
سنوات والية الرئيس..!
يع���رف اللبناني���ون أن والي���ة رئي���س اجلمهوري���ة عنده���م متت���د س���ت س���نوات، إال إذا 
أدخلوا تعدياًل في الدس���تور. وأن الس���نوات الست تقس���م الى ثالث مراحل، األولى سنتان، 
تقضيها الكتل النيابية في الترحيب بالرئيس وذكر محاسنه وايجابياته. واملرحلة الثانية 
يراوح���ون خالله���ا بالتعاطي مع اجنازات الرئيس وما قّدمه للبلد في امليادين السياس���ية 
واالجتماعية واالقتصادية. أما املرحلة الثالثة ومّدتها س���نتان فهي مرحلة الوداع، ونبش 
األخط���اء ورس���م طري���ق اخلروج م���ن قصر بعبدا إل���ى داره العامرة. لكن يب���دو أن الرئيس 
ميش���ال ع���ون بدأ يطوي امله���ل واملراحل، ذلك أن االجناز الكبير ال���ذي ينتظره اللبنانيون 
ه���و االنتخاب���ات النيابية، وقد جرى تأجيله���ا بعد التمديد غير املب���ّرر للمجلس النيابي، 
بذريع���ة ع���دم التوافق على قانون جدي���د لالنتخابات. وقد ال يتفق���ون اآلن كذلك. وعلى 
الرغم أن الرئيس سوف يدلي بحديث مطّول يوم االثنني القادم يعدد فيه اجنازاته، اال أن 
زالت اللسان وسقطات القدم التي توّرط بها فريق عمل الرئيس وأنسباؤه، وأبرزهم جبران 
باس���يل.. جتع���ل الرئي���س مضطرًا لالعت���ذار والدفاع عن نفس���ه أمام ش���عبه.. وهذا ما لم 

يعرفه الرئيس ولم يألفه في حياته السياسية.. فكيف ستمضي هذه السنوات؟!
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

حمادة عن جنبالط: 
الجبل للجميع

قب��ل أي��ام م��ن جول��ة رئي��س »التي��ار 
الوطن��ي احلر« الوزي��ر جبران باس��يل على 
الش��وف س��احاً وجب��اً األح��د املقب��ل، قال 
وزي��ر التربي��ة م��روان حم��ادة إن »رس��الة 
رئيس احل��زب التقدم��ي االش��تراكي النائب 
وليد جنباط، عندما جم��ع النواب األعضاء 
في »اللقاء الدميوقراطي« األس��بوع املاضي، 
كان��ت واضح��ة وال غب��ار عليه��ا، وفيه��ا أن 
اجلب��ل كان وس��يبقى جب��ل العي��ش الواحد 
واملصاحلة الراسخة، ولن ندع أحداً ينتقص 

منها، وعلينا حمايتها وحتصينها«.
وأض��اف أن جنب��اط أك��د أن »اجلب��ل 
يبق��ى جامع��اً للجميع، وال يغيظن��ا أن يزور 
بلداته أحد، ونحن منفتحون على اجلميع«.

ولف��ت حم��ادة في حفل عش��اء جلمعية 
أصدق��اء املكتب��ة الوطني��ة في بعقل��ن أقيم 
في فندق فينيس��يا، إلى أن »السياس��ة تبقى 
هزيلة بتسوياتها وتصفياتها أمام الصروح 

العلمية«.

بّري يرفض
 تأجيل االنتخابات

أك��د رئي��س مجل��س النواب نبي��ه بري 
رفض��ه أي ذريع��ة لتأجي��ل االنتخاب��ات أو 
لتمدي��د فترة املجل��س النيابي، وش��ّدد على 
ض��رورة إجرائه��ا ف��ي موعده��ا ف��ي الربيع 

املقبل. 
كام بري نقله عنه منّسق لقاء األحزاب 
محم��د  الوطني��ة  والش��خصيات  والق��وى 
خواج��ة، بعد اس��تقباله لوفد م��ن اللقاء في 
مقر الرئاس��ة الثانية في عن التينة، وجرى 

البحث في االوضاع والتطورات الراهنة.
وقال خواج��ة: »تش��رفنا مبقابلة دولة 
الرئيس بري، وكانت مناسبة طيبة لاستماع 
الى آرائ��ه وأفكاره ومواقفه احلكيمة املرتكزة 
على املعرفة الدقيق��ة والرؤية الثاقبة ملجمل 
املشكات التي تواجهنا أكانت على املستوى 
الوطن��ي أم على املس��توى اإلقليمي. وتطّرق 
دولته ال��ى العديد من القضايا ورّكز بش��كل 
أساس��ي عل��ى أهمي��ة احلف��اظ عل��ى وحدة 
اللبناني��ن، هذه الوح��دة الت��ي صانتنا من 
املخاطر، أكان اخلطر الصهيوني في جنوبنا 
احلبي��ب أم اخلط��ر التكفي��ري في السلس��لة 
الشرقية. وش��دد على أهمية وضرورة اجراء 
االنتخاب��ات ف��ي موعده��ا في الربي��ع املقبل 
ورف��ض أي تعلي��ل أو ذريع��ة لتأجيله��ا أو 
لتمدي��د فت��رة املجل��س النيابي، وه��ذا األمر 
محس��وم بالنس��بة ال��ى دول��ة الرئي��س كما 
هو محس��وم للق��اء األحزاب ال��ذي ميثل 34 
حزباً من كل األطياف السياس��ية والطوائف 

واجلهوية في لبنان«.

»التغيير واإلصالح«:
عبء النزوح أصبح كبيرًا 

دعا »تكت��ل التغيير واإلصاح« النيابي 
جلنة أزمة الن��زوح الوزارية إلى أن »تناقش 
بص��ورة موضوعية ومتجردة م��ن كل رهان 
أو حس��اب مسألة العبء االقتصادي واملالي 
املتوخ��اة  واحلل��ول  الن��زوح،  ع��ن  املتأت��ي 
ملعاجل��ة ملف النزوح الس��وري إل��ى لبنان، 

إذ إن اجلمي��ع أصبح يعلم مدى العبء الذي 
يتحمله اللبنانيون جّراء هذا النزوح«. وقال 
وزي��ر العدل س��ليم جريصاتي بع��د اجتماع 
التكت��ل إن »املناقش��ة س��وف تبدأ م��ن ورقة 
رئي��س التيار الوطني احل��ر وزير اخلارجية 
جبران باس��يل، وهكذا مت التطرق للموضوع 
ف��ي مجل��س ال��وزراء ألن ثمة خط��ة لرئيس 
التيار سبق أن تقّدم بها، وقد تطّورت وسيتم 
عرضه��ا ف��ي االجتم��اع علّها تش��كل أرضية 
صاحلة للوق��وف على العاجات الضرورية 
للن��زوح، وفيه��ا مقارب��ة موضوعي��ة له��ذه 

املسألة«.

»المستقبل«: كالم روحاني 
مرفوض ومردود

باملوق��ف  »املس��تقبل«  كتل��ة  نوه��ت 
»الوطني والش��جاع للرئيس سعد احلريري 
حس��ن  اإليران��ي  الرئي��س  كام  املس��تنكر 
روحان��ي أن ال ق��رار حاس��ماً ف��ي لبن��ان من 
إث��ر  واك��دت  اي��ران«.  موق��ف  اعتب��ار  دون 
اجتماعها االس��بوعي برئاس��ة الرئيس فؤاد 
الس��نيورة م��ا قال��ه احلري��ري معتب��رة »ان 
ال��كام املتعالي والصل��ف للرئيس روحاني 
مرف��وض جملة وتفصي��اً، وان لبن��ان دولة 
وأي  وصاي��ة  اي  ترف��ض  مس��تقلة  عربي��ة 
تط��اول على كرامتها. لق��د أصبح واضحاً أن 
إي��ران تطمح ال��ى الس��يطرة والوصاية على 
لبن��ان وعلى املنطق��ة، وهو األم��ر الذي ظهر 
عل��ى لس��ان أكث��ر من مس��ؤول إيران��ي على 
مدى الس��نوات القليلة املاضية، وكان آخره 
ما جاء على لسان الرئيس روحاني الذي كنا 

نظّنه معتدالً ومنفتحاً«. 
وجددت استنكارها »الس��تمرار ظاهرة 
الساح املنتشر واملتفلت في أكثر من منطقة«، 
مطالبة السلطات »بأن تضرب بيد من حديد 
املخالف��ن الذي��ن يس��رحون في ظ��ل منطق 
الساح امليليشيوي غير الشرعي«، ومؤكدة 
أهمي��ة العودة إل��ى احت��رام اتف��اق الطائف 
واملرجعي��ة  القان��ون  وس��لطة  والدس��تور 
الوحيدة للدولة التي ال يس��تقيم معها وجود 
أي قوة مس��لحة على أرضه خارج الس��لطة 

الوحيدة للدولة«.

الحجار: التطبيع مع النظام 
يناقض التسوية

أكد عضو كتلة »املستقبل« النائب محمد 
احلج��ار أن »دع��وة رئي��س مجل��س النواب 
نبي��ه بري املغتربن الى تس��جيل أس��مائهم 
ف��ي الس��فارات والقنصلي��ات وغيره��ا تؤكد 
اجراء االنتخابات«، مش��يراً الى »أننا شهدنا 
دعوات أخ��رى من وزي��ر اخلارجي��ة جبران 
باس��يل وجول��ة للدكت��ور س��مير جعج��ع، 
والرئي��س بري م��ن موقعه السياس��ي يدعو 
محازبيه إلى تس��جيل أس��مائهم واملشاركة 
ف��ي االنتخابات وه��ذا يؤك��د أن االنتخابات 
س��وف تكون في موعدها في أي��ار املقبل وقد 
ب��دأت االس��تعدادات له��ا وهي تتف��اوت بن 

فريق سياسي وآخر«.
ورأى ف��ي حديث الى اذاعة »الش��رق«، 
أن »التطبي��ع م��ع النظام الس��وري يناقض 
التس��وية الوطني��ة الت��ي أنتج��ت انتخ��اب 
الرئي��س ميش��ال ع��ون وأنتج��ت احلكوم��ة 
االئتافية برئاس��ة الرئيس س��عد احلريري 
وتناق��ض أيض��اً البيان ال��وزاري وهو النأي 

بالنفس عما يحصل في سوريا«.

حلو: مصالحة الجبل تسمو 
على االعتبارات الظرفية

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  عض��و  أب��دى 
النائ��ب هن��ري حل��و ارتياح��ه إل��ى الزيارة 
الت��ي ق��ام به��ا وف��د م��ن التي��ار »الوطن��ي 
احلر« ف��ي اجلبل ملنزل رئي��س اللقاء النائب 
ولي��د جنب��اط، معتب��راً أنها »دلي��ل على أّن 
مصاحلة اجلبل صلبة وراس��خة في نفوس 

أهل اجلب��ل، ومحّصنة بإرادته��م في جتاوز 
املاضي والتطلّع إلى املستقبل، وهي بالتالي 
أقوى من أن تهتّز بس��بب موقف من هنا أو رّد 
فعل من هناك، ألّنها حتمّية تاريخّية تس��مو 
على االعتبارات السياسية الظرفية«. وأشار 
ف��ي بيان، ال��ى أن »املصاحلة ش��كلت قاعدة 
إلعادة بناء مس��تقبل أفض��ل للجبل، عنوانه 
العيش الواحد، والطموح املشترك إلى لبنان 
االس��تقال والس��يادة والدول��ة«، مؤك��داً أن 
»املصاحلة ليس��ت حاً آنياً ملشكلة حصلت، 
بل هي نقطة انطاق ُتس��َتكَمل بجهد ُمستمر، 
وبتراُك��م إيجاب��ّي عب��ر األجيال، يعي��د بناء 
عاقة متينة على أس��س موضوعية، ال تتأثر 

بأهواء السياسة وجتاذباتها«.
وش��دد عل��ى أن��ه »إذا كان اجلبل بخير 

يكون لبنان كله بخير«.

جعجع يرفض مصادرة 
األحكام بالوطنية

رّد رئي��س ح��زب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعج��ع على ال��كام األخي��ر لنائب 
األم��ن العام ل�»ح��زب الله« الش��يخ نعيم 
قاس��م م��ن دون أن يس��ّميه، فأش��ار إل��ى 
أّن »البع��ض ف��ي لبن��ان يص��ادر الس��اح 
يري��د  الس��اح  جان��ب  وإل��ى  ويحتك��ره، 
مص��ادرة األح��كام الوطني��ة، مبعن��ى أّنه 
ي��وّزع ش��هادات بالوطنية«. وأك��د أن »من 
حق كل لبناني توزيع ش��هادات بالوطنية 
إال الش��خص الذي ليس لبنان أّمته، وأّمته 
ه��ي أّم��ة أخ��رى مختلف��ة متام��اً، نواته��ا 
اجلمهوري��ة اإلس��امية ف��ي إي��ران. وه��ذا 
االنس��ان بالتحديد، ال يحّق ل��ه ابداً إعطاء 
شهادة بالوطنية اللبنانية، كما ال يحق ملن 
ليست أولوياته لبنانية أن يعطي شهادات 
بالوطني��ة ألن أولويات��ه ف��ي م��كان آخ��ر 
ويضّحي ب��كل مصالح لبن��ان واللبنانين 
في س��بيل أولوياته األخ��رى«. وقال خال 
رعايت��ه وعقيلت��ه النائب س��تريدا جعجع 
مهرجان��اً للجالي��ة اللبنانية ف��ي ملبورن: 
»ال يح��ق أيضاً ملن لم يقبل أساس��اً باتفاق 
الطائ��ف وما زال حتى اليوم يرفضه إعطاء 
شهادات بالوطنية، باعتبار أّن كّل وجودنا 
كدول��ة حالياً مبنّي على دس��تور قائم وفق 

اتفاق الطائف«.

النائب الحوت: التطبيع السياسي مع النظام السوري مرفوض
 ق��ال نائب اجلماعة اإلس��امية د. عماد احلوت في حديث 
إلذاعة الفجر إن »اعتماد موازنة 2017 مت بشكل سريع بسبب 
مرور اثنتْي عش��رة س��نة من دون موازنة، وحاجة املؤسسات 
لانتظ��ام الع��ام، والدول��ة لتنظي��م امل��ال الع��ام، فج��اء إقرار 
املوازن��ة لع��ام2017 مع ما ش��ابها من ماحظ��ات وإرباكات، 
وبالتال��ي هن��اك تركي��ز اآلن على إجن��از موازن��ة 2018 حتى 
يكون هناك وقت كاف أمام مجلس النواب لدراستها ومناقشتها 

بالتفصيل«.
وأض��اف احل��وت أن »هن��اك ش��عوراً عاماً لدى ش��ريحة 
واس��عة م��ن اللبناني��ن بوج��ود إرباك حقيق��ي ل��دى الدولة، 
باإلضافة إلى وجود ش��يء من االس��تهداف ملكّون من املكّونات 
اللبنانية، ما جعل مداخات النواب تركز على الشق السياسي 
أكث��ر من الش��ق املال��ي، دون غ��ض الط��رف عن ع��دم إمكانية 
مناقشة املوازنة العامة مبعزل عن السياسة العامة للحكومة، 

ألنها عبارة عن ترجمة برنامج احلكومة باألرقام«.
واعتبر احلوت أن »الطبقة السياس��ية اليوم هي في حالة 
إحراج حقيقي أم��ام جمهورها، بعد أن تعه��دت تكراراً بإجناز 
االنتخاب��ات النيابي��ة في أيار املقب��ل، لكنها تخ��اف من نتائج 
ه��ذه االنتخاب��ات بع��د أن أكدت الدراس��ات أنه وف��ق القانون 
االنتخاب��ي احلالي س��يكون هن��اك تغّير ف��ي املقاع��د النيابية 
يصل إلى نس��بة خمسة وعش��رين باملئة على األقل، ما يفرض 
على الرأي العام أن يكون على قدر من الوعي حتى ال يتم إنتاج 

الطبقة السياسية ذاتها أو التمديد مرة جديدة«.
وعن ملف الاجئن السورين، أكد احلوت أن »خطة وزير 
اخلارجية جبران باس��يل تدفع باجتاه التطبيع السياسي مع 
النظام السوري والتنسيق الرسمي املباشر معه، بهدف تأمن 
ع��ودة الاجئن الس��ورين إل��ى بلدهم، وهو أم��ر مرفوض من 
أغلبية األطراف السياس��ية، وبالتالي لن يرى طريقه للنجاح. 

لقطات لبنانية

وجهة نظر

الش���وف - عالي���ه، هي أكب���ر الدوائر االنتخابي���ة اللبنانية وف���ق القانون 
االنتخاب���ي احلال���ي ال���ذي أق���ر قبل بضعة أش���هر، وقد رس���مت ه���ذه الدائرة 
وحددت باملساحة التي حددت بها لطمأنة الطائفة الدرزية الكرمية والزعامة 
اجلنبالطية التي كانت تناضل منذ »اتفاق الطائف« واعتماد احملافظة دائرة 
انتخابية كي ال يغرق دروز اجلبل في البحر املاروني املمتد من املنت الى بعبدا 
فكس���روان، حيث األكثري���ة الناخبة مارونية ومس���يحية بامتياز. حينها وضع 
جنبالط كل رصيده الدمش���قي الغابر م���ن أجل االبقاء على اعتماد القضاء 
دائرة انتخابية في جبل لبنان. وقد ساعده في هذا املطلب أن مسيحيي زحلة 
لم يكونوا راغبني أيضًا في الغرق في البحر الش���يعي واإلس���المي املمتد من 
بعلبك والهرمل الى البقاع الغربي حيث األكثرية الناخبة غير مسيحية وال 

كاثوليكية، ما يهدد عاصمة الكثلكة في لبنان ممثلة مبدينة زحلة.
  وقد صاغ وليد جنبالط الئحتيه االنتخابيتني في الشوف وعاليه منذ 
انتخاب���ات ع���ام 1992 حت���ى انتخابات ع���ام 2000 دون مس���ايرة أي من القوى 
املس���يحية املعارضة للوجود الس���وري في لبنان. وجلأ إلى اختيار ش���خصيات 
مس���يحية مستقلة مع مراعاة احليثية التي متثلها الزعامة االرسالنية على 
الس���احة الدرزي���ة من خالل ترك املقع���د الدرزي الثاني في عالية ش���اغرًا كي 
يحتله األمير طالل أرس���الن. كما أن املقعد الس���ّني الثاني في الش���وف ترك 
لزاه���ر اخلطي���ب ف���ي انتخاب���ات 1992 فقط. أم���ا في مرحل���ة االنخراط في 
معس���كر الرابع عش���ر م���ن آذار فإن ولي���د جنبالط فتح الئحتيه في الش���وف 
وعالي���ه حللفائ���ه املس���يحيني في هذا املعس���كر، م���ا أدى الى اس���تضافة نائب 
رئي���س حزب القوات اللبنانية جورج عدوان في أحد املقاعد النيابية املارونية 
ف���ي الش���وف، ون���ال رئي���س ح���زب الوطني���ني األح���رار دوري ش���معون مقعدًا 
نيابي���ًا آخ���ر ف���ي نفس الدائرة. أم���ا تيار املس���تقبل، فقد منح أح���د املقعدين 
الس���نّيني في الش���وف، وكذل���ك األمر بالنس���بة إلى حزب الكتائ���ب في عاليه 
ال���ذي من���ح مقعدًا مارونيًا للنائب فادي الهبر. ف���ي هذا الوقت كان جنبالط 
ي���دأب ف���ي أكثر من مناس���بة على مغازلة اجلماعة اإلس���المية التي لم تس���َع 
م���ن خ���الل حضورها االنتخابي ف���ي إقليم اخلروب، الذي تأك���د في أكثر من 
انتخاب���ات بلدي���ة، إلى مزاحمة احلزب التقدمي االش���تراكي وتيار املس���تقبل 
على املقعدين الس���نيني في الش���وف، وذلك إقرار من سيد قصر املختارة بهذا 

املوقف االيجابي للجماعة اإلسالمية.
والس���ؤال األه���م اآلن ف���ي ه���ذا املضم���ار يتمحور ح���ول خي���ارات النائب 
جنب���الط في هذه الدائرة العمالقة وع���ن حتالفاته في ظل وجود هذا العدد 
الكبير من القوى السياسية املنتشرة في الشوف وعاليه... وال ينبغي أن نشيح 
النظر عن حقيقة حتالفية ينال مبوجبها احلزب التقدمي االشتراكي املقعد 
النيابي الدرزي الوحيد في بيروت بدعم من تيار املستقبل الذي يحتله اآلن 
النائ���ب غ���ازي العريض���ي، واملقع���د النيابي ال���درزي في البق���اع الغربي الذي 

يحتله حاليًا النائب وائل أبو فاعور.
ال ريب في أن النائب جنبالط الذي س���يمتنع عن الترش���ح في انتخابات 
أي���ار املقبل )إفس���احًا في املج���ال لتيمور(، ميعن النظر ف���ي صياغتة الئحته 
االنتخابي���ة في الش���وف وعاليه، ف���ي ضوء املرحلة السياس���ية احلالية، ويرى 
أن ه���ذه الالئحة ت���رزح حتت وطأة خريط���ة حتالفاته السياس���ية املتأرجحة، 
وحتت وطأة النس���بية التي ان نفعته افتراضًا في بعبدا فإنها س���تضره حتمًا 

في مملكته املسماة دائرة الشوف- عاليه.
لن يترك وليد جنبالط لنجله تيمور معضلة انتخابات العام املقبل، بل 
سيتابع صوغ مفرداتها وتفاصيلها ألنها ستكون أصعب االنتخابات التي متر 

على الزعامة اجلنبالطية منذ ربع قرن من الزمن.

جنبالط واالنتخابات األصعب
بقلم: أمين حجازي
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األمان

أه��م الكت��اب الثورين في القرن املاض��ي. انتبه منذ البداي��ة إلى غياب أهم 
قيم��ٍة ميكن أن تس��تند إليها ثورة حقيقية، وهي قيم��ة احلرية التي اغتالها 
جوزيف س��تالن، وحارب كل املفكرين الثورين آنذاك الذين نادوا بتغليب 
احلري��ة قيمة إنس��انية عليا عل��ى كل القيم االش��تراكية األخ��رى مهما كان 

نبلها.
وف��ي كتاب مذكراته الت��ي كتبها في منفاه املكس��يكي »مذكرات ثوري« 
)تص��در قريباً بالعربية في املغرب(، كان س��يرج س��ابقاً لعصره، ومتقدماً 
على زمائه من املفكرين الثوار، عندما جعل احلرية قيمة أساس��ية في بناء 
كل فع��ل إنس��اني ناجح، للمس��اهمة الواعية في صنع التاري��خ. وكان أول 
مفكر ثوري ش��ارك في الثورة، وحمل الس��اح، ودافع عنها بالقلم، يستعمل 
تعبير »الش��مولية« لوصف سيطرة احلزب الشيوعي على كل منافذ احلياة 
داخل الدولة، كما كان س��باقاً إلى اإلش��ارة إلى مصطلح »حقوق اإلنسان«، 

سنوات قبل صدور البيان العاملي لهذه احلقوق الذي صدر عام 1948.
بدأ س��يرج حياته فوضوياً، وسرعان ما جذبته الثورة الروسية وثورة 
الباش��فة، فانخرط فيها  بعمق، لكنه سيكتش��ف باك��راً أخطاء الثورة وهي 
في مهدها، فتحّول من النضال في صفوفها إلى النضال ضد فاش��ّية ستالن 
الت��ي رأى فيها إجهاضاً حللم الثورة وقيمها وتراثها احلقيقي الذي جس��ده 
الفكر االش��تراكي، كما نّظرت له املاركس��ية. وما خلص إليه سيرج، في وقت 
مبك��ر من قيام الثورة البلش��فية، هو ما كان س��بباً في فش��لها بع��د أكثر من 
س��بعة عقود عل��ى قيامها. فاحلرية قيمة أساس��ية غيبته��ا الثورة لتحقيق 
م��ا هو أولى وأهم بالنس��بة إليه��ا، أي العدالة االجتماعية واملس��اواة لبناء 
املجتمع االش��تراكي، لكنها لم تكن تدرك أنها في سعيها إلى حتقيق أهدافها 
تلك، كانت في الوقت نفسه، تنمي احلاجة الغريزية لدى الناس إلى احلرية، 

في مفارقٍة صارخة وقاتلة.
تنبأ س��يرج بفش��ل الثورة التي كان هو أحد أكبر املتحمسن لها، وشّق 
عصا الطاعة عليها، لكنه ظل مؤمناً بأن الفكرة التي قامت عليها ستبقى حّية. 
وم��ن أجل ذلك، ترك وراءه كتباً ومقاالت ورواي��اٍت متجد الثورة، باعتبارها 

إرثاً إنسانياً خالداً يتجدد عبر العصور، ولدى كل شعوب األرض. 
واملفارق��ة أن االلتفات في الغرب إلى إرث ه��ذا املفكر الثوري لم يحدث 
إال بعد وفاته بسنوات، بسبب الدعاية الستالينية التي عملت على تشويه 
سمعته، والنيل من مصداقيته، وستبقى إحدى أهم مقوالته تختزل حتاليل 
ودراس��ات كثيرة كتبت عن الثورة البلشفية، عندما تنبأ مبكراً بأن »الثورة 
فش��لت، لكن الفكرة ما زالت حية«، إنها الفكرة النبيلة التي قامت من أجلها 
تل��ك الث��ورة وما زال��ت حتلم بها ش��عوب كثي��رة، أي العدال��ة االجتماعية 
والكرامة اإلنس��انية واحلرية.. أو ليس��ت هذه هي نفس��ها شعارات ثورات 

الربيع العربي التي أُفشلت؟ 
أعيدوا قراءة فيكتور سيرج.. قد تفشل الثورات أو جتهض، لكن األفكار 

تبقى حّية ال متوت.{

حت��ل في 25 من ش��هر تش��رين األول اجل��اري، الذكرى املئوي��ة لقيام 
الث��ورة الروس��ية البلش��فية التي تعد أكبر ثورة ش��هدها العال��م في القرن 
العش��رين، وغيرت مج��رى التاريخ، وما زال��ت تؤثر فيه. لك��ن املفارقة أن 
ذك��رى هذه الثورة متر في صمت، حتى في البلد الذي ش��هدها، أي روس��يا 
التي ما زال ينظر إليها ممثلة للفكر االش��تراكي وحاملة له، وهو الذي قامت 
علي��ه الثورة التي انتهت إلى فش��ل ذريع، ومّت نعيها نهاية ثمانينات القرن 

املاضي مع انهيار االحتاد السوفياتي الذي كان معقلها وحصنها املنيع. 
مناس��بة الوقوف عن��د الذكرى املئوي��ة لواحدة من أكبر ث��ورات القرن 
املاضي التي ما زال فكرها حياً، فرصة أيضاً للوقوف عند أخطائها الكبيرة، 
لاس��تفادة منها في عصرنا احلالي. ولكن، قبل اخلوض في أس��باب فشل 
تلك الث��ورة، ال بّد من التوضي��ح والتمييز بن الثورة الروس��ية، واملقصود 
به��ا الث��ورة الش��عبية التلقائي��ة التي اندلعت في  ش��باط 1917، بس��بب 
جّو اإلحباط العام الذي كان س��ائداً في روس��يا القيصرية، وانتش��ار الفقر 
واجل��وع، ما أدى بالناس للنزول إلى الش��وارع للتعبير عن غضبهم، وكان 
ش��عارهم الوحيد »أعطونا اخلبز«. والثورة البلش��فية، التي مثلت املرحلة 
الثانية من الثورة الروس��ية، وحدثت يوم 7 تش��رين الثاني 1917، حسب 
التق��ومي الغريغ��وري الذي كان معموالً به في عه��د القيصر، وهو ما يوازي 
يوم 25 تشرين األول حسب التقومي امليادي الذي أصبح معتمداً في روسيا 
بعد قيام الثورة. وكان قائد الثورة الثانية التي س��تغّير مجرى التاريخ هم 
»الباش��فة« )األكثرية داخل حزب العمل االش��تراكي الدميقراطي الروسي 
الذي��ن كانوا يؤي��دون احلل الثوري(، بقيادة زعيمه��م فادميير لينن الذي 

استلهم فكر كارل ماركس. 
جنحت الثورة البلش��فية في وقت وجي��ز، مقارنة مع ثورات أخرى في 
التاري��خ، ف��ي أن تقيم واحدة من أكب��ر اإلمبراطوريات وأقواه��ا في العالم، 
وفرض��ت س��يطرتها ونش��رت فكرها ف��ي أكثر م��ن نصف املعم��ورة، وعلى 
ش��عوب ف��ي دول مختلفة ف��ي كل القارات. كم��ا جنحت الثورة نفس��ها في 
حتقي��ق تق��دم علمي واس��ع، وتط��ور صناعي كبي��ر، وإجن��ازات ال تعّد وال 
حتص��ى في مج��االت عديدة م��ن مجاالت احلياة. كما أرس��ت قيم��اً كبيرة، 
مثل االش��تراكية والعدالة االجتماعية واملس��اواة بن البشر والتضامن بن 
الش��عوب.. لكن في النهاية، آلت تلك الثورة إلى الفش��ل بعد نحو 74 سنة 
فقط من قيامها مع بداية تفكك االحتاد السوفياتي، لتنهار بعد ذلك ما كانت 

تعرف ب� »املنظومة االشتراكية« التي كانت تدور في فلكه.
كان��ت أس��باب ه��ذا االنهيار وفش��ل الثورة بادي��ة منذ قيامه��ا، وظلت 
تتفاع��ل مث��ل »بكتيري��ا« معدية، حتى نخرت اجلس��د من الداخ��ل، فانهار 
دفع��ة واحدة مث��ل قصر من رم��ال. وأول من نّبه إلى مكم��ن اخلطر هو أحد 
أبناء هذه الثورة نفس��ها، وواحد من كبار مفكريه��ا ومنظريها، لم يحظ في 

زمانه بأي اعتراف، بل إنه ُسجن ونفي ومات فقيراً منفياً في املكسيك.
يتعل��ق األمر بالكاتب فيكتور س��يرج )1880 – 1947(، الذي يعّد من 

بعد مرور مائة سنة
على ثورة البالشفة
ماذا بقي منها؟

السياسية واملصالح الشخصية.
باالنتقال الى الش��أن السياسي، نرى أّن األمور ال 
تس��ير على ما يرام. فرئيس احلكومة س��عد احلريري 
ف��ي واد، ووزير اخلارجية جبران باس��يل في واد آخر. 
ففيما يعلن الرئيس س��عد احلريري متس��كه بسياسة 
الن��أي بالنفس في الش��أن الس��وري، ويرف��ض عودة 
النازحن الس��ورين قب��ل الوصول إلى حل سياس��ي 
برعاية األمم املتحدة، يقود الوزير جبران باسيل حملة 
تطبيع العاقات مع النظام الس��وري، ويتبنى خطاباً 
عنصرياً وطائفياً جتاه النازحن السورين في لبنان.

