
ما زلنا نسأل: أي قانون يريدون؟
الي���وم العامل���ي للعم���ال )أول أيار( حمل مع���ه مؤش���رات ايجابية بالنس���بة لتحريك عجلة 
الوض���ع السياس���ي ف���ي البلد، ذل���ك أن جميع الكت���ل النيابي���ة اجتمعت على مطال���ب موحدة، 
تلتقي عند رفض التمديد، وقانون الستني، والفراغ الدستوري. فالرئيس عون حذر السياسيني 
واألح���زاب م���ن أن التمديد يجب ان ال يحصل ألن فيه خراب لبنان. والبطريرك بش���ارة الراعي 
حذر اجلميع من التمديد والفراغ املخالف للدستور. والسيد حسن نصر الله )أمني عام حزب 
الله( أكد أن حزب الله ال يريد ان يفرض قانونًا على أحد، وأنه مع حركة أمل ال مشكلة لديهما 
ف���ي أّي قان���ون انتخاب يتم التوصل إليه. أما تيار املس���تقبل فقد خرج الناطق باس���مه )النائب 
محم���د احلجار( ليعلن بع���د اجتماع كتلته النيابية ضرورة توافق اللبنانيني على قانون جديد 
لالنتخاب يؤّمن العدالة ويستند إلى قواعد اجلمع فيما بني اللبنانيني. أما الرئيس بري فقد 
هّدأ حّدة السجال الذي دار بينه وبني نواب التيار الوطني احلر، وكذلك حزبا الكتائب والقوات. 
لكن على أّي قانون جرى االتفاق؟ ال أحد يدري، وقد اتفق اجلميع بضرورة على العناوين، أما 
التفاصي���ل فل���م يدخل فيها أحد، س���واء النس���بي أو األكثري أو املختلط. هن���ا نذكر اجلميع أن 

يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ألن الشيطان غالبًا ما يدخل في التفاصيل.
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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(

»المستقبل«: لصيغة 
انتخابية توافقية

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  ش��ددت 
اللبناني��ة ف��ي اجتماعه��ا ال��دوري برئاس��ة 
الرئيس فؤاد السنيورة، »على أهمية التمسك 
الكامل باتفاق الطائف ق��والً وعمالً وبصيغة 
العيش املشترك وبالدولة السيدة على كامل 
أرضها وعلى إداراتها ومؤسساتها وامللتزمة 

احترام الدستور والقوانني«.
املجل��س  ف��ي  الف��راغ  وأك��دت »رف��ض 
النيابي، املؤسسة الدس��تورية األم«، داعية 
الى »تواف��ق حول قان��ون لالنتخ��اب يؤمن 
العدالة ويس��تند إلى قواعد اجلمع في ما بني 
اللبنانيني على أساس املواطنة والتزام اتفاق 
الطائ��ف ومقدم��ة الدس��تور وتك��ون ركيزته 
حماية صيغ��ة العيش املش��ترك وليس إلى 
اعتماد آلي��ات تفرق«. وأمل��ت »التوصل إلى 
ه��ذه الصيغ��ة التوافقي��ة في أق��رب فرصة، 
ما ميّكن اللبنانيني م��ن الدفاع عن صيغتهم 
الفري��دة ف��ي العي��ش املش��ترك بس��الم ف��ي 
مجتمع متن��وع والتي تش��كل منوذجاً ميكن 
استلهامه من قبل مجتمعات عربية متنوعة، 
ومب��ا ميكنه��م م��ن جتني��ب لبن��ان األخطار 

احملدقة به من كل جانب«.

الراعي: اقتنعت 
بأن الستين ال يصلح

أكد البطريرك املاروني بشارة الراعي أنه 
بعدما استمع »إلى الرئيس حسني احلسيني 
الذي كان يش��رح ملاذا قانون الستني ال ميكن 
أن يصلح من جديد، اقتنعت بوجهة نظره«، 
الفت��اً إل��ى أن��ه »مي��ز ب��ني قان��ون الس��تني 
ال��ذي وقعه الرئي��س فؤاد ش��هاب والذي مت 
تعديله الحقاً على أيام الوجود الس��وري في 
لبن��ان، لذلك إن هذا القانون ل��م يعد متالئماً 
بالروحاني��ة الت��ي م��ن أجلها وق��ع«. وقال: 
»ب��ني كل ه��ذه املش��اريع املوج��ودة والت��ي 
تفوق ال�25 مشروعاً، واحد منها فقط شرعي 
كما يقول الرئيس احلس��يني، وه��و القانون 
ال��ذي صدر خ��الل حكوم��ة الرئي��س جنيب 
ميقات��ي والذي قدم��ه الوزير مروان ش��ربل، 
وش��رعية هذا القانون تعود إلى أنه صوتت 
عليه احلكومة وأقرته وأرس��لته إلى املجلس 

النيابي، الذي لم يصوت عليه«.

لجنة المال تتسلم
 فذلكة الموازنة

تكث��ف جلن��ة امل��ال واملوازن��ة النيابية 
املقب��ل  األس��بوع  اجتماعاته��ا  اللبناني��ة 
بواقع أربع��ة أيام متتالية م��ن االثنني حتى 
اخلميس ملناقشة مشروع املوازنة. واللجنة 
التي تسلمت من وزير املال علي حسن خليل 
فذلكة املوازنة ووزعت على النواب، أنهت في 
اجتماعه��ا الثاني الفصل األول من املش��روع 
وأق��رت 14 م��ادة أبرزه��ا اإلج��ازة للحكومة 
بفتح اعتماد مبرس��وم لتغطية كلفة سلسلة 
الرت��ب والرواتب بقيم��ة 1200 بليون ليرة، 

عند إقرارها في املجلس النيابي.
ولف��ت رئي��س اللجن��ة ابراهي��م كنعان 
إل��ى أن »ج��زءاً كبيراً من االرق��ام الواردة في 
املوازنة تفس��يرها يك��ون من خ��الل الرؤية، 
لذلك ل��م نناقش األرق��ام وعلق��ت املادتان 2 

و3 املتعلقت��ان بالنفق��ات وال��واردات ألنن��ا 
ل��م ننته م��ن البح��ث التفصيلي به��ا«. وأكد 
أن مس��ؤولية جلن��ة املال خف��ض النفقات«، 
مشيراً إلى أن »اجلدية مبناقشة املوازنة هي 
اجلدي��ة بعملي��ة االصالح املال��ي املطلوب«. 
وأوض��ح أن »امل��ادة 5 املتعلق��ة باالقتراض 
اجن��زت ألنه��ا عدل��ت مبش��روع احلكومة«، 
منوه��اً ب�»التع��اون ال��ذي حصل م��ع وزارة 
املال وأخذها بتوصيات جلنة املال في نقاش 

املوازنة في احلكومة«.

السيد نصر الله يحّذر من 
اللعب على حافة الهاوية

حذر األمني العام ل�»حزب الله« الس��يد 
حس��ن نصرالل��ه م��ن أن��ه »إذا لم نص��ل إلى 
قان��ون انتخابي جديد، كل اخليارات س��يئة 
ولبن��ان عل��ى حاف��ة الهاوي��ة ويج��ب ع��دم 
اللع��ب على حافة الهاوية ودف��ع البلد إليها، 
ال يس��تهينن أحد بهذه املسألة، ألن ال أحد في 
العالم قلب��ه علينا في حال س��قطنا«. وقال: 
»بلدن��ا أمان��ة ف��ي أيدين��ا جميع��اً وال يجوز 
أن تدفع��وه إل��ى الهاوي��ة، وإذا كان��ت هناك 
مناورات فق��د انتهت، وكل األوراق ظهرت وال 
يوجد ش��يء بعد إلخراجه، ِخلِْصت )نفدت( 
األران��ب، واملن��اورات انته��ت، كم��ا الوق��ت، 
وعلى اجلميع حتمل املسؤولية كاملة، ورمي 
بعضن��ا املس��ؤوليات على بع��ض ال يفيد إذا 
م��ات املي��ت واحت��رق البي��ت. ال أح��د ميزْح 
في ه��ذا املوض��وع«. وزاد: »يج��ب أن تؤخذ 
األم��ور بكام��ل اجلدي��ة ف��ي الوق��ت املتبقي، 
لنتواض��ع جميع��اً ونش��عر باخلط��ر ونقدم 
التن��ازالت جميعاً ونصل إلى تس��وية إلنقاذ 
بلدن��ا في نهاي��ة املطاف«. وق��ال: »موضوع 
قانون االنتخاب حساس في البلد، واملسألة 
قضية حي��اة أو موت بالنس��بة إلى كثيرين، 
م��ن ق��وى سياس��ية أو طوائف، وه��ذا يجب 
أن يتفه��م، وعندما نكون أمام ملف حس��اس 
في لبنان تتم متابع��ة املوضوع من البعض 
لتصفية حس��ابات سياسية وتسجيل نقاط 

أو لتخريب حتالفات«.

»الكتائب«: ال مبرر لعدم 
إقرار قانون جديد

أن  اللبناني��ة«،  »الكتائ��ب  ح��زب  رأى 
»التخب��ط احلاصل ف��ي حكومة احملاصصة، 
وعجزها ع��ن االتفاق على م��ا يؤمن مصلحة 
الناس والبالد، ال يبرر لها عدم إقرار مش��روع 
قان��ون جدي��د لالنتخاب��ات وإحالت��ه عل��ى 
املجلس النيابي ملناقشته والتصويت عليه«، 
معتب��راً أن »الع��ودة الى الس��تني أو تفصيل 
قان��ون عل��ى القي��اس أو حت��ى الف��راغ، كلها 
أوجه متعددة لعملة واحدة هي التمديد الذي 

يصادر حق اللبنانيني في التغيير«.
االجتم��اع  بع��د  بي��ان،  ف��ي  وح��ّذر 
األس��بوعي ملكتبه السياس��ي برئاسة رئيس 
احل��زب النائب س��امي اجلميل، م��ن »ارتفاع 
بورص��ة الفس��اد والصفقات في س��جل هذه 
احلكوم��ة، وه��ي بدأت مبل��ف النف��ط والغاز 
م��روراً بالكهرب��اء والبواخر والس��وق احلرة 
وص��والً إل��ى النفاي��ات واحملاف��ر وجب��االت 
الباط��ون والتعداد يط��ول«. وإذ أكد أنه يعي 
وج��ع العم��ال والعاطل��ني م��ن العم��ل، نّب��ه 
إلى »أخط��ار داهمة ترزح حتتها كل ش��رائح 
املجتمع، فيما الس��لطة السياس��ية غافلة عن 
هموم شعبها، معلقة البلد على حافة الهاوية 

ومشغولة مبصاحلها ال مبصالح الناس«.

قزي: بري ضد التمديد 
للمجلس

جدد رئي��س مجلس الن��واب نبيه بري 
التأكي��د أن��ه ض��د التمدي��د للمجل��س، وانه 
»يبذل كل جهد الخراج ازمة قانون االنتخاب 
م��ن عن��ق الزجاجة«، بحس��ب م��ا نقله عنه 
الوزير السابق س��جعان قزي الذي زاره في 

عني التينة. ومما قال: »بوجود دولة الرئيس 
بري، لم ولن نصل الى احلائط املسدود، فإن 
كان لدى دولته رأي ومبدأ واحد، فلديه كثير 
م��ن املبادرات م��ن أجل اخ��راج األزم��ة التي 
نعيش��ها اليوم بس��بب قان��ون االنتخاب من 
عن��ق الزجاجة. هذا ال يعن��ي ان القانون غداً 
وان احللول بع��د غد واالنتخاب��ات النيابية 
األس��بوع املقبل، ولكن هن��اك مجال للتوصل 
الى اتفاق، ودولته يب��ذل كل جهد بالتعاون 
مع كل املرجعيات الش��رعية وف��ي طليعتها 
فخامة رئيس اجلمهورية، وهو ضد التمديد، 
وأساس��اً ال ن��زال في وق��ت مبكر لنق��رر مبدأ 
حص��ول التمديد أو عدمه. الي��وم التركيز هو 
عل��ى وضع قان��ون انتخ��اب جدي��د، ودولة 
الرئي��س يهم��ه أن يك��ون القان��ون اجلدي��د 
وطنياً من جهة، وعادالً في تصحيح التمثيل 
املس��يحي من جهة أخرى في اط��ار الصيغة 

امليثاقية والكيانية«.

كنعان: ممثل المسيحيين 
يتحدث باسمهم

أكد أمني س��ر تكتل »التغيير واالصالح« 
النائب ابراهيم كنعان، أن »للمس��يحيني من 
ميثلهم ورئي��س املجلس النيابي أس��تاذ في 
معرفة القواع��د الدميوقراطية التي يجب أن 
حتت��رم، ومن ميثل املس��يحيني كما من ميثل 
الش��يعة والس��نة والدروز، هو م��ن يتحدث 

باسمهم«. 
وأوض��ح في حديث ال��ى اذاعة »صوت 
لبنان 100،5 و100،7« أن »النقاشات اليوم 
تدور في شأن التأهيلي ومجلس الشيوخ مع 
اعتماد الدوائر املتوسطة والنسبية، ونسمع 
مواقف تعترض عل��ى الصيغتني من احلزب 
التقدمي االش��تراكي، ومن غي��ر الصحيح أن 
هن��اك خالف��اً على رئاس��ة مجلس الش��يوخ 
بني املس��يحيني والدروز، بل هناك اس��تبعاد 
للفك��رة بالكامل في الوق��ت احلاضر من قبل 
االشتراكي«. ولفت الى أن »دستورنا يتحدث 
عن التصويت في املادة 65 منه في حال تعذر 
التوافق، ومن يغتصب الس��لطة بالتصويت 
يفترض به على االقل أن يصّوت على قانون 
انتخاب ينقلنا من مرحلة ال دميوقراطية يتم 
فيه��ا اخلروج ع��ن الدس��تور والقان��ون الى 

مرحلة سليمة وتصحح التمثيل«.

الجماعة اإلسالمية تطالب الحكومة والمجلس النيابي 
بإقرار قانون جديد لالنتخاب

ت��رواح أزم��ة قان��ون االنتخ��اب مكانه��ا دون 
ظه��ور أية مالمح للحّل، في ضوء متّس��ك األطراف 
السياسية مبواقفها، فيما تضيق املهل الدستورية 
م��ع كل يوم ينقض��ي من والي��ة املجل��س احلالي، 
مه��ّددة باخلط��ر. وأم��ام ذل��ك نؤك��د ف��ي املكت��ب 

السياسي للجماعة اإلسالمية على ما يلي: 
- نطال��ب احلكومة واملجل��س النيابي والقوى 
السياس��ية املمس��كة بناصية القرار السياسي في 
لبن��ان بإقرار قانون انتخاب جدي��د يلّبي تطلعات 
وطموح��ات اللبناني��ني، ويؤم��ن صح��ة وعدال��ة 
التمثيل، وعدم االنتظار حتى ربع الساعة األخير. 

- نعتب��ر أن القان��ون األكث��ر تأمين��اً لصح��ة 
وعدال��ة التمثيل هو القانون النس��بي، الذي يعتمد 
لبن��ان دائ��رة انتخابي��ة واح��دة أو م��ا ه��و أق��رب 
إل��ى ذلك، وأن��ه األكث��ر طمأنة لهواج��س املكّونات 

اللبنانية كافة. 
- نرفض التمديد للمجلس النيابي احلالي، كما 
نرفض الفراغ في السلطة التشريعية، ونؤكد على 
حق اللبناني��ني في انتخاب ممثليه��م إلى املجلس 
النيابي وفق قان��ون جديد متفق عليه، ضمن املهل 
التي ما تزال متاح��ة، وإال فإجراء االنتخابات وفق 

القانون النافذ. 

لقطات لبنانية

وجهة نظر

ما زال القانون االنتخابي اللبناني عالقًا في النفق املظلم، في ظل عجز 
سياسي كامل عن التوصل إلى تسوية منشودة في هذا املجال. وما زال البلد 
مه���ددًا بالوقوع في الفراغ الدس���توري التش���ريعي في العش���رين من حزيران 
املقب���ل تاري���خ انته���اء والي���ة املجل���س النياب���ي احلال���ي... فضاًل ع���ن تعميق 
االنقس���ام السياس���ي الذي سيولده هذا الفراغ املفترض في حال وقوعه، وهو 
انقسام ذو طابع طائفي ومذهبي خطير. وقد تدحرجت املواعيد الدستورية 
وانهارت كافة املهل املتاحة بعد أن رفض رئيس اجلمهورية ميشال عون توقيع 
املراسيم التي كان ينبغي صدورها إلجراء االنتخابات النيابية في مواعيدها 
القانونية الثابتة، أي قبل ش���هرين من انتهاء والية املجلس احلالي، وبعد أن 

وقعها وزير الداخلية نهاد املشنوق ورئيس احلكومة سعد احلريري.
ولكن الوقائع السياسية حتمل في طياتها بعض املتغيرات التي قد تؤثر 
الحق���ًا بخريط���ة التموضع السياس���ي ف���ي البلد الذي بات فيه االس���تقطاب 
السياس���ي القائ���م منذ 14 ش���باط 2005 ف���ي طريقه الى الزوال أو التالش���ي. 

وتبرز في طليعة هذه الوقائع املعطيات اآلتية:
- اضمحالل التعهد الثنائي الصادر عن الرئيس سعد احلريري و رئيس 
ح���زب الق���وات اللبنانية س���مير جعج���ع برف���ض أي قانون انتخاب���ي يرفضه 
رئي���س اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط. علمًا أن العالقة بني هذه 
األطراف السياس���ية الثالثة كانت آخر ما بقي من هيكل قوى معس���كر الرابع 

عشر من آذار.
- تراجع رئيس احلكومة س���عد احلريري عن تعاضده مع رئيس املجلس 
النياب���ي نبيه بري في التوافق على التمدي���د االضطراري للمجلس النيابي 

احلالي واملنتهية واليته في العشرين من حزيران املقبل.
- منو في ايجابيات العالقة بني »حزب الله« واحلزب التقدمي االشتراكي 
وال���ذي متث���ل أخي���رًا مبوقف »ح���زب الله« املع���ارض للتصويت عل���ى القانون 
االنتخابي في مجلس الوزراء والعودة في مقوالت احلزب إلى الدميوقراطية 

التوافقية التي تعني مراعاة مخاوف وهواجس الطوائف اللبنانية كافة.
- اس���تمرار التنس���يق والتناغ���م ب���ني الرئي���س نبيه ب���ري والنائ���ب وليد 
جنب���الط، عل���ى الرغم م���ن االختالف ف���ي النظرة ال���ى القان���ون االنتخابي 

املنشود.
- بروز بعض عالمات االستفهام حول مدى الضلوع العوني في املظاهرة 
الرس���مية املضادة للمظاهرة اإلعالمية التي س���يرها حزب الله على احلدود 
اللبنانية الفلس���طينية احملتلة قبل أس���بوعني، والت���ي قادها رئيس احلكومة 
س���عد احلري���ري وش���ارك فيها وزي���ر الدفاع يعق���وب الص���راف وقائد اجليش 
اللبناني جوزف عون املقربني إلى الرئيس ميش���ال عون، وما ميكن أن يترتب 
عن هذه التس���اؤالت من انعكاس���ات مباش���رة وغير مباشرة على العالقات بني 
رئيس اجلمهورية و»حزب الله« في ظل احلديث عن أن الزيارة بالشكل الذي 
جرت فيه توحي بأن الرئيس عون موافق على معطياتها إن لم يكن أكثر من 

ذلك.
ان ه���ذه االنتخاب���ات إن حصلت في الع���ام احلالي أو في العام الذي يليه 
س���تكون انتخابات تاريخية بال أدنى شك... وفي مناٍح ثالثة ان لم يكن أكثر. 
حي���ث يفترض أن تؤدي إلى فرصة كب���رى خللط األوراق ما قبل اجرائها وما 
بعد ذلك. وهي انتخابات س���تخضع لقانون مميز في غرابته أو جودته أو في 
قدم���ه )قانون الس���تني مث���اًل(، كما أنها ف���ي حال إجرائها على أس���اس قانون 

جديد قد تكون غريبة في نتائجها أيضًا!<

االنتخابات... إن حصلت
بقلم: أمين حجازي
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لك��ن ماذا ع��ن ميث��اق حركة حماس ال��ذي اعتبره��ا أحد أجنح��ة جماعة 
اإلخوان املس��لمني؟ لم تكن ظروف احلركة تتي��ح أي فرصة لقيادة احلركة، أو 
كتائ��ب القس��ام، أو قيادات احلركة اإلس��المية في فلس��طني )اإلخوان( فرصة 
ملناقشة امليثاق، نظراً للظروف القاسية التي كانت تعانيها، ال سيما بعد موجة 
االعتق��االت التي تعّرض لها رموز احلركة وممثلوها في املجلس التش��ريعي.. 
ال��ى أن جاءت عملي��ة ابعاد مجموع��ة كبيرة م��ن رواد احلركة اإلس��المية في 
فلس��طني )416( ال��ى منطقة م��رج الزهور داخ��ل األراضي اللبنانية في ش��هر 
كانون األول من عام 1992، حيث ش��كل املبعدون أوس��ع ش��ريحة فلسطينية 
أمض��ت عاماً كامالً ف��ي مخيم واحد، جتري في��ه مناقش��ة كل القضايا الفكرية 
والسياسية والتنظيمية، ومنها موضوع »امليثاق«، لكن وجود عدد من واضعي 
كل بن��ود امليثاق في عداد املبعدين، جعل م��ن املتعذر صياغة ميثاق جديد، أو 
اجراء أي تعديل فيه، ألنهم كانوا يشكلون رموز الصف األول في احلركة وكبار 
مؤسس��يها، مما جعل من املتعذر حتريك أي حرف أو تقدمي وتأخير أي بند من 

بنوده.
وم��رت األيام، ع��اد خاللها املبعدون إل��ى مدنهم وقراهم ف��ي غزة والضفة 
الغربية، اس��تقرت فيها قيادة احلركة س��نوات في دمشق، وسنوات أخرى في 
الدوحة بدولة قطر.. واس��تمرت مالمس��ة امليثاق في حساسيتها. لكن مجلس 
ش��ورى احلركة، وقياداتها في الداخل الفلسطيني والش��تات، أتاحوا الفرصة 
ملراجع��ة متأنية وهادئة مليثاق احلركة. وقد تأكدت ضرورة أن جتري صياغة 
ميث��اق جدي��د للحركة، جرى التواف��ق على أن يجري اعالنه قب��ل انتهاء والية 
مجلس الش��ورى، وقبيل انتهاء والية رئيس اللجن��ة التنفيذية للحركة )خالد 
مش��عل(، وقبل اجراء انتخابات احلركة.. وهذا ما جرى.. إذ عقد خالد مش��عل 
مؤمتراً صحفياً في الدوحة مس��اء االثنني املاضي، مبواكبة تلفزيونية لقيادات 
احلركة في قطاع غزة، وأبرزهم اس��ماعيل هنّية مس��ؤول احلركة الس��ابق في 
القطاع، ومس��ؤولها احلالي املنتخب يحيى الس��نوار، حيث جرت تالوة البيان 

واإلجابة عن أسئلة وسائل اإلعالم، سواء في غزة أو الدوحة.
من البديهي أن تكون بعض عناصر امليثاق اجلديد مختلفة عما صدر قبل 
ثالث��ني عاماً، ذل��ك أن الصيغة اجلدي��دة للميثاق أتيحت مناقش��تها في نطاق 
أوسع وأكثر تخصصاً واهتماماً من املجموعة التي أصدرت امليثاق التأسيسي 
في قطاع غزة عام 1988، ألن حركة املقاومة اإلس��المية تعيش ظروفاً مختلفة 
عما كانت تعيشه وتعانيه في ذلك التاريخ. لكن احلركة لم تتخّل عن أي ثابت 
من ثوابتها الفكرية أو السياس��ية. فهي »حركة مقاومة إس��المية فلسطينية«، 
وه��ي »حركة حت��رر ومقاومة وطنية فلس��طينية إس��المية«، هدفه��ا »حترير 
فلس��طني ومواجه��ة املش��روع الصهيوني، مرجعيتها اإلس��الم ف��ي منطلقاتها 
وأهدافه��ا ووس��ائلها«، وإذا كانت بن��ود امليثاق القدمي تضمنت س��تة وثالثني 
بن��داً، وامليث��اق اجلديد اثن��ني وأربعني، فذل��ك طبيعي وبديه��ي، لكنه ال يلغي 
إس��المية احلركة، وال تأكيدها عل��ى حترير كل التراب الفلس��طيني، من البحر 

إلى النهر.. والله املوفق.{

معروف لدى كل املتابعني للش��أن الفلس��طيني أن احلركة اإلس��المية في 
فلس��طني كانت في طليعة التيارات الفكرية والسياسية التي واجهت املشروع 
الصهيوني، سواء بانطالق حراكها الشعبي واجلهادي في مختلف مدن الضفة 
الغربي��ة قب��ل النكب��ة ع��ام 1948، أو بدخ��ول مجموعات من ش��باب اإلخوان 
املس��لمني من مصر إلى قطاع غزة عام 1947. وما زالت مقابر ش��هداء االخوان 
ماثلة للعيان في مختلف م��دن القطاع، كما هي معروفة في بلدة »صور باهر« 

قرب مدينة القدس، وفي مختلف املدن الفلسطينية.
وعندم��ا ش��ارك االخ��وان املس��لمون م��ن مص��ر وس��وريا وش��رق األردن 
باملواجهة ضد العدوان اإلسرائيلي، وضاقت عليهم السبل في مصر عند توقيع 
اتفاق الهدنة مع الكيان الصهيوني وحّل جماعة االخوان في مصر، كان شباب 
االخوان يتس��للون الى معس��كر قطن��ا على األراضي الس��ورية م��ن أجل تلقي 
دورات التدريب العس��كري على أيدي ضباط س��وريني ومصريني. ويومها قام 
االمام الش��هيد حس��ن البنا بزيارة معسكر قطنا الس��وري دون أن يكمل طريقه 

الى دمشق، حيث عاد الى القاهرة ليلقى الشهادة بعد ذلك بأشهر.
وتوال��ت األزم��ات واحمل��ن التي تع��رض لها اإلخ��وان في غزة، م��ن القرار 
الغربي )البريطاني الفرنسي األمريكي( بحل اجلماعة، الى صراعهم مع حركة 
الضب��اط األحرار عام 1952، الى احملنة ع��ام 1965، مما دفع مبجموعات من 
ش��باب االخوان والش��باب املس��لم الى تش��كيل حرك��ة فتح مطلع الس��تينات، 
وكان ف��ي طليعتهم ياس��ر عرفات وش��باب الصف األول من حرك��ة فتح. وفي 
ع��ام 1980 خرج��ت مجموع��ة جدي��دة في قطاع غزة وش��كلت حرك��ة اجلهاد 
اإلس��المي برئاس��ة الدكتور فتحي الش��قاقي.. ال��ى أن تطّور احلراك الش��عبي 
واجلهادي لش��باب اإلخوان في فلس��طني خ��الل عقد الثمانين��ات، وصوالً الى 
ب��روز حركة املقاومة اإلس��المية )حركة حماس( بقيادة الش��يخ أحمد ياس��ني 
ف��ي الضف��ة الغربية وغ��زة، حيث أصدرت احلرك��ة ميثاقه��ا األول عام 1988 
وجاء في املادة األولى منه: »حركة املقاومة اإلس��المية: اإلس��الم منهجها، منه 
تس��تمد أفكاره��ا ومفاهيمها وتصوراتها ع��ن الكون واحلياة واإلنس��ان، وإليه 
حتتكم ف��ي تصرفاتها.. وف��ي املادة الثالث��ة: تتكّون البنية األساس��ية حلركة 
املقاومة اإلس��المية من مس��لمني أعطوا والءهم لله فعبدوه ح��ق عبادته. وفي 
املادة الرابعة: ترحب حركة املقاومة اإلسالمية بكل مسلم اعتقد عقيدتها وأخذ 
بفكرته��ا والت��زم منهجها..«، وس��بق ذلك في امل��ادة الثانية: »حرك��ة املقاومة 
اإلس��المية جناح من أجنحة اإلخوان املسلمني بفلسطني، وهي كبرى احلركات 
اإلس��المية ف��ي العص��ر احلديث، ومتت��از بالفه��م العمي��ق والتص��ور الدقيق 

والشمولية التامة لكل املفاهيم اإلسالمية في شتى مجاالت احلياة..«.
وم��ّرت األي��ام، وب��رزت حركة حم��اس كأكبر تيار سياس��ي في فلس��طني 
احملتلة، عندما حققت في انتخابات املجلس التش��ريعي س��تة وسبعني مقعداً 
م��ن أصل 132، في ح��ني حققت حركة فت��ح 43 مقعداً، أي ما نس��بته ٪57،5 
حلماس، و32،5٪ حلركة فتح، وذلك عام 2006، مما حّتم تشكيل أول حكومة 

فلسطينية برئاسة اسماعيل هنّية، أحد رموز حركة حماس في قطاع غزة.

ميثاق حركة حماس
من عام التأسيس
إلى الميثاق الحالي

وكالم الرئي��س بري يقول بوض��وح إنه إذا أراد 
التي��ار الوطن��ي احلر فت��ح امللف الطائفي ف��ي البلد 
م��ن ب��اب املناصف��ة ف��ي الرئاس��ات واحلق��وق كما 
ي��ردد دائم��اً الوزير جبران باس��يل، فلنفت��ح األمور 
الطائفي��ة عل��ى مصراعيه��ا ف��ي كل إدارات الدولة، 
ولتأخ��ذ كل طائفة حقها وفق صيغ��ة جديدة يتفق 
عليها اللبناني��ون، وقد تكون هذه الصيغة »مؤمتراً 
تأسيسياً جديداً« يعيد كتابة دستور جديد للبنان، 
مبا يضم��ن حق��وق الطوائ��ف احلقيقية بعي��داً عن 
»اتف��اق الطائف« ال��ذي أكد املناصفة بني املس��لمني 
واملس��يحيني، والعيش املش��ترك. وأما احلديث عن 
حق��وق املس��يحيني في لبن��ان، مع محاول��ة انتزاع 
صالحي��ات م��ن باقي الرئاس��ات، وتعطي��ل احلياة 
السياسية وعمل مجلس الوزراء، فإن ذلك لن يكون 
ف��ي مصلح��ة املس��يحيني في لبن��ان، وقد أك��د ذلك 
النائب س��ليمان فرجنية فقال: »إن قوة املس��يحيني 
تكمن في اعتن��اق فكر االنفت��اح واالنصهار الوطني 
والعيش الواحد، وصوالً إلى حتقيق الدولة املدنية، 
أم��ا الفك��ر التقوقعي فهو فكر تقس��يمي ولو من دون 
اعالن، والدليل ما ُيطرح اليوم من قانون لالنتخاب 

على تعدد الصيغ«.
وإذا كان البع��ض يعتق��د أن اخل��الف الطائفي 
على قانون االنتخاب س��يضمن حقوق املس��يحيني 
ف��ي لبن��ان، س��واء عب��ر قان��ون االنتخ��اب أو عب��ر 
إث��ارة العام��ل الطائف��ي ف��ي كل إدارات الدولة، فإن 
ذلك ل��ن يكون في مصلحة املس��يحيني أوالً، ولبنان 
واللبنانيني ثانياً. فاخلالف��ات الطائفية بدأت تعّبر 
عن نفس��ها مناطقياً عبر رفض بي��ع أراض أو أمالك 
للمس��لمني ف��ي مناط��ق املس��يحيني، كذل��ك تش��هد 
املالع��ب الرياضية مواجهات طائفية بني املس��لمني 
واملس��يحيني، وآخره��ا م��ا ش��هدته مب��اراة النادي 

الرياضي مع فريق احلكمة في ملعب غزير.
الطائف��ي«  »الغ��ول  ال��ى  اللج��وء  باختص��ار، 
ف��ي قان��ون االنتخ��اب ه��و أق��رب وصف��ة خل��راب 
للبن��ان واللبنانيني، فهل يتوقف ع��ن ذلك أصحاب 

الطروحات الطائفية رحمة بلبنان واللبنانيني؟{
بسام غنوم

كان سيتبنى املشروع النس��بي، فهو يريد تعويضاً 
عل��ى ذل��ك ف��ي مجل��س الش��يوخ، م��ع صالحيات 

واسعة لهذا املجلس املمثل للطوائف اللبنانية.
وبذلك يتحول مجلس الش��يوخ من حل لألزمة 
الطائفي��ة ف��ي لبن��ان كم��ا ين��ص عل��ى ذل��ك اتفاق 
الطائف، الى عقدة طائفية جديدة تضاف إلى العقد 

التي تكبل لبنان واللبنانيني.
ه��ذا اخل��الف الطائفي عل��ى قان��ون االنتخاب 
ق��د يفتح أبواباً طائفية أخ��رى. فالرئيس نبيه بري 
رداً عل��ى مطالب��ة التي��ار الوطني احل��ر باملناصفة 
بني الرئاس��ات يقول: »صحيح أن الرئاسات ثالث، 
واحدة للموارنة واثنتان للمسلمني، لكن املؤسسات 
الدس��تورية تش��مل املجلس الدس��توري واملجلس 
االقتصادي االجتماعي اللذين تعود رئاس��تهما إلى 
املس��يحيني. وهذا يعني أن من بني خمس رئاس��ات 
هناك ثالث للمس��يحيني واثنتان للمسلمني، هذا إذا 
اس��تثنينا حاكمي��ة مصرف لبنان ورئاس��ة مجلس 

القضاء األعلى وقيادة اجليش«.

