيجة التي متهد 

ألكبر تغيير سياسي للبلد في تاريخه احلديث.
وأغلق��ت مكاتب التصويت بع��د إدالء ماليني األتراك 
بأصواته��م في االس��تفتاء داخل الب��الد وخارجها، حيث 
استبق األتراك في اخلارج تصويت مواطنيهم في الداخل 

بأيام لإلدالء بأصواتهم في 57 دولة.
تأييد ومعارضة

ورأى الرئي��س الترك��ي أن االس��تفتاء ه��و تصويت 
من أجل مس��تقبل تركي��ا، وقال بعدما أدل��ى بصوته في 
إسطنبول: »س��تتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي اخلارج 

نحو املستقبل هذا املساء باتخاذها اخليار املنتظر«.
من جانبه، قال فيس��ي كيناك نائ��ب رئيس الوزراء 
التركي إن نتائج االس��تفتاء التركي »س��تكون مهمة جداً 

للمفاوضات مع االحتاد األوروبي«.
وتاب��ع كين��اك بالق��ول إن »حزبنا السياس��ي يريد 

كسب قلوب جميع املواطنني، وهذا هو هدفنا«.
وفي ه��ذا الس��ياق، ق��ال مصطفى أكيس مستش��ار 
للرئيس التركي: »يبدو أن الشعب وافق على هذا النظام 

اجلديد وآمل أنه سيكون جيداً لبلدنا«.
ويقول مؤيدو التعديالت الدس��تورية إنها ستحقق 
االس��تقرار في البالد وتعزز النمو االقتصادي، بينما يرى 

املعارضون أن هذه اخلطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط 
والتوازن��ات عب��ر احل��د م��ن دور البرملان و»تس��ييس« 
الس��لطة القضائي��ة، وس��تركز الكثير من الس��لطة في يد 

الرئيس.
زعيم »احلركة القومية« التركي يهّنئ 

قال رئيس حزب احلركة القومية التركي)املعارض(، 
دول��ت بهجه ل��ي، إن الش��عب أظهر وعياً كبي��راً وصّوت 
ف��ي  الدس��تورية  التعدي��الت  بإرادت��ه احل��رة لصال��ح 

االستفتاء الشعبي، معتبراً أن ذلك يعد جناحاً كبيراً.
ج��اء ذل��ك ف��ي بي��ان ص��ادر ع��ن بهج��ه ل��ي، في 
إط��ار تعليقه عل��ى نتائج االس��تفتاء الش��عبي املتعلق 
بالتعدي��الت الدس��تورية املتضمنة االنتق��ال من النظام 

البرملاني إلى الرئاسي.

يلدريم: االستفتاء فتح صفحة جديدة في تاريخ تركيا الديمقراطي
الق��وات األمنية الت��ي تكفلت بحفظ أمن س��ير عملية 
االس��تفتاء، وجميع املوظفني احلكوميني، ومن كانوا 

على صناديق االقتراع.
وأكد يلدرمي أنهم عملوا بجّد وبذلوا جهوداً كبيرة 

من أجل ظهور اخليار الدميقراطي في االستفتاء.
وش��دد رئيس ال��وزراء التركي على أن الش��عب 
اتخ��ذ خي��اره وواف��ق على النظ��ام الرئاس��ي وأظهر 
مرة أخ��رى أنه لن ينحني أم��ام أي وصاية أو تدخل 

خارجي أو تهديد.
وبنّي يلدرمي أنهم سينظرون بعد اآلن إلى األمام 

وإلى العمل وإلى آفاق بعيدة من أجل مستقبل مشرق للشعب التركي.
ولفت الى أنهم سيطبقون النظام اجلديد في أول انتخابات عامة من خالل 

العمل على التحضيرات املطلوبة حتى انتخابات 2019.{

أك��د رئيس ال��وزراء التركي بن علي يلدرمي أن االس��تفتاء 
الذي جرى يوم األحد على التعديالت الدستورية فتح صفحة 

جديدة في تاريخ تركيا الدميقراطي.
ج��اء ذل��ك ف��ي خط��اب ألق��اه أم��ام حش��د م��ن مؤي��دي 
التعدي��الت الدس��تورية اجتمعوا عن��د املقر الرئيس��ي حلزب 
العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، ش��دد فيه على أن نتيجة 

االستفتاء ستنعكس إيجاباً على رفاه الشعب التركي وأمنه.
وأش��ار يل��درمي الى أن��ه بحس��ب نتائج غير رس��مية فإن 
االستفتاء الش��عبي الذي ينص على االنتقال للنظام الرئاسي 

تكلل ب�»نعم«، داعياً الله أن يكون خيراً للجميع.
وش��كر يل��درمي جمي��ع املواطن��ني الذين وقف��وا إل��ى جان��ب الدميقراطية 
وأعرب��وا ع��ن اختياره��م بالذه��اب إل��ى صنادي��ق االقت��راع بكثاف��ة كبي��رة، 
واملواطنني املغتربني الذين س��اندوا الدميقراطية. كذلك أعرب عن شكره لكافة 

الخيارات األميركّية في سوريا.. بعد ضرب مطار الشعيرات
ملط��ار  األميركي��ة  العس��كرية  الضرب��ة  ش��كلت 
الش��عيرات تطوراً مهماً على صعيد تعاطي واشنطن مع 
األزمة الس��ورية. وبدأت األسئلة تنهال حول املدى الذي 
ميكن أن يبلغه التدخل األميركي في سوريا، وهل شكلت 
ه��ذه الضرب��ة انعطافة في السياس��ة األميركي��ة؟ أم أن 
م��ا جرى ال يخرج ع��ن حدود إدارة األزم��ة ووضع قواعد 

جديدة؟
أسباب الضربة

من الصعوبة مبكان حتديد سبب واحد وراء السرعة 
األميركية في توجيه ضربة عسكرية داخل سوريا، ومن 
الصعوبة مبكان أيضاً االعتقاد بأن الصور املرّوعة اآلتية 

من خان شيخون كانت وراء هذه الضربة.
ولفهم حقيقة املوقف األميركي ينبغي طرح السؤال 
بطريقة معاكس��ة، م��اذا ميكن أن يحدث ل��و أن الواليات 

املتحدة تقاعست في الرد على الهجوم الكيميائي؟
اإلجابة بسيطة، وهي مزيد من الفوضى على املسرح 
العاملي، حيث ستظهر واشنطن ضعيفة جداً وغير قادرة 
عل��ى اتخ��اذ املب��ادرة، األمر الذي س��يفتح املج��ال لقوى 
إقليمية ف��ي مناطقها -وحتديداً روس��يا- لالنخراط في 

مش��اريعها اخلاص��ة، دون االهتمام باملوق��ف األميركي، 
وهذا ما ال ميكن أن تقبل به إدارة دونالد ترامب.

ومن هنا ميكن فهم الس��رعة األميركية في الرد دون 
انتظار جلنة حتقي��ق دولية -أو حت��ى تقارير محايدة- 
حت��دد بالضب��ط اجلهة التي نف��ذت العملي��ة، وإن كانت 

معظم املؤشرات تؤكد أن النظام السوري وراء الهجوم.
لقد أرادت واش��نطن من الضربة العس��كرية حتقيق 
أه��داف ع��دة، بعضه��ا داخل��ي وبعضها اآلخ��ر خارجي 
يتج��اوز اله��دف املباش��ر املتمث��ل ف��ي معاقب��ة النظ��ام 
الس��وري على اس��تخدامه الكيميائي وإخالل��ه باتفاقية 

عام 2013، ومن تلك األهداف:
1- إظه��ار الصالب��ة واحل��زم األميرك��ي ض��د أي��ة 
محاول��ة الخت��راق التفاهم��ات الدولية الت��ي مت التوافق 

عليها.
2- اس��تعادة الدور األميركي الريادي على مستوى 
العال��م، وإع��الن أن مرحل��ة »القي��ادة من اخلل��ف« التي 

اتبعتها إدارة باراك أوباما قد انتهت.
3- إيصال رسالة إلى روس��يا مفادها أن اندفاعتها 
ف��ي أوكرانيا وس��وريا ليس��ت ناجم��ة عن قوة روس��ية 
فائضة ،بقدر م��ا هي ناجمة عن انكف��اءة أميركية عبرت 
عنها إدارة أوباما، وبالتالي 
ف��إن واش��نطن لن تس��مح 
كثي��راً  باالندف��اع  لروس��يا 

على الساحة الدولية.
املجتم��ع  إفه��ام   -4
-وخصوص��اً  الدول��ي 
الوالي��ات  أن  ال��روس- 
املتحدة قادرة على التحرك 
بش��كل منفرد، وأن سياسة 
أوباما القائمة على اإلجماع 
الدول��ي لن تكون سياس��ة 
أميركي��ة ثابت��ة ب��دءاً م��ن 

اآلن.
وهذا هو الس��بب في أن واش��نطن ل��م تنتظر نتائج 
م��داوالت مجل��س األم��ن، وال ع��ادت إل��ى الق��رار الدولي 
2118 مبا مينحها شرعية التحرك، خصوصاً الفقرة 21 
التي تتيح »في حالة عدم االمتثال لهذا القرار، أن يفرض 
تدابير مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة«.

5- إيص��ال رس��ائل ترهيب إلى أط��راف أخرى مثل 
إي��ران وكوريا الش��مالية، م��ن أن ما جرى في س��وريا قد 

ميتد إليها.
6- وأخيراً، تفتح الضربة العسكرية عودة الواليات 
املتحدة إلى الس��احة السورية بعد أن كانت طرفاً ثانوياً 

في املشهدين امليداني والسياسي.
وُيعتق��د أن الع��ودة األميركية إلى الواقع الس��وري 
ستتجاوز مس��ألة الكيميائي إلى تفاصيل أخرى مرتبطة 
بسير املعارك على األرض، التي تتخطى مسألة محاربة 

املنظمات اإلرهابية.
غموض سياسي

رمبا تك��ون التداعيات أو مترتب��ات »اليوم التالي« 
ال��ذي يل��ي الضربة العس��كرية أه��م بكثير م��ن الضربة 
ذاته��ا، مبعن��ى ه��ل س��ينتهي أث��ر الضرب��ة بحدوده��ا 
اجلغرافي��ة أم إن الواليات املتحدة س��تحافظ على زخم 
الضربة الس��تثماره على املس��توى السياسي في األزمة 

السورية؟
»رغم ارتفاع منسوب اخلطاب األميركي جتاه األسد، 
فإن السياس��ة األميركي��ة ال تزال غامض��ة، وال يعتقد أن 
ُتقدم واش��نطن على اتخاذ خطوات درامية حيال إسقاط 
النظ��ام، وأغلب الظن أن إدارة ترامب س��تعتمد سياس��ة 
خطوة.. خطوة، وتهيئة الشروط الكفيلة بإجراء التغيير 

السياسي املنتظر«.

