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أقامت اجلماعة اإلسالمية في لبنان مؤمتر ًا عام ًا في قاعة البيال في بيروت ،شارك فيه
حوال ��ى  1300عنصر من كوادر اجلماعة وقياداتها الدعوية والسياس ��ية ،اضافة إلى عش ��رات
الش ��خصيات السياس ��ية ورج ��ال األح ��زاب اللبناني ��ة واجلمعيات م ��ن كل الطوائ ��ف ،أعلنت
في ��ه وثيقته ��ا «رؤي ��ة وطن» .وقد فوج ��ئ بعض املراقبني ب ��أن تعلن اجلماع ��ة رؤيتها الفكرية
والسياس ��ية ف ��ي مؤمت ��ر علني عام ،ضم مش ��اركني من كل الطوائف والق ��وى احلزبية .مع أن
اجلماعة س ��بق لها أن أطلقت ما س ��مي «امليثاق اإلسالمي في لبنان» برئاسة املستشار الشيخ
فيصل مولوي في  14كانون األول  2003بحضور  250جمعية وشخصية في فندق كراون بالزا
باحلم ��راء ،بعد توزيع مس ��ودة امليثاق على اجلميع قبل ش ��هر من إعالن ��ه لتلقي املالحظات.
وأطلق ��ت ف ��ي  23أيلول « 2007الوثيقة اإلس�ل�امية ح ��ول العنف والتطرف» بع ��د أحداث نهر
البارد ،مبشاركة  170شخصية علمائية ،وذلك في فندق فينيسيا .وأقامت بعد ذلك عام 2010
مؤمت ��ر ًا عام� � ًا في قاعة مركز اجلماعة في بيروت ،ضم قي ��ادات اجلماعة املركزية واملناطقية،
ناق ��ش تط ��ور عم ��ل اجلماعة في اطار الواق ��ع اللبناني الع ��ام ..على أم ��ل أن تتابع اجلماعة
أداءها الدعوي والسياسي ،في مؤمترات عامة الحقة ،وفي أوسع نطاق ممكن.

استحكام الخالف الطائفي
حول قانون االنتخاب
هل يعيدنا إلى قانون الس ّتين؟
اإلسالميون في لبنان
ّ
من االهتمامات المفتوحة
إلى اللبننة الخاصة

الفلسطينيون
الالجئون
ّ
في سوريا ونكبتهم الثانية
 69عام ًا على النكبة
ذكرى بتوقيع األسرى وبازار ترامب
المعارضة السورية :نأمل أن تطرح األمم المتحدة
خطة عملية أكثر في «جنيف »6
األمم المتحدة :مبدأ المحاسبة على الجرائم بسوريا
في غاية األهمية والحساسية

الجماعة اإلسالم ّية
تقيم مؤتمرها العام في البيال
وتطلق وثيقتها «رؤية وطن»
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لقطات لبنانية

العد»
باسيل يرفض «قانون ّ

أعلن رئيس «تكت��ل التغيير واإلصالح»
الوزي��ر جب��ران باس��يل «أننا ال نري��د قانون
الع��د ،اتفقن��ا عل��ى أن نوقف العد ،ب��ل نريد
قانون��ا ً تك��ون املعي��ار في��ه اخلصوصي��ات
والدميوقراطي��ة التوافقي��ة ،وإال فلتك��ن
املواطنة الكاملة الت��ي نحن حاضرون لها».
وق��ال إن «هن��اك خلالً في متثيل املس��يحيني
في النظ��ام وفي البرملان نطالب بتصحيحه،
وهذا اس��مه ميثاقية ولي��س طائفية» .ولفت
إل��ى أن «هدفن��ا هو تصحي��ح التمثي��ل فهل
هي عنصرية إزالة الظلم عن فئة؟» .وأس��ف
«ملا قيل عن إس��قاط طرح مجلس الش��يوخ،
والتأهيلي قائم حتى إيجاد البديل».
وق��ال بع��د اجتم��اع التكتل برئاس��ته:
«مثالً ،عندما يطالب احلزب االش��تراكي بأن
تكون الش��وف وعاليه دائرة واحدة احتراما ً
خلصوصي��ة ال��دروز ه��ل ه��ذه طائفي��ة أم
علمنة؟ وحني ترفض طائفة أخرى ،الشيعة
أو الس��نة ،هذا القانون ألن��ه ال يعطيها كامل
نوابها ،ماذا نسمي هذا األمر؟».

«المستقبل» :لعودة
حزب الله إلى لبنان الجامع

جتنب��ت كتل��ة «املس��تقبل» النيابي��ة
في بي��ان صادر ع��ن اجتماعها األس��بوعي،
برئاس��ة الرئيس ف��ؤاد الس��نيورة ،احلديث
عن قان��ون االنتخاب .واس��تعادت «الذكرى
الـ  28الستش��هاد املفتي الشيخ حسن خالد
والثوابت الوطنية التي متسك بها واستشهد
م��ن أجله��ا ،وش��كل مرك��ز اس��تقطاب ل��كل
املؤمنني بهذه الثوابت» .ودعت الى «متابعة
هذا النهج الوطني».
ومع اقتراب موع��د عيد التحرير في 25
اجلاري ،أعربت عن «حزنها الش��ديد ملا آلت
إليه األمور نتيجة تنكر «حزب الله» وتفويته
الفرصة لتعزيز السلم األهلي بني اللبنانيني
ف��ي ع��ام  2000وخالل ع��دوان متوز 2006
بعدم��ا ح�� ّول س�لاحه بفعل ممارس��اته الى
موضوع خالفي ب�ين اللبناني�ين بعدما غيّر
وجهة س�لاحه إلى صدوره��م وبعد ذلك إلى
صدور األشقاء السوريني والعرب».

الجميل :من المعيب
ّ
االستخفاف بعقولنا

األمـان  -العــدد  19 - 1263أيـ ــار 2017م
متف��ق عليه في بكركي ،ردوا بأنه جرمية في
حق املس��يحيني ،واليوم ع��ادوا الى طرحه.
اعتمدوا قانونا ً لنناقشكم فيه».

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

قانون فؤاد شهاب

ميقاتي :وجدت «إيجابية
مطلقة» عند الرئيس بري

أزم��ة قان��ون االنتخ��اب واالتص��االت
القائمة إليجاد حلول لها ،كانت محور لقاءي
رئي��س مجل��س الن��واب نبيه ب��ري في عني
التينة ،مع الرئيس جنيب ميقاتي.
وقال ميقاتي بعد اللقاء« :كنت قد حذرت
في اجتماعي بدولة الرئيس قبل اسابيع مما
ق��د نصل إلي��ه .اليوم وجدت عن��ده إيجابية
مطلقة عكس��ت نتائج االجتم��اع الذي حصل
مس��اء األح��د ،وهو ينتظ��ر األجوب��ة على ما
طرح ،ويأمل ان تكون إيجابية لتسير األمور
كم��ا يج��ب وجت��ري االنتخاب��ات النيابية».
ومتنى «ان تنس��حب الالءات على املش��روع
املس��مى «تأهيل��ي» وعل��ى اقت��راح انش��اء
مجل��س للش��يوخ ف��ي الوقت احلاض��ر ،ألن
الطريقة التي يطرح فيها املوضوع ارجتالية،
ف��ي الوقت ال��ذي ننظر جميعا ً الي��ه على أنه
رؤية متقدمة للمستقبل ولسبل حماية لبنان
بالت��وازي مع الوصول الى مجلس نواب من
دون توزيع طائفي».

مداهمات واشتباكات
في منطقة عرمون

وقع ليل الثالثاء املاضي اشتباك عنيف
ب�ين ع��دد م��ن املطلوب�ين وق��وة من ش��عبة
املعلومات كانت أش��به بحرب حقيقية دارت
رحاها بني عدد كبير من املتقاتلني في منطقة
عرمون.
فق��د دهم��ت ق��وة كبي��رة م��ن ش��عبة
املعلومات ش��قة حتص��ن فيها عدن��ان جابر
وع��دد م��ن املطلوب�ين الذين ب��ادروا بإطالق
النار بغ��زارة على الق��وة املهاجمة وما لبثت
اال ان انتقلت املعرك��ة الى األحراج والوديان
احمليطة.
وقد قام ش��بان ملثمون م��ن املعلومات
بقطع الطريق الرئيس��ية امام مف��رق البيادر
صعودا ً وجرى ارجاع جميع السيارات على
اعقابها.
ووفق مصادر خاصة ،فقد ادى االشتباك
الى مقت��ل املطلوب عدنان حس��ن جابر ،كما
ادى االش��تباك إلى مقتل ش��خص آخر من آل
حمود كان برفقته.

الجسر :التفاهم تام
بين عون والحريري

دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي
اجلميّ��ل لـ«الذه��اب ال��ى التصوي��ت إلق��رار
قان��ون انتخ��اب واج��راء االنتخاب��ات ب��دل
تضيي��ع الوق��ت» ،معتب��را ً «أن م��ن املعي��ب
االس��تخفاف بعقولن��ا والقول انك��م تريدون
انشاء مجلس شيوخ ،فمن لم يتم ّكن خالل 8
أعوام من اق��رار قانون انتخاب ،هل ميكن ان
يقنعنا بأنه في أس��بوعني سينش��ئ مجلس
ش��يوخ ويقرر صالحياته وطريقة انتخابه،
ومن هو الرئيس ونائب الرئيس ،وان ُيجري
انتخابات نيابية؟».
ورأى في مؤمت��ر صحافي في الصيفي،
«أنن��ا نتح��دث ع��ن قان��ون انتخ��اب ،وانتم
تتحدثون عن تسوية انتخابية واالتفاق على
نتائج االنتخابات سلفاً» ،منتقدا ً «التقلب في
السياس��ة ،فعندم��ا طرحن��ا النس��بية بـ15
دائرة قبل ش��هر وذ ّكرناهم بأن ه��ذا القانون

حوري :الحوار مفتوح

وجهة نظر

أكد عضو كتلة «املستقبل» النائب سمير
اجلس��ر ،أن هن��اك تفاهم��ا ً تام��ا ً ب�ين رئيس
اجلمهوري��ة العم��اد ميش��ال ع��ون ورئيس
مجلس الوزراء س��عد احلريري ح��ول القمة
العربية  -االميركية« ،ومن االفضل أن يكون
لبنان حاضرا ً في القمة ألن من حضر السوق
باع واشترى» ،الفتا ً إلى أن «موضوع الدعوة
قد يكون منس��قا ً بينهما لع��دم إحراج فخامة
الرئي��س ،ألن أس��اس االجتماع ه��و مواجهة
التدخ�لات االيراني��ة في املنطق��ة ،والرئيس
عون ل��ه عالق��ات ايجابية مع اي��ران ،فرمبا
لع��دم إحراجه وجد هذا املخ��رج» .وعلّق في
حديث الى تلفزيون «املس��تقبل» على إمكان
وج��ود متضرري��ن من التفاهم��ات احلاصلة
ب�ين الرئيس�ين ،بالق��ول« :ف��ي السياس��ة
هناك دائما ً من ينش��غل بال��ه في حال وجود
تفاهم��ات بني طرفني» .وأوض��ح أن «قانون
االنتخاب��ات يش��هد ف��ي كل دول العال��م
جتاذبات بني األكثرية واألقلية بحيث تهدف
كل منه��ا م��ن خالله ال��ى حتس�ين مواقعها،
ولك��ن ف��ي ال��دول الدميوقراطية يص��ار الى
التصويت على القان��ون ،وتنتهي االمور .أما
في لبنان فاملوضوع مرتبط بالطائفية ،لذلك
تكون االمور شائكة ومعقدة».

بقلم :أمين حجازي

ش��دد عض��و كتل��ة «املس��تقبل» النائب
عم��ار ح��وري ،عل��ى أن «الرئي��س س��عد
احلري��ري يعم��ل لي��ل نه��ار ملعاجل��ة مل��ف
قان��ون االنتخاب ويح��اول تقري��ب وجهات
النظر ،وقد جنح في تقريب املسافات».
وأش��ار ف��ي حديث ال��ى اذاع��ة «صوت
لبن��ان  ، »93,3 -الى أن «كل االفكار متداولة
واحلوار مفتوح وهناك بع��ض التعقيدات».
وق��ال« :كلم��ا اقتربن��ا م��ن اتف��اق الطائ��ف
والدس��تور اقتربنا من للجميع» .وتوقع «أن
يسبق جلس��ة التاس��ع والعش��رين من أيار
اجل��اري اتفاق على قانون جديد وفتح دورة
استثنائية حتى العشرين من حزيران».

حاالت إغماء في رومية
من الموقوفين اإلسالميين

س��جلت حوال��ى عش��رين حال��ة إغماء
بني نزالء سجن رومية املضربني عن الطعام
حس��ب صور س��ربت عبر وس��ائل التواصل
االجتماع��ي ومت نق��ل البع��ض الى ع��دد من
املستش��فيات ،وحضر ممثل وزي��ر الداخلية
نهاد املشنوق وممثل دار الفتوى في محاولة
القناع السجناء بوقف االضراب عن الطعام،
إال أن��ه ب��اء بالفش��ل مطالبني بالعف��و العام
دون أي ش��يء آخ��ر .وأف��ادت معلومات بأن
احل��االت الصحي��ة ف��ي الس��جن أصبح��ت
متأزم��ة ج��داً» واملرك��ز الطبي ف��ي رومية لم
يع��د يتس��ع لتلبية جميع املرض��ى وامتألت
املمرات بالسجناء املغمى عليهم.
وتعليق��ا ً عل��ى م��ا يج��ري ق��ال النائب
س��مير اجلس��ر في حديث تلفزيوني ان ملف
املوقوف�ين اإلس�لاميني مل��ف ش��ائك ،وهناك
ظلم كبير واقع على املوقوفني اإلسالميني.
وأضاف« :الرئيس سعد احلريري يعمل
عل��ى قانون العف��و العام ،وهو مل��ف دقيق،
وإن حجم التوقيفات كبي��ر جداً ،وهناك ظلم
كبير أيضا ً في موضوع التحقيق ،ومن يطلع
على تقري��ر هيومن رايتس ووتش يرى مدى
الظلم الواقع على هؤالء ،باإلضافة إلى املدى
الزمني الذي يفوق الستة أشهر بني اجللسة
واألخ��رى ،وه��ذا أم��ر غي��ر طبيع��ي وكل من
أجرى اتصاال ً أو تلقى اتصاال ً أو زاره أحد ما،
يصار الى اعتقاله ،فهذا ال يجوز».

في دستور الطائف الذي اصطنع في خريف  1989وأقر دستوري ًا في عام
 ،1990ن ��ص يقول باعتم ��اد احملافظة دائرة انتخابية بعد اعادة التقس ��يمات
اإلداري ��ة في الدول ��ة اللبنانية .ولك ��ن القانون اﻻنتخابي ال ��ذي أجريت على
أساس ��ه انتخابات خريف  1992لم يش ��هد أي اعادة للتقسيمات اإلدارية التي
كان يحكى في اتفاق الطائف أنها ستؤدي الى زيادة عدد احملافظات وبالتالي
ال ��ى اعتماد أكثر من س � ّ�ت دوائر انتخابية ،وه ��و عدد احملافظات آنذاك .وقد
ُش ِّوه املعيار الواحد الذي جرى على أساسه حتديد الدوائر اﻻنتخابية ،وذلك
بع ��د أن اعتم ��د القضاء دائ ��رة انتخابية في محافظتي جب ��ل لبنان والبقاع،
وجعل ��ت محافظت ��ا النبطي ��ة واجلن ��وب دائ ��رة انتخابي ��ة ،وتوح ��دت بي ��روت
ُ
العاصم ��ة ف ��ي دائ ��رة انتخابية واحدة .وقد ش ��كل ه ��ذا التف ��اوت في حتديد
الدوائ ��ر اﻻنتخابي ��ة س ��بب ًا من اﻷس ��باب التي س ��وغت املقاطع ��ة االنتخابية
املس ��يحية في ذلك العام .حينها اعتبر الساس ��ة املسيحيون ،أو معظمهم ،أن
القان ��ون الذي اعتمد في عام  1960قد ُأطيح بهدف إطاحة القوة املس ��يحية
داخل الكيان السياسي اللبناني .وأن القانون اﻻنتخابي الذي جرى استيالده
في ذلك العام (  )1992كان يهدف في ما يهدف إليه ،إلى توزيع عدد كبير من
املقاعد املس ��يحية على زعامات الطوائف اإلسالمية الذين باتوا قادرين على
اإلتيان بنواب مس ��يحيني طائعني وتابعني للباب العالي الس� �نّي أو الش ��يعي
أو ال ��درزي .وبات ��ت بكرك ��ي بقي ��ادة البطريرك نص ��ر الله صفير ف ��ي مقدمة
املعترض�ي�ن على القانون اﻻنتخابي املعتم ��د ،وكان هذا اﻻعتراض يتكرر في
اﻻنتخابات الالحقة التي جرت في عامي  1996و .2000
وﻻ ضي ��ر ف ��ي هذا اخلض ��م من اع ��ادة التذكير بأن التي ��ار الوطني احلر
مدعوم� � ًا من ع ��دد من الق ��وى السياس ��ية احلليفة قد خاض معركة شرس ��ة
اس ��تخدمت فيه ��ا كاف ��ة التحالفات في مؤمتر الدوحة في أي ��ار من عام 2008
بغي ��ة ف ��رض الع ��ودة الى قانون الس ��تني ﻷنه أفضل الس ��بل الت ��ي قيل آنذاك
إنه ��ا تعي ��د احلق املس ��يحي إل ��ى أصحابه .وعندم ��ا جاءت نتيج ��ة انتخابات
ربي ��ع  2009عل ��ى غير م ��ا يتمنى اجلن ��رال ع ��ون وحلفائه ،وعل ��ى الرغم من
توسيع الكتلة النيابية للتيار الوطني احلر ،فإن قانون الستني صار مذموم ًا
مدحور ًا مغضوب ًا عليه.
لق ��د دأب ��ت معظ ��م الق ��وى السياس ��ية اللبناني ��ة عل ��ى امت ��داح الرئيس
الراحل فؤاد ش ��هاب ،والثناء على عهده الذي ش ��هد بناء املؤسس ��ات الرسمية
التأسيس ��ية ف ��ي اإلدارة اللبنانية م ��ن مجلس خدمة مدني ��ة وهيئات رقابية.
وس ��جل في تاريخ الراحل ترفعه عن التمديد الذي يراود العديد من رؤس ��اء
اجلمهورية في نهاية وﻻياتهم .وكذلك فعل في عام  1970عندما بات العائق
الدس ��توري زائ�ل ً�ا م ��ن أمام ترش ��حه والعودة ال ��ى القصر الرئاس ��ي .وهذا ما
يفس ��ح في املجال أمام اجلميع كي يدعوا أنفس ��هم واﻵخرين إلى العودة إلى
قانون فؤاد ش ��هاب اﻻنتخابي بعد أن فش ��لت كافة احملاوﻻت الس ��تيالد قانون
انتخاب ��ي يجم ��ع علي ��ه اللبناني ��ون ،وانفاذ ًا للمقول ��ة السياس ��ية والقانونية
الت ��ي تعتب ��ر أن اﻻنتظام في حص ��ول اﻻنتخابات أهم من مضم ��ون القانون
اﻻنتخابي وتفاصيله املتشعبة.
ان قانون فؤاد شهاب وفق التسمية التي نقترح هو القانون النافذ الذي
حتيط بالهروب منه اش ��كاﻻت دس ��تورية وقانونية عديدة قد يتحمل تبعاتها
الرئيس ميش ��ال عون ال ��ذي رفض التوقيع على املراس ��يم التنفيذية إلجراء
انتخاب ��ات الع ��ام احلالي ف ��ي مواعيدها احملددة والتي وقعه ��ا وزير الداخلية
نهاد املش ��نوق ورئيس احلكومة س ��عد احلريري .ومن ﻻ يعجبه تسمية قانون
الستني فما عليه إﻻ أن يلجأ إلى التسمية البديلة ...قانون فؤاد شهاب!<

الحوت :كلما اقتربنا من  20حزيران ستتوقف لعبة عض األصابع
وس��ط حالة املراوحة في م��ا يتصل بقان��ون االنتخابات
النيابي��ة ،ش��دد نائ��ب «اجلماع��ة اإلس�لامية» الدكت��ور عماد
احلوت على أن القوى السياس��ية م��ا زالت متارس لعبة عض
األصابع ف��ي ما بينها للوص��ول إلى أكبر قدر من املكتس��بات،
«لكنني ما زل��ت أتأمل أنه كلما اقتربنا م��ن  20حزيران املقبل،
زاد منس��وب األل��م عند القوى السياس��ية ،وبالتالي ستش��عر
بخطر الفراغ وستوقف لعبة عض األصابع ،وصوال ً إلى قانون
قد ال يكون األمثل ،لكنه املخرج من الفراغ».
وقال احل��وت لصحيفة «السياس��ة» إن «طرح النس��بية
متقدم حاليا ً على غيره من الطروحات ،لكن تبقى التفاصيل ،ال
سيما ما يتصل بحجم الدوائر وطريقة الصوت التفضيلي ،وهل
نذهب إلى انتخابات بالنس��بية فقط ،أو إلى انتخابات حتضر
إلنش��اء مجل��س للش��يوخ» .وأوض��ح أن «إج��راء االنتخابات
النيابي��ة بعد  20حزيران املقبل ،على أس��اس قانون الس��تني

دون��ه صعوبات دس��تورية ،ألن املادة  25من الدس��تور تتكلم
عن حل البرملان وليس انتهاء م��دة املجلس النيابي ،وبالتالي
فإن هذا احلل قد يكون متعذرا ً في ذاك الوقت».
وأشار إلى أن «أهمية املؤمتر األخير الذي عقدته اجلماعة
اإلسالمية في لبنان ،أنه األول الذي يعقد بشكل علني بالكامل،
وش��دد عل��ى أن «م��ا تضمنت��ه وثيق��ة اجلماعة من دع��وة إلى
اخل��روج من منطق احملاصص��ة الطائفية إل��ى منطق املواطنة
والوطن ،فهذا يؤكد مدى ش��عورنا بحراج��ة املوقف واحلاجة
إل��ى أن تتن��ازل الق��وى السياس��ية والطوائ��ف ع��ن أنانياتها
للذهاب إلى إنقاذ الوطن من الفراغ واملخاطر التي تتهدده».
وق��ال إن «اجلماع��ة تقدم ه��ذه الوثيق��ة للنق��اش ،وأنها
مس��تعدة للتع��اون م��ع كل م��ن يقتن��ع بالطروح��ات ،وه��ي
دع��وة أيض��ا ً للتالق��ي على مش��روع ولي��س على زعام��ات أو
إقطاعيات»}.

لبنان :ألف ل.ل ،سوريا  50ل.س ،السعودية  5رياالت ،االمارات  7دراهم ،قطر  5رياالت ،الكويت  300فلس ،األردن  700فلس ،البحرين  500فلس ،اليمن  200ريال ،مصر  6جنيه،
السودان  3جنيه ،املغرب  10دراهم ،فرنسا يورو واحد ،انكلترا جنيه واحد ،الواليات املتحدة وبقية األقطار  1،5دوالر أو ما يعادلها.
داخل لبنان 75 :ألف ليرة لألفراد  100/ألف ليرة للمؤسسات

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)
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يعان��ي لبن��ان ظروف��ا ً مأس��اوية ضاغط��ة ،لي��س ف��ي املج��ال السياس��ي
واالجتماعي فقط ،ولكن في ش��تى املجاالت االقتصادية واملعيش��ية ،وحتى في
مجاالت االس��تقرار األمني .فالنواب ما عادوا يخجل��ون من اتهام بعضهم بأنهم
يهزؤون بشعبهم املظلوم ،وأن من املعيب أن ميارسوا عملية قتل الوقت من أجل
تعطيل االس��تحقاقات الدس��تورية كإجراء االنتخابات النيابية ،وعقد جلس��ات
حلل مش��اكل البلد ومعاجلة أزماته الضاغطة ،حتى بتنا على يقني بأن البلد إذا
خرج من أزمة فإنه س��وف يقع في أزمة أخرى أشد تعقيدا ً من سابقتها .لكن هل
لبنان وحده يعيش هذه األزمات ويعاني مشاكل معقدة ومتالحقة؟
العال��م العرب��ي كل��ه يعاني أزم��ات .ولعل م��ا ميتاز ب��ه لبن��ان أن أزماته
دس��تورية وسياس��ية ،بينما األقطار األخرى غارقة في حروب أهلية وصراعات
عس��كرية من��ذ س��نوات ،دون أن تب��دو ف��ي األف��ق أي ثغ��رة للخ��روج م��ن هذه
األزمات.
ً
خ��ذوا س��وريا مثال ،أق��رب األقط��ار الى لبن��ان ،الت��ي مارس��ت دور «دولة
الوصاي��ة» التي كانت مراكز مخابراتها تش��كل احلكومات وتقيلها ،ومتدّد والية
رئي��س اجلمهوري��ة أو املجالس النيابية ،دون ضجي��ج وال أزمات .وكانت تكفي
اش��ارة من «عنجر» لتوجي��ه خيارات الكتل النيابية أو القوى السياس��ية ،وهي
الي��وم منذ مطلع عام  2011تعيش في حرب طاحنة ،بدأت مبظاهرات ش��عبية
مطلبية ،ترفع ش��عار احلرية والدميقراطية ،وتردد ن��داء «يا الله يا الله ..ما لنا
غيرك يا الله» ،وانتهت باس��تعمال النظام كل أس��لحته الثقيلة ملواجهة الشعب
األع��زل ،وباس��تقدام امليليش��يات الطائفي��ة ،لبناني��ة وعراقية وم��ن كل أصقاع
األرض لسحق ثورة الشعب السوري وشد أزر النظام ،ليتابع أداءه االستبدادي
الوراث��ي الطائف��ي .وإذا كان النظ��ام ق��د فش��ل في االس��تجابة ملطالب الش��عب
الس��وري ،فقد جنح في تش��كيل خاليا إرهابية حملت اس��م اإلسالم وشعاراته،
ليق��ول للعالم إنه يواجه ح��ركات إرهابية متطرف��ة ،وأن مواجهة هذه التيارات
تشكل أولوية في التصدي لها حتى ال ميتد خطرها الى بقية أنحاء العالم.
وأين هي سوريا اليوم؟ لقد سقط قرابة ستمائة ألف سوري ضحايا احلرب
الدائرة ،ال س��يما نتيجة القصف اجلوي واملدفعي ،والبراميل املتفجرة ،وإحراق
املعتقلني األبرياء في س��جن صيدنايا وهم أحياء .وتشريد ماليني السوريني في
األقطار املجاورة وفي كل أنحاء العالم ،طلبا ً للمأوى ولقمة العيش والهروب من
بغ��ي النظام .حت��ى لو كتب الله لس��وريا أن تخرج من احل��رب ويجري االتفاق
على وقف اطالق النار في االستانة أو جنيف ..كم من الوقت حتتاج عملية اعادة
بناء س��وريا ..بعد أن جرى تدمير املدن والقرى والبن��ى التحتية ..وهذه عملية
حتتاج إلى عشرات مليارات الدوالرات.
وفي ليبيا ،التي اش��تكى فيها الش��عب من ظلم العقيد مع ّمر القذافي وتف ّرده
باحلكم ،وتبديده ثروات الش��عب الليبي النفطية ،دخلت ليبيا في حروب أهلية
حت��ت عناوي��ن مختلفة ،وباتت مقس��مة بني والي��ات وأقاليم ميك��ن أن تعصف
بوحدته��ا الوطني��ة ،وتعطي األقط��ار املجاورة فرصة لتقاس��م ثروات الش��عب

الليب��ي املقهور .ويقول البع��ض ان الربيع العربي هو املس��ؤول ،وانه لوال تقدم
اإلس�لاميني نحو س��دّة احلكم والس��لطة ملا نش��بت هذه احلروب واالنقسامات،
متناس�ين أن احلكم الفردي املستبد ال ميكن أن يس��تمر ممسكا ً مبقدرات الشعب
وثروات��ه الى األبد .وإذا كان احلكم املس��تبد قد جنح في س��حق القوى احلزبية
والسياس��ية حت��ى ال يك��ون له ش��ريك وال وريث ،فذل��ك ال يعني ان يس��تمر هذا
الوضع الى األبد.
واليمن الس��عيد ،ال��ذي ثار عل��ى نظام علي عب��د الله صالح ،وب��دأ طريقه
باجت��اه دول��ة دميقراطية حديثة ،ليعود «س��عيداً» كما كان ،ش��هد انقالبا ً على
نظام��ه نتيج��ة حتالف م��ا بني «قوات صال��ح» والعش��ائر التابعة ل��ه ،وقبائل
طائفية تس��عى إلى اس��تعادة دورها الذي كانت متارس��ه في اليم��ن في عهد آل
حميد الدين أو س��واهم ،قبل ثورات الش��عب اليمني ،سواء ضد حكم االمامة عام
 ،1948أو بزعام��ة عبد الله الس�لال عام  ،1962وما تزال اليم��ن تعاني حروبا ً
أهلية ،دخل��ت فيها أطراف إقليمية ورمبا دولية .وعلى الرغم من محاوالت دولة
الكوي��ت جمع أط��راف النزاع ملجرد الوصول إلى وقف إلطالق النار ،وقد فش��لت
ه��ذه احمل��اوالت ..فإن اليمن مهدد باالنقس��ام من جديد ،ما بني ش��مال وجنوب،
وتوزع الوالء بني الدول اخلليجية ،فضالً عن االنقس��ام اإليراني اخلليجي بشكل
واسع.
إلى أين نكمل الطريق؟ الى مصر التي انقلبت على أول حكم مدني دميقراطي
في تاريخها الق��دمي واحلديث ،والى أزماتها االقتصادية وانهيار قدراتها املالية،
أم ال��ى األردن ال��ذي يعاني نفس االنهي��ارات نتيجة تدفق النازح�ين العراقيني
والس��وريني ،أم الى الش��مال االفريقي الذي يعاني في اجلزائر أزمات دستورية
بعد االنتخابات النيابية ،أم إلى تونس التي كانت تعيش على السياحة فنضب
معينه��ا نتيجة اخلوف من تهديدات داعش وأخواته��ا ،وعدم االتفاق على نظام
حكم عادل ومس��تقر ،الى املغرب الذي حقق فيه ح��زب العدالة والتنمية أغلبية
نيابية واضحة ،وحرص من بيدهم السلطة على أن ينأوا برئيس احلزب املنتصر
(عبد اإلله بن كيران) عن تشكيل احلكومة وحتقيق مشروعه السياسي.
أي��ن نح��ن م��ن كل هذه النم��اذج حولن��ا ف��ي العال��م العربي؟! نحم��د الله
أنن��ا مارس��نا احلروب األهلي��ة وصراعات الطوائ��ف واملذاهب واألح��زاب ..وأن
اس��تغراقنا في الفراغ الرئاس��ي أو التمديد للمجلس النياب��ي لم يصل بنا إلى ما
هو أكبر وأخطر .ومؤس��ف جدا ً ان يكون لبنان والعالم العربي غارقني في هموم
ومش��اغل داخلية ،في الوق��ت الذي يخطط قادة العالم إلعادة تش��كيل الش��رق
األوس��ط ،والعال��م العربي خاص��ة ،بزعامة الرئي��س األميركي اجلدي��د دونالد
ترام��ب .وأنه كم��ا عكف وزي��را خارجية بريطانيا وفرنس��ا على اجن��از اتفاقية
(سايكس  -بيكو) ،فإن وزيري خارجية أميركا وروسيا (كيري والفروف) سبق
أن اطلقا صيغة جديدة للعالم العربي ،وإن مؤمتر الرياض (العربي اإلس�لامي
األميركي) في األسبوع القادم ،سوف يحمل هذا املشروع ..وسيكون لبنان جزءا ً
منه ..والله املوفق}.