الدولة ومجل��س الوزراء، ألن اخل��الف حول قانون 
االنتخ��اب يأخذ الطابع الطائف��ي الفج بدون مداراة 
أو موارب��ة من قب��ل التي��ار الوطني احل��ر، حيث رّد 
النائب ابراهيم كنع��ان على قول الرئيس نبيه بري 
»إنه يعمل للمس��يحيني وهم يعملون ملس��يحيني«، 
بالقول: »للمس��يحيني من ميثله��م ورئيس املجلس 
النياب��ي اس��تاذ مبعرفة القواع��د الدميقراطية التي 
يج��ب أن حتت��رم، وم��ن ميث��ل املس��يحيني كما من 
ميث��ل الش��يعة والس��ّنة وال��دروز، هو م��ن يتحدث 

باسمهم«.
فه��ل يك��ون العن��وان الطائفي أس��اس اخلالف 
الدائ��ر حول قان��ون االنتخاب ب��ني التي��ار الوطني 

احلر والرئيس نبيه بري؟
لعل من حسنات اخلالف على قانون االنتخاب 
أن األم��ور أصبح��ت واضح��ة جلمي��ع اللبناني��ني 
دون مواربة أو اختباء ح��ول »الوطنية« و»العيش 
املش��ترك« وما الى ذلك من أمور يج��ري تداولها من 
أج��ل حتقي��ق مطال��ب طائفية عل��ى حس��اب باقي 

الطوائف.
فف��ي قانون االنتخ��اب برزت العق��دة الطائفية 
بصراح��ة ووض��وح، حيث َي��رى الوزير باس��يل أن 
قان��ون االنتخ��اب »قضية م��وت أو حي��اة«، ولذلك 
يصّر على أن يكون قانون االنتخاب مدخالً ل�»إعادة 
الت��وازن« في التمثيل الطائفي مع املس��لمني، ولذلك 
برزت عقدة رئاس��ة مجلس الش��يوخ في املش��روع 

التأهيلي الذي يطرحه الوزير باسيل.
فإضاف��ة الى مش��روعه القائم عل��ى أن تنتخب 
كل طائفة ممثلني عنها في مرحلة التأهيل للنسبية، 
يريد أن تكون رئاس��ة مجلس الش��يوخ للمسيحيني 
في حال اعتماد مش��روع القانون النسبي، ويطالب 
القضاي��ا  تش��مل  الش��يوخ  ملجل��س  بصالحي��ات 
املصيرية التي تهم الطوائف. أي إن الوزير باسيل إذا 

دخ��ل اخل��الف الدائ��ر ح��ول قان��ون االنتخاب 
في مرحل��ة جديدة عش��ية موعد اجللس��ة النيابية 
املخصصة للتمديد للمجل��س النيابي يوم 15 أيار، 
حي��ث انتقل اخلالف حول املش��اريع االنتخابية من 
مرحل��ة اخلالف على القوانني، س��واء تل��ك املتعلقة 
باملش��روع التأهيل��ي مع النس��بية، أو النس��بية مع 
مجلس الش��يوخ، ال��ى مرحل��ة الفيت��وات املتبادلة 
على القوانني االنتخابية بني الوزير جبران باس��يل 
والرئي��س نبيه بري. فالوزير باس��يل يعتبر قانون 
االنتخاب أنه »قضية موت أو حياة«، ويضيف: »في 
قان��ون االنتخاب ال تن��ازل، ورفضنا الت��ام للتمديد 

يؤكد عزمنا على اجناز قانون انتخاب«.
أم��ا الرئيس نبي��ه بري الذي يرف��ض »الطروح 
الطائفية« للوزير باس��يل فيقول: »قانون االنتخاب 
يت��م بالتواف��ق«، ورداً عل��ى احتم��ال ط��رح الوزير 
باس��يل مش��روعه االنتخابي للتصويت في جلس��ة 
مجل��س الوزراء، يؤك��د الرئيس ب��ري جازماً أنه »ال 

تصويت في مجلس الوزراء«.
في ظل هذا الواقع املستجد تبدو األمور متجهة 
نح��و التصعيد في األي��ام املقبلة ب��ني الرئيس بري 
والوزي��ر جبران باس��يل، وهو ما قد ينعكس س��لباً 
عل��ى مجمل الواق��ع اللبنان��ي، وال س��يما على عمل 

قانون االنتخاب.. هل أصبح أسيرًا للعنوان الطائفي؟
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بناء سفارة جديدة وحضور أمني وتنموي متزايد:

أي دور لألميركّيين في لبنان في المرحلة المقبلة؟
تواص��ل الس��لطات األميركي��ة تعزي��ز حضوره��ا 
الدبلوماس��ي والسياس��ي واألمني والتنموي في لبنان، 
وش��كَّل وضع احلجر األس��اس للمبنى اجلديد للسفارة 
األميركي��ة في منطق��ة عوكر، التي س��تكلف نح��و مليار 
دوالر، االشارة األكثر وضوحاً إلى تعاظم الدور األميركي 

في لبنان في املرحلة املقبلة.
وإضافة إلى املبنى اجلديد للسفارة األميركية، فإن 
احلض��ور األميركي في لبنان يت��وزع على عدة مجاالت، 
منه��ا املجال العس��كري واألمن��ي من خالل املس��اعدات 
املتواصلة للجيش اللبناني واألجهزة األمنية، فضالً عن 
العالق��ة القوية التي تربط بني املس��ؤولني العس��كريني 
األميركيني وق��ادة القوى العس��كرية واألمنية في لبنان 
منذ عش��رات الس��نوات، وهناك زيارة دائمة ملس��ؤولني 
عس��كريني أميركيني للبنان ملتابعة التعاون والتنسيق 

مع اجليش اللبناني وقوى األمن الداخلي.
واملجال الثاني الذي تهتم به املؤسسات األميركية 
ف��ي لبن��ان اجلان��ب التنم��وي واالقتص��ادي، وذلك من 
خ��الل وكال��ة التنمي��ة الدولي��ة األميركية واملؤسس��ات 
التابع��ة له��ا، ومنه��ا مؤسس��ة اميديس��ت الت��ي عززت 
نش��اطاتها في الس��نوات األخيرة، وقد أُطلق العديد من 
البرامج التنموية لدعم البلديات واملؤسس��ات التربوية 

واجلمعيات غير احلكومية.
وأما املج��ال الثالث فيتعلق باجلوانب السياس��ية 
الدبلوماس��يون  ينش��ط  حي��ث  والثقافي��ة  واإلعالمي��ة 
األميركيون بش��كل فعال في لبنان ولديهم برامج عديدة 
��م زي��ارات دورية  للزي��ارات والعالق��ات العام��ة، وُتنظَّ
لوف��ود لبناني��ة ألمي��ركا م��ن مختل��ف املج��االت، كذلك 
يهت��م الدبلوماس��يون األميركيون مبلف الغ��از والنفط 

ومواجهة حزب الله، ودور إيران في لبنان واملنطقة.
فما هي أس��باب تزايد االهتم��ام األميركي بالوضع 
اللبناني؟ وهل لهذا االهتمام عالقة بالتطورات اجلارية 
في املنطقة؟ وإلى أين ستصل مواجهة األميركيني حلزب 
الل��ه وإي��ران ف��ي لبن��ان، وخصوص��اً من خ��الل زيادة 
العقوب��ات املالي��ة والعمل عل��ى تصعي��د املواجهة ضد 

إيران والتهديد بتجميد االتفاق النووي معها؟
أسباب تزايد االهتمام األميركي

بداية، ما هي األس��باب واخللفي��ات التي تقف وراء 
زيادة االهتم��ام األميركي بلبن��ان، وخصوصاً في خالل 
إقام��ة س��فارة أميركي��ة بقيم��ة ملي��ار دوالر ف��ي منطقة 

عوكر؟
 مصادر دبلوماسية مطلعة على األجواء األميركية 
تق��ول: »ان االهتم��ام األميرك��ي بلبن��ان ل��م ينقطع منذ 
سنوات طويلة، وإن كان هذا االهتمام يتزايد أو ينخفض 
حسب الظروف السياس��ية اللبناني واإلقليمية، وكذلك 
حس��ب طبيع��ة ودور ش��خصية م��ن يتول��ى منص��ب 
الس��فير األميركي في بيروت، ولبنان يشكل أحد البلدان 
األميركي��ة،  الدبلوماس��ية  اهتمام��ات  ف��ي  األساس��ية 
الس��فارة  واقف��ال  الس��ورية  األزم��ة  بع��د  وخصوص��اً 
األميركي��ة ف��ي دمش��ق، ولق��د زاد االهتم��ام األميرك��ي 
باألوضاع األمنية والعسكرية في ظل الدور الذي يلعبه 

لبنان في مواجهة املجموعات املتطرفة«.
وتضي��ف املصادر: »في مرحلة معين��ة، ونظراً إلى 
الظروف السياس��ية التي مّر بها لبنان، وبس��بب الفراغ 
السياس��ي وعدم حص��ول انتخاب رئي��س اجلمهورية، 

اإلدارة األميركي��ة مبلف��ات أخ��رى، تراج��ع  وانش��غال 
السياس��ي وترك��ز عل��ى  األميرك��ي بالش��أن  االهتم��ام 
اجلوانب التنموية واالقتصادية واألمنية والعس��كرية، 
للتنمي��ة  الدولي��ة  الوكال��ة  دور  وتوس��ع  زاد  ولق��د 
واملؤسس��ات التابعة لها، كذلك شكل ملف النفط والغاز 
والصراع بني لبنان وإس��رائيل حوله إحدى النقاط التي 

أوالها األميركيون االهتمام نظراً إلى أهمية هذا امللف«.
وحول مبنى الس��فارة اجلديد توضح املصادر »أن 
القرار بإقامة مبنى جديد للس��فارة ليس جديداً ويجري 
العم��ل والتحضير لبنائ��ه منذ عدة س��نوات ألن املباني 
التي تشغلها السفارة اليوم في عوكر لم تعد قادرة على 
اس��تيعاب األنش��طة التي تق��وم بها الهيئ��ات األميركية 
املختلف��ة، ولق��د كان مق��رراً إقام��ة الس��فارة ف��ي منطقة 
)احلدث-بعبدا( وجرى شراء األرض هناك، على أساس 
ان يوَضع املخطط الهندسي، لكن ألسباب عديدة لم يتم 
استكمال هذا القرار وجرى نقل املبنى اجلديد الى منطقة 
عوكر ألنها األكثر أمناً واستقراراً. وفخامة هذا املبنى غير 

مرتبطة بظروف سياسية أو إقليمية آمنة ولكنه من أجل 
استيعاب كل األنشطة واملؤسسات األميركية املتزايدة، 
وان كان بن��اء مبن��ى به��ذه الفخام��ة في لبن��ان يعطي 
اش��ارة واضحة إلى م��دى االهتمام األميرك��ي بالوضع 
اللبناني، ولبنان ال يزال يش��كل أح��د امللفات املهمة لدى 
الدبلوماس��ية األميركي��ة، وألنه من خ��الل لبنان يجري 

االهتمام أيضاً مبلفات أخرى في املنطقة«.
االهتمامات األميركية املقبلة

لكن ما هي أبرز االهتمامات للدبلوماسية األميركية 
في املرحلة املقبلة على صعيد لبنان واملنطقة؟

جتيب املصادر الدبلوماس��ية املطلعة على األجواء 
األميركية: »إن هناك عدة أولويات للسياس��ة األميركية 
في لبنان واملنطقة، وال س��يما بعد تس��لم دونالد ترامب 
للرئاس��ة األميركية. ويشكل ملف حزب الله وإيران أحد 
أب��رز ه��ذه امللف��ات حي��ث تعم��ل اإلدارة األميركية على 
محاصرة احلزب وإيران مالياً وسياس��ياً ودبلوماس��ياً 
من خالل سلس��لة العقوبات املالي��ة املتالية ولتجويف 
االتفاق النووي اإليراني والعمل حملاصرة 
تزايد ال��دور اإليراني في لبن��ان واملنطقة، 
بع��د ان تزاي��د ه��ذا ال��دور ف��ي الس��نوات 
األخي��رة، وال س��يما ف��ي س��وريا والعراق 
اإليران��ي  الروس��ي-  التع��اون  وزي��ارة 
واالعج��اب الروس��ي بدور ح��زب الله في 

سوريا«.
وتتاب��ع املص��ادر: »ان م��ن أولويات 

السياس��ة األميركية في لبنان حماية االس��تقرار األمني 
ودعم املؤسس��ات العس��كرية واألمنية اللبنانية، إن من 

خالل املساعدات أو التدريب أو التعاون والتنسيق«.
وباإلضافة إلى االهتمامات السياس��ية واإلعالمية 
والثقافية التقليدية التي تقوم بها املؤسسات األميركية 
في لبنان والتي لم تنقطع طوال السنوات املاضية، فإن 
اجلانب اجلديد الذي يزداد توس��عاً في عمل املؤسسات 
األميركي��ة يتعل��ق باجلوان��ب االقتصادي��ة والتنموية، 
وذل��ك م��ن خ��الل وكال��ة التنمي��ة الدولي��ة األميركي��ة 
واملؤسس��ات التابعة لها وأبرزها مؤسسة االميديست، 
إضاف��ة إلى م��ا تقوم ب��ه بع��ض املؤسس��ات األميركية 
التي لها عالقة مباش��رة مبؤسسات موجودة في أميركا 
كمراكز التدريب على الدميقراطية أو مؤسسات األبحاث 
والدراس��ات، فق��د حت��ول لبن��ان ف��ي خ��الل الس��نوات 
األخي��رة الى احدى الدول التي ُتصَرف فيها املس��اعدات 
األميركية، ولعل االعتراف الشهير الذي أدلى به السفير 
األميرك��ي الس��ابق جيف��ري فيلتم��ان منذ عدة س��نوات 
»انه مت صرف 500 ملي��ون دوالر في احلرب على حزب 
الله«، يشكل دليالً على مدى االهتمام الذي توليه اإلدارة 

األميركية للوضع اللبناني.
ومن خالل املعطيات واملعلومات العلنية أو التي ال 
تنش��ر، يبدو ان لبنان س��يكون له دور مميز في املرحلة 
املقبلة في دائرة االهتمام األميركي، إن بس��بب األوضاع 
الداخلي��ة اللبناني��ة، أو بس��بب التط��ورات اجلارية في 
املنطق��ة، وال س��يما في س��وريا ومس��تقبل املواجهة بني 

حزب الله والكيان الصهيوني أو تزايد الدور اإليراني.
وإن بن��اء س��فارة أميركي��ة بقيم��ة ملي��ار دوالر في 
منطقة عوكر هو إحدى اإلش��ارات املهمة إلى تزايد الدور 
األميرك��ي في لبنان ف��ي املرحلة املقبل��ة، وإن كان هناك 

اشارات أخرى أكثر أهمية تبرز بني فترة وأخرى.{
قاسم قصير

المؤتمر العام للجماعة اإلسالمية
من الغرف المغلقة إلى القاعات المفتوحة

بقلم: وائل جنم
 تعتزم قيادة اجلماعة اإلس��المية ف��ي لبنان تنظيم 
مؤمتره��ا الع��ام ه��ذه امل��رة بطريق��ة مختلف��ة كلي��اً عن 
املؤمترات الس��ابقة، وقد وّجهت الدعوة إلى املؤمتر الذي 
سينعقد في البيال هذه املرة، وبحضور رسمي وسياسي 
ودبلوماس��ي، وهو ما اعتب��ره البعض تط��وراً جديداً في 

أداء اجلماعة على مستوى الشكل.
لقد درجت اجلماعة اإلسالمية على تنظيم مؤمتراتها 
الداخلي��ة التنظيمية بعيداً عن االع��الم، ومن غير حضور 
لغي��ر املدعوي��ن م��ن أبنائه��ا، ث��م كان��ت تص��ّدر لالعالم 
خالصة م��ا تريده من املؤمتر، وم��ن قراراته، وتبقي على 

بقية القرارات والتوجهات طي الكتمان.
هذه املرة قّررت قيادة اجلماعة تنظيم مؤمترها العام 
خ��ارج مقراتها، فاختارت منطقة وس��ط بيروت )البيال( 
على مس��افة من كل االحياء البيروتية التي يتوزع عليها 
أغل��ب األطراف السياس��ية، وحت��ى املكون��ات اللبنانية، 
لتؤك��د أنه��ا تري��د أن تنتهج سياس��ة جديدة تق��وم على 
مد اجلس��ور مع كل االط��راف اللبنانية. اخت��ارت منطقة 
حديث��ة علم��اً أن مقره��ا الرئيس��ي يق��ع في أح��د األحياء 

الشعبية في بيروت )عائشة بكار( رمبا في رسالة أرادت 
من خاللها القول إنها تتطلع إلى املستقبل واحلداثة، وإن 

كانت تتمسك باجلذور واألصالة.
لقد وّجهت اجلماعة اإلس��المية الدعوة إلى الرؤساء 
الثالث��ة وإل��ى رؤس��اء س��ابقني ووزراء ونواب ورؤس��اء 
أحزاب وممثلي دول وسفارات ووسائل اإلعالم واصدقاء 
م��ن اخل��ارج والداخل، فض��الً ع��ن كوادرها ف��ي املناطق 
ومس��ؤوليها املركزيني، وأكدت أن جلسة املؤمتر ستكون 
مفتوح��ة أم��ام االع��الم. فم��اذا أرادت اجلماع��ة م��ن هذه 
اخلط��وة؟ وه��ل تعتبر ه��ذه اخلط��وة تطوراً ف��ي مقاربة 
اجلماع��ة للقضاي��ا الفكري��ة والسياس��ية على الس��احة 
اللبناني��ة والعربي��ة؟ وكي��ف س��تعمل عل��ى ترجم��ة ما 

سيصدر عن املؤمتر من مقررات؟  
بات من الواضح أن اجلماعة اإلس��المية حتاول منذ 
انتخاب القيادة اجلديدة برئاس��ة األستاذ عّزام األيوبي، 
الذي ينتمي إلى اجليل الثاني من قيادات اجلماعة، وعلى 
متاس مباشر مع اجليل الثالث، مقاربة األمور السياسية 
والفكرية في الس��احة اللبنانية بش��كل يواك��ب تطورات 
املشهد اللبناني سياسياً وفكرياً، ومبا يحافظ على متسك 
اجلماعة بتاريخه��ا وأصالتها من ناحي��ة، والتجديد في 
خطابه��ا من ناحية أخرى، وقد ظهرت مالمح هذا التوجه 
ف��ي خط��اب األيوبي عندم��ا تس��لّم األمانة العام��ة بعيد 
انتخابه. واليوم يأتي هذا املؤمتر ليواكب هذا التوجه من 
خالل االنفتاح على اإلعالم واملكونات السياس��ية بطريقة 
تؤك��د إص��رار اجلماع��ة اإلس��المية عل��ى كس��ر الصورة 
النمطية التي التصقت بها، بل وبكل احلركات االس��المية 

من دون إرادة أو تخطيط منها.
اجلماعة االس��المية في مؤمترها لهذا العام ستؤكد 

أن��ه لي��س لديها م��ا تخفي��ه ع��ن ال��رأي الع��ام اللبناني 
والعرب��ي، وأنها جزء ال يتجزأ من النس��يج اللبناني، وأن 
برنامجها ورؤيتها السياس��ية والفكرية للبنان واملنطقة 
س��تكون بني يدي كل اللبنانيني، بل س��تكون محل نقاش 
وحوار في أي نقطة من نقاطها، وهي س��تكون مس��تعدة 
للح��وار ف��ي أي من ه��ذه النقاط الت��ي قد تك��ون بحاجة 
للحوار مع أي طرف، وس��تقول رأيه��ا وموقفها في معظم 
القضاي��ا اخلالفي��ة والوفاقي��ة الت��ي تعيش��ها الس��احة 

اللبنانية.
إال أن التح��ّدي األكبر واأله��م يبقى في كيفية حتويل 
اجلماع��ة اإلس��المية م��ا س��تتضمنه رؤيتها السياس��ية 
ومقاربته��ا اجلديدة من إط��ار التنظير إل��ى برامج فعلية 
حقيقية تكسر احللقة التي حتيط بها وتخرجها منها إلى 

رحاب التفاعل الشعبي والوطني احلقيقي.
وأما التحّدي اآلخر فهو ف��ي تأكيد لبنانيتها، وهنا ال 
يعني الش��ك باالنتماء اللبنان��ي ألفرادها، بل في خطابها 
الع��ام ومواقفه��ا التي كان��ت تظهر في كثير م��ن األحيان 
متفاعلة مع قضايا عربية أو إسالمية بقدر أكبر بكثير من 
تفاعلها م��ع قضايا لبنانية محلي��ة، وهنا يطرح البعض 
س��ؤاالً افتراضياً عن ف��ّك اجلماعة ارتباطه��ا ب�»االخوان 

املسلمني« إذا كان هناك ثمة ارتباط؟!
اجلماعة اإلس��المية اتخ��ذت قراراً جريئاً وش��جاعاً 
م��ن خ��الل ه��ذا املؤمتر املفت��وح تؤك��د في��ه خروجها من 
الغرف املغلق��ة إلى القاعات والس��احات املفتوحة، وهذا 
قد يجعلها أمام حتديات ومسؤوليات جديدة ومواجهات 
ق��د تكون مفتوح��ة، وه��ذا يس��تدعي مزيداً م��ن االنفتاح 
والوضوح لكس��ب ثقة الرأي العام، فهل ستكون على قدر 

هذه املسؤولية في هذه املواجهات املفتوحة؟{

الجماعة اإلسالمية تزور النائب جنبالط واللواء عثمان
اجلماع��ة  م��ن  وف��د  زار 
االس��المية ف��ي لبنان برئاس��ة 
رئيس املكتب السياسي األستاذ 
وحض��ور  هرم��وش،  أس��عد 
السياس��ي:  املكت��ب  عض��وي 
العبي��دي  زهي��ر  الدكت��ور 
واملهن��دس عمر س��راج، رئيس 
النائ��ب  الدميقراط��ي  اللق��اء 
ولي��د جبن��الط، ظه��ر الثالث��اء 
)2017/5/2( ف��ي منزل��ه في 

كليمنصو، حيث وّجه الدعوة له حلضور املؤمتر العام للجماعة الذي ينعقد يوم األحد في 2017/5/14 في البيال.
ج��رى عل��ى هامش اللق��اء البحث في قان��ون االنتخاب وآخر االتص��االت التي جتري. وقد مل��س الوفد من جنبالط 
اس��تعداده القبول بالنس��بية على أي مس��توى من الدوائر، كما نّبه جنبالط إلى خطورة عدم تعيني أو التجديد حلاكم 

مصرف لبنان وخطورة ذلك على الوضع املالي في لبنان.
ثم انتقل الوفد إلى املديرية العامة لقوى األمن الداخلي حيث التقى املدير العام اللواء عمادعثمان، ووّجه له دعوة 

حلضور املؤمتر العام، وبحث معه شؤوناً أمنية على عالقة بحياة املواطنني واستقرارهم.
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المعارضة السورية: اقتربنا من تدمر.. وهذه خطواتنا المقبلة
تترقب فصائل املعارضة الس��ورية املتواجدة في 
القلم��ون الش��رقي، فك احلص��ار عنها، بعدم��ا قاربت 
معرك��ة »س��ّرجنا اجلي��اد لتطهي��ر احلم��اد« التي مت 

إطالقها في 18 آذار املاضي، من مرحلتها األخيرة.
واس��تطاع مقاتل��و »فصائ��ل اجلي��ش الس��وري 
احلر« خالل تلك الفترة الس��يطرة على مساحة بعمق 
يزي��د عن 150 كم من البادية الس��ورية على حس��اب 

تنظيم الدولة.
وتض��م غرفة عملي��ات معركة تطهي��ر احلماد كالً 
من »جيش أس��ود الش��رقية، قوات أحمد العبدو، لواء 

شهداء القريتني ومغاوير الثورة«.
وأكد قائد جيش أسود الشرقية »طالس سالمة«، 
أن املرحلة الثالثة من املعركة التي مت اس��تئنافها يوم 
20 نيس��ان، ته��دف إلى الوصول إلى منطقة احملس��ة 
في ري��ف حم��ص الش��رقي والس��يطرة عليه��ا، وهي 
احلّي��ز املتبق��ي في بادي��ة القلم��ون ال��ذي يفصل بني 
الفصائل احملاصرة وبني قوات اجليش السوري احلر 

في البادية.
وكان��ت املرحلتان األول��ى والثاني��ة للمعركة قد 
حققتا أهدافهما بش��كل كامل حس��ب س��المة، املتمثلة 
بالس��يطرة على كامل ريف الس��ويداء وريف دمش��ق 
وبادية القلمون الشرقي وصوالً إلى اتوستراد دمشق 

– بغداد. 
وأش��ار إل��ى أن الفصائ��ل اس��تطاعت اخلمي��س 
املاضي، مع بدء املرحلة الثالثة، السيطرة على منطقة 
العليانية جنوبي تدمر بش��كل كامل من قبضة تنظيم 
الدول��ة، وتكمن أهميتها بأنه��ا تربط بني ريف حمص 
وبادي��ة حماة وبادية دير الزور وريف دمش��ق ومعبر 

التنف.
ول��م يخف القائد العس��كري املع��ارض، نواياهم 
بالتقدم والسيطرة على بادية تدمر انطالقاً من منطقة 
العلياني��ة، وحت��ى التق��دم باجت��اه بادية دي��ر الزور 
ف��ي املرحلة القادم��ة، بعد ف��ك احلصار ع��ن القلمون 

الشرقي.
وتكمن أهمي��ة القلمون الش��رقي، في أنه��ا بوابة 

البادي��ة الس��ورية املمت��دة إل��ى احل��دود األردني��ة – 
العراقي��ة، وهي بوابة ريف دمش��ق ال س��يما الغوطة 
الشرقية، وهي عقدة خطوط اإلمداد البرية للنظام من 

العاصمة ومحيطها نحو املنطقة الشرقية.
ونّوه س��المة إلى أن فصائ��ل القلمون احملاصرة، 
ش��نت هجوماً عس��كرياً ف��ي 27 آذار املاضي، اس��تمر 
لس��اعات، اس��تطاعوا فيه الوصول إلى حدود منطقة 
احملسة، وبالتالي لم يبَق سوى مسافة 18 كم تفصل 
ب��ني القلم��ون والبادية، وهي تقع حالي��اً حتت قبضة 

تنظيم الدولة.
وخالل تقدم فصائ��ل املعارضة في بادية احلماد 
والقلم��ون، ش��ن النظ��ام الس��وري عش��رات الغارات 
اجلوي��ة عل��ى مواقعه��ا التي س��يطرت عليه��ا، وقال 
طالس س��المة: »إن النظام يس��عى بذلك إلى تخفيف 
ضغ��ط اجليش الس��وري احلر عل��ى تنظي��م الدولة، 
فلي��س من صاحل��ه أن تصبح ه��ذه املناطق خاضعة 
للمعارض��ة، ألن القلم��ون الش��رقي بالنس��بة للنظام 
الش��مالي  اجلبهت��ني  م��ن  دمش��ق  حتص��ني  منطق��ة 
والشرقية، وبوابة البادية الس��ورية، وميثل القلمون 
الش��رقي منطق��ة جتمع عس��كري كبي��ر لقواته، حيث 
تق��ع قربه ع��دد م��ن املواقع منه��ا الل��واء 81، واللواء 
20، واملط��ارات املهم��ة وعل��ى رأس��ها مط��ارا الضمير 
والناصري��ة«. وأضاف س��المة أن »النظام الس��وري 
ال يري��د إزاح��ة تنظي��م الدولة م��ن املنطقة، ك��ي تبقى 
مساحة صراع في ما بيننا، وتبقى محاصرة من قبله 
ومن قبل تنظيم الدولة، وم��ن املعلوم، أنه طوال فترة 
وج��ود تنظي��م الدولة في بئ��ر القصب ودك��وة، كانت 
خط��وط التم��اس بني النظ��ام والتنظيم لم تش��هد أّية 
اش��تباكات أو مع��ارك، لكن منذ أن س��يطرت »فصائل 
اجلي��ش الس��وري احل��ر«، ب��دأ القص��ف العنيف من 
قب��ل النظام، وكما ه��و معلوم أيضاً، أن النظام س��هل 
انس��حاب تنظي��م الدول��ة م��ن داخ��ل مدين��ة الضمير 

عناصراً وعتاداً باجتاه دكوة وبير القصب«.
وعن الدور اإلقليمي، قال سالمة إن »األردن له دور 
إيجاب��ي وفاعل ف��ي محاربة اإلره��اب املتمثل بتنظيم 

الدول��ة، فهو دول��ة تربطها حدود واس��عة في مناطق 
االشتباك، لكنه شدد على عدم وجود دور لقوات برية 

أو إس��ناد جوي من قبل الواليات املتحدة األمريكية أو 
البريطاني��ة، باس��تثناء الدعم ضم��ن مجموعة الدول 

الداعمة ضمن اجلبهة اجلنوبية«.
وبالنس��بة للعملي��ة السياس��ية، أكد س��المة أن 
»الفصائ��ل العامل��ة في البادي��ة والقلم��ون ترى عدم 
جدواه��ا ف��ي الوق��ت احلال��ي، م��ع اس��تمرار القصف 
املس��تمر من قبل النظام السوري واستخدامه السالح 
املباحث��ات  مبضم��ون  التزام��ه  وع��دم  الكيميائ��ي 
السياس��ي ال سيما الشق 
ع��ن  ع��دا  اإلنس��اني، 
التهجي��ر  ف��ي  سياس��ته 
والتغيي��ر  القس��ري 

الدميغرافي«.
وتتواجد في املنطقة 
الفصائ��ل التالية »جيش 
اإلس��الم، فيل��ق الرحمن، 
العب��دو،  أحم��د  كتائ��ب 
جي��ش أس��ود الش��رقية، 
كتائ��ب الضمي��ر، وأحرار 
الشام، جبهة فتح الشام، 
الفصائ��ل  م��ن  والعدي��د 

األخرى«.{

من يتاب��ع الفوض��ى التي تعص��ف ب��أركان إدارة 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب، ف��ي مقاربتها املوقف 
م��ن رأس النظ��ام الس��وري بش��ار األس��د، فإن��ه ال ُب��َدّ 
س��يصاب بحيرٍة وش��عوٍر ِبالَتَوهاِن، ذل��ك أنه ال ميكن 
ألح��ٍد أن يج��زم باملوق��ف الرس��مي له��ذه اإلدارة، بع��د 
مج��زرة بلدة خ��ان ش��يخون الكيماوية ف��ي الرابع من  

نيسان اجلاري في ريف إدلب. 
مباش��رة، وفي يوم املج��زرة، خرج علين��ا الناطق 
باسم البيت األبيض، شون سبايسر، ليخبرنا أن إزاحة 
األس��د من موقعه ليس��ت أولوية إلدارته، بل إنه وصف 
ذلك بأنه��ا »فكرة س��خيفة«. ثّم تبعه وزي��ر اخلارجية 
ري��ك تيلرس��ون، في الس��ادس من الش��هر نفس��ه، بعد 
قصف مطار الش��عيرات الس��وري العسكري بصواريخ 
توماهاك، ليؤكد أن األولوية املركزية إلدارته هي هزمية 
تنظيم الدولة اإلس��المية )داعش(. وحسب تيلرسون، 
فإن هزمية »داعش« س��تقود إلى اس��تقرار الحق في كل 
مناطق سورية، عبر اتفاقات وقف إطالق النار بني قوات 
النظ��ام وقوات املعارضة، وبالتالي عودة الالجئني إلى 
مناط��ق آمنة، بعد أن تش��كل املعارض��ة إدارات محلية 
وقوات أمن، وهو ما سيؤدي إلى انطالق عملية سياسية 
على أساس اتفاقات جنيف، ستؤدي في نهاية املطاف، 
إلى رحيل األس��د. ولكن تصريح تيلرسون هذا لم يلبث 
أن نقضته الس��فيرة األميركية لدى األمم املتحدة، نيكي 
هيل��ي، التي صرحت في التاس��ع من نيس��ان اجلاري، 
ب��أن الوالي��ات املتح��دة »ال ت��رى س��ورية س��لمّية م��ع 
بقاء األس��د«، وه��و موقف أكده مستش��ار األمن القومي 
األميركي، إتش. ماكماستر في اليوم نفسه، عندما قال: 
»نظن أن مس��ألة تغيير النظام أمر سيقع.. ال يوجد حل 
سياسي ميكن تصوره مع بقاء األسد في القيادة«. ولكن 
ماكماستر لم يتوقف عند ذلك احلد، إذ أضاف أن إحداث 
ذلك التغيير ليس من مسؤولية الواليات املتحدة. وعلى 
الرغم من أن تيلرسون عاد وعّدل موقفه قليالً بتصريح 
له ي��وم الثالثاء، على هام��ش قمة »مجموعة الس��بع« 
الت��ي انعقدت في إيطاليا، عندم��ا قال: »من الواضح أن 
عهد عائلة األس��د ش��ارف على نهايت��ه«. إال أن ترامب، 
ال��ذي نعت األس��د ب�»احليوان« الذي يقتل ش��عبه، في 
مقابلة بثت في اليوم التالي، أكد أنه لن يتوّرط عسكرياً 
في س��ورية. مبعنى آخر، فإنه ال جواب بعد كيف ميكن 
إزاح��ة األس��د من موقع��ه، إذا اس��تمرت روس��يا، بدعم 

بقائه. 
ال تق��ف تعقيدات ه��ذه الفوضى في مقارب��ة إدارة 
ترام��ب موض��وع األس��د عن��د ه��ذا احل��د، وذل��ك إذا ما 
أخذن��ا ف��ي االعتب��ار مواقف ترام��ب من املس��ألة، حني 
كان مرش��حاً، ومواق��ف أركان إدارته قب��ل مجزرة خان 
ش��يخون، وكان مفادها أن إطاحة األس��د ليست أولوية 
أميركية. وبس��بب هذه الفوض��ى والتناقضات وغياب 
االنس��جام والتماس��ك ف��ي مواق��ف ش��خصيات ه��ذه 
اإلدارة، ب��ل وفي مواقف الواحد منهم، حس��ب التوقيت 
واملعطي��ات، ف��إن وزير اخلارجية الروس��ي، س��يرغي 
الف��روف، لم يتمّكن من كتم غيظه خالل اس��تقباله وزير 
اخلارجية األميركي، تيلرسون، في موسكو، حيث قال: 
»س��أكون صريحاً، لدينا تس��اؤالت كثيرة بش��أن أفكار 

غامض��ة ومتناقضة كثي��رة تصدر من واش��نطن حيال 
كثير من األجندة الثنائية والدولية«. 