م��ن الصع��ب اإلجابة ع��ن هذا الس��ؤال ف��ي الوقت 
احلالي، فم��ا هو واضح أن الضربة العس��كرية تأتي في 
إطار »إدارة األزمة« ال في إطار »حل األزمة«، وتصريحات 

املسؤولني األميركيني املتباينة توضح ذلك.
فعلى مدى اليومني اللذين أعقبا الضربة العسكرية؛ 
كان��ت تصريحات املس��ؤولني األميركي��ني متباينة جداً، 
فبينم��ا كانت تصريح��ات املندوب��ة األميركي��ة في األمم 
املتحدة ِنكي هيلي ذات س��قف سياس��ي ع��اٍل بقولها إنه 
»ال سالم مع بش��ار األسد، والتوصل إلى مخرج سياسي 
متع��ذر بوج��وده«، وإن »تغيي��ر النظام في س��وريا من 
أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب«، كانت تصريحات 
وزي��ر اخلارجي��ة ريكس تيلرس��ون ومستش��ار الرئيس 
لش��ؤون األمن القومي هاربرت ماكمستر أقل حدة، حيث 

ركزا على أولوية محاربة »تنظيم الدولة«.
لك��ن بع��د ذل��ك بيوم��ني، ب��دأ اخلط��اب السياس��ي 
للمسؤولني األميركيني يتخذ صبغة التماسك والتماهي، 
فقد أعلن تيلرس��ون أنه »يجب متكني الش��عب الس��وري 
من اتخاذ القرار حول األس��د، وتثبيت االستقرار لالنتقال 

إلى احلل السياسي«.
سيناريوات مفتوحة

من الواضح أن روسيا وإيران لن تستسلما بسهولة، 
وس��تعمالن على متتني حتالفهما واستخدام لعبة تبادل 
األدوار ملواجهة الهجمة األميركية. وهنا ستجد واشنطن 
نفس��ها في م��أزق إن لم تقدم على اتخ��اذ خطوات عملية 
في س��وريا للمحافظة على الزخم العسكري والسياسي 

اجلديدين، ومن اخليارات التي ميكن أن تتخذها:
»روسيا وإيران لن تستس��لما بسهولة، وستعمالن 
عل��ى متت��ني حتالفهما واس��تخدام لعب��ة تب��ادل األدوار 
ملواجه��ة الهجم��ة األميركي��ة. وهن��ا س��تجد واش��نطن 
نفس��ها في م��أزق إن لم تقدم على اتخ��اذ خطوات عملية 
في س��وريا للمحافظة على الزخم العسكري والسياسي 

اجلديدين«.
وف��ي حال جنحت عملية توحي��د فصائل املعارضة 
الس��ورية، فسينش��أ واق��ع جدي��د ل��م تعرفه الس��نوات 
املاضية، حيث سيتشكل ألول مرة ما ميكن تسميته كتلة 
عس��كرية معارض��ة ووطنية تك��ون قادرة عل��ى إحداث 

الفرق.{

بقلم: حسن عبد العزيز

وأوض��ح رئي��س احل��زب املع��ارض، أن »الش��عب 
املال��ك الوحيد للس��يادة ق��ال كلمته األخي��رة ووقف إلى 

جانب اس��تقالل ومس��تقبل البالد وعلى اجلميع احترام 
ذلك«.{
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أزمات السيسي مع أبرز داعميه.. القضاء والصحافة ورجال األعمال واألزهر
بعد نحو ثالثة أعوام على دخوله قصر االحتادية 
)القصر الرئاس��ي(؛ تبدو العالقة متوترة بني الرئيس 
عبد الفتاح السيس��ي وأبرز داعميه املدنيني من أركان 
الدولة العميقة، وخاصة القضاة والصحفيني، ورجال 
األعم��ال، واألزه��ر، ناهيك عن حالة الغضب الش��عبي 
الع��ام املتصاعدة م��ع قفزات األس��عار، وتب��دد وعود 

السيسي املتتالية، وظهور فشل مشروعاته الكبرى.
يب��دو غريباً أن يبدد السيس��ي رصي��ده لدى تلك 
القطاع��ات الهام��ة الت��ي مثلت غط��اء مدني��اً النقالبه 
العس��كري في 3  متوز 2013، وظل��ت داعمة له خالل 
العامني األولني م��ن حكمه، وهما العام��ان اللذان وعد 
السيس��ي بجعل مصر خاللهم��ا »قّد الدني��ا«، فإذا بها 

تصبح »مسخرة« الدنيا على يديه.
ولكن الغراب��ة تنتهي حني نتذكر أنن��ا أمام حاكم 
عس��كري ال يركن أصالً إل��ى فكرة الدعم الش��عبي، بل 
يس��تند إلى ظهير عس��كري هو الذي أوصله إلى س��دة 
احلكم، وهو الذي حماه في مواجهة حتركات مناوئيه، 
خاصة في س��نتي حكمه األوليني. وتقدي��راً لهذا الدور 
الذي قام به هذا الظهير العس��كري فقد أغدق السيسي 

عليه املكافآت والعطايا.
أزمة القضاة تتفاقم

أح��دث األزم��ات ب��ني السيس��ي وظهي��ره املدني 
هي تل��ك امللتهبة حالياً مع القض��اة، إثر صدور قانون 
جدي��د للهيئات القضائية مينح السيس��ي حق اختيار 
رؤس��اء تل��ك الهيئات، م��ا يعّد خرق��اً للدس��تور الذي 
ضم��ن لها اس��تقاللها عن الس��لطة التنفيذية، إذ تنص 

املادة )184( منه على أن »السلطة القضائية مستقلة، 
تتواله��ا احملاك��م عل��ى اخت��الف أنواعه��ا ودرجاتها، 
القان��ون  ويب��نّي  للقان��ون،  وفق��اً  أحكامه��ا  وتص��در 
صالحياته��ا، والتدخل في ش��ؤون العدالة أو القضايا 

جرمية ال تسقط بالتقادم«.
لقد أغدق السيس��ي كثيراً عل��ى القضاة في خالل 
الفت��رة املاضي��ة، مكاف��أة له��م عل��ى مواجهتهم حلكم 
الرئي��س املدن��ي محمد مرس��ي ال��ذي انطلقت ش��رارة 
االحتجاج��ات ض��ده من مقر ن��ادي القض��اة، ومن دار 
القض��اء العالي حي��ث مكت��ب النائب الع��ام، كما كان 
إغداق السيس��ي تقديراً لألحكام التي أصدرها القضاة 
ض��د رافض��ي االنق��الب، والت��ي كان��ت تص��در س��واء 
باإلعدام أو الس��جن املؤبد للمئ��ات دون أدنى مطالعة 
ألوراق القضاي��ا، حت��ى إن الكثي��ر منه��ا ش��مل موتى 

وشهداء وأطفاالً.
ولك��ن يبدو أن السيس��ي ل��م يعد بحاج��ة كبيرة 
للقض��اة بع��د أن قض��ى منه��م وط��ره، كم��ا أن��ه أراد 
التخلص من بعضه��م مثل نائب رئيس مجلس الدولة 
الدكت��ور يحيى الدك��روري الذي أصدر حك��م مصرية 
يتول��ى  أن  يفت��رض  كان  وال��ذي  وصنافي��ر،  تي��ران 
رئاس��ة املجلس بش��كل طبيعي وفقاً لقاع��دة األقدمية 
املعتمدة. ولكن قبل أن يتم ذلك أومأ السيس��ي لرجاله 
في البرملان بإصدار تش��ريع جديد مينحه حق تعيني 
رؤس��اء الهيئات القضائي��ة، ليضمن الهيمن��ة الكاملة 
عليه��م وليس��تبعد م��ن ش��اء، كم��ا س��يضمن مبك��راً 
تش��كيل جلن��ة االنتخابات الرئاس��ية التي ستش��رف 

على انتخاب��ات 2018، وتضم هؤالء الرؤس��اء الذين 
سيعّينهم السيسي بنفسه قبل أن يعيد ترشحه

الرئي��س  الذي��ن هاج��وا وماج��وا ض��د  القض��اة 
مرس��ي ونظموا احتجاج��ات واس��عة وإضرابات، بل 
حاصروا النائب العام الذي عينه مرس��ي ومنعوه من 
دخول دورة املياه، لم يس��تطيعوا تكرار هذه املش��اهد 
االحتجاجي��ة ف��ي أزمتهم احلالية رغ��م حالة الغضب 
الت��ي اعترته��م بالفع��ل، ب��ل إنهم جل��ؤوا إل��ى القصر 
الرئاس��ي طلباً لوساطته لدى البرملان، ولكن جاء الرد 
مخيباً بأن الرئاس��ة ال تتدخل في هذا األمر. وكان على 
م��ن طلب تلك الوس��اطة أن يعلم أن البرمل��ان لم يفعل 
ذلك من تلقاء نفس��ه، بل تنفي��ذاً لرغبة القصر. وزيادة 
في التحدي لم يكتف رجال السيس��ي في البرملان بهذا 
القانون الذي مرروه في س��ت س��اعات، بل إن أحدهم 
)محمد أب��و حامد( تقدم مبش��روع قان��ون جديد أكثر 
اس��تفزازاً للقضاة، يتعلق بخفض سن التقاعد إلى 60 

عاماً بدالً من 70 وهو املعمول به حالياً. 
وللتذكي��ر فقد كان مش��روع تعدي��ل مماثل بل أقل 
من ذل��ك )قصر امل��دة عل��ى 65 عاماً( في عهد مرس��ي 
س��بباً لثورة القضاة وعقدهم جمعية عمومية طارئة، 

ظل��ت ف��ي حال��ة انعق��اد دائ��م حت��ى مت التراج��ع عن 
مناقش��ة ذلك التعديل، كما اس��تقال وزير العدل أحمد 
مك��ي عل��ى خلفية ذل��ك املش��روع ال��ذي اعتبره مس��اً 
باستقالل القضاء )نيسان 2013(. ويدرك القضاة في 
قرارة أنفس��هم اآلن أنهم في ظل حكم عسكري ال يرحم، 
وبالتالي فهم يتمهلون في تنظيم احتجاجاتهم بالقدر 
ال��ذي ال يع��رض أوضاعه��م للخطر، لكن ذل��ك ال ينفي 
ش��يوع حالة الغضب فيهم، وهو م��ا قد يترجمونه في 

مظاهر أخرى ليست بالضرورة وقفات أو مؤمترات.
الصحفيون وفاتورة تيران

م��ع  القض��اة وأزمته��ا  م��ع  الس��لطة  أزم��ة  ب��ني 
الصحفيني رابط متثل في املوقف من تنازل السيس��ي 
ع��ن جزيرتْي تيران وصنافي��ر، فنقابة الصحفيني هي 
التي احتضن��ت االحتجاج��ات واملظاهرات الش��عبية 
الرافضة لذل��ك، والقضاء -ممثالً ف��ي مجلس الدولة- 

هو من أصدر حكماً مبصريتهما.
وإذا كان��ت الس��لطة تقوم اآلن بتأدي��ب من أصدر 
احلك��م بحرمان��ه رئاس��ة املجل��س بتعدي��ل قانون��ي 
عاجل، فقد سبق لها أن قامت بتأديب نقابة الصحفيني 
باقتحامه��ا مطلع أي��ار 2016، ومن ثم تق��دمي النقيب 
ووكيل وس��كرتير عام النقابة حملاكمة قضت بحبسهم 
س��نتني، مت تخفيفها الحقاً إلى س��نة مع وقف التنفيذ، 
وجنحت مؤخراً في متكني مرشحها من الفوز مبنصب 

النقيب.
لك��ن ه��ذه اإلج��راءات عمق��ت األزمة مع الوس��ط 
لالنق��الب  داعم��اً  معظم��ه  ف��ي  كان  ال��ذي  الصحف��ي 
العس��كري ف��ي 3 مت��وز 2013، واس��تمر ف��ي دعم��ه 

بقلم: قطب العربي

عنده��ا  الس��عودية 
»الفري��ق«  وه��و  بديله��ا 
واإلم��ارات  عن��ان،  س��امي 
أحم��د  »الفري��ق«  بديله��ا 

شفيق!
مش��كلته  »عن��ان« 
ش��خصية  لي��س  أن��ه  ف��ي 
جماهيري��ة، فل��ن ميكنه أن 
يكون بديالً مريحاً إال بتأييد 
معل��ن م��ن قب��ل التي��ارات 
اإلسالمية مجتمعة، ويكون 
عليه ترضية القوى املدنية 
ببع��ض الوع��ود بالتعيني 
املناص��ب  بع��ض  ف��ي 

السياس��ية الكبرى، واس��تمالة رجال األعم��ال بتلبي��ة مطالبهم! في حني 
أن »ش��فيق« صاحب جتربة، فالدولة العميقة تعتبره مرش��ح الضرورة، 
ويكف��ي العلم أن ف��ارق األصوات بينه وبني الدكتور محمد مرس��ي لم يكن 
كبيراً، ولو تخلصت بعض القوى من حذرها وأعلنت انحيازها إليه لكانت 
النتيجة عكس��ية، لكن احل��ذر املصحوب باخلجل كان بع��د الثورة، وكان 
احلرج م��ن تأييده مرّده إلى الرفض الثوري آلخ��ر رئيس حكومة في عهد 
مب��ارك، لكن هذا احلرج ليس قائماً اآلن بعد أن اكتش��ف اجلميع عداء عبد 
الفتاح السيس��ي للثورة وخطره الكبير على مس��تقبل الوطن!  و»شفيق« 
إلى اآلن ميثل خطراً على السيسي، ولهذا فإن سكرتير عبد الفتاح السيسي 
»عباس كامل« هو من يتولى بنفس��ه حملة تش��ويهه عبر وسائل اإلعالم، 

وهو من يقف وراء القول إنه مريض ومصاب بالزهامير!
إلى اآلن، فس��ادات املرحلة ال يخرج عن اثنني: عنان، وشفيق، وال أحد 
يعرف البدائل اجلديدة في قادم األيام، وعندما يقول الفريق »ش��فيق« إنه 
عائد قريباً إلى مصر، فإنه اس��تعداد ملرحلة جديدة على األقل بحس��ابات 
اللحظ��ة التي صرح فيه��ا بهذا، ومن قب��ل صرح نفس التصري��ح لكنه لم 

يعد، ألن البديل لن يأتي إال بخوف من ثورة تقوم فجأة.
هذه حسابات السياس��ة، إمنا الثورة لها حسابات أخرى، وإذا قامت 

فلن يعود »شفيق«، وال »مرسي«!{

تكذب إذا قلت إنك تعمل من أجل عودة الرئيس محمد مرسي، في حني 
أن كل ما حتلم به هو عودة أنور السادات!