استحكام الخالف الطائفي حول قانون االنتخاب ..هل يعيدنا إلى قانون الس ّتين؟
مع إعالن الرئيس نبيه بري إرجاء اجللسة النيابية
التي كانت مقررة في  15أيار اجلاري إلى  29من الش��هر
نفس��ه ،وإعالن الرئيس ميش��ال عون أن «املجال ال يزال
مفتوح��ا ً حت��ى  19حزيران املقب��ل لالتفاق عل��ى قانون
انتخابي جديد وإقراره» ،نكون قد دخلنا فعليا ً في دوامة
املهل االنتخابية من الباب الواسع.
ففي  31من شهر أيار اجلاري تنتهي الدورة العادية
ملجلس النواب ،وبالتالي إن متديد املهل إلى  19حزيران
القادم يعني ضرورة فتح دورة استثنائية ملجلس النواب،
وذلك عبر مرسوم رئاسي ،وهو ما يعني أن الصراع على
القانون االنتخابي العتيد وتفصيالته سيصل إلى اللعب
على «حافة الهاوية» بكل ما في الكلمة من معنى ،وهو ما
ح ّذر منه األمني العام حلزب الله الس��يد حسن نصر الله
ال��ذي اعتبر أن البحث في القانون االنتخابي قد اس��تنف َد
أغراضه ،محذرا ً من الوصول إلى الفراغ الذي قد يس��قط
لبنان في الهاوية.
ف��ي ظل ه��ذا التج��اذب املر ح��ول قان��ون االنتخاب
وتفصيالت��ه وتفريعات��ه وتنوعات��ه ،يب��دو الس��ؤال
مش��روعا ً عن األس��باب احلقيقي��ة لهذا اخل�لاف ،وحول
بعض الطروحات االنتخابي��ة التي يدور حولها النقاش
السياس��ي منذ نحو ستة أشهر ،أي منذ انتخاب الرئيس
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ميشال عون في تشرين األول .2016
البداي��ة أوال ً من األس��باب احلقيقي��ة للخالف حول
القان��ون االنتخابي .الثنائي املس��يحي املؤلف من التيار
الوطن��ي احل��ر والق��وات اللبناني��ة يتح��دث بصراح��ة
ع��ن ض��رورة اعتم��اد قان��ون انتخاب��ي يحق��ق التمثيل
احلقيقي للمس��يحيني في لبنان بعيدا ً عن باقي الطوائف
اللبناني��ة .ولذل��ك كان��ت العق��دة الطائفية ه��ي النقطة
األساس في طروحات الوزير جبران باسيل االنتخابية،
بدءا ً من القانون األرثوذكسي ،وصوال ً الى مشروع قانون
النسبية مع« التأهيلي» على أساس القضاء.
ورغ��م رف��ض معظ��م الق��وى السياس��ية ملش��روع
«التأهيل��ي» على أس��اس القض��اء ،لكونه غير س��توري
ويقس��م اللبناني�ين ،ف��إن الرئيس ميش��ال ع��ون ما زال
يدافع عنه ويتبناه حتى اآلن.
ففي لق��اء مع وفد رابطة خريج��ي اإلعالم في لبنان
ق��ال الرئي��س ميش��ال ع��ون« :إن القوان�ين االنتخابي��ة
الثالثة التي طرحها تكتل التغيير واالصالح في الس��ابق
رفض��ت ،معتبرا ً انه يتم إلباس بع��ض القوانني ما ليس
فيه��ا» ،وأضاف« :وإني أتس��اءل في ظل س��عي البعض
إلعطاء املش��روع التأهيل��ي طابعا ً طائفي��اً :أين الطائفية
فيه؟ فالتأهيل ليس انتخابا ً ب��ل انتقاء» ،وختم بالقول:
«ان النسبية بالطبع أصح ،اال ان توزع السكان ال يعطي
العدالة الكافية».
ويؤكد هذا الكالم للرئيس ميش��ال عون أن الهاجس
الطائف��ي حاضر بق��وة في أزم��ة قانون االنتخ��اب ،وان
اخلالف ح��ول القوانني االنتخابية هو في جوهره خالف
طائف��ي حول حصص الطوائف في قانون االنتخاب أكثر
منه على الوصول إلى متثيل عادل للبنانيني في املجلس
النيابي.
ولذلك يتمحور البحث حاليا ً حول القانون النس��بي
م��ع الص��وت التفضيل��ي ،والص��وت التفضيل��ي يعن��ي

ببس��اطة أن يق��وم الناخ��ب
بالتصويت على اس��م أو أكثر
في الالئح��ة االنتخابية التي
يريده��ا ،وعند ف��رز األصوات
تعط��ى الالئحة ع��دد املقاعد
التي فازت بها وفق األصوات
الت��ي نالتها ،وت��وزع املقاعد
على مرش��حي الالئحة الذين
حصل��وا عل��ى أكب��ر ع��دد من
األصوات التفضيلية.
ف��إذا كان��ت الالئح��ة
مؤلف��ة م��ن عش��رة مقاع��د،
وفازت في ستة مقاعد من أصل عشرة يتم اختيار الستة
الفائزين م��ن الذين حصلوا على أكبر ع��دد من األصوات
التفضيلية.
ويتمح��ور اخل�لاف اآلن ح��ول اعتم��اد الص��وت
التفضيل��ي عل��ى مس��توى القض��اء كم��ا يري��د الثنائ��ي
املس��يحي والرئي��س س��عد احلري��ري ،أو على مس��توى
احملافظ أو الدائرة كما يريد حزب الله وحركة أمل.
ويعتبر اخلبي��ر كمال فغالي انه «ال فائدة من حصر
الص��وت التفضيلي في القض��اء أو الطائفة ،وهو يناقض
أهداف النسبية باللوائح التي تسعى الى متثيل سياسي
غير طائفي».
باختصار ،اخلالف الطائف��ي حول قانون االنتخاب
حت��ت العنوان السياس��ي أدخ��ل لبن��ان واللبنانيني في
متاه��ة طائفي��ة وانتخابي��ة وسياس��ية ال س��ابق له��ا،
وه��و م��ا ينعك��س عل��ى مجم��ل الوض��ع األمن��ي ،وعلى
االقتص��اد اللبنان��ي الذي يعيش في ظل جمود ال س��ابق
له في قطاعات رئيس��ية مثل قطاع العقارات ،واملصانع،
والنشاط التجاري بصورة عامة الذي يتحمل مسؤوليته
الطبق��ة السياس��ية الت��ي ت��رى أن مصاحله��ا الطائفية

وزراء في احلكومة

والسياسية مقدمة على مصالح اللبنانيني وحياتهم.
لكن ماذا بعد  29أي��ار اجلاري ،و 19حزيران املقبل
إذا اس��تمرت األم��ور على م��ا هو عليه م��ن اخلالف حول
القانون االنتخابي.
في ه��ذا اإلطار تب��دو الطري��ق مفتوحة أم��ام إجراء
االنتخاب��ات على أس��اس قانون الس��تني الناف��ذ .فوفق
املادتني  25و 55من الدستور «أنه في حال حَ ِّل املجلس،
ينبغ��ي حص��ول انتخاب��ات نيابي��ة لزام��ا ً خ�لال ثالثة
أشهر».
وقياسا ً على ذلك ،يرى بعض اخلبراء الدستوريون
انه إذا لم يهتم االتفاق عل��ى قانون لالنتخابات النيابية
قبل  20حزيران ،فإنه ميكن إجراؤها على أس��اس قانون
الستني النافذ في مهلة أقصاها  30أيلول القادم.
فهل يج��ري االتفاق على قانون جدي��د لالنتخابات
م��ن اآلن إلى  19حزي��ران القادم ،أم تجُ ��رى االنتخابات
على أس��اس قانون الس��تني النافذ في  20أيلول القادم؟
س��ؤال للطبق��ة السياس��ية الت��ي تتحكم مبصي��ر لبنان
واللبنانيني}.
بسام غنوم
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في ظل تصاعد الضغوط االقتصادية والعسكرية:

ماذا ّ
تحضر أميركا والكيان الصهيوني لحزب الله ولبنان؟
تزايدت مؤخ��را ً التقاري��ر الدبلوماس��ية واإلعالمية
التي تتحدث عن تصاعد الضغوط األميركية واإلسرائيلية
ضد ح��زب الله ولبن��ان في املرحل��ة املقبل��ة ،فباإلضافة
إلى العقوب��ات املالية التي قد تفرضه��ا اإلدارة األميركية
عل��ى لبنان ف��ي الفترة املقبل��ة ،تتخوف بع��ض املصادر
السياس��ية من وج��ود خطة متكاملة أميركية إس��رائيلية
وبدع��م من دول عربية وإقليمية ضد حزب الله ،وذلك في
إطار احلملة على إيران وحلفائها في املنطقة.
وقد نشرت بعض الوس��ائل اإلعالمية (ومنها موقع
القوات اللبنانية) وصحف غربية تقريرا ً موسعا ً يتحدث
ع��ن «اجتاه أمي��ركا لقي��ادة حتال��ف دول مك�� ّون من 20
دول��ة غربية وعربي��ة وإقليمي��ة بهدف التحضي��ر لعمل
ضخ��م ضد حزب الل��ه» ،وانه جرى عقد اجتماع موس��ع
ف��ي وزارة املالي��ة األميركي��ة ض��م ممثلني ع��ن مجموعة
ال��دول األعضاء ف��ي مجموعة التنس��يق األمن��ي الدولية
وبحضور ممثلني عن جهاز االنتربول الدولي ،وان الهدف
م��ن االجتماع ضرب كل س��بل متويل ح��زب الله في إطار
اس��تراتيجية شاملة ال تستثني الراعي األساسي له وهي
إيران ،وتوازي اإلدارة األميركية بني العمل العسكري ضد
احلزب في سوريا وبني جتفيف منابع متويله».
ومب��وازاة ه��ذه املعطيات ج��رى احلديث ع��ن قيام
اإلدارة األميركي��ة في األس��ابيع املقبلة بف��رض املزيد من
العقوبات املالي��ة على حزب الله وحلفائ��ه في لبنان ،ما
يعني ان هذه العقوبات قد تش��مل بعض قادة حركة أمل
والتيار الوطني احلر وش��خصيات أخرى ،ما س��يكون له
انعكاس��ات خطي��رة ليس فق��ط على حزب الل��ه ،بل على
الوضع اللبناني عامة.
فم��ا هي حقيق��ة الضغ��وط األميركية واإلس��رائيلية
عل��ى حزب الله ولبنان في املرحلة املقبلة؟ وهل س��تصل
الى مستوى شن عمل عسكري يستهدف احلزب ولبنان؟
وكيف تتعاطى قيادة حزب الله مع هذه الضغوط؟

الضغوط األميركية واإلسرائيلية

بداي��ة م��ا ه��ي حقيق��ة تزاي��د الضغ��وط األميركية
واإلسرائيلية على حزب الله في املرحلة املقبلة؟
لم تعد املعلومات واملعطي��ات حول تزايد الضغوط
األميركي��ة واإلس��رائيلية عل��ى ح��زب الله س��رية أو غير
معلن��ة ،فالتقاري��ر الدبلوماس��ية وامليداني��ة واإلعالمية
تؤك��د ه��ذه الضغوط وتزايده��ا ،إن عل��ى الصعيد املالي
أو الدبلوماس��ي أو اإلعالم��ي أو عل��ى الصع��د األمني��ة
والعسكرية.
ف��اإلدارة األميركية ب��دأت التحضير ملش��روع جديد
لف��رض عقوب��ات مالية جدي��دة ق��د ال تقتصر فق��ط على
املس��ؤولني في احلزب ومؤسس��اته ،بل ستشمل قيادات
لبناني��ة حليفة للحزب (م��ن حركة أمل والتي��ار الوطني
احلر وأحزاب أخرى).
وق��د عبَّ��ر حاكم مص��رف لبن��ان رياض س�لامة في
تصريح لقن��اة (سي،ان،بي،س��ي) األميركي��ة «عن قلقه
إزاء انعكاس��ات العقوب��ات اجلدي��دة على لبن��ان ،ألنه ال
توج��د معلومات تفصيلية عن املش��روع اجلديد ،لذا ال ب ّد

م��ن وجود اس��تراتيجية تواصل بني احلكوم��ة اللبنانية
واإلدارة األميركية ملتابعة هذا امللف».
كذلك ب��دأ وفد مصرفي لبناني بزي��ارة ألميركا للقاء
م��ع املس��ؤولني األميركي�ين لبح��ث تفاصي��ل املش��روع
األميركي اجلديد والذي س��يضيف اجراءات أكثر صراحة
م��ن القانون  2297اله��ادف الى جتفيف مص��ادر متويل
حزب الله.
وبالتزامن مع هذه االجراءات األميركية املشددة ،بدأ
الكيان الصهيوني اجراءات ميدانية في ش��مالي فلسطني
وعلى احلدود مع لبنان تشير إلى احتمال حصول عدوان
إس��رائيلي جدي��د عل��ى ح��زب الله ولبن��ان ف��ي املرحلة
املقبلة ،ما دفع قيادة احلزب إلى الرد على هذه االجراءات
بإعادة نشر مجموعات من املقاومة اإلسالمية في العديد
م��ن املناط��ق اجلنوبي��ة ورفع حال��ة االس��تعداد واحلذر
وتوجيه حتذي��رات واضحة إلى الكيان الصهيونيي «من
ان أي ع��دوان إس��رائيلي جديد على لبنان س��يواجه بر ٍّد
قاس».
ٍ
لك��ن األخط��ر ف��ي ه��ذه التحضيرات م��ا أش��ار إليه
«موق��ع الق��وات اللبناني��ة اإلعالم��ي» ال��ذي حت��دث عن

ر ّد حزب الله ولبنان

لك��ن كيف يواج��ه حزب الله ولبن��ان هذه الضغوط
املتزايدة ،وهل ميكن منع تداعياتها املستقبلية؟
على املس��توى الرس��مي اللبنان��ي والقطاع املصرف
اللبنان��ي بدأت سلس��لة اتص��االت ولقاءات ف��ي لبنان أو
ف��ي أميركا م��ع املس��ؤولني األميركييني من أج��ل االطالع
عل��ى تفاصيل االج��راءات األميركي��ة اجلدي��دة املتوقعة
والتحذيرات من مخاطرها ،وقد صدر عن الرئيس العماد
ميش��ال ع��ون ورئيس احلكومة س��عد احلري��ري وحاكم
مص��رف لبن��ان سلس��لة مواقف حت��ذر من مخاط��ر هذه
العقوبات وتؤكد العمل ملنع تداعياتها.
أم��ا على صعيد قي��ادة حزب الله ،فه��ي أعلنت على

اإلسالميون في لبنان
ّ
من االهتمامات المفتوحة ..إلى اللبننة الخاصة
بقلم :وائل جنم
خالل أسبوع واحد ّ
نظم إسالميو لبنان مؤمترين
حاش��دين حمال العديد من الرس��ائل السياسية وغير
السياس��ية ،وأ ّك��دا احلضور في الس��احة االس�لامية
اللبنانية بفعالية ،خاصة في ظل حالة االحباط التي
تعيشها هذه الساحة في ضوء الصدمات التي تلقتها
خالل العقدين األخيرين.
فق��د ّ
نظمت هيئ��ة العلماء املس��لمني ( هيئة تضم
ً
ً
علماء دين س�� ّنة) مؤمترا علمائيا ف��ي بيروت في أحد
فن��ادق العاصم��ة ،وقد حض��ر املؤمتر مئ��ات العلماء
اللبنانيني (أكثر م��ن  300عالم دين) الذين ينضوون
ف��ي إط��ار الهيئة ،وقد وف��دوا إلى املؤمت��ر من مختلف
املناط��ق اللبناني��ة .والهيئة تضم علم��اء من مختلف
التوجه��ات االس�لامية ،ولكن يغلب عل��ى عضويتها،
كما هو واضح ،العلماء الذين يؤمنون بأفكار سياسية
وعلى صلة بحركات «االسالم السياسي».
لقد جاء تش��كيل الهيئة متزامنا ً مع ثورة الشعب
السوري ،وأدّت دورا ً كبيرا ً ومهماً ،وال تزال ،في الدفاع
ع��ن هذه الثورة ،وعن حقوق الالجئني الس��وريني في
لبنان ،كما ف��ي حمل هم القضية الفلس��طينية ،فضالً
بالطبع عن حقوق املس��لمني في لبنان ،ال سيما قضية

رؤية وطن ...البقاء لألفضل
واكبت بالتغطية اإلعالمية عبر إذاعة الفجر ومواقع
التواص��ل االجتماعي اخلاصة باملؤمت��ر العام للجماعة
اإلس�لامية في لبنان ،الذي عقد ف��ي قاعة البيال ببيروت
وحمل عنوان «رؤية وطن».
ولألمان��ة ،ل��م تفاجئن��ي طروح��ات اجلماع��ة وال
وثيقته��ا السياس��ية وال كالم أمينها الع��ام املوزون .ولم
اك��ن أنتظ��ر تن��ازالت أو مس��اومات للجماع��ة ف��ي ه��ذه
املرحل��ة الدقيق��ة التي متر به��ا احلركات االس�لامية في
العال��م والت��ي نعي��ش فيها أج��واء ضبابية ف��ي الوطن
وعقما ً ظاهرا ً في السياسة.
ولك��ن ما لفتن��ي هو دق��ة التنظيم وتركي��ز اخلطاب
وحرفي��ة املش��هدية الت��ي عرض��ت الوثيقة السياس��ية
للجماعة.
وم��ا أعجبن��ي املزي��ج املكون م��ن خبرات الش��يوخ
وحماس��ة الش��باب ما ينم عل��ى أن هذه اجلماع��ة والّدة
وعنده��ا املقوم��ات املطلوب��ة ملواكبة العص��ر وملخاطبة
الش��باب الذين هم عصب أي عمل سياس��ي أو اجتماعي
أو حزبي.
لق��د أثبت��ت اجلماع��ة اإلس�لامية اليوم أنه��ا حزب
سياس��ي لبناني واع��د ،ال أقول أن��ه ال يقل ش��أنا ً عن أي

التحضي��ر لعم��ل ضخم ضد حزب الله ق��د ال يقتصر على
أمي��ركا والكي��ان الصهيون��ي ،ب��ل س��يضم ق��وى عربية
ودولية أخرى» .وتعليقا ً على هذا التقرير لم تنف أو تؤكد
مصادر دبلوماس��ية غربي��ة من بي��روت مضمونه ،لكنها
أش��ارت «الى ان هناك خطط��ا ً جديدة يت��م التحضير لها
في أميركا ضد احلزب ،لكن ال توجد معطيات كاملة حول
تفاصيلها».

لس��ان نائب األمني العام الشيخ نعيم قاسم «ان مواجهة
االج��راءات األميركي��ة م��ن مهم��ة احلكوم��ة اللبناني��ة
واملسؤولني اللبنانيني».
وف��ي مواجهة املخ��اوف م��ن احتمال حص��ول عمل
عس��كري اس��رائيلي يس��تهدف حزب الله ولبن��ان بدعم
أمي��ركا ،ح��رص األمني الع��ام حلزب الله الس��يد حس��ن
نصر الل��ه في مواقفه األخيرة «م��ن التخفيف من احتمال
حصول مثل هذا العدوان» وأكد «قوة احلزب وقدراته في
مواجهة أي حرب مقبلة».
لكن بعض األوس��اط السياس��ية من لبنان اعتبرت
«ان ق��رار ح��زب الل��ه باالنس��حاب م��ن بع��ض املواق��ع
العسكرية على احلدود اللبنانية  -السورية ،بعد انتهاء
مهم��ات احل��زب هن��اك ،قد يك��ون ل��ه عالق��ة بالتطورات
املتوقعة من قبل االميركيني واالسرائيليني».
وف��ي اخلالصة ف��إن من الواض��ح ان املرحلة املقبلة
ستش��هد املزيد من تصعيد األج��واء األميركية ضد حزب
الل��ه ولبن��ان وإي��ران ،وباملقاب��ل هن��اك جه��ود عدي��دة
تبذل ،إن على املس��توى الرس��مي اللبناني أو املؤسسات
املصرفي��ة الس��تيعاب الضغ��وط األميركي��ة .أم��ا عل��ى
املس��توى امليدان��ي ،فهن��اك اس��تعدادات متواصل��ة للرد
عل��ى أي عدوان إس��رائيلي ،ما يعني ان أج��واء التوتر قد
ت��زداد ،لكن ذلك ال يعني ان احل��رب واقعة ال محالة ،لكن
االس��تعداد ملواجهة أي ع��دوان هو الطري��ق األفضل ملنع
حصول هذا العدوان}.
قاسم قصير

بقلم :محمد العرب
حزب آخر ،إمنا يتقدم على كثير من األحزاب السياس��ية
بطروح��ات وطني��ة بعيدة ع��ن احملاصصة السياس��ية
والطائفي��ة واحملس��وبيات ،بن��اء عل��ى رؤي��ة وطني��ة
واضح��ة ترتكز على أس��س اميانية وعقائدية راس��خة،
تؤكد وسطية وشمولية وعدالة اإلسالم.
اجلماع��ة اإلس�لامية الي��وم تعم��ل ضمن املس��احة
الوطني��ة املش��تركة م��ع مختل��ف مكون��ات الوطن وهي
مساحة كبيرة واالستثمار فيها مجد وضروري.
التحدي��ات الت��ي تواج��ه اجلماع��ة الي��وم كبي��رة،
وترجمة ما سمعناه يحتاج من كل كوادرها العمل بنفس
«احلرفية» التي أجنحوا فيها هذا اللقاء املهيب.
عتبي الوحيد على اجلماعة اإلس�لامية أنها تأخرت
ف��ي طرح هذه املش��هدية على ال��رأي الع��ام اللبناني ،ما
أت��اح الفرصة أم��ام الرويبض��ة أن يتصدروا الشاش��ات
وميألوا الس��احات ،ولكنها انطالقة متينة وعودة حميدة
س��يكون لها ما بعدها على قاعدة البقاء لألفضل> ،ولقد
كتبنا في الزب��ور من بعد الذك��ر أن األرض يرثها عبادي
الصاحلون<}.

املوقوف�ين االس�لاميني.
وق��د برزت بش��كل واضح
في أح��داث بلدة عرس��ال
عندم��ا ُخط��ف ع��دد م��ن
اجلن��ود اللبناني�ين ،وق��د
قامت حينه��ا الهيئة بدور
الوس��اطة ف��ي محاول��ة
إلط�لاق س��راح اجلن��ود
املخطوف�ين ،وق��د تعرض
علماؤه��ا يومه��ا ملخاط��ر
ج ّم��ة كادت تقتل بعضهم
عندم��ا تعرض��وا لكم�ين
م��ن ع��دد م��ن املس��لحني
املجهولني.
لق��د كان��ت الهيئ��ة يومه��ا تق��دّم اهتماماتها تلك
عل��ى االهتمام��ات اللبنانية ،ولكن الالف��ت في املؤمتر
األخير الذي انعقد يوم األحد  7أيار  2017أن منسوب
االهتم��ام بالقضاي��ا الوطني��ة اللبناني��ة ارتف��ع ف��ي
خطابه��ا ،وبات مقدم��ا ً على القضاي��ا األخرى ،وباتت
تركز أكثر على القضايا اللبنانية ،ومصالح املس��لمني
في لبن��ان .بل أكثر من ذلك ،تبدّل��ت الصورة النمطية
الت��ي كان��ت مأخ��وذة عنه��ا وذلك م��ن خ�لال قيامها
بفتح عالقات وصداقات مع مس��ؤوليني في احلكومة
اللبناني��ة ،وحت��ى م��ع األجه��زة األمني��ة اللبناني��ة،
حتصن الواقع
وتركيزها على األم��ور التي تعتقد أنها
ّ
اللبناني عن االختراق األمني أو األخالقي أو الفوضى،
وتطال��ب بقي��ام دولة املؤسس��ات والقان��ون ،وهو ما
يع�� ّد تط��ورا ً وتقدّما ً ف��ي خط��اب الهيئ��ة واهتمامها،
وهو ما مينحها مزيدا ً من الثقة في الوس��ط االس�لامي
وحتى على مس��توى الوطن ،خاص��ة أنها لم تناصب
املرجعي��ة الدينية الرس��مية (دار الفت��وى) العداء أو
املزايدة ،بل أكدت تكاملها مع هذه املرجعية.
وإل��ى مؤمتر الهيئ��ةّ ،
نظمت اجلماعة االس�لامية
ف��ي لبنان ( تنتمي فكريا ً إلى تيار االخوان املس��لمني)
مؤمترا ً واس��عا ً ي��وم االح��د  14أي��ار  2017في قاعة
املؤمت��رات ف��ي البي��ال ببي��روت حتت عن��وان «رؤية
وط��ن» بحضور رس��مي ملمثل��ي الرؤس��اء الثالثة في
لبن��ان (اجلمهوري��ة واملجل��س النياب��ي واحلكومة)
إضافة إلى وزراء ونواب وممثلي بعثات دبلوماس��ية
وسياس��ية وحزبي��ة ،فضالً ع��ن كوادره��ا وقياداتها
في املناط��ق وبلغ عدد احلضور قراب��ة الف وثالثمئة
ش��خص ،وقد قدّمت أمام وس��ائل االع�لام واملدعوين
رؤيته��ا للواقع اللبناني ،وس��بل معاجل��ة هذا الواقع
على املستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية
وغير ذلك ،فضالً عن رؤيتها للدولة وأجهزتها املختلفة
وسياستها اخلارجية.

االيوبي

الالفت في مؤمتر اجلماعة اإلس�لامية أن خطابها
ورؤيتها ج��اءت منصبّة بش��كل كبير وأساس��ي على
القضاي��ا الوطنية احمللي��ة ،وأكدت خالله��ا لبنانيتها
بش��كل كام��ل ،وتطلعه��ا إل��ى قي��ام دولة مؤسس��ات
تعتم��د القان��ون واملس��اواة ب�ين املواطن�ين ،وتك��ون
املواطن��ة هي أساس��ها ،وترفض االنتم��اء إلى أي من
احمل��اور االقليمي��ة ،وإن كانت تش��دد عل��ى العداء مع
الكي��ان االس��رائيلي ،وعل��ى أن يبقى لبنان ج��زءا ً من
الوطن العربي ،ومن الدول التي تساند حق الشعوب
ف��ي تقرير مصيرها ،فكانت رؤي��ة وطنية لبنانية بكل
ما للكلمة من معنى ،وقد حملت توجها ً جديدا ً واضحا ً
يؤك��د االنخ��راط ف��ي القضاي��ا احمللي��ة دون إغف��ال
القضايا املركزية الكبرى.
واضح أن االس�لاميني اللبنانيني من خالل هذين
املؤمتري��ن ،وم��ن خ�لال سلس��لة مواقف وإج��راءات
يتجه��ون أكثر من ذي قبل إل��ى لبننة خطابهم الديني
والسياس��ي ،وإل��ى تركي��ز اهتمامه��م عل��ى القضايا
احمللي��ة م��ن دون إغف��ال القضاي��ا الكب��رى ،وه��و ما
يضعهم أمام مسؤولية جديدة وجسيمة في آن واحد،
فحال��ة اإلحباط التي تعيش��ها الس��احة املس��لمة في
لبن��ان حتتاج إلى مش��روع جديد يخرجه��ا منها ،في
وقت يش��عر فيه الكثيرون بأن «تيار املس��تقبل» الذي
يتمتع بحضور كبير في الس��احة املسلمة الس ّنية ،لم
يتمكن من إزالة حالة اإلحباط التي تنامت في الفترات
األخي��رة لظروف وأس��باب كثيرة ليس محل نقاش��ها
هن��ا ،وتعتب��ر خطوة االس�لاميني في زيادة منس��وب
اللبننة في خطابهم ومواقفهم واهتماماتهم أمالً لكثير
م��ن املس��لمني واللبناني�ين الت ّواقني ال��ى اخلروج من
حال��ة اجلم��ود واملراوحة والفس��اد ،ولك��ن ذلك يؤكد
مرة جدي��دة أن التحدّي كبير أمام االس�لاميني لتأكيد
قدرتهم على االسهام في إنقاذ البلد من أزماته الكثيرة
التي أرهقت اللبناني�ين وهددت وطنهم باالنهيار أكثر
من مرة}.
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الجماعة اإلسالم ّية تقيم مؤتمرها العام في البيال ..وتطلق وثيقتها «رؤية وطن»
نظم��ت اجلماع��ة اإلس�لامية ف��ي قاع��ة البي��ال
بالعاصم��ة اللبناني��ة  -بي��روت مؤمتره��ا الع��ام حتت
عن��وان «رؤية وط��ن» .وقد حضر املؤمت��ر  1300عنصر
من كوادر اجلماعة من جميع املناطق اللبنانية.
تق��دم احلضور ممثل رئي��س اجلمهوري��ة اللبنانية
الوزي��ر ط��ارق اخلطي��ب ،ممثل رئي��س مجل��س النواب
النائ��ب عمار ح��وري ,النائب محمد قبان��ي ممثالً رئيس
احلكوم��ة س��عد احلريري ،الرئيس حس�ين احلس��يني،
الرئيس ميش��ال س��ليمان ممث�لاً بالوزير محمد يوس��ف
بيض��ون ،ممثل��ون عن الرؤس��اء جني��ب ميقات��ي وفؤاد
الس��نيورة ،الش��يخ صالح الدين فخري ممثالً س��ماحة
مفت��ي اجلمهوري��ة ،األمي��ر حارث ش��هاب ممث�لاً غبطة
البطري��رك بش��ارة الراع��ي ،الش��يخ نزيه صع��ب ممثالً
ش��يخ عقل املوحدين الدروز نعيم حسن ،الشيخ حسني
شحادة ممثالً املرجع السيد علي فضل الله ،املقدم محمد
ً
ممث�لا مدير مخابرات اجليش اللبناني ،املقدم
نور الدين
ف��ادي قران��وح ممث�لاً املدي��ر العام ألم��ن الدول��ة ،الرائد
ف��ادي عويدات ممث�لاً املدير الع��ام لألمن الع��ام ،الوزير
جو س��ركيس ممثالً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعج��ع ،الوزي��ر غ��ازي العريضي ممث�لاً النائ��ب وليد
جنب�لاط ،الن��واب :أنط��وان س��عد ،روبي��ر غ��امن ،زي��اد
القادري ،أمني وهبة وعماد احلوت ،والوزيران السابقان:
عبد الرحيم مراد وناجي البس��تاني ،األستاذ الفرد عبود
ً
ممث�لا رئيس التيار الوطني احلر الوزير جبران باس��يل،
ممثل��ون ع��ن الن��واب س��امي اجلميّ��ل ،محم��د احلجار،
دوري ش��معون ،س��تريدا جعج��ع ومصب��اح األح��دب،
األس��تاذ خالد العبادي ممثالً السفير الفلسطيني أشرف
دبور ،ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة ،األس��تاذ
بشار ش��بارو ممثالً األمني العام لتيار املستقبل ،مسؤول
بي��روت في احلزب التقدمي االش��تراكي األس��تاذ باس��ل

الع��ود ،ممثلو نقابات املهندس�ين واألطباء في الش��مال،
رؤس��اء بلديات ورؤس��اء جمعيات إس�لامية وحشد من
اإلعالميني والشخصيات السياسية.
ب��دأ املؤمتر بفيل��م تعريفي ع��ن اجلماع��ة ،ثم كان
تكرمي لألمناء العامني الس��ابقني ممثلني بشخص األمني
العام السابق األستاذ إبراهيم املصري.
بعد ذلك ج��رى إطالق الوثيقة الت��ي تضمنت رؤية
اجلماع��ة ،الت��ي ترتكز على أربعة محاور أساس��ية هي:
البناء القيمي ،املؤسس��ي ،املجتمع��ي ،وبناء الدولة .كما
تضمن��ت دعم دور امل��رأة التكامل��ي مع الرج��ل ،وتفعيل
دور الشباب وفتح آفاق جديدة لهم .وتولى طرح الرؤية
كل م��ن النائ��ب عم��اد احل��وت والنائب الس��ابق أس��عد
هرموش.
وألق��ى األمني الع��ام للجماعة اإلس�لامية األس��تاذ

ع��زام األيوب��ي كلمته ،حيث أك��د أن «ه��ذا املؤمتر ينعقد
للم��رة األول��ى خارج القاع��ات التنظيمية إيذان��ا ً بدخول
جماعتنا إلى مرحلة جديدة».
كم��ا اعتبر أن «التغيير الذي نتح��دث عنه ،ال عالقة
له بفكر اجلماعة وال بقيمها اإلس�لامية ،ألن فكر اجلماعة
اإلس�لامية فكر أصي��ل ال يتب��دل ،أما وس��ائل عملها فهي
دائم��ة التجدي��د ،تتماش��ى م��ع الواق��ع ،وأن م��ا حتمله
اجلماعة من قيم إس�لامية إنسانية ،ومنهج عمل منفتح،
هو رأسمالها احلقيقي الذي تعتز وتفتخر به».
أض��اف األيوبي« :الدولة التي تطم��ح لها اجلماعة
هي دول��ة تقوم عل��ى املواطنة حي��ث يتمت��ع املواطنون
بحق��وق وواجبات يكفله��ا القانون وفق قواعد املس��اواة
وتكافؤ الفرص والكفاءة».
كما أش��ار «إلى أن��ه ال يجب االكتف��اء بالتركيز على

اجلان��ب التنظيمي املغلق ،وضرورة اخلروج إلى الدائرة
األوسع من أجل املشاركة في القرار الوطني العام».
ث��م رأى في مس��تهل كالمه «أن التغيي��ر يجب أن
يحدث مرونة تس��مح بالت��وازن بني العم��ل التنظيمي
الص��رف والعمل عل��ى خدمة املش��روع الوطني العام،
وأن املخاطر التي تتهدّدنا نتيجة األطماع اإلسرائيلية،
وانتش��ار الفك��ر اإلرهاب��ي واإللغائ��ي ب��كل أش��كاله
وتالوين��ه ،ومحاوالت زعزع��ة األمن العرب��ي ،تفرض
علينا جميعا ً إجراء مراجعة شاملة لكل اخليارات التي
مت تبنيه��ا على مدى الس��نوات الس��ابقة» .وأضاف أن
«املسلمني واملس��يحيني مكونان أصيالن في مجتمعنا،
إن توح��دا كان��ا س��ببا ً ف��ي نهضت��ه» ،وس��لط األم�ين
الع��ام الض��وء عل��ى «املوقوفني في الس��جون من دون
محاكمات ،ووجوب إنهاء ملف املوقوفني اإلسالميني».
وختم األيوبي بالتش��ديد على «أننا حزب لبناني
الهوي��ة ،إس�لامي التوجه��ات ،نحت��رم األدي��ان وننبذ
الطائفي��ة ،نس��عى إلى بن��اء وطن ق��وي ،يحتضن كل
أبنائه ،ويس��تثمر الثروات والطاقات املتاحة مبا يعود
باخلير على اجلميع.
إن اجلماع��ة اإلس�لامية تض��ع ه��ذه املفاهيم بني
أي��دي مختلف القي��ادات والهيئات لتش��كل نقطة حوار
وانطالق��ة لعم��ل مش��ترك يس��اهم في حتقي��ق رؤيتها
العامة».
بعد ذلك كانت اس��تراحة ،جرى خاللها أداء صالة
الظه��ر ،وتناول طعام الغداء ..ليصار بعد ذلك إلى عقد
جلسات حوارية ،طرح املشاركون فيها مالحظاتهم على
مس��ار اجلماعة وخطها الفكري والدعوي والسياس��ي،
حيث اس��تمع أعض��اء املكتب العام للجماع��ة (القيادة
املركزي��ة) مالحظات اإلخوان املش��اركني ،وأجابوا عن
تساؤالتهم ،في شتى ميادين العمل اإلسالمي}.