إذن، م��ن نص��ّدق ف��ي إدارة ترام��ب حي��ال املوقف 
م��ن األس��د؟ ب��ل كي��ف نص��دق الف��رد ف��ي تل��ك اإلدارة 
عندما يتحدث عن األس��د في أوق��ات مختلفة؟ اجلواب 
ببس��اطة أن��ه ال ميكن اجل��زم بذل��ك. أضف إل��ى كل ما 
س��بق أن القصف الذي قامت به الواليات املتحدة ملطار 
الشعيرات بتسعة وخمسني صاروخ توماهاك، وقالت 
إنه دمر 20٪ من طائرات النظام العس��كرية العاملة، ال 
يب��دو أنه آتى أكله العس��كرية، فطائ��رات النظام عادت 
لتقل��ع منه في الي��وم التالي للقص��ف، زارعة املوت بني 
أبناء الش��عب الس��وري، ما حدا عضو مجلس الشيوخ 
األميركي، اجلمهوري، ليندسي غراهام، ليقول إن األسد 
بذل��ك يقول لترامب: »اللعنة عليك«. وباملناس��بة، فإنه 
اس��تخدم تعبي��راً س��وقياً ال ميك��ن ذكره هن��ا، وخففت 

الترجمة إلى لغة أكثر ذوقاً. 
يدفعنا كل ما س��بق إلى التس��اؤل: ه��ل فعالً ثارت 
ثائرة ترامب بس��بب املش��اهد املرّوع��ة لضحايا قصف 
النظ��ام الهمج��ي بغاز الس��ارين في خان ش��يخون؟ ال 
أصدق ذل��ك، وأعتقد أن دوافع ترامب مختلطة. دع عنك 
أنه قد يكون أراد إرسال رسالة في هذه الضربة خلصوم 
أميركا، ككوريا الشمالية وإيران، ومن يدعمهما كروسيا 
والص��ني، بأنه عل��ى عكس أوباما مس��تعٌدّ الس��تخدام 

القوة إن لزم األمر.
أم��ام ذل��ك كله، قد نك��ون أمام »ضرب��ة حتريكية« 
إلعادة فرض الدور األميركي في الس��ياق السوري، بعد 
أن تراجع بش��كل كبير في األشهر األخيرة من عمر إدارة 
أوباما. وبتأكيد املس��ؤولني األميركي��ني أنهم ال يريدون 
توّرطا عس��كرياً في سورية، فإن حسابات إدارة ترامب 
ق��د تك��ون منحص��رًة في اجت��راح صفق��ٍة م��ع الروس، 
تقصي األس��د ضم��ن معادالت حتفظ مصال��ح الطرفني 

في سورية، ومتنع انهياراً داخلياً للدولة وأجهزتها.
املش��كلة، أن إدارة أوبام��ا جّرب��ت ه��ذا الطريق من 
قب��ل، ف��كان أن انته��ت س��ورية إل��ى حيث ه��ي اليوم. 
أل��م يقل الناطق باس��م البي��ت األبيض، سبايس��ر، يوم 
االثنني املاضي، إن ترامب س��يرد عس��كرياً إن استخدم 
األس��د البراميل املتفجرة ضد ش��عبه، قب��ل أن يتراجع 
البي��ت األبيض عن هذا التصريح. مبعنى آخر، رس��الة 
الواليات املتحدة إلى األس��د، اقتل من شئت من شعبك، 
ودمر ما شئت من بلدك، ولكن إياك والسالح الكيماوي، 
ال��ذي هو س��الح اس��تراتيجي، ميكن أن يس��تخدم ضد 
األعداء أيضاً، كإس��رائيل. باملناسبة، حصدت البراميل 
املتفج��رة، وحتص��د، م��ن أرواح الس��وريني أكث��ر م��ن 
األسلحة الكيماوية. وباملناسبة أيضاً، الواليات املتحدة 
هي من تضع »فيتو« على تس��ليح املعارضة الس��ورية 
بالصواري��خ احملمولة على الكت��ف، أرض- جو، بهدف 
حماية املدنيني الس��وريني من بربرية مقاتالت األس��د، 
وروس��يا كذلك. أن ُنْقَتَل ونب��اد على أيدي اجلميع.. هذا 
هو حصاد عق��ود طويلة من أنظم��ة الطغيان والتخلف 

العربية.{

إدارة ترامب واألسد: يبقى.. ال يبقى!
بقلم: أسامة أبو ارشيد

 انطلق��ت في العاصمة 
اجلولة  أس��تانا  الكزاخي��ة 
احملادث��ات  م��ن  الرابع��ة 
فصائل  مبشاركة  السورية 
والدول  املسلحة  املعارضة 
وتركيا  روس��يا  الضامن��ة: 
حت��ركات  وس��ط  وإي��ران، 
دولية الحتواء هذه األزمة.

وتناق��ش املفاوض��ات 
ورقة روسية تقترح إنشاء 
آمنة لتخفيف  أربع مناطق 

التصعيد في محافظة إدلب وش��مال حمص والغوطة 
الشرقية وجنوب سوريا.

وقد عقد في العاصمة الكزاخية اجتماع حتضيري 
على مستوى اخلبراء يس��بق بدء اجلولة الرابعة من 
احملادثات السورية في أستانا. وأوضح مراسلون في 
أستانا أن املعارضة أبدت حتفظات على املبادرة التي 
قدمتها روس��يا ش��فهياً، دون أن يوض��ح طبيعة هذه 
التحفظات، وتوقع أن تش��هد جولة مفاوضات أستانا 
نقاش��اً كبيراً بشأن املبادرة بس��بب تشعبها وتطرقها 

للعديد من امللفات.
ووفق��اً للمذكرة ف��إن ما س��ميت مبناطق تخفيف 
التصعي��د حددت ف��ي محافظة إدلب وش��مال حمص 

وفي الغوطة الشرقية وفي جنوب سوريا.
وتن��ص املذكرة على ضبط األعم��ال القتالية بني 
األط��راف املتنازع��ة ف��ي حدود تل��ك املناط��ق، وكذلك 
ضمان حتسني الوضع اإلنساني فيها، وتهيئة ظروف 

العودة اآلمنة والطوعية لالجئني.
وحس��ب املذكرة تلتزم ال��دول الضامنة بدعم كل 
من ق��وات النظام واملعارضة املس��لحة لقت��ال تنظيم 
الدول��ة وجبهة النصرة واملنظمات التي أدرجتها األمم 

املتحدة على قوائم اإلرهاب في سوريا.
ويتوق��ع أن تش��ارك، إلى جانب ال��دول الضامنة 

الث��الث روس��يا وتركي��ا وإي��ران، وفود أخ��رى بصفة 
واالحت��اد  واألردن  املتح��دة  الوالي��ات  م��ن  مراق��ب 

األوروبي واألمم املتحدة.

مساٍع دولية
وتأت��ي اجلولة اجلديدة من احملادثات الس��ورية 
في أستانا في ظل حترك دولي واسع لتنسيق اجلهود 

بحثاً عن فرص لتكريس السالم في سوريا.
وفي هذا الصدد بحث الرئيسان الروسي فالدميير 
بوت��ني واألميرك��ي دونال��د ترامب في اتص��ال هاتفي 
تنس��يق العمل بش��أن التسوية في س��وريا ومحاربة 

اإلرهاب، حسب بيان للكرملني.
من جانبه، قال البيت األبيض إن احملادثات التي 
وصفه��ا باجلدية للغاية تناولت إقامة مناطق آمنة أو 

مناطق خلفض التوتر من أجل إرساء السالم.
كم��ا دع��ا بوت��ني واملستش��ارة األملاني��ة أجني��ال 
مي��ركل -في أعقاب مباحثاتهما في منتجع سوتش��ي 
الس��احلي الروسي- إلى تكثيف احملادثات واللقاءات 

بشأن األزمة السورية في كل من جنيف وأستانا.
يذك��ر أن وف��د فصائ��ل املعارض��ة كان ق��د قاطع 
اجلولة املاضية من محادثات أستانا بسبب استمرار 

هجمات قوات النظام.{

جولة تفاوض جديدة بأستانا.. 
ومقترح مناطق آمنة في سوريا



األمـان - العــدد 1261 - 5 أيــــار 2017م6 األمان اإلقليمي

مشعل: وثيقة حماس تعكس اإلجماع والتراضي العام في الحركة
أك��د رئي��س املكت��ب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية »حم��اس« خالد مش��عل مس��اء االثنني أن 
وثيقته��ا السياس��ية اجلدي��دة الت��ي أصدرته��ا حتت 
عنوان )وثيق��ة املبادئ والسياس��ات العامة( تعكس 

اإلجماع والتراضي العام في احلركة.
وقال مش��عل خالل مؤمت��ر صحفي ف��ي الدوحة 
لإلع��الن عن وثيقة حم��اس، إن الوثيقة تعد جزءاً من 
أدبي��ات احلركة مبا يعكس التطور الطبيعي والتجدد 

في مسيرتها لألمام.
وش��دد عل��ى أن الوثيق��ة »تق��وم عل��ى منهجي��ة 
متوازنة بني االنفتاح والتط��ور والتجدد دون اإلخالل 

بالثوابت واحلقوق للشعب الفلسطيني«.
وذك��ر مش��عل أن الوثيق��ة تس��تند إل��ى فكرت��ني 
مفتاحيتني، األول��ى أن حماس حركة حيوية متجددة 

تتطور في وعيها وفكرها وأدائها السياسي، كما تتطور 
في أدائها املقاوم والنضالي وفي مسارات عملها.

وأض��اف أن الفك��رة الثانية ه��ي أن حماس تقدم 
بوثيقته��ا منوذجاً ف��ي التط��ور واالنفت��اح والتعامل 
الواع��ي م��ع الواق��ع دون اإلخ��الل ألص��ل املش��روع 
الوطني��ة  واحلق��وق  الثواب��ت  وال  واس��تراتيجياتها 

للشعب الفلسطيني.
سياق إعداد الوثيقة

وح��ول الس��ياق الزمن��ي إلع��داد الوثيق��ة، ذك��ر 
مش��عل أنه ب��دأ قب��ل أربع س��نوات مع بداي��ة الدورة 
القيادية حلم��اس التي تعيش أيامه��ا األخيرة، حيث 
توافق��ت قي��ادة احلركة ف��ي حينه على وض��ع وثيقة 
سياس��ية »نعكس فيها تطور الفكر واألداء السياس��ي 
حلماس طوال ثالثني عاماً املاضية خاصة في العشر 

سنوات األخيرة«.
وق��ال: »نقدم هذه الوثيقة ألبناء وقواعد حماس، 
لتك��ون مرجع��اً له��م وتثقفه��م وحت��دد له��م معايي��ر 
الرؤية والقرار، ولش��عبنا الفلسطيني الذي نحن جزء 
أصيل منه، وش��ركائنا في الوط��ن وجمهورنا العربي 

واإلسالمي ومحيطنا اإلقليمي والدولي«.
وأض��اف: »هذه الوثيقة متث��ل مرجعاً ودليالً ملن 
يري��د أن يتعرف إلى مواقف وفك��ر حماس واملعادالت 
الدقيقة التي تس��تند إليه��ا في اجتهاداته��ا ومواقفها 

السياسية في مختلف املراحل واملواقف«.
وأشار إلى انه »في آخر عامني مت التداول العميق 
في الداخل واخلارج للوصول إلى الصياغة النهائية، 
وه��ي وثيق��ة ل��م تطبخ عل��ى عجلة ول��م يكتبه��ا فرد 
بعينه أو مجموعة بعينها، بل مبش��اركة واسعة جداً 

من قيادات احلركة في الداخل واخلارج«.
ولف��ت إلى أن الوثيقة مرت في أطوار ومس��ّودات 
متع��ددة، ثم عرض��ت على املكتب السياس��ي للحركة 
ومجلسها الشوري، ومت وضع قراءات متعددة لعكس 

فكر وإجماع احلركة القيادي واملؤسسي.
كم��ا أش��ار مش��عل إل��ى أن��ه مت ع��رض الوثيق��ة 
القان��ون  وف��ق  لضبطه��ا  قانوني��ني  خب��راء  عل��ى 
الدول��ي، وملراع��اة كل االعتبارات مبا يخ��دم القضية 

الفلسطينية.

حصار غزة
وفي بداي��ة املؤمتر، قال مش��عل إن »معاناة غزة 
الت��ي تتفاق��م على ي��د القري��ب أو البعيد تقلقن��ا، لكن 
ثقتن��ا بالله أوالً أن ه��ذا الظلم واحلصار سينكس��ران 
وينتهي��ان، وثقتنا في ش��عبنا العظي��م خاصة بغزة، 
الت��ي اعت��ادت أن تق��دم مالح��م بطولي��ة ف��ي الصبر 
والثب��ات واالس��تعصاء عل��ى كل مح��اوالت التطويع 

والكسر«.
وأضاف: »ال نس��عى إلى حروب وإمنا إلى حترير 

وحرية وتخلص من االحتالل واالستيطان«.{

- تؤك��د حم��اس أَنّ الص��راع مع املش��روع الصهيوني لي��س صراعاً مع 
اليهود بسبب ديانتهم؛ وحماس ال تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، 
ا تخوض صراعاً ض��د الصهاينة احملتلني املعتدين؛ بينما قادة االحتالل  وإمَنّ
هم من يقومون باس��تخدام ش��عارات اليهود واليهودية في الصراع، ووصف 

كيانهم الغاصب بها.
- ترف��ض حم��اس اضطه��اد أّي إنس��ان أو االنتق��اص م��ن حقوقه على 
أساس قومي أو ديني أو طائفي، وترى أَنّ املشكلة اليهودية والعداء للسامية 
واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطت أساس��اً بالتاريخ األوروبي، وليس بتاريخ 

العرب واملسلمني وال مواريثهم.
املوقف من االحتالل والتسوية

- ال اعت��راَف بش��رعية الكي��ان الصهيون��ي؛ وإَنّ كّل م��ا ط��رأ على أرض 
فلسطني من احتالل أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق 

باطٌل؛ فاحلقوق ال تسقط بالتقادم.
- ال تنازَل عن أّي جزء من أرض فلسطني، مهما كانت األسباب والظروف 
والضغ��وط، ومهم��ا ط��ال االحت��الل. وترف��ض حم��اس أي بديٍل ع��ن حترير 

فلسطني حتريراً كامالً، من نهرها إلى بحرها.
- تؤكد حركة حماس على أن اتفاقات أوس��لو وملحقاتها تخالف قواعد 
القانون الدول��ي اآلمرة من حيث إنها رتبت التزامات تخالف حقوق الش��عب 
الفلس��طيني غير القابلة للتصرف، ولذلك فإن احلركة ترفض هذه االتفاقات، 
وم��ا ترت��ب عليها م��ن التزامات تض��ر مبصالح ش��عبنا، وخاصة التنس��يق 

)التعاون( األمني.
- ترف��ض حم��اس جميع االتفاق��ات واملبادرات ومش��روعات التس��وية 
الرامي��ة إل��ى تصفي��ة القضي��ة الفلس��طينية أو االنتقاص من حقوق ش��عبنا 
الفلس��طيني، وإَنّ أَيّ موق��ٍف أو مب��ادرٍة أو برنامٍج سياس��ّي يجُب أن ال ميس 

هذه احلقوق، وال يجوُز أن يخالفها أو يتناقَض معها.
- تؤكد حماس أن ظلم الشعب الفلس��طيني واغتصاب أرضه وتهجيره 
منها ال ميكن أن ُيس��مى س��الماً. وإَنّ أي تس��ويات تقوم على هذا األساس، لن 
تؤدي إلى الس��الم؛ وس��تظل املقاومة واجلهاد لتحرير فلسطني حقاً مشروعاً 

وواجباً وشرفاً لكل أبناء شعبنا وأمتنا.
املقاومة والتحرير

- إَنّ حترير فلس��طني واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، وواجب 
األمة العربية واإلس��المية بصفة عامة، وهو أيضاً مس��ؤولية إنس��انية وفق 
مقتضيات احلق والعدل. وإَنّ دوائر العمل لفلس��طني س��واء أكانت وطنية أم 

عربية أم إسالمية أم إنسانية هي دوائر متكاملة متناغمة، ال تعارض بينها.
- إَنّ مقاومة االحتالل، بالوس��ائل واألس��اليب كافة، حّق مشروع كفلته 
الش��رائع الس��ماوية واألعراف والقوان��ني الدولية، وفي القل��ب منها املقاومة 
املس��لحة التي تعُدّ اخلياَر االس��تراتيجي حلماية الثوابت واس��ترداد حقوق 

الشعب الفلسطيني.
- ترفض حماس املس��اس باملقاومة وس��الحها، وتؤكد على حق شعبنا 
في تطوير وس��ائل املقاومة وآلياتها. وإَنّ إدارة املقاومة من حيُث التصعيُد أو 
التهدئة، أو من حيث تنّوُع الوسائل واألساليب، يندرج كلّه ضمن عملية إدارة 

الصراع، وليس على حساب مبدأ املقاومة )...(.{

أعلن رئيس املكتب السياس��ي حلركة املقاومة اإلس��المية )حماس( من 
الدوح��ة عن وثيقة جديدة للحركة، بعد م��رور ثالثني عاماً على الوثيقة التي 

أعلنتها احلركة عند تأسيسها. وجاء في الوثيقة:
- حركة املقاومة اإلس��المية »حماس« هي حركة حتّرر ومقاومة وطنية 
فلسطينية إس��المية، هدفها حترير فلس��طني ومواجهة املشروع الصهيوني، 

مرجعَيّتها اإلسالم في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها.
- فلسطني بحدودها من نهر األردن شرقاً إلى البحر املتوسط غرباً، ومن 
رأس الناقورة ش��ماالً إلى أّم الرش��راش جنوباً، وحدة إقليمية ال تتجّزأ، وهي 
أرُض الش��عب الفلس��طيني ووطُنه. وإَنّ طرَد الشعب الفلس��طيني وتشريَده 
من أرضه، وإقامة كياٍن صهيونّي عليها، ال يلغي حَقّ الشعب الفلسطيني في 

كامل أرضه، وال ينشئ أي حق للكيان الصهيوني الغاصب فيها.
- فلسطني أرض عربية إسالمية، وهي أرض مباركة مقّدسة، لها مكانتها 

اخلاصة في قلب كّل عربي ومسلم.
شعب فلسطني

- الفلس��طينيون هم املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون في فلس��طني 
حّتى س��نة 1947، س��واء من أُخرج منها أم من بقي فيها؛ وكّل َمْن ولد من أب 
عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ، داخل فلسطني أو خارجها، هو فلسطيني.

- الش��خصية الفلس��طينية صفة أصيلة، الزمة ال تزول، وهي تنتقل من 
اآلب��اء إلى األبن��اء؛ كم��ا أن النكبات التي حلّت بالش��عب الفلس��طيني، بفعل 
االحتالل الصهيوني وسياس��ة التهجي��ر التي ينتهجها، ال تفقده ش��خصيته 
وانتماَءه وال تنفيها. كذلك ال يتس��بب حصول الفلسطيني على جنسية أخرى 

في فقدانه هويته وحقوقه الوطنية.
- الش��عب الفلس��طيني ش��عٌب واحد، بكل أبنائه في الداخ��ل واخلارج، 

وبكل مكّوناته الدينية والثقافية والسياسية.
اإلسالم وفلسطني

- فلس��طني ف��ي موق��ع القلب م��ن األمة العربي��ة واإلس��المية، وحتتفظ 
بأهمي��ة خاص��ة، ففيه��ا بي��ت املقدس ال��ذي بارك الل��ه حوله، وه��ي األرض 
املقدس��ة التي بارك الله فيها للعاملني، وهي قبلة املس��لمني األولى، ومس��رى 
رس��ول الله محمد | ومعراجه إلى السماء، ومهد املسيح عليه السالم، وفي 
ثراها رف��ات اآلالف من األنبياء والصحاب��ة واملجاهدين، وهي أرض القائمني 
عل��ى احل��ق - في بيت املق��دس وأكناف بي��ت املقدس - الذي��ن ال يضرهم من 

خالفهم وال من خذلهم حتى يأتي أمر الله.
- تفهم حركة حماس اإلسالم بشموله جوانب احلياة كافة، وصالحيته 
ل��كل زم��ان وم��كان، وروح��ه الوس��طية املعتدل��ة؛ وتؤم��ن أنه دين الس��الم 
والتس��امح، ف��ي ظل��ه يعيش أتب��اع الش��رائع واألديان ف��ي أمن وأم��ان؛ كما 

تؤم��ن أَنّ فلس��طني كانت وس��تبقى منوذج��اً للتعايش والتس��امح واإلبداع 
احلضاري.

- تؤمن حماس بأَنّ رسالة اإلس��الم جاءت بقيم احلق والعدل واحلرية 
والكرام��ة، وحت��رمي الظلم بأش��كاله كاف��ة، وجت��رمي الظالم مهم��ا كان دينه 
أو عرق��ه أو جنس��ه أو جنس��يته؛ وأَنّ اإلس��الم ض��ّد جمي��ع أش��كال التطّرف 
والتعص��ب الدين��ي والعرقي والطائفي، وه��و الّديُن الذي يرّب��ي أتباعه على 
رّد الع��دوان واالنتصار للمظلومني، ويحّثهم عل��ى البذل والعطاء والتضحية 

دفاعاً عن كرامتهم وأرضهم وشعوبهم ومقدساتهم.
القدس

والتاريخي��ة  الديني��ة  مكانته��ا  وله��ا  فلس��طني،  عاصم��ة  الق��دس   -
واحلضاري��ة، عربي��اً وإس��المياً وإنس��انياً؛ وجمي��ع مقدس��اتها اإلس��المية 
ة العربية واإلسالمية،  واملس��يحية، هي حّق ثابت للشعب الفلس��طيني واألَمّ
وال تن��ازل عنه��ا وال تفريط ب��أّي ج��زء منه��ا؛ وإَنّ كّل إج��راءات االحتالل في 

القدس من تهويٍد واستيطاٍن وتزوير للحقائِق وطمس للمعالِم منعدمة.
- املس��جد األقصى املبارك حق خالص لشعبنا وأمتنا، وليس لالحتالل 
أي حق فيه، وإن مخططاته وإجراءاته ومحاوالته لتهويد األقصى وتقس��يمه 

باطلة وال شرعية لها.
الالّجئون وحّق العودة

- إَنّ القضية الفلس��طينية هي في جوهرها قضية أرض محتلة وش��عٍب 
��ر؛ وإَنّ حَقّ الع��ودة لالجئني والنازحني الفلس��طينيني إلى ديارهم التي  ُمهَجّ
أُخرج��وا منها، أو منعوا من العودة إليها، س��واء في املناطق التي احتلت عام 
1948 أم ع��ام 1967) أي كل فلس��طني(، ه��و حٌقّ طبيعي، ف��ردي وجماعي، 
تؤكُده الش��رائع الس��ماوية واملبادئ األساس��ية حلقوق اإلنس��ان، والقوانني 
الدولية، وهو حّق غير قابل للتصّرف من أّي جهة كانت، فلسطينية أو عربية 

أو دولية.
- ترفض حماس كّل املش��روعات واحملاوالت الهادفة إلى تصفية قضية 
الالجئني، مبا في ذلك محاوالت توطينهم خارج فلسطني، ومشروعات الوطن 
البدي��ل؛ وتؤك��د أَنّ تعوي��َض الالجئ��ني والنازحني الفلس��طينيني عن الضرر 
الناجت عن تشريدهم واحتالل أرضهم هو حّق مالزم حلق عودتهم، ويتم بعد 

تنفيذ هذا احلق، وال يلغي حّقهم في العودة وال ينتقص منه.
املشروع الصهيوني

- املشروع الصهيوني هو مشروع عنصري، عدواني، إحاللي، توسعي، 
قائم على اغتصاب حقوق اآلخرين، ومعاٍد للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في 
احلرية والتحري��ر والعودة وتقرير املصي��ر؛ وإَنّ الكيان اإلس��رائيلي هو أداة 

املشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية.

وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس

استشهاد أسير محرر مضرب في رام الله
استش��هد األس��ير احملرر مازن محمد املغربي 
)45 عام��اً(، م��ن مدين��ة رام الل��ه، ي��وم الثالثاء، 
نتيجة اإلهمال الطبي الذي تعرض له في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي، وذلك أثناء مشاركته بخيمة 

االعتصام التضامنية وسط املدينة.
األس��رى  ش��ؤون  هيئ��ة  رئي��س  وأوض��ح 
واحملرري��ن عيس��ى قراق��ع أن املغرب��ي أفرج عنه 
قبل عدة أش��هر، وقضى خمس س��نوات في سجن 
»النق��ب«، وكان أحد ضحايا اإلهم��ال الطبي فيه، 
وخ��رج يعاني من وضع صح��ي صعب، وأصيب 
بع��دة أم��راض خطيرة، خاص��ة في الكل��ى، وهو 

م��ن النش��طاء املش��اركني ف��ي خيم��ات التضامن 
مع األس��رى املضربني لليوم الس��ادس عشر على 

التوالي، وكان مضرباً من أيام دعماً لهم.
ب��دوره، قال رئي��س اللجن��ة العلي��ا ملتابعة 
ش��ؤون االس��رى واحملرري��ن أم��ني ش��ومان، إن 
املغربي تع��رض جللطة أثناء تواج��ده في خيمة 
االعتص��ام مبدين��ة رام الل��ه، وه��و مض��رب ع��ن 
الطعام تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل.

وأش��ار الى أنه مت نقل املغربي الى مستشفى 
رام الل��ه، وه��و يعان��ي من فش��ل كل��وي، وتوفي 

فجراً.{
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المشهد الفلسطيني ولقاءات واشنطن الخطرة بين ترامب وعباس
الس��احة  ف��ي  املتفش��ية  والتوجس��ات  التكهن��ات   
الفلس��طينية والعربية جتاه تعامل اإلدارة األمريكية مع 
امللف الفلس��طيني تترافق مع تزايد حال��ة انعدام اليقني 
إقليمي��اً ودولياً؛ فال��كل بانتظار الرصاص��ة األولى التي 
س��تحدد معالم املواجه��ة املقبلة في اإلقلي��م والعالم؛ ما 
يجعل من لقاء الرئيس عباس بالرئيس االمريكي ترامب 

مسألة بالغة احلساسية والتأثير.
اط��الق  عل��ى  الق��درة  متل��ك  املتح��دة  فالوالي��ات 
حتص��ر  ان  الصع��ب  م��ن  ولك��ن  األول��ى،  الرصاص��ة 
اجلبهات املش��تعلة بس��هولة؛ فالكل يس��عى لالستثمار 
ف��ي اللحظة احلاس��مة، وال��كل يتمن��ى أال تك��ون الطلقة 
األول��ى في جبهت��ه؛ مايبقي الب��اب مفتوح��اً إلمكانية اال 
تندف��ع الوالي��ات املتح��دة ف��ي سياس��اتها املترافقه مع 
ت��أزم كافة اجلبه��ات واحتم��ال انفجارها دفع��ة واحدة 
والقضي��ة الفلس��طينية إحداها؛ م��ا يطرح تس��اؤالً مهماً 
يتعلق بالسياس��ة األمريكية جتاه القضية الفلسطينية، 
يتعلق مبسار هذه السياسة وتوجهاتها؛ فهل تدفع نحو 

االنفجار والتازمي ام االحتواء والتهدئة؟
 أبرز ه��ذه احلقائ��ق تتمثل بتأزم الوضع في ش��به 
اجلزي��رة الكورية؛ وحال��ة التأهب عل��ى خلفية الغارات 
األمريكية في الشعيرات؛ واحلشود األمريكية املتصاعدة 
في املنطقة؛ والغارات التي يشنها الكيان اإلسرائيلي في 
س��وريا إلى جان��ب التوت��ر املتصاعد مع إيران؛ مس��ألة 
تزيد الواقع اإلقليمي والدولي غموضاً؛ خصوصاً أن آلية 
احتواء الص��راع العرب��ي الصهيوني وحتيي��ده مرحلياً 
اس��تعداداً ألي مواجه��ة إقليمي��ة ودولي��ة تت��م بآلي��ات 

ومقوالت تزيده تأزماً على عكس املراد.
اذ ال يتوقع ان تقّدم اإلدارة األمريكية اجلديدة ش��يئاً 
في ملف القضية الفلسطينية؛ فجل تركيزها ينصب على 
الوف��اء بوعود ترامب االنتخابي��ة، وخوض املواجهة في 
ش��به اجلزيرة الكورية واس��تعادة التوازن مع روس��يا؛ 
في ح��ني أن ج��ل اهتم��ام الرئي��س عباس منص��ب على 
معركت��ه الت��ي يخوضه��ا على قط��اع غزة؛ م��ا يعني ان 
اللق��اء اليحتوي أي بند مش��ترك س��وى املتعلق بحصار 

غزة وزي��ادة معاناته بكافة الوس��ائل واألدوات املمكنة، 
مضيف��اً بؤرة ت��أزمي جديدة في اإلقلي��م والنظام الدولي؛ 

مهيأة لالنفجار كما غيرها من البؤر الساخنة.
اللقاء بني ترامب وعباس ميكن ان يشكل فارقة مهمة 
في تاريخ السلطة الفلس��طينية في رام الله ومستقبلها؛ 
اذ تذه��ب التكهنات الى ان هناك محاول��ة لتجديد مكانة 
السلطة ودورها ليتجاوز التنس��يق االمني احملصور في 
الضف��ة الغربية نحو مهم��ات جديدة تب��ّرر وجودها من 
وجه��ة نظ��ر اإلدارة االمريكية والكي��ان الصهيوني؛ ومن 
املمك��ن ان تتح��ول اللق��اءات ال��ى بداية لن��وع جديد من 
العالقة بني الس��لطة والشعب الفلس��طيني ايضاً، لتزيد 
الوض��ع اإلقليم��ي تأزم��اً وترف��ع م��ع احتم��االت انفجار 

الصراع مع الكيان الصهيوني.
ق��درة اإلدارة األمريكي��ة عل��ى ضب��ط املش��هد تكاد 
تكون ش��به مس��تحيلة والتركيز على جبهة واحدة بات 
مستحيالً وفلس��طني احداها؛ فما تظنه الواليات املتحدة 
احتواء وس��يطرة في فلس��طني يتحول ش��يئاً فشيئاً الى 
واق��ع مت��أزم ومتفج��ر ال يق��ل س��خونة أو خط��ورة ع��ن 
اجلبهات التي تتعامل معها الواليات املتحدة في العالم؛ 
فاجله��ود األمريكية املبذول��ة على اجلبهة الفلس��طينية 
تعط��ي أث��راً عكس��ياً متراكم��اً وخط��راً على عك��س املراد 

واملرغوب امريكياً.
وفي ض��وء ه��ذا الواق��ع امل��أزوم، وتلك الس��ياقات 
اخلطرة، فإن اللقاء بني الرئيس محمود عباس والرئيس 