أنت تعلم، واجلنني في بطن أمه يعلم، أن مرس��ي لن يعود إال بثورة، 
وفق مقاييس ثورة يناير، وأنه ال يوجد حراك ثوري على األرض اآلن ميكن 
أن يدفع لثورة، فقد مت تبريد احلالة الثورية بش��كل سيقف أمامه التاريخ 
طويالً، العناً من ش��اركوا ف��ي عملية »التبريد« وكثير منهم كانوا حس��ني 
النيات، فأنهوا الثورة كما لو كان من يخطط لهم هو عبد الفتاح السيسي، 

لكن الطريق إلى جهنم احلمراء مفروش بالنيات احلسنة!
أن��ت تعلم، وأي صريخ اب��ن يومني يعلم، أنه إذا كانت عودة مرس��ي 
إلى احلكم لن تكون إال بثورة، وفق مقاييس يناير، فإن هذه الثورة صارت 
حلماً اآلن، وإذا كان القمع واإلفقار الذي ميارس��ه السيس��ي س��يدفع حتماً 
إلى ثورة، فإنه لو حدث هذا فلن يكون كما يتوقعون، ولكن س��تكون ثورة 
باملقايي��س العاملية للثورات، حيث التخري��ب والفوضى، وحيث عمليات 

السلب والنهب، وهو ما ال حتتمله مصر ولو ليلة واحدة!
ال أقصد أنها س��تكون ثورة املتش��ددين دينياً، الذين يكّفرون املجتمع 
من منطلقات فقهية، لكنها ثورة احلانقني على اجلميع من منطلقات ثورية، 
فل��ن أكون أنا وأنت وأي فصيل ش��ارك في ثورة يناي��ر، أفضل حاالً عندهم 
من عبد الفتاح السيس��ي وزمرته، ولن يكون »شكري مصطفى« فرداً يقود 
تنظيم��اً هذه املرة، ولكن س��يكون مثل كل املش��اركني الذي��ن عاصروه في 

السجن سجيناً، كتبوا شعراً في شجاعة »شكري مصطفى«.
واحل��ال كذلك، فإن نفس��ك حتدثك من جديد بأنور الس��ادات، يطوي 
صفحة عب��د الناصر، ويفرج ع��ن املعتقلني، ويس��مح للمعارضة ببعض 
احلركة، ويا حبذا لو كان فيه من محاس��ن الس��ادات، ومب��ارك، معاً، قبل 
مرحل��ة س��نة 2010 بالنس��بة إل��ى مب��ارك، وقب��ل 1981 بالنس��بة إلى 

السادات.
فلماذا لم تعلن ذلك؟ ألنك تخاف من جماهيرك أن يذهبوا بعيداً، لكنك 

اآلن تنتظر حلظة االنكس��ار العظيم، ومن قبل كانوا يقولون بعودة مرسي 
الس��تكمال مدته، فانخفض س��قف األماني إلى أن يعود لس��اعة، لتحقيق 
انتصار ش��كلي، ثم يدعو النتخابات جديدة. وكما انخفض سقف املطالب 
ف��ي هذه فقد ينخفض حد أن يكون س��قف األماني هو الس��ادات أو مبارك، 
فآخر أيام الس��ادات كانت س��يئة، وقد أغلق الصحف واعتقل املعارضني، 
متام��اً كما كان��ت أواخر أيام مبارك، فقد كان القرار هو إس��قاط املعارضني 
ف��ي االنتخابات البرملانية، لكن كانت س��نوات مبارك األولى جبراً ملا فعله 
الس��ادات في س��نته األخي��رة من حيث اإلف��راج عن املعتقل��ني، فكل حاكم 

جديد يفرج عن املعتقلني، حتى املشير طنطاوي فعلها!
منذ بداية االنقالب، وأنا أقول إن معس��كر االنقالب اإلقليمي والدولي، 
ليس أمامه إال الس��يناريو الباكستاني، إذا أحيط بالسيسي من كل جانب، 
وق��د ب��دأ التفكي��ر الغربي ف��ي البدي��ل عندما ظه��ر »نواز ش��ريف« وفاجأ 
اجلميع بنزوله لباكس��تان وأعلن انه س��يخوض االنتخابات ضد »برويز 
مش��رف«، رجل واش��نطن الق��وي، في وقت كان الش��عب الباكس��تاني قد 
ب��دأ التمرد عليه، وبدأت دائرة التمرد تتس��ع في صفوف النخبة، ولم يكن 
كعس��كري أحمق قادراً على احتوائها، فقد كان يظن لس��طوته العس��كرية 

وللتأييد الغربي له أنه قادر على أن يحكم الشعب رغم أنفه!
السيسي ليس اخليار املريح للدوائر اخلارجية واإلقليمية، واإلمارات 
أرس��لت له رس��الة قبل ترش��حه تقول له فيها إنها تتمنى أن يستمر وزيراً 
للدف��اع، لكن��ه ترش��ح، وبفات��ورة باهظ��ة، ليس ف��ي ق��درة دول اخلليج 
مجتمع��ة أن تفي بها، لهذا كانت املوافقة عل��ى مضض من دوائر االنقالب، 
إقليمي��اً وغربي��اً، وباعتماد سياس��ة األم��ر الواقع. وإن كان السيس��ي هو 
اخليار األفضل إلس��رائيل، لكن التخوف هو في عدم قدرته على االستمرار 

في احلكم!

مصر.. بانتظار أنور السادات!
بقلم: سليم عزوز

مسؤول ببيونغ يانغ: سنضرب أميركا إذا هاجمتنا
أكد شني هون تشول، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، أن بالده سترد على أي هجوم أميركي بضرب 

الواليات املتحدة أو قواعدها العسكرية في املنطقة، وأن بيونغ يانغ لن تساوم على أسلحتها النووية.
وقال ش��ني في لقاء خ��اص أجراه موفد اجلزيرة إل��ى بيونغ يانغ إنه إذا اعت��دت الواليات املتحدة على 
بالده بأي شكل من األشكال فسيكون الرد مباشراً وبالقوة نفسها، مضيفاً أن جيش كوريا الشمالية في حالة 

التأهب القصوى للرد على التحركات العسكرية األميركية.
وتابع: »إن الحظنا أياً من بوادر االعتداء على سيادتنا، فإن جيشنا سيوجه ضربات عسكرية ال تعرف 
الرحمة ضد األميركيني املعتدين أينما وجدوا، سواء في األراضي األميركية البعيدة أو في قواعدها املوجودة 

في منطقة شبه اجلزيرة الكورية كاليابان وغيرها«.
وأكد ش��ني أن بيونغ يانغ تريد الس��الم لكنها ال تس��تجديه، كما قال إن بالده لن تس��اوم على األسلحة 

النووية التي بحوزتها.
وقال في هذا اإلطار: »إن احملادثات السداسية التي تهدف إلى إخالء شبه اجلزيرة الكورية من األسلحة 
النووي��ة ول��دت ميتة منذ زمن بعيد، وال وجود لها بعد اآلن.. أس��لحتنا النووية التي بحوزتنا ليس��ت مجرد 
بضاعة لتس��تبدل بالدوالرات األميركية، وهي ليس��ت للمقايضة السياسية كبضاعة للبيع والشراء توضع 

على طاولة احملادثات الهادفة إلى نزع سالحنا«.{
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والتغاض��ي ع��ن قمع��ه حلري��ة الصحافة ذاته��ا بعد 
ذلك ملدة س��نتني تقريباً، ولكن تصاع��د عمليات القمع 
وتوس��عها إلى فئات ال ُتعرف عنها معاداتها للس��لطة 
بل ه��ي محس��وبة عليه��ا، نش��ر اخلوف في الوس��ط 
الصحف��ي، وظهرت آث��ار ذلك ف��ي التصوي��ت الكثيف 
للمرش��ح يحي��ى ق��الش ال��ذي رفع راي��ة الدف��اع عن 
احلريات والصحفيني الس��جناء في انتخابات 2015، 
وف��ي اجلمعي��ة العمومي��ة الطارئة التي عق��دت عقب 

اقتحام النقابة في 4 أيار 2016.
وه��ي اجلمعي��ة الت��ي حّملت السيس��ي مباش��رة 
املسؤولية عن االقتحام وطالبت بإقالة وزير الداخلية، 
لك��ن تخاذل نقيب الصحفيني ومجلس��ه عن تنفيذ تلك 
الق��رارات أحب��ط جم��وع الصحفي��ني، وم��ع ذلك ظلت 
هن��اك كتلة كبي��رة س��اخطة ورافض��ة للتوحش على 

حرية الصحافة.
أزمة السيس��ي ونظامه مع اإلعالم لم تقتصر على 
الصحفي��ني ونقابته��م الت��ي احتضن��ت االحتجاجات 
الش��عبية ضده، ولكنها تعدت ذلك إل��ى التخلص من 
بعض الرم��وز اإلعالمي��ة التلفزيونية الت��ي كانت من 
أكبر الداعمني له، مثل توفيق عكاشة وإبراهيم عيسى 
وليلي��ان داود وخالد تليمة. ومن قبلهم بطبيعة احلال 
محمود س��عد ويس��ري فودة ورمي ماجد وبالل فضل، 
وعلى األرجح ستتواصل عمليات التخلص من الرموز 
اإلعالمي��ة الت��ي دعمت السيس��ي م��ن قب��ل، وذلك مع 
التح��رك املنظ��م لصناعة رم��وز جديدة تدي��ن بالوالء 
الكامل للسيسي، وال تش��عر بأنها صاحبة فضل عليه 

أو شريكة له كما هو شعور الرموز احلالية.
رجال األعمال ومشاريع اجليش

أم��ا رج��ال األعمال س��واء الذي��ن ميلك��ون منابر 
إعالمي��ة أو غيرهم، والذين جندوا كل إمكانياتهم لدعم 
انق��الب السيس��ي من قب��ل؛ فقد اكت��ووا بن��اره أيضاً، 
والبداي��ة كان��ت مطالبته��م بدف��ع »إت��اوات« تبرعات 
)100 مليار جنيه( للصناديق التي أنش��أها السيسي 
مث��ل صن��دوق »حتيا مص��ر« مه��دداً له��م: »هتدفعوا 
يعن��ي هتدفع��وا«، وقد اضط��روا لدفع ما طل��ب منهم 
رغم تعث��ر أحوالهم نتيجة ت��ردي الوضع االقتصادي 
وتوقف عجالت اإلنتاج، لكن السيس��ي لم يتوقف عند 
ف��رض تلك اإلت��اوات، بل حرص عل��ى تأديب بعضهم 
بصورة عملية ليكونوا عبرة لغيرهم، فأوعز لش��رطته 
بالقبض عل��ى رجل األعمال صالح دي��اب -وهو مالك 
ش��ركات نفطية وصاح��ب جريدة »املص��ري اليوم«- 
ونش��ر صورته مقيداً باألغالل، كما أجبر رجل األعمال 
جنيب س��اويرس على بيع قناته »أون تي في«، ورتب 
انقالباً ضده في »حزب املصريني األحرار« الذي أنشأه 
ورع��اه، كما قدم رجل األعمال محم��د فريد خميس إلى 
التحقي��ق بتهم��ة احتكار صناع��ة املنس��وجات، وهو 
ما دفع��ه إلى الهرب خ��ارج البالد، وجّم��د أموال رجل 
األعمال صف��وان ثابت. لكن األصعب م��ن ذلك كله هو 
تغول اجليش على االقتصاد املصري وكل املشروعات 
اجلدي��دة، بحي��ث لم يت��رك للش��ركات املدنية س��وى 
العم��ل من خالل��ه ومبا يقبل أن يجود ب��ه عليها، وهي 
أكب��ر ضربة لرج��ال األعمال الذين كان��وا ينتظرون رد 
اجلميل لهم عقب تولي السيس��ي املس��ؤولية، فإذ بهم 