اإلسالمية «رؤية وطن»
وثيقة الجماعة
ّ
يش��هد الواق��ع اللبنان��ي مجموع�� ًة م��ن التحدي��ات
الداخلي��ة واخلارجي��ة ينبغ��ي التعام��ل معها في س��بيل
النهوض بالعمل بالواقع اإلسالمي في لبنان وبالوطن مبا
يتناسب مع تطورات املرحلة.
م��ن هنا ج��اءت وثيق��ة «اجلماعة اإلس�لامية – رؤية
مش��روع ،يحمل األم��ل بالقدرة على
وطن» لتق��دم عناصر
ٍ
التغيي��ر والنهوض رغ��م املرحلة املضطرب��ة التي مير بها
الوطن واملنطقة.

قراءة في الواقع العام

على املستوى السياسي:

{ تعطي��ل املؤسس��ات السياس��ية وضع��ف الدول��ة
الضامنة مبؤسساتها للمواطن.
{ تعدد الهوية االنتماء مما أدى إلى انتش��ار الطائفية
والتنافس على احملاصصة ومواقع النفوذ.
{ واقع سلبي للعدالة واملساواة.
{ إلب��اس الصراع��ات السياس��ية اللب��وس الطائف��ي
واملذهبي.
{ انخراط فريق من اللبنانيني في احلروب الدائرة في
سوريا والعراق واليمن.

على املستوى االجتماعي:

{ صعوب��ات معيش��ية ح��ادة ف��ي ظ��ل االنكم��اش
االقتصادي.
{ وجود ما يوازي مليون ونصف نازح سوري.

على املستوى اخلارجي:

{ خطاب متط ّرف.
{ تش��ويه ص��ورة اإلس�لام والهجم��ة عل��ى التي��ار
اإلسالمي واحلركي.
{ تطورات الثورة السورية وانعكاساتها.

رسالة اجلماعة اإلسالمية ورؤيتها

تنطلق اجلماعة في عملها من رسالة تتضمن:
الس��عي ملرض��اة الل��ه ع��ز وج��ل ،وممارس��ة املعنى
الش��امل للعب��ادة ،وجمع املس��لمني حول الفه��م الصحيح
لإلسالم ،والعيش املشترك.
الرؤية:
تتلخ��ص رؤية اجلماعة اإلس�لامية في ه��ذه املرحلة
بكلم��اتٍ بس��يطة وواضح��ة :البن��اء الق��وي ..احلض��ور
الفاعل ..الريادة والشراكة.

محاور التركيز

البن��اء القيمي  -البناء املؤسس��ي  -البناء املجتمعي
بناء الدولة  -محور البناء القيمي...
وتقوم اجلماعة اإلس�لامية على العمل في هذا احملور
من خالل:
{ منظومة حتصني فكري وقيمي عبر نشاطات تثقيف
وتوعية فكرية ألعضائها واجلمهور املتصل بها.
{ مش��روع احملض��ن الترب��وي النموذج��ي لتعزي��ز
مقومات الشخصية اإلسالمية القدوة.
{ أكادميية البناء القيادي املوجهة للشباب إلعدادهم
إعدادا ً قيادياً.

محور البناء املؤسسي

تعم��ل اجلماع��ة اإلس�لامية م��ن خ�لال منظوم��ة
متكامل��ة من املؤسس��ات وف��ق منظومة مؤسس��ية مرنة،
فعالة ومتماس��كة .فجميع مس��تويات العمل في اجلماعة
اإلسالمية تأتي باالنتخاب.

محور البناء املجتمعي

تس��عى اجلماع��ة اإلس�لامية م��ن خ�لال عمله��ا م��ع
املجتمع اللبناني لترسيخ املفاهيم اآلتية:
{ اإلميان بقيم الرساالت السماوية.
{ ممارس��ة العدال��ة واملس��اواة  -التكاف��ل ورعاي��ة
األسرة  -األمن واإلنتاج.
وتعمل اجلماعة اإلس�لامية في هذه املرحلة لتحقيق
هذه القيم من خالل مجموعة من املشاريع والبرامج.

محور بناء الدولة

إن الدولة التي تريدها اجلماعة اإلسالمية هي الدولة
القوية بقوة متثيلها للناس وقيمهم ومصاحلهم.
خصائص الدولة التي نطمح إليها:
{ دول��ة تقوم عل��ى املواطنة حيث يتمت��ع املواطنون
بحقوق وواجبات يكفلها القانون.
{ دولة دستورية تداولية تقوم على الفصل والتكامل
بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
{ دولة س��يادة القانون يتق��دم فيها أمن املجتمع على
أمن السلطة واألحزاب.
{ دولة مدنية حديثة ،املس��ؤولية فيها حسب الكفاءة
واألهلية.
{ دولة ال تع��ارض فيها بني املواطن��ة والطوائف ،بل

عالقة توافق وتكامل.

رؤية اجلماعة للريادة والشراكة

ريادة احلالة اإلسالمية ،وذلك من خالل:
{ تصحيح الصورة الذهنية عن اإلسالم.
{ الدع��وة إلى اللقاء التش��اوري ال��ذي يجمع أطياف
الساحة اإلسالمية.
{ املساهمة في تطوير املؤسسات اإلسالمية.
{ الشراكة في حتصني وبناء الوطن:
{ النه��وض البل��دي م��ن خ�لال تنفيذ برام��ج تطوير
كف��اءات اجلس��م البل��دي واس��تفادته أفضل اس��تفادة من
مفهوم الالمركزية اإلدارية.
{ املشاركة في اإلصالح االنتخابي وبناء املؤسسات.
{ دعم قضايا الشعوب العادلة
{ دعم حق الشعب السوري في سعيه للحرية.
{ دعم القضية الفلسطينية.

رؤية اجلماعة اإلسالمية لبناء الدولة...

{ املواطنة ودولة املؤسسات والتي تقوم على:
{ استكمال تطبيق اتفاق الطائف.
{ ال مركزية إدارية وإمناء متوازن.
{ رفض السالح غير الشرعي ورفض الزج بلبنان في
الصراعات اإلقليمية.
{ حماية احلري��ات ومنع تعديات التوقيفات ،وإلغاء
صالحيات احملاكم العسكرية االستثنائية على املدنيني.

القيم والعدالة االجتماعية

{ دع��م األس��رة كوحدة أساس��ية ف��ي بن��اء املجتمع
ورعاية األخالق العامة.
{ دعم دور املرأة التكاملي مع الرجل.
{ تفعيل دور الشباب وتأمني فرص العمل لهم.
{ استثمار الثروات ومكافحة الفساد:
{ تعزيز استقاللية الهيئات الرقابية.
{ تفعيل دور املجتمع املدني الرقابي.

{ اقتصاد إنتاجي دعم القطاعات اإلنتاجية.
{ شفافية مالية عامة.
{ عناصر االستراتيجية الدفاعية واألمنية...
{ عداء ثابت وواضح للكيان الصهيوني.
{ تأكيد حق الشعب اللبناني في حترير أرضه.
{ صيغة توازن رعب مع العدو الصهيوني.
{ املوقف من اإلرهاب...

أسباب اإلرهاب

{ العنف والظلم السياسي.
{ الفهم اخلاطئ للدين وغاياته ومقاصده.
{ رعاية مخابراتية لهذه الظواهر وتوظيفها.
{ انحي��از املجتم��ع الدول��ي ملصاحل��ه على حس��اب
الشعوب ومن ذلك القضية الفلسطينية.

ليس إرهابا ً

{ مقاوم��ة الع��دو احملت��ل (املقاوم��ة ف��ي فلس��طني
منوذجاً).
{ الدف��اع ع��ن النف��س في وج��ه نظام مي��ارس القتل
(الشعب السوري منوذجاً).

وسائل املعاجلة

تعتبر اجلماعة أن التعامل مع هذه املجموعات يجب
أن ال ينحصر بالتعامل األمني فقط بل ويشمل:
{ املعاجل��ة الفكرية والعلمية ،وهنا يب��رز دور التيار
اإلسالمي الوسطي.
{ نشر احلريات األساسية وحرية التعبير.
{ التنمية االجتماعية.
{ إدانة ووقف ممارسات األنظمة القمعية.
{ تعزيز اإلجراءات القضائية.
إن اجلماع��ة إذ تتطلّ��ع للقي��ام بدوره��ا وواجبها في
حتصني الواقع اللبناني والنهوض به ،تضع هذه الوثيقة
بني أي��دي مختلف القيادات والهيئات لتش��كل نقطة حوار
وانطالقا ً لعمل مشترك يساهم في حتقيق هذه الرؤية.
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المعارضة السورية :نأمل أن تطرح األمم المتحدة خطة عملية أكثر في «جنيف»6
أعربت املعارضة الس��ورية املشاركة في اجلولة
السادس��ة م��ن مفاوض��ات جني��ف يوم االثن�ين ،عن
أمله��ا ف��ي أن تط��رح األمم املتح��دة في ه��ذه اجلولة
«خط��ة عملي��ة أكثر ،تس��هل عملي��ة االنتق��ال واحلل
السياسي».
جاء ذلك ،خالل مؤمتر صحفي ،عقده رئيس وفد
املعارضة نصر احلري��ري ،مبقر إقامة الوفد بجنيف،
بع��د وصول��ه للمش��اركة ف��ي اجلول��ة اجلدي��دة من
املفاوض��ات الس��ورية التي من املق��رر أن تنطلق يوم
الثالثاء.
وقال احلريري« :طلب وفدنا منذ السنة املاضية،
أن تكون هناك مباحثات مباشرة ،ونرحب بأن تكون
املفاوض��ات عملي��ة ومنتجة ،وليس لدين��ا حتى اآلن
تصور عن طبيعة هذه املفاوضات».
وأض��اف« :نتمنى أن تك��ون الظروف مناس��بة،
لالنخراط مبفاوضات مباشرة تؤدي لنتائج حقيقية
خالل وقت قصير».
واعتب��ر أن «الطري��ق إلى وحدة س��وريا مير عبر
جني��ف برعاي��ة األمم املتح��دة ،وحس��ب املرجعيات
وق��رارات مجلس األمن ذات الصل��ة ،التي تنص على
االنتقال السياس��ي ،وتش��كيل هيئة احلك��م االنتقالي
كامل الصالحيات التنفيذية».
وش��دد على أن��ه ال ينبغ��ي «أن يك��ون لـ(رئيس
النظ��ام الس��وري بش��ار) األس��د وأركان حكم��ه ،أي
دور في املرحلة االنتقالية ،أو في مس��تقبل س��وريا».
وأض��اف« :ومن أجل هذا جئن��ا إلى جنيف لالنخراط
في العملية التي توصل إلى احلل السياسي».
وارت��أى أن «انخراطه��م (املعارض��ة) اإليجابي
بأجندة األمم املتحدة ،ومبعوثها الدولي الى س��وريا
(ستيفان دي ميستورا) ،ومفتاح جناح هذه العملية،
هو حتقيق االنتقال السياس��ي لس��وريا حرة ،ال مكان
فيها ال لبشار األسد ،أو لإلرهاب».
وردا ً عل��ى س��ؤال ح��ول إلقاء مس��ار «أس��تانة»
بظالله على مس��ار جني��ف ،وتصريحات األس��د بأن
مفاوض��ات جنيف بال جدوى ،أج��اب« :جئنا إلجناح
بي��ان جني��ف ،وفي��ه قضاي��ا ميدانية تتعل��ق بوقف
إطالق النار ،وقضايا إنس��انية ،وفيها جوهر االنتقال
السياس��ي» .وتاب��ع« :لذل��ك ننظر ألس��تانة وجنيف
كعمليت�ين مكملتني لبعضهما البعض ،تركز أس��تانة
عل��ى ما ميك��ن عمله في وق��ف إطالق الن��ار ،وجنيف
ترك��ز عل��ى تنفيذ جوهر ق��رارات األمم املتح��دة ،وهو

االنتقال السياسي».
وأردف« :النظ��ام ال ي��زال حت��ى ه��ذه اللحظ��ة،
ُيرك��ز على احلل العس��كري ،ونعتقد يقين��ا ً أنه ليس
ج��ادا ً بالوصول حلل السياس��ي ،وس��كوت املجتمع
الدول��ي ،هو الذي جعل��ه يتطاول ويص��رح مثل هذه
التصريحات».
وحول تفاهمات «أس��تانة» وتفس��يراتها ،مضى
قائ�لا« :اتف��اق أس��تانة يحتوي ع��دة نق��اط ،النقطة
األساس��ية خف��ض العن��ف ل��م يتحقق ،مع اس��تمرار
النظام وداعمي��ه بالقصف واخلروقات ،واالس��تمرار
بالتهجير القسري».
وزاد« :م��ا نري��ده ه��و وقف إط�لاق نار ش��امل،
ولي��س تخفيف عنف ش��امل ،وقف إطالق نار ش��امل
لكل من اعترف بنظام وقف إطالق النار ،وبش��رط أن
تكون مقدمة للحل السياسي ،ال أن تنتقل إلى خطوط
فصل طويلة األمد ،وتؤدي الحقا إلى التقسيم».
وفي وقت س��ابق ،قال دي ميس��تورا ،إن اجلولة
السادس��ة للمفاوض��ات الس��ورية في جني��ف ،التي
س��تبدأ يوم الثالثاء ،ستبحث بشكل مفصل مواضيع
مثل احلكوم��ة االنتقالية ،والدس��تور ،واالنتخابات،
ومحاربة اإلرهاب.
وأشار إلى أن اجلولة السادسة ،ستكون مختلفة
عن س��ابقاتها ،موضحاً« :جميع الوفود س��تأتي إلى
جني��ف ،وأقصد هن��ا جميع الوفود املذك��ورة في قرار
مجل��س األم��ن الدولي رق��م  ،2254وجمي��ع الوفود،
التي شاركت في احملادثات السابقة».
ومت اعتم��اد ق��رار مجل��س األم��ن  2254ف��ي 18
كانون األول  ،2015ودع��ا إلى «ضرورة وقف إطالق

األمم المتحدة :مبدأ المحاسبة على الجرائم بسوريا
في غاية األهمية والحساسية
قال املتحدث الرس��مي باس��م األم�ين العام لألمم
املتح��دة ،اس��تيفان دوغريك ،يوم االثن�ين املاضي إن
مبدأ احملاس��بة عل��ى اجلرائ��م املرتكبة بس��وريا «في
غاية األهمية واحلساسية».
ج��اءت تصريح��ات دوغري��ك ،ف��ي مع��رض
تعليق��ه على تأكيد واش��نطن ،أن نظام بش��ار األس��د
أح��رق جثام�ين آالف املعتقلني الس��وريني في س��جن
«صيدناي��ا» ،بريف دمش��ق ،بع��د تعذيبه��م وقتلهم،
خالل السنوات املاضية.
وأض��اف املتحدث األممي ،خ�لال مؤمتر صحفي
عق��ده ف��ي نيوي��ورك ،إن «األمم املتح��دة تلف��ت مرارا ً
وتك��رارا ً تقاري��ر مر ّوعة ع��ن وقوع فظائع في س��وريا
خ�لال الس��نوات الس��ت أو اخلمس املاضي��ة ،وهو ما
يجعل مبدأ احملاسبة في غاية األهمية واحلساسية».
وتاب��ع« :لق��د وضع��ت اجلمعي��ة العام��ة لألمم
املتح��دة آلي��ة للمحاس��بة عل��ى اجلرائ��م املرتكبة في
س��وريا ،وظه��ور مث��ل ذل��ك التقري��ر يؤك��د احلاج��ة
لضرورة جلوس جميع األطراف على طاولة التفاوض
للتوصل إلى حل سلمي لألزمة».
وأش��ار إلى أن «تركيز األمني العام منصب حاليا ً
عل��ى إيجاد حل س��لمي باعتبار ذل��ك الطريق الوحيد
إلنهاء األزمة السورية».
ووزع��ت اخلارجي��ة األمريكية ،في وقت س��ابق،
صورا ً ومعلومات ملعتق��ل «صيدنايا» ،وبينها صورة
بناي��ة داخل املعتقل ،رجحت أنها تس��تخدم في حرق
جثامني ،الذين يتم إعدامهم.

البيت األبيض :مستعدون للتعاون
مع إيران وروسيا في سوريا
أع��رب البي��ت األبيض ،ي��وم االثنني ،عن اس��تعداد
اإلدارة األمريكي��ة احلالي��ة للعمل مع س��وريا وإيران في
حل األزمة الس��ورية ،بش��رط «االعت��راف بالفظائع التي
ارتكبها األسد وممارسة نفوذهما لوقفها».
وقال املتحدث باسم البيت األبيض ،شون سبايسر،
في املوجز الصحفي الذي عقده مساء االثنني بالعاصمة
واش��نطن ،إن «إدارة ترام��ب ت��رى أن مس��تقبل س��وريا
السياس��ي يقرره الس��وريون ،في عملية ح��رة وموثوقة
وشفافة».
وأض��اف« :لكننا نؤمن كذلك ،ب��أن جانبا ً من حرية
العملية يصعب تخيل أن الس��وريني س��يختارون البقاء
حت��ت قي��ادة (رئيس النظام الس��وري بش��ار) األس��د»،
مح ّذرا ً من أن «س��وريا ل��ن تكون آمنة وقوي��ة ،طاملا ظل

األسد في السلطة».
ولف��ت إل��ى أن «األس��د دخ��ل مرحل��ة جدي��دة م��ن
الفس��اد ،وهو قد فعل ذلك عن طريق دعم روسي وإيراني
غير مش��روط وبش��كل غير الئق ،ولهذه األسباب تستمر
ف��ي دع��م عملية التح��ول السياس��ي التي تضمنه��ا قرار
مجلس األمم املتح��دة لألمن املرقم  ،2254ودعم العملية
السياس��ية اجلاري��ة حت��ت اش��راف األمم املتح��دة ف��ي
جنيف» .وأشار إلى استعداد بالده «للعمل سوية مع كل
من روس��يا وإيران ،إليجاد حل يقود إلى س��وريا موحدة
ومس��تقرة» .واس��تدرك بالقول« :ولكن من أجل أن نعمل
س��ويّة على إنهاء العنف في س��وريا ،فإن على روسسيا
وإي��ران االعت��راف بالفظائع ،الت��ي ارتكبها نظام األس��د
واستخدام نفوذهما إليقافها»}..

مواجهات مع االحتالل
وفعاليات بالذكرى الـ 69للنكبة
أصيب ثمانية فلسطينيني برصاص االحتالل خالل
مواجهات ش��مال رام الله ،في حني تتواص��ل الفعاليات
االحتفائي��ة ف��ي الضف��ة الغربية وغ��زة بالذك��رى الـ69
للنكبة الفلسطينية.
وجاءت إصابات الفلس��طينيني ل��دى قيام االحتالل
بقم��ع املس��يرة الت��ي انطلق��ت ف��ي مدين��ة رام الل��ه م��ن
ضريح الرئي��س الراحل ياس��ر عرفات مبناس��بة ذكرى
النكب��ة باجت��اه خيم��ة اعتص��ام التضامن مع األس��رى
الفلسطينيني املضربني عن الطعام.
وأغلق مئات الش��بان الذين س��اروا باجتاه احلاجز
الطري��ق الع��ام وأش��علوا اإلط��ارات وألق��وا احلج��ارة
والزجاجات الفارغة على جنود االحتالل.

مهرجانات ومسيرات

وقال مس��اعد وزير اخلارجية األمريكية لش��ؤون
الشرق األدنى ستيوارت جونز ،خالل مؤمتر صحفي:
«نحن نعتقد أن تل��ك البناية مخصصة حلرق اجلثث
من أجل التغطية علىاملدى الذي بلغه القتل اجلماعي
في سجن صيدنايا».
وصادق��ت اجلمعي��ة العام��ة ل�لأمم املتح��دة،
ف��ي كان��ون األول املاض��ي ،عل��ى ق��رار قدّمت��ه قط��ر
وليخنتش��تاين ينص على تش��كيل فريق عمل خاص
«جلمع األدل��ة وتعزيزه��ا واحلفاظ عليه��ا وحتليلها
واإلع��داد لقضاي��ا بش��أن جرائ��م احل��رب وانتهاكات
حق��وق اإلنس��ان الت��ي ار ُتكب��ت خ�لال الص��راع ف��ي
سوريا»}.

النار الدائم في سوريا».
كم��ا أفاد بأنه ال توجد أي ج��دوى من مفاوضات
جنيف ،وأنهم يركزون على محادثات أستانة ،أجاب
دي مس��تورا« :إذا كان األمر كذلك فلماذا أرس��ل األسد
وفدا ً يتكون من  18 – 15شخصية بقيادة دبلوماسي
خبير مثل بشار اجلعفري إلى جنيف؟».
ومس��ار جنيف ،لم يحق��ق أي تقدم رغ��م انعقاد
عدد م��ن اجلوالت منه��ا ،وآخرها اختتم ف��ي  ٣١آذار
املاض��ي ،دون حتقي��ق تق��دم ملم��وس ،وف��ق النظام
واملعارضة ،فيما اعتبر دي ميستورا آنذاك ،أن القطار
بدأ يتحرك ببطء على سكته.
وف��ي  4أي��ار اجل��اري ،اتفق��ت تركي��ا وروس��يا
وإي��ران ،خ�لال اجتماع��ات «أس��تانة  »4عل��ى إقامة
«مناطق تخفيف التوتر» ،يتم مبوجبها نشر وحدات
من قوات الدول الثالث حلفظ األمن في مناطق محددة
بسوريا ،وبدأ سريان هذا االتفاق منتصف ليل  6أيار
اجلاري ،ويش��مل أربع مناطق هي :محافظات إدلب،
وحلب ،وحماه ،وأجزاء من الالذقية}.

وضم��ن فعاليات ذكرى النكبة ،نظم الفلس��طينيون
ف��ي الضف��ة الغربي��ة مس��يرات ومهرجان��ات ،وحم��ل
املش��اركون األع�لام الفلس��طينية وأعالم��ا ً س��وداء كتب
عليها «حق العودة» ،كما رفعوا مجس��مات ملفاتيح ترمز
حلقه��م بالعودة لقراه��م ومدنهم التي هُ ّج��روا منها عام
.1948
وقال محمد عليان منس��ق «اللجن��ة الوطنية العليا
إلحي��اء ذك��رى النكب��ة» ف��ي كلمة ل��ه خ�لال املهرجان،
إن االحت�لال اس��تطاع خ�لال  69عام��ا ً قت��ل واعتق��ال
الفلس��طينيني ،لكنه لم يتمكن من كس��ر اإلرادة لتجس��يد
حلم الدولة والعودة.

ود ّوت صاف��رات الذك��رى مل��دة  69ثانية (س��نوات
النكبة) ،عبر مكبرات صوت املس��اجد في مختلف أنحاء
الضفة.

فعاليات غزة

وف��ي غزة ،ق��ال مراس��لون إن الفلس��طينيني نظموا
فعالي��ات ومس��يرات ع��دة ،أبرزه��ا مس��يرة انطلقت من
خيم��ة االعتص��ام التضامنية مع األس��رى املضربني عن
الطعام باجتاه مقر األمم املتحدة ،وذلك مبش��اركة جميع
الفصائل الفلس��طينية .وفي كلمة باسم جميع الفصائل،
ق��ال القي��ادي في حركة اجلهاد اإلس�لامي ناف��ذ عزام إن
العودة ح��ق ثابت ال يس��قط بالتق��ادم ،وإن كل الويالت
التي أصابت الفلس��طينيني خالل الس��نوات السابقة لن
تثنيهم عن هدفهم ،وهو العودة إلى قراهم.
وف��ي مخيم ب��رج البراجن��ة لالجئني الفلس��طينيني
غربي بيروت ،قال مراس��لون إن املخيمات الفلس��طينية
ش��هدت فعالي��ات حملت عن��وان التضامن مع األس��رى،
وأضافوا أن الفعاليات ش��ملت ندوات ثقافية وأمس��يات
فنية ومعارض صور تذكر الفلسطينيني بنكبتهم.
وتتزامن ذك��رى النكبة الـ 69مع دخول نحو 1500
أسير فلسطيني في سجون االحتالل إضرابهم لليوم مدة
ش��هر ،بقيادة األس��ير عض��و اللجنة املركزي��ة في حركة
التحرير الفلس��طينية (فتح) مروان البرغوثي للمطالبة
بتحسني ظروف احتجازهم
ويحي��ي الفلس��طينيون النكب��ة التي ش�� ّكلت عملية
حت�� ّول مأس��اوي ف��ي خ��ط س��ير حياة
شعب ُسلبت أرضه ومقدراته وممتلكاته
وثروات��ه ،وتع�� ّرض لعملي��ات قت��ل
ممنه��ج وتهجير على أي��دي العصابات
الصهيوني��ة ع��ام  .1948ورغ��م تأريخ
ال��ـ 15من أي��ار  1948يوم��ا ً للنكبة فإن
املأس��اة بدأت قب��ل ذلك عندم��ا هاجمت
عصاب��ات صهيوني��ة إرهابي��ة ق��رى
وبل��دات بهدف إبادته��ا أو دب الذعر في
س��كان املناطق املجاورة به��دف دفعهم
إلى التهجير}.

األمان
 19 - 1263أيـ ــار 2017م
األمـان  -العــدد

7

األمان اإلقليمي

الفلسطينيون في سوريا ونكبتهم الثانية
الالجئون
ّ
في خض��م األحداث الس��ورية ونيرانها املُس��تعرة؛
فإن فلس��طينيي س��وريا من بني األطراف األكث��ر تضررا ً
ُ
ِ��ق» ،وباتت
بتداعياته��ا .فق��د «اتس��ع
الفتق عل��ى الرات ِ
غالبيتهم تعيش حالة من التهجير الداخلي واخلارجي،
فيم��ا بقي ُجزء ليس باليس��ير منهم ف��ي مناطق ُمختلفة
من البالد يصعب الوصول إليها ،فباتت األوضاع العامة
لالجئي فلسطني في سوريا في حال ٍة ُيرثى لها.
وفي خضم النكبة الثانية لفلس��طينيي سوريا ،فإن
ُمجتمع الجئي فلسطني ما زال واقعا ًحتت األزمات الطارئة
الت��ي أصابت صمي��م بنيت��ه االجتماعي��ة واالقتصادية
وغيره��ا ،وبات��ت ُتش��كل حال��ة ش��به ُمس��تعصية م��ع
استمرار التوابع االرتدادية للهزات العنيفة التي ضربت
سوريا خالل أعوام األزمة املستمرة.
فقد «وَجَ َد الجئو فلس��طني في سوريا أنفسهم وسط
ن��زاع ُمرع��ب» ،على ح�� ّد تعبير املف��وض الع��ام لوكالة
ٍ
األون��روا بيي��ر كريهنب��ول ف��ي زيارته األخيرة (نيس��ان

 )2017ملخي��م الني��رب لالجئ�ين الفلس��طينيني جن��وب
شرقي مدينة حلب.

قبل احملنة ..والنكبة الثانية

إن املعطي��ات املو ّثقة واملتوفرة من مصادر رس��مية
ع��دة -منه��ا وكال��ة األون��روا ،والهيئة العام��ة لالجئني
الفلس��طينيني الع��رب ف��ي س��وريا ،ومنظم��ة التحري��ر
الفلس��طينيةُ -تش��ير إلى أن أعداد فلس��طينيي س��وريا
املُس��جلني ف��ي س��جالت وكال��ة األون��روا وفي س��جالت
الهيئة العامة لالجئني الفلس��طينيني الع��رب ،واملقيمني
في س��وريا منذ عام النكب��ة  ،1948بلغت -قبل محنتهم
األخيرة -نحو ( )522ألف مواطن فلسطيني.
وه��م مم��ن ُيطل��ق عليه��م تس��مية «فلس��طينيو
س��وريا» الذي��ن يخضع��ون للقوان�ين املدنية الس��ورية
باعتبارهم كاملواطنني السوريني حكماً ،وذلك منذ صدور
التش��ريعات السورية النافذة في هذا املجال حني وطئت
أقدامهم األرض السورية ،بعد 15أيار .1948

بقلم :علي بدوان
وخصوصا ً القانون/املرس��وم رقم ( )260الصادر
في متوز  ،1956الذي مت إقراره بإجماع املجلس النيابي
الس��وري آنذاك ،ووقعه الرئيس الس��وري حينها شكري
القوتلي.
ويضاف إلى فلس��طينيي س��وريا نحو ( )200ألف
مواطن فلس��طيني ُمقي��م بس��وريا من فلس��طيني لبنان
واألردن وقط��اع غ��زة والع��راق ،كان��وا في س��وريا قبل
ان��دالع األزم��ة الداخلية ،وق��د انخفض��ت أعدادهم خالل
العام�ين املاضي�ين لتص��ل نح��و أق��ل ( )40ألف��اً ،وف��ق
تقديرات املصادر الرسمية السابقة.
و ُتفي��د املعطيات أيض��ا ً بأن املخيمات الفلس��طينية
في س��وريا كان��ت َت ُ
ض ّم قبل ع��ام  2012نح��و  %59من
الالجئ�ين الفلس��طينيني ف��ي دمش��ق ،ونح��و  %76م��ن
إجمال��ي الالجئ�ين الفلس��طينيني املُس��جلني ف��ي كام��ل
املخيمات الفلسطينية فوق األراضي السورية.
وف��ي املقاب��ل يقطن نح��و  %6من مجم��وع الالجئني
مخيم��ي درعا واملزيري��ب .و %4.7في
الفلس��طينيني في
ْ
حم��ص ومخيم حمص ،و %2في مخيم حماة ،و %2.2في
مخيم الرمل بالالذقية.
أم��ا ف��ي حلب فيقط��ن  %7.3م��ن إجمال��ي الالجئني
مخيمي
الفلسطينيني في سوريا ،ونسبة  %73.3منهم في
ْ
الني��رب وحندرات .بينما يقيم باقي الجئي فلس��طني في
أحياء املدن املختلفة ،وخاصة مدينة دمشق.