األمريك��ي ف��ي واش��نطن ال يق��ل خط��ورة من حي��ث األثر 
على القضية الفلس��طينية ومستقبل الصراع واجتاهات 
املواجه��ة في��ه؛ إذ ال يعلم أح��د بعد مخرجات��ه املتوقعة 
وتأثيرات��ه وتداعيات��ه على مجمل القضية الفلس��طينية 
واملنطقة؛ كما ال يعلم كيف س��يتعامل الرئيس عباس مع 
اإلدارة االمريكي��ة إذا ق��ررت نقل الس��فارة االمريكية الى 
الق��دس وأعلن ذلك في حض��وره؛ وهل بإم��كان الرئيس 
عب��اس ان يض��ع ح��داً لبن��اء املس��توطنات أو تش��ديد 
احلص��ار على قطاع غ��زة؛ وكيف س��يتعامل مع اضراب 
األس��رى، وماذا س��يعرض عل��ى طاولة ترام��ب؛ واألهم 
كيف س��تتفاعل األراضي احملتلة والش��عب الفلس��طيني 

مع هذا احلدث.
األي��ام املقبلة ستكش��ف ع��ن طبيعة ال��دور اجلديد 
املناط بالسلطة في رام الله، كذلك ستحّدد شكل الصراع 
املقب��ل ف��ي االراض��ي الفلس��طينية؛ والتكهن��ات حول ما 
بعد الزيارة س��يكون لها تأثير واضح في عالقة السلطة 
بكافة الفصائل الفلس��طينية؛ ما يعني ان املرحلة املقبلة 
س��تكون بداية ومرحلة جديدة من مراحل تطور السلطة 
ف��ي اطار مش��روع دايتون الق��دمي اجلدي��د، وهي وصفة 
امريكية خطرة ملرحلة حساس��ة وخطرة يعيشها االقليم 

والنظام الدولي.
مهم��ة محم��ود عب��اس في واش��نطن بات��ت خطرة، 
واملؤش��رات املتعلق��ة بها س��لبية الى حد كبي��ر، تتجنب 
فالس��احة  والوطن��ي؛  الداخل��ي  السياس��ي  التنس��يق 
الفلس��طينية متّر مبرحلة حرجة في ظل إضراب األسرى 
واألوضاع اإلنس��انية املتدهورة في قط��اع غزة؛ ما ينبئ 
بانفج��ار وتده��ور جديد ف��ي الضف��ة الغربي��ة والقطاع 
تتجاوز مش��اريع الس��لطة وانش��غاالتها، كذلك تتجاوز 
قدرة الوالي��ات املتحدة والقوى اإلقليمي��ة على احتوائها 
ب��أدوات تقليدي��ة وقدمية ال تتناس��ب والظ��رف الدولي 

واإلقليمي.{

بقلم: حازم عياد

أعلن��ت حركة املقاومة اإلس��المية »حم��اس«، يوم 
األح��د، أنه��ا مقبل��ة خ��الل الفت��رة القليل��ة القادمة على 
، تتعلقان بإعالن الوثيقة السياس��ية  خطوتنْي مهّمت��نيْ
للمكت��ب  جدي��د  رئي��س  واختي��ار  للحرك��ة،  اجلدي��دة 

السياسي.
جاء ذلك ف��ي كلمة لنائب رئيس املكتب السياس��ي 
حلماس إس��ماعيل هنّي��ة، خالل مهرج��ان نّظمته وزارة 
األوق��اف والش��ؤون الديني��ة مبدين��ة غ��زة، في س��ياق 
دعم معتقل��ني فلس��طينيني مضربني عن الطع��ام داخل 
السجون اإلس��رائيلية منذ 17 نيس��ان املاضي، وإحياًء 

لذكرى »حترير بيت املقدس«.
وق��ال هنّية إن اخلطوة األولى ه��ي »إعالن الوثيقة 
السياس��ية اخلاصة باحلركة، وكل تفاصيلها س��تكون 
في جلس��ة اإلعالن عنه��ا، يوم االثنني، التي س��يتوالها، 

رئيس املكتب السياسي للحركة خالد مشعل«.
وأضاف أن هذه الوثيق��ة »لن متّس ثوابت احلركة 
واس��تراتيجياتها، ال س��ّيما فلس��طني والقدس والعودة 

واملقاومة والوحدة«.
وبنّي هنّي��ة أن املُتغي��رات في الوثيق��ة تتعامل مع 
»املرحليات«، متابعاً: »الوثيقة تربط بني االستراتيجي 
الوطني��ة  احلال��ة  مكون��ات  ب��ني  وتنظ��ر  واملرحل��ي، 
الفلس��طينية وعمقن��ا العرب��ي واإلس��المي، وعالقاتن��ا 

الدولية«.
وف��ي م��ا يتعل��ق باخلط��وة الثاني��ة، أّك��د هنية أن 
حركت��ه مقبلة خالل األيام القليل��ة القادمة على انتخاب 
رئيس جديد ملكتبها السياس��ي، خلفاً ملشعل، في سياق 

احملّطة األخيرة النتخاباتها الداخلية.
وقال: »يج��ري هذا التداول القي��ادي الذي نأمل أن 
يصب في مجرى تعزيز منطق التداول السلمي، واحترام 

قواعد االنتخابات في العمل الفلسطيني العام«.
وتاب��ع: »رمب��ا ألول م��رة، فصيل يكون في��ه تغيير 
لرئي��س حرك��ة دون وف��اة أو م��رض، بكام��ل الصح��ة، 
على املس��توى الش��خصي والتنظيمي«. وبدأت حماس 
انتخاباتها الداخلية في 3 شباط املاضي، حسب مصدر 

ل�»األناضول«.
وحول مس��تجدات الوضع في قطاع غزة، اس��تنكر 
نائ��ب رئيس املكت��ب السياس��ي ل�»حماس« م��ا وصفه 
ب�»العق��اب اجلماع��ي للقط��اع«. وقال: »غ��زة تتعرض 
الي��وم له��ذه العقوب��ة، إذا كان اله��دف منه��ا أن يذه��ب 
املفاوض الفلس��طيني قوياً في لقاء ترامب، أقول لهم من 

يفعل ذلك إمنا ُيضعف نفسه«.
وأردف مس��تكمالً: »نق��ول إن كل مح��اوالت تركيع 

أث��ارت الوثيق��ة السياس��ية التي أطلقته��ا حركة 
املقاومة اإلس��المية »حم��اس« في األول م��ن أيار ردود 

فعل متباينة.
وأوض��ح مص��در ف��ي اخلارجي��ة األمريكي��ة يوم 
الثالثاء، أن موقف بالده من حركة حماس »لم يتغير«، 
مشيراً إلى أنها ما تزال »مدرجة في التصنيف اخلاص 

لإلرهاب الدولي«.
ومن��ذ 8 تش��رين األول ع��ام 1997، تصنف وزارة 
اخلارجية األمريكية املنظمة الفلس��طينية ذات التوجه 
اإلس��المي ضمن املنظمات »اإلرهابية األجنبية«، التي 
تض��م جهات تعتقد واش��نطن أنها »تش��كل خطراً على 
مواطنيه��ا وأمنه��ا الوطن��ي واقتصاده��ا وسياس��تها 
اخلارجية«. من جهته، اعتبر االحتاد األوروبي أن قيام 
حماس بإصدار وثيقة املبادئ والسياس��ات العامة لن 

يغير من املوقف جتاهها.
ولكن متحدثاً باسم االحتاد األوروبي لم ُيْخف، في 
تصري��ح لوكالة »آكي« اإليطالية لألنب��اء يوم الثالثاء 
حول هذا املوضوع، ش��عور االحت��اد باالرتياح لصدور 
مثل هذه الوثيقة، ف�»هي توفر فرصة متجددة ومرحباً 
بها للفصائل الفلس��طينية من أجل املشاركة في عملية 
مصاحلة ش��املة« حس��ب كالمه. وحثَّ املتحدث كافة 

األطراف الفلسطينية على انتهاز هذه الفرصة.
وحس��ب مراقبني، ف��إن »حماس« ته��دف من وراء 
الوثيق��ة إلى احلصول عل��ى القبول اإلقليم��ي والدولي 

وإبعاد سمة »اإلرهاب« عنها. 

م��ن  العش��رات  ش��اركت   
ف��ي  الفلس��طينيات،  النس��اء 
قطاع غزة، ي��وم األحد املاضي، 
مبسيرة تضامنية مع املعتقلني 
املضرب��ني  الفلس��طينيني 
ع��ن الطع��ام داخ��ل الس��جون 
اإلسرائيلية، لليوم الرابع عشر 

على التوالي.
ف��ي  املش��اركات  ورفع��ت 
املس��يرة التي دعا إليها االحتاد 
الفلس��طينية،  للم��رأة  الع��ام 

واملؤسس��ات واملراكز النس��وية في القطاع، الفتات ُكتب 
على بعضها: »م��اء+ ملح = كرام��ة«، »الوحدة الوطنية 

دعم ألسرانا في املعتقالت«.
وقال��ت نادية أب��و نحلة مديرة طاقم ش��ؤون املرأة، 
في مدينة غزة: »جئنا اليوم لنعلن تضامننا مع األسرى 
واألس��يرات املضربني عن الطعام في سجون االحتالل«. 
وأضاف��ت عل��ى هام��ش املس��يرة: »ال لسياس��ة الع��زل 
االنفرادي الت��ي يتعرض لها املعتقل��ون، وال لالنتهاكات 
الت��ي متارس��ها إس��رائيل بحقه��م«. وطالب��ت املجتم��ع 

الدولي بالتدخل العاجل لنصرة »األسرى«.

غزة مس��تحيلة، ومن ال يتس��لّح مبراكز القوة بش��عبه، 
ضعيف، واألعداء ال يحترمون الضعفاء«.

ولف��ت هنّية إل��ى أن حركته اتخذت خالل الش��هور 
املاضي��ة، جمل��ة م��ن الق��رارات املهّمة، ك��ي تبرهن على 
رغبته��ا في »املصاحل��ة واس��تعادة الوح��دة الوطنية، 
وبناء نظام سياس��ي فلس��طيني موّحد، وبناء مرجعية 

موّحدة ببرنامج وطني«.
وأش��ار إلى أن خط��وات حركته قوبلت بسياس��ات 
تصعيدية من قبل حركة »فتح«، واحلكومة الفلسطينية، 
منه��ا إجراء انتخاب��ات محلية في الضف��ة الغربية دون 

قطاع غزة.
وج��ّدد هنّية دعوة حركته ل�»الش��راكة السياس��ية 
والوح��دة الوطنية، لبناء اس��تراتيجية وطنية موّحدة، 
ومرجعي��ة للتواف��ق عل��ى برنام��ج الوطن��ي، ولّتف��رغ 

للملفات الوطنية الكبرى«.
وف��ي حديثه ع��ن مدينة القدس، ق��ال هنّية: »أهلنا 
ف��ي الق��دس يقف��ون بالنيابة عن الش��عب الفلس��طيني 

واألمة في التصدي للمخططات اإلسرائيلية«.
وأض��اف: »نقول إلس��رائيل إن كل محاوالت طمس 
احلقائ��ق الديني��ة والتاريخية، ومح��اوالت نزع القدس 
م��ن محيطه��ا العرب��ي واإلس��المي والدين��ي، وتهجي��ر 
أهلن��ا منها، وسياس��ة الضغ��ط على أجيالن��ا املرابطني 
في املس��جد األقص��ى، لن تفيدكم في ش��يء، ول��ن تغّير 

احلقائق«.
ومطلع نيس��ان اجلاري، تبادل��ت حركة »حماس« 
واحلكوم��ة الفلس��طينية االتهام��ات باملس��ؤولية عم��ا 
وصلت إليه األوضاع في قطاع غزة. واقتطعت احلكومة 
الفلسطينية نحو 30٪ من إجمالي قيمة رواتب موظفيها 

في قطاع غزة في آذار املاضي.
ول��م تكل��ل جهود إنه��اء االنقس��ام بالنج��اح طوال 
الس��نوات املاضي��ة، رغم تع��دد ج��والت املصاحلة بني 

احلركتني.{

وتضم الوثيقة 42 بنداً، وجاءت حتت اثني عش��ر 
مح��وراً، وه��ي: »تعري��ف احلرك��ة، وأرض فلس��طني، 
والق��دس،  وفلس��طني،  واإلس��الم  فلس��طني،  وش��عب 
والالجئ��ون وح��ق الع��ودة، واملش��روع الصهيون��ي، 
واملوقف من االحتالل والتس��وية السياسية، واملقاومة 
والتحري��ر، والنظ��ام السياس��ي الفلس��طيني، واألم��ة 

العربية واإلسالمية، واجلانب اإلنساني والدولي«.
وعرف��ت احلرك��ة نفس��ها ف��ي الوثيق��ة عل��ى أنها 
»حركة حت��رر ومقاومة وطنية فلس��طينية إس��المية، 
هدفها حترير فلس��طني ومواجهة املشروع الصهيوني، 
وأهدافه��ا  منطلقاته��ا  ف��ي  اإلس��الم  ومرجعّيته��ا 

ووسائلها«.
ول��م يتط��رق البند إل��ى انتم��اء احلرك��ة جلماعة 
اإلخ��وان املس��لمني على غ��رار امليث��اق ال��ذي أصدرته 
احلركة ع��ام 1988. وحّددت احلركة حدود فلس��طني 
م��ن نهر األردن ش��رقاً إل��ى البحر املتوس��ط غرباً، ومن 
رأس الناق��ورة ش��مال فلس��طني التاريخي��ة، وحتى أم 

الرشراش )إيالت( جنوب فلسطني التاريخية.
وجّددت احلركة تأكيدها على عدم »تنازلها عن أي 
جزء من أرض فلسطني، مهما كانت األسباب والظروف 
والضغوط، ومهما طال االحتالل، وترفض أي بديل عن 

حترير فلسطني حتريراً كامالً، من نهرها إلى بحرها«.
ووافق��ت احلركة بش��كل مرحلي عل��ى إقامة دولة 
فلس��طينية مس��تقلة كاملة الس��يادة على ح��دود عام 

}.1967

كذلك طالبت جامعة الدول العربية »باتخاذ موقف 
حازم جتاه ما يحدث لألسرى«.

وبدأ مئات املعتقلني الفلس��طينيني، منذ 17نيس��ان 
املاضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام؛ للمطالبة بتحسني 

ظروف حياتهم في السجون اإلسرائيلية.
ويق��ود اإلض��راب م��روان البرغوثي، عض��و اللجنة 

املركزية حلركة »فتح«، املعتقل منذ عام 2002.
وتعتقل إس��رائيل نحو ستة آالف و500 فلسطيني، 
بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، 

بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.{

هنّية: حماس ُمقبلة خالل الفترة القادمة 
على خطوتْين هاّمتْين

كيف رّدت واشنطن وأوروبا على وثيقة حماس؟

مسيرة نسوية في غزة تضامنًا مع المعتقلين 
المضربين عن الطعام بالسجون اإلسرائيلية
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هل ثمة استراتيجّية أمريكّية لمواجهة إيران.. وتحدي الهالل الشيعي؟
على مدى عقود، ادعت الوالي��ات املتحدة األمريكية 
أن إيران تش��ّكل حتّدياً شامالً ملصاحلها، وتهديداً واسعاً 
حللفائها وش��ركائها في الش��رق األوس��ط، ول��م تخل أي 
وثيقة لألمن القومي األمريكي منذ س��قوط نظام الش��اه، 
وصع��ود دول��ة والي��ة الفقي��ه م��ن احلديث ع��ن اخلطر 
اإليراني، واعتبار إي��ران دولة راعية لإلرهاب، فضالً عن 

كونها دولة مارقة. 
وم��ع ذل��ك، متكن��ت إي��ران خ��الل العق��ود األربعة 
املاضية من التمدد واالنتش��ار، ومتكني سيطرتها وزيادة 
نفوذها وتوس��يع فض��اء جيوسياس��ي من طه��ران إلى 
بغ��داد، مروراً بدمش��ق، وص��والً إلى بي��روت، فضالً عن 
نفوذها ف��ي البحرين واليمن، وفي كل م��رة ادعت أمريكا 
التص��دي للنفوذ اإليراني كانت إي��ران تخرج بنفوذ أكبر 

وتوسع أعظم.
ثم��ة ش��به إجم��اع عل��ى أن أمري��كا ال تتواف��ر على 
استراتيجية شاملة للحد من التمدد اإليراني في املنطقة، 
وهي مس��ألة عابرة لإلدارات األمريكية الفتقادها التخاذ 

قرارات املواجهة مع إيران. 
ورغ��م انزعاج حلف��اء أمريكا من الس��لوك اإليراني، 
إال أن أمري��كا لم تقم بأي محاولة جدي��ة للحد من النفوذ 
اإليران��ي، ب��ل إن سياس��ات أمريكا في املنطق��ة هي التي 

ساهمت في متدد النفوذ اإليراني. 
يّدع��ي حلفاء الوالي��ات املتحدة ف��ي العالم العربي 
أن حقب��ة الرئيس األمريكي الس��ابق ب��اراك أوباما كانت 
كارثي��ة، وس��اهمت في متدد النف��وذ اإليران��ي، واحتفت 
الزعام��ات الدكتاتورية بف��وز دونالد ترام��ب، باعتباره 

بطالً سيعمل على مواجهة إيران، حيث تضمنت خطابته 
وتعليقات��ه غي��ر املنمق��ة دع��اوى خيالي��ة جتم��ع ب��ني 

التصدي إليران واحلرب على ما يسمى »اإلرهاب«.
وال ي��زال »اإلره��اب« هو احملرك األس��اس ف��ي قرار 
اإلدارات األمريكية وتدخالتها ف��ي العالم، وهو مصطلح 
مضل��ل ومفه��وم غي��ر موضوع��ي، تتحكم ف��ي صياغته 
اإلدارات املختلفة، وفق املصالح القومية، ميكن أن تقحم 
في��ه كافة القوى التي تش��كل تهديداً حقيقي��اً أو متخيالً، 
ويس��تخدم ذريعة للتوسع والهيمنة، حيث قادت أمريكا 

عدداً من احلروب واحلمالت باسم »حرب اإلرهاب«. 
كارثي��ة،  نتائ��ج  ع��ن  احل��روب  تل��ك  ومتخض��ت 
م��ن ضمنها تعزي��ز مكانة إي��ران دول��ة إقليمي��ة فاعلة، 
فالسياس��ة البراغماتي��ة األمريكية عملت عل��ى التعاون 
م��ع إيران عقب أح��داث 11 أيلول 2001، إلس��قاط نظام 
طالب��ان ف��ي أفغانس��تان، ونظ��ام ص��دام حس��ني ف��ي 

العراق. 
وانتهت إلى تخليص إي��ران من عدوين لدودين، ثم 
متدد النفوذ اإليراني بصورة حاسمة، واستنزاف أمريكا 
وانس��حابها، األم��ر ال��ذي أفضى ف��ي نهاية املط��اف إلى 
اجناز االتفاق حول امللف الن��ووي اإليراني بني الواليات 
املتح��دة والغ��رب )5+1( ف��ي مت��وز 2015، ال��ذي جاء 
تتويج��اً لتراج��ع النفوذ األمريكي في الش��رق األوس��ط، 

عقب فشل سياسات »احلرب على اإلرهاب«.
عق��ب م��رور مئة ي��وم على رئاس��ة دونال��د ترامب، 
ال جدي��د يذكر على الصعي��د االس��تراتيجيي، فقد ذهبت 
تصريحات��ه املثي��رة أدراج الري��اح، وب��دا أن صراعه مع 

املؤسس��ات األمريكي��ة انته��ى إل��ى االستس��الم للرؤي��ة 
البراغماتية الفجة ذاتها، وستحتفظ الذاكرة بتصريحاته 
وتغريدات��ه املثيرة بالقضاء عل��ى »اإلرهاب« في العراق 
وس��وريا، وف��ي الوقت ذات��ه إضعاف ومحاص��رة إيران 

ومراجعة االتفاق النووي. 
فق��د كت��ب في 3 ش��باط املاض��ي، في تغري��دة على 
حس��ابه في موقع »تويتر«، أن »إي��ران تلعب بالنار، وال 
يق��ّدرون ك��م كان الرئي��س أوباما لطيفاً معه��م، لن أكون 

هكذا«. 
وق��ال في تغري��دة أخ��رى: »تبتلع إي��ران املزيد من 
الع��راق«، وإن »إي��ران متّد نفوذها إلى البل��د الذي كانت 
الواليات املتحدة األمريكية أنفقت عليه ثالثة تريليونات 

دوالر«. 
ووجه حتذي��راً إليران بعد أن أج��رت جتربة إطالق 
صاروخ باليس��تي في كانون الثاني املاضي، بأن جميع 

اخليارات األمريكية مطروحة.
الترامبي��ة  التهدي��دات  جوه��ر  إي��ران  فهم��ت 
االس��تعراضية، وب��دت أكثر صراح��ة، فقد أك��د قائد في 
احل��رس الث��وري اإليران��ي  ف��ي 22 ش��باط املاضي، أن 
الوالي��ات املتح��دة يج��ب أن تتوق��ع »صفعة قوي��ة« إذا 
ما اس��تخفت بق��درات إي��ران الدفاعية، وذلك م��ع انتهاء 

مناورات للحرس الثوري. 
ونق��ل املوق��ع اإللكترون��ي للحرس الثوري )س��باه 
ني��وز( ع��ن اجلنرال محم��د باكب��ور قائد الق��وات البرية 
للح��رس الث��وري قول��ه: »يج��ب أال يخط��ئ الع��دّو ف��ي 
تقديرات��ه، فهو س��يتلقى صفعة قوية عل��ى الوجه إذا ما 
ارتكب هذا اخلطأ«، واس��تكمل احلرس الثوري تدريبات 
بالصواري��خ واملدفعية والدباب��ات وطائرات الهليكوبتر 
بعد أس��ابيع م��ن توجيه ترام��ب حتذيراً رس��مياً إليران 

بسبب إطالق الصاروخ. 
ونقل��ت وكالة »تس��نيم« لألنباء عن باكب��ور قوله: 
»الرسالة التي توجهها هذه التدريبات للعالم املتغطرس 
ه��ي أال يرتك��ب أي حماق��ة«، وقال: »ميك��ن للجميع اآلن 

رؤية القوة التي منلكها على األرض«.
على الرغم من عودة التوترات بني إيران وأمريكا في 
عه��د ترامب، إال أن التوترات واحل��رب الكالمية لن تؤدي 
إلى تصعيد عسكري، فالسياس��ة األمريكية البراغماتية 
تدرك أن إيران قادرة على صناعة مشاكل عديدة ألمريكا 

في املنطقة، وأن كلف��ة مواجهة إيران باهظة جداً. كما أن 
أمري��كا تفتقر إلى ق��درات فعلية عل��ى األرض في العرق 

وسوريا، قادرة على احلد من النفوذ اإليراني.  
إن املواجه��ة األمريكي��ة للنف��وذ اإليران��ي هي أقرب 
إلى األوهام، فبحس��ب »واشنطن بوست«، تفرض إيران 
الي��وم هيمنتها ونفوذه��ا على القوس املمت��د من طهران 
حتى البحر األبيض املتوس��ط، ومن حدود حلف ش��مال 
األطلسي إلى حدود األراضي الفلسطينية احملتلة، وأيضاً 

على امتداد الطرف اجلنوبي من شبه جزيرة العرب. 
فل��دى إيران الي��وم اآلالف من املليش��يات املتحالفة 
معه��ا، واجليوش الت��ي تقاتل وكالة عنه��ا في اخلطوط 
األمامية في س��وريا والعراق واليم��ن، التي متلك عربات 
مدّرع��ة ودباب��ات وأس��لحة ثقيل��ة، فضالً ع��ن آالف من 
أعضاء احلرس الثوري اإليراني الذين يشاركون في تلك 

املعارك، ما أكسبهم خبرة كبيرة. 
وكش��فت ش��هادة مارت��ن إنديك ف��ي 28 آذار 2017 
أم��ام جلن��ة العالق��ات اخلارجية ف��ي مجلس الش��يوخ 
األمريكي بش��أن »االس��تراتيجية األمريكية جتاه إيران« 
ع��ن ضحالة اخلي��ارات األمريكي��ة ومحدوديتها، ختمها 
بالق��ول: مم��ا ال ش��ّك فيه أن التص��دي لطموح��ات إيران 

بالهيمنة إقليمياً هو عمل غاية في اجلّدية. 
ف��ي س��ياق أولويات »ح��رب اإلرهاب« ف��ي املنطقة  
س��يجد ترام��ب كأس��الفه أن إي��ران خير حلي��ف في تلك 
احل��روب، وستس��تثمر إي��ران تل��ك الش��راكة الغرائبية 
بالتم��دد واالنتش��ار، وم��ع ع��ودة أمري��كا إل��ى املنطق��ة 
س��تصبح إيران ش��ريكاً في حرب اإلرهاب السني، حيث 
تب��دو الواليات املتح��دة األمريكي��ة عملياً وعب��ر تدخلها 
اجلوي في العراق وس��وريا كأنه��ا قوة جوية تعمل لدى 
احل��رس الث��وري اإليراني وامليليش��يات الش��يعية على 

أرض العراق وسوريا. 
وفي نهاية املطاف، فإن املالكي أو العبادي أو األسد 

في قبضة قاسم سليماني ومرجعية الولي الفقيه.
خالص��ة الق��ول، أن إدارة ترامب لن تأتي بالس��حر 

والعجائب، فخيارات إدارته في غاية الصعوبة. 
جورن��ال«،  س��تريت  »وول  مجل��ة  أش��ارت  وكم��ا 
تتمرك��ز أهم التحديات التي س��تواجهها إدارة ترامب في 
منطقة الشرق األوسط، وتش��مل هذه التحديات التهديد 
الذي يش��كله اإلرهاب السلفي اجلهادي، ومساعي إيران 
اليج��اد »هالٍل ش��يعي« يض��م املنطقة بأس��رها، والدور 

الروسي املتصاعد. 
وسيكون الرئيس دونالد ترامب في الشرق األوسط، 
عل��ى غرار أس��الفه اخلمس��ة األخيرين، رئيس��اً في زمن 

احلرب شاء أو أبى. 
وعلى غرار أسالفه، سنسمع املزيد من التصريحات 
و»التغري��دات« والتهدي��دات إلي��ران، فيما إي��ران تتمدد 

وتعزز نفوذها وسيطرتها في املنطقة.{

بقلم: حسن أبو هنية

حقوق اإلنسان في مصر. وقال توم ميلونيسكي إنه طاف العالم بحكم 
عمله في املوضوع، ووجد أن مصر من أصعب الدول أثناء التفاوض في 
املوضوع، ألنها حترص دائماً على التغطية على مشاكلها وممارساتها 

رغم وجود 60 ألف شخص في السجون واملعتقالت املصرية.
- تطرقت املناقشات إلى السياسات الداخلية، وقالوا إنها تساعد 
عل��ى اإلره��اب وال تكافح��ه. وذكروا في ه��ذا الصدد أن فك��رة تصنيف 
اإلخوان جماعة إرهابية غير صائبة وتعّد انتصاراً لداعش، خصوصاً 

أن املعايير األمريكية لإلرهاب ال تنطبق على اإلخوان.
- تطرق��ت املناقش��ات أيضاً إل��ى موضوع املس��اعدات اخلليجية 
ملص��ر وأوجه إنفاقها، وتس��اءل أحد املتحدثني: ه��ل مصر بحاجة إلى 
دبابات أم إلى مدارس، وكان ذلك في سياق انتقاد أولويات مشروعات 

السلطة املصرية.
- احت��ل موض��وع س��يناء حّي��زاً معتبراً ف��ي املناقش��ة. وفي هذا 
الص��دد ذك��ر أن الواليات املتحدة تراقب ما يج��ري هناك ضمن تتبعها 
لتم��دد األنش��طة اإلرهابية. وقيل إن الس��لطات األمريكية عرضت على 
املصري��ني اقتراحاً بإرس��ال وفد لتح��ري الوضع عل��ي الطبيعة، لكن 

القاهرة لم تتحمس للفكرة.
- أثيرت أيضاً مس��ألة ح��روب اجليل الرابع الت��ي مت تداولها في 
مصر، واعتبر بعض املتحدثني أنها فكرة حترض ضد الواليات املتحدة 
والدول الغربية وتتهمه��ا بالتآمر علي مصر، في الوقت الذي تقف فيه 

واشنطن إلى جوار مصر.
الشاهد أن أعضاء الكونغرس الذين اشتركوا في املناقشة 
ل��م يكونوا معارضني ملصر رغم انتقاده��م نظامها، وإمنا أرادوا 
أن يطمئنوا إلى أن املس��اعدات الت��ي تقدمها بالدهم ملصر تنفق 
في االجتاه الصحيح الذي يخدم االستقرار، وتوظف في خدمة 

النهوض باملجتمع والدفاع عن الدميقراطية وقيمها.
ليتنا نعرض ش��ريط اجللسة على شاش��ة إحدى قنواتنا 
التليفزيوني��ة، لك��ي ي��درك املصري��ون كي��ف ُي��رى واقعهم من 
اخلارج. أما إذا تعذر ذلك لألس��باب الت��ي نعرفها، فليتنا نتيح 
ألعض��اء مجل��س النواب أن يش��اهدوه لكي يتعلم��وا منه كيف 

يكون الدعم احلقيقي ملصر.{

ألنه��ا كانت جادة وصريحة، فإن املناقش��ات الت��ي أجرتها جلنة 
الكونغرس ملوضوع املعونة األمريكية ملصر بدت أمراً مثيراً ومدهش��ًا. 
أغلب الظن ألن جتاربنا علمتنا أال نأخذ املناقشات البرملانية على محمل 
اجلد، وصرنا نعتبرها من قبيل الهرج السياس��ي، الذي تطلق حلقاته 
في الفض��اء املصري بني احلني واآلخر. ومن املفارق��ات ذات الداللة أن 
الهرج الذي منارس��ه يتم في جلس��ات مغلقة نس��مع بها وال نراها. في 
حني أن مناقش��ات الكونغرس العميقة تذاع على الهواء، بحيث يتابع 

الناس كل وقائعها ويصبحون مبضّي الوقت جزءاً من حواراتها.
أحتدث عن جلس��ة االس��تماع الت��ي عقدتها إح��دى جلان مجلس 
الش��يوخ، وجرى بثها ي��وم الثالثاء )4/25(، وحت��دث فيها ثالثة من 
خبراء الشأن املصري، وناقشهم في املعلومات واألفكار التي عرضوها 
بقي��ة األعضاء. كان موضوع املناقش��ة األساس��ي هو ج��دوى املعونة 
وحدودها وإلى أّي مدى تخدم املصالح األمريكية وتس��هم في استقرار 
مص��ر واملنطقة احمليط��ة. ولكي يوضع أعض��اء اللجنة ف��ي الصورة، 
ف��إن املتحدثني الثالثة قّدموا عرضاً مفص��اًل لألوضاع في مصر، حيث 
يفت��رض أن تش��كل املعون��ة )1.5 بلي��ون دوالر( إس��هاماً أمريكياً في 
اس��تقرارها وحتس��ينها. وهو ما حترص عليه الواليات املتحدة وترى 

فيه مصلحة لها.
ح��ني تابع��ت مناقش��ات اجللس��ة على موق��ع الكونغ��رس، لفت 
نظ��ري أمران، أولهما غ��زارة ووفرة املعلومات ل��دى املتحدثني الثالثة 
ع��ن مختلف األوضاع الداخلية في مصر. وثانيهما أن تقييم املتحدثني 
كان س��لبياً ومعبراً عن القلق وعدم االطمئنان إلى املس��تقبل في األجل 
املنظور. اخلبراء الثالثة الذين حتدثوا هم: توم ميلونيس��كي مس��اعد 
وزي��ر اخلارجي��ة الس��ابق لش��ؤون الدميقراطي��ة وحقوق اإلنس��ان، 
وإيلي��وت إبراهام اخلبير في األمن القومي الذي عمل مع إدارة الرئيس 

بوش، وميشيل دن الدبلوماسية الس��ابقة وخبيرة الشؤون العربية. 
في مقدمة املالحظات التي أبدوها ما يلي:

- أن املعونة كانت تقدم ملصر حني كان لها دورها املؤثر في العالم 
العربي، لذلك كان احلفاظ على استقرارها مهماً للحفاظ على املصالح 
األمريكي��ة. وألن ذلك الدور تراجع، فإن إع��ادة النظر في حجم املعونة 
يصب��ح مبرراً، كما أنها ل��م تعد مهمة للحفاظ عل��ى العالقات املصرية 
اإلس��رائيلية التي أصبحت اآلن قوية، بحيث ما عاد وارداً أن يؤثر فيها 

تخفيض املعونة أو حتى قطعها.
- أن إس��رائيل س��عيدة بال��دور ال��ذي تقوم به مص��ر في الضغط 
على حماس، كما أنها تتع��اون مع مصر في موضوع مكافحة اإلرهاب 

بسيناء.
- شدد املتحدثون على موضوع القيود على احلريات وانتهاكات 

مصر بعيون أمريكّية.. في إحدى لجان مجلس الشيوخ
بقلم: فهمي هويدي

ترامب.. والسيسي
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الخرطوم: موسم الهجرة إلى أديس أبابا.. بدياًل عن القاهرة
مبا كس��بت أي��دي نظ��ام الرئي��س املص��ري عبد 
الفتاح السيس��ي، تأت��ي هذه األيام ري��اح إثيوبيا مبا 
تش��تهي سفنها؛ فهل اس��تبدلت اخلرطوم التكامل مع 

إثيوبيا بالتكامل مع مصر؟
لق��د ظلت عالقات الس��ودان مع جارته الش��رقية 
إثيوبيا مس��تقرة خالل الس��نوات املاضي��ة، كما ظلت 
زي��ارات قيادَت��ِي البلدين متبادلة على نس��ق منتظم، 
لكن الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس عمر البشير 
للعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا بداية نيسان املاضي 
كان��ت مختلف��ة متام��اً، وحمل��ت بع��داً اس��تراتيجياً 
وتكامالً وصفته اخلرطوم وأديس بأنه ش��امل، فضالً 

عن توحيد املواقف جتاه التهديدات اخلارجية.
الرئي��س البش��ير -ف��ي مؤمت��ر صحف��ي  وق��ال 
مش��ترك مع رئيس الوزراء اإلثيوبي عقب املباحثات- 
إن التكام��ل م��ع إثيوبي��ا يش��مل كل املج��االت األمنية 
والعس��كرية والسياس��ية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافي��ة. واتهم��ت أجه��زة إعالم مصرية الس��ودان 
باالنحياز إلى املعس��كر اإلثيوبي ضّد مصر، وقالت إن 
ما اتفق حوله بش��أن س��د النهضة خ��الل تلك الزيارة 

»ُيظهر العداء العلني ملصر«.
وأث��ارت اإلع��الَم املص��ري زي��ارُة الش��يخة موزا 
بن��ت ناصر املس��ند )حرم أمي��ر قطر الس��ابق( نهاية  
آذار املاض��ي لألهرامات الس��ودانية، في إطار زيارتها 
للسودان لإلشراف على توقيع خمسة اتفاقات تعاون 
ذات طاب��ع إنس��اني ف��ي اخلرط��وم. واعتب��ر اإلعالم 
املص��ري تلك الزيارة »مؤامرة قطرية« ضد الس��ياحة 

في مصر.
وعق��ب ذل��ك؛ فاض��ت أجه��زة اإلعالم ف��ي كل من 
متبادل��ة،  ح��ادة  بتراش��قات  والقاه��رة  اخلرط��وم 
وطال��ب وزي��ر اإلع��الم الس��وداني ألول م��رة إع��الم 
بالده بالرد على ما وصف��ه بإهانات اإلعالم املصري، 
ووصف تعليقات وس��ائل اإلعالم املصرية باملس��يئة 
إلى حضارة الس��ودان وآث��اره، مضيف��اً أن اخلرطوم 

ستتعامل مع ذلك بكل جدية وحسم.