يتعرضون للتنكيل.
األزهر وجتديد اخلطاب الديني

ورغم مشاركة شيخ األزهر أحمد الطيب في مشهد 
االنق��الب ي��وم 3 مت��وز 2013 فإن السيس��ي لم ُيخف 
تبرم��ه م��ن أداء الطيب خ��الل العام املاض��ي، وكانت 
كلمة السيسي للطيب )يوم 28 كانون الثاني املاضي( 
الت��ي ب��دت ممازحة ثقيل��ة »أن��ت تعبتني ي��ا فضيلة 
اإلمام« صاف��رة البداية لهج��وم األذرع اإلعالمية على 
ش��يخ األزهر، الذي ال يتماهى مع رغبات السيسي في 
ما يس��ميه جتديد اخلطاب الديني، ومواجهة التيارات 

اإلسالمية احلركية بالكفاءة الالزمة.
وقد كان موق��ف األزهر الرافض للطالق الش��فهي 
زيت��اً جدي��داً على ن��ار األزم��ة الت��ي كان يغذيها وزير 
األوق��اف محم��د مخت��ار جمع��ة، املقرب من السيس��ي 
والطام��ح خلالف��ة ش��يخ األزه��ر، ورغ��م أن كالً م��ن 
مؤسس��ة الرئاس��ة ومؤسس��ة األزه��ر حت��اوالن دوماً 
إخفاء اخلالفات، فإن هجوم األذرع اإلعالمية للسيسي 
على األزهر يظهر عدم رضاه عن املشيخة، وهو ما يولد 
ش��عوراًمضاداً ل��دى قطاعات متنامية م��ن األزهريني. 
هذه األزمات املتزامنة واملتصاعدة بني نظام السيسي 
وأبرز داعميه املدنيني تبدو مرشحة للتصاعد، خاصة 
مع زي��ادة تعثر السيس��ي سياس��ياً واقتصادياً، ومع 
تصاع��د حال��ة الغض��ب الش��عبي عل��ى السياس��ات 
االقتصادية املؤملة، وأيضاً مع زيادة اعتماد السيس��ي 
على الظهير العسكري الذي يعزز تغوله على املجاالت 
املدني��ة )االقتصادي��ة واإلعالمية والثقافي��ة(، وهو ما 

يزيد التأزم الذي ال نستطيع التنبؤ مبآالته.{

نهّنئ آية حجازي.. وننعى العدالة!
ما يشغلني في موضوع احلكم ببراءة آية حجازي، 
مدي��رة جمعي��ة بالدي ملس��اعدة أطف��ال الش��وارع، التي 
حتمل اجلنسية األميركية، بعد ثالث سنوات من احلبس 
االحتياط��ي، ه��و: م��اذا ق��ال القاض��ي الذي أص��در حكم 
براءته��ا، ه��ي وزوجه��ا وآخ��رون، ألوالده وزوجته، بعد 

عودته إلى املنزل؟
القاضي هو القاضي، واحملكمة هي احملكمة، جنايات 
القاه��رة، وف��ي كل م��رة كانت متث��ل أمامه آي��ة حجازي 
واملتهم��ون بالقضية، يصدر قراراً بتمديد حبس��هم، على 
ذم��ة القضية العبثية امللفقة التي تتهمهم فيها الس��لطات 
باآلت��ي: »عصابة منظمة الس��تقطاب أطفال الش��وارع«، 
وأنهم احتجزوا األطفال داخل كيان مخالف للقانون دون 
ترخيص، في إحدى شقق دائرة قسم عابدين في القاهرة، 
وذل��ك بناء عل��ى التحقيقات، األكثر عبثي��ًة وتلفيقاً، التي 
ذهبت إلى »استغالل املتهمني ضعف األطفال وحاجاتهم، 
وصغ��ر س��نهم، بإجبارهم على االش��تراك ف��ي تظاهراٍت 
تخدم توجهات سياس��ية خاصة، مقاب��ل أموال يتحصل 

عليها املتهمون«.
ض��ع نفس��ك م��كان القاضي، العائ��د إل��ى بيته بعد 
إص��دار حكم البراءة املفاجئ، وهو ينظر في عيني زوجته 
وأبنائ��ه، لدى الس��ؤال التقلي��دي »عملت إي��ه في قضية 

النهارده؟« فماذا ستقول؟
ث��الث س��نوات م��ن التنكي��ل واحلرم��ان من أبس��ط 
احلقوق اإلنس��انية، في س��جون رديئة، أش��به بالقبور.. 
ثالث س��نوات من املداوالت والتأجي��الت ومتديد احلبس 
االحتياط��ي، لم تكن كافيًة لكي يس��تقّر ف��ي يقني احملكمة 
أن األبرياء هم فعالً أبرياء، حتى حّج السيسي إلى البيت 

األبيض، وعاد مرضّياً عنه، فاستقرت البراءة في اليقني؟
حسناً، ما رأي سيادتكم في أن النيابة لم تطعن على 
احلكم، وفي أن الش��رطة أعلنت جهوزيتها إلطالق سراح 

املتهمني، فوراً، بعد وصول قرار احملكمة؟!
من حقنا، بل من واجبنا، أن نفرح جميعاً بحصول أي 
بريء على حريته املس��لوبة، مهما كانت وسائل استرداد 
ه��ذه احلرية وظروفه ومالبس��اته، غير أنه ف��ي الناحية 
األخ��رى، وفي مقابل الس��عادة باحلرية، ال نس��تطيع أن 
مننع األسى واحلزن على العدل املهزوم، املكروه، واملهان 
ف��ي بالدنا.. ال نقدر على مقاومة ذلك االمتزاج القهري بني 
الضحكة والدمعة، ونحن نتابع أهوال ما يالقيه عشرات 
اآلالف من آية حج��ازي، ال يذكرهم اإلع��الم األميركي، وال 

يصل نبأهم إلى دونالد ترامب.
م��ن هؤالء الباح��ث والصحافي هش��ام جعفر، الذي 
بلغ��ت مأس��اته م��ع احلب��س االحتياط��ي أن هن��اك م��ن 
مي��ارس االبتزاز على زوجته، كي تدفع ثمن حريته، عفواً 

صحياً، مائة وعشرين ألف جنيه.
محم��ود  املستش��ار  اجللي��ل  القاض��ي  ه��ؤالء  م��ن 
اخلضي��ري، ال��ذي حص��ل عل��ى حك��ٍم قضائ��ي باإلفراج 
عنه، بعد انقضاء محكوميته، في قضية انتقام سياس��ي 
كريه، وقبل أن يبلغ بيته في اإلسكندرية، صدرت األوامر 

بإعادة اعتقاله، ورجوعه إلى الزنزانة.
م��ن ه��ؤالء مئات، ب��ل آالف احل��االت، مم��ن يعرفهم 
واحليثي��ة  الش��هرة  م��ن  ح��ظ  له��م  لي��س  أو  الن��اس، 
االجتماعي��ة والسياس��ية، يتم افتراس��هم ف��ي الزنازين، 

حتى املوت. الصب��ي الصغير كرمي مدحت، ليس آخرهم، 
والش��اب مهند إيهاب ليس أولهم، كلهم ليس لهم ترامب، 
وال يحملون جنسية أميركية، وال ميلكون رفاهية التنازل 

عن جنسيتهم املصرية، الوحيدة، لقاء حريتهم.
ما جرى مع آية حجازي نس��خة مكّررة من سيناريو 
محمد س��لطان، جنل القي��ادي اإلخوان��ي الدكتور صالح 
س��لطان، قبل عامني، حني أنقذته جنس��يته األميركية من 
الهالك في س��جون االنقالب.. وكما قل��ت وقتها: ليس من 
العدل أن يلوم أحٌد محمد سلطان على قراره بالرحيل من 
ع��ذاب املقبرة وهو على قيد احلي��اة، ذلك أنهم، باختصار 
ش��ديد، أعلنوه��ا صريح��ة: كون��ك مصري��اً، فه��ذا يعني 
موت��ك، لو كنت معارضاً أو معترضاً على ش��روط احلياة 

داخل تراب املقبرة املقدس.
وتبقى املس��افة بني »آية حج��ازي األميركية« و»آية 
حجازي املصرية«، هي ذاتها املسافة بني الدولة واملقبرة، 
وبني املجتمع اإلنس��اني وجتمع��ات الوحوش البرية في 
مناط��ق البحيرات واملس��تنقعات العفنة، ه��ي الفرق بني 

اإلنسان وباقي الكائنات.{

»رابعة«.. التي ال أستطيع نسيانها
مب��ا يجري، ويصّر على رف��ع أذان الصالة في موعده. رمبا قرر الصغير أنه مهما 

كان األمر، فال بّد من رفع األذان! 
من رّبى ذلك الصغير ليتصّرف كهؤالء الذين نقرأ عنهم في كتب التاريخ؟ 

م��ررت على صورة أم��ي التي ال أعرفه��ا، كانت تقف بجس��دها الواهن أمام 
جرافة عس��كرية تستعد لسحق عظام ابنها اجلريح امللقى في عجز على األرض 

بعد إصابة ما. 
اس��تطعت رغم املسافة والزمن أن أس��مع صوتها الواهن يعلو هدير محرك 
اجلرافة الش��ريرة. أّم أخرى انحنت على قدمي ضابط بدين  تستعطفه من أجل 

أمر ما. 
قلب��ي س��مع نب��رات صوته��ا الكس��يرة وعين��اي رأت دموعها رغ��م زاوية 
التصوير. ال بّد أنها كانت حتاول اس��تنقاذ روح ابنها، ومصّور ما يسرع اللتقاط 

صورتها! 
أّم أخ��رى جتل��س في عج��ز تضع يديها حت��ت خديها، ترمق جثم��ان ابنها 

املمدد أمامها في كفنه األبيض. 
قصة أخرى تختبئ خلف قماش الكفن األبيض، حياة كاملة اخُتطفت، آالف 

التفاصيل اليومية.. مزاح الشاب مع أمه، صورته وهو يقبل يدها وخديها. 
عشرات الصور والتفاصيل توقفت بضغطة زر بندقية ما. 

ش��اب آخر يجل��س ناظراً إلى جثمان مس��جى أمامه بدم��وع متجمدة، رمبا 
كان شقيقه أو ابنه، ال أحد يعلم اال الله. 

اجلرافة التي ضلت طريقها، فس��ارت فوق جثامني الشهداء وامتزج صوت 
صريرها بصوت عظامهم. مشهد رابعة والنيران تغطيها وتأكلها. 

أس��مع بأذنّي هات��ني زفير الني��ران الراقصة ف��وق أرض كان��ت عامرة منذ 
ساعات. أس��معها غاضبة تلعن من أش��علوها، وتدعو الله أن يطردهم 

من رحمته، ولكنها ال متلك من أمر نفسها شيئاً. 
أرى اجلن��ود بأقدامه��م الغليظ��ة يط��ؤون أرض املس��جد بع��د أن 
أحرقوه.. ضابطان من جيش��هم يلتقطان صورة تذكارية باس��مة أمام 

املسجد بعد املجزرة. 
في الركن ذاته أحتفظ بصور أسماء صقر وحبيبة أحمد عبد العزيز 

وهالة أبو شعيشع وأسماء البلتاجي. شهيدات املجزرة وما قبلها. 
ال أعرفه��م وال يعرفونن��ي.. لكنن��ا أخ��وة. أحييه��م كل صباح وكل 

مساء. 
قلبي وعقلي توقفا هنالك حيث ارتقوا.. 