والاف��ت ف��ي ه��ذا اإلط��ار ان االنقس��ام احلكومي 
ف��ي ما يتعل��ق بالتطبيع مع النظام الس��وري، وعودة 
النازح��ن الس��ورين، وت��ردد الرئي��س احلري��ري في 
اتخ��اذ أي موق��ف في احلكومة حلس��م األم��ور في هذا 
الصعيد، كل ذلك يؤدي الى بلبلة سياسية كبيرة والى 

زيادة االنقسام بن اللبنانين.
وأب��رز مث��ال على ذل��ك، لق��اء الوزير باس��يل مع 
وزي��ر خارجية النظام الس��وري وليد املعل��م في األمم 
املتح��دة، حيث جرى اللق��اء بطلب من الوزير باس��يل 
دون الرج��وع ال��ى الرئي��س احلري��ري. وم��ع تصاعد 
االعت��راض السياس��ي والش��عبي عل��ى ه��ذا اللق��اء، 
وإعان الوزير املش��نوق إدانته له، واعتراض الرئيس 
احلريري عليه، رغم كل ذلك، ارتأى الرئيس احلريري 
ع��دم البحث ف��ي املوضوع في مجلس ال��وزراء بحجة 
احملافظ��ة على االس��تقرار في عم��ل احلكومة، وحماية 
التس��وية السياس��ية بينه وبن العماد ع��ون، وهو ما 
فاق��م األمور بن مكونات احلكومة ب��دالً من أن يهدئها، 
حي��ث أعل��ن رئي��س ح��زب الق��وات اللبناني��ة س��مير 
جعجع ان »اس��تقالة وزراء القوات من احلكومة واردة 
إذا بلغت اخلروقات حد عودة العاقات مع نظام األسد 

واستمرار محاوالت مترير املناقصات املشبوهة«.
باختص��ار، لبن��ان بعد م��رور عام عل��ى انتخاب 
العم��اد ع��ون رئيس��اً للجمهورية، وفي ظل التس��وية 
السياس��ية القائم��ة، يتج��ه ال��ى مزي��د م��ن االنح��دار 
السياس��ي واالقتص��ادي. فه��ل التس��وية السياس��ية 

القائمة مقدمة على مصالح لبنان واللبنانين؟{
بسام غنوم

واحلكومة.
فالرك��ود االقتص��ادي هو العن��وان األبرز للوضع 
االقتصادي في لبنان والدين العام وصل الى ما يقارب 
80 ملي��ار دوالر، والنمو االقتص��ادي ال يتعدى الواحد 
ف��ي املئ��ة، و»الدول��ة عالقة ب��ن مطرقة الدي��ن العام 
وس��ندان الركود االقتصادي وال حل س��هل في األفق«، 

كما يقول اخلبير االقتصادي عادل أفيوني.
وإذا كان البع��ض يجادل بأن الوضع االقتصادي 
احلالي هو نتيجة تراكم امللفات االقتصادية الس��ابقة، 
فإن اخل��اف داخل احلكوم��ة وخارجها ح��ول صفقة 
بواخ��ر الكهرباء الت��ي رفضته��ا إدارة املناقصات أكثر 
م��ن مرة بس��بب ع��دم تطابقها م��ع القان��ون، وإصرار 
التي��ار الوطن��ي احلر والرئيس س��عد احلري��ري على 
امتام الصفقة رغم كل ش��يء، واعتراض وزراء القوات 
وغيرهم عليها بسبب مخالفتها للقانون، كل ذلك يؤكد 
ان احلكومة احلالية مس��ؤولة بنس��بة كبيرة جداً عن 
الوض��ع االقتص��ادي الصع��ب ف��ي لبن��ان، وان إدارة 
املل��ف االقتص��ادي غير س��ليمة وتخضع للحس��ابات 

أي��ن تس��ير األم��ور ف��ي 
لبنان في ظل التس��وية 
القائم��ة  السياس��ية 
ع��ون  الرئيس��ن  ب��ن 
م��ن  لع��ل  واحلري��ري؟ 
أبرز امللفات في التسوية 
السياس��ية القائم��ة في 
لبن��ان هو االتف��اق على 
س��عد  الرئي��س  تس��لم 
احلري��ري إدارة الش��أن 
االقتص��ادي، والتواف��ق 
الش��أن  إدارة  عل��ى 
بالتع��اون  السياس��ي 
الرئيس  مع  والتنس��يق 

عون و»حزب الله«.
االقتص��ادي،  الش��أن  م��ن  أوالً  الب��دء  أردن��ا  وإذا 
خصوصاً بعد إقرار قانون الضرائب معدالً في املجلس 
النياب��ي بعد اعت��راض املجل��س الدس��توري القانون 
بصيغته األولى، فإن ذلك يكش��ف الفش��ل االقتصادي 
للس��نة األول��ى م��ن عم��ر العه��د واحلكوم��ة على حد 

سواء.
فاحلكوم��ة الت��ي تتغن��ى بإجن��از أول ميزاني��ة 
للدولة بعد ما يقارب ال�12 س��نة من إدارة األمور وفق 
القاعدة األثني عش��رية للص��رف، تتجاهل أن ميزانية 
ع��ام 2017 جاءت متأخرة جداً، حيث أُِقرَّت في ش��هر 
تش��رين األول اجلاري، أي بعد مرور عش��رة أشهر من 
الس��نة املالي��ة، وتتجاه��ل أيض��اً ان امليزاني��ة األولى 
للحكومة والعهد كانت مجرد ميزانية أرقام وحسابات 
وغاب��ت عنها الرؤي��ة االقتصادية بالكام��ل، وبالتالي 
فه��ي ميزانية األم��ر الواق��ع ال أكثر وال أق��ل. واحلديث 
ع��ن اجناز ميزانية عام 2017 يقودنا الى احلديث عن 
الوض��ع االقتصادي للبن��ان خال الع��ام األول للعهد 

لعّل من قبيل الصدفة أن يتزامن تصاعد اخلافات 
السياس��ية داخل احلكومة وخارجه��ا مع ذكرى مرور 
س��نة على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية في 

31 تشرين األول 2016.
وإذا كان م��ن املعت��اد ان جت��ري ج��ردة حس��اب 
سياس��ية للس��نة األول��ى من احلك��م في البل��دان ذات 
احلكم الرئاس��ي، ويجري فيها تقييم األداء السياس��ي 
واالقتص��ادي للرئيس املنتخب، فإن الوضع في لبنان 
مختلف كلياً، ألن اتفاق الطائف أناط برئيس احلكومة 
ومجلس الوزراء مجتمعاً الس��لطة التنفيذية وتقلصت 
س��لطات رئي��س اجلمهورية الى حده��ا األدنى مقارنة 
مب��ا كان قب��ل اتفاق الطائ��ف، ومع ذلك فإن التس��وية 
السياس��ية التي جرت بن الرئيس��ن عون واحلريري 
برعاية »ح��زب الله« والتي ج��اءت بالعماد عون الى 
رئاس��ة اجلمهورية وبالرئيس س��عد احلريري رئيساً 
للحكوم��ة، والطريقة التي جتري به��ا إدارة األمور في 
الدول��ة واحلكوم��ة جتعل م��ن الضروري ق��راءة فترة 
السنة األولى من حكم الرئيس عون مبا لها وما عليها، 
خصوص��اً في ظل تصاع��د اإلحباط الس��ني والتململ 
ال��درزي وحتى األرثوذكس��ي من املمارس��ات اجلارية 
ف��ي احلكومة عل��ى مختلف الصع��د، وال س��يما في ما 
يتعلق مبكافحة الفس��اد في إدارات الدولة، وانتش��ار 
احملسوبية، وتقدم احلزبية واحملاصصة على الكفاية 
في التعيين��ات اإلدارية والقضائية، فض��اً عن روائح 
الفس��اد في مل��ف الكهرب��اء، وجتاوز الس��لطة في أداء 
الوزارات، وال سيما في وزارة اخلارجية، حيث يتصرف 
الوزير جبران باسيل وكأنه الوزير األول في احلكومة، 
وأن ال أحد يس��تطيع محاس��بته ومراجعته في أي أمر 
أو موقف من املواقف التي يطلقها، ولو كانت تتعارض 
مع سياس��ة النأي بالنفس الت��ي تتبناها احلكومة في 

ما يتعلق بالشأن السوري.
ه��ذه القضاي��ا وغيره��ا تدفعنا الى الس��ؤال: الى 

بعد مرور عام على العهد.. التسوية السياسية تعصف باللبنانيين

كلمة األمان
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عن اإلحباط الذي اختلف عليه المسؤولون في الساحة اإلسالمية
بقلم: وائل جنم
في كلم��ات النواب األس��بوع املاضي خال جلس��ة 
مناقشة مشروع قانون املوازنة العامة لعام 2017، رّكز 
بعضه��م في مطالعاتهم على األمور السياس��ية أكثر مما 
رّكزوا على مسألة األرقام واملال والصرف واملخصصات، 
وذلك أنه في بلد كلبنان فإن احلديث عن السياسة هو في 
ج��زء كبير منه حديث عن األرق��ام واملال، والعكس أيضاً 
ه��و الصحيح، وبالتالي فإن هؤالء النواب الذين حتّدثوا 
في السياس��ة أكثر مما حتدثوا باألرقام واملال اعتبروا أن 
األصل هو أن احلكومة تترجم سياستها إلى أرقام ومال، 
وكان م��ن الطبيع��ي ف��ي حدي��ث البع��ض التركي��ز على 
مطالب املناطق التي ميثلونها، وأيضاً الفئات والشرائح 
الش��عبية الت��ي ينطلقون منه��ا أو يتحدثون باس��مها أو 

نيابة عنها.
لق��د برز في ه��ذا اجلانب تركيز بع��ض النواب على 
األحب��اط والي��أس ال��ذي أصاب بع��ض الش��رائح التي 
تع��ّد مكّون��اً أساس��ياً ف��ي لبنان، وعل��ى وج��ه التحديد 
اإلحباط الذي أصاب املكّون املس��لم السّني حتديداً. وقد 
ذكر الن��واب الذين عّرج��وا على هذا األمر األس��باب التي 
أوصلت املسلمن السّنة في لبنان إلى حالة من اإلحباط، 
بل رمبا أحياناً إلى مرحل��ة الكفر بالدولة التي ُيعتبرون 
أس��اس وجودها واس��تمرارها  واس��تقرارها، وعّدوا من 
بن ذل��ك، اخلط��اب العنصري ال��ذي يعتم��ده البعض، 
واخلطاب التخويني واملذهبي الطائفي الذي ينطلق منه 
البعض اآلخر، واملمارس��ات التي يقوم بها من ال يقيم أي 
اعتبار ملنطق الدولة وال لسيادتها أو سيادة مؤسساتها، 
أو أولئ��ك الذي��ن يتعاملون م��ع الدول��ة، ويتعاطون مع 
مؤسساتها وكأنها ش��ركة يريد كل شريك فيها أن يحقق 
أفض��ل األرباح لنفس��ه منها، ضارباً ُع��رَض احلائط بكل 
مصال��ح ش��ركائه اآلخرين، ولتس��قط الش��ركة بعد ذلك 
على رؤس��اء كل الش��ركاء. لقد منا اإلحباط عندما ش��عر 
ب��ل وملس املس��لمون أنهم مس��تهدفون ف��ي صاحياتهم 
على مس��توى الدولة، وعلى مستوى دورهم في إدارتها، 
وعل��ى مس��توى تعام��ل القض��اء م��ع أبنائه��م، حتى أن 
أح��د مفتي املناطق )املفتي الش��عار( جاه��ر مبوقف ُيعّد 
نوعياً م��ن مرجعية بهذا احلجم واملس��توى عندما انتقد 
بشكل صريح وواضح األحكام التي صدرت عن احملكمة 
العس��كرية وكأنها محكمة وجدت لتحاكم أبناء املسلمن 
الس��ّنة فقط، ف��ي ح��ن أن عدال��ة القضاء وعين��ه تكون 
بعيدة دائماً عن ممارس��ات وجتاوزات اآلخرين حتى لو 
فعلوا »السبعة وذمتها« كما يقال. وكثيرة هي العناوين 
وامللف��ات الت��ي يج��ري احلديث فيه��ا جه��راً بعدما كان 
احلديث فيها يجري س��ّراً عن االستهداف واإلحباط وكل 
العناوين التي ال توصل إال إلى مكان واحد هو تراجع ثقة 
هذا املكّون، ومعه بالطبع كثيرون، بالدولة ومؤسساتها 

وقضائها وسيادتها وكل هذه املعاني.
لقد رفض رئي��س احلكومة، س��عد احلريري، خال 
رّده على مطالعات النواب في جلس��ة املناقش��ة احلديث 
ع��ن إحباط لبناني، أو إحباط س��ّني على وجه التحديد. 
والافت أن الرئيس احلريري كان يرّد في ذلك على الكام 
الصري��ح ال��ذي أطلقه عض��و كتلته النيابي��ة بالتحديد، 
النائب أحمد فتفت، وهنا يبدو مستغرباً أن يحمل النائب 
هموم الناس ومش��اعرهم وما يتحدثون به بن بعضهم، 
وهو بكل تأكي��د رأي معظم وأغلب أبناء هذا املكّون، وفي 
املقاب��ل يرفض رئيس التيار والكتلة ه��ذا الكام ويكّذبه، 
ويتحدث ع��ن أمل وإجنازات وكأن الفترة التي يعيش��ها 
لبن��ان خال ه��ذا العهد فت��رة ذهبية يأمن فيه��ا املواطن 
اللبنان��ي على نفس��ه وماله وحقوق��ه ودوره وحضوره 

وحتى وجوده!
كا يا دولة الرئيس، ليس صحيحاً أن لبنان يعيش 
بأفض��ل حاالت��ه، والصحيح أن م��ا حتّدث عن��ه النواب 
ه��و جزء بس��يط م��ن حالة الس��خط عل��ى احلال��ة التي 
وص��ل إليها لبنان، ووصل فيها املك��ّون الذي تنتمي إليه 
وتتحدث باس��مه وتش��غل موقع��ه ف��ي إدارة الدولة إلى 
ما وصل إليه من اس��تهداف لوجوده، واس��تهتار بدوره! 
الصحي��ح ي��ا دولة الرئي��س أن حالة الس��خط والرفض 

حتّولت إلى حالة من اليأس واإلحباط جراء السياس��ات 
بع��ت خال العقود املاضية. جراء التنازالت التي  التي اتُّ
حصل��ت حت��ت عناوي��ن مختلفة ومتع��ددة لي��س أولها 
احل��رص عل��ى البل��د، ولي��س آخره��ا التمس��ك بالدولة 
ومؤسس��اتها، في وقت – لألس��ف – ال يرى آخرون البلد 
س��وى محطة يجب أن يتزودوا منها مبا يستطيعون من 
مكاس��ب و»غنائ��م«، وال ينظ��رون إلى الدولة والس��يادة 

واملؤسس��ات س��وى س��ور يحميهم ويؤّمن ملش��اريعهم 
املش��بوهة والطموحة م��ا ال ميكنهم إدراك��ه عبر قنواتهم 

املباشرة من غير الدولة!
يا دولة الرئيس اإلحباط اليوم يتحّول شيئاً فشيئاً 
إل��ى حالة من الكف��ر بالدولة ومؤسس��اتها وعدالتها، وال 
نه��ّول في هذا املوض��وع، ولعّل الكثير م��ن القريبن منك 
يش��كون وبعّب��رون كٌل على طريقته من ه��ذا احلالة، في 
وقت ال تزال فيه س��احة املكّون 
ال��ذي تنتم��ي إلي��ه تعاني من 
االنقسام والتشرذم واالختاف 
عل��ى املغ��امن البس��يطة الت��ي 
تتمثل ت��ارة بوظيفة تافهة هنا 
أو مبكس��ب هزي��ل هن��اك، فيما 
الطموحة،  املش��اريع  أصحاب 
والتّواق��ون إلى إع��ادة عقارب 
الوراء يصادرون  إلى  الس��اعة 
كل املواقع االساسية التي ُتدار 

منها الدولة والبلد!

يا دولة الرئيس، ساحتنا حتتاج إلى مبادرة جّدية 
جتمع أطرافه��ا ومكّوناتها، وتغلّب منط��ق احلفاظ على 
دور املك��ّون قبل احلف��اظ على مصلحة احل��زب أو التيار 
أو الش��خص. يا دولة الرئيس لم تكن هذه الساحة يوماً 
مص��ادرة ألح��د على اإلط��اق، وإذا كانت قد م��ّرت بفترة 
م��ن الفت��رات العتبارات خاص��ة ووقفت س��ّداً منيعاً إلى 
جانب ش��خص أو تي��ار، فهذا ال يعني أن تبق��ى إلى قيام 
الس��اعة حكراً وحص��راً على ه��ذه الفترة. الواق��ع اليوم 
يؤكد أن التن��ّوع يحميها، ولكن ال بّد من االعتراف به، وال 
ب��ّد من احلف��اظ عليه، وال ب��ّد من جمع أطراف��ه وإدارتهم 
في هذه اللحظة التاريخة الس��تعادة األم��ل والثقة لهذه 
الس��احة، ال العمل على إقصاء ما ميك��ن إقصاؤه لإلبقاء 
على االحتكارات املتوّهمة؛ وهذا كله يحتاج إلى التعاون 
م��ع اجلمي��ع وب��ن اجلمي��ع، وتوزي��ع األدوار، وإتق��ان 
التعام��ل في الش��أن الداخل��ي واإلفادة م��ن طاقات كافة 
القوى املكّونة لهذه الساحة. وإال فإن اإلحباط بكل تأكيد 
س��يتحّول في حلظة من اللحظات، إم��ا إلى كفر بالدولة، 
وه��ذا لي��س ف��ي مصلح��ة أح��د عل��ى اإلط��اق، أو إل��ى 
»تسونامي« جارف يطيح أغلب املمسكن بتابيب القرار 
في هذا املكّون االساس��ي، ولعّل في بعض احملطات التي 
مررن��ا بها وخبرناها خير ش��اهد على ما أق��ول، ويومها 
فق��ط س��يتأكد املتنّك��رون ملصال��ح وتطلعات ومش��اعر 

أهلهم كيف تكون النتائج!{

بين تأكيد حصولها والخوف من التمديد:

األحزاب والقوى اللبنانية تستعد لالنتخابات النيابية
رغ��م أن بع��ض األوس��اط السياس��ية اللبناني��ة ال 
ت��زال متخوفة م��ن ع��دم حص��ول االنتخاب��ات النيابية 
ف��ي موعده��ا ف��ي أي��ار م��ن الع��ام املقب��ل، ف��إن معظ��م 
ومؤسس��ات  اللبناني��ة  السياس��ية  واألح��زاب  الق��وى 
املجتمع املدني والش��خصيات املس��تقلة بدأت التحضير 
واالس��تعداد خل��وض ه��ذه االنتخاب��ات، إن م��ن خ��ال 
تش��كيل املاكين��ات االنتخابية وتفعيله��ا، أو عبر اختيار 
املرش��حن الذين سيخوضون االنتخابات أو عبر البحث 

اجلدي في التحالفات االنتخابية املقبلة.
وعل��ى صعي��د اش��راك املغترب��ن اللبناني��ن ف��ي 
االنتخاب��ات املقبلة، وجه رئيس املجلس النيابي، رئيس 
حركة أمل، نبيه بري، نداًء للمغتربن لتسجيل أسمائهم 
على لوائح االنتخابات، وبدأت وزارة اخلارجية اللبنانية 
اعداد التجهيزات املناسبة للتسجيل وإجراء االنتخابات 
الكترونياً، إضافة إلى بدء قيام بعض القيادات اللبنانية 
بج��والت ال��ى اخل��ارج حل��ث مؤيديه��م عل��ى تس��جيل 
األسماء، كما فعل وزير اخلارجية ورئيس التيار الوطني 
احل��ر جبران باس��يل ورئي��س الهيئة التنفيذي��ة للقوات 
اللبناني��ة الدكت��ور س��مير جعج��ع واألمن الع��ام لتيار 

املستقبل أحمد احلريري.
فأين أصبحت التحضيرات اللوجيس��تية واإلدارية 
إلجراء االنتخابات النيابية املقبلة؟ وماذا أعدت األحزاب 

والقوى السياسية اللبنانية لانتخابات حتى اآلن؟
التحضيرات اللوجيستية واإلدارية

اللوجيس��تية  التحضي��رات  أي��ن أصبح��ت  بداي��ة 
واإلدارية إلجراء االنتخابات النيابية املقبلة؟

من��ذ اقرار قانون االنتخابات النيابي اجلديد، برزت 
مجموع��ة قضايا اش��كالية ح��ول كيفية تنفي��ذ القانون، 
وخال األسابيع القليلة املاضية ُحسَمت بعض القضايا، 

فيما بقيت قضايا أخرى عالقة.
أوالً: جرى تعين هيئة اإلش��راف عل��ى االنتخابات 
وأُق��رَّت موازن��ة خاص��ة له��ا وهذا الق��رار يش��كل مدخاً 

ضرورياً للتحضير لانتخابات.
ثاني��اً: بعد النق��اش املطوَّل ح��ول اعتم��اد البطاقة 
البيومتري��ة ف��ي االنتخاب��ات املقبل��ة، اجته��ت اجلهات 
الرس��مية إلى ع��دم العم��ل بالبطاقة نظ��راً، إل��ى كلفتها 
العالي��ة وإلى عدم امكانية انهائها ف��ي الوقت احملدد، ما 

قد يعرض االنتخابات للتأجيل مرة أخرى.
ثالث��اً: على صعي��د االقتراع 
الناخب��ن  إقام��ة  أماك��ن  ف��ي 
إل��ى  للذه��اب  احلاج��ة  وع��دم 
الق��رى والبل��دات )مس��قط رأس 
الناخبن(، ال يزال النقاش قائماً، 
وإن كان االجت��اه األق��وى لع��دم 
اعتم��اد االقت��راع خ��ارج أماك��ن 
القي��د، لكن ذلك قد يتطلب تعدياً 

في القانون احلالي.
رابعاً: بالنسبة إلى مشاركة 
التصوي��ت  واعتم��اد  املغترب��ن 

االلكتروني بدأت اإلجراءات العملية وجتري حالياً دعوة 
املغتربن لتسجيل أسمائهم متهيداً للمشاركة.

خامس��اً: أُق��رَّت املوازن��ة املالي��ة لانتخاب��ات رغم 
بعض االعتراضات عليها.

اذن، التحضي��رات اللوجيس��تية واإلداري��ة جتري 
بشكل طبيعي بانتظار حسم القرار بشأن مكان التصويت 
نظراً إلى وجود خاف��ات في هذا امللف، مع ان التصويت 
في مكان اإلقامة يعتب��ر من االجنازات االصاحية املهمة 
ف��ي القانون اجلديد، ألنه يس��اعد الناخبن في الوصول 
ال��ى مراك��ز االقت��راع بس��هولة ويخف��ف م��ن الضغ��وط 
السياس��ية واحلزبي��ة عليه��م، ويس��اعد في ب��روز كتل 
ناخب��ة مس��تقلة بعيداً عن س��يطرة الق��وى الفاعلة على 

األرض.
استعداد األحزاب والقوى السياسية

لكن ماذا عن استعدادات األحزاب والقوى السياسية 
اللبناني��ة لانتخابات؟ املتابع حلرك��ة األحزاب والقوى 
والش��خصيات السياسية التي ستشارك في االنتخابات 
النيابي��ة يلح��ظ وج��ود حرك��ة متصاعدة عل��ى صعيد 
والعماني��ة،  والش��عبية  اللوجيس��تية  التحضي��رات 
فبع��ض األحزاب، كالقوات اللبنانية، بدأت باختيار عدد 
من املرش��حن )جزين، البترون، امل��ن( وهي تعمل على 

تفعيل املاكينة االنتخابية وحتديد طبيعة التحالفات.
وأما »التيار الوطني احلر« فقد أجرى منذ عدة أشهر 
اس��تطاعات داخلي��ة الختيار املرش��حن وإن ل��م ُتعلَن 
األس��ماء التي ستترشح، باس��تثناء رئيس التيار الوزير 
جبران باس��يل عن املقعد املاروني في البترون، وال يزال 
التيار يدرس خياراته التحالفية في ظل ازدياد املعلومات 

عن التباعد الكبير بن التيار والقوات اللبنانية.
واالس��تعداد  التحضي��ر  يتاب��ع  املس��تقبل«  »تي��ار 
لانتخاب��ات م��ن خال اقام��ة ورش��ة داخلية لك��وادره 
وعبر تفعيل حضوره السياس��ي والش��عبي في مختلف 
املناطق، لكن التيار يواجه صعوبات عديدة على صعيد 
اختيار املرش��حن وحتديد طبيعة التحالفات، نظراً إلى 
تراجع ال��دور الش��عبي وازدي��اد التحديات السياس��ية 

واملالية أمام التيار.
الق��وى اإلس��امية الس��ّنية لم تق��م حت��ى اآلن بأية 
نش��اطات انتخابي��ة فاعل��ة، وان كانت مص��ادر مطلعة 
ب��دء  إل��ى  أج��واء »اجلماع��ة اإلس��امية« تش��ير  عل��ى 

االس��تعدادات والتحضي��رات لانتخاب��ات، فيم��ا تطرح 
بعض الشخصيات اإلس��امية ضرورة تفعيل احلضور 
اإلسامي في االنتخابات املقبلة، أما »التيارات السلفية« 

فلم تظهر على الساحة حتى اآلن.
أم��ا جمعي��ة املش��اريع اخليري��ة )األحب��اش( فهي 
تنش��ط ف��ي أكثر م��ن اجتاه م��ن أج��ل زي��ادة حضورها 
وفاعليته��ا الش��عبية. حرك��ة أم��ل ب��دأت التحضي��رات 
واالس��تعدادات العملية ومت تشكيل ماكينتها االنتخابية 
ف��ي كل املناطق وبدأ احلديث عن الترش��يحات املتوقعة 
لكن لم ُيحَس��م القرار النهائي، باس��تثناء إعان الرئيس 

نبيه بري استمرار التحالف االنتخابي مع حزب الله.
وأما م��ن جهة حزب الل��ه، فالتحضي��رات الداخلية 
بدأت، ولكن لم ُتعلَن أية ترشيحات نهائية، في ظل نشر 
تقارير إعامية تش��ير الى تغييرات في أس��ماء مرشحي 
احلزب واحللفاء الذين سينضمون إلى لوائحه، وسيكون 
احلزب أم��ام حتدٍّ كبير على صعيد اختي��ار احللفاء ألنه 
لم يعد باإلمكان إدخال ش��خصيات ضعيفة شعبياً على 

هذه اللوائح.
احل��زب التقدمي االش��تراكي بدأ التحضي��ر العملي 
ملعرك��ة االنتخاب��ات وأُعلن اس��م أول مرش��ح ف��ي دائرة 
الش��وف، وهو الدكتور بال عبد الله، وهناك حتضيرات 
واس��تعدادات عملي��ة داخلية وعلى الصعيد السياس��ي 
وجله��ة حتدي��د التحالف��ات املقبلة، وقد ش��ّكل االجتماع 
الثاث��ي األخير ب��ن الرئيس نبي��ه بري واألس��تاذ وليد 
جنباط والرئيس س��عد احلريري في منزل جنباط في 
كليمنصو إش��ارة الى امكانية التحالف بن هذه األطراف 

الثاثة.
ومبوازاة هذه التحضيرات، هناك قوى وشخصيات 
أخ��رى حزبية ومس��تقلة تتح��رك خل��وض االنتخابات 
ف��ي كل املناط��ق )الوزير عب��د الرحيم مراد، تي��ار املردة، 
آل س��كاف في زحلة، الش��خصيات الش��يعية املستقلة، 
الش��خصيات املاروني��ة ف��ي كس��روان، الوزير الس��ابق 
فيص��ل كرام��ي، الرئي��س جني��ب ميقاتي، الش��خصيات 
والق��وى املتحالف��ة مع ح��زب الله ف��ي معظ��م املناطق. 
الدكتور أسامة س��عد في صيدا )مؤسسات وشخصيات 
املجتمع املدني تتحرك في أكثر من اجتاه( فؤاد مخزومي 