املخيمات والتجمعات الفلسطينية

الضفة تنتفض لألسرى الفلسطينيين:
شهيد وعشرات اإلصابات
يواصل الش��بان الفلس��طينيون في الضفة الغربية
احملتلة ،انتفاضتهم الداعمة إلضراب األسرى في سجون
االحتالل ،وخرجوا يوم جمعة ،إلى نقاط التماس ملواجهة
جنود االحتالل ،ما أدى إلى استش��هاد شاب ووقوع عدد
من اإلصابات بالرصاص وحاالت االختناق.
وش��هدت قري��ة النب��ي صال��ح ،غرب��ي مدين��ة رام
الل��ه ،املواجهات األعنف مع جن��ود االحتالل ،ما أدى إلى
استش��هاد الش��اب س��بأ عبيد ( 22عاماً) وإصابة ثالثة
آخري��ن بالرصاص احلي ،خالل قمع االحتالل للمس��يرة
الغاضبة التي خرجت نصرة لألسرى في اليوم السادس
والعشرين من إضرابهم املفتوح عن الطعام.
وق��ال الناش��ط اإلعالمي ،ب�لال التميم��ي ،إن جنود
االحت�لال أطلقوا الرص��اص احلي بش��كل كثيف باجتاه
املتظاهري��ن ،فور وصولهم مدخل القرية املغلق بالبوابة
احلديدي��ة من��ذ س��اعات الصب��اح ،موقع�ين ع��ددا ً م��ن
اإلصاب��ات بالرص��اص واالختن��اق .وش��يّع اآلالف م��ن
الفلس��طينيني في وقت الحق ،جثمان الشهيد سبأ عبيد،
إل��ى مث��واه األخي��ر في مدين��ة س��لفيت ،ش��مال الضفة.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ياسر عرفات
مبدينة س��لفيت ،وذلك بعد مراسم عسكرية ،حيث حمل
الش��هي َد عد ٌد من عس��اكر األجه��زة األمنية الفلس��طينية،
ثم س��اروا به باجتاه مس��جد س��لفيت الكبير ،حيث أدى
املشيعون صالة اجلنازة.
وش��ارك ف��ي التش��ييع ع��دد م��ن ممثل��ي الفصائل

واملؤسس��ات الرس��مية ،باإلضاف��ة إل��ى أهال��ي املدينة
وقراه��ا وبلداتها ،ورفع��وا األعالم الفلس��طينية ،ورددوا
هتاف��ات طالب��ت بالرد عل��ى جرمي��ة االحتالل ف��ي قتل
الشهيد عبيد ،وتكثيف املظاهرات باجتاه نقاط التماس،
واالش��تباك م��ع االحت�لال ردا ً على استش��هاده ،ونصرة
لألسرى املضربني عن الطعام.
وقب��ل ذلك ،ش��هد مدخ��ل بل��دة قرية بيت��ا ،جنوبي
مدين��ة نابل��س ،مواجهات عنيف��ة أعقبت انته��اء صالة
اجلمعة التضامنية مع األسرى ،أصيب خاللها  16شابا ً
بالرصاص املعدني املغلف باملطاط ،بينما قدمت طواقم
اإلس��عاف التابع��ة جلمعية اله�لال األحمر الفلس��طيني
العالج ألكثر من ثالثني إصابة بحاالت االختناق الشديد،
جراء استنش��اقهم الغاز املس��يل للدم��وع .كذلك ،أصيب
ش��ابان بالرصاص املعدني املغلف باملطاط ،إضافة إلى
إصابة نائ��ب محافظ مدين��ة نابلس برص��اص معدني
في الفم أدى إلى حتطم أس��نانه ،وآخر بالرصاص احلي
في وجه��ه ،خالل املواجهات العنيف��ة التي اندلعت عند
حاجز بلدة بيت فوريك جنوبي نابلس.
وتع ّمد جنود االحتالل اس��تهداف طواقم اإلس��عاف
عند احلاجز بالرصاص املعدني ،ما أدى إلى تضرر ثالث
مركب��ات إس��عاف .وفي غضون ذلك ش��هدت ع��دة نقاط
متاس ف��ي الضفة الغربي��ة احملتلة ،مواجه��ات غاضبة
نص��رة لألس��رى املضربني ،منه��ا بلدتا بيت أم��ر ودورا،
شمال وغرب اخلليل ،واملدخل الشمالي ملدينة بيت حلم،
وحاجز قلنديا ،شمالي القدس
احملتلة ،وقريتا نعلني وبلعني،
وفي محيط سجن عوفر غربي
رام الل��ه ،وقري��ة كف��ر ق��دوم
شرقي مدينة قلقيلية ،وعراق
بوري��ن جنوبي نابلس ،أطلق
ف��ي خالله��ا جن��ود االحت�لال
قنابل الصوت والغاز املس��يل
للدم��وع ,م��ا أدى إل��ى وق��وع
ع��دد م��ن اإلصاب��ات بحاالت
االختناق}.

يتوزع الالجئون الفلس��طينيون في سوريا على 15
مخيما ً وعدة جتمعات فلس��طينية ف��ي املدن .وتقع أغلب
املخيم��ات والتجمع��ات الفلس��طينية في منطقة دمش��ق
وريفها ،وهي:
أوالً ،مخي��م اليرم��وك ال��ذي يالصق مدينة دمش��ق
م��ن جهة اجلن��وب ويتبع له��ا ،وكان ُيعتب��ر أكبر جتمع
فلس��طيني في الش��تات (نح��و ربع مليون فلس��طيني).
ثانياً ،مخيم الس��يدة زينب في ريف دمشق .ثالثاً ،مخيم
جرمانا جنوب ش��رق مدينة دمش��ق .رابعاً ،مخيم خان
دن��ون جنوب مدينة دمش��ق على طريق درعا .خامس��اً،
مخيم خان الشيح غرب دمشق على طريق اجلوالن.
سادس��اً ،مخي��م احلس��ينية أقص��ى جنوب ش��رق
مدينة دمش��ق .س��ابعاً ،مخيم الس��بينة جنوب دمشق.
ثامناً ،مخيم الرمدان ش��رق دمش��ق على طري��ق بغداد.
تاس��عاً ،مخيم النيرب في حلب .عاش��راً ،مخيم حندرات
ش��مال مدينة حلب .أحد عشر ،مخيم الرمل في الالذقية.
اثنا عش��ر ،مخي��م الوليد في حمص .ثالثة عش��ر ،مخيم

العائدي��ن في مدين��ة حماة .أربعة عش��ر ،مخي��م درعا.
خمسة عشر ،مخيم الطوارئ في درعا.
وثمت عش��رات من العائالت الفلسطينية (املدنية)
احليفاوي��ة واليافاوية تقي��م في مدن طرط��وس وجبلة
وبانياس على الس��احل الس��وري ،وث�لاث عائالت تقيم
ف��ي جزي��رة أرواد املقابل��ة ملدين��ة طرطوس .كم��ا كانت
مئات العائالت الفلس��طينية تقيم ف��ي بلداتٍ ُمختلف ٍة من
محافظة درعا وقد تعرضت للتهجير الكامل.

التهجير والدمار ..والفاقة

كانت نتائج النزوح والدمار كارثية على فلسطينيي
س��وريا في ظل احملنة التي ما زالت تلقي بظاللها القامتة
على أوضاع وحياة الناس ،حيث شملت عمليات التهجير
غالبي��ة الجئي فلس��طني في س��وريا ،بع��د أن كانوا أكثر
املُجتمعات الفلس��طينية الالجئة في الش��تات اس��تقرارا ً
وثباتاً ،واضطروا إما للهجرة خارج س��وريا على قوارب
امل��وت عبر البح��ار ملختلف أصقاع املعم��ورة ،أو لإلقامة
في مراك��ز اإليواء التابع��ة لألونروا في مناط��ق ُمختلفة
بدمش��ق ،وفي مراكز اإليواء احلكومي��ة ،وفي مركز إيواء
كبي��ر تابع ملنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية مبنطقة عدرا
(ريف دمشق).
لقد أش��ارت وكالة األونروا إل��ى أن «احلرب الدائرة
في س��وريا تسببت في تهجير نحو ثالثة أرباع الالجئني
الفلس��طينيني في س��وريا من مخيماتهم ،حيث بات نحو
مهجرون اآلن بسبب النزاع في البالد».
 %80-70منهم ّ

واقع املخيمات الراهن

أدّت سنوات احملنة السورية الدامية إلى وقوع دما ٍر
كبير في املخيمات والتجمعات الفلسطينية فوق األرض
السورية ،وشمل الدمار الكامل -فضالً عن التهجير -كالً
م��ن  :مخي��م درع��ا ،ومخيم الط��وارئ في درع��ا ،ومخيم
حن��درات ف��ي حل��ب ،ومخي��م س��بينة في ريف دمش��ق
اجلنوبي.
ُ
وكذلك اس��تهدف الدمار التام بع��ض املربعات في
مخي��م اليرم��وك خصوص��ا ً مداخل��ه ،فضالً ع��ن تهجير
غالبية س��كانه ومواطني��ه الذين كانوا يش�� ّكلون الكتلة
املجتمعية األكبر لفلسطينيي سوريا.
وكذلك مخيم قبر الس��ت في ريف دمش��ق اجلنوبي
الغربي الذي شهد حادثة انفجار سيارة مفخخة فيه يوم
22ش��باط  ،2016ما أدّى إلى سقوط أكثر من مئة شهيد
من أبناء املخيم ،فكان التفجير األعنف الذي نال من أبناء
فلس��طني على أرض س��وريا .فيما بقيت مخيمات :الرمل
في الالذقي��ة ،والعائدين في حم��اة ،والوليد في حمص،
وجرمانا ،هي األق ُل َت َ
ض ّرراً ،لكنها َش ِهدَت هجر ٍة عالي ٍة من
أبنائها -وخاصة أجيال الشبان -نحو خارج سوريا.
تلك هي الصورة البانورامية العامة لواقع الالجئني
الفلسطينيني بس��وريا في ظل نكبتهم الثانية ،وقد َس َق َط
منهم حتى اآلن نحو أربعة آالف شهيد ،عدا عن املفقودين
واملُصابني ،وعدا عن الدم��ار والتهجير ،مبا في ذلك دمار
نحو  %70من منشآت وكالة األونروا ،التي سقط عشرون
شهيدا ً من موظفيها من فلسطينيي سوريا}.

نفرط بالثوابت
د .الزهار :لن ّ
وسنواصل العمل من أجل تحرير فلسطين
ق��ال محمود الزهار ،عضو املكتب السياس��ي
حلركة املقاومة اإلس�لامية «حم��اس» ،إن حركته
ل��ن تف��رط بالثواب��ت الفلس��طينية ،وس��تواصل
العم��ل م��ن أج��ل حتري��ر كام��ل «أرض فلس��طني
التاريخية».
وأض��اف الزه��ار ،في كلم��ة له خ�لال مؤمتر
«احلف��اظ عل��ى الثواب��ت» ،ال��ذي نظمت��ه حرك��ة
حماس في مدينة غزة يوم األحد مبناسبة الذكرى
ال��ـ« »69للنكبة« :ثوابتنا جزء م��ن ديننا ال نفرط
في أي منها ،وندافع عن حق اإلنس��ان الفلسطيني
مس��لما ً كان أو مس��يحياً ،وال نفرط في شبر واحد

من أرضنا ومقدساتنا».
وق��ال إن حركت��ه «ل��ن تس��قط البندقي��ة
وس��ـتحافظ عل��ى الثوابت الت��ي ال تتغي��ر بتغير
الزمان أو املكان».
وتاب��ع« :الدفاع عن املقدس��ات في فلس��طني
واج��ب ،وس��نواصل العمل حتى حترير كل ش��بر
منها».
ويصادف اخلامس عش��ر من أيار من كل عام
ي��وم «النكب��ة» ،ال��ذي يحي��ي فيه الفلس��طينيون
ذك��رى تش��ريدهم م��ن أراضيه��م وإقام��ة دول��ة
إسرائيل عليها}.

وفاة الشيخ درويش
مؤسس الحركة اإلسالمية في فلسطين
توفي يوم األحد مؤسس احلركة اإلسالمية داخل
اخلط األخضر بفلسطني الشيخ عبد الله منر درويش
عن عمر ناهز الثمانية والستني عاماً.
وقض��ى الش��يخ دروي��ش أيام��ه األخي��رة ف��ي
مستشفى هشرون بعد معاناة من مرض عضال.
وكان درويش -وهو من س��كان قرية كفر قاس��م
ش��مال فلسطني -قد أس��س احلركة االس�لامية مطلع
س��بعينيات القرن املاضي ،ثم ترأس الش��ق اجلنوبي
منه��ا بع��د انش��قاق الش��ق الش��مالي عنه��ا بقي��ادة

الش��يخ رائد ص�لاح ،بعد خالف ب�ين اجلانبني نهاية
تسعينيات القرن املاضي.
وقد جرى تش��ييع جثمان الش��يخ درويش عصر
االثنني في مس��قط رأس��ه قرية كفر قاس��م ف��ي املثلث
داخل اخلط اخلط األخضر.
وقدم الش��يخ رائد صالح تعازيه لعائلة الش��يخ
درويش وأحبابه ،وأكد أن الفقيد «بذل وأعطى وضحى
ف��ي مس��يرة الصح��وة اإلس�لامية بعام��ة واحلرك��ة
اإلسالمية بخاصة في الداخل الفلسطيني»}.
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 69عام ًا على النكبة :ذكرى بتوقيع األسرى وبازار ترامب
يحيي الفلس��طينيون الذكرى التاسعة والستني
للنكبة في ظ��ل ظروف تتضاءل فيها مس��احة ما بقي
م��ن أرض ومقوم��ات حياة ب�ين أيدي الفلس��طينيني،
فيم��ا يتزايد ع��دد الالجئ�ين منهم ،مع ه��دم االحتالل
اإلس��رائيلي كل منزل أو منش��أة جديدة بش��كل ش��به
يوم��ي .لكن على الرغ��م من كل الصعوب��ات ،يواصل
الفلس��طينيون انتفاضته��م عل��ى االحت�لال بأش��كال
مختلف��ة ،أب��رز محطاته��ا الي��وم تتمث��ل باملعرك��ة
املفتوح��ة ملئ��ات األس��رى املضرب�ين عن الطع��ام في
املعتقالت اإلسرائيلية.
صحيح أن هذا التدهور الذي يشمل كل األصعدة،
وطنيا ً وعربياً ،يواجه بتحرك سياسي رسمي يتظاهر
بإحراز تقدم على الصعيد القانوني والدبلوماسي ضد
دولة االحتالل اإلس��رائيلي ،لكن الفلس��طيني ال يلمس
من هذا التحرك إال مزيدا ً من اخلسائر على األرض ،مع
مخاوف متزايدة من تسوية إقليمية محتملة يتردد أن
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،سيقوم برعايتها.
وأس��و ًة بذكرى النكبة في السنوات املاضية ,لن
يتغير ش��يء على منطيّة إحياء الذك��رى عبر برنامج
اجتر نفسه ووصل التشابه بينه وبني برامج السنوات
املاضي��ة ح�� ّد التطاب��ق ،م��ن فعالي��ات ومهرجانات،
ون��دوات وب��ث أغ��ان وطني��ة وبرامج ع��ن الالجئني،
ستختفي حال انتهاء الذكرى ،مع بقاء الواقع يتدهور
يومياً .وأعلنت «اللجنة الوطنية إلحياء ذكرى النكبة
 »69عن البرنامج لهذا العام الذي يأتي إسنادا ً لتحرك
األس��رى املضربني ع��ن الطعام ،ف��ي معرك��ة الكرامة
واحلري��ة حت��ت ش��عار
«أرضن��ا فلس��طينية...
عودتنا حتميّة ...وألسرانا
احلرية».
وفي الوقت الذي تعلو
فيه األصوات والشعارات
املؤيدة لألس��رى بالتزامن
مع إحي��اء ذك��رى النكبة،
يتجمع العشرات من أهالي
األس��رى عل��ى أب��واب مقر
الرئاس��ة الفلس��طينية في
رام الل��ه بالضفة الغربية،
ويهتفون «يا أبو عمار طل

وش��وف ...باعوا األسرى باأللوف» .ويصر األمن على
عدم السماح لهم بدخول املقاطعة التي حاول األهالي
أكث��ر من مرة لقاء الرئيس محم��ود عباس (أبو مازن)
للطلب منه بأن يتحرك إلنقاذ األس��رى الذين ميوتون
ببطء حسب ذويهم ،لكن دون جدوى.
وتأتي ذكرى النكبة الـ 69هذا العام ،مع اش��تداد
شراس��ة الهجم��ة االس��تيطانية ،وتأكي��د إس��رائيلي
للفلس��طينيني والع��رب والعالم أن «االس��تيطان خط
أحمر» لن يتم التنازل عنه ،ألنه يش��كل قلب املش��روع
الصهيون��ي .وأدى اس��تمرار االس��تيطان إل��ى انهيار
املفاوض��ات أكث��ر م��ن م��رة ،كان آخرها ع��ام .2014
ولم تؤد ضمانات وزير اخلارجية األميركية الس��ابق،
جون كي��ري ،إلى أي نتيجة أمام التعنت اإلس��رائيلي
وإصرار دولة االحتالل على استمرار االستيطان.
ولف��ت تقري��ر ص��ادر ع��ن «اجله��از املرك��زي
لإلحصاء الفلس��طيني» ،صدر عش��ية الذك��رى الـ69
للنكب��ة ،إل��ى أن «االحتالل اإلس��رائيلي يس��يطر على
ويس��تغل أكث��ر م��ن  85باملائ��ة م��ن أرض فلس��طني
التاريخية والبالغ��ة حوالى  27.000كيلومتر مربع.
ولم َ
يبق للفلس��طينيني س��وى حوالى  15باملائة فقط
من مس��احة األراضي ،وبلغت نسبة الفلسطينيني 48
باملائة من إجمالي الس��كان في فلسطني التاريخية».
وتاب��ع التقري��ر أن «االحتالل اإلس��رائيلي أقام منطقة
عازل��ة عل��ى ط��ول الش��ريط احل��دودي لقط��اع غزة
بع��رض يزيد عل��ى  1.500مت��ر ،على ط��ول احلدود
الش��رقية للقطاع .وبهذا يس��يطر االحتالل اإلسرائيلي

حماس تعرض فيديو
يكشف تفاصيل اغتيال فقها
كش��فت وزارة الداخلي��ة في غ��زة تفاصي��ل اغتيال
القي��ادي ف��ي كتائب عز الدين القس��ام م��ازن فقها ,الذي
اغتي��ل ف��ي آذار املاضي بقطاع غ��زة على ي��د أحد عمالء
االحتالل اإلسرائيلي.
وعرض��ت الوزارة ف��ي مؤمتر صحف��ي فيديو يظهر
اعتراف��ات من قالت إنهم ثالثة عمالء ش��اركوا في عملية
االغتي��ال ،واعترفوا بتلقيهم تعليم��ات مبراقبة ومتابعة
الش��هيد ومنزل��ه وتنفي��ذ عملي��ة االغتي��ال م��ن ضب��اط
مخابرات إس��رائيليني كانوا يتواصل��ون معهم أوال ً بأول
من خالل هواتف وأجهزة اتصال إسرائيلية.
وقال مدي��ر قوى األمن ف��ي وزارة الداخلي��ة (اللواء
توفي��ق أبو نعي��م) إنه مت اعتق��ال املنفذ املباش��ر لعملية
اغتيال الش��هيد فقها ،وهو القاتل «أ .ل» ( 38سنة) الذي
اعترف بارتكاب اجلرمية وبارتباطه بأجهزة املخابرات
اإلسرائيلية.
وأضاف أن��ه مت اعتق��ال اثنني من عم�لاء االحتالل،
وق��د اعترف��ا بدورهما األساس��ي في عملي��ة االغتيال من
خ�لال املتابعة والرصد وتصوير مس��رح اجلرمية ،وأكد

أن التحقيق��ات كش��فت أن أجهزة األمن اإلس��رائيلية هي
الت��ي خططت جلرمي��ة اغتيال فقها ونفذته��ا من بدايتها
حتى نهايتها.
وأك��د مس��ؤول ق��وى األم��ن في غ��زة خ�لال املؤمتر
الصحفي أن «االحتالل اس��تخدم لتنفي��ذ اجلرمية عمالء
عل��ى األرض ،ومبتابعة من طائرات ف��ي اجلو وباتصال
مباش��ر مع ضباط االحتالل» ،من ّوها ً بأن��ه مت التخطيط
للعملية طوال ثمانية أشهر.
وأض��اف أن التحقيق��ات بش��أن اغتي��ال الش��هيد
فقه��ا واكبتها عملية أمنية واس��عة أس��فرت ع��ن اعتقال
 45عمي�لاً ،محمالً االحت�لال كامل املس��ؤولية عن عملية
االغتي��ال ،وأك��د أن العملي��ة ال ت��زال متواصل��ة في إطار
سياسة تعميق اجلهد الجتثاث عمالء االحتالل.
يذك��ر أن مص��ادر م��ن حرك��ة املقاوم��ة اإلس�لامية
(حم��اس) قال��ت إن انعق��اد احملكمة العس��كرية في غزة
التي بدأت جلس��اتها يوم الثالثاء سيس��تمر يوميا ً حتى
النطق باحلكم النهائي على املتورطني الثالثة في اغتيال
مازن فقها}.

بقلم :نائلة خليل
عل��ى حوالى  24باملائة من مس��احة القط��اع البالغة
 365كيلومترا ً مربعاً ،كما يس��يطر االحتالل على أكثر
م��ن  90باملائة من مس��احة غ��ور األردن الذي يش��كل
م��ا نس��بته  29باملائة م��ن إجمال��ي مس��احة الضفة
الغربي��ة» ،وف��ق التقرير نفس��ه .وأض��اف التقرير أن
«االحتالل يس��يطر على معظم مصادر املياه املوجودة
ويحرم الفلس��طينيني حقهم ف��ي الوصول إلى مصادر
املي��اه وفي احلصول عل��ى مصادر بديلة ،إذ يس��يطر
االحتالل اإلسرائيلي على  85باملائة من املياه املتدفقة
م��ن األحواض اجلوفي��ة ،ما يجبر الفلس��طينيني على
شراء املياه من شركة املياه اإلسرائيلية».
وفي ه��ذا الصدد ،ق��ال رئيس «املؤمتر الش��عبي
الفلس��طيني» (ال��ذي عق��د ف��ي تركيا) ،أني��س فوزي
القاسم« :سنس��تمر في عقد هذه املؤمترات ،وسيكون
هن��اك مؤمتر مهم ف��ي إحدى العواص��م األوروبية في
خالل األش��هر القليلة املقبلة سيش��ارك فيه املئات من
الالجئني الفلسطينيني في الشتات» ،وفق تعبيره.
ويش��ير تقري��ر ص��ادر ع��ن «اجله��از املرك��زي
لإلحصاء الفلس��طيني» إل��ى أن «الواقع الدميوغرافي

للفلس��طينيني تضاع��ف أكث��ر م��ن تس��ع م��رات بعد
 69عام��ا ً عل��ى النكب��ة» .وحس��ب التقري��ر «فق��د ُقدر
ع��دد الفلس��طينيني ف��ي العال��م نهاي��ة ع��ام 2016
بحوال��ى  12.70ملي��ون نس��مة ،وهذا يعن��ي أن عدد
الفلس��طينيني ف��ي العال��م تضاعف تس��ع م��رات منذ
أحداث نكبة  .»1948وأضاف أنه «في ما يتعلق بعدد
الفلسطينيني املقيمني حاليا ً في فلسطني التاريخية (ما
بني النهر والبحر) فإن البيانات تش��ير إلى أن عددهم
بلغ في نهاية عام  2016حوالى  6.41ماليني نسمة،
ومن املتوقع أن يبلغ عددهم نحو سبعة ماليني نسمة
وذلك بحلول نهاية ع��ام  ،2020وذلك في ما لو بقيت
معدالت النمو السائدة حالياً».
وت��رى القيادية ف��ي «اجلبهة الش��عبية لتحرير
فلس��طني» خالدة جرار ،أن «كل احلراك في األس��ابيع
املاضي��ة ،س��واء التح��ركات الفلس��طينية املصري��ة
األردنية ،أو ما تس�� ّرب ع��ن تس��وية كان يعدها وزير
اخلارجية األميركية األس��بق جون كيري ،ال نستطيع
أن نفهم منها سوى شيء واحد هو أنها مساع حقيقية
إلنه��اء الص��راع عب��ر ش��طب ح��ق الع��ودة» .وأكدت
ج��رار أن «الرئي��س أبو مازن لم يطل��ع أعضاء اللجنة
التنفيذي��ة ملنظمة التحرير على أية مس��تجدات حول
زيارته إلى الواليات املتحدة ،أو زيارة ترامب املرتقبة
لألراضي الفلسطينية ،وال نعلم ماذا جرى في لقاءات
واشنطن ،وماذا بحث الرئيس وقبله الوفد الفلسطيني
االس��تطالعي ف��ي واش��نطن ،وقب��ل ذلك م��اذا دار بني
الرئي��س الفلس��طيني واملبع��وث األميركي ،جيس��ون
غرينبالت ،في آذار املاضي»}.

دالالت اعتقال قاتل فقها
تتخطى حدود فلسطين
قد يكون ضيق مس��احة قطاع غ��زة ( 260كلم)2
عامالً س��اعد األجهزة األمنية التابع��ة حلركة املقاومة
اإلس�لامية «حماس» خالل الس��نوات العشر املاضية
عل��ى ضب��ط أم��ن القط��اع والنج��اح ف��ي جعل��ه أمنا ً
اس��تباقياً ،وفي أس��وأ األحوال عند ح��دوث االختراق،
املعاجل��ة باألمن االس��تلحاقي ،أي احل��د من اجلرمية
باعتقال منفذيها وتفكيك شبكاتها.
لكن ف��ي الوقت ذاته ف��إن حصار القط��اع املتعدد
اجلهات واالجتاهات ،يعق��د على قوى األمن عملها مع
عدم حتديثها تكنولوجيا ً لكشف عن اجلرائم ,وال سيما
في عالم االتصاالت ،فضالً عن شح املوارد املالية الذي
يوس��ع في املجتمع
يؤثر س��لبا ً في عمل الش��رطة ،كما ّ
دائرة النفوس الضعيفة املستعدة للخيانة والقتل من
أجل املال.
م��ا أعلن��ه رئي��س املكت��ب السياس��ي حلم��اس
إس��ماعيل هني��ة اخلمي��س املاضي ع��ن اعتق��ال قاتل
الش��هيد مازن ُف َقها ،القيادي األس��ير احملرر املبعد إلى
غ��زة والذي اغتيل في آذار املاض��ي ،تتخطى ارتداداته
مساحة غزة ،وحتى فلسطني والكيان اإلسرائيلي.
ف��ي املعلوم��ات اخلاص��ة ف��إن قاتل « ُفقه��ا» كان
عنص��را ً في كتائ��ب القس��ام التحق بها ف��ي مرحلة ما
قبل حس��م الس��يطرة على القطاع لصالح حماس عام
 ،2007ومت فصل��ه ع��ام  2008لتج��اوزات مس��لكية
وقانونية وضعت احلركة في مواقف حرجة مع سكان
القطاع أكثر من مرة .وبحسب املصادر أيضاً ،فإن قاتل
فقها انضم بعد فصله من القس��ام إلى جماعة س��لفية
متطرفة ،قبل أن يجنده املوساد اإلسرائيلي ،وبالتالي
فإن عملية االغتيال وكشفها تسجل الدالالت اآلتية:
أوالً :ال ت��زال حرك��ة حماس حتكم الس��يطرة على
قط��اع غ��زة ،بأجه��زة أم��ن وتع ُّقب ق��ادرة عل��ى إبقاء
اجلبه��ة الداخلي��ة عصيّة عل��ى «االخت��راق املفتوح»،

بقلم :نزيه األحدب
خصوص��ا ً أن املس��افة الزمني��ة كان��ت قصي��رة ب�ين
االغتيال وإلقاء القبض على القاتل.
ثانياً :إن الكش��ف عن ش��بكات العمالء واعتقالهم
يحد من قدرات جهاز املوس��اد اإلسرائيلي على جتنيد
املزيد منهم.
ثالث��اً :يدعم م��ا جرى طرح حماس على الس��لطة
الوطنية الفلس��طينية حول حاجتها لضمانات أمنية،
قبل تفكيك جهازها األمني لصالح املؤسس��ات التابعة
للسلطة املركزية في رام الله.
رابعاً :إن العرض الشفاف والكامل لسيناريوهات
عملي��ات اغتيال املقاومني كما ّ
متت بدفع من املوس��اد،
يع��زز اعتم��اد حماس قان��ون إع��دام العم�لاء ا ُ
جلناة
ضمن ش��روط خاص��ة ،برغ��م اعت��راض كثيرين على
تفرد «قضاء» حماس بهذه اخلطوات بعيدا ً عن أجهزة
القضاء الرسمية في رام الله.
خامساً :حتقيق التفاف أوثق ألسر شهداء حماس
حول قيادة احلركة ومؤسساتها ،التي تتعقب القتلة.
سادس��اً :إن جتني��د املوس��اد للقات��ل م��ن حضن
«جماع��ة ديني��ة متطرفة» يج��ب أن يجع��ل عقائديي
هذه اجلماعات في فلس��طني وخارجها يعيدون النظر
بكثيرين ممن حولهم ،فضالً عن إعادة تقييم شامل.
س��ابعاً :م��ا الذي يب�� ّرر حلكوم��ات املنطق��ة عدم
قدرتها على كش��ف الكثير من اجلرائم في بالدها ،رغم
كل م��ا متتلكه م��ن جغرافيا وقدرات مفتوحة؟ س��ؤال
يطرحه بصوتٍ مرتفع اعتقال قاتل ُفقها.
ثامن��اً :بغ��ض النظ��ر ع��ن اخلالفات السياس��ية
بني احلكوم��ة املصرية وحركة حم��اس ،فإن مصلحة
الش��عبني املصري والفلس��طيني تقتض��ي أن تتعاون
املؤسس��ات األمنية في ما بينه��ا للحد من اجلرمية في
كال البلدين.
تاس��عا ً وأخي��راً :ال ب�� ّد
م��ن التأس��يس عل��ى مث��ل
ه��ذه النجاح��ات األمني��ة
لتحقي��ق وحدة املؤسس��ات
الفلس��طينية ،ف�لا الس��لطة
ق��ادرة عل��ى اكتس��اب
الش��رعية الش��عبية الكاملة
إذا أقصت املقاومة املس��لحة
ومؤسس��اتها الفاعل��ة ،وال
حم��اس ستس��تمر إل��ى األبد
في إدارة قطاع ُيحاصر ألنها
تديره ،كما يقولون}.
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األمان الدولي

انعكاسات النظام الرئاسي في تركيا على حزب العدالة والتنمية
كعادته بع��د كل منافس��ة انتخابي��ة؛ يعكف حزب
العدال��ة والتنمية التركي على دراس��ة نتائج االس��تفتاء
الش��عبي األخير على التعديل الدستوري ،للوقوف على
ال��دالالت والرس��ائل املتضمن��ة ،وبدء اإلع��داد للمحطات
االنتخابية القادمة ،أي االنتخابات احمللية (البلدية) في
آذار  ،2019واالنتخابات الرئاسية والبرملانية املتزامنة
في تشرين الثاني .2019

تصويت العدالة والتنمية

لع��ل أح��د أه��م اس��تنتاجات نتائ��ج التصويت في
االس��تفتاء األخي��ر أن القاعدة اجلماهيري��ة واالنتخابية
حلزب العدالة والتنمية لم تص�� ّوت كلها بتأييد التعديل
الدستوري .ورغم أن املناسبة كانت استفتا ًء على النظام
الرئاس��ي وليس��ت انتخابات برملانية أو رئاس��ية ،فإنه
تبق��ى لألمر داللته باعتب��ار أن «العدالة والتنمية» حزب
ّ
منظ��م ومعروف بتماس��كه وبتقاليد االنضب��اط العالية
في��ه .لذل��ك فإن هن��اك أربع قرائ��ن على األقل تش��ير إلى
صحة هذا االستنتاج:
األولى ه��ي نتيجة تأيي��د التعديل الدس��توري في
عموم تركيا التي تزيد بقليل على نسبة العدالة والتنمية
ف��ي آخر انتخاب��ات برملانية ف��ي تش��رين الثاني 2015
( 51.4%مقاب��ل  .)49.5%ورغ��م التس��ليم بع��دم دق��ة
هذه املقارنة ،فإن حس��اب تأيي��د أطراف وأطياف أخرى
للتعدي��ل -من إس�لاميني ومحافظني وقومي�ين وأكراد-
يش��ير بوضوح إلى أن هناك من لم يص ّوت له من أنصار
احلزب احلاكم.
تكم��ن القرين��ة الثاني��ة ف��ي مقارن��ة نس��بة تأيي��د
التعدي��ل الدس��توري ب��كل محافظ��ة على حدة بنس��بة
التصوي��ت لكل من العدال��ة والتنمية واحلرك��ة القومية
(احلزبني اللذين دعما التعديل) في االنتخابات األخيرة،
حيث تقاربت النس��بتان في معظ��م احملافظات ،ما يعني
أن نس��بة املؤيدي��ن م��ن احلرك��ة القومية توازي نس��بة

املعارضني من العدالة والتنمية.
وبينم��ا يحمل تصوي��ت مناط��ق األغلبي��ة الكردية
في ش��رق البالد وجنوبها الش��رقي داللة ثالثة واضحة،
تتب��دى القرين��ة الرابع��ة في تق��دم الرافض�ين للتعديل
الدس��توري ببع��ض أه��م املدن الكب��رى التي يف��وز فيها
احل��زب احلاكم تقليدياً ،مثل إس��طنبول وأنقرة وأنطاليا
وأضن��ة ،فضالً ع��ن إزمير معق��ل العلماني�ين وديار بكر
معقل األكراد.
ع��زوف نس��بة م��ا م��ن ك��وادر العدال��ة والتنمي��ة
وأنص��اره عن تأييد التعديل الدس��توري ل��م تخف على
أردوغان الذي قال ليلة إعالن النتائج« :يبدو أننا أخفقنا
في إقن��اع البع��ض» ،بينما ملّ��ح رئيس احل��زب ورئيس
ال��وزراء بن علي يل��درم إلى إجراء تغيي��رات في احلزب
واحلكومة ،ما يش��ير إلى فهم احلزب لرس��ائل التصويت
ودالالت��ه ،فضالً عن تش��كيل احل��زب جلنة إلع��داد ملف
مفصل لنتائج االستفتاء.
تقييمي ّ
ثمة أسباب ثالثة ميكن رصدها لهذا العزوف؛ أولها
ع��دم م��رور مش��روع النظام الرئاس��ي بح��وار مجتمعي
ومؤسسي عميق قبل عرضه على البرملان ثم االستفتاء،
وثانيه��ا التحف��ظ عل��ى بع��ض م��واد النظام الرئاس��ي،
ال س��يما تل��ك املتعلق��ة برقاب��ة البرمل��ان عل��ى احلكومة
والعالقة بني الس��لطتني التنفيذي��ة والقضائية ،والثالث
التخ��وف م��ن اختالل الت��وازن ب�ين الس��لطات املختلفة
لصالح الرئيس بش��كل واضح على املدى البعيد ،أي في
مرحلة ما بعد أردوغان.