ال أع��رف كيف ميكن لبش��ر أن ينخلع من كل ش��يء، فيهلك احلرث 
والنسل.. الله وحده يعلم..

وأنا ال أش��غل نفسي باألسباب. كل ما أعرفه أن الزمن بالنسبة لي 
متوقف هناك في رابعة، وأني ال أستطيع نسيانها.{

في ركن ما من حاسوبي الشخصي، أحتفظ بألبوم لرابعة.. صور ومقاطع 
فيديو للمجزرة.. كل ما ُكتب عنها. 

أحتفظ بذلك املش��هد الذي هزني، والذي ما زال قادراً على استدراج شالالت 
من الدموع من عينّي.. مش��هد الطفل امللتاع الذي يقف أمام جثمان أمه الش��هيدة 
املستكينة في راحتها األبدية، غير مصدق أن هناك من جترأ على سلب أمه منه. 
لعل س��نوات عمره لم تس��اعده على فهم ما حدث. ولكن دعني يا صغيري 

أصارحك بأننا نحن الكبار لم نفهم!
جلس��نا مثلك نشاهد ما يحدث غير مدركني.. س��نوات عمرنا لم تزودنا مبا 

يكفي من اخلبرة لهضم ما حدث. 
فتيات رقيقات املالمح يرتدين الزي اإلس��المي وميس��كن مبصاحفهن وهّن 
جل��وس.. صالة التراويح م��ن ميدان رابع��ة والصفوف املتراصة، جس��د واحد 

كبير من آالف األجساد يكبر، ويركع ويسجد ويقوم. 
صور أخرى.. أطفال يلعبون، تستطيع حتى في الصورة الصماء أن تسمع 

ضحكاتهم.. 
ُترى هل كان الطفل الذي حملوه في مالءة وقت املجزرة بينهم؟ 

ش��اهدت تل��ك الفتاة اجلالس��ة في الفراغ ب��ني اخلرائب حتوم فوق رأس��ها 
س��حب من دخان مش��ؤوم يضحك في ش��ر، وفوقها ش��مس أغس��طس احلارقة 
ترس��ل أش��عتها بال هوادة، بينما اطرقت هي إلى األرض في س��كينة بنظرة غير 
عابئ��ة، وأخذت تدق بطبق معدني.. بدت كما لو كانت تهز كتفها للدنيا كلها في 

استهتار. 
هذه فتاة جلست تنتظر أجلها غير عابئة.. 

م��ا اله��ول الذي رأته فتاة رقيقة ف��ي تلك اللحظات وجعله��ا تنتظر نهايتها 
بذلك الثبات؟

الطف��ل الذي يرفع أذان الظهر والفوضى حتطم كل ما حوله، وهو غير عابئ 

بقلم: آيات ع�رابي

بقلم: وائل قنديل
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في مؤتمر نظمته دار الفتوى:

لفهم صحيح لإلسالم وترسيخ قيم التعايش ونبذ العنف ومواجهة التطّرف
مؤسس��ة  م��ع  بالتع��اون  الفت��وى،  دار  نظم��ت   -
بيرغهوف األملانية، مؤمتراً عن »دور املؤسس��ات الدينية 
الرس��مية في تعزيز عمليات السالم واحلوار« في بهو دار 
الفتوى بحضور النائب عمار حوري ممثالً رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري، الرئيس فؤاد السنيورة، وممثلني 
عن الطوائف اإلس��المية، وس��فراء ووزراء ونواب وحشد 

من الشخصيات.
ش��ارك ف��ي املؤمت��ر مفت��ي اجلمهورية الش��يخ عبد 
اللطي��ف دريان، مفت��ي جمهورية مص��ر العربية الدكتور 
الش��يخ ش��وقي عالم، مفتي اململك��ة األردنية الهاش��مية 
الدكتور الش��يخ محمد اخلاليل��ة، وكيل األزهر الش��ريف 
الدكتور الشيخ عباس شومان، ممثل مؤسسة بيرغهوف 
في لبنان ف��راس خير الله، وش��خصيات ديني��ة وفكرية 

وعلمية.
املفتي دريان

اس��تهل احلف��ل بتالوة عش��ر م��ن القران الك��رمي، ثم 
بتعري��ف م��ن الس��يدة هن��د عج��وز الت��ي قدم��ت املفتي 
دري��ان، الذي ق��ال: »نلتقي الي��وم معهم ومعك��م في هذا 
املؤمتر، لنستمع إليهم ماذا عملوا، وأعدوا ويعّدون، ليس 
ملكافحة داء اإلرهاب فقط، بل وللتفكير باملستقبل القريب 
واملتوس��ط على األق��ل، حيث يكون علينا نح��ن العاملني 
في املؤسس��ات الدينية الرس��مية، أن نتحمل مسؤوليات 
جس��اماً ف��ي اس��تعادة الزمام، في تدبير ش��أن اإلس��الم 
واملس��لمني، وفي تعزيز قيم التس��امح واحلوار والس��الم 
ف��ي مجتمعاتن��ا املتنوع��ة واملتع��ددة، وف��ي تعزي��ز قيم 
االعتدال والوس��طية، التي هي في حقيقتها تعاليم ديننا 
اإلسالمي، القائم على الرحمة واليسر، واألخالق واحملبة 

والعدل«.
وختم بالقول: »إن اخلط��ر يواجه أدياننا وأوطاننا، 
وه��و خط��ر ال يفيد ف��ي مواجهت��ه التعل��ل بأي ع��ذر، وال 
االكتف��اء ب��أي ش��كوى، ب��ل وال يفيد في��ه اته��ام املؤامرة 
واملتآمرين، وال السياس��ات الدولية ، فالقتل املستش��ري 
في مجتمعاتنا، الذي متارسه جماعات الفساد واإلفساد، 

ال يرضاه عقل وال دين«.
املفتي عالم

ثم القى مفتي مصر كلمة جاء فيها: »إن اخلطر الداهم 
ال��ذي يتمثل في انتش��ار التنظيمات اإلرهابي��ة املتطرفة، 
وإش��عال فتيل األزمات الطائفية بني أبناء الوطن الواحد، 
والتمهيد للحروب األهلية املس��تعرة التي ال تبقي وال تذر، 
وتعمل على ش��رذمة الش��عوب وتفتيت األوطان، يدعونا 
جميعاً الى أن تتكاتف جهودنا وتس��تنفد طاقاتنا في وأد 
هذه الفن وإخماد تلك النيران التي تهدد سالمة األوطان، 
وال ش��ك أن تهدي��د الوح��دة الوطني��ة ه��و تهدي��د لألم��ن 
واالس��تقرار الذي تنعم به ش��عوبنا العربية واإلسالمية. 
وإن إلق��اء نظ��رة عاب��رة عل��ى العال��م م��ن حولن��ا كفيلة 
ب��أن توضح لنا م��ا تفعله الطائفي��ة الديني��ة أو العرقية 
بالشعوب، وكيف اس��تهان البعض بقضية احلفاظ على 
وحدت��ه الوطني��ة حتى خاض ف��ي غمار فتن��ة الطائفية، 
فتمزق��ت األوط��ان وه��ددت األدي��ان وش��ّردت الش��عوب 
وف��رض العن��ف والتش��دد، ووج��دت جماع��ات اإلرهاب 

فسحة من الوقت لتنشر ما تريد من دمار وخراب«.
املفتي اخلاليلة

م��ن جهته، قال مفت��ي األردن: »األمة اليوم أحوج 

م��ا تكون إل��ى لم ش��ملها وتوحيد كلمتها ف��ي مواجهة 
األخطار واآلفات التي تهدد كيانها ووجودها، ومنها آفة 
تش��ويه صورة اإلسالم املش��رقة، من خالل ما تواجهه 
من نشر لألفكار املتطرفة من قبل خوارج العصر الذين 

شّوهوا صورة اإلسالم واس��تباحوا األعراض وسفكوا 
الدم��اء باس��م الدين وه��و منه��م ب��ريء. إن معظم ما 
يح��دث اليوم ف��ي أوطاننا م��ن فوضى وس��فك للدماء 
س��اهم فيه بعض من يتصدى للخطاب اإلسالمي دون 

أن يكون لديه تصور كامل عن هذا األمر.
وكيل االزهر

والقى وكيل األزهر الش��ريف كلم��ة جاء فيها: »إن 
هناك عدة حقائق متثل إطار تعاون األزهر الشريف مع 

املؤسسات الدينية الرسمية، ومن هذه احلقائق:
أوالً: اإلس��الم دي��ن مرتب��ط باألدي��ان الس��ماوية 
برباط عض��وي ال ينفصم؛ فنحن املس��لمني نؤمن بأن 
كالً من الت��وراة واإلجنيل والقرآن ه��دى ونور للناس، 
وأن الالح��ق منه��ا مص��دق للس��ابق، وال يت��م إمي��ان 
املسلم إال إذا آمن بالكتب السماوية وباألنبياء والرسل 

جميعاً.
ثاني��اً: التع��دد الديني ف��ي الوطن الواح��د ال يعد 
مشكلة وال ينبغي أن يكون، وقد علمنا ديننا اإلسالمي 
احلني��ف كيفية التعايش ف��ي ظل التعددي��ة الدينية، 
وذلك من خالل املش��تركات اإلنس��انية التي تشمل كل 
مناح��ي احلياة، أم��ا اجلان��ب العق��دي والتعبدي فال 
يضر عالقات البشر في أمور حياتهم اختالف تعبدهم 
خلالقهم، فش��عار ديننا احلنيف: »ال إكراه في الدين«، 

و»لكم دينكم ولي دين«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ُمحاَسبة الُحّكام
عم���اُء واحلّكاُم هم أح���َوج األنام إلى ُنْصِح الّناصحن وَوْعظ الواِعظن وَتذكرة الصاحلن؛  الزُّ
ضًا للغفالت والزاّلت، ومن كان  ون ش���ؤون األمة والواليات العامة هم أكثر البش���ر تعرُّ والذين يتولَّ
ع عن سماع الّناصحن اأُلمناء، والواعظن  منهم راجح العقل واسع  احلكمة، عظيم الهمة ال يترفَّ

احُلكماء مهما عال قدره، وقِوَي ُسلطاُنه!
لق���د أت���ى عل���ى األمة ِحقٌب ُمش���رقة وأيام ُمزهرٌة، جتّلى فيها س���رُّ عظمتها ف���ي وفائها للحق 
بون من تأيي���د احلكام حن يصيبون  م���ع م���ن ُتطيع من الزعماء والرؤس���اء، فلم يكن رجالها يتهيَّ
وال يت���رددون ع���ن ُنصحهم ح���ن ُيِخطئون.. وال يزال ه���ذا املجد الغابر في طري���ق االنحدار حتى 
آَذَنت شمس���ها بالغروب وعْهدها باالنهيار.. ولم يُعد يبقى من األمناء الذين يحافظون على ُخُلق 

ب من الضوء في ظالم الليل! الشجاعة واجَلهر بكلمة احلق إال كمثل اخُللَّ
ك يا  ق���ال ُحذيف���ة رضي الله عن���ه: دَخْلُت على عمر فرأيته حزينًا مهموم���ًا، فقلت له: ما يُهمُّ
أمير املؤمنن؟ فقال: إني أخاف أن أقع في ُمنكر فال ينهاني أحد منكم تعظيمًا لي! فقال ُحذيفة: 
والل���ه ل���و رأيناك خرجَت من احلق َلَنَهْيناك! ففرح عم���ر وقال: احلمد لله الذي جعل لي أصحابًا 
مونني إذا اعوَجْجت، ففتح عمر في ذلك الديوان بابًا واسعًا يدخُل منه كل َمن يريد أن ينصَح  يقوِّ