في بيروت(.
إذن معرك��ة االنتخاب��ات ب��دأت مبك��راً ف��ي لبنان، 
ورغ��م ان بعض األوس��اط السياس��ية اللبناني��ة ال تزال 
متخوف��ة من عدم حص��ول االنتخاب��ات ف��ي مواعيدها، 
يؤك��د املس��ؤولون اللبناني��ون العك��س، والتحضيرات 

اللوجيستية واإلدارية جارية بشكل متتاٍل.
وه��ذه االنتخاب��ات ستش��كل فرص��ة جدي��دة أمام 
اللبناني��ن الختيار من ميثلهم، ألنها قائمة على أس��اس 
النس��بية والص��وت التفضيل��ي، وعل��ى اجلمي��ع ع��دم 
االنتظ��ار حت��ى أي��ار املقب��ل، ألن التحضي��ر لانتخابات 
هذه املرحلة يجب ان يحسم قبل ثاثة أشهر من موعدها 

املقرر.{
قاسم قصير

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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قطاع غزة.. والمشروع الوطني الفلسطيني
التغيي��ر القيادي الذي ش��هدته حركة املقاومة 
اإلس��امية »حماس«، س��واء على مس��توى رئاسة 
املكتب السياسي، أو االنتخابات الداخلية في قطاع 
غ��زة، أح��دث خلاً ف��ي التوازن��ات القيادي��ة داخل 
احلرك��ة ملصلحة قط��اع غ��زة. وألن القطاع يعيش 
حصاراً خانقاً منذ أكثر من عقد، فإن ثمة قلقاً حقيقياً 
من أن قيادتها احلالية س��تختزل تعقيدات القضية 
الفلسطينية، وما يفترض أن يكون مشروعاً وطنياً 
جامع��اً في قط��اع غزة، وذل��ك كما اختزل��ت حركة 
فت��ح، م��ن قب��ل، تعقي��دات القضي��ة الفلس��طينية 
واملشروع الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية. 
وق��د خلصت األمر ب��أن من حق »أهل قط��اع غزة أال 
يروا الدنيا إال من خال ثقب إبرتهم، ولكن ليس من 
حق قيادة حركة فلس��طينية كبيرة وأساس��ية مثل 
»حم��اس«، أن ال ترى الدنيا إال م��ن خال ثقب إبرة 
غزة. فلسطن أكبر من قطاع غزة، ونكبتنا في قطاع 

غزة جزء من نكبتنا في فلسطن كلها«.
كثي��رون اعتبروا أن احلرك��ة واعية ملخططات 
حصر مقاربتها لفلس��طن في القطاع، وأن ذلك أحد 
أهم أسباب توجهها إلى »املصاحلة«، حيث إنها تريد 
التخف��ف من عبء إدارة القطاع، لتركز على املقاربة 
اجَلَمِعَيِّة لفلسطن. ال أشك في نيات »حماس« هنا، 
وال أناق��ش أبداً ح��ق أهالي قطاع غزة أن يعيش��وا 
متحّرري��ن من احلصار ب��أي طريقة ممكن��ة. ولكن 
من الض��رورة مبكان أيضاً، أن يك��ون َوْعٌي أن األمر 

ليس بهذه الس��هولة، فاملعادالت والس��ياقات التي 
تف��رض عل��ى »حم��اس« اآلن حتصره��ا ف��ي زوايا 
ضيق��ة، وجتع��ل الط��رق املتاح��ة له��ا واملفتوح��ة 
أمامها مح��دودة جداً. ضمن اإلطار الس��ابق، ميكن 
إدراج مؤش��راٍت عديدة تؤكد أن املطلوب فلسطينياً 
ليس رف��ع احلصار ع��ن القطاع املنكوب مباش��رة، 
بق��در ما أن املطلوب هو إع��ادة تأهيل »حماس«، أو 
حتى تدجينها إن أمكن، ترغيب��اً وترهيباً. من ذلك، 
مثاً، أن السلطة الفلسطينية، على الرغم من مضي 
أكثر من أس��بوع على توقيع اتفاق »املصاحلة« في 
القاه��رة، وعلى الرغ��م من متكن »حكوم��ة الوفاق 
الوطن��ي« في القط��اع، إال أنها ما زال��ت ترفض رفع 
العقوب��ات القاس��ية الت��ي فرضها رئيس الس��لطة 
الفلس��طينية، محمود عباس، عل��ى أهالي القطاع، 

من أبناء شعبه، في نيسان املاضي. 
أكثر ما يش��غل عب��اس اآلن هو إعادة تش��كيل 
أجهزة األمن في قطاع غزة، حيث فتح باب التجنيد 
هن��اك، وطبعاً، فإن مفه��وم عباس وس��لطته لدور 
أجهزة األمن هو ما نراه ف��ي الضفة الغربية، ضمن 
عقيدة »الفلس��طيني اجلديد« التي أرساها اجلنرال 
األميرك��ي كيث دايتون، الذي أوكلت إليه مهمة بناء 
ق��وات األمن الفلس��طينية بع��د استش��هاد الرئيس 
الفلس��طيني الس��ابق ياس��ر عرف��ات، أواخ��ر ع��ام 
َل فيه دايتون في  2005. »الفلسطيني اجلديد« َفَصّ
محاض��رة له ف��ي أيار 2009، أمام معهد واش��نطن 

لسياسة الشرق األدنى، الذي يعّد أهم أفرع اللوبي 
الصهيون��ي في الواليات املتح��دة. وخلص دايتون 
مهم��ة ق��وات األم��ن الفلس��طينية ف��ي عب��ارة قالها 
ضاب��ط فلس��طيني خلريجن جدد: أنت��م »لم تأتوا 
إلى هن��ا لتتعلموا كيف تقاتلون إس��رائيل، بل لكي 
تتعلموا كي��ف حتفظون النظام، وحتترمون حقوق 
جميع املواطنن، وتطبق��ون حكم القانون، من أجل 
أن نتمك��ن من العيش بأمن وس��ام مع إس��رائيل«. 
س��يرد بعضهم بأن هذا ما يريده عباس وس��لطته، 
لك��ن ق��وة حرك��ة حم��اس ف��ي القط��اع، وجناحها 
العس��كري، ل��ن يس��محا بذل��ك. وبالتال��ي، فليق��ل 
عباس ما ش��اء عن »ساح شرعية« واحد، ورفضه 
استنس��اخ جتربة حزب الله اللبنان��ي في القطاع. 
ولكن ما ال ينتبه ل��ه أصحاب هذا الرأي أن املعادلة 
اجلدي��دة التي يت��م صياغتها ال تتك��ئ على عباس 

وسلطته فحسب، بل إنها أكبر من ذلك بكثير.
خل��ص مح��ور الس��لطة الفلس��طينية: مصر- 
إس��رائيل، مدعوماً بالواليات املتحدة والس��عودية 
واإلم��ارات، إل��ى أن العص��ا وحده��ا ل��م حتقق لهم 
م��ا يريدون من »حم��اس«، ف��كان أن قّدموا اجلزرة 
م��ع بق��اء العصا، فضاً ع��ن اتباع سياس��ة التأني 
مع احلركة ب��دل العجلة، وذلك كم��ا فعلت القاهرة 
برف��ض مطالب عباس نزع س��اح »حماس« فوراً. 
ه��م يدرك��ون ورط��ة »حم��اس« ف��ي القط��اع، وهم 
يأخذون غزة وأهلها رهائن. الحظ هنا أنهم يرفعون 
آمال أهل القطاع بقرب رفع احلصار، ثم يهوون بها 
مباش��رة. ه��ذا مقص��ود، وهي ورقة ضغ��ط لئيمة، 
توظف حاج��ات الناس ض��د مش��روعهم الوطني. 
وم��ع نق��ل قيادته��ا املركزي��ة إل��ى القط��اع، تك��ون 
»حم��اس« قد قدمت لهذا احملور أكبر هدية مجانية. 
ومل��ن ال يعلم، منعت مصر رئيس املكتب السياس��ي 
اجلدي��د للحرك��ة، إس��ماعيل هني��ة، غير م��رة، من 
اخل��روج في جول��ة خارجية، حتى تضم��ن أنه لن 
يغ��ادر قطاع غزة دون ع��ودة، وبالتالي التحّرر من 
قبض��ة ابت��زاز القاه��رة ومحورها حلرك��ة حماس 
وقيادتها، التي ُيْخش��ى أن ترتهن كلياً إلى حاجات 

القطاع وسكانه املشروعة. 
ف��ي هذا اخلض��م كله، خ��رج علينا، قب��ل أيام، 
واملبع��وث  األس��بق،  البريطان��ي  ال��وزراء  رئي��س 
الس��ابق للرباعي��ة الدولي��ة للس��ام ف��ي الش��رق 
األوسط، توني بلير، بتصريحات مفاجئة لصحيفة 
األوبزرفر البريطانية، »اعترف« فيها، بأنه وزعماء 
دولين آخري��ن، ارتكبوا خط��أ مبقاطعة »حماس« 
بع��د  جناحه��ا ف��ي االنتخاب��ات التش��ريعية ع��ام 
2006. حينه��ا كان بلير رئيس��اً لل��وزراء، وارتكب 
م��ع الرئيس األميركي، جورج ب��وش، أكبر الفظائع 
الغربية بحق املنطقة العربية واإلس��امية، كما في 
أفغانس��تان والعراق وفلس��طن. ولكن تصريحات 
بلير لم تشكل »صحوة ضمير« مفاجئة، فهو أملس 
كاألفع��ى، س��اّم مثله��ا، وهو هن��ا يبّرر م��ا يعتبره 
خطأ، بأن��ه كان من األجدى َج��ُرّ حركة حماس إلى 
احل��وار بدل مقاطعتها. وال ش��ك أن بلي��ر هنا يقوم 
بقراءة بأث��ر رجعي، ذلك أن حصاراً وحش��ياً ألكثر 
من عش��ر سنوات، وثاث حروب صهيونية مدمرة، 
ل��م تدفع »حماس« إل��ى التنازل ع��ن ثوابتها، ومن 
ث��َمّ فإنه يطرح اجل��زرة مع بقاء العص��ا، وذلك كما 
فعل في لقاءاته مع قادة »حماس« في الدوحة عام 
2015، ف��ي محاول��ٍة لترتي��ب هدن��ة طويلة األجل 
م��ع إس��رائيل، وذلك عندم��ا كان مبعوث��اً للرباعية 

الدولية. 
باختص��ار، صحي��ح أنن��ا ل��ن نختل��ف كثي��راً 
ف��ي توصيف الض��رورات واحملفزات ف��ي موضوع 
»املصاحل��ة« بن حركت��ي فتح وحم��اس، لكن هذا 
ال يعن��ي أن طرف الس��لطة الفلس��طينية، مس��نوداً 
مبحور مصر- إسرائيل- أميركا، ومعهم السعودية 
واإلم��ارات، ينطلق��ون م��ن الض��رورات واحملفزات 
واحتياجات��ه  ضرورات��ه  غ��زة  لقط��اع  نفس��ها. 
وحس��اباته، لك��ن ه��ذا لن يعن��ي بح��ال أن األفعى 
س��تنظر بعن العطف ملا تظنه فريس��ة سهلة اآلن. 
وبن��اء على ذلك، فإننا نتفهم أن يبقى القطاع مصراً 
عل��ى املصاحل��ة مخلص��اً فيها، ب��ل ه��ذا املطلوب، 
ولك��ن الرك��ون إلى ني��ات األطراف األخ��رى كارثة، 
فما يحركهم املكر ومخط��ط محلي- إقليمي- دولي 
واس��ع لتصفي��ة قضي��ة فلس��طن، ولي��س كارث��ة 
غزة اإلنس��انية. إفش��ال هذه املؤام��رة الكبيرة على 
املشروع الوطني الفلسطيني مسؤوليتنا جميعاً، ال 
مسؤولية غزة اجلريحة وحدها. تكفي غزة نكبتها، 
ولك��ن الرك��ون إل��ى »حس��ن الني��ات« أم��ر خطير، 

وكارثته محققة.{

بقلم: أسامة أبو ارشيد

حماس: نرفض قطع عالقتنا مع إيران
والمصالحة لن تؤثر على سالح المقاومة

حلرك��ة  السياس��ي  املكت��ب  رئي��س  نائ��ب  ق��ال 
»حم��اس« صال��ح العاروري ي��وم األح��د، إن حركته 
ترف��ض قط��ع عاقته��ا م��ع إي��ران، مش��دداً عل��ى أن 
»س��اح  عل��ى  تؤث��ر  ل��ن  الفلس��طينية  املصاحل��ة 

املقاومة«.
ج��اء ذل��ك خ��ال لق��اءات منفصل��ة عقده��ا وف��د 
»حم��اس« ال��ذي ي��زور طه��ران، م��ع كل م��ن رئي��س 
البرمل��ان اإليراني علي الريجاني، ومستش��ار املرش��د 
اإليران��ي عل��ي أكبر واليت��ي، وأمن س��ر مجلس األمن 
القوم��ي األدمي��رال عل��ي ش��مخاني، بحس��ب بي��ان 

أصدرته احلركة.
وأكد العاروري، خال االجتماعات مع املسؤولن اإليرانين، أن زيارة وفد »حماس« إلى طهران 

تأتي رفضاً عملياً لشرط إسرائيل بقطع العاقات مع إيران لقبول اتفاق املصاحلة الفلسطينية.
وش��دد عل��ى أن »حماس لن تتخل��ى مطلقاً ع��ن الدفاع عن حقوق الش��عب الفلس��طيني وعن 

املقاومة، وأن أي تفاهم ومصاحلة لن يؤثرا على ساح املقاومة ونهجها«.
ووقعت حركتا »حماس« و»فتح«، أوائل الش��هر اجلاري، اتفاق مصاحلة في القاهرة، برعاية 

مصرية، ينص على متكن حكومة التوافق الفلسطينية من إدارة شؤون قطاع غزة.
وق��ال نائب قائد »حماس«: »إننا معنيون بتعزيز عاقاتن��ا مع كل الدول واألطراف التي تقدم 
املساعدة والعون لش��عبنا في مواجهة االحتال اإلسرائيلي بكل أش��كاله، وكذلك بتعزيز عاقاتنا 

مع كل الدول التي تدعمنا في املصاحلة والشؤون الداخلية«.
ونق��ل بيان »حماس« عن رئيس البرملان اإليراني علي الريجاني، قوله خال اجتماعه مع وفد 

احلركة، إن »إيران كانت وستبقى مساندة حلماس وفصائل املقاومة وشعب فلسطن«.
وفي 3 تش��رين األول اجلاري، حّدد رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامن نن ياهو ثاثة شروط 
لقب��ول املصاحلة الفلس��طينية متثل��ت في اعتراف »حماس« بإس��رائيل، وحل اجلناح العس��كري 

للحركة، وقطع العاقات مع إيران.
إال أن »حم��اس« أعلنت رفضها للش��روط اإلس��رائيلية، قب��ل أن يصل وفد رفيع املس��توى من 
قياداته��ا يوم اجلمع��ة املاضية إلى طهران، في زيارة  ملناقش��ة آخر املس��تجدات السياس��ية على 
الس��احة الفلس��طينية، خاصة في م��ا يتعلق مبلف املصاحل��ة والعاقات الثنائية، بحس��ب بيان 

للحركة.{

كشف مالمح خطة ترامب
لحل »الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي«

كش��فت قناة تلفزة إس��رائيلية عن تفاصيل أولية 
حول مبادرة إدارة الرئيس األمريكي بش��أن ما س��مته 
»صراع الفلسطينين« مع االحتال اإلسرائيلي، وذلك 

مبشاركة دول عربية.
وأوضحت القناة اإلس��رائيلية الثاني��ة في تقرير 
لها يوم األحد، أنه »بعد أش��هر من م��داوالت وزيارات 
قام بها طاق��م الرئيس األمريكي دونالد ترامب بإجراء 
مش��اورات ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط، مت الكش��ف 
ع��ن املزيد م��ن التفاصيل ح��ول خطة ترامب للس��ام 
في منطقة الش��رق األوس��ط وحل النزاع اإلس��رائيلي 

الفلسطيني«، وفق ما نقله موقع »i24« اإلسرائيلي.
ووف��ق م��ا ذكرت��ه القن��اة نق��اً ع��ن مس��ؤولن 
أمريكي��ن، ف��إن م��ن اخلطوات الت��ي تش��ملها مبادرة 
اج��راء  »إمكاني��ة  الس��ام،  عملي��ة  إلحي��اء  ترام��ب 
مفاوض��ات بن اجلانبن الفلس��طيني واإلس��رائيلي، 
مبعنى أنها لن تكون رزمة ش��املة؛ إما املوافقة عليها 

كلها أو ال شيء«.
كم��ا تس��عى اإلدارة األمريكية من خ��ال ذلك إلى 
»تقدمي مقترح لترتيب أوراق منطقة الش��رق األوس��ط 
بأس��رها، تنتهي باس��تقدام الدول العربية إلى طاولة 
املباحثات؛ من أجل تطبيع عربي ش��امل مع إس��رائيل 
مبوج��ب مب��ادرة ترام��ب«، وف��ق القناة اإلس��رائيلية 

الثانية.
وتش��ير القن��اة نقاً ع��ن مصادرها ف��ي الواليات 
املتح��دة، إل��ى أن »اخلطة األمريكية س��تكون مختلفة 
متاماً عما طرح في السابق، منذ بيل كلينتون وجورج 

بوش وحتى إدارة باراك أوباما«.

ولفت املسؤولون األمريكيون، إلى أن نوايا فريق 
ترامب ترمي إلى »اإلسراع واحلسم في هذا املوضوع، 
وذلك من خال رفض وض��ع جدول زمني للمباحثات 
بن األطراف، كما أنه ل��ن يتم فرض أي اتفاق على أي 

طرف منهم«.
وبحسب التقرير، فإن مس��ؤوالً مقرباً من احلزب 
الدميقراط��ي ف��ي الوالي��ات املتح��دة، قال إنه »س��مع 
رس��الة م��ن البي��ت األبيض تق��ول إنه يوج��د تصور، 

وسيسعدكم أيضاً«، وفق قوله.
وج��اء أيض��اً، أن »فري��ق ترام��ب س��يخرج ف��ي 
املب��ادرة م��ن منطلق أن رئيس الس��لطة الفلس��طينية 
محمود عباس طرف جاد ومهتم بالتوصل إلى اتفاق، 
حت��ى وإن كان اإلس��رائيليون ال يرغبون بس��ماع هذا 

الكام«.
وقالت القناة: »لو كان��ت اإلدارة األمريكية تعتقد 
أن الوض��ع مختلف، ملا أضاعوا كل ه��ذا الوقت لطرح 
مب��ادرات حل��ل الن��زاع«، ف��ي ح��ن أك��د مس��ؤولون 
أمريكي��ون، أن »إدارة ترام��ب تهتم ج��داً لاحتياجات 
األمنية إلس��رائيل الت��ي يتحدث عنها رئي��س الوزراء 

بنيامن نن ياهو باستمرار«.
وأوضحت القناة اإلس��رائيلية الثاني��ة، أن »هذه 
التطورات تفسر ما أوعز به نن ياهو لوزرائه، وهو أن 
ترامب كونه رجل أعمال، يتوقع أن يجعل ممن يرفض 
التوصل ألي اتفاق بأن يدفع ثمن ذلك، حيث شدد نن 
ياه��و على أن��ه يفّكر بأن يتع��اون مع ترام��ب في هذا 
املوضوع، وق��د يؤدي ذلك إلى خ��اف داخل االئتاف 

احلكومي«.{
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السنوار من غزة: المصالحة قرار جماعي لـ»حماس« بالداخل والخارج
قال رئيس حركة حماس في غزة يحيى الس��نوار 
إن قرار املصاحلة هو قرار جماعي للحركة في الداخل 
واخل��ارج، مؤك��داً أن حركت��ه ج��ادة بط��ي صفح��ة 
االنقس��ام، مش��يراً إل��ى اتخ��اذ احلركة ع��دة خطوات 

للنهوض باملشروع الوطني الفلسطيني.
وأك��د الس��نوار خ��ال لقاء جمع��ه م��ع النقابات 
املهني��ة ف��ي غزة ي��وم الثاث��اء أن حركته لن تس��مح 
لانقس��ام أن يستمر، »وأنها سُتنهي االنقسام ولو من 

طرٍف واحد«.
وش��دد عل��ى أن موض��وع املصاحلة ل��دى حركة 
حم��اس ه��و مح��ور اس��تراتيجي له��ا منذ االنقس��ام 
وحتى الي��وم؛ لكن توّفرت ظ��روف خاصة جعلت من 

املصاحلة مطروحة بشكل أكبر من أي وقت مضى.
وأوضح السنوار أن حماس قدمت تنازالت كبيرة 
من أج��ل املصاحلة، مؤك��داً أن إنهاء االنقس��ام فرٌض 
ش��رعي وواجب وطني وض��رورة إنس��انية، »ومن ال 
َي��َر ذلك فهو واهم ومخط��ئ وبوصلته مختلة«. وقال: 
»استمرار االنقسام خطر اس��تراتيجي على مشروعنا 
الفلس��طيني؛ وإذا لم تتكاتف جه��ود جميع املخلصن 

سيكون مشروعنا في ضياع«.
ولف��ت إل��ى أن حركت��ه اتخ��ذت خط��وات عديدة 
للنهوض باملش��روع الوطني بدأت بتصفير املش��اكل 
وتطوي��ر  األقص��ى،  جامع��ة  أزم��ة  وح��ل  الداخلي��ة 
العاق��ات م��ع الفصائ��ل الوطنية، وفت��ح عاقات مع 

الدول العربية واإلسامية.
وأض��اف: »بدأن��ا بعاق��ات مع مص��ر وتطورت 
بش��كل كبي��ر، وجتاوزن��ا إش��كالية االحتق��ان الت��ي 
كانت موجودة، وعاقاتنا م��ع القاهرة اآلن في أفضل 

مراحلها«.
وأض��اف أن »مش��روعنا ال��ذي نحمل��ه مش��روع 
التحرير والعودة، ونرفض أن نبقى طرفاً باالنقسام«. 
وح��ّذر من وجود ما أس��ماه »متربص��ن« باملصاحلة 

وينتظرون أي عثرة لفشلها.
وتاب��ع حديثه »إذا رأيتم م��ن حماس أي تقاعس 

ض��د إنهاء االنقس��ام اصرخوا في وجوهن��ا واخرجوا 
ضدنا؛ وكذلك بالنس��بة لفتح، قولوا كلمتكم بقوة في 

وجههم«.
املقاومة بخير

وج��دد تأكي��ده أن املقاوم��ة الفلس��طينية بخير، 
موضح��اً أن املقاومة جهزت خال الس��نوات املاضية 
بنية حتتية قوية للمقاومة؛ »بحيث نس��تطيع في 51 
دقيقة أن نضرب ت��ل أبيب ما ضربناه طيلة 51 يوماً؛ 
وإذا م��ا فك��ر االحتال بارت��كاب حماقة م��ا أو التدخل 
بإفشال املصاحلة س��نلقنه درساً حيث ال يتدخل بعد 

ذلك«.
ورداً عل��ى ش��روط الكابيني��ت اإلس��رائيلي بنزع 
س��اح املقاوم��ة، أك��د الس��نوار أن ش��روط االحت��ال 
مرفوضة بالكامل، مضيف��اً: »نحن ال ميكن أن نعترف 
بإس��رائيل أو نتن��ازل ع��ن س��احنا أو أي ثاب��ت م��ن 
ثوابتنا؛ نحن جاهزون ألن نتن��ازل داخلياً ألبعد حّد، 

أما أمام العدّو فلن نتنازل«.
وشدد على أن حركته ستظل األمينة على مشروع 
الش��عب الفلس��طيني ومش��روع التحري��ر والع��ودة، 
مؤكداً أن س��اح املقاوم��ة الذي راكمت��ه حماس ليس 
مل��كاً لها فحس��ب أو للقس��ام؛ بل هو ملك ل��كل مواطن 
في غزة؛ ألن س��نوات احلصار الظالم الذي فرض على 

القطاع ما فرض إاّل ملنعنا من امتاك القوة.
وتاب��ع حديث��ه: »عملنا طيلة الس��نوات املاضية 
من أجل مراكمة هذه القوة لتعزيز مشروعنا الوطني، 
ونحن كش��عب ما زلنا مبرحلة حترير وطني؛ ال ميكن 
أن نس��تغني عن س��احنا؛ وس��احنا بالتأكيد يجب 
أن يك��ون حتت مظلة وطنية جامعة يش��ارك بها الكل 

الفلسطيني«.
وأوضح الس��نوار أن حركت��ه بذلت خال األعوام 
املاضي��ة العديد م��ن التضحيات لبناء ق��وة املقاومة، 
ولي��س من أجل التفريط به��ا، ولن نبخل عن توظيفها 

إالّ خلدمة مشروعنا الوطني الفلسطيني«.
وأوض��ح أن حركت��ه ال تري��د بدي��اً ع��ن منظم��ة 

التحري��ر؛ ب��ل تري��د أن تك��ون املنظم��ة ممث��اً لكاف��ة 
الفلس��طينين بح��ق؛ لكي نس��تطيع أن نق��ف جميعاً 

حتت مظلتها«.
ورداً عل��ى التهديدات اإلس��رائيلية باغتياله، قال 
الس��نوار: »أن��ا س��عيد أن أك��ون على طريق الش��يخ 
أحمد ياس��ن بعد أن أحقق املصاحل��ة وحلم التحرير 

والعودة«.
وتاب��ع حديثه: »يج��ب أن نصن��ع موجة ضغط 
ش��عبية ف��ي غ��زة والضفة واخل��ارج للحدي��ث حول 
املصاحلة وإنهاء االنقس��ام؛ لنغل��ق األبواب حول من 

يريدون افشال املصاحلة«.{

حتى اآلن من بنود التفاق املصاحلة 
ميك��ن ماحظ��ة أن اللب األساس��ي 
له هو إص��اح الوض��ع االقتصادي 
لقطاع غ��زة، من خال فت��ح املعابر 
عليه��ا،  الس��لطة  س��يطرة  بع��د 
األساس��ية،  اخلدم��ات  وحتس��ن 
وضمان اس��تيعاب موظفي حماس 
وفتح في مؤسس��ات الس��لطة التي 
التوافق  ستس��يطر عليه��ا حكوم��ة 
الوطن��ي، وهذه كلها بنود تصب في 
مصلحة حتقيق سام اقتصادي في 

قطاع غزة.
وال ميك��ن فه��م تصريح��ات بلي��ر و»مراجعات��ه« إال ف��ي س��ياق هذه 
املس��تجدات، التي أظهرت بش��كل ما أن حم��اس باتت مهي��أة أكثر لتقدمي 
»تن��ازالت« في ظ��ل إدراكها ألزمته��ا فلس��طينياً وإقليمياً ودولي��اً، وهو ما 
سيشجعه على محاولة العودة إلى ملعب الشرق األوسط من جديد بدعم 
إسرائيلي وإقليمي )مصر واإلمارات( ودولي لتحقيق السام االقتصادي.