قيادات سابقة

متي��ل حتليالت إل��ى وجود معارض��ة منظمة داخل
ح��زب العدال��ة والتنمية تتزعمه��ا قيادات س��ابقة ،مثل
رئيس اجلمهورية الس��ابق عبد الله غل ورئيس الوزراء
السابق أحمد داود أوغلو وبولند أرينتش وعلي باباجان
وغيرهم.

بقلم :سعيد احلاج
لم تدْعُ هذه األس��ماء إلى تأييد التعديل الدستوري
عالنية ،وال اس��تخدموا مواقعهم وحساباتهم في مواقع
التواص��ل االجتماعي لدعم هذا التوج��ه ،وال كانوا جزءا ً
أصي�لاً م��ن احلمل��ة االنتخابي��ة الت��ي قاده��ا أردوغ��ان
واحل��زب .وحتى ح�ين ش��ارك داود أوغلو ف��ي مهرجان
مدينت��ه قونيا رفقة أردوغان ،فإنه ق��دم خطابا ً عاما ً ولم
يحث بش��كل واضح ومباش��ر على املوافق��ة على النظام
الرئاسي وفق املقترح املستفتى عليه.
وق��د خرج غل م��ن حلبة السياس��ة بصم��ت ،وترك
داود أوغل��و رئاس��ة احل��زب واحلكومة به��دوء وحكمة،
بينما لم يصدر عن الباق�ين أي هجوم علني على احلزب
رغم انتقادهم لبعض سياساته وقراراته.
أكثر من ذل��ك ،يعرف اجلميع أن العمل املنظم داخل
احل��زب ض��د توجه��ات أردوغ��ان غي��ر ممك��ن وال حتى
مفيد م��ن الناحية العملي��ة ،ملا يتمتع ب��ه الرجل من ثقة
وكاريزما وحضور وقوة وتأثير على قيادات احلزب قبل
كوادره وأنصاره ،ومثل هذا العمل املنظم ال يبدو أنهم قد
أقدموا عليه وال يوجد دليل ميكن أن ُيس��اق بني يدي هذا
االدعاء على األقل.

انعكاسات مستقبلية

سيترك تطبيق النظام الرئاسي أثره البالغ في كافة
األحزاب السياس��ية وف��ي مقدمتها العدال��ة والتنمية .إذ
على عكس النظام البرملان��ي -الذي حتظى فيه األحزاب
بال��دور األساس��ي جلهة ثقلها ف��ي البرمل��ان ودورها في
تش��كيل احلكوم��ة والعدي��د م��ن الصالحي��ات األخرى-
يتراج��ع هذا ال��دور في النظام الرئاس��ي ال��ذي تتمحور
السلطة التنفيذية فيه خلف الشخص/الرئيس ،ويكتفي
فيه البرملان باملسؤولية التشريعية والرقابية.
كما أن الفترة االنتقالية احلالية وحتى نهاية 2019

ستش��هد إصدار البرملان لـ«قوانني املواءمة» للتدرج في
االنتقال من النظ��ام البرملاني إلى الرئاس��ي ،و ُيتوقع أن
تش��مل تغيير قانو َن��ي االنتخاب واألحزاب السياس��ية،
فض�لاً ع��ن خف��ض «العتب��ة االنتخابي��ة» املطلوب��ة من
األح��زاب لدخول البرملان م��ن  %10إلى  %7أو  ،%5يعني
ذلك أن اخلريطة احلزبية في البالد س��تتغير ،وسيدخل
عدد أكب��ر من األح��زاب (الصغيرة) حتت قب��ة البرملان،
وه��و م��ا ق��د يخص��م -عل��ى امل��دى البعيد -م��ن حصة
حزب العدالة والتنمية ،املس��تفيد حاليا ً من االس��تقطاب
واخلوف من التراجع.
وفي معادلة كهذه ،س��يتحول العدالة والتنمية إلى
رأس للتيار األول وعموده الفقاري ،لكنه لن يكون بنفس
ثقل��ه الي��وم وحض��وره املس��تقل واملرك��زي ف��ي احلياة
السياسية.
إحدى املواد الثالث التي يفتح التعديل الدس��توري
املج��ال لتطبيقها بش��كل فوري ه��ي انتم��اء الرئيس إلى
أحد األح��زاب ،ولذا فإن الرئيس أردوغان عاد يوم  2أيار
اجلاري إلى صفوف حزب العدالة والتنمية بعد توقيعه
اس��تمارة طلب انتس��اب إلي��ه في حفل مبق��ر احلزب في
العاصمة أنقرة.
و ُيعِ�� ُّد احلزب أيضا ً ملؤمتر اس��تثنائي ي��وم  21من
الش��هر احلالي النتخاب أردوغان رئيس��ا ً له مرة أخرى،
بعد أن فتح التعديل الدستوري الطريق لذلك.
عودة أردوغان إلى رئاس��ة احلزب لن تكون شكلية
بطبيع��ة احلال ،بل س��تترك بصماتها وآثاره��ا العميقة
ف��ي احل��زب وف��ي احلي��اة السياس��ية التركي��ة بش��كل
عام .وس��تكون ش��ارة البدء لالس��تعداد لالس��تحقاقات
االنتخابية عام .2019
س��يكون أردوغان -خالل الفترة االنتقالية -رئيسا ً
للجمهورية ورئيس��ا ً ألكبر األحزاب التركية الذي يش��كل
احلكومة ،مع بق��اء بن علي يلدرم رئيس��ا ً للوزراء ،وهي
توليفة جديدة على تركيا ،ستحمل معها بالتأكيد بعض
التحديات.
خالصة لكل ما س��بق؛ تتأهب تركيا لدخول مرحلة
جديدة كليا ً في تاريخها احلديث ،ستلقي بظاللها الكثيفة
على كل قوى املش��هد السياس��ي الداخلي ،وف��ي املقدمة
منها حزب العدالة والتنمية احلاكم منذ }.2002

أردوغان من واشنطن :استخدام أمريكا
ً
مقبوال
للوحدات الكردية بالمنطقة لن يكون

الرئيس البشير :ما زلنا نصبر إزاء مصر
رغم احتاللها أراضينا
ق��ال الرئي��س الس��وداني عم��ر البش��ير إن بالده
تتحل��ى بالصب��ر إزاء مص��ر رغم «احتالله��ا» أراضي
س��ودانية ،واته��م اإلع�لام املص��ري باإلس��اءة إل��ى
الس��ودان رغم «القوة التاريخي��ة» للعالقات املصرية
السودانية ،كما نفى ما يتردد عن إقامة قاعدة أميركية
على أرض السودان..
وف��ي مقابلة خاص��ة مع «اجلزيرة» قال البش��ير
إن بالده لم تقم بأي إس��اءة إل��ى مصر رغم «احتالل»
مصر ج��زءا ً من األراضي الس��ودانية ،في إش��ارة إلى
منطقة حاليب وش�لاتني التي تعتبرها القاهرة أرضا ً
مصرية.
وأض��اف البش��ير أن اإلع�لام املص��ري الع��ام
واخل��اص يعم��ل عل��ى اإلس��اءة إل��ى الس��ودان ،وأن
بالده مع ذل��ك تصبر على هذه املعاملة ،ألن العالقات
املصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جداً.
وتابع الرئيس السوداني قائالً« :مصر مستهدفة
ونح��ن مس��تهدفون ،فأي ش��رخ ف��ي ه��ذه العالقات
ه��و خصم لالثنني ،وه��و ما يصب ف��ي مصلحة أعداء
األمة».
ومت��ر العالق��ات الس��ودانية املصري��ة حالي��ا ً

مبرحل��ة توتر نتيج��ة تصاعد القضاي��ا اخلالفية بني
البلدي��ن بش��أن مثلث حاليب ،وس�� ّد النهض��ة ،فضالً
ع��ن خالفات بش��أن قضايا أمنية ،وكان م��ن نتائجها
إصابة س��وداني ي��وم األربعاء عندم��ا أطلق اجليش
املصري الرصاص على أش��خاص ينقبون عن الذهب
قرب «وادي العالقي» داخل احلدود السودانية.
من جهة أخرى نفى الرئيس الس��وداني ما يتردد
عن إقامة قاعدة أميركية على أرض السودان}.

ق��ال الرئي��س الترك��ي ،رج��ب طي��ب أردوغ��ان،
إن العالق��ات ب�ين تركي��ا وأمري��كا مبنيّ��ة عل��ى القيم
الدميقراطي��ة واملصالح املش��تركة ،مضيفاً« :س��نركز
على توسيع تعاوننا في املستقبل وزيارتي لواشنطن
ستكون حلظة حتول تاريخي».
وأض��اف أردوغ��ان ،خ�لال املؤمت��ر الصحف��ي
املش��ترك م��ع الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب في
البيت األبي��ض ،أننى اتفقت مع ترامب على اخلطوات
املشتركة التي ميكن اتخاذها في سوريا والعراق ،وأن
اس��تخدام أمريكا وحدات احلماي��ة الكردية يتعارض
مع االتفاق ولن يكون مقبوالً ،وذلك وفقا ً لرويترز.
وش��دد الرئيس التركي عل��ى التزامه محاربة كل
أنواع اإلرهاب ،مؤكدا ً أنه «ليس هناك مكان للمنظمات
اإلرهابية في مستقبل منطقتنا»،
وأع��رب أردوغان ع��ن أمله في أن تتمك��ن اإلدارة
األمريكي��ة وعلى رأس��ها ترامب من حتقي��ق الرفاهية
ف��ي العالق��ات الألمريكية التركي��ة ،مؤك��دا ً «النجاح
في الوصول إلى ش��راكة اس��تراتيجية بني واش��نطن
وأنقرة».
ق��ال الرئي��س الترك��ي إن��ه اتف��ق م��ع الرئي��س
األميرك��ي ،دونالد ترام��ب ،على اخلطوات املش��تركة
التي ميكن اتخاذها في سوريا و العراق.
وأش��ار أردوغ��ان إل��ى أن��ه يعم��ل عل��ى تطوي��ر
العالقات بني واش��نطن وأنقرة ،فيم��ا قال ترامب إنهم

يس��عون إلنعاش العالق��ات التجارية بني واش��نطن
وأنق��رة ،مضيفا ً أنه��م يدعمون تركيا ف��ي حربها ضد
داعش وحزب العمال الكردستاني.
وكان الرئي��س الترك��ي ،رجب طي��ب أردوغان قد
وص��ل إلى البي��ت األبي��ض للق��اء الرئي��س األميركي
دونالد ترامب.
وغ�� ّرد الرئي��س األميرك��ي ،دونال��د ترم��ب ،عبر
حس��ابه في «تويتر» :س��تكون لدي محادثات طويلة
وشاقة مع أردوغان.
ويأتي االجتماع بعد أيام من إعالن قوات سوريا
الدميقراطي��ة تلقيه��ا األس��لحة الثقيلة من واش��نطن،
وه��و ما أث��ار حفيظة تركي��ا .ومن املتوق��ع أن يتناول
اجلانب��ان خ�لال اجتماعهم��ا اليوم احلرب الس��ورية
وأزمة الالجئني ومحاربة تنظيم «داعش».
وكان وزير الدف��اع األميركي ،جيمس ماتيس ،قد
أعرب يوم اخلمي��س ،عن ثقته ب��أن الواليات املتحدة
س��تتمكن من جت��اوز خالفها مع تركيا حول تس��ليح
املقاتلني األكراد السوريني.
وق��ال ماتيس على منت طائرة عس��كرية إثر لقائه
رئي��س الوزراء التركي بن علي يلدي��رمي في لندن« :ال
أش��ك في أن تركي��ا والواليات املتحدة س��تجدان حالً،
إذا كرس��تا كل االهتم��ام الض��روري ألم��ن تركيا وأمن
حلف ش��مال األطلسي واحلملة املس��تمرة ضد تنظيم
داعش»}.
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لقطات سريعة

واشنطن :ال والية لـ«إسرائيل»
على «حائط البراق»

في خطوة تلقي ضوءا ً على موقف إدارة
الرئي��س دونالد ترامب من القدس ،في ضوء
الش��ائعات الكثي��رة عن ق��رب نقل الس��فارة
األميركية إلى املدينة واالعتراف بها عاصمة
موح��دة إلس��رائيل ،أبل��غ ديبلوماس��يون
أميركي��ون نظراءه��م اإلس��رائيليني أن ال
والية إلس��رائيل على املنطقة الت��ي يقع فيها
«احلائط الغربي» (حائط البراق) في البلدة
القدمي��ة في القدس ،ما دفع «إس��رائيل» إلى
طل��ب استفس��ار م��ن اإلدارة األميركي��ة لهذا
املوقف ،إال أن البيت األبيض لم يرد.
وذك��رت القن��اة الثاني��ة ف��ي التلفزيون
اإلس��رائيلي أنه في أثن��اء اجتماع حتضيري
لزيارة ترامب في  22الش��هر اجل��اري ،أبلغ
ديبلوماسي أميركي اإلسرائيليني بأن زيارة
ترام��ب لـ«احلائ��ط الغربي» زي��ارة خاصة،
وأن «إس��رائيل» ليست لها والية في املنطقة،
وأن��ه غي��ر مرح��ب مبرافق��ة رئيس ال��وزراء
بنيامني ننت ياهو ترامب هناك.
وقال مس��ؤول إس��رائيلي في مكتب ننت
ياهو ،إن «إس��رائيل» تريد من البيت األبيض
تفس��يرا ً لق��ول الديبلوماس��ي األميرك��ي إن
«احلائ��ط الغرب��ي» ف��ي البل��دة القدمية في
القدس جزء من الضفة الغربية التي حتتلها
إسرائيل.

دمشق تصف «محرقة
صيدنايا» بـ«رواية هوليوودية»

نفت حكومة دمش��ق اتهام��ات أميركية
بوجود «محرقة جثث» في س��جن صيدنايا
ق��رب العاصم��ة الس��ورية ،وقال��ت إن
االدعاءات التي ساقها مسؤول كبير في وزارة
اخلارجي��ة األميركي��ة «من نس��ج اخليال».
وجاء النفي الس��وري في وق��ت صعّ دت فيه
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب حملتها
عل��ى حك��م الرئيس الس��وري بش��ار األس��د
ودعت روس��يا إلى «إدانة وحشيته».ونقلت
وكال��ة األنباء الس��ورية «س��انا» الرس��مية
عن «مصدر مس��ؤول» ف��ي وزارة اخلارجية
قول��ه إن «اإلدارات األميركية املتعاقبة دأبت
عل��ى تلفي��ق األكاذي��ب واالدع��اءات لتبري��ر
سياس��اتها العدواني��ة والتدخلية في الدول
األخ��رى ذات الس��يادة» ،مضيف��اً« :خرجت
علين��ا باألم��س اإلدارة األميركي��ة برواي��ة
هوليوودي��ة جديدة منفصلة ع��ن الواقع وال
مت��ت إل��ى احلقيقة ب��أي صل��ة ح��ول اتهام
احلكوم��ة الس��ورية مبا س��مته ه��ذه اإلدارة
«محرق��ة في س��جن صيدناي��ا» ،إضافة إلى
األس��طوانة القدمي��ة التي تتك��رر دائما ً حول
اس��تخدام «البرامي��ل املتفجرة» و«الس�لاح
الكيم��اوي» .وكان القائ��م بأعم��ال مس��اعد
وزي��ر اخلارجية األميركي لش��ؤون الش��رق
األدنى ستيوارت جونز ،قد قال إن مسؤولني
أميركي�ين يعتقدون أن احملرقة قد تس��تخدم
للتخل��ص من جث��ث في س��جن يعتقدون أن
احلكوم��ة الس��ورية أجازت فيه ش��نق آالف
احملتجزين في خالل احلرب األهلية املستمرة
منذ ست سنوات.

يسرب معلومات
ترامب ّ
سرية إلى روسيا

األمـان  -العــدد  19 - 1263أيـ ــار 2017م
الروسي س��يرغي الفروف والسفير الروسي
في واش��نطن س��يرغي كيس��يلياك اخلميس
املاضي.
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على جدل
أث��اره ترام��ب بط��رد مدي��ر مكت��ب التحقيق
الفيديرال��ي (أف ب��ي أي) جيم��س كوم��ي،
ألس��باب ارتبطت في نظر خصومه ،بتوصل
«أف ب��ي أي» إل��ى معطي��ات ح��ول ارتب��اط
مقربني من ترامب بروسيا.
وسارع مستش��ار األمن القومي هربرت
ماكماس��تر ،إلى تفني��د االدع��اءات اجلديدة
باعتبارها «غير صحيحة» ،علما ً أن املراقبني
الحظ��وا أنه لم ين��ف أن يكون ترامب س��رب
معلومات سرية إلى موسكو التي بادرت إلى
نفي التسريبات في هذا الشأن التي تناقلتها
وسائل اإلعالم االميركية.
لك��ن صحيفت��ي «واش��نطن بوس��ت»
و«نيويورك تاميز» متس��كتا بتقريرهما ،عن
أن الرئيس األميركي كش��ف معلومات سرية
للغاية لالف��روف عن عملي��ة مزمعة لتنظيم
«داعش».

كلينتون ُتطلق منظمة
لـ«مقاومة» ترامب

إضراب األسرى ..البرغوثي
«يصعد» باالمتناع عن الماء
ّ

قال احملامي في هيئة ش��ؤون األس��رى
واحملرري��ن الفلس��طينيني ،خضر ش��قيرات،
إن األس��ير مروان البرغوثي س��يبدأ االمتناع
عن ش��رب امل��اء ف��ي خط��وة تصعيدية ضد
احلكومة اإلس��رائيلية أمام اس��تمرار رفضها
التج��اوب م��ع مطال��ب األس��رى العادل��ة
واس��تمرار سياس��تها بالتنكي��ل باألس��رى
وممارسة الضغوط عليهم.
وأوضحت الهيئة أن «امتناع البرغوثي
عن تن��اول املاء سيش��كل مفص�لاً جديدا ً في
مسيرة اإلضراب املستمر لليوم الثالثني».
وأضاف��ت أن «احلكوم��ة اإلس��رائيلية
مس��ؤولة ع��ن إيص��ال الوض��ع إل��ى طريق
مأس��اوي كارثي ،ووضع األس��رى في دائرة
اخلطر الشديد بسبب مواقفها اإلجرامية إزاء
عدالة مطالب األس��رى وحقهم املش��روع في
الدفاع عن كرامتهم اإلنسانية».
وأشارت الهيئة إلى أن «البرغوثي يصر
عل��ى حتقيق جميع املطال��ب جملة وتفصيالً
وبش��كل واضح ومحدد وكام��ل دون مواربة
أو غموض وأنه ال مساومة وال تنازل عن هذه
املطال��ب ،التي يدفع أس��رانا ثمن��ا كبيرا من
أجل حتقيقها».

القوات العراقية تسيطر
على  %90من غرب الموصل

باتت القوات العراقية تسيطر على نحو
 %90من غرب املوصل في شمال العراق ،بعد
أن ط��ردت منه��ا تنظيم «داع��ش» املتحصن
ضمن  12كيلومترا ً مربعا ً في وس��ط املدينة
املكتظ ذي الشوارع الضيقة.
وقال املتحدث باسم العمليات املشتركة
العميد يحيى رس��ول في مؤمتر صحافي في
بغ��داد ان «داع��ش ...ال ي��زال يس��يطر عل��ى
 10,5في املئة من مساحة الساحل األمين»،
أي عدد من األحياء في محيط املدينة القدمية
للموصل.
وأض��اف« :املناطق احملررة من اجلانب
االمي��ن مئ��ة كليومت��ر مرب��ع ،ام��ا املناط��ق
املتبقية حتت سيطرة داعش فهي حوالى 12
كليومترا ً مربعاً» .وفي عموم العراق ،قال إن
«املساحة التي كانت تسيطر عليها عصابات
داعش لغاية  15أيار هي  6,4باملئة (. )...

كوريا الشمالية
وراء «الغزو السيبراني»

واج��ه الرئي��س األميرك��ي دونال��د
ترام��ب فضيح��ة جدي��دة ،بعد الكش��ف عن
تس��ريبه «معلوم��ات س��رية للغاي��ة» إل��ى
موس��كو خالل اجتماعه م��ع وزير اخلارجية

م��ن ش��ركة «ه��وري» الكوري��ة اجلنوبي��ة
ملكافحة الفيروس��ات اإللكترونية ،فقد أعلنت
إدارتها «أن الش��يفرة املُس��تخدمة فى هجوم
الرانس��وموير (واناكراي) تتش��ابه جدا ً مع
خروق إلكترونية سابقة ُنسبت الى مجموعة
الزاروس الكورية الشمالية».
وأك��دت الش��ركة الكوري��ة اجلنوبي��ة
أن��ه «منذ الع��ام املاضي ب��دأ قراصنة كوريا
الش��مالية يس��تعلمون هجم��ات الفدي��ة
(رانس��وموير) واستخدموها مرات عدة ضد
شركات كورية جنوبية» .وأشارت «هوري»
أيضا ً الى أن القراصنة الكوريني الش��ماليني
واصلوا من��ذ عام  2013اس��تهداف عمليات
«بيتكوين» لتس��ديد األموال إلكترونياً ،وهذا
رمب��ا م��ا ُيفس��ر طل��ب برنام��ج «واناكراي»
اخلبي��ث من ضحاي��اه دفع الفدي��ة املطلوبة
عبر «بيتكوين».

أعل��ن خب��راء إلكتروني��ون دولي��ون أن
هناك ش��بهات قوي��ة حتوم ح��ول مجموعة
«الزاروس» (مجموع��ة قراصنة إلكترونيني
تعم��ل لصال��ح كوري��ا الش��مالية) ،بأنها قد
تكون خلف «الغزو السيبراني» الذي اجتاح
مئ��ات آالف األجه��زة اإللكتروني��ة ف��ي 150
بلداً ،نهاية األسبوع الفائت.
وأول اخلي��ط ح��ول أدل��ة عل��ى ت��ورط
قراصن��ة مرتبط�ين بنظام بيون��غ يانغ جاء

عادت املرش��حة الدميوقراطية السابقة
هيالري كلينتون إلى الساحة السياسية من
خ�لال منظمة جدي��دة تهدف إل��ى «مقاومة»
الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي هزمها
في انتخابات العام املاضي.
وأعلن��ت كلينت��ون عب��ر صفحته��ا ف��ي
موق��ع «تويتر»« :نطل��ق إلى األم��ام معا ً من
أجل تشجيع الناس على املشاركة ،وتنظيم،
وحتى الترش��ح ،ف��ي االنتخابات» .وأوضح
موق��ع املجموع��ة أنها ته��دف إل��ى الترويج
للقي��م التقدمية ،مذك��را ً بأن كلينت��ون فازت
بنح��و  66ملي��ون ص��وت ف��ي انتخاب��ات
تش��رين الثان��ي املاض��ي .وق��ال بي��ان على
املوق��ع« :خ�لال األش��هر األخي��رة ،رأين��ا ما
ميكن أن يحدث عندما يجتمع الناس ملقاومة
التخويف والكراهية واألكاذيب واالنقس��ام،
والدفاع عن أميركا أكثر عدال ً وجامعة».
م��ن ناحيته��ا ،بث��ت كلينتون سلس��لة
من املنش��ورات ُتش��يد بعمل املنظم��ات التي
تحُ ارب التمييز أو تدعم احلزب الدميوقراطي
في االنتخابات النصفية التي ستجري العام
املقبل.

األردن :افتتاح مركز يضم
علماء من «إسرائيل» وإيران

افتت��ح العاهل األردن��ي امللك عب��د الله
الثاني مرك��زا ً علميا ً بحثي��ا ً يجمع علماء من
مختلف دول الش��رق األوس��ط ،مب��ا في ذلك
أع��داء منذ فترة طويلة مثل إس��رائيل وإيران
وتركيا وقبرص.
وبحس��ب بي��ان ص��ادر ع��ن الدي��وان
امللك��ي ،افتتح امللك عبد الل��ه «املركز الدولي
لض��وء الس��نكروترون للعل��وم التجريبي��ة
وتطبيقاتها في الش��رق األوس��ط ،واملعروف
اختص��ارا ً باس��م (سيس��امي) ،ليك��ون أول
مركز أبحاث عاملي من نوعه في املنطقة».
ومركز «سيسامي» وهو مسارع ضوئي
من اجلي��ل الثالث ،يقع ف��ي منطقة عالن في
محافظ��ة البلقاء ( 35كيلومترا ً ش��مال غرب
عمان) ومن شأنه ان «يساهم في دفع عجلة
التق��دم والنه��وض باألبح��اث العلمي��ة ف��ي
مجاالت الطب والصيدلة والفيزياء والكيمياء
واألحياء وعلوم املواد وغيرها».
ويجمع املشروع بحسب البيان« ،علماء
م��ن عدد من الدول األعضاء ف��ي املركز ،وهي
قب��رص ومص��ر وإي��ران وإس��رائيل واألردن
وباكس��تان وفلس��طني وتركي��ا» إضافة الى
دول مراقبة.

اتصال مفاجئ من ترامب بالسيسي
والسبب «الرياض»
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيس��ي ،اتصاال ً هاتفي��ا ً غير ُمخطط له ،يوم
االثن�ين ،من الرئيس األمريكي دونالد ترام��ب ،وذلك قبل أيام من انعقاد القمة
العربية اإلسالمية األمريكية في الرياض يوم  21أيار اجلاري ،التي ستجمع
بينهما ،عالوة على  16قائدا ً ورئيس دولة عربية وإسالمية.
وقال بيان للرئاس��ة املصرية ،إن السيس��ي وترامب أك��دا خالل االتصال
الهاتف��ي تطلعهما للقاء بعضهما البعض خ�لال القمة ،وإن ترامب ث ّمن جهود
مصر في مكافحة اإلرهاب ،ودعم االستقرار في املنطقة.
وأضاف البيان أن السيسي أعرب عن ترحيبه بزيارة ترامب للقاهرة في
أقرب فرصة؛ ملواصلة التباحث حول س��بل اس��تعادة االس��تقرار ،والتصدي
لإلرهاب في منطقة الشرق األوسط ،وفق البيان.
م��ن جهتها ،قالت الصح��ف احمللية املصري��ة إن الرئيس�ين تبادال خالل
املكاملة الرؤى حول أهمية القمة العربية اإلس�لامية األمريكية ،وإن ترامب أكد
اعتزامه زيارة القاهرة في أقرب فرصة ،مش��يرا ً إلى أهمية اس��تمرار التنسيق
والتشاور املكثف بني البلدين حول جميع القضايا ذات االهتمام املشترك.
ومعلقا ً على املكاملة ،قال اإلعالمي وائل اإلبراش��ي ،في برنامج «العاشرة
مس��اء» عب��ر فضائي��ة «درمي»« :إنه��ا تأتي قبل قم��ة مهمة جدا ً بأي��ام قليلة،
ونتمنى منها أن تصون قضايا العالم اإلس�لامي ،ال سيما مع مخاوف متعلقة
بها في السنوات املقبلة ،مع حكم ترامب الذي يتبنى نهجا ً مختلفاً».
وستكون السعودية أول دولة يزورها ترامب في أولى جوالته اخلارجية
منذ توليه الرئاسة.
وحتس��نت العالقات بني واشنطن والقاهرة منذ تولي ترامب السلطة في
كانون الثاني املاضي.
وعقد ترامب والسيس��ي لقاء قمة في البيت األبيض في نيس��ان املاضي،
أش��ار فيه إلى ما اعتبره «صفقة القرن» ،التي تتناول وضع تس��وية إقليمية
جديدة في املنطقة ،تقوم على التنس��يق املصري اخلليجي في مجابهة إيران،
وليس «إسرائيل» ،وتقزمي االهتمام بالقضية الفلسطينية.
كم��ا اختتم السيس��ي جول��ة في أرب��ع دول خليجي��ة ،هي :الس��عودية
واإلمارات والكويت والبحرين ،في األسابيع القليلة املاضية ،وذكر مراقبون،
ف��ي مقدمتهم اجلنرال الس��عودي أنور عش��قي ،أنها تناولت تش��كيل حتالف
يشبه «ناتو عربي» ملجابهة إيران.
وس��بق أن تلق��ى السيس��ي مكاملة هاتفية م��ن ترامب ي��وم اخلميس 22
كانون األول املاضي ،تناول مش��روع القرار املطروح أمام مجلس األمن ،الذي
كان يدي��ن االس��تيطان اإلس��رائيلي ،واس��تجاب فيه السيس��ي لرغبة ترامب
في س��حب مصر للمش��روع ،رغم أنه لم يكن تولى منصبه رسميا ً بعد رئيسا ً
للواليات املتحدة.
واستبق السيسي هذا االتصال باتصال هاتفي أجراه األربعاء  9تشرين
الثان��ي املاض��ي ،هن��أ في��ه
ترام��ب بانتخاب��ه رئيس��ا
للوالي��ات املتح��دة ،فيم��ا
أع��رب األخير عن تقديره له،
قائ�لاً إنه أول اتص��ال دولي
يتلق��اه للتهنئ��ة بف��وزه في
االنتخابات}.