وُبعيد زيارة البش��ير ألديس بابا، قررت القاهرة 
ابتعاث وزير خارجيتها سامح شكري على رأس وفد 
إل��ى اخلرط��وم لبحث إق��رار »ميثاق ش��رف إعالمي« 
بني البلدين. لكن القاه��رة قامت بتأجيل الزيارة -في 
آخر حلظة- بدعوى س��وء األحوال اجلوي��ة، وهذا ما 
لم يثبت بدليل انس��ياب حركة املالحة اجلوية مبطار 
اخلرط��وم الدول��ي ف��ي ذات الوقت املض��روب لزيارة 

الوزير املصري. 
ما أهمية إثيوبيا للسودان؟

بغض النظر عن هدف اخلرطوم من الهجرة شرقاً 
نحو إثيوبيا، وس��واء أكان ذلك بدافع اس��تراتيجي أم 
تكتيك��ي؛ فإن هناك تس��اؤالً يفرض نفس��ه عن أهمية 

إثيوبيا كإحدى دول القرن األفريقي الرئيسية. 
لع��ل أهمية إثيوبي��ا تتجلى في أكث��ر من معطى؛ 
فهي تتميز بوضعية جيوسياس��ية مهمة ألنها تعتبر 
ثانية دول أفريقيا الكبرى من حيث عدد الس��كان بعد 
نيجيري��ا )نح��و 95 ملي��ون نس��مة(، والعاش��رة من 

حيث املساحة.
أم��ا م��ن ناحي��ة امل��وراد الطبيعي��ة ف��إن إثيوبيا 
متل��ك أهم أس��لحة عصر ح��روب املياه؛ ويش��ار اليها 
باس��م »برج املياه« في ش��رق أفريقيا، ألن العديد من 
األنه��ار تنبع من أراضيها املرتفع��ة، كما أن لديها أكبر 

احتياطي للمياه في القارة.
بي��د أن االقتص��اد اإلثيوب��ي يعان��ي من مش��اكل 
بنيوية جعلت ناجته احمللي اإلجمالي هو األقل عاملياً 
رغم مميزاته التفضيلية، ولذا تسعى إثيوبيا ملعاجلة 
ذلك بإقامة عالقات تكاملية وعقد حتالفات اقتصادية 
م��ع ع��دد من ال��دول. وم��ن هنا ميك��ن فهم احلماس��ة 
الكبي��رة التي أبدته��ا أديس أبابا لتطوي��ر عالقتها مع 
اخلرطوم باجتاه التكامل، بل الدفاع املشترك ضد أي 

تهديد يواجهه كل منهما في املستقبل.
حصاد السياسة العرجاء

نظ��ر قط��اع كبير من اإلع��الم املصري إل��ى زيارة 
البش��ير إلثيوبي��ا م��ن زاوي��ة تده��ور العالق��ات م��ع 

الس��ودان في اآلونة األخيرة. بينم��ا حتاول اخلرطوم 
تأكي��د أن عالقته��ا م��ع إثيوبي��ا ظل��ت تتطور بش��كل 
متوات��ر منذ أم��د طويل إل��ى أن وصلت إل��ى حد طرح 
التكامل الش��امل ب��ني البلدين في كاف��ة املجاالت، وال 
س��يما االقتصادية، وأن الس��ودان يس��عى إلى تأمني 
مصاحل��ه مع جيران��ه دون أن يك��ون ذلك اس��تهدافاً 

جلار آخر.  
وس��واء صدقت اتهام��ات ذاك الطرف أو تبريرات 
هذا الطرف، ف��إن هناك عوامل خارجي��ة وداخلية في 
كال البلدين ُتس��هم في رفع درج��ة التوتر الذي لم يكن 

بعيداً كذلك عن تراكمات نفسية.
ومن ه��ذه العوام��ل قضي��ة املياه وس��د النهضة 
اإلثيوب��ي، واخل��الف احل��دودي حول مثل��ث حاليب، 
والعالقات اإلقليمية، والتجارة بني البلدين، فضالً عن 
اخلالف ح��ول ما ُعرف باتفاقي��ة احلريات األربع بني 

البلدين.
بي��د أن اخلرط��وم ظلت تته��م القاهرة ب��أن ملف 
العالقات بني البلدي��ن تضطلع به املخابرات املصرية 
وليس وزارة اخلارجية، في إش��ارة إلى أن الس��ودان 
بالنس��بة إل��ى مص��ر لي��س أكثر م��ن ملف أمن��ي رغم 

احلديث املتكرر عن التكامل الشامل بني البلدين.
أم��ا مش��كلة مثلث حالي��ب فإن الس��ودان ومصر 
يتنازع��ان الس��يادة على املثلث منذ ع��ام 1958، لكن 
في 1995 قامت قوات مصرية بالس��يطرة على املثلث 
بالقوة، ورفضت القاهرة اقتراح اخلرطوم بالتفاوض 

أو التحكيم الدولي لفض النزاع بشأنه.
وخ��الل الش��هر املاض��ي؛ اش��تكى وزي��ر الدف��اع 
الس��وداني -في بيان ل��ه أمام البرمل��ان- من تعرض 
اجليش السوداني ملا وصفها باستفزازات ومضايقات 
ف��ي منطقة حالي��ب. وفي ذات الوقت؛ نق��ل التلفزيون 
املص��ري ألول مرة ش��عائر صالة اجلمعة من مس��جد 
جمع��ون مبنطق��ة ش��التني الت��ي تق��ع ضم��ن املثلث 
املتنازع عليه، وهي خطوة عدها السودان تصعيدية.
وتأخذ اخلرطوم عل��ى القاهرة اتفاقها مع أوغندا 
الذي كش��ف عنه ضابط اس��تخبارات أوغندي سابق 

لوكال��ة أنباء جنوب الس��ودان غير الرس��مية، وتقدم 
مصر مبقتضاه األس��لحة إلى جنوب الس��ودان مقابل 
تأييد أوغندا ملصر في حملتها الدبلوماس��ية ملنع بناء 

سد النهضة.
وع��زا عميل االس��تخبارات الس��ابق االتف��اق إلى 
فش��ل احلملة الدبلوماس��ية املصرية إليقاف بناء سد 
النهض��ة اإلثيوب��ي، وكذل��ك فش��ل أوغندا في س��حق 
متم��ردي جن��وب الس��ودان، وه��ذا م��ا وّح��د القاهرة 

وكمباال.
يشار إلى أن الرئيس البشير قال إن األمن القومي 
اإلثيوبي ج��زء ال يتجزأ من األمن القومي الس��وداني، 
وشدد على أن أي تهديد ألمن إثيوبيا هو تهديد مباشر 
ألمن الس��ودان، ومض��ى رئيس ال��وزراء اإلثيوبي في 

ذات االجتاه.
غياب اإلرادة السياسية

غضبت القاهرة من حظر الس��ودان دخول السلع 
املصرية -خاصة الفواكه واخلضروات- إلى أراضيه، 
لكن السودان يقول إن احلظر أمر إداري وفني وليست 
له عالقة مبواقف سياسية، وهو أمر اتخذه العديد من 

الدول األخرى التي تتعامل جتارياً مع مصر.
ال يعن��ي بالض��رورة جن��اح إثيوبيا والس��ودان 
تكاملي��اً إض��راراً باملصال��ح املصري��ة، ب��ل إن إمعان 
النظرة االس��تراتيجية يفيد ب��أن االزدهار االقتصادي 
ف��ي كال البلدي��ن يص��ب في تعضي��د مصال��ح مصر، 

فالبلدان مهمان ملصر وأمنها القومي.
وف��ي ذات الوق��ت؛ ال ميك��ن أن تصب��ح إثيوبي��ا 
بالنس��بة إلى الس��ودان بدي��الً ملص��ر، فكلتاهما متثل 
يب��دو  م��ا  أن  بي��د  للس��ودان.  اس��تراتيجية  أهمي��ة 
جلي��اً ه��و أن إثيوبي��ا متتل��ك إرادة سياس��ية ورؤية 
اس��تراتيجية للتكامل مع الس��ودان، رغم أن مش��روع 
التكامل الس��وداني املصري س��ابق فكرًة على التكامل 

السوداني اإلثيوبي بعقود.
العقلي��ة األمنية املس��يطرة في مصر تفكر بش��كل 
مختلف عن طبيعة ومنطق األش��ياء؛ فسودان مستقر 
سياس��ياً ومزدهر اقتصادياً خط��ر على مصر، خاصة 

إن كانت مضطربة سياسياً ومهتزة اقتصادياً.
وتقول صحيف��ة يديعوت أحرنوت اإلس��رائيلية 
-في تقرير عن حضور ملف السودان في لقاء الرئيس 
املصري السيس��ي بالرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
األخي��ر- إن ُمستش��ارا لترام��ب س��لَّم املس��ؤولني في 
البي��ت األبي��ض تقري��راً أعدت��ه جه��ات مصرية حول 

رعاية السودان لإلرهاب.{

 بقلم: ياسر محجوب احلسني

الدول��ة  تنظي��م  ش��ّن   
يوم��ي  هجم��ات  اإلس��المية 
الس��بت واألح��د عل��ى مواق��ع 
واجلي��ش  الش��عبي  احلش��د 
ف��ي نين��وى والرطب��ة؛ أوقعت 
العشرات من القتلى واجلرحى 

بني األطراف املتحاربة.
باجلي��ش  مص��در  وأف��اد 
العراقي بأن تنظيم الدولة شن 
مساء الس��بت أعنف هجوم له 
استمر عدة ساعات على مواقع 
)ميليش��يا  الش��عبي  احلش��د 

شيعية( غربي مدينة املوصل )شمال البالد(.
ونس��بت وكالة أنب��اء األناضول إل��ى املالزم أول 
سمير داود احملسن بالفرقة التاسعة للجيش أن نحو 
150 من عناصر تنظيم الدولة ش��نوا هجوماً واس��عاً 
على مواقع للحش��د الش��عبي مبحيط قري��ة املراحية 
)جنوب غرب قضاء تلعفر غرب املوصل( اس��تمر عدة 
س��اعات، واس��تخدم في��ه الطرفان مختلف األس��لحة 

والقذائف الصاروخية.
وأوضح احملسن أن الهجوم ُنفذ من أربعة محاور 
على احلشد الش��عبي، ومت استدعاء الطيران العراقي 
الذي تدخل وقصف بش��كل مكثف مواقع تقدم مقاتلي 

تنظيم الدولة.

وأش��ار إل��ى أن الهجوم، ال��ذي جاء لف��ك الطوق 
األمني باجتاه قضاء تلعفر )غ��رب املوصل( أدى إلى 
مقتل العش��رات من أفراد التنظي��م، إلى جانب مصرع 

اثنني وإصابة 12 من عناصر احلشد الشعبي.
وفي قرية غرب لوح ش��مال غربي املوصل، سقط 
عشرون من عناصر احلش��د الشعبي قتلى في هجوم 
استهدفهم، حسب ما أوردته وكالة أعماق لألنباء يوم 

األحد.
وفي إطار التصعيد العس��كري على عدة جبهات 
بالع��راق، أوردت وكالة أعماق أن تنظي��م الدولة قتل 
17 م��ن ق��وات اجلي��ش ف��ي هجوم��ني ش��مال مدينة 

الرطبة )غربي البالد(.{

عشرات القتلى بمعارك شمال وغرب العراق

السودان: سنعامل مصر بالمثل 
اذا طردت مواطنينا

 هّدد وزير اخلارجية الس��ودانية إبراهيم غندور 
مبعامل��ة مص��ر باملث��ل إذا ك��ررت إبع��اد املواطن��ني 
الس��ودانيني من أراضيها، كما اتهم جهات لم يس��ّمها 
بأنه��ا تعمل على إعاق��ة رفع العقوب��ات االقتصادية 

األميركية األحادية املفروضة على بالده.
وق��ال غندور للن��واب في البرملان إن��ه تلقى قبل 
ثالثة أيام اتصاالً من نظيره املصري س��امح ش��كري 
جاء في��ه التأكيد عل��ى ضرورة طّي ملف��ات اخلالف، 
مضيف��اً أن��ه تلق��ى ي��وم االثن��ني رس��الة من ش��كري 
حتتوي عل��ى نق��اط للتواف��ق عليه��ا، وأن اجلانبني 

العسكري واألمني في البلدين على اتصال مستمر.
لك��ن غن��دور أكد ف��ي الوق��ت نفس��ه أن التعامل 
باملثل حق س��تمضي الوزارة فيه، وق��ال »أي مواطن 
س��وداني يتم إرجاعه دون إبداء أسباب سنرجع في 

مقابله مواطناً مصرياً«.
وأوض��ح غن��دور أن حكومت��ه طلب��ت م��ن مصر 
رس��مياً إخطارها مبا إذا كانت لديها قائمة بصحفيني 
س��ودانيني محظورين م��ن الدخول إل��ى مصر، وذلك 
للتش��اور بش��أنها »حتاش��ياً ملن��ع أي مواط��ن م��ن 

الدخول إلى مصر«.
وأض��اف وزير اخلارجية الس��وداني أنه يتوقع 
رس��الة من نظيره املص��ري حول العالق��ات الثنائية 

واحملافظة عليها.
وكان��ت الس��لطات املصري��ة ق��د أوقف��ت مؤخراً 
الصحفيَّ��ني الس��ودانيني إميان كمال الدي��ن والطاهر 
س��اتي مبط��ار القاه��رة قب��ل أن تعيدهم��ا للخرطوم 
بطريقة وصفها احتاد الصحفيني السوداني باملهينة 

والبالغة السوء.
واتف��ق وزيرا خارجية الس��ودان ومصر في آذار 
املاض��ي على إبرام ميثاق ش��رف إعالم��ي لتجنب أي 
إس��اءات متبادل��ة، في محاول��ة لتهدئ��ة التوتر على 

خلفي��ة أزم��ة مثلث حالي��ب املتن��ازع علي��ه وملفات 
أخرى.

وفي س��ياق آخ��ر، ق��ال غن��دور أثن��اء رده على 
أسئلة النواب داخل البرملان إن هناك جهات لم يسمها 
-ولكنه وصف بعضها بالعقارب وباجليران- تعمل 
عل��ى إعاق��ة رف��ع العقوب��ات االقتصادي��ة األميركية 

األحادية املفروضة على السودان.
وعب��ر الوزير عن أس��فه حلدوث ذل��ك، مؤكداً أن 
تنفيذ اتفاق املس��ارات اخلمس��ة مع اإلدارة األميركية 

ميضي دون عقبات، على حد تعبيره.
واملس��ارات اخلمس��ة هي: مواصلة التعاون في 
مل��ف مكافحة اإلرهاب، ووقف احلرب في الس��ودان، 
واملس��اهمة في حتقيق الس��الم في جنوب السودان، 
ووق��ف إي��واء »جي��ش ال��رب« األوغندي، والس��ماح 
بإيصال املساعدات اإلنسانية للمحتاجني في مناطق 

النزاعات.
ويتوق��ع أن تقرر الواليات املتحدة يوم 13 متوز 
املقبل ما إذا كانت س��ترفع العقوب��ات املفروضة على 

السودان منذ العام 1997 نهائياً.{

غندور
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تأكيد جديد الستخدام 
الكيماوي في خان شيخون

رايت��س  »هيوم��ن  منظم��ة  كش��فت 
ووت��ش« ع��ن نتائ��ج حتقيق أجرت��ه حول 
الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان 
ش��يخون في س��ورية، وقالت إنها توصلت 
إلى حتديد نوع القذيفة التي ألقتها طائرات 
حربي��ة س��ورية عل��ى املوق��ع الذي ش��هد 
مقتل نحو مئة ش��خص جراء تنش��ق »غاز 

السارين«.
وأعلن��ت املنظم��ة في مؤمت��ر صحافي 
عقدت��ه في مقر األمم املتح��دة أن حتقيقاتها 
توصلت إلى أن القوات احلكومية السورية 
»استخدمت مواد كيماوية تهاجم األعصاب 
ف��ي 4 مناس��بات عل��ى األق��ل ف��ي األش��هر 
وآذار    2016 األول  كان��ون  ب��ني  األخي��رة« 
املاضي. وذكرت أن هجوم خان شيخون هو 
واحد من سلسلة هجمات بأسلحة كيماوية 
وقعت خالل األش��هر الستة األخيرة، في كل 

من حماة ومحيط دمشق وإدلب.
وقال املدير التنفيذي للمنظمة كني روث 
خ��الل املؤمت��ر الصحاف��ي، إن على مجلس 
األمن أن يحيل مرتكب��ي هذه اجلرمية على 
العدال��ة ف��ي ش��كل عاج��ل، معتب��راً أن من 
»املخزي أن متنع روس��يا املجلس حتى من 

مطالبة سورية بالتعاون مع احملققني«.

اليونسكو تصوت باألغلبية: 
»القدس محتلة«

صوت��ت منظم��ة األمم املتح��دة للتربية 
باألغلبي��ة  »يونس��كو«،  والثقاف��ة  والعل��م 
ملصلح��ة نف��ي الس��يادة اإلس��رائيلية عل��ى 
القدس، واعتبارها »مدينة محتلة«.وصوت 
22 عضواً ف��ي املنظمة الدولية لق��رار يعتبر 
س��يادة  ال  وأن  محتل��ة«،  »مدين��ة  الق��دس 
إس��رائيلية عليها، مقابل 10 أعضاء صوتوا 

ضد القرار، الذي أثار حفيظة »إسرائيل«.
وأغضب الق��رار -حتى قب��ل التصويت 
علي��ه- رئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
مدين��ة  الق��دس  إن  ق��ال  ال��ذي  نتانياه��و، 
»مقدسة«، وإن إس��رائيل »تكفر« باليونسكو 
و»هرطقاته��ا«، وفق ما ذكرت وس��ائل إعالم 

فلسطينية.

مسيرات في غزة تنديدًا 
بالحصار وضد عباس

انطلق��ت مس��يرات جماهيرية حاش��دة 
بعنوان »نذي��ر الغضب« في كافة محافظات 
قطاع غزة، بدع��وة من هيئة احلراك الوطني 
لكس��ر احلص��ار ع��ن قط��اع غ��زة، وتضامناً 
اإلس��رائيلية.  الس��جون  ف��ي  األس��رى  م��ع 
ون��ددت املس��يرات، الت��ي ش��ارك فيه��ا عدد 
م��ن الفصائل والق��وى الوطنية واإلس��المية 
اتخذه��ا،  الت��ي  باإلج��راءات  الفلس��طينية، 
وين��وي اتخاذه��ا الرئي��س محم��ود عب��اس 
في ح��ق حركة »حماس«، وتؤثر س��لباً على 
مليوني فلسطيني، يعيش 80 في املئة منهم 
عل��ى مس��اعدات غذائية من منظم��ات دولية 

وجهات محلية.
ون��دد املش��اركون بسياس��ات احلصار 
القط��اع،  ف��ي  املواطن��ني  عل��ى  والتضيي��ق 
ورددوا هتاف��ات مناوئ��ة للرئي��س عب��اس، 
وتطالبه بالرحيل، وهتف��وا »ارحل ارحل« و 
»عباس ال ميثلني«، وطالبوا بوقف التنسيق 
األمن��ي مع إس��رائيل. وجتّم��ع آالف الغزيني 
على املفترقات الرئيسية الواقعة على طريق 
صالح الدين الذي يخترق القطاع من شماله 
إلى جنوبه، قبل أن تنطلق مسيرات متفّرقة.

فلسطينيو الـ 48 يحيون 
الذكرى الـ69 للنكبة

خ��رج آالف الفلس��طينيني، في مس��يرة 
»الع��ودة« الت��ي انطلق��ت م��ن مف��رق ط��رق 
القري��ة  انق��اض  م��ن  القري��ب  »كاب��ري« 
الفلس��طينية املهج��رة »الكاب��ري« باجللي��ل 
الغرب��ي، إحياء لذكرى النكبة الفلس��طينية. 
األع��الم  املس��يرة  ف��ي  املش��اركون  ورف��ع 
الفلسطينية مرددين الشعارات التي تطالب 
بحق العودة بعد مرور 69 عاماً على النكبة، 

وفيما ال يزال ماليني الالجئني الفلس��طينيني 
مشتتني في مخيمات متأل الوطن والشتات.

ع��ن  واكي��م  واكي��م  احملام��ي  ووج��ه 
جلن��ة حق��وق املهجري��ن، رس��الة للحكومة 
»اإلسرائيلية« قال خاللها: »يوم احتفالكم هو 
ي��وم نكبتنا، وإن األجي��ال اجلديدة هي التي 
تقود مسيرات العودة اليوم، كانوا يعتقدون 
أن الكبار سيموتون والصغار سينسون، هذا 
اجليل ي��ا »إس��رائيل« لن يغفر ولن ينس��ى، 
لم ن��أت هن��ا لنبكي أب��داً، ففلس��طني لم ولن 
متوت، نحن أحياء حاضرون ولسنا بأموات 
وال غائب��ني، وحت��ى عودتن��ا ننش��د للحرية 
وألس��رى احلرية، ونرف��ع راياتن��ا الوطنية 
وهتافاتنا وش��عاراتنا حتى عودة آخر الجئ 

ومهجر وال نعود عن حق العودة«.

تونس: »النهضة« ترفض 
مشروع قانون للمصالحة

رفضت حركة »النهضة« اإلس��المية في 
تون��س، احلزب األكبر في البرملان، مش��روع 
واالقتصادي��ة  املالي��ة  للمصاحل��ة  قان��ون 
تقدم��ت ب��ه رئاس��ة اجلمهوري��ة، وذلك بعد 
سلس��لة احتجاج��ات ضد مش��روع القانون 
الذي اعتبرت املعارضة أنه يتضمن »تطبيعاً 

مع الفساد والفاسدين«.
وقال نائب رئيس حركة »النهضة« علي 
العري��ض ف��ي مؤمت��ر صحاف��ي، إن حركته 
»لن تصادق على مش��روع قان��ون املصادقة 
االقتصادي��ة واملالي��ة ف��ي صيغت��ه احلالية 
ملخالفته أحكام الدس��تور«، داعياً إلى إدخال 
تعديالت على مش��روع القانون حتى يتالءم 

مع مبادى الشفافية والعدالة االنتقالية.
واعتب��ر العري��ض أن مش��روع قان��ون 
املصاحل��ة بصيغته احلالية املعروضة على 
املجلس النيابي ال يضمن الشفافية ويخالف 
أحكام الدس��تور التونس��ي. وأضاف: »على 
الكت��ل النيابي��ة إدخ��ال تعدي��الت جوهرية 
على مش��روع القان��ون حتى يصب��ح مقبوالً 
ومتناس��قاً م��ع الدس��تور ومب��ادئ العدال��ة 

االنتقالية«.

محمد بن سلمان: ال نقاط 
التقاء مع النظام اإليراني

أكد ولي ول��ي العهد الس��عودي وزير 
الدفاع األمير محمد بن س��لمان ان »ال نقاط 
التقاء« ميكن البحث على أساسها في تفاهم 
بني اململكة وإيران.  وتساءل في مقابلة مع 
قناة »ام بي سي« التي تتخذ دبي مقراً لها: 
»كيف أتفاهم مع نظام لديه قناعة مرسخة 
بأن��ه نظام قائم عل��ى ايديولوجيا متطرفة 
منصوص عليها في دس��توره وفي وصية 
اخلمين��ي بان��ه يج��ب ان يس��يطروا عل��ى 
العالم اإلس��المي ونش��ر املذهب اجلعفري 
حت��ى يظهر املهدي املنتظر؟«، وأضاف: »ال 
توجد نق��اط التقاء نتباحث على أساس��ها 

مع النظام اإليراني«.
وهي من امل��رات الن��ادرة التي يهاجم 
فيه��ا مس��ؤول سياس��ي س��عودي رفي��ع 
املس��توى ايران عل��ى املس��توى العقائدي 

الديني.

حملة إلكترونية لمقاطعة 
االنتخابات الجزائرية

جزائري��ة،  رس��مية  جه��ات  هاجم��ت 
ناشطني شباباً انتقدوا على مواقع التواصل 
االنتخاب��ات  ف��ي  املش��اركة  االجتماع��ي 
البرملاني��ة، محققني نس��ب مش��اهدة عالية. 

واته��م وزي��ر الداخلي��ة ن��ور الدي��ن ب��دوي 
أصحاب تلك املبادرات ب��� »جاهلي مصلحة 
الوطن« فيما انتقدهم وزير الش��ؤون الدينية 

محمد عيسى بقوة.
»كل  ب��أن  الداخلي��ة  وزي��ر  وص��رح 
املجتمعات التي ُمّس��ت بالفوضى، تعرضت 
لذلك عبر املس��اس مبؤسس��اتها الدستورية 
وأحتدث هنا عن البرملان«. وتابع: »لألسف 
يتم كل ذل��ك عبر اإلنترن��ت«. ويعود انفعال 
املس��ؤولني اجلزائريني إلى االنتشار الواسع 
لهاش��تاغ »م��ا - نس��وطيش« عل��ى موق��ع 
اس��تعملها  الت��ي  املف��ردة  وه��ي  »تويت��ر«، 
الش��اب ش��مس الدي��ن العمران��ي صاح��ب 
قن��اة عل��ى »يوتي��وب«، ف��ي فيدي��و مدته 4 
دقائق و38 ثاني��ة. وحتمل تلك املفردة داللة 
رمزية تش��به »ما نفوطي��ش«، ومعناها »لن 
أص��ّوت«. وج��اء فيدي��و العمراني س��اعات 
بع��د بث آخ��ر للش��اب أن��س تينا اس��تعمل 
في��ه س��يناريو فيلم »الرس��الة«، ف��ي انتقاد 

البرملانيني اجلزائريني.

الريجاني ينحاز إلى روحاني

انحاز رئيس مجلس الش��ورى اإليراني 
عل��ي الريجاني الى الرئيس اإليراني حس��ن 
روحان��ي الس��اعي الى الف��وز بوالي��ة ثانية 
الش��هر   19 ف��ي  املق��ررة  االنتخاب��ات  ف��ي 
اجل��اري، في وقت دعمت احلوزة الدينية في 
مدينة قم املرش��ح األصولي ابراهيم رئيسي 
وفضلته على رئيس بلدية طهران محمد باقر 

قاليباف.
وق��ال الريجان��ي إن البرمل��ان اإليران��ي 
يعارض زيادة الدعم املالي املقدم الى الفقراء 
خل��و  بس��بب  احمل��دود،  الدخ��ل  وأصح��اب 
اخلزينة من األموال الالزمة لذلك، معتبراً ان 
الوعود املطروحة من جانب بعض املرشحني 
بزي��ادة الدع��م املال��ي تتع��ارض ومصال��ح 
الب��الد، ف��ي إش��ارة ال��ى وع��ود املرش��حني 
األصوليني رئيس��ي وقاليباف. وقال الناطق 
باس��م احلكومة محمد باقر نوبخت إن زيادة 
الدعم املالي تستوجب رفع أسعار احملروقات 
ثالثة أضعاف، ما يزيد من مستوى التضخم 

ويرهق كاهل املواطنني.

أردوغان يحذر أوروبا: 
مفاوضات عضوية أو َوداع

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  ق��ال 
أردوغ��ان، إن االحت��اد األوروب��ي يج��ب أن 
يفتح فص��والً جديدة لعملي��ة انضمام تركيا 
إلي��ه، وإال فإن أنق��رة ليس لديها ما تناقش��ه 

معه، وستقول له »وداعاً«.
أت��ت تعليقات��ه بع��د تصري��ح مفوض 
ش��ؤون التوس��عة في االحتاد يوهانس هان 
بأن تركيا حتت قيادة أردوغان أدارت ظهرها 

ملسعى االنضمام إلى التكتل.
وق��ال أردوغ��ان ف��ي احتف��ال ملناس��بة 
عودت��ه إلى حزب العدال��ة والتنمية احلاكم: 
»م��ن اآلن فصاعداً ال يوجد خيار آخر س��وى 
فت��ح فص��ول جديدة ل��م تفت��ح بع��د. إذا لم 

تفتحوها فنحن نقول وداعاً«.
وبعد س��نوات م��ن اجلمود في مس��عى 
تركيا لالنضم��ام إلى أكبر تكت��ل جتاري في 
العالم تعتب��ر حكومات االحت��اد أن العملية 
مات��ت وتب��رر ذل��ك بحمل��ة أردوغ��ان عل��ى 
املعارض��ني ووصفه لتصرف��ات أملانيا بأنها 
»نازية«، إضاف��ة إلى إجرائه اس��تفتاء على 
تعديالت دس��تورية منحته سلطات جديدة 
ت��رى جماعة حقوقية أنه��ا تفتقر إلى الفصل 

بني السلطات.

لقطات سريعة

أردوغان من الهند:
مجلس األمن يفتقر إلى العدالة

ق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ��ان، إن مجلس األم��ن الدولي يفتقر 
للعدالة والهيكلية السليمة، مجدداً الدعوة إلصالح بنية األمم املتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان يوم االثنني، عقب منحه الدكتوراه الفخرية 
من جامعة ميليا اإلسالمية في نيودلهي على هامش زيارته الرسمية للهند.

وأوضح أن »انتش��ار وس��ائل التواصل والتكنولوجيا بسرعة، وضع بعض 
الدول أمام مجموعة من التهديدات«، وأضاف أن »اإلرهاب والهجرة غير النظامية 
والبطالة بني الش��باب والفقر، تعتبر من أهم أس��باب عدم االس��تقرار السياس��ي 

واالقتصادي«.
وش��دد عل��ى أنه »ال ميكن لبل��د حل هذه املعض��الت مبفرده، وإمن��ا يتم ذلك 

عبر تع��اون جميع الدول«. وجدد 
أردوغ��ان التأكي��د عل��ى ض��رورة 
إص��الح بني��ة األمم املتح��دة ف��ي 
أق��رب وق��ت وخصوص��اً مجلس 

األمن.
وضرب مثاالً على ذلك قائالً: 
»من يستطيع أن يزعم أن مجلس 
األمن ميتلك هيكلية س��ليمة، وهو 
ال يضم بل��داً مثل الهن��د، صاحبة 
املليار و300 مليون نس��مة، وأحد 
أهم بلدان العالم؟ ألي مدى ميكن 

أن يك��ون مجلس األم��ن ع��ادالً، والعالم اإلس��المي صاحب امللي��ار و700 مليون 
نسمة ال ميّثل فيه؟«.