وف��ي ظل كل ه��ذه التطورات تبق��ى املعضلة األساس��ية أمام حتقيق 
مش��روع الس��ام االقتصادي هي أن حركة حماس ال تزال تخضع رس��مياً 
ملقاطعة سياس��ية م��ن الرباعية ومن ال��دول الغربية الكب��رى، األمر الذي 
يعني ض��رورة العم��ل على »تأهيله��ا« للقب��ول الدولي مب��ا أن محاوالت 

القضاء عليها متاماً قد فشلت خال السنوات العشر املاضية.
تصريح��ات بلير، إذن ليس��ت مراجع��ات وال صحوة ضمي��ر، بل هي 
تدشن ملرحلة جديدة من »االشتباك« السياسي مع حركة حماس لتصبح 
جزءاً من الس��ام االقتصادي، بعد أن ش��عرت القوى الدولية على ما يبدو 
بأنه��ا مؤهل��ة لذل��ك أكثر م��ن أي وقت مضى ف��ي ظل الضعف واالنقس��ام 
العرب��ي، وخس��ارة احلرك��ة لتحالفاتها الرئيس��ية مع طهران ودمش��ق، 
وتراجع قدرة احلليفن التركي والقطري لتغطية خس��ارة حلف دمش��ق- 
طه��ران. يبقى القول إن ما يجري اآلن لي��س تعبيراً عن أزمة حماس فقط، 
بل هي أزمة املشروع الوطني الفلسطيني وغياب التوافق العربي، ما يعني 
أن حل األزمة يجب أن يبدأ فلسطينياً بإعادة املشروع الوطني الفلسطيني 
إلى أصله، وهو الصراع بن كيان محتل كولينيالي وبن شعب واقع حتت 
االحتال، ولكن هذا ال ميكن أن يتم إال بتوافق الش��ركاء »املتشاكسن« في 
فلسطن لتبني مقاومة ش��عبية مدنية شاملة ضد االحتال. هل سيحدث 
ه��ذا قريباً؟ ال أحد ميكن أن يعرف، لكن ما نعرفه أن الش��عب الفلس��طيني 
كان دائم��اً ه��و الس��باق لقياداته ف��ي تغيير املع��ادالت الصعب��ة في أعقد 
حاالت األزمة الفلس��طينية، وهو الوحيد الذي ق��د يجبر قياداته من جميع 

الفصائل مجدداً على العودة إلى جادة املشروع النضالي الفلسطيني.{

م��ا الذي حص��ل خال عش��رة أعوام حت��ى يغّي��ر توني بلي��ر موقفه 
م��ن مقاطعة حرك��ة حماس؟ وكيف ميك��ن فهم تصريحاته الت��ي أقر فيها 
ب��أن الق��وى اإلقليمية والدولي��ة أخطأت مبقاطعة احلرك��ة بعد فوزها في 
انتخابات املجلس التش��ريعي عام 2006؟ إنها بالتأكيد ليست »صحوة 
ضمي��ر« أو مراجع��ات فكري��ة من الرج��ل الذي مّث��ل الرباعي��ة ودافع عن 

عقوباتها ضد حماس لثمانية أعوام!
ل��م تكن هذه التصريحات ه��ي أول مبادرة من بلي��ر جتاه احلوار مع 
حماس، فقد أجرى رئيس الوزراء الس��ابق ح��وارات مع قيادة احلركة في 
الدوحة صيف عام 2015، بعد أقل من ثاثة أش��هر على مغادرته منصبه 
كمبع��وث للرباعية الدولية. ولكن تصريحاته، م��ع ذلك، متتلك هذه املرة 
زخم��اً أكب��ر وأبع��اداً أخرى في ظل الس��ياقات السياس��ية التي تعيش��ها 

املنطقة.
ع��رف بلي��ر بحماس��ه وتبني��ه ملش��روع »الس��ام االقتص��ادي« منذ 
اختي��اره مبعوث��اً للرباعي��ة الدولي��ة في حزي��ران 2007، وهو مش��روع 
يقوم على إعطاء أولوية أكبر لتطوير االقتصاد وبناء مؤسس��ات الس��لطة 
الفلسطينية وإشاعة حالة من »الرخاء« في مناطق السلطة، بحيث يكون 

هذا السام االقتصادي مقدمة لسام سياسي.
لم يتمكن بلير من حتقيق رؤيته في إقامة السام االقتصادي كمقدمة 
للس��ام السياس��ي، وأعلن اس��تقالته من متثيل الرباعية ف��ي أيار 2015 
بعد ش��عوره باإلحباط بسبب صاحياته احملدودة، بحسب مصدر مقّرب 
منه في ذلك الوقت، ولكنه أعلن عند االس��تقالة أنه س��يظل يس��عى بشكل 

شخصي »لتحقيق السام في الشرق األوسط وتنفيذ حّل الدولتن«.
وم��ع أن بلي��ر ل��م يتمك��ن م��ن حتقي��ق رؤي��ة »الس��ام االقتصادي« 
بش��كل كامل ألس��باب كثيرة، إال أن مامح هذه الرؤية بدأت بالتش��كل في 
الضفة الغربية. فقد بدت الس��لطة الفلس��طينية خال الس��نوات املاضية 
وخصوص��اً بع��د االنتفاض��ة الثاني��ة »األقص��ى« معنّي��ة أكثر بتحس��ن 
ش��روط احلياة للفلس��طينين داخل »س��جنهم الكبير« بدالً من اهتمامها، 
وقي��ادة منظمة التحرير، بأص��ل الصراع وهو »االحت��ال«. وأقيمت خال 
هذه الس��نوات مش��اريع إعمار ومدن س��ياحية تصلح للمناطق املستقرة 
وليس للمناطق احملتلة املعّرضة النتقام االحتال في أي حلظة، مبا يشي 
ب��أن قيادة الس��لطة عملت بوعي أو ب��دون وعي على بناء مناخ سياس��ي 
واقتصادي غير مس��تعد لثمن »االش��تباك« مع االحتال مبا فيه االشتباك 

الشعبي املدني.
خال الس��نوات التي عمل فيها بلير مبعوث��اً للرباعية الدولية، كانت 
غزة متثل عبئاً كبيراً على مش��روعه، إذ ال ميكن، رغم االنقس��ام اجلغرافي 
والسياس��ي الفلسطيني، إقامة س��ام اقتصادي مس��تدام يقود إلى سام 
سياس��ي في الضفة الغربي��ة، بينما تعاني غزة من وي��ات احلصار ومن 

ثاث حروب عدوانية شنها االحتال في تلك الفترة.
ش��كلت غزة إذن معضلة كبي��رة يصعب حلها دون خروج حماس من 
الصورة، أو »تأهيلها« لدخول اللعبة بشروط رؤية »السام االقتصادي«، 
وقد تعامل��ت دولة االحتال والقوى اإلقليمي��ة والدولية املعادية حلماس 
مع ه��ذه املعضلة من خال ثاث خيارات رئيس��ية: أوله��ا محاولة فرض 
ش��روط الرباعية الدولية األربعة لقبول التعامل مع حكومة حماس، التي 
كان��ت تعن��ي أن توافق احلركة عل��ى التخلي عن كل ش��عاراتها ومبادئها 
مقابل الدخول في لعبة أوس��لو وس��ام توني بلير االقتص��ادي، الذي هو 
عملياً س��ام ن��ن ياهو، وهو ما رفضت��ه احلركة آنذاك. أم��ا اخليار الثاني 
فه��و محاولة القضاء على احلرك��ة وإضعافها عبر احلرب، وصوالً للخيار 
الثالث وهو زيادة احلصار وويات احلرب ومنع اإلعمار أماً في إس��قاطها 
عبر ثورة »جوع« ش��عبية. وباختصار ش��ديد: إما القضاء على حماس أو 

»تأهيلها«، وهو ما لم يتحقق حتى اآلن.
وبعد سنوات من احلصار الظالم القاتل على قطاع غزة، وبعد التغّير 
الكبي��ر في احملاور وحالة الس��يولة في املنطقة، ب��دأت حماس تدرك على 
م��ا يب��دو أنها ف��ي أزمة حقيقي��ة، وأنها غير ق��ادرة على االس��تمرار بنفس 

السياسة التي اتبعتها خال السنوات العشر املاضية.
كان أول متظه��رات ه��ذا »اإلدراك« وثيق��ة احلرك��ة السياس��ية الت��ي 
أصدرت في أيار املاضي، والتي ثبتت فيها احلركة ما كان قد أعلنه بعض 
قادتها في تصريحات س��ابقة من أنها توافق عل��ى دولة في حدود 1967 

مع التأكيد أن ذلك »ال يعني االعتراف بإسرائيل«.
أم��ا التمظهر الثان��ي واألهم فهو مب��ادرة احلركة أخي��راً لتقدمي رزمة 
»تنازالت« للس��لطة الفلس��طينية عبر الوس��يط املصري إلقامة مصاحلة 
وطني��ة م��ع حركة فت��ح والرئيس عب��اس، بعد أس��ابيع من فت��ح قنوات 
للح��وار مع القيادي املفص��ول من فتح محمد دحان. ومبتابعة ما س��ّرب 

عن مراجعات توني بلير.. والمصالحة.. و»تأهيل« حماس!
بقلم: فراس أبو هالل 

حماس: زيارة الوفد لطهران تأتي
رفضًا لشرط إسرائيل قطع العالقات معها 

قالت حركة املقاومة اإلس��امية حماس، إن زيارة الوفد التابع لها إلى طهران يأتي رفضاً لش��رط 
إسرائيل قطع العاقات مع إيران.

وأكد نائب رئيس املكتب السياسي حلركة حماس صالح العاروري، أن زيارة احلركة إلى طهران 
تأتي رفضاً عملياً لشرط إسرائيل بقطع العاقات مع اجلمهورية اإلسامية اإليرانية. وشدد العاروري، 
خال لقاءاته باملس��ؤولن اإليرانين، على أن احلركة لن تتخلى مطلقاً عن الدفاع عن حقوق الش��عب 

الفلسطيني وعن املقاومة، وأن أي تفاهم ومصاحلة لن يؤثرا على ساح املقاومة ونهجها.
وبّن أن »حماس تس��عى بكل قوة من أجل إجناح املصاحلة الفلس��طينية وجمع ش��مل شعبنا ملا 
في��ه مصلحته ملواجهة املش��روع الصهيوني«، مؤكداً »متس��ك احلركة بكل عاقاته��ا التي تدعم خيار 

املقاومة في مواجهة االحتال حتى زواله«.
وتابع: »إننا معنيون بتعزيز عاقاتنا مع كل الدول واألطراف التي تقدم املساعدة والعون لشعبنا 
في مواجهة االحتال اإلس��رائيلي بكل أش��كاله، ومعني��ون كذلك بتعزيز عاقاتنا مع كل الدول س��واء 
التي تدعمنا في املصاحلة وفي الشؤون الداخلية الفلسطينية، أم التي تدعمنا في مقاومة االحتال«.

والتق��ى وفد حركة املقاومة اإلس��امية »حماس« عدداً من املس��ؤولن اإليراني��ن، أبرزهم رئيس 
البرملان اإليراني علي الريجاني، وأمن س��رّ مجلس األمن القومي األدميرال ش��مخاني، ومستشار قائد 

الثورة الدكتور علي أكبر واليتي.{
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السوريون في خيارات ما بعد التسويات والمحاصصات اإلقليمّية والعسكرية

واشنطن تتهم موسكو بحماية »القتلة واإلرهابّيين« في سوريا

يت��رك املجتم��ع الدول��ي الس��ورين ب��ا خيارات 
حقيقي��ة، عندما يعل��ق مصير س��ورية مبفاوضات ما 
بعد التس��ويات التحاصصية، الدولية منها )روس��يا 
األميركي��ة(،  املتح��دة  والوالي��ات  تركي��ا-  -إي��ران- 
واحمللي��ة )النظ��ام وامليليش��يات التي تقات��ل معه من 
جه��ة، والفصائل املس��لحة التي تس��يطر على مناطق 
املعارض��ة م��ن جه��ة أخ��رى(، متجاه��اً أن الث��ورة 
الس��ورية لم تق��م بغرض الس��يطرة العس��كرية على 
مناط��ق هنا وهناك، وأن هذه الفصائل املس��لحة كانت 
نتيج��ة مباش��رة لفتح النظ��ام الباد عل��ى مصراعيها 
أمام كل القوى، س��واء املساندة له أو املواجهة لقواته، 
بهدف حتويل الصراع في سورية من صراع سياسي، 
هدفه إقام��ة نظام دميقراطي يحف��ظ حقوق املواطنن 
الس��ورين ف��ي حي��اة ح��رة كرمي��ة، إلى ص��راع على 
الس��لطة حتت مظلة العسكر واملسلحن، لينتهي األمر 
بعقد تسوياٍت بن قوى مسلحة، ليس ضمن أولوياتها 
أو أجنداته��ا تغيير نظ��ام احلكم القائم، وإمنا تقاس��م 
الس��لطة والصاحي��ات والنفوذ، وطبع��اً التبعيات ملا 

ُيسَمّى الدول الضامنة. 
وعلى ذل��ك، تقف املعارضة السياس��ية املش��تتة 
على أبواب االس��تحقاقات املصيري��ة منزوعة األظافر، 
حي��ث اقتط��ع منها ما اس��تندت عليه وهم��اً )الفصائل 
املس��لحة( على أنها قوة بيد الهيئ��ة العليا للتفاوض، 
صاحبة قرار احلرب والس��ام، فيما أثبتت روس��يا من 
خال مس��ار أس��تانة حجم الوه��م الذي عّول��ت عليه 
الكيانات السياس��ية في ش��راكتها هذه الفصائل على 
طاول��ة مفاوض��ات جنيف، حي��ث لب��ت الفصائل نداء 
روس��يا، في عق��د اتفاقيات متع��ددة ومتنوع��ة تربط 
مصير الساح املعارض مبسار واجتاه واحد، يخالف 
ف��ي مضمونه م��ا عّولت علي��ه تصريحات املس��ؤولن 
ع��ن التف��اوض، فالس��اح ال��ذي ح��ّرر نح��و نص��ف 
مساحة سورية هو الذي أرغم النظام عام 2014 على 

األمم  منظم��ة  ل��دى  األمريكي��ة  املندوب��ة  اتهم��ت 
املتح��دة، الس��فيرة نيكي هيل��ي، يوم الثاثاء، روس��يا 
الوحش��ي  األس��د  )بش��ار(  ونظ��ام  »القتل��ة  بحماي��ة 
واإلرهابين«، الذين يس��تخدمون األسلحة الكيميائية 

في سوريا.

اجللوس إل��ى طاول��ة املفاوضات، مقاب��اً للمعارضة 
الت��ي يعتبرها إرهابية، هو الس��اح نفس��ه الذي غّير 
املعادل��ة، ومنح النظام مس��احة للتنفس، واس��تعادة 
الس��يطرة على ما كان خس��ره قبل ع��ام 2014، حيث 
أس��همت اتفاق��ات التس��ويات واله��دن احمللي��ة بذلك، 
وتبعه��ا اليوم م��ا ُس��ميت اتفاقيات خف��ض التصعيد 
التي بقيت حتى اليوم دون مساندة أو عداء واضح من 

الهيئة العليا للتفاوض.
ولعل ه��ذه املقدمات ه��ي ذاتها الت��ي تربك اليوم 
الهيئ��ة العليا للتف��اوض في اتخ��اذ قراره��ا الواضح   
جتاه ما يع��ّد لها دولياً، حيث يوض��ح بيان االجتماع 
اخلتامي له��ا الذي عقد في الرياض األس��بوع املاضي 
حج��م اإلرب��اك والتخب��ط واخل��وف ف��ي آن مع��اً، من 
الرغبة الدولية في خلط أوراق املعارضات السياسية 
املش��تتة واملتباينة ف��ي الرأي والرؤي��ة، واملختلفة في 
قي��اس »مرونتها« التي يتم احلدي��ث عنها في األروقة 
الدولي��ة واالجتماعات التي تخص س��ورية في غياب 
الس��ورين أنفس��هم، نظاماً ومعارض��ة، فالبيان الذي 
هو ثم��رة اجتماعات ونقاش��ات، وبتكلف��ة مالية تزيد 
من أعباء االتكال على اآلخرين، واالرتباط بهم ممولن 
للمعارضة، اكتفى بعبارات عائمة وخيارات مفتوحة، 
إما توس��عة الهيئة إلنتاج قيادة معارضاتية جديدة، 
أو إع��ادة تش��كيل وف��د التف��اوض مب��ا يائ��م التوجه 

الدولي في متثيل منصتي القاهرة وموسكو.
رمب��ا يجدر القول إن اخلياري��ن املقّدمن من خال 
البي��ان ينطلق��ان م��ن منط��ق املعارض��ة الذي اس��تمر 
ف��ي ارت��كاب أخطائ��ه الواحد تل��و اآلخر، بحي��ث تبقى 
الش��خوص ف��ي مكانها، مع اس��تدارة صغي��رة حتقق 
»ش��راكة من دون مش��اركة«، وبالتالي نبقى ندور في 
دائ��رة التعطي��ل نفس��ها، وف��ي التبرير وثب��ات األقدار 
للمعارضة، في ظل تغير األحوال للمواطنن السورين 
من سّيئ إلى أسوأ، ومن هدنة إلى ما دون التسوية في 

وقال��ت الس��فيرة األمريكي��ة،إن »روس��يا برهنت 
مجدداً الي��وم على عزمها القيام بأي ش��يء لضمان أن 
ال يواج��ه نظام األس��د الوحش��ي تداعيات اس��تخدامه 
لألسلحة الكيميائية«. وأخفق مجلس األمن الدولي في 
مترير مشروع قرار أمريكي بش��أن متديد والية البعثة 

مراح��ل الحق��ة. فلي��س من 
شأن توس��يع الهيئة مببدأ 
يغي��ر  أن  والرق��ع  اللص��ق 
في واقع معارضٍة نس��جت 
تفاصيل خيباتها املتاحقة 
خال س��نوات م��ن الضياع 
ح��ول اله��دف م��رة، وع��ن 
الطري��ق إليه م��رات أخرى، 
وف��د  تش��كيل  إع��ادة  وال 
التف��اوض يش��كل ح��اً في 
ظل تعّدد الرؤى، واختاف 
ب��ن  »املرون��ة«  درج��ات 
بعضه��ا  م��ع  املنص��ات 

بعضاً، وبن املتناصن في املنصة ذاتها ما يقودنا إلى 
السؤال عن املرونة نفس��ها التي يتحدث عنها املجتمع 
الدول��ي وبعض املعارضن، م��ن دون حتديد ما تعنيه 
ه��ذه املرونة؟ هل هي امتاك حق التنازل عن احلق، أم 
هي كسر إلرادة الس��ورين الذين قّدموا التضحيات من 
أج��ل بناء دولة حتفظ حقوقه��م مواطنن وقوميات، أم 
هي النزول من على ش��جرة الاءات على سلم املناصب 
املوعودة، أم أنها تعن��ي االمتثال لواقع جديد، فرضته 
ال��دول احلليف��ة للمعارض��ة، قب��ل أن تفرض��ه ال��دول 
املناص��رة للنظ��ام، أم أنه ال ه��ذا وذاك، بل يعني وضع 
تصور لس��ورية جديدة بدس��تور جديد، نس��تطيع من 
خال��ه وق��ف املج��ازر وجت��ارة احل��رب، ومحاكمة كل 
املجرمن على جانبي الضفتن، من نظام ومليش��ياته، 
أو م��ا س��مي زوراً فصائ��ل معارض��ة يحك��م أجندته��ا 

مطامع الدول الراعية لها؟
خي��ارات املعارض��ة بع��د رزم��ة التس��ويات التي 
أدارته��ا موس��كو، ش��به معدوم��ة تقريب��اً، م��ا يفرض 
عليه��ا اليوم ضرورة الفهم العمي��ق للمصطلحات التي 
تتداولها، وتداولتها على مّر الس��نوات املاضية، ووقفة 

املش��تركة ب��ن األمم املتح��دة ومنظمة حظر األس��لحة 
الكيميائي��ة في س��وريا. وحصل املش��روع على موافقة 
11 دولة من أصل 15، لكن املندوب الروس��ي، الس��فير 
فاس��يلي نيبنزي��ا، اس��تخدم ح��ق النق��ض )الفيت��و(، 
ما ح��ال دون ص��دور املش��روع، الذي اعترض��ت عليه 
بوليفيا، بينما امتنعت كل من الصن وكازاخستان عن 

التصويت عليه.
واعتبرت الس��فيرة هيلي أن رف��ض التجديد آللية 
التحقيق »يوضح عدم اكتراث روسيا بوقف استخدام 
األس��لحة الكيميائية ف��ي العالم«. وأن »ه��ذه هي املرة 
التاس��عة الت��ي حتم��ي فيها روس��يا األس��د وعصابته 

القاتلة عبر إعاقة مجلس األمن عن التصرف«.
وش��ددت عل��ى أن »م��ا قام��ت ب��ه روس��يا يعن��ي 
أنه��ا تقف إل��ى جان��ب القتلة ونظام األس��د الوحش��ي 

نقدية ش��جاعة تعترف فيها بخط��أ خياراتها، بدءاً من 
االجن��رار وراء أجندات  دولية وإقليمي��ة، مروراً بتقييم 
العمل املس��لح، دون جت��اوز حقائق من يتب��ع من، في 
عم��ل معارضاتي فيه السياس��ي واملس��لح، ومتت فيه 
إزاحة العمل السياسي ملصلحة العمل املسلح، وتغييب 
اخلطاب اإلعام��ي املتوازن ملصلح��ة خطاباٍت طائفية 
ووظيفية، تخدم اس��تمرار الص��راع وتأجيجه، وصوالً 
إلى االنغاق التام في ش��لل وكيان��ات تنطق بهوى من 
ميولها ويستضيفها، متنازلة عن حق السورين في أن 

يكون لهم كيان سياسي ميثلهم، وال ميثل عليهم.
رمب��ا م��ن ش��أن إدراك حج��م املقدم��ات اخلاطئة 
واملختطف��ة أن يجعل ه��ذه املعارضات تق��ّر بضرورة 
بن��اء نفس��ها م��ن جدي��د، مرتكزة عل��ى رؤي��ة وطنية 
تصنعه��ا م��ن خ��ال ه��دف الث��ورة األساس��ي ال��ذي 
انطلق��ت منه »احلرية« ال��ذي يعني إنهاء االس��تبداد، 
قب��ل أن تتطور ه��ذه الثورة وتن��زاح، وتعلن من خال 
االتفاقيات في أس��تانة، وما يس��ير في ركابها، هزمية 
الكفاح السياس��ي أمام تفاهمات املس��لحن من أجلهم 

وعلينا.{

واإلرهابين الذين يستخدمون تلك األسلحة«.
ووفق ميثاق األمم املتحدة، يقتضي مترير مشروع 
ق��رار في مجلس األم��ن حصوله على موافق��ة ما ال يقل 
ع��ن تس��عة أعضاء، ش��ريطة أال تعترض علي��ه أي من 
ال��دول اخلم��س دائم��ة العضوي��ة باملجل��س، وه��ي: 
الواليات املتحدة األمريكية وروسيا والصن وبريطانيا 

وفرنسا.
وأنش��ئت اللجن��ة املش��تركة املعني��ة بالبحث في 
استخدام األسلحة الكيميائية في سوريا، مبوجب قرار 
مجلس األمن رق��م 2235، عام 2015، وتنتهي واليتها 

بحلول نهاية تشرين األول اجلاري.
وخلص��ت اللجن��ة مطل��ع أيل��ول املاض��ي، إلى أن 
النظ��ام الس��وري اس��تخدم غاز الس��ارين ف��ي مجزرة 
وقعت يوم 4 نيسان املاضي في بلدة »خان شيخون«، 
اخلاضعة لسيطرة قوات املعارضة، في محافظة إدلب 

)شمال غرب(.
وقت��ل في هج��وم »خان ش��يخون« أكث��ر من مائة 
مدن��ي، وأصيب ما يزي��د على 500 آخري��ن، غالبيتهم 

أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.{

المعارضة السورية تنّسق إلعادة هيكلة وجودها 
في مناطق »درع الفرات«

ق��ررت املعارضة الس��ورية بش��قيها السياس��ي 
والعسكري، التعايش معاً والتحرك سوياً في مناطق 
»درع الف��رات« التي مت تطهيرها م��ن تنظيم »داعش« 

اإلرهابي شمالي سوريا.
وأفادت مص��ادر أمنية تركية بأن مس��ؤولن عن 
احلكومة الس��ورية املؤقتة واالئت��اف الوطني لقوى 
الثورة واملعارضة الس��ورية باإلضاف��ة إلى مندوبن 
ع��ن 37 فصياً تابع��اً للجيش الس��وري احلر، عقدوا 

اجتماعاً في والية كليس جنوبي تركيا.
وأضافت املصادر أن التشكيات الثاثة، اتخذت 
قرارات مش��تركة حول إع��ادة الهيكلة في مناطق درع 
الفرات، وأنهم لن يعطوا الفرصة للذين يرغبون بزرع 

الف��ن ف��ي املنطق��ة. وأن التش��كيات املذك��ورة قررت 
تق��دمي الدعم ملناخ الس��ام واألمن الس��ائد في مناطق 
»درع الفرات« بعموم املناطق الس��ورية وفي مقدمتها 

محافظة إدلب شمال غربي الباد.
وأك��دت املص��ادر أن��ه مت االتفاق خ��ال االجتماع 
عل��ى توحي��د إدارة املعابر احلدودية ف��ي منطقة درع 

الفرات، وتسليمها للحكومة السورية املؤقتة.
ونف��ذت ق��وات اجلي��ش التركي خ��ال الفترة من 
آب 2016 وحت��ى آذار املاضي، عملي��ة »درع الفرات« 
دعم��اً للجي��ش الس��وري احل��ر، وجنح��ت ف��ي ط��رد 
تنظيم »داعش« اإلرهابي من مناطق واس��عة شمالي 

سوريا.{

وزير الخارجية القطري يلتقي أردوغان في أنقرة
اس��تقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وزي��ر اخلارجي��ة القط��ري الش��يخ محمد ب��ن عبد 
الرحمن آل ثاني، وعقد اللقاء في املجمع الرئاس��ي 
بالعاصمة أنقرة بعيداً عن وس��ائل اإلعام. وبحث 
وس��بل  البلدي��ن  ب��ن  الثنائي��ة  العاق��ات  اللق��اء 
دعمها وتطويرها، إضاف��ة إلى األمور ذات االهتمام 
املش��ترك، وحض��ر اللق��اء وزير اخلارجي��ة التركي 

مولود جاويش أوغلو.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر بش��أن آخر 
مس��تجدات األوض��اع عل��ى الصعيدي��ن اإلقليم��ي 
والدول��ي، وقد أكد وزي��ر خارجية تركي��ا جاويش 
أوغل��و موق��ف ب��اده الداع��م للوس��اطة الكويتية 

والرافض حلصار دولة قطر.
تب��ذل  ب��اده  أن  الترك��ي  الوزي��ر  وأوض��ح 
جهوداً مكثف��ة، وتواصل مس��اعيها الدبلوماس��ية 
ولقاءاته��ا مع أط��راف األزمة اخلليجي��ة حللها في 
أق��رب وقت ممك��ن، مش��يداً بتعامل قط��ر اإليجابي 

في هذا اخلصوص، ومش��يراً في الوقت نفس��ه إلى 
أن العاق��ات بن أنق��رة والدوحة ت��زداد تطوراً في 

مختلف املجاالت.
وكان الش��يخ محمد بن عب��د الرحمن آل ثاني 
التقى بالدوحة نظيره األميركي ريكس تيلرس��ون، 
واس��تنكر مح��اوالت تطبي��ع احلصار عل��ى باده، 
وق��ال الوزير القط��ري في مؤمتر صحفي مش��ترك 
عق��ب املباحثات إن أمير قطر الش��يخ متيم بن حمد 
آل ثاني يتفق مع الرئي��س األميركي دونالد ترامب 
عل��ى أن األزم��ة اخلليجي��ة طالت أكثر م��ن الازم، 

وأنها تؤثر على مواجهة التحديات املشتركة.
وأك��د الوزير التزام ب��اده باحلوار القائم على 
أس��س واضح��ة وس��ليمة ال تتع��دى على س��يادة 
ال��دول وال تخالف القانون الدولي، معتبراً أن احلل 
يك��ون بتغليب صوت احلكمة على اللغة الس��ائدة 
غير املس��ؤولة الصادرة ع��ن دول احلصار في هذه 

الفترة.{
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أردوغان: العملية العسكرية في إدلب حققت نتائجها إلى حّد كبير
ق��ال الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان، إن 
العملية العسكرية التي جتريها قوات باده مبحافظة 
»إدلب« الس��ورية، حققت نتائجه��ا إلى حّد كبير، وإن 
أمام تركيا اآلن موضوع مدينة »عفرين« بريف حلب.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها، يوم الثاثاء، خال 
اجتم��اع الكتلة البرملانية حلزب��ه »العدالة والتنمية« 
في البرملان، أن تركيا ال ميكنها تقدمي أي تنازالت أمام 

التطورات التي تشهدها املنطقة.
ومنذ أكثر من أس��بوع، تواصل القوات املس��لحة 
التركي��ة، حتصن مواقع نقاط املراقبة على خط إدلب 
- عفرين، به��دف مراقبة »منطقة خف��ض التوتر« في 
محافظة إدلب، بينما تخضع عفرين لس��يطرة منظمة 

»ب ي د/بي كا كا« اإلرهابية.
اس��تضافتها  الت��ي  أس��تانة  اجتماع��ات  وف��ي 
العاصم��ة الكازاخية في أيار املاضي، مت التوصل إلى 
اتفاق »مناطق خفض التوتر« مت إقرار آخرها منتصف 
أيل��ول املاضي، بالتواف��ق على ح��دود منطقة خفض 

التوتر في إدلب. 
وش��ّدد الرئي��س الترك��ي، عل��ى أن أنق��رة عازمة 
على التص��دي جلمي��ع التهديدات الت��ي تتعرض لها 
ف��ي املنطقة. وب��ّن أن حقد بعض األط��راف املناهضة 
لتركي��ا، يزداد كلما قطعت األخيرة ش��وطاً في احلرب 

ضد التنظيمات اإلرهابية أو حل األزمات في املنطقة.
وفي تعليقه على رفع ص��ور »عبدالله أوجان«، 
زعيم منظمة »ب��ي كا كا« اإلرهابية في محافظة الرقة 
الس��ورية، قبل أيام، انتقد أردوغان تع��اون الواليات 
املتح��دة م��ع زعي��م املنظم��ة اإلرهابي��ة رغ��م جمي��ع 

التحذيرات التركية.
الس��لطات  لتس��امح  انتق��اده  ع��ن  أع��رب  كم��ا 
األوروبية، وخاصة األملانية والفرنس��ية، مع عناصر 
املنظمة والسماح ملظاهراتهم في الباد، رغم تصنيف 

»بي كا كا« منظمة إرهابية في االحتاد األوروبي.
واألسبوع املاضي، رفعت عناصر »قوات سوريا 

الدميقراطي��ة« املدعومة أمريكياً، التي تش��كل منظمة 
»ب ي د/ بي كا كا« اإلرهابية عمودها الفقري، صورة 
كبيرة ل�»أوجان« بأح��د ميادين الرقة، بعد احتالها 
املدينة، إثر خروج عناص��ر تنظيم »داعش« اإلرهابي 

منها.
وخاطب الرئيس التركي شعبي العراق وسوريا، 
مش��ّدداً على أن نتيجة االعتماد عل��ى تعّهدات ووعود 
اإلمبريالي��ن الغربي��ن ل��ن تك��ون س��وى اخلس��ارة 