ق الله! له، وأن يقول له: اتَّ
ق الل���ه يا أمير املؤمنن! فقال بعض احلاضرين  كان عم���ر م���ع أصحابه يومًا فقال له رجٌل: اَتّ
لذلك الرجل: أتقول هذا ألمير املؤمنن؟ فقال عمر: َدعوه فْليُقْلها، فال خيَر فيكم إن لم تقولوها، 
وال خيَر فينا إن لم نسمعها. وأمام هذه األمثلة الّشاهدة من املناقب التي ُتعُدّ في زماننا كالعجائب، 
تقوم امرأة من عامة املس���لمن هي َخولة بنت حكيم فتقول لعمر: عهدي بك يا عمر وأنت ُتس���ّمى 
يت عمر، ث���م لم تذهِب األيام  ُعمي���رًا ف���ي س���وق ُعكاظ تصارع الفتيان، فلم تذهِب األياُم حتى ُس���مِّ

حتى ُسميت أمير املؤمنن، فاتق الله في الّرعّية، واعلم أنه َمن خاف املوت َخِشَي الَفْوت!
س يقض���ي باالقتصاص من احل���ّكام في اجلروح واأَلْنُف���س، فاحلاكم فرٌد من  إن ش���رعنا املق���َدّ
األفراد يجري عليه ما يجري عليهم؛ َخَطب عمر يومًا فقال: أيها الناس، إني والله ما ُأرسل ُعّمااًل 
كم، فمن ُفِعل  موكم دينكم وُس���ّنة نبِيّ لَيضربوا أبش���اركم، وال ليأخذوا أموالكم، ولكن ُأرِس���ُلهم لُيعلِّ
به ش���يٌء س���وى ذلك فْلَيرفعه إلّي، فو الذي نفس عمر بيده ألقضيّنه منه! وقد اس���تند عمر إلى أن 
رس���ول الله ] كان يقصُّ من نفس���ه في أكثر من واقعة، وَيش���هد لذلك أن رسول الله ] كان َيقِسُم 
ش���يئًا ب���ن أصحابه ذات يوم، إذا أكَبّ عليه رجٌل فطعنه بُعرج���وٍن كان معه، فصاح الرجل! فقال له 
رس���ول الله ]: تعال فاْس���َتِقد، فقال الرجل: »بل َعَفْوت يا رس���ول الله« أخرجه النسائّي. وُرِوي من 
حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: »رأيُت رس���ول الله ] ُيعطي الَقَود من َنْفِس���ه، وأبا بكر ُيعطي 

الَقَود من نفسه، وأنا ُأعطي الَقَود من نفسي«.
لق���د ابُتلي���ت األمة بحّكام ظاّلم ُمس���تبّدين، ُقصورهم قيصرّية، وكنوزهم ِكس���َرِوّية، ومواكبهم 
جالوتّي���ة، يرفع���ون ش���عارًا ِفرعونيًا يقول فيه قائله���م: »ما ُأريكم إاّل ما أرى وما أهديكم إاّل س���بيل 
الرش���اد«، فاس���تخّفوا قومهم فأطاعوهم، وَصَبر الناُس على ُظلمهم وفس���ادهم وأقّروهم، وابُتِلَيت 
���دون احلق املبن،  نون للح���كام أنهم يَجسِّ قن ُيزِيّ األم���ة كذل���ك بجماهير م���ن املنافق���ن وال�ُمَتَملِّ
ين... وبذلك يدوم الظلم  ويْلَزمون العدل والنهج القومي، ولو كانوا ُحكامًا ظاملن، وطغاة ُمس���تبدِّ
والفساد في البالد والعباد، والله تعالى يقول: }يا أيها الذين آمنوا كونوا قّوامن بالِقسط ُشهداَء 

لله ولو على أنُفِسكم أو الوالَدين واألقربن{ النساء-135.
لقد أرَش���َدت الس���نة النبوية إلى واجب األمة جتاه الس���طان اجلائر، فقال النبي الكرمي صلى 
الله عليه وس���لم: »أفضل اجلهاد كلة حق عند س���لطان جائر« أخرجه أحمد، وقال: »إذا رأيَت أمتي 

ع منهم« رواه احلاكم. َتهاُب أن تقول للظالم يا ظالم فقد ُتُوِدّ
غاة  وإذا ُعِدم الناصحون، وُفقد الصادقون، وَش���َغل الس���احة املنافقون، فكأمنا صَنع الناس الطُّ
ك ِلُيهلك القرى بُظلٍم  بأيديهم، وأقاموا ُحكم الفساد باختيارهم، والله تعالى يقول: }وما كان رُبّ

وأهلها ُمصلحون{ هود-117.
فال خير في أمة ال حُتاسب حّكامها، وال َتَحُضهم ُنصحها وُهداها، والخيَر في أئمٍة ُيعرضون 

عن كلمة احلق وُينكرون قولها ويأبون سماَعها!{.<

لماذا كان اإلسراء من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى؟
قض��ى رس��ول الله | ثالثة عش��ر عام��اً في مكة 
يدعو قريش��اً ومن حولها الى اإلميان بالله و توحيده، 
وترك عبادة االوثان واألصنام . تعّرض رسول الله| 
وم��ن معه م��ن املؤمنني لكل أن��واع الظل��م واالضطهاد 
والتعذيب. وملا أسرفت قريش في طغيانها و جبروتها 
ال��ى  يتوجه��وا  أن  للمس��لمني   | الل��ه  رس��ول  أذن 
احلبش��ة، ألن��ه يحكمها ملك عادل. ومل��ا أصمت قريش 
آذانها عن س��ماع كلمة احل��ق مّيم النبي | وجهه الى 
منطق��ة الطائف م��ع صديقه زيد بن حارث��ة، علّه يجد 
»ف��ي ثقيف« ناصراً يعينه في تبلي��غ دين الله للعرب 
و لغيرهم. لكن س��فهاء ثقيف ردوا على رسول الله | 
باحلجارة حتى س��الت الدماء من قدميه الش��ريفتني، 

فاضطر إلى أن يلجأ الى بستان بني شيبة. 
وم��ن هن��اك دع��ا رب الس��ماوات و األرض بقل��ب 
حزي��ن و إص��رار عل��ى مواصل��ة العم��ل مهم��ا بلغ��ت 
التحدي��ات، وعندم��ا بلغ��ت موج��ة اآلالم و األح��زان 
أوجه��ا أراد الباري تب��ارك و تعالى أن يك��ّرم نبّيه في 
رحلة كونّية تتخطى الزمان واملكان، وترسم للبشرية 
مس��تقبلها. ه��ذه الرحل��ة ب��دأت عندما وص��ل جبريل 
عليه الس��الم الى رس��ول الله | ومع��ه البراق، الذي 
يض��ع حاف��ره عند منته��ى بصره، ث��م انطل��ق به الى 
املس��جد األقصى وقد اس��تقبله كوكبة م��ن األنبياء ثم 
قدموه ليصلي بهم إماماً قبل أن ينطلق مع جبريل الى 
س��درة املنتهى. والسؤال الذي يفرض نفسه: ملاذا كان 
اإلسراء من املسجد احلرام الى املسجد األقصى بالذات 
دون غيره؟ نح��ن نعلم أن أول بيت أمر الله ببنائه في  
األرض من أجل عبادته و توحيده هو املس��جد احلرام. 
ق��ال تعال��ى: <إن أول بي��ت وضع للن��اس للذي ببكة 

مباركا وهدى للعاملني> سورة آل عمران آية 96.
أما البيت الثاني الذي أمر الله بتشييده في األرض 
ك��ي يكون منطلقاً لدعوة الله فهو املس��جد األقصى في 
فلس��طني. والبرك��ة الت��ي حتي��ط باألقص��ى ال تقتصر 
على البيئة الطبيعية التي متتاز بها بالد الش��ام، التي 
حباها الله مبناخ معتدل وأنهار فياضة وجنائن بهّية 

وثمار ش��هّية، ب��ل إن البركة تش��مل رس��االت األنبياء 
الذي��ن ترعرعوا في فيافي األقص��ى وحملوا دعوة الله 
ال��ى العامل��ني. والبركة تش��مل أيضاً دم��اء املجاهدين 
األبرار الذين تصّدوا جلحافل الشر والعدوان  ثم قّدموا 
أرواحه��م رخيصة دفاعاً عن احل��ق والدين، كي تكون 

كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
ومب��ا أن رس��الة املس��جدين واح��دة عل��ى م��دى 
الزم��ن، لذلك ج��اءت رحلة اإلس��راء لتؤكد مس��ؤولية  
األمة اإلس��المية في حماية املسجد األقصى وحراسته 
والدفاع عنه مهما بلغت التضحيات. كيف ال وهو أولى 
القبلت��ني وثالث احلرمني الش��ريفني ومس��رى رس��ول 
الله |، الذي مّهد للمس��لمني الطريق الى بالد الش��ام 
وفلس��طني، فكانت غ��زوة مؤتة  وغزوة تب��وك تهدفان 
ال��ى حتري��ر األقص��ى وتخليص��ه م��ن براث��ن الهيمنة 

الرومانية.
أبو بك��ر الصّديق وصحبه الكرام تابعوا مس��يرة 
اجله��اد م��ن أج��ل حتريرب��الد الش��ام، وه��ذا عمر بن 
اخلط��اب يدخل بيت املقدس ويرفع ل��واء التوحيد في 
أرج��اء األقصى ليأخذ دوره في مس��قبل األمة. لقد بقي 
األقصى قرابة خمس��ة ق��رون رمزاً لق��وة األمة وعزتها 
حتى سقطت في مستنقع التفرقة والشرذمة مما سهل 
للصليبي��ني إح��كام قبضتهم على املش��رق اإلس��المي 
قراب��ة قرن م��ن الزمن. وبق��ي األقصى يئ��ن حتى جاء 

صالح الدين األيوبي وحرره.
وع��ادت راي��ة التوحيد ترفرف في أرض اإلس��راء 
و املع��راج  حتى قامت الدول��ة الصهيونية واغتصبت 
فلس��طني. ول��ن يح��رر األقص��ى الي��وم إال أحف��اد عمر 
ب��ن اخلط��اب وأصحاب ص��الح الدين الذي��ن يرّددون 
ق��ول الل��ه تعالى: <س��بحاَن الذي أس��رى بع��ده ليالً 
من املس��جد احلراِم الى املس��جد االقصى ال��ذي باركنا 
حوله لنرَيه من آياتنا إنه هو السميع البصير> سورة 

االسراء.{

بقلم: د. محمد شندب
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عكار طوني عاصي، وبعض القيادات األمنية.
وقد كانت مناسبة للتداول في الشؤون العامة، ومت 
التأكيد عل��ى ضرورة إجن��از امللفات العالق��ة من قانون 
إنتخابات عصري، وموضوع سلس��لة الرتب والرواتب، 
املناط��ق وإنص��اف  واالهتم��ام اجل��دي بعملي��ة إمن��اء 
اجلمي��ع، ألن العدال��ة االجتماعية هي البوابة األس��اس 

لكل استقرار ونهوض.

مت خالل��ه التأكي��د على »التمس��ك بالقي��م الروحية التي 
تعزز اللحمة الوطنية والعيش املش��ترك والتواصل بني 

مكونات املجتمع اللبناني«.
واختت��م الوف��د جولته بزي��ارة رئيس بلدي��ة جدرا 
األب جوزف القزي في دارته في جدرا، الذي لفت الى »ان 
اعياد املسيحيني واملسلمني اصبحت مشتركة وفيها نوع 
من الش��راكة«، مؤكداً »ان أبناء اقليم اخلروب املس��لمني 
واملسيحيني عائلة واحدة جتمعهم كلمة الله«، مؤكداً ان 
اقليم اخل��روب دائماً هو الصورة النم��وذج  بكل عائالته 
الروحي��ة واطياف��ه، وب��كل اجتاهاته السياس��ية، حيث 
يجس��د  وحدة لبنان املوحد، والعيش املشترك والوحدة 
الوطنية، التي س��نبقى ندافع عنها مهما كانت التحديات 

كبيرة«
بدوره اكد عثمان على »حاجتنا في املنطقة العربية 
ولبن��ان، لفت��ح اب��واب احل��وار املكث��ف لتعزي��ز األم��ن 
واالس��تقرار«، مؤكداً »ان جميع الكتب الس��ماوية جاءت 
خلير البشرية«، مندداً »مبحاوالت تشويه صورة الدين 

اإلسالمي وربطه بالعنف«.