كم��ا أكد حاج��ة العالم إلى مجلس أمن، تتن��اوب دول العالم على عضويته، 
داعياً الهند واليابان إلى طرح املوضوع في احملافل الدولية واملطالبة به.

وفي الش��أن السوري، أوضح الرئيس التركي، أن بالده لن تغلق أبوابها في 
وجه الس��وريني طاملا ظلوا مس��تهدفني بالبراميل املتفجرة واألسلحة الكيميائية 

والتقليدية.
وأضاف أنه »لو أغلقناها أمامهم س��نكون من جملة الظاملني، فالرضا بالظلم 
ظل��م«، مبين��اً أنه »رغم أن��ف األمم املتحدة، يبقى املجرم بش��ار األس��د، الذي قتل 
مليون ش��خص وميارس إرهاب دولة، على كرس��ي احلكم في سوريا«. وتساءل 

عن احلل الذي توصل إليه األعضاء الدائمون حيال الوضع في سوريا. 
وف��ي ما يخ��ص عالقات بالده مع الهن��د، لفت إلى أن التضام��ن بني البلدين 

يساهم في تعزيز االزدهار واألمان والسالم في العالم واملنطقة.
وأعرب أردوغان عن س��روره، مبنحه الدكتوراه الفخرية، من جامعة عريقة 

ومحترمة أسست من أجل تثقيف العقول الشابة.
وأوض��ح أنه بالرغم من املس��افة الكبيرة بني تركيا والهن��د، إال أن عالقاتهما 
تاريخي��ة وثيق��ة، وأض��اف أن ضريح تاج مح��ل، بني على أيدي تالم��ذة املعمار 

سنان )العثماني(.
وش��دد على أنه يس��تحيل نس��يان الدعم الذي قدمه الش��عب الهندي لتركيا 

خالل حرب استقاللها )إبان احلرب العاملية األولى(.
ولف��ت إلى أن 171 طالباً هندي��اً يكملون تعليمهم اجلامعي في تركيا، بينهم 

118 حاصلون على منحة منها.
وأك��د أردوغان أن الطالب الهن��ود في تركيا، يعتبرون مبثابة اس��تثمار هام 

بالنسبة للمستقبل املشترك بني البلدين.
وش��دد على ضرورة ع��دم تلقي الش��عب الهندي، أخبار تركي��ا من الوكاالت 
الغربي��ة، أو لوبي��ات املنظمات اإلرهابية ف��ي الهند؛ وإمنا متابعته��ا من املصادر 
املوثوق��ة. وأض��اف في ه��ذا اإلطار، أن��ه ميكن متابع��ة أخبار ب��الده، عبر قنوات 

تلفزيونية وصحف ومجالت تركية ناطقة باإلنكليزية.
وش��دد أردوغان عل��ى أن »الق��وات التركية وق��وات التحالف لديه��م القدرة 
عل��ى مكافحة اإلرهاب، ولي��س ثمة حاجة لتوظيف مجموع��ات إرهابية ملكافحة 

أخرى«.{

كشفت قناة اجلزيرة يوم األحد تفاصيل عملية اغتيال الشهيد التونسي محمد 
الزواري، القيادي في كتائب القس��ام، الذراع العس��كرية حلركة املقاومة اإلسالمية 

)حماس(، في كانون األول 2016 في مدينة صفاقس التونسية.
واس��تعرضت حلقة برنامج »ما خفي أعظم« معلومات وش��هادات تنشر ألول 
مرة ف��ي هذه القضية، ومش��اهد حصرية عن دور مهندس الطي��ران محمد الزواري 

في املقاومة الفلسطينية.
والتقى مقدم البرنامج تامر املسحال رفاق محمد الزواري في الوحدة اخلاصة 
مبش��روع الطائرات من دون طيار في كتائب القسام، وحتدثوا ألول مرة عما أجنزه 

محمد الزواري.
وقد عثر على الطيار التونسي محمد الزواري مقتوالً بالرصاص يوم 15 كانون 
األول 2016 داخل س��يارته وأمام منزله، بعدها بس��اعات أعلنت كتائب القسام أن 
الزواري س��اهم في صناعة طائرات »أبابي��ل« من دون طيار، التي اخترقت األجواء 

اإلسرائيلية أثناء العدوان على قطاع غزة عام 2014.
وأكدت السلطات التونسية أن أجانب ضالعون في اغتيال الزواري، وقالت إن 
أجهزتها األمنية اعتقلت بعض املش��تبه في أنهم ساعدوا املنفذين، كما قال الرئيس 

التونسي الباجي قايد السبسي إن هناك شبهة بشأن تورط إسرائيل.{

تفاصيل جديدة
عن اغتيال الطيار الزواري في تونس
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مصر: القبضة األمنّية ترجئ الصحوة العمالّية
لم يكن س��تة من القياديني العمالي��ني في »هيئة 
النقل الع��ام« بالقاهرة، يتص��ورون أن مجرد اإلعالن 
ع��ن نيتهم في تنظيم إضراب ش��امل بالتزامن مع بدء 
العام الدراس��ي، س��يكون الرد عليه بالسجن خلمسة 
أشهر، ثم إخالء سبيلهم على ذمة القضية التي ال يزال 
القضاء ينظر في أمرها. ج��اء قرار اإلضراب في أيلول 
املاضي، من أجل املطالبة بع��ودة تبعية »هيئة النقل 
العام« إل��ى وزارة النقل، وزيادة مكاف��أة عائد اإلنتاج 
بالنس��بة إل��ى الس��ائقني واحملصل��ني، وزي��ادة ب��دل 
املخاطر واحلصول على أج��ر كامل عن أيام اإلجازات 

الرسمية. 
إال أن ق��وات األم��ن املصري��ة ألق��ت القب��ض على 
القياديني الس��تة، وهم: طارق محمد يوسف، وطارق 
البحيري، وأمين عبد التواب، ومحمد هاش��م، ومحمد 
عب��د اخلالق ع��وض الله، وأحم��د محم��ود أحمد، من 
أماك��ن متفرقة وفي محل إقاماته��م أو عملهم، قبل 24 
س��اعة فقط من موعد اإلضراب املُجَهض. كما أرس��لت 
إدارة »هيئ��ة النق��ل العام« املصرية ق��رارات بفصلهم 

من عملهم.
واختفى العمال الستة لعدة أيام، قبل أن يظهروا 
في إحدى النيابات التي قررت حبس��هم 15 يوماً، ومت 
جتديد حبس��هم على مدار خمسة أش��هر، بعد توجيه 
اتهام��ات إليه��م ب�»االنتم��اء إل��ى جماع��ة محظ��ورة، 
واإلضراب واالمتناع عن العمل، األمر الذي من ش��أنه 
إح��داث اضطرابات واإلخالل بنظ��ام العمل وواجبات 
عل��ى  العامل��ني  وتش��جيع  والتحري��ض  الوظيف��ة 
اإلضراب واالمتناع عن العمل«، وفق ما ورد في القرار 

االتهامي.
وس��ابقة االعتق��االت التي تك��ررت األحد املاضي 
عش��ية احتف��ال العمال املصري��ني بعيدهم ف��ي األول 
من أيار، »تلخص أوضاع العمال في مصر«، بحس��ب 
الناشطة العمالية هدى كامل، التي اعتبرت أن »مجرد 
إع��الن العم��ال عن نيته��م دخول إضراب ع��ن العمل، 
كان جزاؤه احلبس خمس��ة أش��هر والفص��ل التام من 

العمل«. وق��ال أحد القياديني العماليني الس��تة الذين 
أفرج عنهم أخيراً، »إنهم كانوا يتوقعون رّد فعل عنيفاً 
م��ن النظام جتاه دعوته��م لإلضراب، لك��ن ليس بهذا 
احلجم ال��ذي يصل إلى حد الس��جن وإخالء الس��بيل 
عل��ى ذمة قضية والفصل من العمل«. وأضاف العامل  
أن »النظام يحاول إس��كات كاف��ة األصوات املعارضة 

من حوله، ويخشى هّبة العمال«.
قد يك��ون احلديث عن صحوة عمالي��ة قريباً أمراً 
مستبعداً، بحس��ب مراقبني للش��أن العمالي املصري 
أكدوا أن سبيل املقاومة املتاح حالياً هو »إعادة تنظيم 
صف��وف العم��ال، واالتف��اق عل��ى مطال��ب مش��تركة، 
والوق��وف عل��ى أرض صلب��ة، قب��ل الش��روع ف��ي أي 
إجراء فعلي عل��ى أرض الواقع«. تل��ك الرؤية يقابلها 
عل��ى اجلانب اآلخ��ر، احتجاج��ات عمالي��ة محدودة، 
إال أنه��ا جت��د طريقها لرف��ع املطالب وإع��الن الغضب 
املكت��وم، كلما كان ذلك ممكناً. فالرب��ع األول من العام 
احلالي شهد 365 احتجاجاً مبتوسط 122 احتجاجاً 
ش��هرياً، وأربع��ة احتجاج��ات يومي��ة واحتجاجاً كل 

س��ت س��اعات، وفقاً إلحص��اء أعدته منظمة »مؤش��ر 
الدميقراطية« التي هي منظمة مجتمع مدني مصرية.

وأكد تقرير »مؤشر الدميقراطية« وجود »تراجع 
ج��ذري« للح��راك االحتجاج��ي في الش��ارع املصري. 
وفّس��ر ذل��ك ب���»أن الرب��ع األول من عام 2015 ش��هد 
1353 احتجاجاً، فيما تضاءلت االحتجاجات بنسبة 
46 باملائة لتصب��ح 733 احتجاجاً خالل عام 2016، 
ثم أخذت االحتجاجات في التراجع بنسبة 50 باملائة 
لتص��ل إلى 365 احتجاجاً خ��الل الربع األول من عام 
2017 ف��ي مصر، وذلك على الرغ��م مما متر به الدولة 
من ارتفاع حاد في األزم��ات االقتصادية واالجتماعية 
واملدنية والسياسية«، بحسب التقرير. وتلفت منظمة 
»مؤش��ر الدميقراطي��ة« إل��ى أن ه��ذه األرق��ام تعكس 
حقيق��ة مفادها »أن هناك سياس��ات واضحة للحؤول 
دون تعبي��ر املواط��ن ع��ن آرائ��ه ومطالب��ه م��ن خالل 
احل��راك االحتجاج��ي وأن هناك طرقاً مختلفة ُتس��لك 
لغلق كاف��ة متنفس��ات االحتجاج وحري��ة التنظيم«، 

بحسب التقرير.

ومحارب��ة النظ��ام للعم��ال ل��م تتوق��ف عن��د حّد 
إجهاض احتجاجاتهم، أو التنكيل باملعترضني منهم، 
بل إنها اشتملت أيضاً على استمرار »احلملة املمنهجة 
للهجوم على التنظيمات العمالية املس��تقلة«، بحسب 
احملام��ي ف��ي »الش��بكة العربي��ة ملعلوم��ات حق��وق 

اإلنسان« عمر محمد.
ب��دت  املس��تقلة،  النقاب��ات  عل��ى  احلمل��ة  ه��ذه 
جلّية ف��ي حالة عمال »هيئ��ة النقل العام«، إذ أرس��ل 
اخلاض��غ  مص��ر«  عم��ال  لنقاب��ات  الع��ام  »االحت��اد 
لس��يطرة احلكوم��ة، مذّك��رة ل�»الهيئة العام��ة للنقل 
العام«، يطالبه��ا فيها ب�»حظر التعام��ل مالياً وإدارياً 
مع ما يس��مى االحتادات والنقابات واللجان املس��ماة 
باملس��تقلة أو احل��رة أو غير ذلك من املس��ميات، وذلك 
إعماالً ملبدأ س��يادة القانون، حتى يتس��نى للمنظمات 
النقابية العمالي��ة املنتخبة قانوناً، والتابعة لالحتاد 
الع��ام، القيام بدورها في خدم��ة أعضائها من العمال 
ورعاي��ة مصاحله��م املش��تركة وذلك ملا في��ه الصالح 

العام«، وفق نص املذكرة.
وكان »االحت��اد الع��ام لنقاب��ات عم��ال مصر« قد 
ج لفت��وى ص��ادرة ع��ن »جلنة الفت��اوى« مبجلس  رَوّ
الدول��ة املصري، تن��ص على »عدم ش��رعية النقابات 
املس��تقلة«، وه��و م��ا علّق��ت علي��ه »تعاوني��ة الوعي 
العمال��ي« بقوله��ا إن »ه��ذه الفت��وى مخالف��ة لن��ص 
امل��ادة 76 م��ن الدس��تور واالتفاقي��ات الدولي��ة وقرار 
إع��الن احلريات النقابي��ة، فضالً ع��ن مخالفتها متاماً 
مل��ا أصدرته ذات الهيئة من فتوى أكدت فيها ش��رعية 
النقابات املس��تقلة وأحقيتها في استقطاع اشتراكات 

أعضائها، في آذار 2013«.
وتن��ص املادة 76 من الدس��تور املص��ري على أن 
»إنش��اء النقابات واالحتادات على أساس دميقراطي 
حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية االعتبارية، 
ومتارس نش��اطها بحرية، وتس��هم في رفع مس��توى 
الكفاءة ب��ني أعضائها والدفاع ع��ن حقوقهم، وحماية 
النقاب��ات  اس��تقالل  الدول��ة  وتكف��ل  مصاحله��م. 
واالحتادات، وال يجوز حل مجال��س إداراتها إال بحكم 
قضائي«. كذلك تنص املادة 93 من الدس��تور على أن 
الدولة »تلتزم االتفاقي��ات والعهود واملواثيق الدولية 
حلقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها 

قوة القانون بعد نْشرها وفقاً لألوضاع املقررة«.{

النظام، وإمكانية خفض ومكافآتهم وبدالتهم، ومنع توريث أبنائهم. 
وأش��ار رئيس ن��ادي القض��اة محمد عبد احملس��ن إلى ه��ذا اخلذالن 
واالنقس��ام في موقف القضاة في رس��الة وجهها إلى القضاة يشرح فيها 
جه��وده في ه��ذه األزمة. إذ تس��اءل رئي��س النادي في رس��الته: »ما هي 
القرارات التي كانت ستتخذها تلك اجلمعية )العمومية الطارئة( في ظل 
الرفض العام لدى القضاة؟ اتخاذ أي قرارات حاس��مة س��بق أن اتخذوها 
من قبل، مثل وقف العمل أو تعليقه وما شابه، الختالف الظروف واألحوال 

عما سبق؟«.
وهك��ذا وجدنا بعض الهيئات القضائية تس��ارع إل��ى تنفيذ القانون 
اجلدي��د مح��ل األزمة كم��ا فعلت هيئ��ة النياب��ة اإلدارية الت��ي قدمت إلى 

السيسي ترشيحاتها الختيار رئيسها، وستلحقها هيئات أخرى.
ف��ي معرك��ة األزه��ر، اختلف األم��ر قليالً، فالس��لطة هي الت��ي أعطت 
ألذرعه��ا اإلعالمي��ة ش��ارة الب��دء بالهجوم عل��ى األزهر وش��يخه، كما أن 
مطابخه��ا املخابراتي��ة أع��دت مش��روع قانون جدي��د لألزهر يح��دد مدة 
رئاسة الشيخ، ويس��مح مبحاسبته وإنهاء عمله، مخالفة للدستور الذي 

منحه استقالالً، وحصانة ضد العزل. 
واجلدي��د أن حملة دعم األزه��ر ضمت أصواتاً م��ن رافضي االنقالب، 
إضاف��ة إلى أص��وات من داخل النظام، واألهم من ذل��ك من داخل قطاعات 
شعبية عادية. وسّبب ذلك عرقلة مناقشة القانون في البرملان حتى اآلن، 
وإن كنا ال نستبعد إصرار السلطة على مترير القانون، فهي سلطة لم تعد 

ترى سوى نفسها، وال تلقي باالً ألي احتجاجات شعبية.
رمبا كان من أسباب الهبة الشعبية الداعمة لألزهر هو تغلغل األزهر 
نفس��ه في بنية املجتمع املصري، إذ ال تخلو قرية وال مدينة بل وال ش��ارع 

أو حارة مصرية من طالب أو خريجي أو علماء األزهر. 
كم��ا أن قطاع��ات واس��عة م��ن املجتم��ع الت��ي اس��تعادت وعيه��ا، 
وتخلص��ت من األوه��ام التي زرعها فيها إعالم السيس��ي، تنظ��ر اآلن إلى 
هجمة السيس��ي ضد األزه��ر بنظرة موضوعي��ة، وتعتبره��ا عدواناً غير 
مب��رر، ورغبة حقيقي��ة في هدم األزهر، ب��ل وهدم القيم اإلس��المية ذاتها، 
خاص��ة أن ه��ذه الهجمة جاءت ف��ي أعقاب رفض األزهر لطلب السيس��ي 

بتغيير بعض أحكام الطالق.
واملتأم��ل لنصوص مش��روع القان��ون املع��روض، ي��درك أن الهدف 
ه��و تقلي��ص دور األزهر عموم��اً، عبر وقف بن��اء معاهد أزهري��ة جديدة، 
وعبر اقتطاع بعض املؤسس��ات منه وضّمه��ا إلى جهات حكومية أخرى، 
بحيث تنتهي ما يصفون��ه بإمبراطورية األزهر، جامعاً وجامعة ومعاهد 
وهيئ��ات علمية، وس��لطة معنوية على عموم املس��لمني املصريني وحتى 

غير املسلمني. 
والغريب أن ذلك يحدث بينما كانت أجهزة الدولة جميعها في خدمة 

زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس، واملبالغة في تفخيمه.{

يبدو األمر مختلفاً في ردود الفعل الش��عبية جتاه أزمتي مؤسس��تي 
األزه��ر والقضاء مع نظام السيس��ي، وهما اللتان كانتا من أش��د داعميه، 

ومّهدتا لوصوله إلى السلطة منقلباً على أول رئيس مدني منتخب. 
فف��ي معركة القضاء، أنهى النظام  املعركة س��ريعاً لصاحله دون أي 
رف��ض ش��عبي، بينما يواج��ه النظام ممانع��ة حتى اآلن ف��ي معركته مع 

األزهر. 
في معركة القض��اء أقّر النظام قانون الهيئ��ات القضائية الذي يعيد 
هيمنة مؤسسة الرئاسة )أي الس��لطة التنفيذية( على القضاء، عبر منح 
الرئاسة احلق في تعيني رؤس��اء الهيئات القضائية باملخالفة للدستور، 
الذي ضمن استقالل الس��لطة القضائية، خاصة في اختيار رؤسائها عبر 

جمعياتها العمومية. 
ورغم كل صرخات القضاة واس��تغاثاتهم ملجلس النواب وللسيسي 
ش��خصياً، وتذكيره ب�»جمايلهم« وأدوارهم  لصاحل��ه، وتنبيههم إلى أن 
هذا القانون يخالف الدس��تور، إال أن ذلك لم يش��فع لهم في وقف مناقشة 

القانون. 
بل إن السيس��ي س��ارع بالتصديق على القانون قبل مرور 24 ساعة 
على صدوره من البرملان قطعاً للطريق على أي ضغوط س��واء محلية أو 

حتى دولية. 
والالفت للنظر، أن القضاة )أو على األقل نواديهم( خاضوا معركتهم 

ه��ذه امل��رة منفردين ب��دون أي ظهير ش��عبي، عل��ى عكس مرات س��ابقة 
س��اندهم الشعب والقوى السياسية واملجتمع املدني فيها، مثل معركتهم 
ضد نظام مبارك ع��ام 2006، التي تظاهر فيها اآلالف، وكان في مقدمتهم 

اإلخوان املسلمون والقوى الليبرالية. 
وباملناسبة، كان من بني املعتقلني على خلفية تلك املظاهرات الدكتور 
محمد مرس��ي، والش��اب عالء عبد الفتاح، وكالهما مت حبسهما بأوامر من 

القضاء. 
وتدث��ر القض��اة بفئ��ات ش��عبية معارض��ة حلك��م الرئيس مرس��ي، 
وفتحوا ناديه��م لقيادة التمرد ضد حكمه، أما ف��ي معركتهم احلالية، فقد 
بدوا مكش��وفي الظهر متاماً من الدعم الش��عبي، ذلك أن الفئات الش��عبية 
املؤيدة للسيسي تؤيد ما يفعله دون نقاش، وتعتبر كل معارضيه خونة 

وخطرين على مصر. 
أما الفئات املعارضة للسيسي، فإنها ال تنسى للقضاة )في معظمهم( 
وقوفه��م لدعم ه��ذا االنقالب، وإصداره��م آلالف األح��كام الظاملة باإلعدام 
واملؤبد والس��جن املش��دد، ومص��ادرة األم��وال واملمتلكات بح��ق رافضي 

االنقالب ومعارضي النظام عموماً. 
كما أنها ال تنس��ى القطاعات الش��عبية األخ��رى، ألن القضاة قبضوا 
امتي��ازات  النظ��ام  م��ع  تل��ك  مبواقفه��م 
اس��تفزت  جدي��دة  وب��دالت  ومكاف��آت 
جم��وع العاملني في الدول��ة الذين توقفت 
رواتبهم، بينما زادت أعباء املعيشة عليهم 
في ظل ارتفاع صاروخي ألس��عار الس��لع 

واخلدمات. 
وزاد الط��ني بل��ة أن نس��بة كبيرة من 
القضاة )قد تكون أغلبية( لم تبد حماس��ة 
الهيئ��ات  قان��ون  ض��د  للوق��وف  كافي��ة 
القضائية، ولم تسارع لالحتشاد من تلقاء 
نفسها في مقار نوادي القضاة في القاهرة 

واألقاليم كما فعلوا من قبل. 
والس��بب في ذلك خشيتهم من بطش 

بين األزهر والقضاء.. سماحة وشماتة
بقلم: قطب العربي

شيخ االزهر
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في تونس.. يحكمون أو ال يحكمون؟!
تعي��ش تون��س ه��ذه األي��ام حت��ت وق��ع حدثني 
مهم��ني، اختلف��ت حولهم��ا املواق��ف، وت��ركا وراءهما 
تساؤالٍت جّدية حول مدى قدرة االئتالف احلاكم على 
إخراج البلد من النفق الذي يؤكد التونس��يون جميعاً 

أنه طال أكثر من اللزوم. 

قال��ت بعث��ة االمم املتحدة بدولة جنوب الس��ودان، 
ي��وم األح��د، إن طالئ��ع ق��وات احلماي��ة االقليمي��ة بدأت 
في الوصول إل��ى البالد بعد ان اكتمل��ت كافة الترتيبات 
املتعلقة بأماكن إقامتها وعملها. جاء ذلك في بيان صادر 

عن البعثة.
وذك��ر البيان أن��ه »وصلت الدفع��ة األولى من قوات 
احلماي��ة البالد – لم حت��دد عدداً- حتت قي��ادة اجلنرال 
الرواندي، جيان موبينزي، بعد أن قامت اجلهات الفنية 
في 20نيس��ان الفائت بجل��ب املع��دات الضرورية لعمل 
القوات، وس��تصل بقية القوات من رواندا في ش��هر متوز 

املقبل«.
وأش��ارت البعثة األممية إلى أنها ستستعني بقوات 
من نيبال وباكس��تان لتوفير اخلب��رات والكفاءات الفنية 

التي تفتقر إليها القوات اإلقليمية.
وأض��اف البي��ان أن ق��وات احلماي��ة اإلقليمية التي 
يبل��غ قوامه��ا أربع��ة آالف جن��دي، س��تكون موج��ودة 
بالعاصم��ة جوب��ا؛ لتعزي��ز ق��درات البعث��ة األممية في 
حماي��ة املدني��ني، واملنش��آت االس��تراتيجية، إلى جانب 
تأم��ني الطرق الرئيس��ية التي ترب��ط العاصمة باملناطق 

احمليطة بها.
وفي آب 2016، س��مح مجلس األمن الدولي بنش��ر 
ق��وة حماي��ة إقليمية قوامه��ا 4000 جن��دي، في جنوب 

في ظل مؤّش��رات تؤكد أن رئيس احلكومة املغربية 
الس��ابق، عبد اإلله بنكيران، كان س��يدخل هذه الّتجربة 
أقوى، من خالل ثقته في مواقعه التي استمّدها من فوزه 
االنتخابي، وكنا نرى لو كتب حلكومة برئاسته اخلروج 
إلى احلياة، حضوراً أقوى ملؤّسسة رئيس احلكومة، »مع 
عالمة اس��تفهام بشأن جناعة هذا احلضور على األرض، 

بالّنظر إلى ضعف أداء حكومته السابقة«. 
 لكن منطق الّصراع السياسي كان غالباً، وانتصرت 
الدول��ة العميق��ة ب��ال مفاج��آت تذك��ر. وال ميكنن��ا إال أن 
نتف��ق عل��ى أّن »عقلي��ة الّص��راع ضّيع��ت عل��ى املغرب 
فرص��ا كثيرة«، كما خّل��ص بنكيران نفس��ه خالل إحدى 
اجللسات الّشهرية لتقييم الّسياسات العامة في مجلس 
املستش��ارين، واق��ع أزمة الفعل الّسياس��ي ف��ي املغرب 
من��ذ االس��تقالل. وكيف يؤّس��س الّصراع قواع��ده، وفق 
رؤي��ة تنبني على إمس��اك اخلي��وط، بيد واح��دة، وعلى 
إخضاع القوى الّسياس��ية ملنطق الوالء، ال منطق احلوار 

والّتواصل، والّتوازن. 
وإذا كان أرس��طو يعتبر السّياس��ة تدبيراً للس��لوك 
اجلماع��ي، ميك��ن، من املنطلق نفس��ه، اعتب��ار الّتعايش 
تدبيراً للّصراعات السياسية. التعايش الذي ينبني على 
أس��س براغماتية، ته��دف إلى املصلحة العام��ة للدولة، 
ولي��س ملصلحة الّنظام الّسياس��ي القائم ب��كل جتلياته، 
ومصال��ح األح��زاب الضّيق��ة، ويقّس��م املناصب بش��كٍل 
يرض��ي غرورها السياس��ي، في إط��ار تقس��يم »الغنائم 
السياس��ية«، وهو املصطلح الذي اس��تعمله امللك محمد 
الس��ادس نفسه في خطاب له، قال فيه »احلكومة املقبلة 
ال ينبغ��ي أن تك��ون مس��ألة حس��ابية، تتعل��ق بإرضاء 
رغبات أح��زاب سياس��ية، وتكوين أغلبي��ة عددية، كأن 

األمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية«. 
بدالً عن الّتوافق احلالي مبنطق »ليس باإلمكان أبدع 
مما كان«، الذي ال يفس��ح املجال لتطور طبيعي، يس��مح 
بوج��ود أحزاب قّوية مهيمنة، قائمة على قاعدة ش��عبية 
واس��عة، وعلى برامج انتخابية قوية، ُتتاح لها الفرصة 
لقيادة تغيي��ر حقيقي في الّسياس��ات العمومية التي لم 
ها ليس حزباً،  تتغير مع تعاقب احلكومات. ألّن من يس��نّ
أو قطاع��اً عمومي��اً، بقدر م��ا تفعل ذل��ك مصالح وجهات 
غي��ر ممأسس��ة. بالتال��ي حت��ى املس��ؤولية الّسياس��ية 
للحكومة تبقى غير ذات جدوى، مبا أنها املُنّفذ فقط لهذه 
السياس��ات، م��ع حتّمل عبء اإلج��راءات غير الش��عبية 

»كما حدث حلكومة بنكيران«، ككبش فداء. 
وألّن األحزاب، عالقة في زاوية رؤية ضّيقة، تنحصر 
ف��ي املكتس��بات الّسياس��ية لقادته��ا احلالي��ني، فحت��ى 
مواقفها تتس��م بهذا الّضيق واالرجتالية، واالس��تعجال 
في حص��د املواقع. كما تفتقد ملقّومات العمل السياس��ي، 
ب��دون خطط على أم��د طويل، وال نظرة استش��رافية، وال 
اش��تغال عل��ى القاعدة احلزبي��ة، وال تأس��يس ملرجعية 
حقيقي��ة للح��زب، وال تق��دمي لبرامج مختلف��ة وحقيقية، 

تتجاوز دوغمائية الفترة االنتخابية. 
له��ذا، ج��اء تعيني س��عد الدي��ن العثمان��ي إلرضاء 
ه��ذه األحزاب م��ن جه��ة، وخلدم��ة الّتوافق وفق مس��ار 

متث��ل احلدث األول في احلركة االحتجاجية التي 
ش��لّت والي��ة تطاوين، حيث س��اند س��كانها اعتصام 
بعض ش��بابها الذين يعانون من البطالة والتهميش. 
كانت الوالي��ة هادئًة، حت��ى ظن أصحاب الق��رار أنها 
س��تبقى مبتس��مة دائماً، عل��ى الرغم م��ن النفط الذي 

الس��ودان، لتكون ج��زءاً من بعثة حفظ الس��الم التابعة 
لألمم املتحدة املوجودة بالفعل على األرض.

وكان��ت حكومة جنوب الس��ودان قد اش��ترطت فى 
أوقات سابقة بضرورة مناقشة التفويض والصالحيات 
املمنوحة لتلك الق��وات ومواقع متركزها داخل العاصمة 
جوبا، كش��رط ملوافقته��ا النهائية على موع��د وصولها، 
عل��ى الرغم مما ابدته من موافقة مبدئية لنش��رها تنفيذاً 

لقرارات مجلس االمن الدولى.
وبحس��ب األمم املتحدة، فإن عدد أفراد بعثتها التي 
تقرر تش��كيلها عام 2011 في جنوب السودان، يبلغ 16 

ألف عسكري وشرطي.
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن قت��االً اندل��ع ف��ي جن��وب 
السودان بني القوات احلكومية املوالية للرئيس سلفاكير 
ميارديت، واملعارضة املسلحة بقيادة نائبه رياك مشار، 
منتصف كانون األول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع 
اتفاق سالم في آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة 

وطنية، وهو ما حتقق بالفعل في 28 نيسان 2016.
لك��ن العاصم��ة جوبا ش��هدت في 8  مت��وز 2016، 
مواجه��ات عنيف��ة ب��ني الق��وات التابعة لرئي��س البالد، 
ميارديت، والقوات املنضوية حتت قيادة نائبه الس��ابق 
رياك مشار، ما أدى إلى تشريد مئات اآلف ومقتل املئات، 

وحصول مجاعة في شمالي البالد.{

سياس��ي أحادي اخلطاب، ال يقبل أصواتاً تغّرد ضد هذه 
الوحدوية كيفما كان نوع الّتغريد وإيقاعه.