واإلحباط. 
وفي ما يخص التطورات في إقليم شمال العراق، 
إل��ى أن حكوم��ة اإلقلي��م ال ميكنه��ا  أش��ار أردوغ��ان 
احلص��ول عل��ى األم��ن واالزده��ار عب��ر نه��ب حق��وق 

التركمان والعرب.
واحل��ركات  اإلرهابي��ة  التنظيم��ات  أن  وأّك��د 
االنفصالي��ة املدعومة من بع��ض األطراف اخلارجية، 

لن تق��ّدم اخلير للمنطق��ة على اإلطاق، فيم��ا دعا إلى 
الوحدة والتكاتف وجتنب الظلم بن ش��عوب املنطقة، 

من عرب وأتراك وعرب وغيرهم.
وعل��ى الصعي��د احملل��ي، تط��رق أردوغ��ان، ف��ي 
كلمته، إلى التطورات االقتصادية التي تشهدها باده 

في اآلونة األخيرة.
وأش��ار إلى ض��رورة عدم تق��دمي تركي��ا تنازالت 
ح��ول رؤيته��ا املس��تقبلية، وخاص��ة االقتص��اد، في 
مرحل��ة تواجه فيه��ا التنظيمات اإلرهابي��ة واألطراف 

الداعمة لها داخل وخارج الباد. 
وأّك��د أن مع��دل النم��و االقتصادي ال��ذي حققته 
الباد خال النص��ف األول من العام اجلاري، والبالغ 
5.1 ف��ي املائة، س��اهم في زي��ادة معنوياتهم وتغيير 

النظرة الدولية جتاه تركيا إيجابياً. 
وأوضح الرئي��س التركي، أن باده حتتل املرتبة 
ال���17 بن اقتصادات العالم م��ن حيث الدخل القومي 
اإلجمال��ي، مؤك��داً أن��ه لي��س هن��اك أي س��بب يحول 
دون صعوده��ا إلى املرتبة ال� 15 خ��ال فترة وجيزة 
و»بعده��ا س��نواصل جهودن��ا للصعود إل��ى املراتب 

العشرة األولى«. 
واس��تطرد بهذا اخلص��وص: »صادراتنا تواصل 
ارتفاعها بوتيرة مستقرة، وبلغت لغاية أيلول املاضي 

153 مليار دوالر«.
وف��ي تصري��ح للصحفي��ن عق��ب االنته��اء م��ن 
الترك��ي  الرئي��س  البرملاني��ة، نف��ى  الكتل��ة  اجتم��اع 
ادع��اءات إعامي��ة ح��ول وج��ود اس��تعدادات إلجراء 

انتخابات ُمبكرة في الباد.{

النظام وداعش في سورية
بقلم: سالمة كيلة

يظه��ر اآلن أن »داع��ش« على وش��ك النهاي��ة، حيث ُصّفي ف��ي معظم العراق، وكذل��ك في معظم 
س��ورية، وبقيت هوامش ليس أكث��ر. وجبهة النصرة )بغض النظر عن تس��ميتها الراهنة( أصبحت 
ُمخضعة، وهناك قرار بتصفيتها، وال يبدو أنها قادرة على املواجهة. كل ذلك يعني أن معادلة النظام 
أو »داع��ش« وجبه��ة النص��رة قد انته��ت، وأن األمر ب��ات يتعلق بالنظ��ام الذي يقف عل��ى أرجٍل من 

جيوش إيرانية روسية. 
ف��ي كل األح��وال، كان »اليس��ار املمان��ع« ينطلق من هذه املعادل��ة: النظ��ام أو »داعش« وجبهة 
النصرة، ويؤكد أن »اخلطر الرئيسي« هو »داعش« و»النصرة«، بالتالي يجب »الوقوف مع النظام«. 
وعل��ى الرغم من كل التأكيد على أن »داعش« و»النص��رة« هما »بالون«، و»افتعال« من أجل حتقيق 
»م��آرب أخ��رى«، وأنهما س��وف ينتهيان، حن تتحق��ق هذه املآرب، فق��د ظل هذا اليس��ار يصّر على 
معادل��ة: النظ��ام أو »داعش« وجبهة النصرة. وال ش��ك ف��ي أن العموميات، والته��ومي، والضياع في 
»األفكار« يؤس��س ملعادالت خاطئة، وُيعمي عن فهم الواقع، وهذا هو وضع بعض أطراف »اليس��ار 
املمان��ع«، حي��ث يعيش حالة عماٍء مف��رط، ورمبا نقول إنه يعي��ش في حالة غيبوب��ة مفرطة. لهذا، 
كان ي��رى أن الص��راع في س��ورية يقوم بن طرفن، هم��ا: النظام من جهة، وداع��ش وجبهة النصرة 
م��ن اجلهة األخرى. وإزاء هذين »اخلطرين« ال بّد من دعم النظام. بينما ترى أطراٌف أخرى أن النظام 
»حت��ّرري« و»تقدم��ي« و»ممانع«. وبالتالي، ه��ي ضد كل قوة تواجهه. لهذا أش��ير هنا إلى أصحاب 
تلك املعادلة التي أسس��ت للوقوف مع النظام، والتوافق بالتالي مع مجمل »اليس��ار املمانع«. توهم 
هذا »اليس��ار« أن الصراع يجري بن هذين الطرفن: النظام و»داعش« وجبهة النصرة، وألنه ميقت 
ال��ى حِدّ الفجيعة االثنن، رأى أن عليه الوقوف مع النظام، فهما »اخلطر الرئيس��ي«. ولقد أرهقنا في 
الش��رح كيف أن »داعش« وجبهة النصرة بالون، و»أداة تدخل«، وليس��ا طرفاً رئيس��ياً في الصراع، 
بالضب��ط ألنهم��ا افتعال »مخابرات��ي«، ينتهي دورهم��ا حال الوص��ول إلى توافق دول��ي. وبالتالي 
ليس��ا جزءاً من معادلة الصراع الواقعي الذي هو صراع الش��عب ضد النظام، وأكثر من ذلك هما أداة 
تخريٍب لبيئة الثورة، وقمع للش��عب الذي ثار، وقتل لناش��طيه. بالتالي، هم��ا في الواقع مع النظام 
ض��د الثورة، بغض النظر عن كل اخلطاب ال��ذي يطرحانه، أو الدعاية التي ُتبُثّ حولهما. إذن، كانت 
املعادلة خاطئة باألس��اس. لكن ماذا ميكن أن يقول هذا اليس��ار، بعد أن تاش��ى »داعش«، وتعيش 
جبهة النصرة نهايتها؟ هل س��يهلل النتصار النظام، أم يكتش��ف زيف خطابه، ويعرف أن »داعش« 
و»النصرة« لم يكونا هذا اخلطر الذي جرى اعتباره رئيس��ياً؟ وينكش��ف بالتالي أن لهما دوراً أدياه 

بجدارة، وها هو يشارف على النهاية؟ 
يتعلق األمر اآلن بالتهليل ل�»انتصار« النظام، أو لكش��ف خطل التحليل الس��ابق. وبالتالي فهم 
أن املعادلة التي رس��مت املواقف كان��ت مختلَّة، وأن »داعش« وجبهة النص��رة ظهرا افتعاالً بغرض 
التدخ��ل من الدول، وأن هدفهما كان تبرير التدخل من طرف، وتش��ويه الثورة من طرف آخر. لكن ما 
أحاول فهمه هو ماذا ميكن أن يكون موقف هذا اليس��ار بعد أن تاش��ت تل��ك املعادلة؟ هل يحاول أن 

يفهم املعادلة احلقيقية التي هي معادلة: الشعب ضد النظام.
واآلن، الشعب ضد النظام والدول التي باتت حتتل سورية؟ أم يكتفي بإعان »انتصار« النظام، 
على الرغم من أن األمور ما زالت ليست بهذه البساطة، وأن الصراع مستمر؟ اآلن، يتاشى »داعش« 
النصرة،  جبه��ة  وتنته��ي 
فأين س��يقف اليسار الذي 
خوف��اً  األس��د  يدع��م  كان 
من انتصارهما؟ ال يس��مح 
األيديولوج��ي  العم��ى 
برؤية الواقع، وال الوقائع، 
وال يسمح كذلك، وبالتالي، 
مبراجعة مواقف س��ابقة، 
أو إع��ان خط��ل موقف، أو 

خطأ سياسة.{

ق��ال مراس��لون إن طفل��ة توفي��ت ف��ي الغوط��ة 
الش��رقية بريف دمش��ق بسبب س��وء التغذية احلاد، 
وه��ي احلال��ة الثالثة خ��ال أربع��ة أيام، فيم��ا أطلق 
ناش��طون حملة إعامية واسعة للمطالبة بفك حصار 

قوات النظام السوري للغوطة.
وأوضح املراس��لون أن الطفل��ة التي توفيت تبلغ 
م��ن العم��ر ثاثن يوم��اً، وق��د عانت من س��وء تغذية 
ح��اد وإنتان��ات معوية ول��م يتوافر عاج لها بس��بب 
احلصار الذي تفرضه ق��وات النظام على الغوطة منذ 

عام 2013.
ونقل املراس��ل عن مص��ادر طبية قوله��ا إن حياة 
العش��رات م��ن األطف��ال مه��ددة بامل��وت إذا ل��م يصل 

العاج املناسب إليهم بسبب احلصار.
ونقل��ت وكال��ة الصحاف��ة الفرنس��ية أيض��اً عن 
أطب��اء في مستش��فى دار الش��فاء ومرك��ز احلكيم في 
بل��دة حمورية بالغوط��ة قولهم إنه��م يعاينون يومياً 
عش��رات حاالت س��وء التغذية بن األطفال خصوصاً 

في األشهر األخيرة.
ورصدت الوكال��ة حالة الرض��ع واألطفال الذين 
قال��ت إن أجس��ادهم أصبحت أش��به بهي��اكل عظمية 
ووجوههم شاحبة. وقالت إن الرضيعة سحر ضفدع 
توفيت ف��ي حمورية يوم األحد بعد س��اعات من وفاة 

طفل آخر يوم السبت في بلدة مديرا.
وق��ال الدكتور يحيى أب��و يحيى من مركز احلكيم 

إن ف��روع املرك��ز وعدده��ا 11 ف��ي الغوطة الش��رقية 
»اس��تقبلت في األش��هر الثاث��ة األخي��رة 9700 طفل 
يعان��ي ثمان��ون منه��م تقريباً م��ن س��وء تغذية حاد 
ش��ديد، ومئت��ان م��ن س��وء تغذي��ة ح��اد متوس��ط«. 
وأوض��ح أن »أربع��ة آالف طف��ل آخري��ن يعان��ون من 
درج��ات مختلفة من احلاجة إل��ى املغذيات الدقيقة«، 

مضيفاً: »هذا مؤشر خطير جداً وكبير«.
في غض��ون ذل��ك، أطل��ق ناش��طون وصحفيون 
س��وريون حمل��ة عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
بعن��وان »األس��د يحاص��ر الغوطة« لتس��ليط الضوء 
على معاناة أهالي الغوطة وتداعيات اشتداد احلصار 

عليهم.
ونقلت وكالة مس��ار برس عن املسؤول اإلعامي 
عن احلملة فراس العبد الله قوله إن الغوطة الشرقية 
ال ت��زال تعاني م��ن حصار ش��ديد رغم اتف��اق خفض 
التصعي��د ال��ذي مضى عل��ى توقيعه ثاثة أش��هر، إذ 
يفت��رض أن ي��ؤدي االتف��اق إلى فتح الط��رق للتجارة 
والس��ماح بوصول املس��اعدات إلى الغوطة. وأضاف 
العبد الله أن نظام بش��ار األس��د لم يفتح أي معبر وال 
ي��زال يحاصر أكثر م��ن 350 ألف مدن��ي ومينع عنهم 
الغ��ذاء وال��دواء وأساس��يات العيش، مش��يراً إلى أن 
الفت��رة احلالي��ة ه��ي األصعب من��ذ بداي��ة احلصار. 
وق��ال إن القص��ف عل��ى بل��دات الغوطة الش��رقية لم 
يتوق��ف، وال ت��زال ق��وات األس��د حت��اول اقتحامه��ا، 
معتبراً اتف��اق خف��ض التصعيد مجرد 
»حبر عل��ى ورق«. والغوطة الش��رقية 
ه��ي إحدى أربع مناطق يش��ملها اتفاق 
خفض التصعيد في سوريا الذي جرى 
التوص��ل إلي��ه ف��ي محادثات أس��تانا. 
الش��ؤون  تنس��يق  مكت��ب  وبحس��ب 
اإلنس��انية التاب��ع لألمم املتح��دة، فإن 
آخر قافلة إنس��انية تتضمن مساعدات 
أخ��رى  ومس��تلزمات  وطبي��ة  غذائي��ة 
دخلت إلى ثاث بلدات فقط في الغوطة 
في 23 أيلول املاضي، بعد دخول قافلة 

مماثلة في حزيران املاضي.{

الحصار يفتك بأطفال الغوطة
وناشطون يدعون إلنقاذهم
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محنة لألكراد... ولكْن للعراق أيضًا!
أن يحص��ل لألك��راد م��ا حصل ف��ي كرك��وك فهذا 
محن��ة كبرى. لكْن ألّن األمور ال تق��اس جتارياً بالربح 
واخلس��ارة، تبق��ى قضّية األك��راد في االس��تفتاء وفي 
االستقال، قضّية ُمحّقة. مهزومن كانوا أو منتصرين، 

قضّيتهم على حّق.
فوق هذا، فاحملنة التي تفوق محنة األكراد حجماً، 
ه��ي محن��ة الع��راق كوط��ن وكمش��روع. ف��أن يتوّلى 
قاس��م س��ليماني وأزالمه »حترير« كرك��وك وإعادتها 
إلى »الوط��ن«، فهذا هو الوجه اآلخ��ر لهزمية اجليش 
العراق��ّي ف��ي املوص��ل ح��ن س��طا عليه��ا »داعش«. 
العبرة من ذلك أّن العراق بات ال ينتصر إاّل باإليرانّين 

وأزالمهم.
نبدأ م��ع األك��راد. الكثير مّم��ا يقال ف��ي قياداتهم 
الطرف��ن  ب��ن  املش��ترك  الفس��اد  لألس��ف:  صحي��ح 
الطالبانّي��ن  عش��ائرّية  والطالبان��ّي.  البارزان��ّي 
ف��وق فس��ادهم. الفش��ل في فه��م العالم وسياس��اته، 
وخصوصاً سياسة أمريكا، وباألخّص في ظّل ترامب، 
وصوالً إل��ى إدراج كركوك، البالغة التعقيد، في نطاق 

االستفتاء.
البيش��مركة.  توحي��د  ع��ن  حّت��ى  عج��زوا  لق��د 

تناُفس��هم الصغير والوضيع اس��تعاد أجواء أواس��ط 
التسعينيات، حن استعان طرف منهم بإيران وطرف 
ببغ��داد الصّدامّي��ة. وأم��ام احملنة األخي��رة، وضمور 
جترب��ة أربي��ل – الس��ليمانّية، ُيخش��ى أاّل يق��وى إاّل 
اخل��ّط األوجانّي العدمّي، ال��ذي ُيحتفى به اليوم في 
الرّقة، وال سّيما إذا تصّرف األمريكّيون على أساس أّن 
أكراد س��ورّيا أجنزوا املهّمة ضّد »داعش«، وعليهم أن 

يختفوا هناك أيضاً.
أبعد م��ن هذا، وهو ما يؤلم، أّن مس��عود بارزاني 
بّدد فرصة هائلة لكي يكون زعيماً تاريخّياً استثنائّياً 
على مدى الش��رق األوس��ط، زعيماً بدياً م��ن الزعماء 
القبلّي��ن والفاس��دين الذي��ن نعرفه��م. لم يفع��ل هذا. 
لم ينب دميوقراطّية. لم يكافح الفس��اد والعش��ائرّية. 
اخت��ار أن يعّط��ل البرمل��ان وُيرخي احلبل للفاس��دين 
من أقاربه ومقّربيه. اختار أن يكون ش��يخ عشيرة في 
مقابل ش��يوخ العش��يرة الفاس��دة األخرى التي حتكم 

السليمانّية.
معرك��ة كرك��وك األخي��رة س��لّطت الض��وء عل��ى 
بارزاني بوصفه وريثاً ش��رعياً لياسر عرفات، ولنمط 
ف��ي الزعام��ة تك��ون في��ه القضّي��ة كبي��رة والزعام��ة 

ش��ارك آالف األملان واألجانب يوم األحد في مظاهرة 
حاش��دة جابت »املرب��ع احلكومي« بالعاصم��ة األملانية 
برل��ن، احتجاج��اً على وص��ول »ح��زب بدي��ل ألملانيا« 
اليميني الشعبوي املعادي للوحدة األوروبية والاجئن 

واإلسام إلى البرملان األملاني )البوندستاغ(.
وانطلقت املظاهرة حتت ش��عار »ض��د العنصرية« 
من أمام بوابة براندنب��ورغ التاريخية، وذلك قبل يومن 
م��ن انعقاد اجللس��ة األولى ف��ي البرملان األملان��ي املقررة 

يوم الثاثاء.
وش��ارك باملظاهرة -التي ُقدر عدد املش��اركن فيها 
ب���13 ألف��اً- ممثل��ون ع��ن أح��زاب سياس��ية والنقابات 
ومنظم��ات املجتمع املدن��ي املعارضة لتوجه��ات اليمن 
املتطرف، وحملوا الفت��ات ورددوا هتافات رافضة لليمن 

املتطرف ومعبرة عن ترحيبهم بالاجئن.

صغيرة. مع هذا كلّه، يبقى أّن أكثرّية األكراد الساحقة 
صّوت��ت ملصلحة االس��تقال. ه��ذه احلقيق��ة ال ميكن 
جتاوزه��ا واعتب��ار أّنها لم تك��ن. ما يقال ف��ي قيادات 
بغ��داد أف��دح. واملده��ش أّن األبع��اد اخلطي��رة للدور 
اإليران��ّي األخي��ر لم حت��َظ مبا تس��تحّقه م��ن عناية، 
بل من اس��تنفار. ف��كأّن »اإلنق��اذ« اإليرانّي ص��ار أمراً 
بديهّي��اً ال يس��تدعي التعليق عليه ف��ي دول كرتونّية 
وفي مجتمعات كرتونّية. لقد جاء في اخلبر الرس��مّي 
أّن حي��در العبادي أمر امليليش��يات الطائفّية مبغادرة 
كركوك. اخلبر الفعلّي أّن تلك املليشيات التي حتّركها 
طه��ران، صار ميكنها س��اعة تش��اء، أن تأمر العبادي 
مبغ��ادرة بغ��داد. ذاك أّن دور إي��ران األخي��ر يع��ادل 
االنكش��اف الوطن��ّي العراق��ّي كما مّنت عن��ه مواجهة 

كركوك.
التجرب��ة تس��تدعي املراجع��ة العميق��ة والنق��د 
اجل��ذرّي الذي يع��ود بها إلى س��اعة التأس��يس عام 
2003، آنذاك باش��رت القيادات الش��يعّية التي حلّت 
محّل صّدام حس��ن، تس��ليم أم��ر العراق إل��ى إيران. 
آخر »ثمار« ه��ذه التجربة ثاث: أّن الوطنّية العراقّية 
ص��ارت إح��دى الصناع��ات اإليرانّي��ة اخلفيف��ة، وأّن 
الطرفن العراقّين، الشيعّي والكردّي، 
اللذي��ن مّثا ركي��زة املعارضة لصّدام، 
دخ��ا حقب��ة الع��داء املفتوح ال��ذي قد 
تزّين��ه »ح��وارات« س��خيفة. وأّن م��ا 
يس��ري على العراق ككّل يس��ري على 
مكّونات��ه واح��داً واح��داً. في ظ��ّل هذه 
الشراكة في التفّتت، لن ُيتاح أّي مكان 
للقضاي��ا مهم��ا كان��ت عادل��ة. ينه��ار 
الع��راق وال تنش��أ كردس��تان. ينه��ار 
العراق وال ينش��أ ش��يء. هن��اك إيران 

وهناك أطياف »مّس بيل« البعيدة.{

وش��دد املتحدث��ون على رفضه��م »حت��ول البرملان 
األملاني اجلدي��د لب��وق للعنصرية والتمييز، وممارس��ة 

التحريض ضد املسلمن واألقليات املختلفة«.
وقال أحد املش��اركن إن وصول 92 من حزب »بديل 
ألملاني��ا« إل��ى مقاع��د البرمل��ان األملان��ي وحتول��ه لثالث 
أكب��ر حزب سياس��ي في البوندس��تاغ اجلدي��د يظهر أن 
العنصري��ة امتدت م��ن هامش املجتمع إل��ى قلبه وباتت 

واقعاً في الباد.
وذك��ر الداع��ي الرس��مي للمظاهرة علي خ��ان، وهو 
طالب جامع��ي، إن املظاهرة متثل حماية رمزية للبرملان 
األملاني الذي س��يجلس فيه ميينيون متطرفون ألول مرة 
بتاريخ الباد بعد نهاية احلرب العاملية الثانية، وأش��ار 
إلى أن ما جرى بتاريخ أملانيا احلديث يظهر نهاية طريق 

الكراهية والتحريض.{

بقلم: حازم صاغّية 

دروس وعبر من كردستان العراق
 في تركيا وإيران

بقلم: حازم عياد 
أثبت��ت االس��تراتيجية اإليراني��ة التركي��ة فعاليتها في التعامل م��ع ملف كردس��تان العراق؛ إذ 
اس��تثمرت الدولتان على مدى الس��نوات املاضية اقتصادياً وسياس��ياً وامنياً في كردستان العراق، 
ولم تتركا الس��احة الكردي��ة مرتعاً للنفوذ األمريكي واألملاني واإلس��رائيلي الذي عرف عنه نش��اطه 
االس��تخبارتي واملخابراتي في كردس��تان العراق؛ لتختبر الدولتان عملياً هذا االس��تثمار السياسي 
وحتواله الى س��لوك سياس��ي في حلظة األزمة، مس��تفيدتن من متاس��هما اجلغرافي مع كردستان 

العراق.
فتركيا اس��تثمرت اقتصادياً وكانت الشريك التجاري رقم واحد لكردستان العراق واملنفذ البري 
واجلوي ألربيل، بل شريان احلياة لتصدير النفط من اإلقليم، فضاً عن استضافتها العديد من القوى 

السياسية الكردية الفاعلة في الساحة.
أما إيران فقد اس��تثمرت في اإلقليم اقتصادياً، غير ان اس��تثمارها األكب��ر جاء من خال االنفتاح 
عل��ى حزب االحت��اد الدميقراطي بزعامة الراحل ج��ال طالباني وزوجته »هيرو إبراهيم« املس��تاءة 
م��ن نف��وذ عائلة البرزان��ي، كما كان لدور طه��ران في احلرب الدائ��رة في العراق أثر كبي��ر في تعزيز 
حضوره��ا األمني الذي نافس احلض��ور األمريكي واألملاني واإلس��رائيلي في كردس��تان العراق، بل 
اس��تطاعت الدولتان )إي��ران وتركيا( من حتويل الغ��رور املمثل بالنفوذ اإلس��رائيلي املقلق ومبهارة 

عالية إلى عنصر استنفار وتعبئة مجتمعية كردية وإقليمية.
فطه��ران وأنق��رة تعاملتا مع احلقائق الصلبة لهوية املنطقة الثقافي��ة واحلضارية ال مع ترهات 
املش��اريع الغربية االستش��راقية الفوضوية والفجة وباتت طهران وأنقرة فاعاً ومعلماً أس��تاذاً في 

هذا املجال.
طهران وانقرة لم تقفا عاجزتن أمام األزمة بعد اندالعها، متفرجتن على تطور األحداث كما اعتاد 
العرب، بل على العكس كانتا فاعلتن على مختلف الصعد وقادرتن على التعاون أيضاً متجازوتن 
خافاتهما؛ وهي رسالة لدول اإلقليم التي أفضت الى صعود القوة اإليرانية والتركية كقوى متعاونة 
ف��ي ما بينها، متجاوزة خافاتها عندما يتعلق األمر بأمنها ومصاحلها احليوية، وهو الدرس الثالث 
الذي قابله عربياً صراعات وانقابات أطاحت قوى إقليمية وسياس��ية فاعلة بدل التعاون والتوافق 
واحلوار معها، معمقة بذلك االنقس��امات والصراعات السياس��ية واالجتماعي��ة لتتحول الى حروب 

استنزاف وأزمة خانقة للدول العربية.
فالدولت��ان دخلتا في س��باق اقليمي ال يخل��و من التعاون والتنافر، غير انه يفضي الى توس��يع 
مظلة النفوذ وتوثيق أواس��ط التعاون االس��تراتيجي على حس��اب النفوذ األمريكي املستهلك شعبياً 
وسياسياً واملستند الى رؤية استشراقية ممجوجة في اإلقليم؛ ما يعني ان كلتا الدولتن ستعمد الى 
تأمن مصاحلها في املنطقة بذات الطريق بعد ان جنحتا في التعامل مع الفوضى اإلقليمية املتوقعة 

عن استقال كردستان العراق، ومبباركة روسية بالتأكيد.
ان س��يناريو كردس��تان قابل للتكرار في اماك��ن اخرى من االقليم؛ ما يتطلب م��ن الدول العربية 
ان تبدأ بالتفكير في كيفية حتصن نفس��ها من خال تطوير نظمها السياسية وبناء حوارات حقيقية 
م��ع ش��عوبها، وتعريف مصاحلها القومية بش��كل واضح لبناء ش��بكة متينة م��ن املصالح ال تعتمد 
عل��ى مفاهي��م ذاتية وآنية ال تصمد في املواجهات الكبرى؛ فخريط��ة اإلقليم دخلت في مرحلة جديدة 
م��ن التبلور وإعادة التش��كل، ال يع��ّول فيها على مقوالت تقليدية، بل على حل��ول ومقوالت من خارج 
الصن��دوق التقليدي في املنطق��ة، واضعاً العرب امام حقيقتن: إما ان تكون صاحب خيار اآلن، أو ان 

تكون با خيار بعد أيام.{

مظاهرة في برلين 
ضد وصول اليمين المتطرف إلى البرلمان

حكومة إقليم شمال العراق
تقترح تجميد نتائج االستفتاء

طرح��ت حكوم��ة إقلي��م ش��مال الع��راق مبادرة 
تشمل جتميد نتائج االستفتاء الذي أجري 25  أيلول 
املاضي، ووق��ف جميع العمليات العس��كرية، والبدء 
بح��وار م��ع احلكوم��ة املركزية على أس��اس دس��تور 
الباد. جاء ذلك بحسب بيان صدر فجر يوم األربعاء 
ع��ن حكومة اإلقليم. وقال البيان إن »الوضع واخلطر 
ال��ذي يتع��رض ل��ه  اإلقلي��م والع��راق، يف��رض على 
اجلميع أن يكونوا مبس��توى املس��ؤولية  التاريخية ، 
وعدم دف��ع األمور حلالة  القتال بن الق��وات العراقية  

والبيشمركة  )قوات اإلقليم(«.
وأض��اف »الهجم��ات والصدام��ات ب��ن القوات 
العراقية  والبيشمركة املستمرة منذ 16 تشرين األول 
اجلاري(للي��وم، أدت إلى خس��ائر م��ن الطرفن، وقد 
تؤدي إلى حرب اس��تنزاف، وبالتالي تدمير النس��يج 

االجتماعي بن املكونات العراقية«.
ب��ن  »القت��ال  أن  اإلقلي��م  حكوم��ة  وأوضح��ت   
الطرف��ن ال يفرض انتص��ار أي طرف، بل يق��ود البلد 

لدمار شامل وفي جميع جوانب احلياة«.
واس��تطردت: »ل��ذا ومن موقع املس��ؤولية  جتاه 
شعب اإلقليم والعراق، نعرض ما يلي على احلكومة  

والرأي العام العراقي والعاملي:
1- وقف إطاق النار فوراً ووقف جميع العمليات 

العسكرية في إقليم كوردستان.
 2- جتميد نتائج عملية االس��تفتاء التي أجريت 

في كوردستان العراق.
 3- الب��دء بح��وار مفت��وح ب��ن حكوم��ة اإلقليم 
الدس��تور  أس��اس  عل��ى  االحتادي��ة  واحلكوم��ة 

العراقي«.
 وتصاعد التوتر بن بغ��داد وأربيل، عقب إجراء 
إقليم الشمال استفتاء االنفصال الشهر املاضي، الذي 
تؤكد احلكومة العراقية »عدم دس��توريته«، وترفض 

التعامل مع نتائجه.
 وفرض��ت الق��وات العراقي��ة خال حمل��ة أمنية 
خاطف��ة األس��بوع املاضي، الس��يطرة عل��ى الغالبية 
العظم��ى م��ن مناط��ق متن��ازع عليها ب��ن اجلانبن، 
بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة 

تذكر.
 وكانت البيش��مركة س��يطرت عل��ى تلك املناطق 
في أعقاب انهيار اجليش العراقي أمام تقدم مس��لحي 

تنظيم »داعش« اإلرهابي عام 2014.
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أردوغان: عملية إدلب 
بصدد االكتمال

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  ق��ال 
أردوغان إن العملية العس��كرية التي تنفذها 
ب��اده ف��ي محافظ��ة إدل��ب بش��مال غرب��ي 
س��ورية اكتملت إلى ح��د بعيد لك��ن األمر لم 
ينت��ه بالنس��بة إل��ى منطقة عفري��ن التابعة 
حملافظة حلب، والتي تسيطر عليها »وحدات 
حماية الشعب الكردية«، اجلناح العسكري 
ل�»ح��زب االحت��اد الدميوقراطي« الس��وري. 
وكان اجلي��ش التركي قد ب��دأ في إقامة نقاط 
مراقب��ة في إدل��ب هذا الش��هر مبوجب اتفاق 
آستانة مع روس��يا وإيران للحد من االقتتال 
بن فصائل املعارضة واحلكومة الس��ورية، 
لكن البعض اعتبر أن العملية التركية تهدف 

في جانب منها الحتواء القوات الكردية.
وف��ي كلمة في البرملان أم��ام أعضاء في 
»ح��زب العدال��ة والتنمي��ة«، ق��ال أردوغان: 
»لقد أثمرت العملية في إدلب في ش��كل كبير، 
واملقبل سيكون عفرين. قبل هذا ماذا قلنا؟ قد 
نأتي فجأة في أي ليل��ة، قد نضرب فجأة في 

أي ليلة«.
وزاد أن »الكيانات اإلرهابية والتحركات 
االنفصالي��ة ف��ي الع��راق وس��ورية ال ميك��ن 
أن تصب ف��ي مصلحة منطقتن��ا، ومع ظلمنا 
لبعضنا بعضاً فإن من س��يتضرر هم العرب 

واألتراك واألكراد في املنطقة«.