ونش��رت مجموعة الرش��اد الثقافية هذا اإلصدار 
ال��ذي أعدت��ه املؤلفة أساس��اً كأطروحة دكت��وراه في 

جامعة اجلنان، ونالت عليها درجة االمتياز.
لكتاب��ات  لدراس��ة حتليلي��ة  الكت��اب  ويع��رض 
الداعي��ة فتح��ي يك��ن من��ذ الع��ام 1959 حت��ى العام 

}.2009

منى حداد يكن »نحميها بأهداب العيون ألنها اجتماع 
إرادتني طيبتني ونتاج الوالد الداعية فتحي يكن رحمه 

الله فكراً ودعوة وحباً وحواراً وتربية ووطناً«.
وقالت رئيسة جمعية  »رحمة للعاملني« الدكتورة 
عائش��ة فتحي يك��ن: »في ذكرى رحيل امرأة الس��الم، 
نرف��ع الص��وت عالي��اً ونقول نريد س��الماً، نري��د أمناً 
اجتماعي��اً وأمن��اً اقتصادياً، وأمناً فكري��اً. نريد حياة، 

ونريد مستقبالً يليق بفلذات أكبادنا«.
ث��ّم قّدم املنظم��ون درع امرأة الس��الم للوزيرة عّز 

الدين.

امل��رأة بهدف املس��اعدة للمطالب��ة بحقوقه��ا، ومن هنا 
تكمن أهمية دورنا في املجتمع.

متّيزي بحجابك
نظم القسم الدعوي في جمعية النجاة االجتماعية 
ف��ي اجلوم��ة ع��كار ، االح��د )2017/4/16(، احلف��ل 
الس��نوي الس��ادس لتك��رمي احملجب��ات عل��ى مس��رح 

مدرسة اجلوهرة اإلسالمية.
افتتح احلفل بت��الوة من القرآن الك��رمي، ثم قدمت 

الفتيات املكرمات أنشودة جماعية.
-كلم��ة املناس��بة كان��ت للداعية رض��وة الراعي، 
حتدث��ت فيه��ا عن قيم��ة املرأة في اإلس��الم وق��د أعزها 
ورف��ع منزلتها وقدره��ا، وقال��ت: »امل��رأة عندما تربت 
على يدي رس��ول الله | قدم��ت أغلى ما عندها، وهذه 
النم��اذج جندها الي��وم في غزة الع��زة كأم نضال التي 

نتعلم منها الدروس والعبر«.
- كلم��ة املكرم��ات ألقتها 
الطالب��ة هبة جنيب »ش��كرت 
عل��ى  النج��اة  جمعي��ة  فيه��ا 
يش��جع  ال��ذي  التك��رمي  ه��ذا 
الفتيات على االلتزام بتعاليم 

دينهن«.
فق��رات  احلف��ل  تخل��ل 
مس��رحي  وع��رض  إنش��ادية 
بتك��رمي  واختت��م  للدم��ى، 
الهداي��ا  وتق��دمي  احملجب��ات 

لهن.

م��ن  وف��د  ق��ام 
اجلماع��ة االس��إلمية في 
ع��كار برئاس��ة األس��تاذ 
بتق��دمي  هوش��ر  محم��د 
مبناس��بة  التهنئ��ة 
ل��دى  املجي��د  الفص��ح 
الطوائف املسيحية، وقد 
ش��ملت الزيارات املطران 
منص��ور  باس��يليوس 
مط��ران ع��كار وتوابعها 
 ، االورثوذك��س  لل��روم 

اخلوراس��قف الياس جرج��س في دار مطراني��ة املوارنة 
ف��ي القبي��ات، وزي��ر الدف��اع الوطن��ي االس��تاذ يعق��وب 
الصراف، النائب هادي حبيش، وعضو املكتب السياسي 
ف��ي التيار الوطني احلر أ. جيمي جبور، مس��ؤول القوات 
اللبنانية في عكار الدكتور نبيل سركيس، مسؤول إقليم 
الش��فت في حزب الكتائب روبير النش��ار، مستشار وزير 
اخلارجية أ. اسعد درغام، منسق التيار الوطني احلر في 

اجلماع��ة  م��ن  وف��د  ج��ال 
اإلس��المية ف��ي جبل لبن��ان، على 
األدي��رة واملرجعي��ات املس��يحّية 
ف��ي اقلي��م اخل��روب مهنئ��ا بعيد 
الفصح، وضم الوفد عضو املكتب 
العام الشيخ أحمد عثمان، وعضو 
املكت��ب السياس��ي املهن��دس عمر 
سراج، وامام مسجد الدمياس في 
برج��ا الدكتور أحمد س��يف الدين 
حي��ث  اجلماع��ة،  م��ن  وأعض��اء 
كانت مناس��بة مت خاللها التأكيد 
عل��ى أهمي��ة وض��رورة التواصل 
الوحدة  واحل��رص عل��ى تعزي��ز 
الوطني��ة والعي��ش املش��ترك بني 
الطوائ��ف، ومتت��ني اواصر احملبة 

واإلستقرار في البالد.
وكانت احملط��ة االولى للوفد 
ق��دم  حي��ث  املخل��ص،  دي��ر  ف��ي 
التهنئ��ة للنائب الع��ام للرهبانية 
املخلص  دي��ر  املخلصي��ة، رئيس 

األرشمندريت نبيل واكيم وعدداً من رهبان الدير. حتدث 
عثمان فأعرب عن س��رور اجلماعة اإلسالمية بهذا اللقاء 
األخ��وي وال��ودي لتهنئة اخوتن��ا بعيد الفص��ح، وعلى 
رأسهم الرئيس العام للرهبانية املخلصية األرشمندريت 

انطوان ديب وآباء الدير. 
واش��ار عثم��ان الى ان رس��الة اجلماعة اإلس��المية 
باإلضافة الى التعايش املش��ترك، هي رس��الة مش��تركة 
ل��كل الطوائف اللبنانية والبيوتات الروحية في ان تعمل 
على تزكية األخالق، ألنه اذا اس��تقامت األخالق تس��تقيم 

احلياة.
ب��دوره رحب واكيم بوفد اجلماعة في دير املخلص،  
وأك��د ان الرهباني��ة املخلصية ودير املخلص، س��يبقيان 
ملتقى حواري ووطني وملجأ جلميع اللبنانيني كما كانا 
عبر التاريخ، وأكد على »أهمية العالقة الطيبة واألخوية 

مع اجلماعة اإلسالمية«. 
دير الراهبات

بعدها انتقل الوف��د وزار دير الراهبات املخلصيات، 
حيث قدم التهنئة بالعي��د لراهبات الدير، وجرى حديث 

وقع��ت الدكت��ورة رابعة 
فتح��ي يك��ن كتابه��ا اجلدي��د 
بعن��وان »اخلط��اب الدع��وي 
اإلسالمي واملشروع السياسي 
للمفكر اإلس��المي فتحي يكن« 
في جن��اح إذاعة الفجر، وذلك 
مع��رض  فعالي��ات  ضم��ن 
واألربع��ني  الثال��ث  الكت��اب 
الثقافية  الرابطة  تنظمه  الذي 
كرام��ي  رش��يد  مع��رض  ف��ي 

الدولي بطرابلس.
التوقي��ع  حض��ر 
ش��خصيات دينية وسياسية 

وأكادميية وتربوية، أبرزهم مفتي طرابلس والش��مال 
للجماع��ة  الع��ام  واألم��ني  الش��عار،  مال��ك  الدكت��ور 
اإلس��المية األس��تاذ عّزام األّيوبي الذي ق��ّدم للكتاب، 
والرئيس��ة الس��ابقة جلمعية النج��اة االجتماعية في 
لبنان الس��يدة س��ميرة املصري واملدير الع��ام إلذاعة 

الفجر أمين املصري.

»اجلنان«  جامع��ة  أحيت 
الرابع��ة  الس��نوية  الذك��رى 
س��تها الدكت��ورة  لرحي��ل مؤِسّ
من��ى حّداد يكن، الت��ي تزامنت 
األهلي��ة  احل��رب  ذك��رى  م��ع 
ف��ي  وأطلق��ت  اللبناني��ة، 
املناسبة بالتعاون مع جمعية 
»رحمة للعاملني« مبادرة نساء 
للسالم، بحضور وزيرة الدولة 
للتنمي��ة اإلداري��ة عناي��ة ع��ّز 
الدين، وذلك في معرض رشيد 
كرامي الدولي، ضمن فاعليات 

معرض الكتاب ال� 43، حضرته ش��خصيات سياسية 
وتربوية واجتماعية.

وألق��ت الوزي��رة ع��ّز الدي��ن كلم��ة نوه��ت فيه��ا 
بطرابل��س، وقال��ت: »ف��ي زم��ن احل��روب وف��ي زمن 
اغتي��ال امل��دن ذات التاري��خ العري��ق وال��دور الثابت 
في احلضارة اإلنس��انية، جنتمع من أجل الس��الم في 
جامع��ة اجلنان الرائدة اخلالقة، هذا الصرح التربوي 

الذي ال يفصل بني العلم والثقافة«.
وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة اجلنان األستاذ 
س��الم فتحي يكن على البقاء حراساً ملسيرة الدكتورة 

نظم قسم حقوق االنسان 
واملواثيق الدولية في جمعية 
النج��اة االجتماعية في عكار، 
عن��وان  حت��ت  محاض��رة  
»حق��وق امل��رأة ف��ي الضم��ان 

االجتماعي«.
احملاض��رة  اس��تهلت 
العالق��ات  مس��ؤولة  بكلم��ة 
العام��ة »ناه��د س��عد الدين« 

حتدثت فيها »عن أهمية وجود جمعيات تضمن حقوق 
اإلنس��ان وبش��كل خاص امل��رأة، ولذلك كان��ت املبادرة 
باستحداث قس��م حقوق اإلنسان، واملش��اركة في رفع 

الصوت وصنع القرار«.
ثم كانت كلمة الدكتورة »فاطمة شعبان« مسؤولة 
قس��م حق��وق اإلس��ان واملواثي��ق الدولية ف��ي جمعية 
النج��اة االجتماعي��ة ف��ي لبن��ان، حي��ث  حتدث��ت عن 

»تعريف حقوق املرأة والقوانني التي تضمن حقوقها.
وأش��ارت ش��عبان إل��ى اقح��ام مصطلح��ات ف��ي 
األجن��دة األممي��ة للم��رأة والطف��ل حت��ت مظل��ة العمل 
اإلنس��اني واحل��روب والصراع��ات لتمري��ر منظوم��ة 
)اجلندر والعنف والتمييز( وهذا ما تعمل عليه اتفاقية 

»سيداو«.
واختتم��ت كالمه��ا باإلش��ارة إل��ى أهمي��ة وج��ود 
جمعيات في التيارات املعتدلة واإلس��المية تلجأ  إليها 

وفد من الجماعة اإلسالمية في جبل لبنانالجماعة في عكار تهنئ بالفصح المجيد
جال على أديرة إقليم الخروب مهنئًا بعيد الفصح

الدكتورة رابعة فتحي يكن توّقع كتابها
في معرض الكتاب بطرابلس

»الجنان« تطلق مبادرة للسالم في الذكرى السنوية 
لرحيل الدكتورة منى حداد يكن

حقوق المرأة في الضمان االجتماعي.. بجمعية النجاة 

أنشطة

ف��ي أج��واء ملؤها الف��رح والبهجة والس��رور وضمن املوس��م 
الثقاف��ي، نظم خريجو مدرس��ة اإلميان اإلس��المية -فرع طرابلس 
»مهرج��ان الربي��ع« عل��ى أرض مالع��ب املدرس��ة في محل��ة أبي 

سمراء،  تخللته ألعاب ترفيهية، مسابقات ثقافية وجوائز.