يش��هد الّنم��و االقتص��ادي تراجع��ات باجلملة، مع 
ارتفاع نس��ب البطالة، والفقر، والفس��اد. كل هذا ال ميكن 
حلّ��ه بصراع��ات حزبي��ة ضّيق��ة تص��ل ح��د الّتطاح��ن 
»من��وذج الّصراع من أجل تش��كيل احلكومة الذي ضرب 
ع��رض احلائط مصلحة البالد، الت��ي بقيت دون حكومة 
خلمسة أشهر، ألجل حقائب وزارية، لن تهدف من خاللها 
األحزاب إلى تنفيذ برامجها االنتخابية، بقدر ما ستحاول 

حتقيق مكاسب سياسية«. 
ه��ل تركيب��ة احلكوم��ة اجلدي��دة داللة عل��ى وجود 
تعاي��ش سياس��ي؟ اجل��واب ال. ألّنها ل��م تقم عل��ى آلية 
احلوار الّسياس��ي، وليست لها أس��س تبّرر هذا الّتهافت 
احلزب��ي على دخ��ول احلكومة، بق��در ما ه��ي قادمة من 
مفاوض��ات كانت تهدف إلى محاص��رة بنكيران وحزبه، 
ال��ذي أصب��ح يش��كل تهدي��داً لبقي��ة القوى السياس��ية، 
بإمكانية اس��تمرار س��يطرته عل��ى الّنتائ��ج االنتخابية، 
وتكريس��ه قوة سياس��ية كبرى. وألجل تكوي��ن حكومة 
»وح��دة حزبي��ة« تقوم عل��ى مصالح األح��زاب، بدالً من 
وحدة وطني��ة تقوم على مصالح املواطن��ني. وهي أيضاً 
عودة إلى عهد امللكية الّتنفيذية بشكل مباشر، يتمّثل في 
ع��زل بنكيران بعد أن أصبحت مهمته »مس��تحيلة«، ولم 
يك��ن ذا قوى خارقة مثل توم كروز ليحّققها. وكان البالغ 
امللكي واضح��اً في هذا املنحى. ولم يكن هناك مجال آخر 
لس��يناريو بديل ع��ن تعزيز موقع املؤّسس��ة امللكية، في 

ظل تخاذل األحزاب. 
»مبقتض��ى الّصالحي��ات الدس��تورية جلاللة امللك، 
بصفت��ه الس��اهر عل��ى احت��رام الدس��تور وعلى حس��ن 
س��ير املؤسس��ات، واملؤمتن على املصالح العليا للوطن 
واملواطنني، وحرص��ًا منه على جت��اوز وضعية اجلمود 
احلالية، فقد استعاد امللك سلطته الكاملة كرئيس دولة، 
ميكنه جت��اوز الع��رف القاض��ي بتعيني رئي��س احلزب 
الفائ��ز في االنتخاب��ات، بعرف جديد يس��مح له بتعيني 
الّش��خصية الت��ي يراها أكث��ر قدرة عل��ى أداء دور رئيس 
احلكومة، وفق ما هو مس��موح له بذلك، ودون حتى ترك 

اخليار في يد األمانة العامة للحزب الفائز. 
وفي خطابه الس��ابق نفس��ه، كان امللك قد أعلن أنه 
س��يحرص »على أن يتّم تش��كيل احلكوم��ة املقبلة، طبقاً 
له��ذه املعايي��ر، ووف��ق منهجي��ة صارمة، ولن أتس��امح 
م��ع أي محاول��ة للخروج عنه��ا«، حيث إن��ه كان صارماً 
في حتديد ال��دور املنتظر من احلكوم��ة املقبلة، وامتالكه 
س��لطة تقييمه��ا، وع��دم الس��ماح بتكّونه��ا، إذا ل��م تكن 
مطابقة للمعايير التي سبق تقريرها. فال مجال في منطق 
الّصراع السياس��ي، لقوة نّدية، تش��كل هي أيضاً حسب 
منطق الصراع دائماً، منافس��اً شرس��اً يهدف إلى س��حب 
البس��اط من حتت باقي الق��وى والفاعلني السياس��يني. 
فتنتصر سياس��ة االحتواء مرة أخرى، وتنكسر الّنظرات 

املشرئبة للتغيير، من داخل املؤسسات.{

يس��تخرج م��ن حت��ت ترابه��ا دون أن يقت��رن بجهود 
تنموية جادة وملموس��ة. لكن الوقائع األخيرة أثبتت 
أن ذل��ك الس��كون ل��م يكن س��وى حال��ة م��ن الغليان 
الداخلي الذي انفجر فجأة في وجه الس��لطة املركزية، 

محدثاً رّجة لم تكن متوقعة. 
ف��ي ضوء ذل��ك، ق��ّررت احلكوم��ة التوق��ف قليالً 
لفح��ص احلاجيات املس��تعجلة له��ذه احملافظة التي 
تعتبر األكبر حجماً واألقل عدداً للس��كان. بعد البحث، 
حت��ّول رئي��س احلكوم��ة مصحوب��اً بعش��رة وزراء، 
وجم��ع ممثلني عن ه��ذا احل��راك االحتجاج��ي، وكان 
ينتظ��ر أن يستبش��ر ه��ؤالء بالق��رارات اجلديدة )64 
ق��راراً(، وإذا به��م ينفجرون في وجه الرئيس يوس��ف 
الشاهد ومن معه، معلنني رفضهم ما أعلن عنه، ورأوا 
فيه »مس��خرة« واحتقاراً لنضاالته��م، ما أحدث حالًة 
من الفوضى واالرتباك، انتهت بانسحاب القادمني من 
العاصمة الذي��ن عادوا من حيث أتوا، يجّرون وراءهم 
إحساس��اً قوياً بالغضب واملرارة، تالحقهم ش��عارات 
املواطن��ني الذي��ن اصطف��وا ح��ول قافل��ة الس��يارات 

احلكومية. 
عل��ى الرغم من مرور س��بع س��نوات تقريباً على 
أح��داث 14 يناي��ر، ال ي��زال الش��باب التونس��ي قادراً 
على رفع صوته عالياً للتعبير عن إحساس��ه بالضيم 
والظل��م االجتماع��ي. ل��م تع��د تعني��ه كثيراً الس��لطة 
التنفيذي��ة ب��كل مكّوناته��ا ورمزيتها. ل��م يقبلوا حتى 
فكرة التفاوض، وكانت ش��عاراتهم حتوم حول رفض 
التن��ازل ع��ن مطالبه��م الت��ي كان س��قفها عالي��اً جداً 
بالنس��بة لقدرات احلكومة: التش��غيل الفوري لشاب 
م��ن كل أس��رة ضعيف��ة، واإلعالن ع��ن اقتط��اع ٪20 
م��ن مبيع��ات النفط لصال��ح الوالية، أي الع��ودة إلى 
مناقش��ة إخضاع الثروات الوطنية ملبدأ املقاسمة بني 

اجلهات. 

متث��ل احل��دث الثاني ف��ي احلرك��ة االحتجاجية 
التي نظمت في ش��ارع احلبيب بورقيبة، حيث جتمع 
آالف من التونس��يني، معظمهم ش��باب، رافعني شعار 
»من��اش مس��امحني«، عبروا م��ن خالله ع��ن رفضهم 
احملاول��ة الثالثة التي يقدم عليه��ا رئيس اجلمهورية 
قان��ون  مش��روع  لتمري��ر  السبس��ي،  قاي��د  الباج��ي 
املصاحل��ة االقتصادي��ة واملالية، وهو املش��روع الذي 
يعتب��ره املدافع��ون عن��ه ض��رورة لتنش��يط احلركة 
االقتصادي��ة، وإع��ادة الثقة لدى املوظف��ني في اإلدارة 
إلى جانب رجال األعمال، في حني يعتقد رافضوه أنه 

محاولة للتطبيع مع الفساد واملفسدين. 
في كل من احلادثتني، يجد االئتالف احلاكم نفسه 
أم��ام اختب��ار حقيقي، يتعلق بش��رعيته السياس��ية. 
فه��ذا االئتالف يتمت��ع باألغلبية البرملاني��ة، وتدّعمت 
هذه الش��رعية مبا سمي إعالن قرطاج الذي مبقتضاه 
اتس��عت رقعة داعمي احلكومة الت��ي أصبحت حتمل 
اس��م »حكومة الوحدة الوطنية«. ففي والية تطاوين، 
عج��ز االئت��الف احلاكم بأحزاب��ه، مبا ف��ي ذلك حركة 
النهضة التي تعتبر ه��ذه املنطقة منطقتها االنتخابية 
الرئيسية، عن تسويق حزمة قراراٍت هي بالتأكيد في 
صالح اجلهة وس��كانها. وف��ي احلال��ة الثانية، ميلك 
رئي��س اجلمهورية من الناحية النظري��ة أغلبية، لكن 
ليس من مصلحته، وال من مصلحة األحزاب املتحالفة، 
وخصوص��اً حركة النهض��ة، جتاهل عش��رات اآلالف 
الذين س��ينزلون تباعاً إلى الش��ارع، التهام الس��لطة 
القائم��ة بحماي��ة الفس��اد والفاس��دين. فاالنتخابات 
البلدي��ة عل��ى األب��واب، واجلمي��ع يراجع��ون الي��وم 

حساباتهم ودفاترهم. 
ال يتعل��ق األم��ر حالي��اً بالفس��اد من عدم��ه، إذ ال 
ش��ك في أنه قد أصبح غوالً يشغل التونسيني ويقّض 
مضاجعه��م، وإمن��ا يتمثل التح��ّدي الراه��ن في مدى 
اس��تعداد احلاكم��ني الي��وم ف��ي تون��س للدف��اع ع��ن 
اختياراته��م، وتنفيذ سياس��اتهم، وذل��ك بقطع النظر 
عن م��دى صحة ه��ذه السياس��ات أو خطئه��ا. ضجر 
التونسيون من أس��لوب األيادي املرتعشة الذي كان، 
وال يزال، الس��مة الغالبة على احلكومات السبع التي 
تعاقبت على السلطة بعد الثورة، دون أن تغير أشياء 

حقيقية على األرض.{

بقلم: صالح الدين اجلورشي

األمم المتحدة تعلن بداية
وصول قوات الحماية لجنوب السودان

المغرب بين الصراع والّتعايش السياسي
بقلم: عائشة بلحاج
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الصراع االستخباري بين حماس والكيان الصهيوني.. يتطّور!
يخط��ئ م��ن يظ��ن أن الص��راع الدائ��ر ب��ني حماس 
وإس��رائيل ه��و ص��راع حرب��ي يتص��ل بأش��كال احلرب 
والع��دوان املعروف��ة ميداني��اً فحس��ب، ب��ل إن الص��راع 
احلرب��ي ال��ذي يلتهب به امليدان يش��كل نتاج��اً للصراع 
االستخباري القائم بني الطرفني، الذي تعمل فيه العقول 
واألدمغة وما تس��خره من وس��ائل وأدوات، بشكل خفي 
ال ميك��ن إدراك خطورت��ه وحتس��س قيمت��ه إال ألصحاب 

الشأن وأهل الوعي األمني الرفيع.
م��ن هن��ا ميك��ن اجل��زم ب��أن الص��راع ب��ني حماس 
وإس��رائيل هو صراع استخباري شرس وخفي في املقام 

األول، رغم فارق القدرة واإلمكانيات بني الطرفني.
تطور حماس االستخباري

اجته��دت حماس ف��ي اجلان��ب االس��تخباري فترة 
طويل��ة، لكن ضعف اخلب��رات املطلوبة جعلها مس��رحاً 
للفعل اإلس��رائيلي في معظم األحيان، رغم متكن احلركة 

من إيالم االحتالل وحتقيقها أحياناً إجنازات هامة.
التاب��ع  االس��تخباري  اجله��از  ق��درات  »جتس��دت 
حلماس أوض��ح ما يكون في حربي عام 2012 و2014، 
إذ فوجئت املس��تويات السياسية والعس��كرية واألمنية 
في إسرائيل بالتطور االستخباري لدى حماس مما أسهم 
ف��ي إرباك بع��ض املخطط��ات العس��كرية اإلس��رائيلية، 
ومن��ح حماس الق��درة على ضرب أه��داف مختلفة داخل 

إسرائيل«.
لم تنشئ حماس جهازاً اس��تخبارياً متخصصاً في 
الس��ابق، وتركز جّل نش��اطها املعلوماتي على ما توفره 
أجهزته��ا األمني��ة من معلوم��ات ومعطي��ات ال ترقى إلى 

املستوى املهني االحترافي.
وف��ي األع��وام األول��ى النتفاضة األقص��ى )اندلعت 
ع��ام 2000( أدرك��ت حماس حاجتها املاس��ة إل��ى بناء 
جهاز استخبارات قوي يعمل وفق قواعد مهنية ومعايير 
احترافي��ة، وش��رعت ف��ي بنائ��ه م��ن الصف��ر بإمكانيات 

متواضعة.
وأخ��ذت ف��ي تطوي��ر جهازه��ا تدريجي��اً وتزوي��ده 
وال��دروس  العب��ر  م��ن  واالس��تفادة  املؤهل��ة  بالك��وادر 
امليدانية )وأهمها ح��رب 2008 و2009(، إلى أن أصبح 
لديها جهاز اس��تخباري جّيد ميكن الوثوق به واالعتماد 

على تقديراته االس��تراتيجية في بن��اء املواقف وصناعة 
القرار السياسي واألمني واالستراتيجي.

حتيط حماس جهاز استخباراتها بسرية ملحوظة، 
إال أن ما يرش��ح من معلومات ينم عن اهتمام شديد لدى 
احلركة بتطوير قدراتها االس��تخبارية في ظل إدراكها أن 
م��دى جناحها ف��ي عملها االس��تخباري ينعك��س تلقائياً 
على قدرتها ف��ي التصدي للمخططات اإلس��رائيلية التي 
تس��تهدفها، ويتيح لها هامشاً واس��عاً ملواجهة أي حرب 

قد تشنها إسرائيل مستقبالً.
وم��ع اقت��راب الذك��رى الثالث��ة حلرب ع��ام 2014 
تزاي��دت املؤش��رات عل��ى تطور اس��تخباري الف��ت لدى 
حماس، إال أن اغتيال الش��هيد مازن فقها في آذار املاضي 
وضع احلرك��ة وأجهزتها األمنية -وفي مقدمتها جهازها 
االس��تخباري- ف��ي موق��ف بال��غ الصعوب��ة واحل��رج 

واحلساسية.
صراع استخباري شرس

حم��اس  ب��ني  االس��تخباري  الص��راع  يتوق��ف  ل��م 
وإس��رائيل في يوم من األيام، إال أنه عاد أكثر شراسة إلى 
واجه��ة األحداث مجدداً عقب اغتيال الش��هيد مازن فقها، 
وه��و أحد األس��رى احملررين ف��ي صفقة جلعاد ش��اليط 
عام 2011، وتتهمه إس��رائيل بالوقوف واإلش��راف على 

النشاط العسكري لكتائب القسام في الضفة الغربية.
أن  االغتي��ال؛ يتض��ح  إط��ار حتلي��ل عملي��ة  وف��ي 
العملي��ة لم تتقّصد اغتي��ال قائد عس��كري كبير حلماس 
فحسب، بل إن األجهزة األمنية اإلسرائيلية أرادت إرسال 
بعض الرس��ائل اخلطرة واحلساس��ة إلى قيادة حماس 
السياس��ية والعس��كرية واألمني��ة، وم��ن بينها رس��الة 

استخبارية بالغة األهمية.
وما مييز اس��تخبارات حماس هو حتلّيها مبنظومة 
واضح��ة م��ن اإلرادة والع��زم، واإلص��رار املتواصل على 
تطوير ال��ذات واألدوات واالرتقاء بالعمل واألداء، وهو ما 
يجعل تخوف إس��رائيل م��ن ردة فعل حماس على عملية 

االغتيال أمراً مشروعاً وفي محله متاماً.
تدرك إس��رائيل أن حم��اس لن تنجح ف��ي الرد على 
عملي��ة اغتي��ال فقه��ا مبع��زل ع��ن املعلوم��ات واجله��د 
االس��تخباري الدقيق، وتبعاً لذلك فهي تتابع كل شاردة 

وواردة، وتراجع باس��تمرار منظومة األمن واالحتياطات 
املتخ��ذة، وترص��د كل ح��رف يص��در ع��ن حم��اس ب��كل 

مستوياتها.
قدرات حماس االستخبارية

م��ن الصعوبة مبكان وض��ع اإلمكاني��ات والقدرات 
االس��تخبارية حلماس ف��ي مقابل اإلمكاني��ات والقدرات 
االستخبارية اإلس��رائيلية، فالدولة العبرية متلك أدوات 
وخبرات استخبارية عالية على مستوى اإلقليم والعالم، 
وال ميكن حلركة بحجم حماس أن تضاهيها قوة وتأثيراً، 

سواء على املستوى املعلوماتي أو العملياتي.
وميكن تبيان أهم مظاهر القدرة االس��تخبارية لدى 

حماس في ما يلي:
أوالً: جم��ع وحتلي��ل املعلوم��ات: فقد أثب��ت اجلهاز 
االس��تخباري حلم��اس ق��درة هام��ة ح��ني تول��ى جم��ع 
اإلس��رائيلي  اجلي��ش  ع��ن  ومرك��زة  دقيق��ة  معلوم��ات 
وحتركاته ونش��اطاته، وامتلك قاعدة بيانات حساس��ة 
عن املراكز السياس��ية والعس��كرية واألمنية واملنش��آت 
احليوي��ة داخ��ل إس��رائيل، وذل��ك بفعل متابع��ة حثيثة 
وجه��د فائق عبر أش��كال الرصد امليداني واالس��تخباري 
واملعلومات��ي، وجتني��د متعاونني فلس��طينيني من أبناء 
فلس��طني احملتلة عام 1948، وهو ما كان له أثره الفاعل 
في فهم تضاريس االحتالل عس��كرياً وأمني��اً واقتصادياً 

واجتماعياً.
وف��ي مرحلة م��ا بعد ح��رب 2014 أطلق��ت حماس 
منط��اداً ذا مه��ام اس��تخبارية قرب حدود قط��اع غزة مع 
إس��رائيل، وه��و ما يع��ّد تط��وراً الفتاً ف��ي إط��ار املعركة 

االستخبارية بني حماس وإسرائيل.
ثانياً: اختراق أجهزة االتصاالت اإلسرائيلية: بلغت 
الق��درات االس��تخبارية حلم��اس ح��د اخت��راق منظومة 
االتص��االت التابع��ة للجي��ش اإلس��رائيلي ف��ي املناطق 
احلدودي��ة عل��ى تخوم قط��اع غزة، وجتل��ى ذلك أوضح 
ما يكون إبان حرب 2014 التي اس��تطاعت فيها حماس 
استهداف قوات النخبة والوحدات العسكرية األكثر قوة 
وتأهيالً في اجليش اإلسرائيلي واإلثخان فيها بشكل غير 

مسبوق.
فق��د متكنت حماس -عبر التنص��ت على االتصاالت 
اخلاص��ة باجلي��ش اإلس��رائيلي ووحدات��ه العس��كرية 

العاملة ف��ي املناطق احلدودية وعلى تخوم القطاع- من 
معرفة آليات الس��لوك العسكري اإلسرائيلي، وفهم طرق 
العم��ل واالنتش��ار، وحتدي��د أماكن التجم��ع واالنطالق، 
مم��ا منحها أفضلية في العمل واحلرك��ة ملواجهة القوات 
اإلس��رائيلية الت��ي اقتحم��ت القط��اع، ويّس��ر له��ا نصب 
الِفخ��اخ والكمائ��ن التي أصاب��ت االحتالل ف��ي مقتل في 

كثير من األحيان.
ب��ل إن الق��درات االس��تخبارية حلم��اس بلغت حد 
رص��د الزي��ارات واجل��والت الس��رية التي قام به��ا كبار 
املسؤولني السياسيني والعسكريني اإلسرائيليني ملناطق 
التم��اس مع قطاع غ��زة أثناء حرب ع��ام 2014، وهو ما 
جتسد بوضوح في شريط الفيديو الذي وزعته حماس، 
ووثقت به زيارة وزير الدفاع اإلس��رائيلي آنذاك موش��ي 

يعلون للمنطقة احلدودية املتاخمة لغزة.    
ثالثاً: استخدام طائرات بدون طيار: في إطار تطور 
عملها االس��تخباري؛ متكنت حماس من تصنيع طائرات 
بدون طيار أس��متها »أبابيل« نس��بة إلى الطيور األبابيل 
الت��ي ورد ذكره��ا ف��ي الق��رآن الك��رمي، وه��ذه الطائرات 
تس��تطيع التحليق على ارتفاعات مح��دودة لكن ميكنها 

اختراق احلدود والطيران ملسافات طويلة.
ومتتلك حم��اس ثالثة أن��واع من طائ��رة »أبابيل«، 
األولى ذات مهام استخبارية جلمع املعلومات، والثانية 
ذات مه��ام هجومي��ة بحي��ث حتمل صواري��خ وتلقي بها 
على أهداف محددة، والثالثة ذات مهام انتحارية بحيث 
حتم��ل كمي��ة م��ن املتفج��رات وته��وي به��ا عل��ى الهدف 

احملدد.
وُينس��ب الفضل في تصنيع وتطوي��ر هذا النوع من 
الطائ��رات إلى املهندس التونس��ي محمد ال��زواري الذي 
اغتاله املوساد الصهيوني في محافظة صفاقس بتونس 
نهاية العام املاضي، بس��بب دوره الهام في تصنيع هذه 
الطائ��رات، وعزمه على الش��روع في تصني��ع غواصات 
صغيرة قادرة على ضرب البوارج احلربية اإلس��رائيلية 

في عرض البحر.
ورغ��م أن اجلي��ش اإلس��رائيلي أعلن مراراً إس��قاط 
طائ��رات »أبابيل« ل��دى اقترابها من املناط��ق احلدودية 
مع إس��رائيل، ف��إن عدداً منه��ا جتاوز احل��دود في مرات 
عديدة ومتكن م��ن التقاط صور وجم��ع معلومات داخل 

إسرائيل.
وعل��ى أي��ة ح��ال، ف��إن الص��راع االس��تخباري بني 
حماس وإسرائيل لن يضع أوزاره ما دامت عقيدة حماس 
القتالي��ة غالبة على خطاب احلرك��ة وأدبياتها، ولو كان 
ذلك ف��ي اإلط��ار الدفاعي احملض كم��ا هو احل��ال اليوم، 
وس��تظهر جتليات��ه امليداني��ة -بش��كل أو بآخ��ر- خالل 

املرحلة املقبلة.{

بقلم: مؤمن بسيسو

مس��يرات  خرج��ت   
الثالث��اء  ي��وم  جماهيري��ة 
في قط��اع غزة دع��ت إليها 
حرك��ة املقاومة اإلس��المية 
)حماس( على طول طريق 
تندي��داً  الدي��ن،  ص��الح 
على  املف��روض  باحلص��ار 
القطاع واإلجراءات األخيرة 
الس��لطة  اتخذته��ا  الت��ي 

الفلسطينية بحق القطاع.
ه��ذه  وانطلق��ت 
عن��وان  حت��ت  املس��يرات 
»نذير الغضب« في مناطق 

عدة على طول ش��ارع صالح الدين في ش��رق القطاع 
من مدينة رفح جنوبا إلى بيت حانون ش��ماالً، بدعوة 
م��ن »هيئ��ة احل��راك الوطني لكس��ر احلص��ار« وذلك 
»تأكي��داً عل��ى الثوابت وتندي��داً بحصار غ��زة ودعماً 

لصمود األسرى في سجون االحتالل«.
وق��ال مراس��لون إن هن��اك حض��وراً الفت��اً لقادة 
كبار م��ن حماس، عل��ى رأس��هم يحيى الس��نوار قائد 
املكت��ب السياس��ي حلماس بالقط��اع وع��دد كبير من 
القيادات، فضالً عن املشاركة من قبل عدد من الفصائل 

بالقطاع.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه املس��يرات حتم��ل رس��الة 
ذات دالل��ة زمانية ألنه��ا تأتي قبيل اجتم��اع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بالرئيس األميركي دونالد 

ترمب في العاصمة واشنطن.
كما قال املراس��ل إنه��ا حتمل أيضاً دالل��ة مكانية 
باعتب��ار أن طري��ق صالح الدي��ن -الواقع في ش��رق 
القط��اع وعلى طوله من اجلنوب إلى الش��مال- قريب 
من احلدود مع إسرائيل، وكأنها تلمح إلسرائيل إلى أن 

هذه أولى اخلطوات.
وطالب متحدثون خ��الل املظاهرات برفع حصار 
غزة وإنهاء االنقسام الفلسطيني، وتخللها رفع الفتات 

مناهضة للرئيس عباس. 
وش��ارك ممثلون ع��ن فصائل فلس��طينية عديدة 
باملس��يرات، وحمل املش��اركون فيها الفتات كتب على 
إحداها »عباس ال ميثلني« وأخرى »حقنا في الكهرباء 

والدواء«.
وقال القي��ادي البارز في حماس إس��ماعيل هنية 
مبس��يرة في منطقة الش��جاعية ش��رق مدين��ة غزة.. 
»هذه رس��الة إل��ى األس��رى، الي��وم جماهير ش��عبنا 
الفلس��طيني تقف وراء األبطال األسرى في معركتهم، 
معركة الكرامة واحلرية«، وتابع: »اليوم نحن نقول: 
ال تن��ازل وال تفري��ط بحقوقن��ا وال اعت��راف بش��رعية 
االحت��الل على أرضن��ا، وفي الوقت ذات��ه ال ينبغي أن 
يك��ون الرهان على اإلدارة األميركي��ة. أميركا تاريخياً 
منح��ازة لالحتالل وتش��كل ل��ه كل الغطاء السياس��ي 

والعسكري. لذلك البديل هو الرهان على شعبنا«.{

مسيرات »نذير الغضب« تجوب غزة تنديدًا بالحصار

فضل ليلة النصف من شعبان
جع��ل الله س��بحانه وتعال��ى لليلة النصف من ش��عبان مزّية خاص��ة، حيث أنه جل 
ف��ي ع��اله يطلع فيه��ا إلى جميع خلق��ه فيغفر لهم إال ملش��رك حتى يدع ش��ركه ويوحد رب 

السماوات واألرض، واملشاحن حتى يدع شحناءه ويصطلح مع من خاصمه .
فعن أبي ثعلبة، قال النبي |: »إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان 
فيغفر للمؤمنني، وميلي للكافرين، و يَدع أهل احلقد بحقدهم حتى يدعوه«. رواه أحمد في 

مسنده وابن حبان في صحيحه.
وفي رواية عن أبي موس��ى: »إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر 

جلميع خلقه إال ملشرك أو مشاحن«. صحيح اجلامع.
مشاحن: أي مخاصم ملسلم أو مهاجر له .

فه��ذه فرصة لكل مس��لم يريد رضى الل��ه س��بحانه وتعالى، ويريد دخ��ول اجلنة أن 
يصل��ح م��ا بينه وبني خصوم��ه من قريب أو بعيد، س��واء كان من أهل��ه، أو صديقه، أو أي 
شخص آخ.، وكذلك عليه أن يدع ويتوب من املعاصي والذنوب من ربا، أو غيبة، أو منيمة، 

أو سماع للموسيقى والغناء، وغيرها من املعاصي.
مالحظ��ة: ال يخ��ص هذا اليوم بصيام وال قيام، وماش��ابه ذلك، ألن رس��ول الله | لم 

يخصه بذلك، ولم يثبت عنه، وال عن صحابته الكرام فيما نعلم.
نس��أل الل��ه أن يؤلف بني قل��وب املس��لمني، وأن يوفقهم إل��ى كل خي��ر ، وأن يرفع من 
صدورهم البغضاء والش��حناء، إنه س��ميع الدعاء . اللهم آمني. وآخر دعوانا أن احلمد لله 

رب العاملني..{
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طالب يمنعون من الصالة في مدارس وجامعات ألمانية
حظ��رت مدرس��ة أملاني��ة ف��ي مدين��ة فوترب��ال، 
الواقع��ة في والية ش��مال الراي��ن فس��تفاليا، الصالة 
بطريق��ة علني��ة ف��ي حرمه��ا، األمر ال��ذي أثار ج��داالً، 
وحتّف��ظ عليه مس��لمون كثي��رون. هؤالء ي��رون أنه ال 
يحّق للمدرسة إغالق املكان املخصص لصالة التالميذ 
املسلمني فيها، في حني ال تتوّفر أسباب وجيهة موجبة 
لذل��ك. وجاء التوجيه باحلظر املرس��ل م��ن قبل إدارة 
املدرس��ة، بحس��ب موقع »هاف بوست« األملاني، بعد 
مالحظ��ة تالميذ وتلميذات مس��لمني يصل��ون بطريقة 
ظاه��رة للعيان، مع الوضوء في دورات املياه العامة، 

ومّد سجادات الصالة في مباني املدرسة.
ف��ي خطوة مماثلة، أعلنت جامع��ة برلني التقنية 
عن إغالق غرف��ة الصالة اخلاصة باملس��لمني، وكذلك 
جامعتا دورمتوند وآيسن أخيراً. وبّرر رئيس جامعة 
برل��ني التقنية األمر لوكال��ة األنباء األملاني��ة قائالً إّنه 
»عل��ى اقتناع تام بوجوب فصل الدين عن التعليم في 
اجلامع��ة احلكومية«. ووفقاً للق��رار، لن تكون الغرفة 
املخصصة للصالة والقاعة الرياضية التي تس��تخدم 
عادة ألداء املس��لمني فرائضهم متاحَتني لهم بعد اآلن. 
وأشار إلى أّن غرفة الصالة أنشئت قبل سنوات عندما 
ل��م تك��ن العاصم��ة برلني تض��ّم مس��اجد كثي��رة. أّما 
اليوم، فقد صار بإمكان الطالب املس��لمني التوّجه إلى 

اجلوامع القريبة.
م��ن جهتها، بّررت جامع��ة دورمتوند قرار إغالق 
»الغرف��ة املخصص��ة للتأّم��ل«، بالقواع��د التمييزي��ة 

التي وضعها الطالب املس��لمون. وأوضح��ت أّنه كان 
من املفترض احلفاظ على حيادي��ة تلك الغرفة، إال أّن 
ه��ؤالء الطالب وضعوا نس��خاً من القرآن وس��جادات 
صالة ف��ي جزء كبي��ر من الغرف��ة، في حني قس��موها 

بستائر لتخصيص قسم للطالبات.
س��امية، طالب��ة عربي��ة ف��ي إح��دى اجلامع��ات 
األملانية، تقول إّن »توّفر مكان للصالة في اجلامعة أو 
املدرس��ة أمر ال بّد منه، وهو حّق ال ميكن التنازل عنه، 
فالصالة ركن أساسي في اإلسالم، وال ميكن أن ميضي 
امل��رء يومه وهو يجمع ف��روض الص��الة ليؤّديها مرة 
واحدة ف��ي املنزل«. تضي��ف: »لكّن من امله��م كذلك أال 
يكون مكان الصالة في اجلامعة أو املدرس��ة في موقع 

يعيق حركة اآلخرين أو 
يعرقل طريقهم«.

محم��د،  وف��اء  أّم��ا 
فتقول: »خالل دراس��تي 
اجلامعي��ة، أّمن ش��باب 
صغيرة  زاوية  مسلمون 
للص��الة ووضع��وا فيها 
بعض الس��جادات. لكّن 
تلك الزاوية ل��م تكن في 
طريق أح��د ولم تضايق 
أح��داً أو حتصر حركته، 
مهّم��ة«.  نقط��ة  وه��ذه 
تضيف: »إذا كانت لدينا 
احلرية ملمارس��ة دينن��ا، فال بّد من ع��دم املس بحرّية 

اآلخرين«.
ويق��ول الراه��ب ش��بايس ب��روت، إّن »م��ن املهم 
وج��ود م��كان للص��الة في ح��ال ع��دم وجود مس��جد 
قري��ب م��ن اجلامع��ة أو املدرس��ة. لكن، في ح��ال أّمنا 
غرفة صالة للمس��لمني، أال يح��ّق لآلخرين من األديان 
واملذاهب األخرى املطالبة بتأمني أماكن صالة لهم؟«.