حقوقي يطلب من السيسي
زيارة مرسي في سجنه ..لماذا؟
وجه احلقوقي املصري ،هيثم أبو خليل ،دعوة إلى حاكم مصر ،عبد الفتاح
السيسي ،للتوجه إلى مقر احتجاز الرئيس محمد مرسي.
وق��ال أب��و خليل خالل برنامج «حقن��ا كلنا» على فضائية «الش��رق»« :أنا
ج��اي بنصيحة حقيقية ومخلصة لعبد الفتاح السيس��ي ،بعد كالمه عن زيادة
اخلدمات ،وموضوع الفقر اللي هو شغال فيه».
وتابع« :حتدث السيس��ي عن أن هناك مش��كلة في تنفيذ مش��روع املليون
ونص فدان (الفنكوش) وتس��ديد القروض ،وإن البل��د مش طابونة ،فهو عنده
مشكلة في إدارة الدولة»!
وأوض��ح أبو خلي��ل أن «احل��ل ،طاملا إنك فاش��ل ومش عارف تدي��ر البلد،
وعلى رأي أبلة مليس (احلديدي) :مش أ ّد الشيلة شيلت ليه ،فاذهب إلى سجن
غربانيات أو ملحق مزرعة طره التي فيها الرئيس املنتخب مرسي».
وأردف« :اذه��ب إلي��ه واطلب من��ه النصيحة ،وق��ل له أنا منقل��ب وأخدت
حاجة مش بتاعتي ،وش��لت ش��يلة مش بتاعتي ،وأنت كان معاك وزير متوين
محترم باس��م عودة ،وكان معاك فريق حاول يعمل حاجة ،وأنا فاشل خالص،
فاطلب منه النصيحة».
يأتي ذلك ردا ً على حديث السيسي حول زيادة أسعار تذاكر املترو ،ورفضه
أي ش��كوى من غالء األس��عار ،قائالً« :اللي هيقول أنا غلبان مش قادر هقول له
وأنا كمان غلبان مش قادر».
وحتدث السيس��ي عن القروض من كوريا وفرنس��ا ،مؤكدا ً أن«الدولة مش
هتقدر تدفع القروض».
وق��ال السيس��ي أيض��اً« :انت��و عايزي��ن خدمات بب�لاش؟! أنا ل��و حطيت
العشرة مليار اللي هط ّور بيهم السكة احلديد في البنك ،هيجيبولي اثنني مليار
فوائد»}.
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سودانية جديدة ..بتحالف مع أحزاب معارضة
حكومة
ّ
أعلن��ت ف��ي الس��ودان لي��ل اخلمي��س ()5/11
حكومة «الوفاق الوطني» برئاس��ة بكري حسن صالح،
مبش��اركة عدد من الق��وى واحلركات التي ش��اركت في
احل��وار الوطن��ي ال��ذي أنهى أعمال��ه في تش��رين األول
املاض��ي ،بينها ح��زب «املؤمتر الش��عبي» بزعامة علي
احل��اج ،وحرك��ة «اإلص�لاح اآلن» بقيادة غ��ازي صالح
الدي��ن .وتض ّمن��ت احلكوم��ة اجلدي��دة وزراء احتاديني
ووزير دولة ،حاول خاللها النظام تقسيم مواقع السلطة
على جميع من ساهم في احلوار ،مبن فيها الشخصيات
القومية التي ش��اركت في احلوار املجتمعي ،إلى جانب
أحزاب احلوار.
لم حتم��ل احلكوم��ة اجلديدة أي��ة مفاج��آت كبيرة
وإن ج��اءت بوجوه جديدة من األحزاب املش��اركة ،فيما
بعضه��ا كان ق��د ش��ارك في الس��لطة في فترات س��ابقة
لث��ورة اإلنق��اذ .وم��ن أب��رز الوج��وه اجلدي��دة املرش��ح
الرئاس��ي الس��ابق لـ«احل��زب االحت��ادي» حامت الس��ر،
الذي ش��غل منص��ب وزير التج��ارة ،فضالً ع��ن القيادي
ف��ي حزب «األمة» املعارض مبارك الفاضل ،الذي خالف

حزبه وش��ارك في احلوار وتقلّد منصب وزير االستثمار
والدكت��ور ادريس س��ليمان م��ن املؤمتر الش��عبي وزيرا ً
للتع��اون الدول��ي .وس��يطر ح��زب «املؤمت��ر الوطن��ي»
احلاكم على معظ��م وزرائه في احلكوم��ة اجلديدة ،وإن
عم��د لتغيي��ر طفي��ف ف��ي وزراء القطاع االقتص��ادي ،إذ

لماذا ُي ِّ
نكل السيسي
بالرئيس محمد مرسي؟!
بقلم :سليم عزوز
هل يعبّر هذا املثل الشعبي املصري على بساطته عن حالة عبد الفتاح السيسي ،وهو ينكل بالرئيس
املنتخب الدكتور محمد مرسي ،في مكان احتجازه أو اختطافه؟!
فالش��خص الذي صار رئيسا ً بالغدر ،لم يستطع إلى اآلن أن يشعر بأنه «كبير» ،مع أنه يجلس على
أعلى كرس��ي في البالد ،مبا يس��تتبع هذا من س��ماحة ،فالكبير هو الذي يس��امح ويعف��و ،والذي ميارس
التنكيل في سجونه يبدو قزما ً في قامة رجل؟!
في األس��بوع املاضي صرخ الدكتور محمد مرس��ي ،من خلف القفص احلديدي العازل للصوت ،ومع
ذل��ك فصوته وصل إل��ى خارجه ،فأ ّرق الضمير اإلنس��اني وهو يقول إنه منذ أربع س��نوات لم يلتق أهله،
ول��م ي��زره محاميه ،وإن حيات��ه معرضة للخط��ر .وإذا كان القاضي املغل��وب على أمره ل��م يجد في هذه
الش��كوى ما يزعج ضميره ،فإنها ال ب ّد من أن تؤذي مش��اعر أي كائن حي ،وليس صحيحا ً أن األمر خارج
س��لطة القضاة ،فقد أناط الدس��تور بهم في املادة ( )56اإلشراف على السجون ،لكن هذه الدوائر املختارة
الفتراس اخلصم السياسي ،تخلت عن االختصاص املعقود لها ،وصارت امتدادا ً طبيعيا ً لألجهزة األمنية،
في مرحلة أصبح القانون فيها في إجازة!
أتفه��م أن ينتقم عبد الفتاح السيس��ي من اإلخوان ،فه��و مدفوع بذلك بخوفه عل��ى مقعده ،ثم إن هذا
الدور مكلف به دوليا ً وإقليمياً ،ويستمد للقيام به شرعيته؛ فمهمته هي القضاء املبرم على جماعة اإلخوان
املس��لمني ف��ي مصر ،لكني لم أتفهم هذا احلرص على التنكيل برجل لم يس��ئ إلي��ه مرة ،بل إن جرميته في
أنه وثق مبن لم يكن أهالً للثقة ،وقام بترقيته رتبتني عس��كريتني ،من اللواء إلى الفريق ،والفريق أول ،ثم
عينه وزيرا ً للدفاع ،وإذا كانت الدعاية قامت على أن هذا شرط املشير محمد حسني طنطاوي لقبول إقالته،
فالسيسي يعلم – بطبيعة احلال – أن تعيينه في هذا املنصب ،جاء باإلرادة احلرة للرئيس.
وعندما كان هناك من يح ّرضون الدكتور مرسي على السيسي ،كان يدافع عنه ،ولم يسئ إليه يوماً،
وحت��ى آخ��ر لقاء قبل االنق�لاب ،في يوم  2متوز  ،2013كانت الصورة تش��ير إلى أنها جلس��ة ألهل البيت
الواحد ،وقد ضمت الرئيس ورئيس حكومته ووزير دفاعه ،الذي كان يجلس على أطراف كرسيّه ،احتراما ً
لصاحب املكان!
في احملاكمة ،وقد رفع الرئيس صوته فوصل للقاضي ووصل للناس ،ورغم تعليقات محاميه سليم
العوا االستفزازية ،في اللقاء األول واألخير الذي جمعهما في احملكمة ،فإن الدكتور محمد مرسي لم يقل في
السيسي ما يسيء إلى شخصه ،وقد تبينّ أن اللقاء كان مسجالً بالصوت والصورة!
السيس��ي هو الذي خان ،وهو الذي انقلب ،ومع ذلك فهو الذي ينكل وينتقم ورمبا يجد متعة في هذا،
فيمنع عنه الزيارة ،ومينع عنه أن يلتقي مبحاميه ،ويجري التضييق عليه في محبسه لدرجة اإلعالن أن
حياته في خطر!
وما الذي سيخسره عبد الفتاح السيسي إن وفر للدكتور محمد مرسي سجنا ً إنسانياً ،وأمر بحقه في
زي��ارة أقاربه كما ينص القان��ون ألي متهم عادي ،وال نطلب باحلقوق التي كان��ت ممنوحة ألركان النظام
البائ��د ،حيث كانت س��وزان مبارك تزور بعلها وجنليه��ا في أي وقت ،وكان حبي��ب العادلي يكلف مأمور
السجن في منتصف الليل ،أن يرسل سيارة من السجن لكي تصطحب وحيده لكي يالعبه!
ل��ن أذهب بعي��دا ،فالرئيس الس��ادات ،وقد كانت هن��اك مؤامرة ضده تس��تهدف إطاحت��ه ،وتقودها
قي��ادات الدولة؛ من وزير احلربي��ة إلى وزير الداخلية مرورا ً بعدد من ال��وزراء اآلخرين منهم وزير اإلعالم
ومعم رئيس البرملان ،وقد استمع إلى األدلة بنفسه ولم ينفها الضالعون فيها! لقد «تغدى» بهم السادات
قبل أن «يتعشوا» به ،ومع ذلك فقد ضمن لهم سجنا ً كرمياً!
لقد بلغ الس��ادات أن فؤاد س��راج الدين لضخامته اجلس��دية ال يس��تطيع اجلل��وس على األرض في
محبسه ،فأمر بإدخال كرسي له ومتكينه من «سيجاره» الشهير!
كثير من التصرفات ال ب ّد من حتليلها نفس��ياً ،وعند التحليل النفسي سوف يقف احمللل على أننا أمام
عقدة نفسية ،اسمها السيسي ،فالرجل الذي بالغ في إظهار ضعفه وتزلفه ،ينتقم من كل من رآه في موقف
ضع��ف لم يفرض علي��ه ولم ينتظر منه ،وق��د كان يبالغ في نفاق الش��يوخ الذين يلتقيهم مرس��ي ،وبعد
االنق�لاب انتق��م من كل من احترمهم ،فإذا كان قد بادر مس��رعا ً ألن يفتح باب الس��يارة للش��يخ محمد عبد
املقصود ،فقد وضعه في قضية قطع طرق قليوب ليصدر احلكم ضده باإلعدام!
وتكمن مش��كلة السيس��ي في أنه بالغ في اإلذعان للرئيس مرس��ي أكثر من الالزم ،لذا فإنه ينفس عن
عقده باالنتقام منه والتنكيل به في محسبه! فلن يشعر السيسي بأنه رئيس إال إذا تخلص من كل من رآه
منكسراً ،وتكمن املشكلة في أنهم كثر!}

غادر وزراء املالية والنفط
واملع��ادن مواقعه��م،
بينم��ا بق��ي الباق��ون في
مناصبهم مبن فيهم نائب
الرئيس السوداني حسبو
عب��د الرحم��ن ،ومس��اعد
الرئيس إبراهي��م محمود
ووزير اخلارجية إبراهيم
غندور.
لك��ن املفاج��أة األبرز
ف��ي التش��كيل ال��وزاري
ج��اءت بتعيني عس��كري
وزيرا ً للمالية ،ال سيما أن
الوزير اجلديد (محمد عثمان الركابي) الذي يحمل رتبة
فريق ف��ي وزارة الدفاع ،عمل مديرا ً للش��ؤون املالية في
اجليش منذ تس��عينيات القرن املاض��ي .ورأى مراقبون
أن تعيني عس��كري وزيرا ً للمالية ،تأكيد لتعزيز س��لطة
اجلي��ش واإلمس��اك بكاف��ة مقالي��د احلك��م بالنظ��ر إلى

أهمي��ة وزارة املالية ،وتأكيد لتمدد نف��وذ رئيس الوزراء
بكري حس��ن صالح ،ال س��يما أن الركابي ُيعد من أقرب
أصدقائه ومن الشخصيات التي يثق بها.
وربط البع��ض التش��كيل الوزاري وجن��اح رئيس
ال��وزراء وتأكي��د تقدّمه كمرش��ح وحيد خلالفة البش��ير
ف��ي احلكم في انتخابات  ،2020بحزمة اإلجراءات التي
توجهات النظام في
س��بقت اإلعالن الوزاري ،املمثلة في ّ
فك االرتباط مع األمن الش��عبي ،ال��ذراع األمني للحركة
اإلس�لامية ،إلى جانب تذويب «الدفاع الش��عبي» الذي
ُيعد مبثابة ذراع عسكري للحركة اإلسالمية في اجليش
الس��وداني ،وإحلاق قوات الدعم الس��ريع «اجلنجويد»
باجلي��ش الس��وداني .ورأوا ف��ي ذل��ك تش��ديدا ً على أن
هذه اخلط��وة هي من ضم��ن متطلبات إقليمي��ة ودولية
لتحس�ين وض��ع الس��ودان اقتصادي��ا ً واالنفت��اح عليه
خارجي��اً .ووفق مص��ادر مطلعة ،فإن املهندس الرئيس��ي
لعملي��ات ح��ل وفك ارتب��اط تل��ك احلاضنات م��ن «دفاع
شعبي» و«دعم س��ريع» وحركة إس�لامية وأمن شعبي،
كان بكري حس��ن صال��ح ،الذي أبدى حرص��ا ً على تأكيد
س��يطرة اجليش على احلك��م .ورأى محللون أن ما حصل
مبثاب��ة انق�لاب أبيض في نظ��ام احلكم بدأ من��ذ التعديل
ال��وزاري ال��ذي جرى ع��ام  2013وأطاح صق��ور النظام،
بينهم النائب األول للرئيس الس��وداني علي عثمان محمد
طه}..

انتخابات الجزائر
سياسيين
صدمة النتقالين
َّ
خرج التجمع السياسي احمليط بالرئيس اجلزائري
عبد العزي��ز بوتفليقة ،فائزا ً في االنتخابات التش��ريعية
في  4أيار اجل��اري ،فحصلت جبه��ة التحرير اجلزائرية
والتجم��ع الدميقراط��ي الوطن��ي ،بقيادة أحم��د أويحيى
املق�� ّرب م��ن الرئي��س ،عل��ى أغلبي��ة املجل��س الش��عبي
(البرمل��ان) .واتض��ح أن اجلزائ��ر تفض��ل احلف��اظ على
الوضع القائم ،اس��تقرارا ً كان بالنس��بة إل��ى املنتصرين
للنظام ،أو جمودا ً بالنسبة إلى أغلب املتابعني للوضعية
اجلزائرية.
لم تكن رهانات التشريعيات تتجاوز عتبة الشرعية،
واملقصود بها حتديدا ً نس��بة املش��اركة ( ،)%42.9وكان
من املنتظر أن تس��عى الطبقة السياس��ية إلى أن تستفيد
من بعض مقومات النجاح السياسي ،في تقوية الترابط
بني الناخبني اجلزائريني وحلظة تشريعية متميزة .ومن
هذه النقطة التي اعتبرها عديدون نقطة قوة ،لم تستغل
اجلزائ��ر حت��ول اإلس�لاميني ،ومنه��م م��ن تاب��ع الوئ��ام
الوطن��ي واملصاحل��ة ،م��ن معارضني إلى مؤسس��اتيني
 ،))islamistes institutionnelsوطغ��ت
الثقاف��ة األصلي��ة التي جتعل من كل ما ه��و خارج مربع
السلطة القائمة نقطة ضعف!
كم��ا أن الب�لاد ل��م تس��تفد مم��ا تراك��م ف��ي محي��ط
املؤسس��ات ،م��ن أدوار جدي��دة للبرمل��ان ،مب��ا ج��اء ب��ه
دس��تور  ،2016فقد كان الفتا ً أن التحليالت كلها انصبت
على نس��بة املقاطع��ة ،باعتبارها «عجزا ً ف��ي الثقة» بني
املجتمع والطبقة السياسية ونظام احلكم .ولهذا أسبابه
الهيكلية ،ومنها أن تش��ريعيات اجلزائر كانت انتخاباتٍ
بال موازي��ن قوة ،أي أن هذه املوازي��ن يجب البحث عنها
عن��د الرئاس��ة ومحيطه��ا ،واألجه��زة االس��تخباراتية
واجلي��ش واألم��ن الوطن��ي واملس��ؤولني الكب��ار ف��ي
مؤسس��ات البت��رول والصناع��ات الكب��رى ..وليس في
السيادة الشعبية ،ممثلة في التنافس االنتخابي.
كما أن احلديث عن األحزاب السياسية ،بعد جترب ٍة
مري��ر ٍة م��ن احلل��ول العنيفة ملس��ار االنتق��ال املجهض،
ه��و مبثابة محاول ٍة لبن��اء قصو ٍر من ال��ورق ،فاحلزبان
الرئيس��يان يتو ّزعان األدوار ،وهما معا ً من صلب الدولة
القدمية ،مش��خص ًة ف��ي جبه��ة التحرير ودول��ة الوفاق
الوطني مع التجمع بقيادة بن يحيى.
وق��د يكون مش��هد الرئي��س املعت��ل والعاج��ز على

بقلم :عبد احلميد جماهيري
كرس��ي متح�� ّرك ،قد س��اهم ،في إع�لان وفاة السياس��ة
وج��دوى االقت��راع ،غي��ر أن العم��ق السياس��ي يوض��ح
أن اجلزائ��ر أخطأت موع��دا ً حقيقي��ا ً للتق��دم على طريق
االنتقال السياس��ي وتدبير مرحلة ما بعد بوتفليقة ،دون
مخاوف كثيرة .ويتضح من حوليات سياستها أنها مرت
مبوعدين اثنني قبل هذا اليوم ،ال ش��ك في أنهما أ ّثرا ً على
ما بعدهما.
 أوالً ،كل االنتقاالت السياسية ،في أوروبا الشرقيةوفي أفريقيا وف��ي أميركا الالتينية ،التي أعقبت س��قوط
جدار برلني ،تركت بصماتٍ واضحة في املنطقة .اس��تفاد
املغرب مثالً من التحوالت في إحداث انفراج داخلي كبير،
فتح املج��ال نحو مصاحلاتٍ كثيرة ومتعدّدة ،لعل أهمها
املصاحلة السياس��ية ،من خالل التصويت على دس��تور
 ،1996ث��م فت��ح انته��اكات املاض��ي ،وتس��ريع وتي��رة
العدالة االنتقالية.
هذه األحداث ،وجدت اجلزائر فيها تعبيرات تشرين
األول  1988ف��ي عهد الش��اذلي بن جدي��د ،التي أدت إلى
التعدديّة ،وتراج��ع قبضة احلزب الوحي��د ..إلخ .أعقب
ذلك انفتاح سياس��ي واس��ع ،أدى إلى ف��وز جبهة اإلنقاذ
اجلزائرية ،بقيادة عباس��ي مدني ،غير أن االنتقال وقتها
سرعان ما حتول إلى مواجه ٍة دموي ٍة دامت عشر سنوات
من احلرب األهلية ،وسقوط املئات من القتلى ،واختطاف
قراب��ة مائة أل��ف ش��خص .وكان الربي��ع اجلزائري أول
امتحان لإلس�لام السياسي في دائرة الس��لطة أو احلكم
قب��ل الربيع العربي الع��ام .وكانت املفارق��ة أن التجديد
ال��ذي حدث في العالم ،وقاد الدميقراطيني إلى احلكم في
قا ّراتٍ عديدة ،وسمح مبؤمتراتٍ وندواتٍ وطني ٍة للخروج
م��ن نظ��ام احل��رب الب��اردة وحك��م العس��كر واألح��زاب
الوحيدة ،قاد إلى وصول اإلسالميني إلى صدارة االقتراع
في اجلزائر.
ثاني��اً ،انتقاالت  ،2011التي تس��ارعت بعد أحداث
الربي��ع العرب��ي وتس��اقط عدد م��ن األنظم��ة ،التي أدت
إل��ى رفع مطال��ب التغيير عالية ،وج��دت اجلزائر تعالج
صدمته��ا الكبرى م��ن االنتق��ال األول ،املجه��ض .ولذلك
كانت األح��زاب ب��ارد ًة للغاية ف��ي التعامل م��ع الوضع
اجلديد.
وف��ي اللحظت�ين ،ل��م تع��ط
معنى في دميومة
البالد للسياسة
ً
التح��ول ،ب��ل باعتباره��ا تدبيرا ً ال
يغامر بأي انفتاح .وفي اللحظتني،
كان اللج��وء إل��ى الرئي��س الغائب
احلاض��ر ،عب��د العزي��ز بوتفليقة،
ث��م إل��ى الرئيس احلاض��ر الغائب
نفس��ه ،بوتفليق��ة ،عق��دة الوجود
ف��ي نظا ٍم يرتب��ك في االنتق��ال إلى
جتربة أوسع في احلكم}.
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عالقة األقباط في مصر بالسلطة ..تص ّدعات ومخاوف!
عل��ى عك��س ما كان��ت علي��ه العالق��ة احلميمة بني
األقباط ونظام املش��ير عبد الفتاح السيسي عقب انقالب
 3مت��وز 2013؛ تب��دو ه��ذه العالقة في الوق��ت احلالي
مع ّرضة له��زات متصاعدة بتزايد جرائم العنف الطائفي
ض��د األقب��اط وممتلكاتهم وكنائس��هم ،وعدم اس��تطاعة
الس��لطات احلاكم��ة توفي��ر احلماي��ة الت��ي وعدتهم بها
مقابل دعمهم لها.
وقد تنوع��ت مظاه��ر الغض��ب القبط��ي املتصاعدة
ضد النظام فش��ملت الهجوم املباش��ر على رأس النظام،
(السيس��ي) والهت��اف برحيله ،كما حدث خ�لال زيارته
للكنيس��ة ي��وم  7كان��ون الثان��ي  2016للمش��اركة مع
األقباط في احتفال عيد امليالد ،وتكرر ذلك في املظاهرات
الغاضبة عقب تفجيرات كنائس البطرس��ية ( 11كانون
األول  .)2016وكذل��ك مهاجمة رم��وز النظام مثل رئيس
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية من قبل املس��يحيني الغاضبني
أمام الكنيس��ة ،واالعتداء املباش��ر عل��ى إعالميي النظام
(مث��ل أحمد موس��ى وملي��س احلديدي وريهام س��عيد)،
كنيس��تي
حادثي
وه��و ما تكرر بط��رق أخرى إث��ر وقوع
ْ
ْ
طنطا واإلسكندرية ( 9نيسان املاضي) ،حيث مت االعتداء
املبرح على مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.
وم��ن مظاه��ر ذل��ك الغض��ب القبط��ي االمتن��اعُ عن
املشاركة في اس��تقبال السيسي مؤخرا ً في واشنطن ،بل
وتنظيم مظاهرات قبطية معارضة له ،وظهور العديد من
األص��وات الرافضة الس��تمرار حكمه بني ش��باب األقباط
على صفحات التواصل االجتماعي.
ح�ين ش��ارك رأس الكنيس��ة املصري��ة الباب��ا

تواض��روس في مش��هد انقالب  2013لم يكن يس��تهدف
مج��رد اللقطة ،بل بدا من ناحية ممُ ْ َت ّنا ً للتخلص من حكم
ُوصف بـ«اإلس�لامي» ،ومن ناحية أخرى باحثا ً عن أمان
ل��ه ولطائفته توهّ ��م أن قائد االنقالب اجلنرال السيس��ي
قادر على حتقيقه.
لكن الواقع بعد ذل��ك أثبت أن هذا األمان لم يتحقق،
ب��ل إن نس��بة االعت��داءات -الت��ي تع��رض له��ا األقباط
وبيوتهم وكنائسهم -تضاعفت في عهد السيسي فقاربت
مجموع ما وقع في  30س��نة س��ابقة ،كم��ا تضاعف عدد
قتلى املس��يحيني في أحداث عنف طائف��ي ليوازي جملة
من ُقتل منهم خالل نصف قرن تقريباً.
ويكفي لتأكيد ذلك أن نعرف أن عدد قتلى يوم واحد
كنيس��تي طنطا واإلس��كندرية بلغ  46قتيالً وحوالي
في
ْ
 150جريح��اً ،بينم��ا بل��غ ع��دد قتل��ى ح��ادث كنيس��ة
البطرس��ية  26قتيالً و 53مصاباً ،ومت قتل  21مس��يحيا ً
مصريا ً في ليبيا يوم 17شباط .2015
وقت��ل تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية (داع��ش) س��تة
مس��يحيني في س��يناء خ�لال أس��بوع واحد في ش��باط
املاضي ،وقام بتهجير منازل عش��رات األس��ر املسيحية،
ناهي��ك ع��ن العديد م��ن ح��االت التهجي��ر واالعت��داءات
األخرى في قرى الصعيد املصري.

تصدع الدعم املسيحي للسيسي

هذا الغضب املس��يحي املتنامي من حكم السيس��ي
مؤش��ر خطي��ر ،ذل��ك أن��ه يكش��ف تص��دّع أح��د األركان
األساس��ية الداعم��ة حلكم اجلن��رال ،الذي ج��اء متزامنا ً
مع تصدع أعمدة أخرى س��واء في مؤسسة األزهر ،أو في
الوسط القضائي أو اإلعالمي ،أو بني
رجال األعمال.
وقد مثل تصدع الركن املسيحي
أهمي��ة خاص��ة ،ذلك أن��ه كان ميتلك
قوة احلشد الش��عبي التي جتسدت
بق��وة ف��ي مظاه��رات 30حزي��ران
 ،2013وف��ي «جمع��ة التفوي��ض»
26متوز  ،2013وعبر املش��اركة في
االس��تفتاء الدس��توري واالنتخابات
الرئاسية والبرملانية ،ومن هنا تبدو
خسار ُة السيسي لهذا الركن خسار ًة

نائب روحاني َيعد المسلمين السنّ ة في إيران
بـ«الدفاع عن حقوقهم»!
وعد إس��حاق جيهانغيري النائ��ب األول للرئيس
اإليراني حس��ن روحاني ،املواطنني الس�� ّنة في بالده
بـ«الدف��اع عن حقوقه��م» ،جاء ذل��ك في كلم��ة ألقاها
جيهانغي��ري ،وهو مرش��ح رئاس��ي ف��ي االنتخابات
املقبل��ة ،خالل مش��اركته يوم األحد ،ف��ي مؤمتر «أهل
الس��نة ف��ي طه��ران» ال��ذي نظمت��ه جماع��ة الدع��وة
واإلصالح والنواب السنة في البرملان اإليراني.
وق��ال املس��ؤول اإليران��ي إ ّن��ه «التقى األس��بوع
املاضي مع الش��يخ عبد احلميد إس��ماعيل زهى ،إمام
أهل الس��نة في إيران ،وبعض علماء السنة في البالد،
ووعدهم باسم احلكومة بالدفاع عن حقوق املواطنني
السنة».
ورأى جيهانغي��ري أنّ «حرك��ة التنمية في إيران
بدأت مع احلكومة اإلصالحية للرئيس األس��بق محمد
خامتي ،واس��تمرت مع حكومة الرئيس احلالي حسن
روحاني».
ولف��ت إل��ى أنّ «إي��ران عب��ارة عن خلي��ط عرقي
وديني ،يعيش فيها الشيعة والس ّنة واألتراك واألكراد،
وأنّ الدولة ليست حكرا ً على طائفة واحدة فقط».
وتاب��ع جيهانغيري أن��ه «مقارن��ة باملاضي فإنّ
أهل السنة يتمتعون ببعض امليزات حالياً ،فقد فتحنا
باب الدبلوماسية لهم ،وعيّنا سفيرا ً للبالد من السنة،
ويجب أن يتواجد السنة في كافة مناصب الدولة».
وأش��ار إلى أ ّن��ه التقى مع العديد م��ن ممثلي أهل
الس�� ّنة في إيران خ�لال حملته االنتخابية ،واس��تمع
ملش��اكلهم ومطالبهم ،وأ ّكد لهم أنّ «احلكومة احلالية
تسعى لتحقيق حقوقهم الدستورية».
وفي وقت سابق ،قال سيّد أحمد هاشمي ،املسؤول
عن التعليم في جماعة «الدعوة واإلصالح» اإليرانية،
إن «م��ا ينتظ��ره املس��لمون الس�� ّنة م��ن روحاني ،هو
منحهم حقوق املواطنة املتساوية كباقي اإليرانيني».

وأك��د هاش��مي لألناض��ول ،دع��م روحان��ي ف��ي
االنتخاب��ات الرئاس��ية« ،وننتظ��ر من��ه من��ح حقوق
املواطنة املتساوية للس ّنة في البالد كباقي اإليرانيني،
باعتب��ار أنن��ا أبناء ه��ذه األرض ،وكي ال نش��عر بأننا
مواطنون من الدرجة الثانية».
ولفت هاشمي إلى أن «عدد أهل السنة في طهران
وحدها يبلغ نحو مليون نسمة ،مطالبا ً حكومة البالد
بالسماح لهم بفتح مسجد خاص للسنة باملدينة».
وحس��ب املعطي��ات غي��ر الرس��مية ،يبل��غ ع��دد
املس��لمني الس�� ّنة ف��ي إيران نح��و  15مليون��ا ً من بني
مجموع سكانها البالغ قرابة  80مليوناً.
وم��ن املتوقع أن يدلي نح��و  6ماليني و 500ألف
مواطن إيراني سني (يحق لهم االنتخاب) ،بأصواتهم
في االنتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم اجلمعة.
وتته��م منظم��ات حقوقي��ة إي��ران بالتضيي��ق
على األقلي��ات العرقي��ة واملذهبية في الب�لاد ،وتنفيذ
أحكام إع��دام دون محاكمات عادل��ة .جدير بالذكر أن
الدس��تور اإليراني ينص حس��ب امل��ادة  35من قانون
االنتخاب��ات الرئاس��ية ،عل��ى خمس��ة ش��روط يجب
توافرها في املرشح ،بينها أن يكون من «الشخصيات
الدينية والسياسية ،ومن املؤمنني بنظام اجلمهورية
اإلسالمية ومذهبها الرسمي وهو (الشيعة اإلمامية أو
االثنا عش��رية)» .ويتنافس في االنتخابات الرئاسية
اإليرانية ستة مرشحني هم :روحاني ،وجيهانغيري،
و«إبراهي��م رئيس��ي» ،رئي��س ضري��ح ووق��ف اإلمام
رضا في مدينة مش��هد (شمال ش��رق) ،و»محمد باقر
غاليباف» (رئيس بلدية طهران) ،و«مصطفى هاشمي
طبا» (الذي تولى منص��ب نائب الرئيس خالل عهدي
الرئيس�ين هاش��مي رفس��نجاني ومحم��د خامت��ي)،
ومصطفى ميرس��ليم (رئيس املجل��س املركزي حلزب
االئتالف اإلسالمي)}.

بقلم :قطب العربي
حقيقي ًة إذا استمر منحنى الغضب املسيحي في صعود،
وه��و مرش��ح لذل��ك فع�لاً؛ فرغ��م كل مح��اوالت القيادة
الكنس��ية -وعل��ى رأس��ها الباب��ا تواض��روس -احلفاظ
على الدعم املس��يحي بل زيادته للسيس��ي الذي تعتبره
الكنيس��ة خياره��ا الوحي��د ،ف��إن ه��ذه اجله��ود تواجه
صعوب��ات حقيقية ،خاص��ة مع تراجع ثقة املس��يحيني
في قدرة السيس��ي على الوفاء بتعهداته وحتقيق األمان
الكامل لهم.
وم��ع تنام��ي الش��عور بأن نظ��ام السيس��ي لم يعد
صاحلا ً لالس��تمرار ف��ي حكم مص��ر عموماً ،إث��ر تصاعد
حاالت الغضب الشعبي (ألسباب اقتصادية) والنخبوي
(ألس��باب سياس��ية) ضدّه ،فإن اس��تمرار الرهان عليه
يب��دو عم�لاً غير حكيم م��ن وجهة نظر الكثي��ر من ال ُنخب
املس��يحية والشباب املس��يحي ،بل إن استمرار االرتباط
ب��ه واالرمت��اء ف��ي حضن��ه يس��بب املزي��د من املش��اكل
للمسيحيني.
وفي مقابل االعت��داءات املتصاعدة التي تعرض لها
األقباط في عهد السيس��ي؛ فقد جنح��وا في حذف بعض
م��واد دس��تور  ،2012ومنه��ا (امل��ادة  )219اخلاص��ة
بتفس��ير أح��كام الش��ريعة ،مع اإلبق��اء على امل��ادة التي
كانت موازنة لها واملتعلقة بحق املسيحيني في التحاكم
إلى ش��رائعهم ،ووضع نص دس��توري عن ضرورة سن
تش��ريع عاجل لبن��اء الكنائ��س ،وهو ما مت فع�لاً في أب

.2016
وف��ي الوق��ت نفس��ه جنح األقب��اط في من��ع صدور
أي تش��ريع ُيخضع حسابات الكنيس��ة واألديرة لرقابة
اجله��از املرك��زي للمحاس��بات أو غي��ره م��ن األجه��زة
الرسمية ،رغم أنها تبلغ مليارات اجلنيهات.