مهرجان 
الربيع 
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لي���س ألح���د التش���كيك ف���ي نتيجة االس���تفتاء عل���ى التعدي���الت الدس���تورية التي دع���ا إليها 
الرئي���س الترك���ي رجب طي���ب أردوغان، رغم أن األغلبية حتققت بأكثر م���ن واحد باملئة بقليل. لكن 
هذا الواحد هو نفسه الذي يستند إليه الغرب السيما الدول األوروبية، وهو ما شهدناه قبل أسابيع 
في بريطانيا، حن أسفر االستفتاء عن أغلبية عادية أدت للقرار التاريخي بتحقيق االنفصال عن 
االحتاد األوربي. ورغم التظاهرات احلاش���دة التي ش���هدتها مختلف املدن االنكليزية إال أن نتيجة 

االستفتاء بقيت على ما هي عليه، وبدأت بريطانيا إجراءاتها لالنفصال.
األض���واء كله���ا س���لطت على امل���واد الدس���تورية التي تتعل���ق بالرئيس وحتصن موق���ع وتعزيز 
صالحياته، كحيازته السلطة التنفيذية والسماح بانتمائه حلزبه وقدرته على إعالن الطوارئ، لكن 
تعتيمًا متعمدًا طال تعديالت أخرى كثيرة، ال تصّب في مصلحة الرئيس، بل رمبا تكون مقّيدة له، 
كمنح مجلس النواب احلق بطلب فتح حتقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، وكذلك صالحية 
املجلس بالدعوة النتخابات نيابية. عدا تعديالت أخرى من الواضح أن املستفيد منها هم األتراك 
أنفس���هم، كرف���ع عدد أعض���اء مجلس النواب إلى 600 نائب، وخفض س���ّن الترش���ح للبرملان إلى 18 
عام���ًا، وإلغ���اء احملاكم العس���كرية. ورغم الكثير من الكالم الذي قيل وكت���ب، إال أن التعديالت التي 
مت االستفتاء عليها ال تنص على عودة اخلالفة العثمانية، ولم تقترب من احلريات، ولم يأت أحد 

على ذكر اإلسالم. 
جناح االس���تفتاء لم يحجب بعض املؤش���رات الس���لبية التي كش���ف عنها. فقد جرت العادة أن 
تشكل املدن الكبرى -وفي مقدمها اسطنبول -الرافعة األساسية للنجاحات الشعبية التي يحققها 
أردوغ���ان، خاص���ة إذا تذكرن���ا أن مش���وار أردوغ���ان السياس���ي بدأ بع���د جناحه في رف���ع النفايات من 
شوارع اسطنبول يوم كان رئيسًا لبلديتها. هذه املدن الكبرى نتيجة االستفتاء فيها لم تكن لصالح 
التعدي���الت، وحن نتح���دث عن املدن الكبرى فإننا نتحدث عن الناخبن املثقفن، وهي الش���ريحة 
الت���ي طامل���ا وقف���ت وراء أردوغان وإلى جانبه ف���ي مواجهة حمالت التضيي���ق واحلصار التي تعرض 
لها. هذه الشريحة من الناخبن أرادت أن تقول ألردوغان إن وقوفنا معك وإلى جانبك ليس شيكًا 
على بياض، وإذا كنت اليوم الضمانة لعدم التعس���ف في اس���تخدام صالحياتك فال أحد يضمن أن 
الرئيس املقبل للبالد لن يفعل ذلك، فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك. املؤش���ر الس���لبي اآلخر هو 
أن حزب العدالة والتنمية خاض االس���تفتاء متحالفًا مع حزبي احلركة القومية واالحتاد الكبير. 
رغم ذلك حتققت الغلبة بواحد باملئة فقط، في حن أن النسبة التي كانت متوقعة استنادًا لنتائج 
االنتخابات املاضية كانت تشير إلى قرابة 60%. وهذا يعني أن نسبة ملموسة من مؤيدي ومناصري 
ح���زب العدال���ة والتنمية، وكذل���ك مناصري حلفائه لم تص���ّوت إلى جانب التعديالت الدس���تورية، 

وهذا بدوره يحتاج قراءة متأنية وإعادة نظر في الصف الداخلي وتاسكه.
حتقيق الفوز في االستفتاء وتفويض الناس لرئيسهم، وجتديد الثقة به، ومحاولة رأب الصدع 
وحتصن الوحدة الوطنية، وحتش���يد االلتفاف الش���عبي حول السلطة ش���يء آخر. فالدميقراطية 
ش���كل من أش���كال احلكم، لكنها ليس���ت بالضرورة عادلة، وليس���ت بالضرورة هي الس���بيل لتحقيق 
اس���تقرار البالد وطمأنينة العباد، خاصة إذا كنا نتحدث عن بلد كتركيا يعيش أوضاعًا اس���تثنائية، 
بس���بب األزم���ات اخلارجية التي حتيط به م���ن كل جانب، واالهتزاز األمني الذي ش���هده في اآلونة 
األخيرة، سواء من جانب حزب العمال الكردستاني، أو »تنظيم الدولة« الذي جعل تركيا على رأس 

أهدافه لتنفيذ جرائمه. 
نكرر ونقول بأن نتيجة االس���تفتاء الغبار عليها، لكنها في املقابل كش���فت عن أن قرابة نصف 
الش���عب التركي يرفض التعديالت الدس���تورية، وهذا النصف ال يجب تهميش���ه وعدم االهتمام مبا 
يري���د. فتركي���ا بحاجة إلى أن يقوم رئيس���ها رج���ب طيب أردوغان بعدما ينتهي من نش���وة االنتصار 
بخط���وات تصاحلية احتضانية ألبناء ش���عبه الذي���ن يخالفونه رؤيته للبالد. عل���ى أردوغان بعدما 
ج���ددت غالبي���ة األتراك تفويضه في قيادة البالد أن يقترب من الذين لم يفّوضوه، عليه أن ُيش���عر 
جمي���ع األت���راك أن���ه رئيس���هم، وأن يثبت له���م بالفعل ال بالتصريح���ات واخلطاب���ات أن التعديالت 

الدستورية التي رفضوها في االستفتاء ستؤدي في النهاية لتحقيق مصلحة تركيا وشعبها.< 

بقلم: أواب إبراهيم

هل عادت الخالفة إلى تركيا؟!

كلمة طيبة

ت��رى ه��ل الرئي��س نبي��ه بري ج��اد في 
دعوت��ه اللبناني��ني الى املش��اركة ف��ي تقدمي 
اقتراحات مش��اريع قانون انتخابي جديد أم 
أنها احدى دعابات��ه التي يحلو له أن يطلقها 

في مثل هذه األزمات؟
ال شك أن الرئيس نبيه بري »مرتاح على 
وضع��ه«، فهو يع��ارض كل مش��روع قانون 
انتخاب��ي بعد أن يس��تقبله بالترح��اب ثم ال 
يلبث أن يفن��د علله وخاصة اذا كان االقتراح 
مقدماً من رئيس التي��ار الوطني احلر الوزير 

جبران باسيل.
وأم��ام الرئيس ب��ري 19 اقت��راح قانون 
تضمن��ت كل االقتراح��ات املمكن��ة بحي��ث لم 
يع��د هناك من صيغ��ة متف��ردة أو مميزة فقد 
اس��توفت االقتراحات كل أش��كال ممكنة ولم 
يع��د هن��اك م��ن امكاني��ات الخت��راع اقتراح 
أو  اللبناني��ني  يرض��ي  انتخاب��ي  قان��ون 

باالحرى السياسيني.
وقد أقّر عّراب االقتراحات الوزير جبران 
باس��يل بوصوله ال��ى طريق مس��دود، وأّنه 
رغ��م كل االعتراض��ات م��ن قبل السياس��يني 
كاف��ة فإن��ه ماٍض ف��ي صياغة قان��ون جديد 

سّماه »قانون احلرية«.
ب��ري  الرئي��س  دع��وة  ال��ى  وبالع��ودة 
اللبناني��ني الى املس��اهمة في اقت��راح قانون 
انتخاب��ي جديد فإننا نقترح مش��روع قانون 
»انتخاب االس��وأ« وهو طرح رمب��ا غريب أو 
غير مفهوم ولكنه يحقق انتخاب األقل س��وءاً 
غير دعوة الناخبني الى االقتراع ملن هم أسوأ 
املرش��حني الذين ينبذهم الناخبون ويحظى 
باملقعد النيابي املرشحون األقل سوءاً الذين 

ينالون أقل عدداً من أصوات املقترعني.
إن ه��ذا االقت��راح يضع املرش��حني كافة 
أمام س��باق نح��و ح��ث الناخبني عل��ى عدم  
االقتراع اليهم والتشهير برفض الشعب لهم، 
وهذا ما يدفع املرش��حني الى ح��ث الناخبني 
على ع��دم انتخابهم، وجتيي��ر أصواتهم الى 
املنافس��ني على املقاع��د التي ل��ن يحظى بها 

سوى املرشحني األقل سوءاً.
س��وى  املرش��حني  أم��ام  يك��ون  ول��ن 
إقن��اع الناخب��ني أنهم األقل س��وءاً من س��ائر 
ايض��اح  عل��ى  وس��يحرصون  املرش��حني، 
س��يرهم الذاتية التي حتقق له��م كما يأملون 

ع��دم انتخابه��م وبالتالي عدم رس��وبهم في 
الدائرة التي ترشحوا فيها.

األس��وأ«  »انتخ��اب  قان��ون  أن  ري��ب  ال 
أ ل��ن يواف��ق علي��ه الس��ادة الن��واب حرص��اً 
على س��معتهم التي س��تكون محط مراجعة 
واملرش��حني  الناخب��ني  قب��ل  م��ن  وتنقي��ب 
كاف��ة  املرش��حني  أن  ونعتق��د  املنافس��ني. 
س��وف يقلص��ون م��ن حضوره��م االعالن��ي 
والتخفي��ف من حتركه��م اجلماهي��ري حتى 
ال يقع الناخب��ون في التباس م��ن جراء عدم 

استيعابهم تفاصيل هذا القانون.
إن هذا املشروع لم يتقدم به أحد النواب، 
ولرمب��ا تبن��اه الرئي��س ب��ري ال��ذي يعتبره 
فرصة للكش��ف عن املرش��حني االكثر س��وءاً 
أم��ام مواطنيه��م ويبذلون الغال��ي والنفيس 
ك��ي ال ينتخبه��م الش��عب، وهذه ب��ادرة غير 
مس��بوقة في تاريخ االنتخابات النيابية في 

العالم.
وأمام س��يل االقتراح��ات الت��ي تتفاوت 
نس��بة مؤيديه��ا إال أن أي��اً منه��ا ل��ن يحظى 
بإجم��اع السياس��يني كاف��ة، ن��رى أن مهل��ة 
الش��هر التي أقرها رئيس اجلمهورية ميشال 
ع��ون لن تك��ون أفضل م��ن املهل الس��ابقة ما 
يأخ��ذ البلد الى مش��ارف الهاوية وإال فإعادة 

العمل وفق »قانون الستني«.
لق��د م��ّل املواط��ن اللبناني في نش��رات 
السياس��يني  االخب��ار وتصريح��ات مختلف 
والن��دوات السياس��ية الت��ي أربك��ت املواطن 
وجعلت��ه يصع��ب عليه ف��ك أحجي��ة بعض 
القوانني املطروحة مث��ل »القانون التأهيلي« 
الذي يتم االنتخاب على دورتني: األولى وفق 
طائفية املرشحني باختيار اثنني من الفائزين 
ع��ن كل مقعد والدورة الثاني��ة يتم االنتخاب 
فيها على أس��اس وطني، وما على املواطن إال 

االستجابة لرغبات جبران باسيل.
وأم��ام رف��ض معظ��م السياس��يني لهذا 
القان��ون فإنن��ا س��نجاري الرئي��س بري في 
طرائف��ه ونقترح قان��ون »انتخاب األس��وأ«، 
فلعّل وعس��ى أن يحظى باملوافقة »وما فيش 

حد أحسن من حد«.{

فلنجرب مشروع
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بقلم: عبد القادر األسمر