غرينبالت ينتقد »حماس« 
ويدعم المصالحة الفلسطينية

للرئي��س  اخل��اص  املبع��وث  انتق��د 
األميركي دونالد ترامب جيس��ن غرينبات، 
تصريحات رئيس حركة »حماس« في قطاع 
غزة يحيى السنوار التي قال فيها إن احلركة 

»ستمسح إسرائيل عن الوجود«.
وق��ال غرينب��ات، خال لق��اء عقده مع 
أرب��ع ش��خصيات من قط��اع غزة ف��ي فندق 
امللك داود في الق��دس احملتلة إن تصريحات 
السنوار »ُتعيد تفجير املوقف، وتنفي وجود 

أي تغيير لدى حركة حماس«.
وكان الس��نوار قال اخلميس املاضي إن 
االعتراف بإس��رائيل لم يعد مطروحاً حالياً، 

بل »كيف سنمحوها عن الوجود«.
ومع ذل��ك، أك��د غرينبات خ��ال اللقاء 
املصاحل��ة  »تدع��م  األميركي��ة  اإلدارة  أن 
ه��ذا  ف��ي  املصري��ة  واجله��ود  الفلس��طينية 
تصريح��ات  أن  ال��ى  إش��ارة  ف��ي  الش��أن«، 
الس��نوار لن تؤثر س��لباً في املوقف األميركي 

من املصاحلة.

تونس: السبسي يصادق
 على »قانون المصالحة«

صادق الرئيس التونس��ي الباجي قائد 
السبس��ي عل��ى مش��روع قان��ون للمصاحلة 
م��ع موظف��ن متهم��ن بقضاي��ا الفس��اد في 
النظام الس��ابق. وذكرت رئاسة اجلمهورية 
في بيان، أن »السبس��ي تول��ى ختم القانون 
األساس��ي املتعلّ��ق باملصاحل��ة ف��ي املجال 
اإلداري وذل��ك إثر إحالته م��ن الهيئة املوقتة 
ملراقب��ة دس��تورية مش��اريع القوان��ن، بعد 
عدم حصوله على الغالبية املطلقة إلقراره«.
واعتب��رت الرئاس��ة أن »ه��ذا القان��ون 
الذي ص��ادق علي��ه البرمل��ان ف��ي 13 أيلول 
املاض��ي، يه��دف إل��ى تهيئ��ة من��اخ مائ��م 
يش��جع على حترير روح املبادرة في اإلدارة 
والنه��وض باالقتصاد الوطني وتعزيز الثقة 
ف��ي مؤسس��ات الدول��ة«. وكان كات��ب ع��ام 

هيئة دس��تورية القوانن )موقتة( حيدر بن 
عم��ر أعل��ن أن »الهيئة قررت إحالة مش��روع 
املج��ال  ف��ي  املتعل��ق باملصاحل��ة  القان��ون 
اإلداري عل��ى رئيس اجلمهوري��ة لعدم توافر 
الغالبي��ة املطلوب��ة إلص��دار الق��رار«، حيث 
ص��ّوت 3 من اعضاء الهيئ��ة ملصلحة الطعن 
مقاب��ل 3 ضده. وينص قانون الهيئة املوقتة 
ملراقب��ة دس��تورية القوان��ن عل��ى أن القرار 
ُيتخ��ذ وف��ق غالبية أعض��اء الهيئة الس��تة، 
وفي حال تس��اوي األصوات يحال مش��روع 
القان��ون على رئيس اجلمهوري��ة للمصادقة 

عليه أو لرفضه.

عقوبات أميركية
 على جيش ميانمار

فرضت الوالي��ات املتحدة عقوبات على 
جي��ش ميامن��ار بس��بب تورط��ه ف��ي أعمال 
العن��ف ضد أقلي��ة الروهينغا املس��لمة التي 
ف��ر أكثر م��ن نص��ف مليون م��ن أبنائه��ا إلى 
وتش��مل  املاض��ي.  آب   25 من��ذ  بنغ��ادش 
العس��كرية  املس��اعدات  خف��ض  العقوب��ات 
لوح��دات وضابط متورط��ن في العنف ضد 
الروهينغا. وهي ستضاف إلى قيود موجودة 
أصاً ضد قوات ميامنار، وحظر مفروض منذ 
أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري.

كم��ا ق��ررت اإلدارة جتمي��د النظ��ر ف��ي 
اإلعف��اء م��ن التأش��يرات لكب��ار املس��ؤولن 
العس��كرين ف��ي ميامن��ار، وإلغ��اء دع��وات 
موجه��ة إلى كبار مس��ؤولي ق��وات األمن في 
هذا البلد حلضور نشاطات تنظمها الواليات 

املتحدة.
وأكدت الناطقة باس��م وزارة اخلارجية 
األميركي��ة هي��ذر نوي��رت، أن��ه »ال ب��د أيضاً 
من محاس��بة أي أف��راد أو كيانات مس��ؤولة 
ع��ن الفظائ��ع، مب��ا ف��ي ذل��ك اجله��ات غي��ر 

احلكومية«.
وكان وزير اخلارجي��ة األميركي ريكس 
تيلرسون حّمل األسبوع املاضي قادة جيش 
ميامن��ار مس��ؤولية األزم��ة احلالي��ة. وقال: 
»ل��ن يقف العالم متفرجاً عل��ى الفظائع التي 
حصل��ت«، مش��دداً عل��ى ض��رورة »ضبط« 

اجليش.

أمير الكويت ُيحّذر من 
تصعيد في األزمة الخليجية

حّذر أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجلاب��ر الصب��اح، م��ن تصعي��د محتم��ل في 
األزم��ة اخلليجي��ة، مش��دداً عل��ى أن ب��اده 
تتوس��ط حلماية مجلس التعاون اخلليجي 

من »التصدع واالنهيار«.
وق��ال أمير الكويت في خطاب ألقاه أمام 
البرمل��ان مفتتح��اً دورة تش��ريعية جدي��دة: 
األزم��ة  ف��إن  ومتنياتن��ا،  آلمالن��ا  »خاف��اً 
اخلليجي��ة حتم��ل ف��ي جنباته��ا احتم��االت 
التط��ور، وعلينا جميعاً أن نك��ون على وعي 
كام��ل مبخاط��ر التصعي��د مب��ا ميثل��ه م��ن 
دعوة صريح��ة لتدخات وصراعات إقليمية 
ودولية لها نتائج بالغة الضرر والدمار على 

أمن دول اخلليج وشعوبها«.
أضاف: »ولذلك يج��ب أن يعلم اجلميع 
ب��أن وس��اطة الكوي��ت الواعي��ة الحتم��االت 
توس��ع ه��ذه األزم��ة ليس��ت مجرد وس��اطة 
تقليدي��ة يق��وم بها ط��رف ثالث ب��ن طرفن 
مختلف��ن، نحن لس��نا طرف��اً ثالث��اً بل نحن 
ط��رف واح��د مع الش��قيقن الطرف��ن، هدفنا 
األوح��د إص��اح ذات الب��ن وترمي��م البي��ت 
اخلليج��ي الذي هو بيتن��ا ونتحرك حلمايته 

من التصدع واالنهيار«.

فيتو روسي ضد استكمال 
التحقيق الكيماوي في سوريا

عارض��ت روس��يا جتديد مجل��س األمن 
تفويض مهمة حتقق في اس��تخدام أس��لحة 
كيميائي��ة في س��وريا، لتنهي مهم��ة اللجنة 
املخول��ة بذل��ك. وهذا التحقي��ق الذي جتريه 
األس��لحة  حظ��ر  ومنظم��ة  املتح��دة  األمم 
الكيميائي��ة واملعروف باس��م »آلية التحقيق 
املش��تركة«، كلف��ت ب��ه اللجن��ة الدولي��ة في 
ع��ام 2015 باإلجماع م��ن دول مجلس األمن 

الدول��ي وعددها 15، وُج��دد التفويض عاماً 
آخ��ر ف��ي 2016، قبل أن تس��تعمل موس��كو 
الفيت��و إلنهاء هذا التفويض الذي كان ينتظر 
جتديده في منتصف تش��رين الثاني املقبل. 
وتقدم آلية التحقيق املش��تركة تقريرها يوم 
26 تش��رين األول اجلاري بش��أن املس��ؤول 
عن الهجوم الذي وقع يوم 4 نيسان املاضي 
واس��تهدف بلدة خ��ان ش��يخون اخلاضعة 
لس��يطرة املعارض��ة الس��ورية وأس��فر ع��ن 
مقتل العشرات. وكانت روسيا تريد مناقشة 
التقرير قبل التصويت على مد تفويض املهمة 
ولم تفلح محاولة سفيرها لدى األمم املتحدة 

فاسيلي نيبنزيا لتأجيل التصويت.

السعودية »تعود
 إلى اإلسالم المعتدل«!

الس��عودي األمي��ر  العه��د  تعه��د ول��ي 
محمد بن س��لمان )32 عام��اً( بقيادة مملكة 
معتدل��ة ومتحررة من االفكار املتش��ددة، في 
تصريحات جريئة تتماشى وتلبي طموحات 
مئات املس��تثمرين املجتمعن ف��ي الرياض. 
وج��اءت تصريحات��ه خ��ال مش��اركته ف��ي 
م��ن  االول  الي��وم  ضم��ن  حواري��ة  جلس��ة 
منت��دى »مب��ادرة مس��تقبل االس��تثمار« في 
عنيف��اً  هجوم��اً  مواقف��ه  ومتث��ل  الري��اض. 
ونادراً من مسؤول س��عودي رفيع املستوى 
على أصح��اب األفكار املتش��ددة ف��ي اململكة 
احملافظ��ة الت��ي ب��دأت تش��هد ف��ي األش��هر 
األخيرة بوادر انفت��اح اجتماعي، في مقدمها 

السماح للمرأة بقيادة السيارة. 
وق��ال األمير محم��د: »نحن فق��ط نعود 
الى ما كنا عليه، اإلس��ام الوس��طي املعتدل 
األدي��ان«.  وجمي��ع  العال��م  عل��ى  املنفت��ح 
وأض��اف: »لن نضيع 30 س��نة م��ن حياتنا 
في التعامل مع أفكار مدمرة. سندمرها اليوم 
وفوراً«. وتابع: »س��نقضي على التطرف في 

القريب العاجل«. 
وأش��ار ال��ى ان »األفكار املدم��رة« بدأت 
تدخل الس��عودية ابتداء من ع��ام 1979 في 
اط��ار مش��روع »صح��وة« ديني��ة تزامن مع 
قي��ام الثورة اإلس��امية في إي��ران. وأوضح 
ان »السعودية لم تكن كذلك قبل عام 1979. 
السعودية واملنطقة كلها انتشر فيها مشروع 
صحوة بعد عام 1979 ألس��باب كثيرة )...( 

فنحن لم نكن في الشكل هذا في السابق«. 

ألمانيا: اليمين المتطّرف 
َيعد بـ»عصر جديد«

تعه��د اليم��ن املتط��رف إط��اق »عصر 
جديد« ف��ي املانيا إث��ر مش��اركته األولى في 
مجلس الن��واب املنتخب حديث��اً، وأثار جدالً 
كبي��راً منذ اجللس��ة األول��ى للبرمل��ان عندما 
اعتبر نفس��ه ضحية ظلم يش��به الظلم الذي 
أحلق��ه النازي��ون مبعارضيه��م ف��ي برمل��ان 
1933. وق��ال بيرن��د باوم��ان أح��د ممثل��ي 
الن��واب ال���92 األعضاء ف��ي ح��زب »البديل 
م��ن أج��ل املاني��ا« ف��ي اجللس��ة االفتتاحية 
للبوندستاغ: »لقد قال الشعب كلمته، عصر 
جدي��د يبدأ اآلن«. وهذه هي امل��رة االولى في 
تاريخ الب��اد، منذ احلرب العاملي��ة الثانية، 
التي يش��ارك فيه��ا مثل هذا الع��دد من نواب 
اليم��ن املتطرف في البرمل��ان الذي انبثق من 
االنتخابات التش��ريعية التي اجريت في 24 
ايلول املاضي. وأثار ح��زب »البديل من أجل 
املاني��ا« جدالً كبيراً حن اعتب��ر أنه يتعرض 
للنب��ذ م��ن قب��ل األح��زاب األخ��رى، مقارن��اً 
م��ا يواجه��ه مبعان��اة ضحاي��ا املمارس��ات 

النازية.

لقطات سريعة

شروط أميركية لتأييد أي حكومة 
تجمع فتح وحماس

أعلن مبعوث الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى الش��رق األوس��ط جيسون 
غرينب��ات يوم اخلميس أن حكومة الوحدة الفلس��طينية التي ميكن ان تش��كلها 

حركتا فتح وحماس يجب أن تتعهد نبذ العنف وان تعترف بإسرائيل.
وص��رح غرينب��ات ف��ي بي��ان قائ��اً إّن »الواليات املتح��دة تؤكد م��ن جديد 
أهمية التقّيد مببادئ اللجنة الرباعية )للش��رق األوس��ط( أال وهي أن أي حكومة 
فلس��طينية يج��ب أن تلت��زم التزاماً ال لب��س فيه بنب��ذ العنف واالعت��راف بدولة 
إس��رائيل وقبول االتفاقات وااللتزامات السابقة املوقعة بن الطرفن، مبا في ذلك 

نزع ساح اإلرهابين وااللتزام باملفاوضات السلمية«.
وأضاف غرينبات في بيان نش��رته القنصلية األميركية في القدس انه »إذا 
كان��ت حماس معنية بأي دور في حكومة فلس��طينية، فيجب عليها أن تقبل هذه 

املتطلبات األساسية«.
وتعتب��ر إس��رائيل والوالي��ات املتح��دة واالحت��اد األوروب��ي حرك��ة حماس 
»منظم��ة إرهابي��ة«. ويطالب��ون دائم��اً بتخليه��ا عن الكفاح املس��لح ض��د الدولة 

العبرية واالعتراف بإسرائيل.
م��ن جهتها اعتب��رت حركة حماس التي تس��يطر على قطاع غ��زة ان مطالب 
مبعوث الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى الش��رق األوسط جيسون غرينبات 
ح��ول املصاحل��ة ب��ن حركتي فت��ح وحم��اس تش��كل »تدخاً س��افراً« بالش��أن 

الفلسطيني.
وق��ال القيادي في احلركة باس��م نعيم في تصريح��ات صحفية »هذا تدخل 
س��افر بالشأن الفلسطيني ألن من حق شعبنا ان يختار حكومته حسب مصاحله 
االس��تراتيجية العلي��ا«، مضيفاً ان بيان غرينبات الذي أك��د فيه وجوب اعتراف 
حكومة الوحدة الوطنية التي قد تش��كلها احلركتان بإس��رائيل وان تنبذ العنف، 

امنا جاء بضغط من احلكومة اليمينية في إسرائيل.
ويع��د رد اإلدارة االميركية أول رد واضح على اتفاق املصاحلة الفلس��طينية 
الذي وقع في القاهرة بن حركة فتح وحركة حماس، بهدف وضع حّد لانقس��ام 

الفلسطيني املستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
ومبوجب هذا االتفاق يفترض ان تس��تعيد الس��لطة الفلس��طينية الس��يطرة 

على قطاع غزة بحلول األول من كانون األول القادم.
وسيسعى الطرفان أيضاً إلى تش��كيل حكومة وحدة، بينما ميكن حماس ان 
تنضم في نهاية املطاف إلى منظمة التحرير الفلس��طينية، وليس هناك ما يش��ير 
إل��ى ان حم��اس التي خاض��ت ثاث حروب مع إس��رائيل منذ عام 2008 س��تحل 

جناحها العسكري )كتائب عز الدين القسام(.

كش��ف قائد املقاومة 
ف��ي محافظ��ة  الش��عبية 
غ��رب  )جن��وب  تع��ز 
الش��يخ حم��ود  اليم��ن(، 
املخافي، مس��اء االثنن، 
عن مؤام��رة تتعرض لها 
املدينة؛ بهدف تطويعها. 
وق��ال ف��ي بي��ان نش��ره 
مبوق��ع  حس��ابه  عل��ى 

»فيس��بوك«، إن تعز تتعرض -وما زالت- خلذالن مبرمج وكيد ممنهج، تعاضدت 
فيه قوى مختلفة؛ بهدف كس��ر إرادته��ا وتطويعها؛ للتنازل عن املش��روع الوطني 

الكبير وحلم الدولة االحتادية.
وأض��اف أن الكي��د تعاظم على تعز، وبلغ حداً مؤس��فاً ومؤملاً، منعت فيها من 
احلصول على أس��باب القوة والس��اح ال��ازم لانتصار الناجز على من أس��ماهم 

االنقابن املعتدين )في إشارة إلى احلوثين وقوات صالح(.
كما أكد الشيح املخافي أن عملية حترير تعز توقفت في شهر نيسان 2016، 
وس��ط م��ن وصفه��م ب�»املعتدين البغ��اة«، في قص��ف املدين��ة واملناط��ق الريفية 
مبختلف األسلحة، ومن جهات عدة، سقط فيها مدنيون كثر قتلى وجرحى. مشيراً 
إل��ى أن جرح��ى املدينة لم يلقوا االهتمام الازم، فضاً عن غياب الرعاية ألس��ر من 

أسماهم »الشهداء« مبا يوازي تضحياتهم ونضالهم.
وج��دد قائ��د مقاومة تع��ز تأكيده أن هنال��ك مؤام��رة وخذالناً تتع��رض لهما 
مدينة تع��ز، مثمناً اإلجراءات احلكومي��ة األخيرة، لكنه اعتبرها غي��ر كافية لتغّير 
واق��ع املدينة، عبر تنفيذ خطة التحرير الش��امل، واعتماد موازنات التش��غيل غير 
منقوصة، أس��وة بغيرها من احملافظات. وقال إن هذه املؤامرة مكشوفة، تستهدف 

في نهاية املطاف وحدة الباد واستقرارها.
ودعا املخافي أبناء مدينتي »تعز وإب« الذين التحقوا بتشكيات املقاومة في 
محافظات الباد، للعودة إلى مدنهم، وااللتحام مع رفاق الساح لتحرير املدينتن، 

اللتن جرى توزيعهما في إقليم واحد »اجلند«، في إطار الشكل االحتادي للدولة.
وحث العسكرين على العودة إليها، أفراداً وكتائب؛ لغوث وحترير تعز، على 
اعتبار أنها كلمة الس��ر في القضية وبوابة احلل، الفتاً إلى أن مدينة تعز بالنس��بة 
إل��ى اليمن أجمع هي القضي��ة واملصير.. ويكفي ما ضاع م��ن الوقت في ما وصفها 

ب�»مغالطات سمجة وحجج واهية«.
وكان املخاف��ي قاد املقاومة الش��عبية في مدينة تعز، ض��د احلوثين وقوات 
صال��ح، منذ نيس��ان 2015، قبل أن يتم اس��تبعاده إلى اخلارج، بضغوط يس��ود 

االعتقاد على نطاق واسع في الباد بأن اإلمارات تقف وراءها.{

قائد مقاومة تعز يكشف عن مؤامرة 
تتعرض لها المدينة
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دّوامة العنف والعنف المضاد في مصر.. لماذا وإلى متى؟!
ال يزال نزيف الدم مستمراً في مصر، وال يبدو أنه 
سوف يتوقف قريباً. فقبل أيام سقط نحو 15 شرطياً 
ما بن ضباط ومجندين في ما س��ّمته وزارة الداخلية 
املصري��ة »اش��تباكاٍت« وقع��ت في طري��ق الواحات 
البحري��ة )عن��د الكيل��و 135 جن��وب غ��رب مدين��ة 
القاهرة( بن قوات للش��رطة ومسلحن، فيما تتحدث 
تقارير إخبارية عن ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 
خمسن قتياً، وإصابة العشرات، فضاً عن اختطاف 

ضابط شرطة، قيل في ما بعد إنه مت حتريره.
وحت��ى كتاب��ة هذه الس��طور، ل��م ُتع��رف هوية 
املسلحن، ولم تعلن أية جماعة تبنيها العملية، التي 
تعّد األكثر دموية وعنفاً ضد قوات الش��رطة املصرية 
من��ذ انق��اب الثالث م��ن يولي��و 2013. ومن��ذ وقوع 
احل��ادث، راج��ت أخبار وتكهن��ات عن ت��وّرط تنظيم 
املرابط��ن فيه، وهو تنظيم نش��أ وظهر على الس��احة 
اجلهادية في مصر منتصف العام اجلاري )2017(، 
بقيادة الضابط السابق في ساح الصاعقة املصرية، 

هشام عشماوي. وإذا ما ثبت ذلك، فإنه يعني أن مصر 
مقبلة على دورة من العنف اجلهادي غير مسبوقة. 

واجلن��ود  الضب��اط  قت��ل  عملي��ة  أن  الغري��ب 
املصرين في اش��تباكات الواحات جرت بش��كٍل يكاد 
يك��ون بدائي��اً من حي��ث التخطيط والتنفي��ذ، وهو ما 
يكش��ف الفش��ل الذري��ع ف��ي التعاطي معه. فحس��ب 
رواي��ة الداخلي��ة املصرية، فإن العملي��ة جرت بعدما 
وصل��ت إليه��ا معلومات ع��ن وجود جماعة مس��لحة  
تختب��ئ في كه��وف منطق��ة الواح��ات، وتع��ّد للقيام 
بهجماٍت عل��ى مواقع وأهداف حيوي��ة داخل القاهرة 
كاألبني��ة الرس��مية والكنائ��س.. إل��خ، ل��ذا حتّرك��ت 
ق��وة من الش��رطة، من أج��ل التصّدي له��ذه اجلماعة 
املسلحة التي باغتت الشرطة بالهجوم، قبل أن تصل 
هذه إلى منطقة اختباء تلك. وتكش��ف هذه الرواية أن 
ثم��ة اختراقاً واضحاً جلهاز الش��رطة من املس��لحن، 
وأن ثمة من أبلغ املسلحن بتحّركات قوات الشرطة، 
بغرض أن تباغت هي بالهجوم، وهو ما حدث بالفعل، 

ورمبا هذا هو سبب ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي 
استخدمت فيه أسلحة ثقيلة، منها قذائف صاروخية 

»آر.بي.جي« وعبوات ناسفة.
يأت��ي هجوم الواح��ات عقب أقل من أس��بوع من 
هجوم آخر ش��نته مجموعاٌت مسلحة، تابعة لتنظيم 
والية س��يناء وسط منطقة العريش، وأسفر عن مقتل 
ما يقرب من 15 مجنداً، وذلك من خال استهداف عدة 
كمائ��ن في منطقة كرم القواديس واجلورة وبركان 5، 
وسط مدينة العريش في محافظة شمال سيناء. وهو 
لي��س الهجوم األول الذي تتعّرض له قوات الش��رطة 
واجليش ف��ي مصر، ولن يكون األخي��ر في ظل دوامة 
العنف والعن��ف املضاد التي بدأت قب��ل حوالى أربع 

سنوات، وال تزال تأكل أبناء الوطن. 
وإذا ما ثب��ت فعلياً أن تنظي��م املرابطن هو الذي 
يق��ف خلف هج��وم الواحات، وهو ال��ذي بايع تنظيم 
القاع��دة قبل حوالى عامن، فهذا يعني أن مصر باتت 
محاص��رة ب��ن تنظيمي��ن إرهابي��ن كبيري��ن، والية 
س��يناء في الش��رق، واملرابطن في الغ��رب. وكاهما 
يتمتع بخب��رة قتالية واضحة، ولديه أس��لحة ثقيلة 

متطورة، ويبدو أن لديه قدرة متويلية لعملياته.
ويظل البعد السياس��ي للعنف احلالي أمراً مهماً 
في فه��م الص��ورة الكلي��ة لألوض��اع في مص��ر، فمن 
يتاب��ع بيان��ات جماع��ات العن��ف التي ظه��رت على 
الس��احة املصرية خ��ال العامن األخيرين يكتش��ف 

بس��هولة العاق��ة ب��ن حال��ة القم��ع الذي ميارس��ه 
النظ��ام احلال��ي جت��اه بعض التي��ارات اإلس��امية، 
وارتف��اع مع��دالت التط��ّرف والعن��ف ل��دى قطاعات 
من ش��باب اإلس��امين الذي��ن انخرطوا ف��ي الصراع 
املس��لح ض��د الدولة ومؤسس��اتها وش��خوصها. فلم 
تشهد مصر، طوال تاريخها احلديث مثل هذا االرتفاع 
في معدل العنف، س��واء الذي متارس��ه الدولة جتاه 
خصومه��ا، أو ال��ذي متارس��ه اجلماع��ات واخلاي��ا 
والتنظيمات املس��لحة ضد الدولة ومؤسس��اتها، مبا 
في ذلك عقدا الثمانينات والتس��عينات اللذان ش��هدا 
عمليات مس��لحة ضد الش��رطة، وبعض السياسين 

املصرين واألجانب.
واألنكى إصرار النظام احلالي على التعاطي مع 
العنف م��ن منظور أمن��ي وحس��ب، دون وجود رؤية 
سياس��ية أو اجتماعية للتصدي ل��ه، بل يبدو اقترابه 
األمني فاشاً إلى حد بعيد، كما تدل على ذلك العمليات 
اإلرهابية التي تقع باس��تمرار ويدفع ثمنها كثيرون. 
وعل��ى الرغ��م من أن هذا الفش��ل األمني يظه��ر النظام 
مبظهر العاجز عن حماية أفراده ومؤسس��اته، إال أنه 
ال يتوقف عن توظيفه سياس��ياً، فاحلوادث اإلرهابية 
املتكّررة تدعم سرديته عن محاربة اإلرهاب، وتكسبه 
تعاطف��اً داخلياً وخارجياً هو ف��ي أمّس احلاجة إليه، 
خصوص��اً في ظ��ل فش��له االقتص��ادي واالجتماعي. 
ل��ذا، ال غراب��ة أن يظ��ل وزي��را الداخلي��ة والدفاع في 
موقعيهما، على الرغم من فش��لهما الذريع في حماية 

أفرادهما من هجمات اإلرهابين.
س��تظل مص��ر تدور ف��ي دائ��رة العن��ف والعنف 
املضاد، ما لم ُيعَتَرف بوجود أزمة سياس��ية طاحنة، 
وم��ا ل��م ُتط��َرح رؤي��ة سياس��ية ش��املة، تنطلق من 
مصاحل��ة مجتمعي��ة، تس��حب البس��اط م��ن حت��ت 

جماعات العنف، وترفع غطاء املظلومية عنها.{

بقلم: خليل العناني

ذك��رت هيئة اإلذاع��ة البريطانية »بي بي س��ي« أن 
55 من عناصر الشرطة املصرية قتلوا في اشتباكات مع 

مسلحن مساء اجلمعة في منطقة الصحراء الغربية.
ونقلت الهيئة عن مصدر بوزارة الداخلية أن القتلى 
ه��م 35 مجنداً، وعش��رون ضابطاً )10 ضب��اط عمليات 
خاص��ة، وعش��رة ضب��اط باألم��ن الوطن��ي، وضاب��ط 

باملباحث(.
كم��ا أكد مراس��ل قناة احل��رة األمريكية س��قوط 53 
قتي��اً في صفوف ق��وات األمن املصرية وفق��اً ملصادر من 

وزارة الداخلية كذلك.
وكان��ت مص��ادر أمني��ة قال��ت لوكال��ة رويت��رز إن 
30 عل��ى األق��ل م��ن أف��راد الش��رطة املصري��ة قتل��وا في 
االش��تباكات التي وقع��ت يوم اجلمعة مع مس��لحن في 
صحراء الواحات على مسافة نحو 135 كيلومتراً جنوب 

غربي القاهرة.
وقال��ت املص��ادر إن املس��لحن اس��تخدموا قذائ��ف 
صاروخية )آر.بي.جي( وعبوات ناس��فة ضد قوة أمنية 
كبيرة داهمت مخبأ لهم، مما أوقع خس��ائر بشرية كبيرة 

في صفوف القوات.