العودة إلى الغيتو الكنسي

وفي املقاب��ل؛ انكمش دور الكنيس��ة متأثرا مبوقفها
الس��لبي م��ن الث��ورة ،ش��أنها ش��أن معظم املؤسس��ات
الرس��مية في دولة حس��ني مبارك الت��ي ناصبت الثورة
العداء منذ البداية ،وظلت الكنيس��ة ُتضمر العداء لثورة
 25يناير حتى بعد جناحها في خلع مبارك ،في انتخاب
برملان جديد ورئيس مدني.
ث��م متكن��ت الكنيس��ة م��ن اس��تعادة قيادة املش��هد
املس��يحي مجددا ً في األيام األخيرة حلكم الرئيس مرسي
بدعمه��ا للقوى الرافضة حلكم��ه ،ودعواتها إلى اخلروج
ض��ده في مظاه��رات  30حزيران ،إذ كانت نس��بة كبيرة
من املشاركني فيها من املسيحيني.
ثم كانت مش��اركة رأس الكنيس��ة في مشهد انقالب
/3متوز س��ببا ً إضافيا ً لزيادة االحتق��ان الطائفي ،الذي
اعتصامي ميدان
عبر عن نفس��ه بته��ور كبير عقب ف��ض
ْ
رابعة وميدان النهضة ،باعتداءات واس��عة على كنائس
ومنازل املسيحيني ومنشآتهم في محافظات عدة ،وكانت
ه��ذه االعت��داءات س��ببا ً إضافيا ً ف��ي املزيد م��ن االنحياز
املسيحي إلى السيسي.
س��يكون م��ن قبي��ل التهوي��ل الق��ول إن العالقة بني
املس��يحيني والس��لطة وصل��ت إل��ى مرحل��ة الفص��ام أو
أوش��كت على ذلك ،ذلك أن قيادة الكنيس��ة ال تزال تمُ سك
بدف��ة قي��ادة املس��يحيني بش��كل ع��ام ،وال ت��زال تؤم��ن
بالسيسي كخيار آمن ووحيد لها ،ولكن سيكون من قبيل
التهوي��ن أيضا ً القول إن العالقة ال تزال على حالتها التي
ظهرت عقب انقالب }.2013

المتطرف
انتعاش اليمين األميركي
ّ
حزب الشاي نموذج ًا
تأسس��ت حرك��ة ح��زب الش��اي ف��ي
الواليات املتحدة ،عبر مجموعة من التوافقات
واالنتماءات املشتركة الفضفاضة التي كانت
جتتمع في حفالت ش��رب الش��اي في مجلس
الن��واب ومجل��س الش��يوخ ف��ي الوالي��ات
املتح��دة ،وض ّمت أكث��ر اجلمهوري�ين تط ّرفاً،
وأعلن��ت احلرك��ة عن نفس��ها عب��ر مجموعة
من االحتجاجات السياس��ية في عام ،2009
لتع��رف منذ ذل��ك احلني باس��م حركة «حزب
الشاي».
يقول احمللل السياس��ي ،مايكل جون��ز ،الذي يعتبر
م��ن مؤسس��ي احل��زب إنّ مصدر االس��م ه��و االحتجاج
الش��عبي الذي نفذه األميركيون عام  1773على ضرائب
فرضه��ا البرملان البريطاني على الش��اي املس��تورد إلى
املس��تعمرات األميركي��ة ،حي��ث توس��عت االحتجاجات
وأدت إل��ى تخري��ب صنادي��ق الش��اي املس��توردة،
واالس��تيالء عل��ى س��فن الت��اج البريطاني ،م��ا أدى إلى
إشعال شرارة الثورة األميركية و حرب االستقالل.
في الداخل ،ميكن اختصارها بالليبرالية املتشدّدة،
أي تأيي��د أيديولوجي��ة الس��وق املتح�� ّررة م��ن القي��ود
بنس��ختها األكث��ر تطرف��اً .وفي اخل��ارج ،التش��دّد في ما
يس ّمى احلرب على اإلرهاب.
بنت أفكارها على آراء منظرين كبار ،أمثال صموئيل
هنتنغتون وبرنارد لويس ،التي تقول إنّ العد ّو األساسي
للوالي��ات املتح��دة األميركي��ة بع��د زوال اخلط��ر األحمر
ه��و «التهديد األخضر» ،ممثالً باإلس�لام دين��ا ً ومنظوم ًة
حضارية مناوئة ملنظومة القيم األميركية.
إنّ توج��ه «مكافح��ة األس��لمة» وتوجه��ات وق��ف
أس��لمة املجتمع��ات الغربي��ة تع�� ّد مس��لّمات ثابت��ة في
أجن��دات احلركة .ومن الالفت أنّ ه��ذه التوجهات تزدهر
في عهد الرئيس ترامب بش��كل غير مس��بوق ،إذ كش��فت
صحيف��ة الغاردي��ان البريطاني��ة أنّ جماع��ات الكراهية
ضد املس��لمني في الواليات املتحدة تضاعفت ثالث مرات
تقريبا ً منذ بداية العام .ولعبت حركة حزب الشاي دورا ً
قيادي��ا ً في امتط��اء املوجة ،ش��عارات عنصرية واضحة
رفع��ت ف��ي مظاه��رات «روح أمي��ركا» واجل��و املع��ادي
للمسلمني والعرب واملهاجرين.
نف��وذ ح��زب الش��اي الي��وم ف��ي اإلدارة األميركي��ة
الترامبية معتبر ،فنائب ترامب مايك بينس يصف نفسه
بأ ّنه «مسيحي ومحافظ وجمهوري» ،وهو من مؤسسي
حرك��ة ح��زب الش��اي .كان ل��ه دور قي��ادي ف��ي حش��د
الش��ارع األميرك��ي احملاف��ظ وتعبئته ملصلح��ة ترامب،

كم��ا جنح في هزمية نائ��ب كلينتون تيم كاي��ن ،في أكثر
من مناظرة .ينطبق األمر نفس��ه على أسماء كبيرة أخرى
ف��ي اإلدارة اجلديدة ،مثل س��تيف بان��ون ومايك بومبيو
وجي��ف سيش��نز احملس��وبني عل��ى جن��اح الصق��ور في
احل��زب اجلمهوري واملجاهري��ن بتوجهاتهم العنصرية
واليميني��ة .وفي مجلس النواب األميركي ،يش��كل جتمع
احلرية تكتالً برملانيا ً قويا ً منبثقا ً من تيار حزب الش��اي،
وممثالً سياسيا ً له ،وهو معروف بتأييده الكبير لترامب.
وق��د برز دورهم املؤثر أخيراً ،في معركتهم من أجل إلغاء
قان��ون الرعاية الصحي��ة (أوباماكي��ر) وعملهم احلثيث
حليازة عدد كاف من األصوات للتم ّكن من ص ّد املشروع.
تس��تند قوة ه��ذا اليم�ين الي��وم ،باعتب��اره جناحا ً
وفريق��ا ً سياس��يا ً عل��ى قواع��د متويلية ضخم��ة ،ممثلة
بلوبي��ات الصناعات العس��كرية ،باإلضاف��ة إلى اللوبي
النفط��ي البالغ القوة ف��ي الداخل األميرك��ي ،مضافا ً إلى
ذلك خبرتهم في مجال الدعاية السياس��ية والبربوغاندا
والتحري��ض والتجيي��ش اجلماهي��ري والش��عبي .وقد
متكن��وا عل��ى س��بيل املث��ال م��ن إنش��اء ش��بكة تواصل
اجتماع��ي ،باس��م «مجتم��ع حزب الش��اي» ت��كاد تكون
منافسة ملوقع «فيسبوك» في الداخل األميركي.
جت��د جتمعات اليم�ين األميركية اليوم نفس��ها أمام
فرص��ة ذهبية لتضع أف��كار هنتنغتون وبرن��ارد لويس
ح��ول ص��راع احلض��ارات والتف��اوت الثقاف��ي والعرقي
واحلضاري وحتمي��ة «االس��تثنائية األميركية» موضع
التطبيق بش��كل أكثر تطرفا ً وتشدّداً ،خصوصا ً بعد عهد
أوباما الذي وجدوه ش��ديد «التس��اهل» والليبرالية إزاء
مسائل الهجرة وحقوق امللونني واإلسالم.
التوجه��ات احملافظ��ة الي��وم ف��ي أوج ازدهارها في
الداخ��ل األميرك��ي ،وه��ي تعي��ش حلظته��ا حت��ى عل��ى
املس��توى الدولي ،فكيف ستكون النتائج في ظ ّل جتارب
تاريخية س��ابقة ،كان عنوانها العريض الفشل ومعاناة
الشعوب؟}
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فلسطين ..مق ّدمات ما قبل عام النكبة
رغم كل الضغ��وط السياس��ية و االقتصادية التي
مارس��تها ال��دول الغربي��ة على الس��لطان عب��د احلميد
الثان��ي ك��ي يس��مح لليه��ود بش��راء قطع��ة م��ن أرض
فلس��طني ..ورغم االغ��راءات املالية الت��ي عرضها عليه
زعيم احلركة الصهيونية ،جاء رد السلطان صادما ً لكل
أعداء األمة ،ألنه رفض التنازل عن ش��بر واحد من أرض
فلس��طني ،عندئذ وضع الصهاينة ومن يس��اندهم خطة
عنوانه��ا «طريق الق��دس متر بإس��تانبول» .لقد حترك
يه��ود الدومن��ة م��ع جمعي��ة االحت��اد والترق��ي ونفذوا
انقالبا ً عس��كريا ً واس��قطوا الس��لطان ال��ذي كان حكمه
يش��كل مظلة واقية لفلسطني خاصة وللعالم اإلسالمي
عامة .ومبا ان احلكومة اجلديدة سارت في فلك الغرب،
فقد ناصبت العرب واملس��لمني الع��داء .وهكذا أصبحت
الطريق س��الكة أمام الصهاينة كي يحققوا أحالمهم في
اغتص��اب فلس��طني وتش��ريد أهلها .ثم ج��ا ءت احلرب
العاملية االولى وانضمت تركيا إلى دول احملور ،فأخذت
بريطانيا بتحريض الش��ريف حس�ين على قتال القوات
التركي��ة ،لق��اء اعترافه��ا بدول��ة عربية مس��تقلة تضم
سوريا واألردن ولبنان والعراق.
وعندم��ا انس��حبت ق��وات األت��راك م��ن املناط��ق
العربية س��ارع االنكلي��ز وأعلنوا س��يطرتهم على مصر
وفلس��طني واخللي��ج والع��راق ،كم��ا دخل��ت الق��وات
الفرنس��ية واحتل��ت لبنان و س��وريا بناء عل��ى اتفاقية
س��ايكس –بيكو الس��رية .كانت الصدمة كبي��رة ،لذلك

13

بقلم :د .محمد شندب
قرر السوريون مواجهة الفرنسيني في معركة ميسلون
التي استش��هد فيها يوس��ف العظمة .ومل��ا دخلت قوات
احللفاء إلى دمشق وقف اجلنرال غورو على قبر صالح
الدي��ن األيوبي وقال له :قم ياص�لاح الدين ها قد عدنا،
اليوم انتهت احلروب الصليبية.
وملا دخ��ل اجلنرال اللنب��ي الى القدس ق��ال أيضاً:
اليوم انتهت احلروب الصليبية وفلس��طني لليهود .انه
احلقد األسود الذي يسيطر على عقولهم وحياتهم.
عندم��ا أحكم��ت بريطاني��ا قبضتها على فلس��طني
س��ارعت إل��ى دع��م احلرك��ة الصهيوني��ة ،ففتحت لهم
أب��واب الهجرة فاخ��ذوا يتدفقون على فلس��طني من كل
البل��دان .وب��دأوا بإنش��اء املس��تعمرات ،ورك��زوا عل��ى
اجلامع��ة العبري��ة باعتبارها اإلطار الثقاف��ي والفكري
الذي يوحد مفاهيمهم و عقائدهم.
ث��م أقدمت بريطاني��ا على توجي��ه طعنة في صدر
االم��ة عندما أص��در وزير خارجيتها بلف��ور الصهيوني
وعدا ً لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطني بتاريخ
1917-11-2م.
ف��ي س��نة 1919م عق��د الع��رب مؤمت��را ً وأعلن��وا
رفض اتفاقية سايكس-بيكو ،ثم قرروا تشكيل حكومة
فلس��طينية .لك��ن الش��ريف حس�ين في مؤمت��ر باريس
َق ِبل ان توضع فلس��طني حتت اش��راف دولي ،وكان هذا
أول تن��ازل عن احل��ق العربي ،ما أدى ال��ى اندالع ثورة

مآخذ الشباب على الشيوخ والدعاة
بقلم :عصام تليمة
ف��ي حوار جمع بني الصراحة والتوقير ،دارت حلقة نقاش��ية منذ أيام ،بني الش��باب والش��يوخ
في مدينة (اس��طنبول) ،كان عنوانه :حوار صريح بني الش��باب والشيوخ ..ماذا يأخذ الشباب على
الش��يوخ والعلماء؟ وماذا يأخذ العلماء على الش��باب؟ نظمت اللقاء :هيئة علماء فلسطني باخلارج،
جمعت فيه عش��رين من الش��باب ،وعش��رين من الدع��اة والعلماء ،واس��تمر اللقاء ملا يق��ارب األربع
ساعات ،وكان ثريا ً ومهماً ،وتركز أهم ما أخذه الشباب على الدعاة والشيوخ كالتالي:
 -1يأخذ الش��باب على الش��يوخ أنهم ال يرونهم بني الش��باب في أماكن جتمعه��م ،فهم يريدون
الش��باب يجلسون بني أيديهم في املساجد ،إما حلضور درس أو مقرأة للقرآن الكرمي ،في زمن لم تعد
هذه الوس��يلة العلمية على فضلها جتتذب الشباب ،وال تلبي طموحاتهم العلمية ،وال يطيقون صبرا ً
عليه��ا ،بل رمبا خجل كثي��ر منهم باجللوس فيه��ا ،ليوصم بني أبناء جيله من الش��باب أنه درويش
أو تقليدي ،يعيش بطريقة مش��يخيّة أشبه بالكهنوت ،الذي يس��لم فيه اإلنسان نفسه ،لينال البركة
الكهنوتية ،بينما املفروض أن يذهب الشيوخ والدعاة للشباب ،فكل صاحب بضاعة ومتجر يجتذب
الزبون مبا يناسبه ،ورمبا ذهب للزبون في عقر داره.
 -2ويأخ��ذون كذل��ك على الش��يوخ :أنهم ال يلم��ون بالطرق احلديث��ة للتربية ،فهم ميارس��ون
الوع��ظ والنص��ح ،دون أي إملام بطرق التربية ،وال بقراءة أمناط الش��خصية ،واختالف كل ش��خص
عن اآلخر ،فخطابهم للش��باب واح��د ،دون مراعاة ملن يصلح معه اخلط��اب العقالني ،وال من يصلح
معه اخلطاب العاطفي ،وكل تصنيف من هذه التصنيفات يعود لدراسة أمناط وطرق التربية ،وعلم
أمناط الشخصية ،وكلها علوم إنسانية ال يلم بها كثير من الشيوخ.
 -3يض��اف إلى ما س��بق :ع��دم إملام املش��ايخ بعلوم معاص��رة أخرى ،وس��طحيتهم في تناول
أم��ور تتعلق بالعلم ،وذلك عند مناقش��ة قضي��ة خطيرة كاإلحلاد مثالً ،ونظري��ة التطور ،فنرى طرح
املعلومات س��طحي جداً ،و ُيضحك الش��باب الذي لديه اطالع بسيط على اإلحلاد ،كما أن هناك مآخذ
ع��دة يأخذونها على الش��يوخ ،وصورة ذهنية لدى الش��باب عنهم تعد على أصاب��ع اليد ،وهم قلة.
وال ش��ك ف��ي أن هناك بعض العلماء والدعاة يس��لمون من هذه املآخذ ،وال تنطب��ق عليهم ،لكنهم قلة
قليلة جدا ً ال تكفي إلشباع نهم الشباب بالتزود من العلم ،واالمتالء بالتدين الصحيح ،في ظل وجود
مغريات كثيرة ،وحتديات أكثر متارس على ش��بابنا ،ليس الهدف من ذكر هذه املآخذ ،ذكر سلبيات،
بل هي أش��به بجرس يقرع آذان املش��ايخ ،ليعيدوا التفكير في أدواتهم ووسائلهم وعلومهم ،ليكونوا
أقرب للنجاح في احتواء الشباب ،والوصول بهم إلى طريق النجاة والنجاح}.

العشرين ضد بريطانيا وأعوانها اليهود.
ثم جاء مؤمتر سان رميو ليؤكد انتداب بريطلالنيا
على فلس��طني ،فعينت أول مندوب سام على فلسطني،
الصهيوني هربرت صموئيل ،الذي بدأ بتنفيذ املش��روع
الصهيوني.
املجاه��دون أعلنوا ث��ورة في مدينة ياف��ا ثم كانت
ثورة البراق التي شملت معظم أنحاء فلسطني فتصدت
لها بريطانيا بكل أنواع األسلحة.
في س��نة 1931م عقد املؤمتر اإلسالمي في القدس
للتأكيد ان قضية فلس��طني تعني املسلمني جميعاً .كان
املؤتر بقيادة املفتي احلاج أمني احلس��يني ،وقد حضره
ممثلون عن  22دولة عربية وإسالمية.
س��نة 1935م انطلقت ثورة ع ّز الدين القس��ام ضد
االحت�لال البريطان��ي و الصهيون��ي ف��ي جب��ال مدينة
جن�ين ،فتصدت له��م الق��وات البريطانية ،م��ا أدى الى

استش��هاد الشيخ القس��ام مع عدد من اخوانه األبطال.
الش��يخ فرحان الس��عدي تابع مس��يرة القسام بضرب
الق��وات البريطاني��ة التي ألقت القبض علي��ه وأعدمته،
ما أدى الى اش��تعال الثورة في كل أنحاء فلس��طني .ثم
دخ��ل املجاهدون من أبناء احلركة اإلس�لامية من مصر
وس��وريا والع��راق و األردن ،لذل��ك اس��تدعت بريطانيا
ق��وات إضافي��ة م��ن اخل��ارج وطلب��ت م��ن املنظم��ات
اليهودي��ة تقوي��ة حضورها في قت��ال املجاهدين الذين
قدّموا آالف الشهداء.
جل��أت بريطانيا الى الدول العربية كي تس��اعدها
في اخماد الثورة ،وأعلنت في خدعة جديدة انها ستلغي
ق��رار تقس��يم فلس��طني و ستنش��ئ دول��ة فلس��طينية،
وستحد من هجرة اليهود .فلما هدأت الثورة كان جيش
الصهاينة قد بلغ ستني ألفاً ،عندئذ أعلن بن غوريون أن
اسرائيل حدودها متتد من الفرات الى النيل}

عزت الدوري في حوار مثير:
صلة البعث بـ«داعش» وأشياء أخرى
خرج ع ّزت الدوري ،نائب الرئيس العراقي الس��ابق
صدام حس�ين ،بتصريحات مثي��رة ،أطلقها عبر صحيفة
تونسية.
ال��دوري ،وف��ي تصريح��ات لصحيف��ة «الش��ارع
املغاربي» ،نفى جميع األحاديث حول قتال ضباط حزب
البعث سابقا ً في صفوف «تنظيم الدولة».
ع��زت ال��دوري ،الذي ش��غل منص��ب األم�ين العام
حلزب البعث العربي االشتراكي ،قال« :نحن لن نرضى،
ونرف��ض بقوة من يقول عن جيش الع��راق الوطني بأنه
جيش الش��هيد صدام حسني ،جيشنا معروف للعراقيني
ولألم��ة العربي��ة وألبنائها بأن��ه جيش الع��راق واألمة،
وتش��هد له مس��يرته منذ اليوم األول لتأسيس��ه إلى يوم
قرار املجرم برمير مندوب الغزاة بحله».
وتاب��ع إن «القول بأن عناص��ر «داعش» هم ضباط
اجلي��ش العراق��ي أمر مرف��وض؛ ألنه ُي��راد به اإلس��اءة
للبع��ث أوالً ،ث��م للجي��ش العراق��ي العظي��م والنظ��ام
الوطني ،والكل يعرف أن اجليش العراقي الوطني عندما
كان حت��ت قيادة النظام الوطني لم يكن هنالك أي وجود
لإلره��اب وال لداعش والقاعدة وال للمليش��يات الصفوية
اإلرهابية».
الصحيفة التونسية التي قالت إنها لم تذكر تفاصيل
مكان عقد اللق��اء وزمانه؛ لدواع أمنية ،نقلت عن الدوري
قوله :إن من يتحكم في س��وريا حاليا ً هو اجلنرال قاسم
س��ليماني ،قائ��د فيل��ق الق��دس التابع للح��رس الثوري
اإليراني .وأوضح الدوري أن «إثارة الطائفية في سوريا
بدأت يوم ارتد حافظ األس��د عن عقي��دة العروبة وفكرها
ومبادئها وأهدافها في الوحدة واحلرية واالشتراكية».
وق��ال إن النظ��ام الس��وري وبع��د مواالت��ه إلي��ران
بحربه��ا ضد الع��راق ،ق��ام بتصفية «اجليش الس��وري

الوطن��ي العظي��م؛ بقتل ضباط��ه الوطني�ين والقوميني،
ووضعهم في الس��جون»« ..وأخيرا ً س��لّم س��وريا أرضا ً
وش��عبا ً للفرس ،فاحلاكم احلقيقي اليوم في س��وريا هو
قاسم سليماني ،ودخل أخيرا ً على اخلط بوتني وروسيا،
وبقي بشار األسد عنوانا ً دون مضمون».
وأك��د ال��دوري أنه «لوال ه��ذا الوجود إليران بش��كل
خاص ،لذهب األس��د وزمرت��ه منذ األش��هر األولى لثورة
الش��عب العرب��ي الس��وري» ،قائ�لاً إن��ه «مؤم��ن وواثق
ب��أن النص��ر س��يكون حليف الش��عب العربي الس��وري
ومقاومت��ه الوطني��ة والقومية واإلس�لامية؛ ألن التاريخ
يش��هد على ذل��ك ،وإن النصر حليف الش��عوب املجاهدة
واملكافحة من أجل حريتها وحتررها واستقاللها».
وعلق الدوري على الوضع التونسي ،قائالً إنه «إ ّما
أن يعود ملا كان عليه زمن بن علي أو إلى األس��وأ ،مرجعا ً
ذلك إلى «فش��ل املش��روع السياس��ي اإلس�لامي ،رغم أن
اإلس�لاميني التونس��يّني منفتحون على احلي��اة أكثر من
غيرهم»}.

قتلى بقصف للجيش العراقي
وهجوم لتنظيم الدولة باألنبار
قالت مصادر طبية عراقية إن خمسة مدنيّني وثالثة
من مس��لحي تنظيم الدولة اإلس�لامية قتل��وا وأصيب 11
آخ��رون بقصف نفذت��ه طائ��رات عراقية غرب��ي محافظة
األنبار ،في ح�ين واصلت القوات العراقي��ة تقدمها ببطء
في حيّني بغربي املوصل.
وأضافت املصادر أن القصف اس��تهدف س��يارة تق ّل
مسلحي التنظيم في شارع احلضرة مبدينة عانة ،مبيّنة
أن أض��رارا ً كبيرة حلق��ت مبمتلكات املدني�ين القريبة من
املوقع املستهدف.
وفي وقت سابق يوم االثنني سقط قتلى من الشرطة
واملدنيني ومقاتلي تنظيم الدولة في هجوم ش��نه التنظيم
على بلدة حديثة مبحافظة األنبار.
وحس��ب مصادر أمنية فقد ش��ن أربعة من مس��لحي
التنظي��م هجوم��ا ً انتحاري��ا ً عل��ى حديثة ،لكن الش��رطة
متكنت من قتل ثالثة منهم بينما فجر الرابع نفس��ه داخل
أح��د املن��ازل ،مش��يرة إلى مقت��ل أربعة مدني�ين وإصابة
ثالث��ة آخرين .لك��ن وكالة الصحافة الفرنس��ية نقلت عن
مصادر في الش��رطة العراقية قولها إن اثنني من الشرطة
لقيا مصرعهما في هذا الهجوم.
وعل��ى الصعي��د امليداني في املوص��ل ،قالت مصادر
حي
أمني��ة إن القوات العراقية تواص��ل تقدمها ببطء في ّ

وحي  17متوز شمال غربي املدينة.
 30متوز
ّ
وأضافت املصادر أن طائرات عراقية فجرت سيارتني
حي  17متوز ،بينما سيطرت القوات
ملغمتني للتنظيم في ّ
على أجزاء من أحياء «العريبي و 17متوز واالقتصاديني
والرفاعي».
من جانب آخر ،ال تزال قوات الشرطة االحتادية تقف
في مواقعها على مشارف مدينة املوصل القدمية منذ أكثر
من شهرين ،دون أن تتمكن من التقدم.
وعل��ى الصعي��د اإلنس��اني ،ق��ال املرص��د العراق��ي
حلق��وق اإلنس��ان إن املدنيّني احملاصرين ف��ي العديد من
أحي��اء اجلانب الغرب��ي من املوص��ل ما زال��وا يواجهون
خطر املوت ،س��واء ق��رروا البقاء في منازلهم التي تش��هد
قت��اال ً محتدما ً بني الق��وات العراقي��ة وتنظي��م الدولة ،أو
أثناء محاوالتهم الهرب إل��ى مناطق أخرى بحثا ً عن مالذ
آمن.
وأضاف املرصد في بيان أن  64شخصا ً بينهم نساء
وأطفال من املدنيني قتلوا بنيران أس��لحة مقاتلي التنظيم
ي��وم اخلميس املاض��ي عندما حاول��وا الف��رار بعائالتهم
وعبور نهر دجلة من اجلهة الغربية للموصل ،التي تشهد
مواجه��ات مس��لحة عنيف��ة ،إل��ى اجلانب الش��رقي الذي
كانت القوات العراقية قد استعادته قبل أشهر}.
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رمضان معجزة إصالحية
نتهيأ له؟
فهل ّ
كان ش��هر رمضان املبارك وال ي��زال ،مبعثا ً لكوامن
الش��عور النبيل واألف��كار النيّ��رة واألوصاف احلس��نة
واملواع��ظ الطيب��ة من قب��ل العلماء واألدب��اء واملفكرين
والش��عراء .وق��د ج��ادت قرائحه��م بقط��وف داني��ة من
األقوال واحلكم واملواعظ التي تعكس مزية هذا الش��هر
الفضي��ل ومنزلته ف��ي النف��وس والقل��وب ،نقتطف من
أزاهيره��ا م��ا يلي :يقول احلس��ن ب��ن علي رض��ي الله
عنهما« :إن الله جعل رمضان مضمارا ً خللقه ،يستبقون
في��ه بطاعته إلى مرضاته ،فس��بق قوم فف��ازوا وتخلّف
آخرون فخاب��وا» .ويقول جابر بن عب��د الله رضي الله
صمت فليصم س��معك وبصرك ولس��انك عن
عن��ه« :إذا ُ
الك��ذب واحمل��ارم ،ودع أذى اجل��ار ،وليك��ن عليك وقار
وس��كينة ي��وم صوم��ك ،وال جتع��ل يوم صوم��ك ويوم
فطرك سواء».
وورد عن احلس��ن البصري يرحم��ه الله قوله« :إن
الله جعل الصوم مضمارا ً لعباده ليستبقوا إلى طاعته،
فس��بق قوم فف��ازوا ،ولعمري لو كش��ف الغطاء لش��غل
محس��ن بإحسانه ومس��يء بإس��اءته عن جتديد ثوب

بقلم :د .زيد بن محمد الرماني
أو ترجي��ل ش��عر» .أما اإلمام الش��افعي فيق��ول« :أحب
للصائم الزيادة باجلود في شهر رمضان اقتداء برسول
الله | ،وحلاجة الناس فيه إلى مصاحلهم ولتش��اغل
كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم».
وهذا اإلمام أبو حامد الغزالي يقول« :الصيام زكاة
وداع للب�� ّر ،فهو لإلنس��ان
للنف��س ،ورياض��ة للجس��مٍ ،
وقاي��ة ،وللجماع��ة صيان��ة ،ف��ي جوع اجلس��م صفاء
القل��ب وإيق��اد القريح��ة وإنف��اذ البصيرة؛ ألن الش��بع
يورث البالدة ويعمي القلب ،ويكثر الشجار في الدماغ،
فيتبل��د الذه��ن .والصب��ي إذا ما كث��ر أكله بط��ل حفظه،
وفس��د ذهنه ،أحيوا قلوبكم بقلّة الضحك ،وقلة الشبع،
ُ
تص��ف وترق» .واب��ن قيم اجلوزية
وطهروه��ا باجلوع
يرحم��ه الله تعالى يقول« :املقص��ود من الصيام حبس
النفس عن الش��هوات ،وفطامها عن املألوفات ،وتعديل
ق ّوتها الشهوانية لتس��تعد لطلب ما فيه غاية سعادتها

قبل هدم المسجد األقصى
بقلم :فهمي هويدي
بعدما مت تهويد القدس ،متى تعصف املوجة باملسجد األقصى؟ هذا السؤال ظل يلوح طوال ثالثة
أيام في فضاء ملتقى القدس الدولي ،الذي انعقد بإسطنبول في الثامن من شهر أيار احلالي.
علي الدور في رئاسة إحدى اجللسات ،قلت إننا اآلن مشغولون بترميم اآلثار والذاكرة،
وحني حل َّ
ذلك أن العالم العربي واإلس�لامي صار متفرجا ً على ما يجري في القدس .ووحدهم املقدس��يون العزل
ص��اروا يتص��دون لإلعص��ار الوحش��ي بصدوره��م العارية .يح��دث ذلك ف��ي حني تنه��ال فيه ماليني
ال��دوالرات من أثرياء اليهود طول الوقت لتمكني اإلس��رائيليني من اإلجهاز على املدينة املقدس��ة .ثم لم
يكن مس��تغربا ً أن يصبح الس��ؤال املتداول بني املقدس��يني هو متى ،وليس هل يهدم املس��جد األقصى؟
ألنها صارت في رأيهم مسألة وقت فقط.
الغي��ورون على القدس والقضية الذين نظموا مؤمتر اس��طنبول بالتع��اون مع احلكومة التركية،
رفضوا االنضمام إلى املتفرجني ،ووجدوا أن مقاومة اإلعصار تواجه مشكلتني :األولى تتمثل في اإلرادة
السياس��ية ،والثاني��ة في التمويل .واألولى ليس مقطوعا ً بها في العال��م العربي على األقل ،أما الثانية
فه��ي التي ميكن حتريكها ،رغم أنها تتأثر بحس��ابات اإلرادة السياس��ية بدرج��ة أو أخرى .صحيح أن
ثمة حالً جذريا ً لإلشكال يتمثل في إنهاء االحتالل ،إال أن الذين اجتمعوا في اسطنبول لم يتطرقوا إليه،
أوال ً ألنهم كانوا مش��غولني بش��كل آخر من أش��كال املقاومة ،وثانيا ً ألن اخلطاب الرس��مي العربي صار
مهيأ للتطبيع أكثر من انشغاله بالتحرير ،خصوصا ً أن عددا ً غير قليل من وزراء األوقاف كانوا ممثلني
فيه ،في حني أن املشاركني من الباحثني النشطاء جاءوا من مختلف أنحاء العالم اإلسالمي ،ومنهم من
جاءوا من بلدان للجاليات املسلمة فيها حضور قوي (الهند وجنوب إفريقيا مثالً).
الفك��رة األساس��ية للمؤمتر تناول��ت املوضوع من باب ذكي وآم��ن ،إذ انطلقت من زاوية اس��تثمار
عوائ��د األوق��اف لتوفير التمويل الالزم ملس��اعدة املقدس��يني على الصم��ود في وجه اإلعص��ار ،ذلك أن
كثيرين ال يعرفون أن أوقاف احلرمني الش��ريفني واملس��جد األقصى منتش��رة في مختلف أنحاء العالم
اإلس�لامي ،وقيمتها وعوائدها تقدّر باملاليني أو املليارات .وإذا وضعنا في االعتبار أن السعودية تتكفل
برعايا احلرمني الشريفني ولم تعد بحاجة إلى جهد خارجي يسهم في ذلك ،فهذا يعني أن موارد رعاية
األقصى ميكن أن تتضاعف عدة مرات إذا وجهت إليها عوائد أوقاف احلرمني.
لق��د كان الوقف وال ي��زال من إفرازات عبقرية احلضارة اإلس�لامية ،إذ به أثب��ت املجتمع حضوره
وبه اس��تطاع املواطنون أن يس��هموا في عجلة التنمية بحيث يجعلون عمارة الدنيا س��بيالً إلى عمارة
اآلخرة .ومن خالله تسابق املسلمون إلى وقف األموال والعقارات لصالح كل ما ينفع الناس ،من رعاية
الضعفاء إلى إقامة اجلس��ور وبناء املدارس واملش��افي وحفر اآلبار وش��ق الطرق ،وص��وال ً إلى جتهيز
اجليوش .والقائمة طويلة ألنها أصبحت تشمل كل أنشطة املجتمع املدني واألهلي .وحني يصبح األمر
كذلك فال غرابة أن حتتل املقدسات رأس القائمة ،بحيث يصبح نصيبها عوائد األوقاف أكبر وأوفر.
األوراق الت��ي قدمت حافلة بالبيانات التي صورت ضخامة حجم األوقاف اإلس�لامية في مختلف
أنحاء العالم اإلس�لامي ،فمساحة األوقاف في فلسطني التاريخية  ٢٧ألف كيلومتر مربع .وفي القدس
القدمية متثل األوقاف ما بني  ٦٠و ٪٨٠من أراضيها ،وفي مدينة عكا القدمية  ٪٩٠من أراضيها أوقاف.
واألمان��ة العام��ة لألوقاف ف��ي الكويت تع ّد أكب��ر مالك للعق��ار .وعوائد األوقاف الس��نوية في قطر ٦٩
مليون دوالر ،و ٪٣٤من أراضى قلب اسطنبول «أغلى األراضي» تتبع الوقف ،وفي املدينة  ٢٥١٧عقارا ً
موقوف��اً .كم��ا أن في بلغاريا  ٣٣٣٩وقفاً ،وف��ي الهند نصف مليون وقف تتوزع عل��ى  ٦٠٠ألف فدان..
إلخ.
األوراق أث��ارت عدي��دا ً من األس��ئلة ،بعضها تعل��ق بإمكانية حتوي��ل أوقاف احلرمني الش��ريفني
لصالح القدس واألقصى ،الس��ؤال هنا ليس ش��رعيا ً فقط لكنه في ش��ق منه يتعلق باإلرادة السياسية
أيض��اً .البع��ض اآلخر يتعلق بجهود حصر مس��احات األوق��اف الهائلة التي تعرضت للنهب وإس��اءة
االستخدام ،في مختلف الدول العربية اإلسالمية ،كما أن لالحتالل اإلسرائيلي باعه الكبير في ذلك.
وق��د قي��ل لي إن األوقاف اإلس�لامية في األرض احملتل��ة تعرضت للنهب من قبل إس��رائيل ،كما أن
الفاتيكان أيضا ً أصبح يتحكم في أوقاف القدس.
إن مشكلة الغيورين على األوقاف الكبرى أنهم ال ميلكون سوى التوصية والدعاء ،أما التنفيذ فهو
بيد غيرهم من الذين أوصلوا األمر إلى ما وصل إليه}.