من جهته، يقول أس��تاذ أص��ول الفقه في جامعة 
األزهر الدكتور خالد حنفي، وهو املستش��ار الش��رعي 
ملركز تش��ريع في فرانكفورت، ورئي��س جلنة الفتوى 
ف��ي أملاني��ا، إّن »االس��تفزاز مرفوض م��ن الطرَفني إن 
حدث. من غير املقبول اس��تفزاز املدرسة للتالميذ عبر 
منعهم من الصالة التي يس��مح به��ا القانون أو تقدمي 
ذلك بأس��لوب ال يفهمه التالميذ، كذلك فإّن االس��تفزاز 
من قبل التالميذ املس��لمني مرفوض«. ويش��رح أّن هذا 
»االستفزاز يكون في حال صلّوا من دون إذن املدرسة 
أو في مكان مفتوح أو شّوش��وا بصالتهم على التالميذ 
أو قطعوا الدراس��ة للصالة أو أساؤوا استخدام مرافق 
املدرس��ة اس��تعداداً للص��الة. فالصالة تعلّ��م النظام 

والسكينة ومراعاة مشاعر اآلخرين«. 
وينص��ح حنفي »التالميذ والطالب املس��لمني في 
املدارس واجلامعات أن يتصّرف��وا بتحّضر محترمني 
القانون، سواء سمح لهم بالصالة أم منعهم منها. فإن 
س��مح لهم بالصالة، أقاموها بهدوء ونظام واقتصروا 
في وضوئهم على مسح اجلوارب دون غسل القدمني، 
وأّدوها ف��ي وقت الراحة في امل��كان املخصص لها من 
قب��ل املدرس��ة، باإلضافة إل��ى أداء الصالة عل��ى أّنها 
فريض��ة مهّم��ة في اإلس��الم وترتب��ط بوق��ت محدد ال 
يصلح تأجيل��ه«. ويتابع: »وفي ح��ال منعوا من أداء 
الصالة، ال ب��دّ من جتّنب التش��ويش والقدح. وعليهم 
الس��عي إلى بي��ان موقفه��م عب��ر القن��وات القانونية 

والتواصل اإليجابي احلضاري مع املدرسة«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

اإلحساُن إلى الِجوار
إن القلوب ُجِبلت على حِبّ َمن أحس���ن إليها،   وُبْغض َمن أس���اء إليها، فالزارع ال يحُصد 

الل. وك الِعَنب، وال يسقي من املاء اأُلجاج الشراَب الزُّ إال ما َزرع، فال يجني من الَشّ
إن ال�ُمحسن ُيعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له، فاإلحسان عنده يفوق ِفعل الواقف 

على خط العدل، ُيجاوُزه ُصُعدًا إلى مقام الَفضل!
إن امل���رء يعج���م عوده، ويختبر معدنه، وُيس���ِبل الس���تار ع���ن ُخُلقه وطبعه عن���د اخُللطاء 
األقرب���ني، فتنعك���س حقيقته أم���ام ناِظريهم، كما تنعكس أجراُم الس���ماء على صفحات املاء! 
ومن اخُلَلطاء الذين ُيؤمر املس���لم بُحس���ن معاشرتهم الذين ُيجاورونه في َسَكن، أو َيصَحبونه 
ف���ي س���فر، أو ُمزاول���ة عمل، يقول الله تعالى: }واْعُبدوا الله وال ُتش���ِركوا به ش���يئًا وبالوالَدين 
إحس���انًا، وب���ذي الُقرب���ى واليتامى واملس���اكنِي واجل���اِر ذي الُقربى واجل���ار اجُلُن���ِب والصاِحِب 
باجَلْنِب وابِن السبيل{ النساء-36، فالله أَْوصى املؤمَن بإحسان املعاملة مع الذين وَرد ِذكُرهم 
في اآلية، وبُحس���ِن ِبناء العالقة مع َمن ميُتّ إليك بوش���يجِة قرابة، ومع اجلار املس���لم، واجلار 
غير املسلم، ومع اجلار الذي كانت ُمجاَوَرُته لك في األسفار، واجلار الصاِحِب باجَلْنِب: الذي 
م ِعلم، وَمن له أدنى ُصحبة اْلَتأَمت بيَنك وبينه،  صِحَبك إما رفيقًا في سفر، أو شريكًا في تعلُّ

فعليك أن َتْرعى ذلك احلقَّ وال َتنساه!
فاإلحس���ان إل���ى امل�ُجاور من ثم���رات اإلميان كما ُيبنِيّ النبي ] ف���ي قوله: »َمن كان ُيؤمن 
بالله واليوم اآلخر فلُيحسن إلى جاره« رواه مسلم، وفي قوله: »ما زال جبريُل ُيوِصيني باجلار 

ثه« متفق عليه. حتى ظَنْنُت أنه سيورِّ
وال يكف���ي ذل���ك دالل���ة على ِص���دق اإلميان بل يتوّجب على املس���لم أن يُك���َفّ عن جاره كلَّ 
أن���واع امل�ُْؤِذيات وامل�َضّرات كما يدل احلديث الش���ريف: »والل���ِه ال ُيْؤِمن، واللِه ال ُيْؤمن، واللِه ال 
يْؤِم���ن، قي���ل َمن يا رس���ول الله؟ قال: ال���ذي ال يأَمن جاُره بوائَقه« متفق عليه. واجلاُر الس���وء 
امل�ُؤذي جليرانه هو ِمن ش���رِّ الَبرايا، وإذا س���عى املصِلح إلى ُنصح اجلار املؤذي كان كمن َيْحلب 

َقْرن الشاة، أو يحُرث في َصفاة.
ولي���س ح���ق اجل���ار كفَّ األذى عنه فق���ط بل احتم���اُل أذاُه والصبُر على َبل���واه، وَمن بلغت 

َخِليقة الصبر ِعنده كماَلها كان كَمن أحيا َموُؤودة من قبرها كما ورد في األثر!
طف والِبرِّ وإس���داء اخلير  وال يكتمل ُحس���ن مجاورة اخُلَلطاء بذاك، فال َمندوحة عن اللُّ
ق بجاره الغنّي يوم القيامة فيقول يا رب، َس���لْ هذا  واملعروف، وقد قيل: إن اجلاَر الفقيَر يتعلَّ

ِلم َمَنع معروفه َعّني، وسَدّ بابه دوني؟!
إن من س���عادة املرِء املس���لم في الدنيا اجلاُر الصالح، واملنزل الواِس���ع، واملركُب الهِنّي، رواه 
أحمد. وفي هذه الدنيا ُخلطاء يس���عى اخَللق إليهم س���ْعي األنام إلى الطعام، وُأناٌس يفرُّ املرء 

منهم ِفرار السليم من داء اجُلذام!
َؤل���ي كان له بالبصرة داٌر ول���ه جاٌر يتأذى منه ف���ي كل وقت، فباع  ُي���روى أن أب���ا األْس���َود الدُّ
ال���دار، فقي���ل له: ِبع���َت داَرك؟ قال: بل ِبعُت جاري ولم أِبع داري! فأرس���لها مث���اًل! و »بجيرانها 

َتغلو الديار وترُخُص!«
���مل  د الشَّ لقد س���رى في عروق ُمجتمع املتجاورين من ُس���موم داِء الُفرقة واجَلفاء ما بدَّ
ق اجَلمع، وحلَّ في نفوس أعضاء املجتمع من ُضروِب األَثَرة واألنانية ما أضرَّ بهم، وفَرط  وفَرّ

ِعقَد ِنظامهم.
إن���ك إذا أخ���ذَت َدور الواع���ظ األمني والناصح احلكي���م، ودَعوَت الناس إلى َجمع الش���مل 
وَنَدبتهم إلى التعاون َجَمحوا، أما إذا َدعوَتهم إلى حِلّ األواصر وَقطع الوشائج فإنهم ُيهرعون 

إلى ذلك وَيْرُملون.
ة القطيعة بالِوص���ال، والَقباحة بجميل اخِلص���ال. أال إنه ينبغي  تعال���وا َنْغس���ْل عنا مع���َرّ
���وُت اأَلْندى، والكلم���ُة األعلى، فُهم الذين َيْرُقب���ون البالء ويعرفون  أن يك���ون للُمصلح���ني الَصّ

األدواء، فيعملون على معاجلة الداء بنافع الّدواء.<

اللق��اء وقال: »نحن أيضاً من أبناء هذه اجلماعة، وكما 
قال األس��تاذ النورسي رحمه الله: اجلمعية اإلسالمية 
مركزه��ا مك��ة املكرمة، وكل مس��لم ينتس��ب ال��ى هذه 

اجلمعية«. 
وفي حديثه عن استفتاء تغيير الدستور في تركيا 
قال السيد يوجه: »إن هذا االستفتاء أمر خاص ببلدنا، 
وم��ع ذلك الحظنا انه كان له ص��دى في اخلارج، وهذا 
يدل على أن املسلمني يجتمعون على قلب وعقل واحد، 
وس��نعمل إن ش��اء الل��ه على زي��ادة الوح��دة واحملبة 

واألخوة بني املسلمني«.

ض��رورة اللقاء، والتواصل واحل��وار  في هذه املرحلة 
املهمه من تاريخ لبنان.

.. تهنئ العميد خزعل
قدم وفد من اجلماعة اإلسالمية برئاسة مسؤولها 
في عكار محمد هوش��ر، التهنئ��ة للعميد حازم خزعل، 
في قاعة مسجد بلدته البرج، مبناسبة تعيينه رئيساً 
لفرع االمن العس��كري، متمنني له التوفيق في مهمته، 

وللمؤسسة العسكرية دوام التقدم والنجاح.

قام وفد تركي حضر إلى عكار برئاس��ة النائب في 
البرمل��ان التركي » س��عيد يوجه« يرافق��ه وفد علمائي 
من ط��الب اإلم��ام النورس��ي، بزي��ارة مرك��ز اجلماعة 

اإلسالمية في عكار/حلبا.
وكان في اس��تقباله مسؤول القس��م السياسي د. 

كفاح الكسار وثلة من علماء اجلماعة وكوادرها.
وقد رحب د. الكس��ار بالوفد قائالً: نحن فخورون 
به��ذه الزي��ارة الكرمية، التي س��ندونها ف��ي تاريخنا، 

وأهالً سهالً بكم«.
ب��دوره النائ��ب »يوجه« عب��ر عن س��عادته بهذا 

زار  الدكت��ور كفاح الكس��ار املس��ؤول السياس��ي 
في اجلماعة اإلس��المية - عكار ونائبه الش��يخ س��عد 
في��اض، مرك��ز تي��ار املس��تقبل   للتهنئ��ة باس��تكمال 
انتخاباته��م الداخلية، وكان في اس��تقبالهم احملامي 
خال��د ط��ه منس��ق ع��ام التي��ار  ف��ي ع��كار وأعض��اء 

املنسقية.
ع��كار  أوض��اع  ف��ي  للت��داول  مناس��بة  وكان��ت 
اإلمنائية والسياس��ية واالجتماعية، كما أكد الطرفان 

الوفد التركي في ضيافة الجماعة في عكار

الجماعة اإلسالمية في عكار تزور تيار المستقبل
وتهنئ العميد خزعل
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من جانبه، أكد مس��ؤول حرك��ة حماس في لبنان 
)علي بركة( أن األسرى سيواصلون إضرابهم املفتوح 
حتى حتقيق مطالبهم كاملة، مش��يراً إلى دعم حماس 
النتفاض��ة القدس ف��ي وجه االحت��الل، وأوضح أنه ال 
تراج��ع عن خي��ار املقاومة حلني حتري��ر بيت املقدس 
وكام��ل فلس��طني م��ن الصهاين��ة. كم��ا دعا الس��لطة 
الفلسطينية في رام الله إلى وقف التعامل بازدواجية 
مع قطاع غزة احملاصر، من خالل افتعال أزمة الرواتب 

والكهرباء. 
وش��ارك ف��ي املهرج��ان احلاش��د أكثر م��ن 700 
ش��خص، إل��ى جان��ب حض��ور رس��مي وفصائلي من 
مختل��ف التنظيمات واجلمعي��ات، وتخلله مزاد علني 

على زيت وزعتر من أرض األقصى.

وإس��عاف  احلرائ��ق  وإطف��اء  املش��تركة  واملن��اورات 
املصابني، وج��رى البحث في آليات تفعيل بروتوكول 

التعاون املشترك املوّقع سابقاً.
م��ن جهته أثن��ى الرئيس قم��ر الدين عل��ى أعمال 
اجلمعي��ة، مثمناً ما تقّدمه من خدم��ات، واعداً بتعزيز 
التعاون والعمل املش��ترك في س��بيل خدم��ة املجتمع 

الطرابلسي.

مراح��ل التهوي��د والتقس��يم املكان��ي والزمان��ي، وما 
يعانيه املقدس��يون واملرابطون واملرابطات في سبيل 

الدفاع عن مقدسات االمة.
وأجاب احملاضر على أسئلة الطالب املشاركني.

وأهمية املس��جد األقص��ى وقدس��يته، وأن الدفاع عنه 
وعن مقدس��اته واجب على كل مس��لم ومسلمة. تخلل 
احلفل عرض مرئي عن املرابطات في املسجد األقصى 
املبارك، وش��رح معان��اة أهل الق��دس  واملرابطات. ثم 
توجهت مسؤولة العمل التربوي )نسب عبود( بلفتة 
إل��ى املربيات اللوات��ي تخّرجت األجي��ال على أيديهن 
ول��م يبخل��ن علينا بوقته��ن وصحتهن، فله��ن منا كل 

التقدير واالحترام«. 
واختت��م احلفل بتك��رمي املربي��ات املتقاعدات من 

عدة مناطق عكارية.

ثم  مت عرض س��اليد لألطف��ال بعنوان »ما أس��وأ 
الكذب« يشرح مساوئ الكذب وفوائد قول الصدق.

وتخلل النشاط أناشيد من وحي املناسبة،  إضافة 
إلى فقرات متنوعة من الرسم على الوجه والتلوين.

وفي اخلتام مت تقيي��م األطفال عبر  كتابة عبارات 
بعنوان »الصدق عنواني«.

وإعادتها ألهلها، داعي��اً كل العاملني لتربية األجيال على 
حب حترير األقصى وفلسطني .

احلكوم��ة  لرئي��س  كلم��ة  املهرج��ان  تخل��ل  كم��ا 
الفلس��طينية الس��ابق إس��ماعيل هنّي��ة حي��اً خاللها أهل 
لبن��ان وطرابلس وأبناء اجلماعة اإلس��المية على حملهم 
للقضي��ة الفلس��طينية من��ذ احتالل فلس��طني، داعي��اً إلى 
نبذ اخلالفات الفلس��طينية واحلفاظ على ثوابت الشعب 
الفلس��طيني في املقاومة والتحرير، مؤكداً العالقة املتينة 
التي جتمع الشعبني الفلسطيني واللبناني، شاكراً لبنان 

قيادة وشعباً على احتضانه لالجئني في املخيمات.
وتخل��ل املهرج��ان وصالت انش��ادية لفري��ق الوعد 

للفن االسالمي، وفقرة تكرمي لطالب من قطاع غزة.

امت��داداً طبيعي��اً ودميوغرافي��اً لصي��دا، ودعاهم الى 
مزيد من العمل والتنس��يق مع رئيس البلدية من أجل 

حتقيق مصلحة املنطقة وأبنائها.

اجلماع��ة  ف��ي  األقص��ى  نص��رة  هيئ��ة  نظم��ت 
اإلس��المية مهرجاناً إنش��ادياً أحياه فريق الوعد للفن 
اإلس��المي في منطقة الك��وال ببيروت مس��اء اجلمعة، 
وذل��ك ف��ي ذكرى م��رور خمس��ني عام��اً عل��ى احتالل 
الصهاينة للمسجد األقصى املبارك، وتزامناً مع ذكرى 

اإلسراء واملعراج.
اجلماع��ة اإلس��المية أك��دت خ��الل كلمته��ا التي 
ألقاه��ا رئيس جلنة القدس في االحتاد العاملي لعلماء 
املس��لمني )الش��يخ أحم��د العم��ري( دعمها لألس��رى 
املضرب��ني عن الطعام في س��جون االحت��الل مبعركة 
احلري��ة والكرام��ة الت��ي يخوضونه��ا  مش��دداً عل��ى 
ضرورة دعم املقاومة الفلس��طينية ورفع احلصار عن 

قطاع غزة.

اجلمعي��ة  م��ن  وف��د  زار 
ض��ّم  اإلس��المية،  الطبي��ة 
الدكت��ور  اجلمعي��ة  رئي��س 
محمود السيد، نائب الرئيس 
الدكت��ور وليد الول��ي، عضو 
الدكتور ناهد  الهيئة اإلدارية 
اجلمعي��ة  ومدي��ر  الغ��زال، 
األس��تاذ عمر خض��ر.. رئيس 
املهن��دس  طرابل��س  بلدي��ة 
أحمد قم��ر الدين ف��ي مكتبه، 

بحض��ور رئي��س جلن��ة الهندس��ة املهن��دس جمي��ل 
جبالوي.

وضع الوفد الرئيس قمر الدين في صورة األعمال 
الت��ي تنّفذه��ا اجلمعي��ة الطبية اإلس��المية وبخاصة 
جهاز الطوارئ واإلغاثة، وما يقدمه من خدمات ألبناء 
املدينة واجلوار منذ تأسيس��ه ع��ام 2006، والتعاون 
املستمر مع سرية إطفاء طرابلس جلهة إقامة الدورات  نص��رة  هيئ��ة  أقام��ت   

اجلماع��ة  ف��ي  األقص��ى 
م��ع  بالتع��اون  اإلس��المية، 
رابطة ش��باب الج��ل القدس 
ف��ي الش��مال، ي��وم الثالث��اء 
)2017/4/24( محاض��رة 
للقس��م الثانوي في مدرس��ة 
االمي��ان بطرابل��س، بعنوان 
»الق��دس م��ن االس��راء ال��ى 
حت��دث  حي��ث  االحت��الل«، 
يعق��وب  هش��ام  األس��تاذ 

مس��ؤول قس��م األبح��اث واملعلوم��ات ف��ي مؤسس��ة 
الق��دس الدولية، عن واقع القدس وأه��م املراحل التي 
م��رت بها القدس واملس��جد األقصى عب��ر التاريخ، من 
رحل��ة اإلس��راء واملعراج ال��ى يومنا هذا، مس��تعرضاً 

النج��اة  جمعي��ة  ف��ي  الدع��وي  القس��م  نظ��م 
االجتماعي��ة جمعية ببنني - ع��كار محاضرة بعنوان 
»رحل��ة اإلس��راء واملع��راج تغّير حيات��ي«، وذلك يوم 
السبت 15/4/2017 في قاعة مسجد القسام. حضر 
احلفل ع��دد من فعاليات املنطقة وحش��د من األخوات 

في البلدة واجلوار.
محاض��رة  للمربية نضال س��عد الدين عن رحلة 
اإلس��راء واملع��راج الت��ي أك��رم الل��ه تعالى به��ا نبيه 
الك��رمي محم��داً | بعد احمل��ن التي مّر به��ا واألحزان 
الت��ي عاناها، وأكدت س��عد الدين عظم��ة هذه الرحلة  

نظم القسم التربوي في جمعية النجاة االجتماعية 
نشاطاً لألطفال حتت عنوان »الصدق من اإلميان« في 
ببنني - عكار في قاعة مس��جد احلبيب املصطفى، يوم 
االثن��ني 2017/5/1، وق��د ضم هذا النش��اط حوالي 
مئتي طفل، وتضمن  عرضاً مس��رحياً في ش��رح أهمية 

الصدق.

مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج والذكرى اخلمسني 
الحتالل القدس، نظمت اجلماعة االس��المية في طرابلس 
وحرك��ة حم��اس مهرجان��اً جماهيرياً في ملعب مدرس��ة 
االمي��ان في أب��ي س��مراء بحضور حش��د م��ن الفعاليات 
وقيادت��ي  والعلمائي��ة  والبلدي��ة  واألهلي��ة  السياس��ية 

اجلماعة اإلسالمية ومعركة حركة حماس.
تخل��ل املهرجان كلمة الش��يخ أحم��د العمري رئيس 
الدائ��رة الدعوية ف��ي اجلماعة ورئيس جلن��ة القدس في 
االحتاد العاملي لعلماء املس��لمني، فأكد إمي��ان أهل لبنان 
وأبن��اء اجلماع��ة بالقضي��ة الفلس��طينية وواجب حترير 
فلسطني من البحر الى النهر مشدداً على أن الربيع العربي 
في كل أقطاره يحارَب ألنه رفع ش��عارات حترير فلسطني 

بس��ام  الدكت��ور  اس��تقبل 
حم��ود ف��ي مرك��ز اجلماعة في 
صي��دا رئي��س الهيئ��ة االدارية 
الشرحبيل بن حسنة  جلمعية 
)وليد الس��بع أعني( على رأس 
وفد من الهيئة بعد االنتخابات 
األخي��رة الت��ي مت��ت، بحضور 
الشيخ علي السبع أعني، واألخ 
زي��اد عف��ارة. وكانت مناس��بة 
االداري��ة  بالهيئ��ة  للتعري��ف 
اجلديدة وبرنامج عملها القادم.

ب��دوره هن��أ د. حمود اجلمعي��ة على الثق��ة التي 
أواله��م إياه��ا أبناء منطق��ة الش��رحبيل الت��ي تعتبر 

احتفال هيئة نصرة األقصى بالجماعة في بيروت

وفد من الجمعية الطبية اإلسالمية التقى
رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين 

القدس.. من اإلسراء إلى االحتالل

النجاة االجتماعية في عكار تحتفل باإلسراء والمعراج 

قيم وفكرة/جمعية النجاة/عكار 

الجماعة وحماس تنظمان مهرجان »ثبات رغم المحن« في طرابلس 

الجماعة تستقبل الهيئة اإلدارية لجمعية الشرحبيل

أنشطة

ممدوح صعب، بحضور عضو املجلس البلدي حس��ن 
الشماس.

وكانت مناس��بة للتع��ارف والت��داول باألوضاع 
السياسية واألمنية في اجلنوب بشكل عام وفي صيدا 

ومخيماتها واجلوار بشكل خاص.

اس��تقبل نائب رئيس املكتب السياس��ي للجماعة 
االس��المية ف��ي لبن��ان الدكت��ور بس��ام حم��ود مبركز 
اجلماع��ة في صيدا العميد ف��وزي حمادة بعد تعيينه 
رئيساً ملكتب مخابرات اجليش اللبناني في اجلنوب، 
يرافق��ه مدي��ر مكت��ب صي��دا ف��ي املخاب��رات العمي��د 

الجماعة في صيدا تستقبل العميدين حمادة وصعب
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شاع في األيام القليلة املاضية احلديث عن »الهاوية«. السيد حسن نصر الله حّذر في كلمته قبل 
يوم���ني ب���أن لبنان »على حافة الهاوية«، وأن على جميع املس���ؤولني العمل لكيال يقع فيها. من جانبه 
وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اخلالف احلاصل بني السياسيني حول قانون االنتخابات بأنه 
لعب على حافة الهاوية. مسؤولون آخرون استخداموا عبارات أكثر تهوياًل، كاحلديث عن عقد مؤمتر 

تأسيسي يعيد لبنان إلى زمن احلرب األهلية.
مما ال ش���ك فيه أن عجز الس���لطة السياسية عن التوصل إلى قانون جديد لالنتخابات سيشكل 
صفع���ة جديدة توج���ه لرئيس اجلمهورية، وس���يؤكد للبنانيني أن اخلالفات والتس���ويات واملس���اومات 
والصفق���ات الت���ي تتم على حس���اب املواط���ن ما زالت عل���ى حالها، وأن موج���ة التف���اؤل الكبيرة التي 
رافقت انتخاب رئيس اجلمهورية لم تكن في محلها. لكن هل هذا يعني خطرًا داهمًا ومشكلة كبيرة 

للبنان؟! 
ف���ي ح���ال ع���دم التوصل إلى قان���ون انتخابي جدي���د يكون املخرج بأحد مس���ارين، إم���ا التمديد 
ملجل���س الن���واب احلالي ريثما يتم االتف���اق على قانون انتخابي جديد، أو أن يت���م إجراء االنتخابات 
عل���ى أس���اس قان���ون الس���تني النافذ، وه���و اإلجراء الطبيع���ي واملنطقي. يبقى مس���ار ثال���ث تزعم كل 
الطبقة السياسية رفضها له ومحاربته، وهو حصول فراغ في السلطة التشريعية، أي أن تنتهي والية 

مجلس النواب دون إجراء االنتخابات.
بعيدًا عن التهويل بالهاوية التي يرعبون اللبنانيني بها، يجب إدراك أن جميع املسارات ستؤدي 
إلى نتائج متشابهة. ففي حال التمديد ملجلس النواب كل ما سيحصل هو استمرار األمر على ما هو 
عليه. وكما مّر التمديد مرتني في الس���ابق ميكن أن مير متديد ثالث رابع وخامس وعاش���ر، طاملا أن 
اللبنانيني غارقون بهمومهم ومشاكلهم اليومية، ويرزحون حتت كاهل عبء اقتصادي يسحقهم شيئًا 
فش���يئًا. املش���كلة الوحيدة هي أن وجوه النواب التي مللنا رؤيتها طوال تسع سنوات سترافقنا سنوات 
أخرى، واخلطابات املمّوجة التي ُتلقى في مجلس النواب ستبقى هي هي. أما املسار الثاني وهو إجراء 
االنتخابات بناء على قانون الس���تني النافذ، فهو مس���ار ش���بيه إلى حد كبير بالذي س���بقه، فالنتائج 
التي ستس���فر عنها هذه االنتخابات في حال إجرائها س���تكون ش���بيهة إلى حّد كبير مبا أس���فرت عنه 
االنتخابات األخيرة التي جرت عام 2009، طاملا أن القانون أكثري قائم على حكم األغلبية وتهميش 
األقلي���ة ول���و كانت تش���كل 49%. رمبا تتغير بعض الوجوه، رمبا ينقص م���ن حصة هذا الزعيم نائب أو 
اثنان، لكن تقاس���م الس���لطة بني الزعامات س���يبقى على حاله. يبقى املسار الثالث، وهو الذي يصّوره 
البعض على أنه كارثة كونّية، وميكن أن يتس���بب بانهيار الكيان اللبناني وعودة ش���بح احلرب األهلية، 

وهو أن تقع السلطة التشريعية في الفراغ بعد انتهاء والية املجلس احلالي.
هن���ا ال ب���ّد من وضع األمور ف���ي نصابها وعدم املبالغة فيها. فماذا لو حصل الفراغ في الس���لطة 
التشريعية، ما الذي سيحصل، وما هي مخاطر ذلك؟ ال شيء. سبق للبنان أن خبر الشغور في سدة 
الرئاس���ة قرابة س���نتني ونصفًا بعد انتهاء والية الرئيس ميشال س���ليمان، واستمرت حياة اللبنانيني 
عل���ى م���ا هي عليه كأن ش���يئًا لم يحصل، ب���ل إن البعض وجد جوانب إيجابية في هذا الش���غور، منها 
تخفيض النفقات عن كاهل الدولة. وحني نضجت التس���وية الرئاسية انتخب الرئيس وعادت األمور 
إلى نصابها. واألمر نفسه ميكن أن يقع في مجلس النواب. الفراغ التشريعي مشكلة دستورية كبيرة، 
ولك���ن فلنضعه���ا ف���ي إطارها الطبيعي وال نبالغ ف���ي تقدير خطورتها، فال نهّول عل���ى اللبنانيني وال 

نرعبهم.
يبقى اخليار الدستوري والطبيعي واملطلوب، وهو االتفاق على قانون جديد وإجراء االنتخابات. 
تصّور السلطة أن حصول ذلك سيؤدي لتغيير إيجابي كبير في احلياة السياسية، متناسني أنهم هم 
أنفسهم الذين يحيكون هذا القانون، وأنهم لن يسمحوا بقانون يؤدي لتراجع زعاماتهم، ولعّل تعذر 
الوص���ول إل���ى قانون جديد لالنتخابات مرتبط إلى حّد كبي���ر برفض كل طرف اقتراح القانون الذي 
يقّل���ل م���ن حجم كتلت���ه النيابية، وهذا يعني أن إج���راء االنتخابات على أس���اس أي قانون جديد، لن 

تكون نتائجه مختلفة كثيرًا عما نعرفه اليوم.
هواوي )جمع هاوية( كثيرة وأكثر خطورة من قانون االنتخابات وقع بها اللبنانيون وجنحوا في 

جتاوزها، فال يهّولن علينا أحد.< 

بقلم: أواب إبراهيم

عن أية هاوية يتحدثون؟!

كلمة طيبة

على أي عرٍش مهت��رئ كان يجلس طاغية 
الش��ام، وهو يتحّدث عن »اكتش��افه« العبقري 

اجلديد، بشأن األردن؟ 
لس��ت مجروح الش��هادة، إذا وقفت مدافعاً 
ع��ن األردن ف��ي وج��ه تخّرصات بش��ار األس��د 
أخي��راً، الت��ي اّدعى فيه��ا أن »قرار عّم��ان في يد 
واش��نطن«؛ ألنن��ي ل��م أُحس��ب عل��ى أي نظ��ام 
عرب��ي يوماً، ولم أكن م��ن أصحاب »األعطيات« 
و»الهب��ات«. لك��ن، ال أدري مل��اذا أص��اُب به��ذا 
الك��ّم امله��ول م��ن االحتق��ان إذا هاج��م أح��ٌد من 
أمثال األس��د هذا البلد ال��ذي خبرته من أصابع 
القابضني على جمر الكرامة، وسط صقيع الفقر 

والفاقة. 
عل��ى هذا الطاغي��ة الذي كان موش��كاً على 
السقوط قبل عام فقط، لوال حبل اإلنقاذ الروسي 
واإليراني والعراق��ي، أن يفّكر ملًيّا قبل أن يطلق 
حكم��اً واحداً على اآلخرين؛ ألن القرار الس��وري 
لم يك��ن، ف��ي أي يوم، غي��ر بضاع��ٍة معروضة 

للبيع، حسب تغير املراحل وتبدل التجار. 
منذ االنقالب األس��دي على رفاق »البعث« 
الذي جاء حتت ش��عار »الثورة التصحيحية«، 
أصبح القرار الس��وري متاحاً للبي��ع واإليجار، 
بعد أن حّول هذا النظام املرعب سورية كلها إلى 
جمهورية للخوف، حتت ش��عارات »التطهير«، 
ف��كان أول عمل ق��ام به هو زّج رف��اق األمس من 
احملظوظ��ني ف��ي الزنازين التي ل��م يبرحوها إال 
محمولني على النعوش، فيما كان مصير سيئي 
احلظ، املشانق والتذويب باألسيد، وعمد األسد 
إل��ى تغلي��ب القي��ادة القطري��ة عل��ى نظيرته��ا 
القومي��ة، وبط��ش برم��وز م��ن مؤسس��ي حزب 
البع��ث، كم��ا فعل خصوم��ه في بغداد، فخس��ر 
احل��زب أنقى وجوهه، م��ن أمثال مني��ف الرزاز 

وميشيل عفلق. 
وكان أول مش��تر للق��رار الس��وري ه��ي تل 
أبي��ب الت��ي اش��ترت ق��رار االنس��حاب املفاجئ 
م��ن اجل��والن، ف��ي ح��رب 1967 م��ن حاف��ظ 
األس��د ش��خصًيّا، حني كان وزيراً للدفاع آنذاك، 
وهو ال��ذي أمر الق��وات الس��ورية املرابطة على 
مرتفعات اجلوالن االس��تراتيجية، باالنسحاب 
دون أي مب��ّرر أو تهديد حقيقي، فكان أن احتلت 
إس��رائيل اجل��والن على طبٍق م��ن ذهب، وحتى 
الي��وم ال ي��زال ق��رار األس��د األب لغ��زاً ال يعرف 
احملللون العس��كريون تفس��يره، أما الضالعون 
في ف��ن »العمال��ة« وجتارة األوط��ان فيعرفون 

السبب حتماً. 
إّب��ان  طه��ران،  كان��ت  املش��ترين،  ثان��ي 
احلرب العراقي��ة اإليرانية، وكان البائع األس��د 

األب أيض��اً، وجاءت مؤازرته إيران، لوجس��تياً 
وعسكرياً باخلبراء واملستشارين، حتت شعار 
»رد الع��دوان العراق��ي ع��ن الث��ورة اإليرانية«، 
وصّدق��ه كثي��رون آنذاك وه��و يرّوج ش��عاراته 
الثوري��ة، لتس��ويغ مناص��رة اإليراني��ني. لك��ن 
سرعان ما اتضح األمر، حني اكتشف املخدوعون 
أن ه��ذه امل��ؤازرة حتم��ل رائح��ة املذهبي��ة؛ ألن 
النظامني، اإليراني والس��وري، جتمعهما وحدة 

املعتقد الطائفي. 
واحل��ال أن البعث األس��دي، منذ اغتصابه 
الطائف��ي،  الش��عار  ُيبط��ن ه��ذا  الس��لطة، كان 
بدليل أن األسد س��لم أفراداً من طائفته العلوية 
مفاص��ل الدولة، ومح��ّركات االقتص��اد، فنهبوا 
البالد وأخضع��وا العباد بكل وس��ائل الترهيب 

و«الترهيب«. 
أم��ا املش��تري الثال��ث، وه��و األه��م، فكان 
مزيجاً م��ن »اإلمبريالية« و»الرجعي��ة« ذاتهما 
مبهاجمتهم��ا  وبعث��ه  األس��د  أتخمن��ا  اللت��ني 
وجعلهما هدفاً استراتيجياً ملعاركه »اخلالدة«، 
وكانت السوق التي عرض فيها األسد بضاعته، 
ه��ي »حف��ر الباطن«، إّب��ان التحضي��ر للعدوان 
مس��اوماٌت  فج��رت  الع��راق،  عل��ى  الثالثين��ي 
متخضت عن موافقة األس��د على االنضمام لهذا 
احلل��ف، عس��كرياً، فاصطف��ت مدرعات��ه، إل��ى 
جان��ب زميالته��ا »اإلمبريالي��ة« و»الرجعية«، 
فيم��ا ُيحس��ب لألردن، ال��ذي كان يتهمه األس��د 
ب�»الرجعي��ة«، أن��ه كان من ال��دول القليلة التي 
عّض��ت على كرامتها، فرفض هذا العدوان جملة 
وتفصي��الً، وحتّم��ل ج��راء ذلك، س��ائر أش��كال 
الضغوط واحلص��ارات البحرية واالقتصادية، 
ودف��ع ثمن��اً باهظ��اً، بع��ودة أبنائ��ه مطرودين 
من دول اخللي��ج، ولو لم يتخ��ذ األردن غير هذا 
املوق��ف في تاريخ��ه، لكفاه ذلك عنواناً حلّس��ه 
القوم��ي والعروب��ي، على الرغم م��ن أنه لم يكن 

صاحب شعارات »ثورجية«. 
حاصل القول، لم يكن األردن ينتظر ش��كراً 
م��ن األس��د، عل��ى اس��تضافته أكثر م��ن مليون 
ونص��ف امللي��ون الجئ س��وري، ممن ش��ّردهم 
األسد نفس��ه بفضل استبداده وولعه بالسلطة، 
والذي��ن يتقاس��مون مع الش��عب األردن��ي لقمة 
اخلبز والوظيفة. لك��ن، أن يتهم »بائع مواقف« 
مثل��ه األردن مبث��ل ه��ذه االتهام��ات، فم��ن حق 
الش��عب األردن��ي كل��ه أن يص��رخ ف��ي وجه��ه: 

»سيادة الرئيس: اخرس«.{

سيادة الرئيس.. عفوًا..!

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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بقلم: باسل طلوزي