تعهد الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماك��رون لنظيره 
املص��ري عبد الفتاح السيس��ي بدع��م مصر، وق��ال إنه ال 
يعطي »دروساً« لآلخرين في ما يتعلق بحقوق اإلنسان، 
ف��ي إش��ارة إل��ى أن املنظم��ات احلقوقي��ة الدولي��ة كانت 
تضغط من أجل أن يتخذ موقفاً من تدهور حقوق اإلنسان 

مبصر.
وق��د وقع��ت كل م��ن باري��س والقاه��رة عل��ى اتفاق 

تعاون في كافة املجاالت.
وق��ال ماك��رون -ف��ي مؤمت��ر صحف��ي مش��ترك مع 
السيس��ي عق��ب محادث��ات ج��رت بينهم��ا ي��وم الثاثاء 
بقص��ر اإلليزيه في العاصمة باريس- إن فرنس��ا ملتزمة 
بدع��م مصر ف��ي كل املجاالت. وأش��ار في ه��ذا اإلطار إلى 
أن حكومت��ه قررت إرس��ال بعثة اقتصادية إل��ى القاهرة 
مطلع العام القادم، مش��يراً إلى رغب��ة باريس في تطوير 

املبادرات االقتصادية مع مصر.
ورداً عل��ى س��ؤال ع��ن موقف��ه م��ن أوض��اع حق��وق 
اإلنس��ان ف��ي مص��ر، ق��ال الرئي��س الفرنس��ي إن��ه مدرك 
للظ��روف األمني��ة الت��ي يتحرك فيه��ا الرئي��س املصري، 
وإن السيس��ي لدي��ه »حتّدي��اً« يتمثل في اس��تقرار باده 
ومكافحة التط��رف الديني. وأضاف بهذا الش��أن: »أؤمن 
بس��يادة الدول وال أعطي دروساً لآلخرين، كما ال أحب أن 

يعطي أحد بادي دروساً«.
لك��ن ماكرون قال في املقاب��ل إن مواجهة التنظيمات 
اإلرهابي��ة يج��ب أن تتم في ظل احت��رام القانون وحقوق 
اإلنس��ان وتش��جيع املجتمع املدن��ي. كما قال إن فرنس��ا 
ومصر تخوضان معركة مش��تركة ض��د اإلرهاب، مضيفاً 

م��ن  ع��دداً  إن  بي��ان  ف��ي  الداخلي��ة  وزارة  وقال��ت 
املتشددين قتلوا في االشتباكات وإن قوات األمن ما زالت 
متش��ط املنطق��ة. فيم��ا كانت مص��ادر إعامي��ة مصرية، 
حتدث��ت عن س��تة عش��ر  م��ن رج��ال الش��رطة املصرية 
قتل��وا وأصي��ب ثمانية آخرون في اش��تباكات وقعت مع 
مس��لحن مبنطقة صح��راء الواحات مبحافظ��ة اجليزة 

جنوب القاهرة.
ونقلت صحيف��ة اليوم الس��ابع املصرية عن مصدر 
أمني قوله إن جميع أفراد القوة األمنية التي وقعت معها 
االش��تباكات مع العناصر املس��لحة بصحراء الواحات، 

قتلوا، فيما جنا ضابط وأربعة أفراد شرطة فقط.
وم��ن بن القتلى س��تة م��ن الضباط عل��ى األقل من 
بينهم ضابط برتية عميد، فيما أصيب عدد من املسلحن 

بجراح.
وق��ال املص��در إن عدداً من مس��لحي حركة س��واعد 
مصر )حسم( أطلقوا النار على قوة أمنية كانت متوجهة 
إل��ى مكان يختبئون به إللقاء القب��ض عليهم، وأوقعوها 
ف��ي كمن محك��م، وه��و ما تس��بب ف��ي زيادة اخلس��ائر 

البشرية في صفوف الشرطة.{

أن باريس والقاهرة تعمان من أجل حل سياس��ي شامل 
في س��وريا، وأن باده تدعم خريطة الطريق التي تقودها 

األمم املتحدة للحل السياسي في ليبيا.
م��ن جهته، نف��ى الرئيس املصري وجود ممارس��ات 
للتعذي��ب في الب��اد، وأكد -في معرض رده على س��ؤال 
بش��أن حقوق اإلنس��ان في مصر- أن ما تنشره منظمات 

حقوق اإلنسان ليس كله صحيحاً ويجب احلذر منه.
س��بل  ماك��رون  م��ع  بح��ث  إن��ه  السيس��ي  وق��ال 
مكافح��ة اإلره��اب، واجلهود املصرية إلجن��اح املصاحلة 

الفلسطينية، وأهمية حتقيق سام املنطقة. 
وق��ال مراس��لون في باري��س إن ماك��رون خّيب أمل 
الكب��رى املعني��ة بحق��وق اإلنس��ان  الدولي��ة  املنظم��ات 
واحلريات، على غرار »هيوم��ن رايتس ووتش« ومنظمة 
العف��و الدولية و»مراس��لون با ح��دود«، وأش��ار إلى أن 
هذه املنظمات كانت رسمت صورة قامتة ألوضاع حقوق 
اإلنس��ان مبص��ر، ولفت إل��ى أن موق��ف ماك��رون من هذا 
امللف محكوم بعوامل من بينها الصفقات العس��كرية بن 

باريس والقاهرة.
وكان��ت منظم��ات حقوقي��ة دولي��ة طالب��ت ماكرون 
بإثارة ملف انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات في مصر 

خال الزيارة التي قام بها السيسي لفرنسا.
وفي هذا اإلطار، نظمت »مراس��لون با حدود« وقفة 
للتضامن مع الصحفين مبص��ر، وحمل أعضاؤها صوراً 
لصحفي��ن مصري��ن تعرض��وا لانته��اكات، كم��ا رفعوا 
الفت��ات تطالب بحماية الصحفي��ن والكف عن ماحقتهم 
وانتهاك حقوقهم األساسية في حرية التعبير والعمل.{

55 قتياًل من الشرطة المصرية
في اشتباكات مع مسلحين بالقاهرة

»ماكرون« يرفض إعطاء السيسي »درسًا« 
في حقوق اإلنسان

السيسي وماكرون
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»قطرئيل« و»السيسي ئيل«..أّيwهما »ئيل«؟!
ال أعرف إن كان قادة الكيان الصهيوني، يدركون 
م��آل دعاية س��لطة االنق��اب في مص��ر، عب��ر أذرعها 
اإلعامي��ة، التي ت��دور حول أن إس��رائيل ع��دّو، وأنه 
يكفي ألن ُيتهم إنس��ان أو دولة ما، بعاقة مع كيانهم، 
حتى تس��قط عن��ه وعنها الثق��ة واالعتب��ار، أم أنهم ال 

يدركون ذلك؟!
ففي الوقت الذي يتقرب فيه عبد الفتاح السيسي 
إلى اإلس��رائيلين بالنواف��ل، فإن إعام��ه عندما يريد 
التش��نيع على خصم، يرميه بالوالء إلس��رائيل، وهي 
دعاي��ة وإن اس��تخدمت من قبل أصدقاء إس��رائيل في 
املنطقة، فإنها كاش��فة عن أنه رغ��م مرور أربعن عاماً 
عل��ى زي��ارة الس��ادات للكنيس��ت، وتوقي��ع معاهدة 
الس��ام املصري��ة – اإلس��رائيلية، ف��إن ال��رأي الع��ام 
العرب��ي ال يزال إل��ى اآلن ينظر إلى إس��رائيل على أنها 
ع��دّو، ل��م تنج��ح كل دعاي��ات األنظم��ة احلاكم��ة في 
تبديد حالة العداء هذه، رغم دعوة السيسي لتوسيع 
املعاه��دة، ورغ��م أن أنظم��ة جدي��دة، تغ��دو خماصاً 

وبطاناً، من أجل أن تقيم عاقة صداقة مع إسرائيل!
ف��ي موقع��ة »اليونس��كو«، قامت دعاي��ة األذرع 
اإلعامي��ة لانق��اب العس��كري في القاه��رة، على أن 
املرش��ح القطري مدعوم إس��رائيلياً، فإس��رائيل تركت 
املرش��حة الفرنس��ية اليهودي��ة، واملرش��حة املصرية 
املدعوم��ة م��ن نظ��ام ي��رى أن وظيفت��ه ه��ي حماي��ة 
أم��ن إس��رائيل، واملدعومة أيض��اً من رئيس��ة اجلالية 
اليهودية في مصر، لتدعم مرشح قطر، وجرى وصف 

قط��ر لذلك بأنها »قط��ر ئيل«، وعندما كانت املنافس��ة 
بن املرشحة الفرنس��ية واملرشح القطري، كان هتاف 
أح��د أف��راد البعث��ة املصري��ة ف��ي اليونس��كو بحي��اة 
فرنس��ا؛ وأعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة املص��ري أن باده 
تدعم املرشحة الفرنس��ية التي تدخل في منافسة مع 
املرش��ح القطري، ومت الدفاع عن هذا الشذوذ إعامياً، 
بأن��ه ال يجوز للقاهرة أن تقف مع مرش��ح »قطر ئيل«، 

وكأن »ئيل« في عداء مع نظام عبد الفتاح السيسي!
ف��ي احلقيق��ة، ف��إن »ئي��ل«، تلي��ق نس��بتها إلى 
النظ��ام االنقاب��ي ف��ي مص��ر، فمبك��راً أعلن��ت »ئيل« 
أن العاق��ة بينه��ا وبن السيس��ي أقوى م��ن عاقتها 

م��ع نظ��ام مبارك، م��ع أن املخل��وع كان كنز إس��رائيل 
االس��تراتيجي، بحسب وصف قادة إس��رائيلين، وإذا 
كان مفك��رون اس��رائيليون قد دعوا إلى ع��دم »عرقلة 
السيس��ي«، بالطل��ب من��ه إع��ان صداقته إلس��رائيل 
حتى ال يتم إحراجه داخلياً، فقد تطوع هو ولعب على 
املكش��وف واس��تقام أكثر مما ينبغي وأعل��ن املرة تلو 
امل��رة، أن مهمات��ه الوظيفية تتلخص ف��ي حماية أمن 
اإلس��رائيلين، فأثبت جدارت��ه باحلصول على اللقب: 

»ئيل«!
ولم يك��ن كام��ه مج��رد تصريحات لاس��تهاك 
الدول��ي، فه��و يق��وم بعملية تدمي��ر س��يناء، وتهجير 
أهال��ي رف��ح، واخلط��وة التالي��ة تفريغه��ا متام��اً من 
الس��كان، حلماي��ة أم��ن اإلس��رائيلين، وق��ام بتدمير 
األنف��اق، وحصار الش��عب الفلس��طيني في غ��زة لهذا 
الهدف، كما تولى تش��ويه حركات املقاومة بواس��طة 
إعامه، ووصل به احلال حّد أنه لم يجرؤ في مناسبة 
حرب أكتوبر من كل عام، أن يتحدث عن االنتصارات، 
أو أن يذكر أن هذه احلرب تفّوق فيها اجليش املصري 
على »العدّو« اإلسرائيلي، فحرب أكتوبر هي سطر في 
خطابه، واالنتصار فيها هو جملة، وال شيء عن العدو 
ال��ذي انتصر علي��ه املصري��ون، وكأن انتصارهم كان 

على النفس في معركة اجلهاد األكبر!
وف��ي املقاب��ل، ف��إن قط��ر منح��ازة إل��ى القضي��ة 
الفلس��طينية، ولم يع��د خافياً على أح��د أنها منحازة 
إل��ى املقاومة، واس��تقبلت عل��ى أراضيها ق��ادة حركة 
حماس، ودعمت الش��عب الفلس��طيني في غ��زة الذي 
يحاصره السيس��ي حتى يجبره عل��ى االنبطاح، وقد 
وضع��ت دول احلص��ار العرب��ي، بقي��ادة محم��د ب��ن 
زاي��د وكيل أعمال »ئيل« في املنطقة، ش��رط طرد قادة 
حماس من الدوحة ضمن شروطها الثاثة عشر، التي 
طلب��ت بتنفيذها لرف��ع احلص��ار، وإذا كان من اجلائز 
في الس��ابق القول إن حماس ارتكبت أعم��االً إرهابية 

في مصر، فإن اس��تقبال وفودها ف��ي القاهرة، وتلبية 
مدي��ر املخاب��رات لدع��وة قائد احلرك��ة عل��ى الغداء، 
ينس��ف هذا االتهام، ويؤك��د أن العداء حلماس هو ألن 
اس��رائيل تعاديها، وألن وكاء »ئيل« في املنطقة، رأوا 
أنهم ميك��ن أن يجردوها من س��احها، فا متثل خطراً 
على »ئيل«، وقد نس��وا االتهام الس��ابق بأنها ارتكبت 

أعماالً إرهابية ضد مصر!
وقناة »اجلزيرة« التي يرميها اإلعام السيساوي 
بالصهيوني��ة، هي صوت املقاومة عند كل اعتداء وقع 
عل��ى غ��زة، وكانت صوت األم��ة عندما ج��رى حصار 
املس��جد األقص��ى، وكان لها دور ُيذكر فيش��كر لنصرة 
داعم��ة  الفلس��طينين  وراء  تق��ف  وكان��ت  األقص��ى، 
بتس��ليط الضوء على نضالهم لفتحه، ولم يكن غريباً 
أن يعل��ن »نن ياه��و« صدي��ق عبد الفتاح السيس��ي 
العداء لها ويطلب س��حب تراخيص مزاولة املهنة من 
مراس��ليها، وق��د تاقت إرادته م��ع إرادة دول احلصار 

»ئيل«، في طلب إغاق »اجلزيرة«!
وف��ي الوق��ت ال��ذي ك��رر السيس��ي في��ه إعان��ه 
ف��ي األمم املتح��دة بوظيفته األساس��ية وه��ي حماية 
أم��ن اإلس��رائيلين، كان أمي��ر قطر يتح��دث عن احلق 

الفلسطيني، وعن العدوان اإلسرائيلي!
قط��ر؟.. نع��م قط��ر!.. وأن��ا أعل��م نظ��رة التعالي 
التي حتكم س��لطة االنبطاح في القاه��رة، حّد معايرة 
السيسي قطر بقلة عدد سكانها، في وقت يقف فيه أمام 
ممثلي دولتي البحرين واإلمارات، ويضحك محمد بن 

زايد في باهة كأنه ولي عهد الصن الشعبية!
نعم قطر، فرئيس برملان الكويت هو من طرد وفد 
إس��رائيل من احتاد البرملان الدول��ي، وهو أمر ال ميكن 
أن يقدم علي��ه عبد الفتاح السيس��ي أو رئيس برملانه 

ولو عبر كوابيسهما!
رمب��ا ال يعن��ي الق��ادة اإلس��رائيلين إال حتقي��ق 
مصاحله��م ولو عبر عميل مس��تتر، لكن ه��ذه الدعاية 
من املتورط��ن بفعل العمالة فعاً، تعمق من مش��اعر 
الكراهي��ة، وه��ي دعاي��ة غي��ر مباش��رة ض��د الع��دو 
االس��تراتيجي لألمة، وال يعلم جنود رب��ك إال هو، وقد 
ورد ف��ي األثر أن الغب��اء جند من جن��ود الله، بجانب 
القّم��ل والضفادع واجل��راد والدم!.. انظ��ر إلى »عمرو 
أديب«، و»أحمد موس��ى«، و»مليس احلديدي«، واختر 

لكل منهم ما يناسبه من هذه املخلوقات!{

بقلم: سليم عزوز 

هل نحن أمام طالق أميركي تركي؟!

بقلم: خورشيد دلي

رمب��ا ثمة قناع��ة عميقة لدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ب��أن اإلدارة األميركية كانت 
تريده ميتاً، أو على األقل معتقاً، فيما لو جنح االنقاب العسكري صيف العام املاضي. لكن أردوغان 
الذي زار موس��كو مراراً بع��د ذلك، وعقد اتفاقيات اس��تراتيجية معها، مثل ش��راء املنظومة الدفاعية 
الصاروخي��ة إس 400، وأخرى مماثلة في مجاالت النفط ومد أنابيبه وبناء مفاعات نووية، ويزور 
طهران وينس��ق معها ضد إقامة دولة كردية مس��تقلة على وقع االس��تفتاء الذي نظمه حليفه القدمي 
مس��عود البرزان��ي... أردوغان ه��ذا يعطي أوام��ر حلكومته بإصدار بي��اٍن، بالقوة نفس��ها، رداً على 
البيان األميركي الذي قضى بتعليق تأشيرات الدخول لألتراك، بل واعتقال موظف ثان في القنصلية 
األميركي��ة ف��ي إس��طنبول، تعبيراً عن لهج��ة التح��ّدي والنّدية، وهذا س��لوك تركي لم نش��هده، منذ 
اجتهت تركيا غرباً، وانضمت إلى حلف ش��مال األطلسي )الناتو( عام 1952، وارتبطت استراتيجياً 
باملنظومة الغربية األطلس��ية، وتقوم بدور وظيفي، سواء في مواجهة االحتاد السوفياتي السابق أو 

العالم اإلسامي. 
في املقلب اآلخر، أي في واشنطن، ال أحد يستجيب لطلبات أنقرة الدائمة بتسليم فتح الله غولن، 
املتهم بتدبير االنقاب العس��كري الفاشل، كما أن اإلدارة األميركية تتجاهل طلبات احلكومة التركية 
امللحة بوقف الدعم األميركي لكرد س��ورية بالس��اح، بل وتواصل إرس��ال مزيد من الش��حنات منها 
لهم، وتنش��ر قواتها برفقة وحدات حماية الش��عب الكردية على احل��دود التركية، وتقصي تركيا عن 
املش��اركة في معرك��ة الرقة، وتعتمد عل��ى »قوات س��ورية الدميقراطية« وحدها ف��ي معركة كبرى. 
وعل��ى املس��توى الثنائ��ي، باتت تركي��ا جتد صعوب��ة بالغة في احلص��ول على أي ش��يء أو موقف 
أميرك��ي يثب��ت أن التحالف الق��دمي بينهما بخير، حتى أنه��ا جتد صعوبة كبيرة ف��ي احلصول على 
قطع الس��اح والغيار التي نصت عليها االتفاقيات العسكرية األميركية – التركية، ال سيما في مجال 
صناعة مقاتات إف - 16، وهكذا تتضافر اخلافات بن واشنطن وأنقرة يوماً بعد آخر، وتتراكم مع 

الشهور والسنوات، حتى تبدو كأنها باتت أمام أزمة مفتوحة تنذر بالطاق االستراتيجي. 
وص��ول العاق��ة التركي��ة – األميركية إلى هذا املس��توى من التوت��ر، نابع م��ن إدراك تركيا أنها 
ل��م تعد مرتبطة اس��تراتيجياً بالغرب، بش��ّقيه األميرك��ي واألوروبي، وأن لها مصالح اس��تراتيجية 
بروس��يا وإيران ألس��باب سياس��ية واقتصادية وأمني��ة. وعليه، باتت سياس��اتها أكث��ر جرأة على 
الصعي��د اخلارجي، وهي أمام إحساس��ها بتوف��ر مروحة من اخليارات االس��تراتيجية باتت ترى أن 
السياسة األميركية في موقع العدّو املتربص بها، ال سيما عندما تدعم اإلدارة األميركية حزب االحتاد 
الدميقراطي الكردي، حليف حزب العمال الكردس��تاني، وكذلك عندما متتنع عن تس��ليم غولن الذي 
تشن السلطات التركية حرباً شرسة ضد عناصره وأنصاره في الداخل واخلارج، ولعل من يدقق في 
م��ا يكتبه اإلعام التركي، هذه األيام، يرى حجم اإلحس��اس الترك��ي بالعداء جتاه احلليف األميركي 

السابق.
م��ن الواضح أن العاقات األميركية – التركية، وعلى الرغم من بعدها االس��تراتيجي واحليوي 
للطرفن، لم تعد محكومة بالقواعد الناظمة لها في فترة احلرب الباردة، فواش��نطن لم تعد تتصرف 
كأنه��ا تق��ود حلفاً أو مح��وراً بقدر م��ا تتصرف انطاق��اً من مصاحله��ا وأجندتها اخلاص��ة، حتى لو 
تعارضت مع مصالح احللفاء، كما أن تركيا اليوم ليست كما كانت في السابق مجّرد شرطي أو مخفر 
أمام��ي للوالي��ات املتحدة واحللف األطلس��ي، فألردوغ��ان تطلعاته وطموحاته الت��ي تتجاوز حدود 
الرؤية األميركية، وبن التحوالت في احلالتن ثّمة تفكيك لبنية العاقة القدمية، دون معرفة إن كان 
ما سبق سيؤدي إلى تفكيك هذه العاقة التاريخية، لكن الثابت أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة جلهة 

الدور والوظيفة.{

تيلرسون من الدوحة: حان الوقت لحل األزمة الخليجية
ومستعدون الستضافة الحوار

ريك��س  األمريك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  ق��ال 
األزم��ة  حل��ل  ح��ان  ق��د  »الوق��ت  إن  تيلرس��ون 
اخلليجية«، معرباً عن اس��تعداد باده لتيس��ير 
احل��وار واس��تضافته«. جاء ذلك، خ��ال مؤمتر 
صحف��ي مش��ترك م��ع نظي��ره القط��ري الش��يخ 
محم��د بن عب��د الرحمن آل ثاني، ي��وم األحد، في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ورداً عل��ى س��ؤال ح��ول م��ا إذا كان��ت هناك 
نّية أمريكي��ة لفرض حل لألزم��ة اخلليجية، قال 
تيلرس��ون: »ليس لدين��ا أي نّية لفرض حل على 
أي ط��رف«. وأض��اف: »نحن نبقى عل��ى اتصال 
مع جميع األطراف، والرئيس ) األمريكي( دونالد 
ترامب تواص��ل مع قادة ال��دول املعنية وأبلغهم 
أن��ه يؤمن ب��أن الوقت ق��د حان إليج��اد حل لهذا 

النزاع«.
وأعرب عن استعداد باده »لتيسير احلوار، 
إما من خال تيسير املفاوضات، أو وضع خريطة 

حل«.
وأض��اف: »لق��د عّبرنا عن وجه��ة نظرنا أنه 
ح��ان الوقت إليج��اد حل لألزمة، وسنس��تمر في 
ع��رض أي مس��اعدة بإمكاننا تقدميه��ا من خال 

اس��تضافة احل��وار أو تيس��يره او دع��م اجلهود 
طويل��ة األم��د ألمي��ر الكوي��ت«. فيم��ا ق��ال وزير 
خارجي��ة قطر الش��يخ محمد ب��ن عبدالرحمن آل 
ثان��ي، خال املؤمتر، إن باده لم تصلها رس��ائل 
رس��مية ع��ن تأجي��ل القم��ة اخلليجي��ة املرتق��ب 

استضافتها بالكويت في كانون األول املقبل.
وحم��ل آل ثان��ي، ال��دول املقاطع��ة لب��اده 
املس��ؤولية إن حصل التأجيل بسبب »تعنتها«، 

على حد تعبيره.
وف��ي وق��ت س��ابق وص��ل تيلرس��ون إل��ى 
الدوحة قادماً من العاصمة السعودية الرياض، 
في ثان��ي محطات جولة خارجية تش��مل خمس 
دول. وقبيل توجهه إلى الدوحة، جدد تيلرسون 
خال مؤمتر صحفي عقده مع نظيره الس��عودي 
عادل اجلبير ف��ي الرياض، دعوت��ه للحوار حلل 
األزمة اخلليجية وإع��ادة وحدة مجلس التعاون 

اخلليجي.
وهذه زيارة تيلرس��ون الثانية للس��عودية 
وقط��ر خ��ال أربع��ة أش��هر، بع��د الزي��ارة التي 
أجراه��ا في مت��وز املاضي وش��ملت الس��عودية 

وقطر والكويت.{
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وتهريج وإجنازات وهمّية، ودعاية جوفاء سرعان ما عجزت عن تسويق 
النكسة.

وكان ختامها التعديل الوزاري األخير الذي اس��تكمل إعادة كّل وزراء 
بن عل��ي تقريباً إلى مناصبهم، وكانت الّنهض��ة أّول املرّحبن. وأصبحت 
تونس تعيش دكتاتورية مبّطنة: يقول الش��عب ما يش��اء ويفعل احلاكم 

ما يريد.
ول��وال املقاومة الش��عبّية ونض��االت الش��باب لع��ادت الدكتاتورّية 
اخلش��نة السافرة باستغال خطر اإلرهاب، ولكن الّشعب الذي لم يسمح 
لإلره��اب ب��أن يس��تغّل نقمته عل��ى الّنظام وتص��ّدى له جنب��اً إلى جنب 
مع اجليش واألمن، لم يس��مح للّنظام بأن يس��تغّل احل��رب على اإلرهاب 
لتركيعه وس��لبه حقوق��ه. ثّم اس��تدعي البرملان ليق��ّر احلكومة اجلديدة 
ففع��ل ف��ي ي��وم واح��د )كعادت��ه(، دون تقيي��م ألداء احلكومة الّس��ابقة 
ورئيس��ها، ودون تدقيق في الشخصيات املرّشحة والبرامج. ثّم استدعي 
ليمّرر قانوناً لتبييض الفس��اد مرفوضاً ش��عبّياً ومخالفاً للدستور، ففعل 
ف��ي غي��اب قرابة نص��ف األعض��اء، وبطريقة بلغ��ت حّد خ��داع األحزاب 

لنّوابها.
ليس أس��وأ مّم��ا وصلت إلي��ه تون��س إالّ س��يناريو الدولة الفاش��لة 
واحلرب األهلّية، وهي س��يناريوهات مستحيلة ومرفوضة دولّياً. ولذلك 

قلنا إّنه لم يكن باإلمكان أسوأ مّما كان.
نعم ال وجود لثورة »بالش��وكة والس��كن«، وكّل ث��ورة تتبعها فترة 
مضطرب��ة، لك��ن ش��ّتان بن اضط��راب الصع��ود واإلصاح��ات اجلذرية 
واحلازم��ة )واحلديث هن��ا عن احملاس��بة والتطهير وتغيير السياس��ات 
ولي��س االنتقام واالجتثاث( نحو العدل والتح��ّرر والنهوض، واضطراب 
التي��ه الذي يفض��ي إلى انتكاس بس��بب غي��اب احلزم والرؤي��ا والقيادة 

واليقظة. 
ال ميكن تش��خيص التجربة التونس��ية دون التركيز على دور حركة 
الّنهض��ة باعتباره��ا الفاع��ل الرئيس��ي، وتوافقها مع حركة ن��داء تونس 
باعتباره��ا الركيزة التي يقوم عليها نظام احلكم الفاس��د والفاش��ل. وإذا 
أردنا أن نختصر التجربة في جملة واحدة فإننا نقول إّن الّنهضة اتخذت 
مس��اراً وّرطه��ا ف��ي توافق مغش��وش ضّي��ع الّث��ورة وأهدافه��ا واحلركة 

ومشروعها.{

م��ا يحدث في تونس ُيحّير احلليم ليس فقط لهوله وس��رعته، ولكن 
أيض��اً حلجم النك��وص وخيب��ة األمل. أح��ام وتطلّعات ش��عب تتحّطم، 
وأهداف ثورة واعدة تتبّخر، ومش��روع إصاحي صمد عقوداً وضّحت من 
أجل��ه أجي��ال يهوي، ويهوي معه ع��دد من رّواده الذين رّش��حتهم األقدار 
ليق��ودوا ثورة ش��عب ونهضة وطن فأبوا إالّ أن يرع��وا مع الَهَمل، وفرصة 
ذهبّية نادرة للتحّرر والّنهوض ضاعت أو تكاد مببّررات أقبح من الفش��ل 

.)...(
ف��ي تون��س قامت ثورة س��لمّية واعدة، أس��قطت الّنظام ولم ُتس��قط 
الّدول��ة، بل ل��م تربك عملها. أس��قطت نظاماً معزوالً ومنبوذاً ش��عبّياً )با 
جذور طائفية أو عقائدية(، واجليش التونس��ي الذي كان دوماً بعيداً عن 
السياس��ة تخلّى بس��رعة عن الّنظام، ولم يتوّل الس��لطة الت��ي أتته على 

طبق من فّضة.
والش��عب التونس��ي متعلّ��م ومتم��ّدن ومس��الم ومتجان��س، ف��كّل 
التوانس��ة تقريباً عرب مسلمون س��ّنة على املذهب املالكي، وتونس دولة 
صغيرة غير قابلة للتقس��يم، والثورة لم تأت م��ن فراغ ولم حُتدث فراغاً، 
ففي تونس مجتمع مدني عريق وتاريخ حافل بالّنضاالت، وإدارة عريقة 

ودرجة معقولة من االنضباط اإلداري.
اخلاص��ة أّن تونس س��لمت م��ن كّل املطّب��ات التي أطاح��ت ثورات 
الربي��ع العرب��ي، وهي الوحيدة الت��ي توافرت فيها فرص��ة حقيقّية ليس 
لاس��تقرار فق��ط -فذلك حتصي��ل حاصل- ولك��ن لإلقاع، والس��يناريو 
الس��وري والليبي واملصري واليمني كلّها مس��تحيلة في تونس )ودونها 

فيتو دولي( وجتّنبها ال يعّد إجنازاً.
كم��ا أّن الثورة ف��ي تونس فّجرت احل��س الوطني ال��ذي كبته القمع 
والفس��اد والتهمي��ش، ووّح��دت الّش��عب حت��ت الراي��ة الوطني��ة وعلى 
مطال��ب احلّرية والعدال��ة االجتماعية والعيش الكرمي ومحاربة الفس��اد 
واحملس��وبّية. كان ذلك املش��هد بعد الثورة: حس وطن��ي ووحدة وطنّية 

وتطلّعات كبرى وزخم ثوري.
ثّم متّر س��بع س��نوات فيكون املش��هد كالتالي: كّل املؤّش��رات في كّل 
املجاالت س��لبّية وفي تراجع )إحصائيات مفزع��ة في االقتصاد والتعليم 
والصّحة واألخاق واملعامات واخلدمات والبطالة واجلرمية واملخّدرات 

والطاق واالنتحار(.
بل��د أكثر تبعّية وفس��اداً مّما كان عليه قبل الث��ورة )وتلك »معجزة« 
حتس��ب للطبقة السياس��ية(، بلد على حافة اإلفاس وغارق في الّديون، 
ودول��ة راعي��ة للفس��اد، ومجتم��ع )خاص��ة الش��باب( ف��ي قّم��ة اليأس 

واإلحب��اط والع��زوف عن الش��أن العام واملش��اركة السياس��ية )83% ال 
ينوون املشاركة في االنتخابات(.