ونعيمها.
ويضيف اب��ن رجب احلنبل��ي يرحمه الل��ه تعالى
مؤكدا ً تل��ك الفوائد واألس��رار ،قائالً« :كم��ا كان الصيام
في نفسه مضاعفا ً أجره إلى س��ائر األعمال ،كان صيام
شهر رمضان مضاعفا ً على سائر الصيام؛ لشرف زمانه
وكونه هو الص��وم الذي فرضه الله على عباده ،وجعل
صيام��ه أحد أركان اإلس�لام التي بني اإلس�لام عليها».
قيل لألحن��ف بن قيس« :إنك ش��يخ كبي��ر ،وإن الصوم
يضعف��ك» ،فق��ال« :إن��ي أع��دّه لس��فر طوي��ل ،والصبر
عل��ى طاعة الله أه��ون من الصبر عل��ى عذابه» .ويقول
مصطفى صادق الرافعي« :من قواعد النفس أن الرحمة
تنش��أ عن األلم ،وهذا بعض الس��ر االجتماع��ي العظيم
ف��ي الصوم ،إذ يبالغ أش��د املبالغة ويدق��ق كل التدقيق

في منع الغذاء وش��به الغذاء عن البطن وحواشيه مدة
آخرها آخ��ر الطاقة ..فهذه طريقة عملية لتربية الرحمة
في النفس ،وال طريقة غيرها إال النكبات والكوارث.
أي��ة معج��زة إصالحي��ة أعج��ب من ه��ذه املعجزة
اإلس�لامية الت��ي تقض��ي أن يحذف من اإلنس��انية كلها
تاري��خ البطن ثالثني يوما ً في كل س��نة ليحل في محله
تاري��خ النفس .وأنا مس��تيقن  -وال��كالم للرافعي  -أن
هناك نس��بة رياضية هي احلكم��ة في جعل هذا الصوم
ش��هرا ً كامالً من كل اثني عش��ر ش��هراً ،وأن هذه النسبة
متحقق��ة ف��ي أعم��ال النف��س للجس��م وأعمال اجلس��م
للنفس .وكأنه الش��هر الصحي ال��ذي يفرضه الطب في
كل سنة للراحة واالس��تجمام وتغيير املعيشة إلحداث
الترميم العصبي في اجلسم}.

داؤنـا و دواؤنـا

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي

ُّ
الث َقالء
في َصحبنا ُعقالء ُفضالءُ ،
وظرفاء نُدماءُ ،
العقالء فهم كالغذاء أو
وثقالء ُس ��مجاء؛ أما ُ
ُ
َ
حذ َيك،
الدواء ،ال ُيستَغنى عن ُصح َبتهم ،وال ُيزهد في رأيهمَ ،
ومثلهم كحامل املِسك ،إما أن ُي ِ
وإم ��ا أن تبت ��اع من ��ه ،وإم ��ا أن جت َد منه ريح� � ًا ط ِّيبة .وأم ��ا ُّ
األحزان،
الظ َرفاء َ
فس ��ل َوةٌ لك ف ��ي ْ
عذاب
ومخالطتهم
داء َمريرُ ،
ٌ
َ
وج ْل َوةٌ في األكْ دار ،وأما الثُّ قالء ،وهم مدار البحثُ ،
فمجالستُ هم ٌ
وبيل!
ومن ال يعرف
الثقي ��ل ُيجاه ��ر بالعي ��وب ،فال أ َر َب له في األدب ،وال
نصيب له ف ��ي احلياءَ ،
َ
وه ��دي املصطفى علي ��ه الصالة
�ام،
ل
وبخاص ��ة أدب احلي ��اء ،فإن ��ه ُيجاف ��ي ُس� نََن� اإلس�
األدب،
َ
ّ
والسالم.
لقد نزلت في القرآن الكرمي ٌ
آية في الثُّ قالء ،كما يقول احلسن البصري ،وذ َك َرهم الله في
قوله{ :ولكن إذا ُدعيتم ُ
فادخلوا فإذا َط ِعمتم فانتش ��روا وال ُمستأنس�ي�ن حلديث إن ذلكُ م كان
�تح ِيي من احلق} األحزاب ،53-فقد كانوا يجلسون
ُيؤذي
�تح ِيي ِمنكم والله ال يس � ْ
النبي فيس � ْ
َّ
ً
�تح ِيي أن يق ��ول لهم :قوموا ،من
�
س
وي
،
النبي
يؤذي
ذلك
وكان
،
ال
طوي
�ون
�
ث
ويتحد
األكل،
بع ��د
ْ
َّ
َ
ُحسن أدبه ،فعلّمهم الله تعالى األدب.
إن املؤمن ُمطا َل ٌب بأن ال يكون ثقيل ِ ّ
أذى
غيرهم ،ففي ذلك ً
الظ ِ ّل على أحد من إخوانه أو ِ
لهم وتكدير لنفوسهم ،وقد ُروي أن أبا هريرة رضي الله عنه إذا استثقَل رج ًال قال :اللهم اغفر
وأرحنا منه! وكان َح ّماد بنُ َس� � َلمة إذا رأى من يس ��تثقله قال{ :ربنا اكشف عنا العذاب
لنا وله ِ
الثقيل ُ
َ
احلمل الثقيل ،وع َلّة
إن ��ا مؤمن ��ون} الدخان .12-وقد قيل :إن
أثقل على اإلنس ��ان من ِ
ذلك أن الثقيل يقعد على القلب ،والقلب ال يحتمل الرأس والبدن من ِ ّ
الثقَل!
قومهم دار
الثق�ل�اء ق � ّ َ�ل ماء وجوههم ف َفقَدوا احلياء ،وانتُ زع األدب من ُس ��لوكهم ،فأحلّوا َ
البالء!
َ
ومش ��ربهم
إن س ��ماجتهم تكم ��ن في املبالغ ��ة في زيارتهم وط ��ول مكوثهم ،وفي َم ْط َع ِمهم َ
والتوس ��ط
وهذ َِرهم ،ف ��إن من األدب أن مييل املؤمن إلى العدل
ومطلبه ��م ،وف ��ي كثرة كالمهم َ
َ
ُّ
ٍّ
الهجران،
داعية
الزيارة
تقليل
فإن
�ر،
�
كث
م
وال
ل
ق
م
ر
غي
إخوانه
مجالس
�يان
�
ش
وغ
زياراته،
�ي
ف�
ُ ِ
َ ُِ
ِ
ِ
وكثرته ��ا َم َس� � ِّب ٌ
بة للس ��آمة ،وق ��د ورد أن النبي صلى الله عليه وس ��لم قال ألبي هري ��رة« :زُر ِغ ّب ًا
تَزد ْد ٌح ّب ًا».
واخللاّ ن في طلب املصالح ،ومن الغريب أن الناس يجتنبون
األصحاب
قون
ساب
ي
والثقالء
ِ
ُ ِ
ُ
وغ َ
فيس ��املونهم ويس ��كتون عن قبائحهم! وه ��ذا ما ُيغريهم
لظته ��م،
بأس � ُ�هم ِ
ويخطبون ُو ّ َدهمُ ،
َ
ً
الفعال إقبا ًال!
سوء
على
ويزدادون
ال
دال
فيتيهون
ِ
إنه ال َ
أمل ِ ّ
َين وهو
النق ّي ،فاحلياء ز ٌ
بالش ��فاء من ُخبث الداء إال باالغْ ِتس ��ال مباء احلياء ِ
ِح ٌ
ين ُخ ُلق ًاُ ،
وخ ُلق اإلسالم
السجايا ،وزينة األخالق ،وجاء في احلديث الشريف« :إن لكل ِد ٍ
لية ّ
احلياء» رواه ابن ماجه.
درها،
وع ِلم من ُخ ُلق النبي صلى الله عليه وس ��لم أنه «كان أش� � ّ َد
ُ
ً
حياء من العذراء في ِخ ِ
فإذا رأى شيئ ًا يكرهه عرفناه في وجهه» متفق عليه.
ومن ميزات هذا ُ
اخل ُلق أنه من مواريث النب ّوة األ َّول ،فقد جاء في الصحيح :إن مما أد َرك
الناس من كالم الن ّب ّوة األول« :إذا لم ت َْست َِح فاصنع ما شئت» متفق عليه.
يس� �ت َْح ِيي م ��ن ال َع ْيب وال َيخش ��ى ال َلّوم؛
َ
فم ��ن ألق ��ى جلب ��اب احلياء وتع� � ّرى من آدابه ال ْ
كل ما تحُ دثه نفسه من أهواء وشهواتَ ،ح َسن ًا كان أم قبيح ًا ،مقبو ًال أم مرذوال!ً
ويصنع ّ َ
ُ
وغرميكم َمك ُلوم ،وقد ن ّ َف مُ
رت َمن حو َلكم،
فيا أيها الثقالء! داؤكم مذموم ،و َدواؤكم َمعلوم،
ُ
فاعلون؟}
وس َن ِّة نب ِّيكُ م! فهل أنتم ِ
وآن لكم أن ِ
تنفروا إلى َهدي ِ ّربكم ُ
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أنشطة

الجماعة اإلسالمية تستقبل
نروجي ًا
لجنة سيروب األهلية ووفد ًا
ّ

اس��تقبل نائب رئيس املكتب السياسي للجماعة
االس�لامية ف��ي لبن��ان الدكتور بس��ام حم��ود مبركز
اجلماع��ة ف��ي صيدا جلن��ة س��يروب األهلي��ة ،حيث
ش��رحت ل��ه الواق��ع االجتماع��ي واإلمنائ��ي للمنطقة
والصعوب��ات الت��ي يواجهونها في متابع��ة القضايا
احلياتية واليومية بس��بب االهمال الذي تتعرض له
منطقتهم على جميع األصعدة.
واك��د د .حم��ود ان اجلماع��ة تعتب��ر ان منطق��ة
س��يروب هي امت��داد طبيع��ي جغرافي��ا ً ودميغرافيا ً
ملدين��ة صي��دا ،وان كان��ت تتب��ع إداري��ا ً لبلدية درب
الس��يم ،وأن أبناءه��ا يس��تحقون كام��ل الرعاي��ة
واالهتمام ،أوال ً من بلدية درب الس��يم التي تس��توفي
كافة الضرائب منهم ،وثانيا ً من الفعاليات السياسية
الصيداوي��ة وأيضا ً من رئيس البلدية بحكم رئاس��ته
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الحتاد البلديات.
ووع��د حم��ود مبتابع��ة كل القضاي��ا الت��ي مت
عرضها من قبل اللجنة مع املرجعيات املختصة لرفع
الغنب الالحق بأهلنا في منطقة سيروب.
من ناحية ثانية ،اس��تقبل د .حمود وفدا ً نروجيا ً
بح��ث مع��ه واقع املخيم��ات الفلس��طينية ف��ي لبنان
وحتديدا ً مخيم عني احللوة ،بعد كارثة االش��تباكات
األخيرة وما خلفته من خسائر باهظة للمواطنني ،وما
يتكبدونه االن في ظل ُ
ش��ح املساعدات الرامية إلعادة
بناء ما تهدم.
ً
ودع��ا حم��ود الهيئ��ات الدولية وحتدي��دا وكالة
األنروا ومؤسس��ات املجتمع املدني الدولية واحمللية،
مل��د يد الع��ون الهلنا ف��ي مخيم عني احلل��وة من أجل
مللمة جراح ال زالت تنزف حتى اآلن!!!!

الضنية
تدشين تقديمات من السفارة األسترالية في
ّ

عشاء تكريمي للعاملين في مستشفى دار الشفاء

مبناس��بة يوم التمريض العامل��ي ،أقامت إدارة
مستش��فى دار الش��فاء حفل عش��اء تكرميي ملوظفي
املستش��فى وكادرها الطب��ي والتمريضي في حديقة
امللك فهد بطرابلس ،حضره رئيس اجلمعية الدكتور
محمود السيد ،املديرالعام للمستشفى االستاذ احمد
خال��د ،نائ��ب املدير االس��تاذ محم��د الزيل��ع ،رئيس
اللجنة الطبية وعضو مجلس نقابة االطباء الدكتور
أحمد البوش ،وعضو مجلس االمناءاالستاذ عبد الله
بابتي ،ومديرة التمريض السيدة حبيبة دبوسي.
بعد كلم��ة ترحيبية من عريف��ة احلفل املمرضة
س��ماح عل��وش ،ش��كرت فيه��ا االدارة عل��ى لفتتها ،
ألق��ى املدي��ر العام للمستش��فى االس��تاذ احمد خالد
كلمة حيا فيها جميع العاملني في املستشفى بجميع
قطاعاتهم وقال:
عندم��ا ألتقي به��ذه الوجوه الني��رة ،ألتقي مبن
نذر نفسه خلدمة الناس ،وضحى من أجلهم ،وعندما
أمر على أقس��امكم في املستش��فى أشعر بأن املالئكة
حتفكم وان الله يرعاكم ..في هذه املؤسس��ة الوليدة

الت��ي ل��م يتج��اوز عمره��ا الثماني س��نوات ،بفضل
العاملني فيها وتضحياتهم وس��هرهم استطاعت في
هذه الس��نوات ان تتكامل في اقس��امها شيئا ً فشيئاً،
فكان غس��يل الكل��ى والعناية الفائق��ة وعناية القلب
وعناية اخلدج وقسم متييل القلب والقسطرة وقسم
العي��ون ،إضافة ال��ى تزويد املستش��فى بالس��كانر
اجلدي��دة وافض��ل آلة رن�ين مغناطيس��ي  irmيتم
تركيبها في كل لبنان.
وأش��ار خال��د إل��ى أن «نس��بة االش��غال ف��ي
املستش��فى ق��د ارتفعت ال��ى  %80بزي��ادة  %10عن
الس��نة املاضية ،كما ان أرق��ام امليزانية لعام 2016
س��جلت أرقاما ً ايجابية ،وما زلنا نس��جل س��نة بعد
أخرى نس��بة متقدم��ة من الرضى في جميع اقس��ام
املستشفى».
تخلل احلفل تقدمي دروع تكرميية لكل من احمد
سليمان مسؤول قسم العمليات ،والدكتورة املناوبة
رباح احلاف��ظ ،تقدي��را ً جلهودهم��ا وإخالصهما في
العمل.

وفد من منظمة « »AFADالتركية زار الجمعية الطبية

برعاي��ة الس��فير األس��ترالي في لبنان الس��يد
غلني مايلز ،ممثالً بالس��يد إدوارد راس��يل ،أقيم في
مرك��ز اإلمي��ان الصحي للرعاي��ة الصحي��ة األولية
في منطقة س��ير  -الضنية التابع للجمعية الطبية
اإلس�لامية ،حفل تدش�ين املصعد املخصص لذوي
االحتياج��ات اخلاصة واملول��د الكهربائي اخلاص
باملرك��ز واملمول�ين م��ن الس��فارة األس��ترالية ف��ي
لبنان.
حض��ر احلف��ل رئيس احت��اد بلدي��ات الضنية
األستاذ محمد سعدية ،نقيب املهندسني في طرابلس
والش��مال بس��ام زي��ادة ممث�لاً باملهن��دس واصف
مجذوب ،رئي��س مكتب أمن الدولة ف��ي عكار املقدم
خالد احلس��يني ،رؤس��اء بلديات القط�ين وطاران،
رئيس اجلمعية الطبية اإلس�لامية الدكتور محمود
السيد ،طبيبة قضاء املنية الضنية الدكتورة بسمة
شعراني ،وحشد من مخاتير وفعاليات املنطقة.
ق��ص ش��ريط االفتتاح جال وفد الس��فارة
بعد
ّ

األسترالية على أقسام املركز واستمع إلى شرح من
مديره حول أبرز اخلدمات التي يقدمها للمرضى من
اللبنانيني والسوريني ،ثم أقيم حفل فطور في أوتيل
رحب خالله مدير مركز اإلميان الصحي في
اجل��زار ّ
س��ير الضنية باحلضور ،وألقيت خالله كلمات لكلّ
من من السيد إدوار راسيل ممثالً السفير األسترالي،
طبيب��ة قض��اء املني��ة الضني��ة الدكت��ورة بس��مة
الش��عراني ،ورئي��س اجلمعي��ة الطبية اإلس�لامية
الدكتور محمود السيد.
تخلّل احلفل عرض فيلم عن املركز ،وفي اخلتام
ق��دم رئيس اجلمعي��ة الدكتور محمود الس��يد درعا ً
تقديري��ة ملمثل الس��فير .ث ّم انتقل الوف��د في محطة
ثانية لزيارة مستش��فى دار الش��فاء ف��ي طرابلس،
حيث كان ف��ي اس��تقباله املدير العام للمستش��فى
األس��تاذ أحم��د خالد ونائبه األس��تاذ محم��د زيلع،
حيث اطلع الوفد على عدة أقس��ام في املستش��فى،
كما زار الوفد مركز جهاز الطوارئ واإلغاثة.

مسرحية ثقافية لهيئة نصرة األقصى في مدارس اإليمان
نظم��ت هيئ��ة نص��رة
األقصى باجلماعة اإلس�لامية
ف��ي صي��دا ،ضم��ن برنام��ج
تثقيف خمسة آالف طالب على
صعيد لبنان ،مسرحية ثقافية
حت��ت عن��وان «اجل��د ص�لاح
وحبيبة الس��ماء» في مدارس
اإلمي��ان صي��دا ،وذل��ك صباح
السبت  ١٣أيار .٢٠١٧
تناولت املسرحية عرضا ً
عن املس��جد األقصى ومعامله،
وع��ن أحقية املس��لمني فيه ،وفق��رات عن املمارس��ات
اإلجرامية لالحتالل اإلس��رائيلي بح��ق اطفال القدس

وفلس��طني .باإلضاف��ة إلى باق��ة مميزة من األناش��يد
املقدسية.

قام وف��د من منظم��ة « »AFADالتركية ضم
رئي��س املنظم��ة الدكت��ور يحي��ى غول��ي ومديرها
األس��تاذ عل��ي دوغ��ان بزي��ارة اجلمعي��ة الطبي��ة
اإلسالمية في منطقتي عرسال وطرابلس.
احملط��ة األولى كانت ف��ي بلدة عرس��ال حيث
ج��ال الوف��د عل��ى مرك��زي األموم��ة والطفول��ة
وجه��از الط��وارئ واإلغاثة واس��تمع من مس��ؤول
منطق��ة عرس��ال ف��ي جه��از الط��وارئ واإلغاث��ة
(عل��ي احلجي��ري) لش��رح ع��ن خدم��ات املركزين
وتقدمياتهم��ا الصحي��ة ،اإلس��عافية واإلغاثي��ة
للبنانيني والنازحني السوريني.

احملط��ة الثاني��ة كان��ت ف��ي مدين��ة طرابلس،
حيث زار الوفد مستش��فى دار الشفاء ومركز جهاز
الطوارئ واإلغاثة ،والتقى برئيس اجلمعية الطبية
اإلس�لامية الدكتور محمود السيد ،ومدير اجلمعية
األس��تاذ عمر خضر ،ومدير اجلهاز األس��تاذ محيي
الدي��ن قرحاني ،ونائب مدير املستش��فى األس��تاذ
محم��د الزيل��ع ،حي��ث اطل��ع عل��ى بعض أقس��ام
املستشفى وتقدميات اجلهاز ،إضافة إلى املشاريع
املش��تركة املنفذة في وقت س��ابق ،كما بحث الوفد
م��ع إدارة اجلمعي��ة ف��ي س��بل التع��اون وتب��ادل
اخلبرات.

الجفري حاضر في مستشفى دار الشفاء
بدعوة من جهاز الطوارئ واإلغاثة
بدعوة من جهاز الطوارئ
واإلغاثة ف��ي اجلمعية الطبية
االس�لامية ،ألق��ى عض��و
اللجن��ة الطبي��ة والعلمي��ة
في الهيئ��ة العاملي��ة لإلعجاز
العلم��ي ف��ي الق��رآن والس��نة
الدكتور عب��د العزيز اجلفري
محاضرة ف��ي مستش��فى دار
الش��فاء في طرابلس بعنوان:
«مستجدات الصحة واملرض
وتطبيقاته��ا ف��ي الك��وارث»،
تناول فيها أحدث ما توصلت
إلي��ه األبح��اث العلمي��ة م��ن نظري��ات وتطبيقاتها في
ميدان الكوارث واحلروب ،وتطرق إلى العوامل املؤثرة

ف��ي حدوث مرض الس��رطان وأثر بع��ض املواد وطرق
الوقاية والعالج.
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األوضاع سالكة وآمنة
بقلم :أواب إبراهيم

 880إسالمي ًا يواصلون اإلضراب
في سجون لبنان

ودعت هيئة علماء املس��لمني ف��ي لبنان يوم
األحد املاضي إلى إقرار عفو عام «ليشمل شبابنا
املسلمني املظلومني».
وتس��اءلت في بيان بخت��ام مؤمترها الرابع
ال��ذي عقدته ف��ي بيروت :كيف يبق��ى املوقوفون
اإلسالميون سنوات طواال ً دون محاكمة «لذرائع
واهي��ة» أو تص��در ف��ي حقه��م أح��كام «جائرة»،
بينم��ا يحاكم عمالء إس��رائيل على عجل وتصدر
بحقهم أحكام مخففة ويطلق س��راحهم ،على حد
تعبيرها}.

رئيس التحرير

إبراهيم املصري

املدير املسؤول

أمين إبراهيم

اإلدارة

بسام غنوم

حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

شعبان

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

ذرائع واهية

مواقيت الصالة
أيار

يواص��ل  880موقوف��ا ً إس�لاميا ً قابع��ون
ف��ي الس��جون اللبناني��ة إضرابهم ع��ن الطعام،
احتجاج��ا ً عل��ى اس��تمرار اعتقالهم «التعس��في
دون محاكمة منذ سنوات».
وقال احملامي محمد صبلوح إن  590موقوفا ً
في س��جن رومية ش��رقي بيروت مس��تمرون في
إضرابهم عن الطعام منذ الس��بت املاضي« ،إلى
ح�ين الب��ت متام��ا ً بوضعه��م لكونه��م موقوفني
تعسفيا ً دون أحكام منذ سنوات طويلة».
ولفت إلى أن مئتي موقوف بتهمة غير ثابتة
هي «االنتماء إلى منظم��ات إرهابية» ،يضربون
أيضا ً عن الطعام في سجن القبة مبدينة طرابلس
ش��مال الب�لاد ،وأن خمس�ين آخري��ن مضرب��ون
في س��جن جزي��ن جن��وب بي��روت ،وأن أربعني
موقوفا ً آخرين يش��اركون في اإلضراب بس��جن
الريحانية جنوب غربي بيروت «احتجاجا ً على
عدم محاكمتهم منذ أكثر من خمسة أعوام».
وش��كك مص��در أمن��ي لبنان��ي ف��ي أع��داد
املضرب�ين ع��ن الطع��ام ،وق��ال إن األرق��ام التي
أعلنها وكالء الدفاع «قد تكون مبالغا ً فيها».
وف��ي ه��ذا الس��ياق لف��ت احملام��ي صبلوح
الذي يتعه��د بقضايا عدد م��ن املوقوفني -إلىأن ق��وات خاصة من قوى األم��ن الداخلي دخلت
يوم االثنني إلى س��جن رومية مه��ددة املضربني
ع��ن الطع��ام بضربه��م بالعص��ي وتعذيبهم إذا
اس��تمروا في اعتصامهم ،وقال إن أهالي ووكالء
املوقوف�ين س��يعقدون ي��وم األربع��اء مؤمت��را ً

صحفيا ً في مدينة طرابلس يشرحون فيه مطالب
ذويهم ،على أن تتبع ذلك فعاليات تضامنية ،في
ساحة النور بطرابلس.
وق��ال الباح��ث في هيوم��ن رايت��س ووتش
باس��م اخلواجة إن املنظمة ل��م تقم بزيارة فعلية
أو جدي��دة إلى س��جون لبنان منذ فت��رة طويلة،
عازي��ا ً ذلك إل��ى كون مهمة التنس��يق ب�ين إدارة
الس��جون في لبنان واملنظم��ات املعنية متروكة
للصليب األحم��ر اللبناني «الذي ع��ادة ال يعطي
معلومات وتبقى أعماله س ّرية».
وأش��ار إلى أن ملف الس��جون اللبنانية «من
أصعب امللفات التي تواجهنا وعادة ما نس��تعني
مبعلوم��ات ومس��تندات م��ن ذوي املس��اجني أو
وكالئهم ،ولك��ن عملنا ال يتع��دّى أكثر من توثيق
التجاوزات بحق السجون».

ف ��ي مث ��ل هذه األيام قبل تس ��ع س ��نوات ،انتق ��ل قادة الق ��وى اللبنانية املتناح ��رة إلى فندق
الش ��يراتون ف ��ي العاصم ��ة القطري ��ة الدوحة ،برعاي ��ة قطرية مباش ��رة ،وعربي ��ة وإقليمية غير
مباشرة .القرار القطري كان واضح ًا ،لن تغادروا فندق الشيراتون قبل التوصل إلى اتفاق ينهي
ثمانية عشر شهر ًا من األزمة السياسية ،شهدت بعض محطاتها أحداث ًا دامية .وهكذا كان ،فعاد
املختصم ��ون عل ��ى منت طائ ��رة اخلطوط اجلوية القطرية بعد أن نال ��وا احلد األدنى مما كانوا
يطالبون به .فتم االتفاق على انتخاب قائد اجليش العماد ميشال سليمان رئيس ًا للجمهورية،
وكان س ��ليمان حينها ش ��خصية وس ��طية مستقلة على مس ��افة واحدة من املتخاصمني ،قبل أن
يغير حزب الله وحلفاؤه رأيهم ،بعدما ارتكب الرئيس اجلرم احملرم بانتقاد سالح احلزب .تضمن
اتفاق الدوحة كذلك التوصل لقانون االنتخابات النيابية .أما البند األخير في االتفاق ،فنال
حزب الله مراده بتشكيل حكومة ميلك فيها الثلث الذي يعتبره ضامن ًا لعرقلة ما ال يريد.
م ��ن حيث الش ��كل ،فارق كبير بني الوضع الراهن والوضع ال ��ذي كنا عليه عام  ،2008فعلى
رأس الس ��لطة ف ��ي لبن ��ان رئي ��س يطل ��ق علي ��ه مح ّبوه وص ��ف «القوي» و«ب � ّ�ي ال ��كل» ،ورغم عدم
التوصل لقانون انتخابات جديد والفترة الزمنية املتاحة باتت «محشورة» ،يبقى قانون الستني
نافذ ًا وس ��اري ًا ومتاح ًا إلجراء االنتخابات على أساس ��ه في ظل قبول مختلف األطراف به رغم
ادعائه ��م خ�ل�اف ذلك .أما احلكومة ،فلم يعد الثلث املعطل هاجس� � ًا حلزب الله ،بعدما انقلبت
وتوس ��عت اهتماماته ليصبح الشأن
املوازين منذ تس ��ع س ��نوات وحتى يومنا هذاّ ،
ومتدد احلزب ّ
اللبناني قضية تفصيلية على الئحة اهتماماته .واألهم هو أن لبنان -رغم البؤر املش ��تعلة من
حوله -يحافظ على قدر كبير من االس ��تقرار األمني والسياس ��ي ،وإن كان يش ��هد انفالت ًا أمني ًا
مجتمعي ًا غير مس ��بوق ،فكل يوم نس ��مع عن حوادث قتل وسرقة وانتحار وإيذاء نتيجة خالفات
فردية أو عائلية أو تنافس بني شبان على خطب و ّد فتاة.
هذه األجواء اإليجابية واالسترخاء األمني الذي يشهده لبنان اليعني بالضرورة أن األمور
متام ،وكل شي عال العال .فرمبا يكون االسترخاء ناجت ًا من عدم توافر طرفني متصارعني كما
كان عليه احلال عام  ،2008وهذا الواقع رمبا اليعود إلى وعي األطراف التي كانت متناحرة ،وال
إلى تصاحلها وتوافقها حول مختلف القضايا ،بل -على األرجح -يعود إلى انتصار طرف على
اآلخر ،وحتقيق كل ما كان يس ��عى إليه ،في مقابل إخفاق الطرف اآلخر ،ما يرجح ذلك هو أن
القضية اخلالفية األساسية التي متحور حولها الصراع الذي أدى التفاق الدوحة ،هو التسابق
على النفوذ واالس ��تحواذ على احلكم في لبنان ،س ��واء في موقع الرئاس ��ة أو في مجلس النواب
أو احلكوم ��ة ،أو حت ��ى ف ��ي اإلدارات واملناصب األخ ��رى ،كما حصل حني أقال ��ت احلكومة رئيس
جهاز أمن املطار .ويذكر اللبنانيون أن الصراع على كرسي وزاري واحد أدى إلسقاط احلكومة،
وتعطيل وس ��ط بيروت ألكثر من عام ،انعكس ��ت صراعات دموية في الش ��ارع ،أعادت إلى األذهان
شبح احلرب األهلية ،بينما الواقع اليوم مختلف.
رشحه حزب الله منذ بداية احلديث
فالرئاس ��ة األولى آلت إلى العماد ميش ��ال عون ،الذي ّ
ع ��ن االنتخاب ��ات الرئاس ��ية .واحلكوم ��ة املوصوف ��ة بأنه ��ا حكوم ��ة وح ��دة وطنية تش ��ارك فيها
األط ��راف الرئيس ��ية ،وأغلبي ��ة أعضائها ينتمون إل ��ى فريق حزب الله وحلفائه بعد اس ��تحداث
موض ��ة جدي ��دة عنوانها حصول رئيس اجلمهورية عل ��ى حصة خاصة به من الوزراء ،باإلضافة
إلى احلصة التي نالها حزبه ،أما بالنسبة إلى قانون االنتخابات الذي ما زال عقدة في طريق
اس ��تقرار األمور ،فقد فرض حزب الله كما حصل في محطات كثيرة س ��ابقة ،إرادته على بقية
القوى لناحية اعتماد النس ��بية الكاملة عوض األكثرية التي كانت س ��ارية .في حني أن الطرف
اآلخر الذي يفضل القانون األكثري ،رضخ من جديد وقبل مببدأ النس ��بية .واملش ��كلة القائمة
حالي� � ًا ه ��ي بني احلزب وحلفائه ،وليس ��ت خصوم ��ه الذين اعتادوا في اآلون ��ة األخيرة الرضوخ
واالستجابة لكل ما يطلب منهم.
اخلالصة النهائية ،الخوف على األمن واالس ��تقرار في لبنان ،فالوضع ممس ��وك ،طاملا أن
طرف ًا يفرض شروطه ،والطرف اآلخر يستجيب لها ،وبالتالي فال مكان للصراع والتنافر<.
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