أكثر من مئة ألف تلميذ يتركون املدارس كّل س��نة، وعودة مدرس��ية 
بنق��ص 15 ألف مدّرس، وحلُم الش��اب التونس��ي هو مغ��ادرُة الباد ولو 

باملغامرة بحياته في زوارق املوت.
لم يبق سياسي واحد يصّدقه الّناس أو يثقون به أو يكترثون لكامه، 
بلد محكوم بعملّية سياسية هّش��ة تتغّير فيها احلكومة كّل سنة، ونظام 
هّش هو مجّرد واجهة للّسفارات والشركات واملافيات التي حتكم وتنهب 
الباد. تونس اليوم هي معقل للموس��اد ومستباحة لكّل من هّب ودّب من 

املخابرات والدول األجنبّية.
ل��م تخ��ُط تونس خط��وة واح��دة على طريق الش��فافّية واحملاس��بة 
)اللذين ميّثان جوهر الدميقراطية(. أحداث الثورة )الشهداء واجلرحى 
والقّناصة(، واغتياالت سياسية، وموت غامض لكّل من اقترب من امللّفات 
احلّساسة، وفساد مستشٍر ومحمي في كّل املجاالت، وقضايا فساد كبرى 
توّرط فيها سياسيون ومسؤولون كبار، وقواعد عسكرّية أجنبّية سّرية، 
وتاعب وتزوي��ر لانتخابات، ومتويل ضخم مش��بوه لألح��زاب، وغّش 

وتهريب وتهّرب ضريبي.
كّل ذلك ميّر دون حتقيق ومحاسبة، وملّا اكتشف الشعب أّن في الباد 
ثروات مكتومة ومنهوبة، وطالب بكش��ف حجمها وعائداتها وبحّقه فيها، 
تب��ّن أّن البرملان واحلكومة ليس��وا بأعلم من الش��عب، فوعدت احلكومة 
ر البرملان قانوناً  بتش��كيل جلنة جلمع املعلومات عن ثروات الباد، وم��رّ

يعفي احلكومة من نشر عقود البترول والغاز.
احلزب الذي أسقطته الثورة يحكم بالتوافق مع احلزب الذي انتخبه 
الش��عب لقي��ادة الث��ورة، والذي ب��دأ التوافق ي��داً عليا وانته��ى إلى تابع 

وبحّب من طرف واحد.
اس��تغّل حزب املخلوع نشوة السياسين وانش��غالهم باخلزعبات 
والصراع على الغنائم، فلملم صفوفه في حزب جديد في حزيران 2012، 
ثّم وّفر له التوافق مع الّنهضة طوق النجاة واحلصانة، ثم فاز بعد س��نة 
باالنتخابات التشريعية التي قاطعتها غالبّية الشباب والقوى املناصرة 
للثورة، ثّم فاز باالنتخابات الرئاسية التي اختارت النهضة فيها احلياد.  
ل��م يخرج التونس��ّيون من ثورته��م الواعدة إالّ بحّري��ة التعبير التي 
انتزعوها يوم 14 كانون الثاني 2011. وما تا ذلك فهو للّنسيان: ثرثرة 

تونس بعد الثورة.. لم يكن باإلمكان أسوأ مما كان!!
بقلم: سهيل الغنوشي )بتصّرف(

صفقة القرن وفق السلوك اإلسرائيلي واألميركي والصمت العربي: تطبيع مقابل السراب
يس��تدّل مما كش��فته قن��اة التلف��زة اإلس��رائيلية 
الثاني��ة منذ أي��ام، أن »صفق��ة القرن« التي بّش��ر بها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، هي مجرد صيغة من 
صيغ التس��وية اإلقليمية التي رّوج لها بش��كل خاص 
رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيام��ن نن ياهو ووزيره 
أفيغدور ليبرمان. ووفقاً خلطة ترامب للتس��وية، فإن 
ال��دول العربي��ة هي الط��رف الوحيد ال��ذي مّت حتديد 
الثم��ن ال��ذي يدفعه س��لفاً ضمن هذه التس��وية، وهو 
التطبي��ع الكامل مع إس��رائيل. ومن املفارقة أن اخلطة 
لم تتط��رق للثمن ال��ذي يتوجب على إس��رائيل، التي 
حتت��ل األراض��ي الفلس��طينية والعربي��ة، دفعه بعد 

إجناز »الصفقة«. 
وبغض النظر عن تفاصيل اخلطة، فإن الس��لوك 
األميرك��ي ي��دل عل��ى أن ه��ذه الصفقة س��تفضي إلى 
اإلس��رائيلي  االحت��ال  بق��اء  عل��ى  ش��رعية  إضف��اء 
لألراضي الفلسطينية احملتلة، خصوصاً أن الواليات 
املتح��دة تتبنى التصور اإلس��رائيلي ملكان��ة األراضي 

الفلسطينية احملتلة.
ف��ي مقابل��ة نش��رتها مع��ه قب��ل فت��رة صحيف��ة 
»يسرائيل هيوم«، نفى الس��فير األميركي في تل أبيب 
)ديفيد فريدمان( أن تكون إس��رائيل متارس االحتال 
م��ن خال تواجده��ا في الضف��ة الغربي��ة. إلى جانب 
ذل��ك، فق��د صمتت واش��نطن ع��ن سلس��لة الق��رارات 
الت��ي اتخذتها حكومة االحتال، خال ش��هر تش��رين 
األول احلالي، بش��أن تدش��ن عدد كبير من املش��اريع 
االس��تيطانية ف��ي أرج��اء الق��دس والضف��ة الغربية، 
وهو ما ميثل ض��وءاً أخضر أميركياً يس��مح لتل أبيب 
بحس��م مصي��ر األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة قب��ل 
أن ينطل��ق قط��ار »التس��وية اإلقليمي��ة«. فق��د أقدمت 
احلكومة اإلس��رائيلية أخيراً على خطوات عدة جتعل 
من فرص التوصل إلى تس��وية تقوم على االنس��حاب 
م��ن األراض��ي احملتلة ت��ؤول إل��ى الصفر. ف��ألول مرة 

من��ذ عقدين من الزمان، أقّرت حكوم��ة نن ياهو خطة 
لتدشن جيب استيطاني جديد في قلب مدينة اخلليل. 
وم��ن الواض��ح أن من يق��وم بالبن��اء في قل��ب مدينة 
فلس��طينية يصل تعداد س��كانها ألكثر م��ن 120 ألف 
نس��مة ال يضع في حس��ابه إمكانية االنس��حاب منها. 
إلى جانب ذلك، فقد كش��فت قناة التلفزة اإلس��رائيلية 
الثاني��ة، من��ذ أي��ام أن إس��رائيل، وألول م��رة منذ 15 
عام��اً، قررت بناء حّي اس��تيطاني في قل��ب حّي جبل 
املكبر في القدس الش��رقية. وحس��ب تقديرات القناة، 
فإن إس��رائيل س��تتجه في املس��تقبل القريب لتدشن 
مشاريع استيطانية في كثير من املستوطنات النائية 
الت��ي جتنب��ت البن��اء فيه��ا بس��بب الضغ��وط الت��ي 
مارستها عليها اإلدارات الدميقراطية واجلمهورية. في 
الوقت ذاته، فقد صمتت اإلدارة األميركية عن سلس��لة 

م��ن املواقف الت��ي عّبر عنه��ا نن ياهو والتي تنس��ف 
األسس التي ميكن أن تستند إليها أية تسوية للصراع 
تلب��ي احلد األدنى من احلقوق الوطنية الفلس��طينية. 
فخ��ال االحتفال الذي نظ��م األس��بوع املاضي مبرور 
خمس��ن عاماً على احتال الضفة الغربية، توعد نن 
ياهو بأن تبقى منطقة »غور األردن«، التي تش��كل 28 
في املائة من مس��احة الضفة الغربية، ضمن السيادة 
اإلسرائيلية، عاوة على تعهده بأال تتم إزالة ولو بيتاً 

واحداً من أية مستوطنة من مستوطنات الضفة.
في الوقت نفسه، فإن اجنراف املجتمع اإلسرائيلي 
نحو التطرف أش��عل تنافس��اً بن الساس��ة واألحزاب 
اإلسرائيلية لتبني مواقف متطرفة من الصراع، ترسي 
دعائ��م إجم��اع داخلي يس��تحيل مع��ه التوص��ل إلى 
تس��وية تقوم على االنس��حاب من األراض��ي احملتلة. 

فوزير احلرب اإلس��رائيلي الس��ابق، موش��يه يعلون، 
الذي يتطلع لتش��كيل حزب جدي��د يتنافس من خاله 
عل��ى زعامة »الدول��ة« في االنتخاب��ات املقبلة، صّرح 
أخي��راً بأن »الس��ام لن يح��ل«، وأن��ه يتوجب »جلب 
مليون يهودي آخر لاس��تيطان« في الضفة الغربية. 
وحت��ى لو راه��ن أحد عل��ى إمكاني��ة أن يحدث حتول 
عل��ى موازي��ن الق��وى الداخلية ف��ي إس��رائيل بحيث 
يص��ل إل��ى احلك��م حتال��ف اليس��ار والوس��ط، ف��إن 
الفروق األيديولوجية قد انعدم��ت متاماً بن األحزاب 

الصهيونية في كل ما يتعلق باملوقف من الصراع.
زعي��م ح��زب العم��ل، آف��ي جب��اي، ال��ذي يعتبر 
نفس��ه ممثل »معس��كر الس��ام« اإلس��رائيلي، أوضح 
أخيراً أنه في حال توليه رئاس��ة احلكومة فلن يسمح 
بإزالة مس��توطنة واحدة من املستوطنات في الضفة. 
ويتضح أن إس��رائيل حتدد باألفعال واألقوال مس��بقاً 
طابع التس��وية اإلقليمية التي يخط��ط ترامب لدفعها 

بالتعاون مع الدول العربية.
وميثل الصمت األميركي على الطفرة في املشاريع 
االس��تيطانية التي أقدم��ت عليها إس��رائيل، وجتاهل 
واش��نطن سلس��لة املواقف التي صدرت عن القيادات 
اإلسرائيلية التي يستحيل معها التوصل إلى تسوية، 
حتدي��اً لل��دول العربي��ة الت��ي تراه��ن واش��نطن على 
دوره��ا ف��ي دف��ع التس��وية اإلقليمي��ة، ال س��يما مصر 
والس��عودية واألردن، الت��ي زاره��ا جاري��د كوش��نر، 
صهر ومستش��ار الرئيس األميركي دونالد ترامب قبل 
ش��هرين لبح��ث دورها في دف��ع هذه التس��وية. وفي 
حال حافظ��ت حكومات هذه الدول عل��ى الصمت إزاء 
املواق��ف األميركي��ة واإلس��رائيلية، ف��إن تعاونها مع 
اجلهود الهادفة لتحقيق التس��وية اإلقليمية قد يعني 

تسليمها بصيغة »التطبيع مقابل السراب«.{

بقلم: صالح النعامي
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باكستان: توحيد الجماعات الدينية لمواجهة أميركا
إسام آباد �� صبغة الله صابر

باتت باكستان حالياً في صلب مرحلة حساسة 
املباش��رة  ومهم��ة ألس��باب ع��دة، ومنه��ا عاقته��ا 
باالستراتيجية األميركية التي توحي بأن باكستان 
حتّول��ت من إحدى ضحايا اإلره��اب إلى »داعم له«، 
ف��ي وقٍت بوش��ر العم��ل ف��ي الواليات املتح��دة على 
االستعانة بالهند، منافسة باكستان في اإلقليم، في 
جهود محاربة اإلرهاب. كما تزداد الفجوة في إسام 
آباد بن اجليش الباكس��تاني واحلكومة املدنية إثر 
إقالة رئيس الوزراء الس��ابق نواز شريف، بحكم من 

احملكمة العليا.
في ه��ذا الس��ياق، كان متوقعاً ب��روز حراك في 
مح��اور عدة، بقي��ادة اجلي��ش الباكس��تاني كاعب 
رئيس��ي فيه، ومن تل��ك احملاور: توحي��د اجلماعات 
الديني��ة، السياس��ية منها وغير السياس��ية، متهيداً 
ألداء دور ب��ارز مس��تقباً، حتديداً في ح��ال حتّولت 
السياسة الباكستانية إلى مساٍر مناقض للسياسات 
األميركية، علماً أن تلك اجلماعات معروفة مبناهضة 

كل ما هو غربي.
وف��ي ه��ذا الصدد، ُعق��د منذ أي��ام، اجتم��اع في 
إسام أباد لقادة األحزاب اإلسامية، بهدف مناقشة 
مجري��ات الوضع ف��ي املنطقة، حس��بما وصفه أحد 
علم��اء الدي��ن، عض��و البرمل��ان الباكس��تاني، كوهر 
شاد، ب�»املخططات الهندية اليهودية املشتركة ضد 
باده، خصوص��اً في الفترة احلالية، ألن باكس��تان 
مت��ّر مبرحلة حرجة وحساس��ة، وتواج��ه حتديات 

عدة داخلياً وخارجياً«.
واجلماع��ات  التي��ارات  »توحي��د  أن  وأض��اف 
الدينية ضروري حالياً، ألن املخططات ضد باكستان 
في تزايد«، مش��يراً إل��ى أن »القوى العاملية تس��عى 
باستخدام كل الوسائل وباستغال األجواء السائدة 
في املنطقة، ألجل إرباك األمن في باكستان«. وطالب 
الق��وى السياس��ية الداخلية بأن »تدرك حساس��ية 

املوقف«.
وش��ارك ف��ي االجتم��اع املذك��ور ق��ادة ثمان��ي 
جماعات دينية مش��هورة في باكستان، ك�»اجلماعة 
اإلس��امية« و»جمعية علم��اء اإلس��ام« و»جمعية 
بتياراته��ا  الش��يعية  واألح��زاب  احلدي��ث«  أه��ل 
املختلفة. واتفقت األحزاب الدينية على »املضّي قدماً 
ف��ي العمل لتوحيد الصف به��دف أن يكون للجماعة 
الدينية موقف موحد إزاء ما يحدث في املنطقة وعلى 

وجه اخلصوص ما تواجهه باكستان«.
كما توصلت األحزاب إلى تشكيل جلنة من ستة 
أعضاء بقيادة زعيم جمعية علماء اإلسام، املولوي 
فض��ل الرحم��ن، للعم��ل عل��ى م��دى إمكاني��ة إعادة 
»مجلس العمل املوحد« الذي ُش��ّكل عام 2002 بعد 
دخ��ول القوات األميركي��ة إلى أفغانس��تان. وترأس 
املجل��س حين��ذاك احلكوم��ة احمللي��ة بإقلي��م خيبر 

بختونخوا، ملدة خمسة أعوام.
ومع��روف أن ف��ي باكس��تان خصوص��اً وف��ي 
املنطقة عموماً، مكانة خاصة لرجال الدين والعلماء، 
لذا فإن لتوحيد اجلماعات اإلسامي آثاراً كبيرة على 
املنطق��ة. لكن في الوق��ت الراهن ب��دا وكأن للمجلس 
العتي��د ه��دف مناهض��ة االس��تراتيجية األميركية، 
العاملة على جعل باكس��تان »مؤيدة لإلرهاب« بعد 
أن كانت هي نفس��ها ضحّية له، وذلك في ظّل خشية 
إس��ام آباد من أن تكون هدفاً للضرب��ات األميركية، 
مع العل��م أن الطائ��رات األميركية ش���ّنت يومي 17 
و18 تش��رين األول احلالي س��ت غارات على معاقل 
»ش��بكة حقاني، ما أدى إلى مقتل 31 مسلحاً، بينهم 
قياديون في الش��بكة. وأغضب هذا األمر إسام أباد، 
فوصف وزي��ر اخلارجية »خواج��ه أصف« الغارات 
ب�»االنتهاك الس��افر للسيادة الباكس��تانية، والباد 
لن تتحمل ذل��ك«، الفتاً إلى أن »اس��تهداف األراضي 
الباكس��تانية س��يؤثر س��لباً على جه��ود املصاحلة 
األفغاني��ة الت��ي انطلق��ت قب��ل أي��ام ف��ي العاصم��ة 

الُعمانية مسقط«.

وعلى عكس باكستان، فإن أفغانستان اعتبرت 
أن احل��ل ه��و »اس��تهداف معاق��ل املس��لحن عل��ى 
األراض��ي الباكس��تانية«. بالتال��ي فإنه ف��ي خضّم 

تل��ك التجاذبات واملتغيرات املتس��ارعة في املنطقة، 
أصبح للجماعات الدينية دور مهم في تغيير موازين 
الق��وة، ال س��يما أن أكثر م��ن 13 ألف مدرس��ة دينية 
خاضعة لس��يطرتها. وس��بق أن أدت تل��ك املدارس 
دوراً ريادي��اً إب��ان الغزو الس��وفياتي ألفغانس��تان 
)1979 - 1989(، كم��ا وّف��رت العنص��ر البش��ري 
حلركة »طالبان«، وللجماعات املس��لحة الناش��طة 

في أفغانستان ضد احلكومة وضد القوات الدولية.
في سياق آخر، وبعد إصدار احملكمة قراراً بعزل 
رئي��س ال��وزراء الباكس��تاني ن��واز ش��ريف، فتحت 
صفح��ة جديدة م��ن الصراع ب��ن احلكوم��ة املدنية 
واملؤسس��ة العس��كرية، ألن الزعم الس��ائد، كان وما 
زال، هو أن املؤسس��ة العس��كرية كانت من وراء كل 
ما واجهته احلكومة املدنية، وكان عزل نواز شريف 

من بينها.
خال األيام األخيرة تفاقمت احلالة بن اجليش 
واحلكوم��ة املدني��ة م��رة أخرى بس��بب تصريحات 
وزي��ر الداخلي��ة الباكس��تاني أحس��ن إقب��ال، التي 
طل��ب فيها م��ن اجليش »جتنب التط��رق إلى ملفات 
اقتصادي��ة وجتاري��ة للب��اد«. ما أغض��ب اجليش 
بجانب اس��تياء األح��زاب السياس��ية، فبعضها أّيد 
موق��ف اجليش، ألنه ش��ّكل فرصة جي��دة للنيل مما 

تفعله احلكومة.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيدا�ؤنـا � د�ا�ؤنـا

فاق يا َغْوَثنا ِمن الِنّ
ما في اخللق داٌء أكبر عند الله َمقتًا، وأشدُّ في الناس َفتكًا من النفاق! إنه انحراف 
خطي����ر وَوب����اٌل ُمس����تطير، إذا ما أص����اب األم����َة كان كالنار الت����ي تأُكل األخض����َر والياِبس 

وجَتعل ُربوع البالد َدوارس!
ر النب����ي صلى الله عليه وس����لم من فتنة املنافقني، وأَش����َفَق على أمته من ُظهور  ح����َذّ
ُف عليكم ُمؤمنًا وال ُمشركًا، فأما املؤمن فُيحُجزه  أهِل النفاق فيهم، فقال: »إني ال أتخَوّ
إميان����ه، وأم����ا املش����رك فيْقَمُعه ُكفره، ولكن أخ����اف عليكم ُمنافقًا عاِلم اللس����ان يقول ما 

تعَلمون، ويعمُل ما ُتنِكرون« رواه الطبراني والبزار.
فاملناف����ق ال�ُمخال����ط أش����دُّ َخط����رًا على أه����ل اإلميان من الَع����ُدِوّ احمل����ارب، ألنه يقوم 
بالهدم واإلفس����اد من الداخل وهو آِمٌن ُمس����تأِمن، ال ُتالِحُظه الُعيون وال َتكِشُفه املدارك 
حبِة والصداقة هم شرٌّ من اجليوش  والُعقول. إن اجلواس����يس الذين يلبسون أثواب الصُّ
ال�ُمحارب����ة ألنه����م ميك����رون من مواقع األمن واألم����ان، أما العدّو فإنه يح����ارب من مواقع 

احلذر واخَلطر!
إَنّ َعْبَد الله ْبَن ُأَبّي بن س����لول الذي كان يعيش في أْكناِف املس����لمني، ويحضر صالة 
اجلماعة مع املسلمني ما عدا الصالة الثقيلَة على املنافقني وهي صالُة الفجر والِعشاء، 

هو أشدُّ خطرًا وأعظُم ضررًا من صناديد قريش كأبي جْهل وأبي لهب!
إن الس����امرَيّ الذي كان من أش����ياِع موسى عليه السالم وفي ِعداد جيشه الذي أَغرى 
بني إسرائيل فأْخَرج لهم ِعْجاًل جسدًا له ُخوار، ودعاهم إلى عبادته، هو أشدُّ بأسًا وعداًء 

من عاِبد احلجر الفرعوني.
د اأُلَم ويأتي ُبنياَنها من القواعد، قد أفاض القرآن  فاق الذي َيتهدَّ وِلِعَظم َخَطِر النِّ
ة في سورِة البقرة والنساء،  لوِكية الّشاذَّ الكرمي في َبيان ِصفات املنافقني وظواِهرهم السُّ
رون بها،  ى املنافقني من ُكلِّ أَْرِدية اخِلداع التي يَتسَتّ وفي سورة التوبة الفاِضحة حتى عرَّ

يف التي يحجبون بها ِنفاقهم. وَنَزع عن ُوجوههم أقنعة الزَّ
َل أن كالم الله في أوائل س����ورة البق����رة جاء عن املؤمنني في ثالث  ومم����ا يوِج����ب التأمُّ
َرحاء في آيتني، وأما عن صف����ات املنافقني فقد جاء في ثالث  آي����ات، وع����ن الكافرين الصُّ
عش����رة آي����ة! وذلك يدلُّ على مخاط����ر كيدهم وَمكره����م وهم مخالط����ون ُمداخلون! وقد 
أوَضَحت الس����نة ال�ُمَطّهرة لنا عالمات املنافقني، فه����م يتحدثون فيكذبون، ويقولون وال 
ن����ون فَيُخون����ون، وُيخاِصمون فَيفُج����رون، ويجعلون  يفعل����ون، ويِع����دون فيخِلف����ون، وُيؤمَتَ
ِخذون  ِقي����ة ِديَنه����م وش����ِعيرتهم ف����ي عالقاته����م وُمعامالتهم؛ وم����ن عالماتهم أنه����م يَتّ الَتّ

َوجَهني ولسانني!
وق����د ب����نَيّ النبي صلى الله عليه وس����لم ُعقوبة َمن يكون ذلك في قوله: »جتدون ش����َرّ 
الن����اس ي����وم القيام����ة ذا الوجهني ال����ذي يأتي هؤالء بوج����ه وهؤالء بوج����ه« متفق عليه. 

ويقول: »َمن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة« رواه أبوداود.
يئات، ويدفنون احلسنات، فكلما رأوا سيئة أذاعوها  ومن أماراتهم أنهم ُيِش����يُعون الِسّ

ألن من طباعهم أنهم يطلبون العيوب ويفضحون السوءات. يقول الشاعر:
          إن يْسمعوا ريبة طاروا بها فَرحًا      عّني وما سمعوا من صالٍح دفنوا

إن عل����ى أهل النفاق أن ينتظروا أش����د صنوف الع����ذاب األليم مبا يتوافق مع ُكفِرهم 
ِتهم باملسلمني. وكثرة َغوائلهم، وأِذَيّ

يقول ابن عمر رضي الله عنه: »إن أش����َدّ الناِس عذابًا يوم القيامة ثالثة: املنافقون، 
َد لُهم َنصيرًا{ النساء- ْرِك األْسفِل من الناِر وَلْن جَتِ وتصديق ذلك: }إنَّ املنافقنَي في الدَّ

145، وَمن كفر من أصحاب املائدة، وآل فرعون.
فاق، ولو كانت آتيًة من  ����قاق وجراثيَم النِّ فحذار أن تهَبّ عليك رياٌح حتِمل ُبُذوَر الشِّ
ِبك، أو ُمخالِطك أو ش����ريِكك.. كي ال  َمواِقع األْمن واألمان من قائدك أو أس����تاذك أو مؤدِّ
تصبح في ُزمرة املنافقني الذين يستبدلون الدنيا بالدين والضالَل باليقني.. فيا غوثنا 

قام! ويا ويَلنا من هذا الداء الَعقام!< من هذا الَسّ

تعه��د الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان يوم 
األح��د، بأن يظ��ل عوناً للش��باب ما بقي حي��اً، متمنياً 

وصولهم إلى رئاسة الباد.
جاء ذل��ك في كلم��ة له خ��ال اجتم��اع »املجلس 
االستشاري الش��بابي 2023«، في مدينة إسطنبول؛ 
حي��ث أكد أيض��اً، أن باده قادرة عل��ى محو أي تهديد 
دون انتظ��ار إذن م��ن أح��د، وأنه��ا حتترم ش��ركاءها 

االستراتيجين بقدر احترامهم لقوانينها.
وعن ثروة الباد من الشباب، أثنى أردوغان على 
ال��دور الفّع��ال الذي يضطل��ع به الش��باب التركي في 

كافة املجاالت، ال سيما في املجال االقتصادي.
وأكد أيضاً أهمية دور الش��باب في حتقيق أهداف 
تركي��ا لع��ام 2023، وت��رك بصم��ة له��م ف��ي تاري��خ 

بلدهم.
وتعه��د الرئي��س الترك��ي بالوق��وف إل��ى جانب 
الش��باب دائماً، وأن يظل عوناً لهم ما بقي حياً، معرباً 
ع��ن فخ��ره بارتفاع معدالت الش��باب ف��ي تركيا؛ فهم 

»مصدر قوة وغنى« لهذا البلد.
وعبر عن سعادته بتبّوء الشباب مراكز مهمة في 
مؤمت��رات حزب العدال��ة والتنمية )احلاكم(، مش��يراً 
إلى أن الش��باب س��يتولون املزيد من املهام واملناصب 

خال االنتخابات البلدية املقبلة.
كم��ا أعرب أردوغ��ان عن أمله في جناح الش��باب 
بالوص��ول إل��ى البرمل��ان خ��ال االنتخاب��ات املقبلة، 
متمني��اً وص��ول الواع��د والنش��يط منهم إلى رئاس��ة 

اجلمهورية.
كان��ت التعديات الدس��تورية الت��ي وافق عليها 
الش��عب الترك��ي، ف��ي نيس��ان املاضي، ق��د تضمنت 

خف��ض س��ن الترش��ح للبرملان م��ن 25 عام��اً إلى 18 
عاماً.

وش��دد عل��ى أهمي��ة أن يتعل��م الش��باب اللغ��ة 
التركي��ة العثماني��ة، ول��و اتق��ان قراءتها كح��د أدنى، 
وق��ال: »إذا لم يتمكن الش��باب من الع��ودة إلى الكتب 
والكتاب��ات والوثائق التي كتبت )بتل��ك اللغة( طوال 
الس��نوات ال�600 املاضية، فلن يك��ون لتعلمهم اللغة 

الفرنسية جدوى«.
وتاب��ع: »ال ميكنن��ا حتقي��ق أهدافن��ا ع��ن طريق 
جلوس��نا في بلدن��ا والتح��دث بلغتنا فق��ط. أنا أولي 
أهمية قصوى لتوجه الشباب إلى بلدان أخرى وصقل 
مهاراته��م هن��اك واكتس��اب خب��رات جدي��دة، ش��رط 

احملافظة على قيمهم وثقافتهم«.{

أردوغان: سأظل عونًا للشباب ما حييت
وأتمنى وصولهم لرئاسة البالد
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األم��راض، ودع��ا األهال��ي لانضم��ام ال��ى مش��روع 
التغطية الصحية الش��املة الذي يقدمه مركز اإلميان 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت كلمات لكل من إدارة مدرس��ة النور، ألقتها 
األستاذة هدى الزيني، ووزارة الصحة القتها األستاذة 
س��اندي حلام، كما ألقت األس��تاذة ربى ضاحي كلمة 

باسم الهيئة الطبية الدولية.
في ختام النش��اط مت توزيع الهدايا على األطفال 
امللقحن، إضافة إلى فقرات تعليمية عن طريقة غسل 

اليدين وتلوين على وجوه األطفال. 

اجلمعي��ة  افتتح��ت 
للرعاي��ة  االس��امية 
معرض��اً  واالمن��اء 
لأللبس��ة ش��به املجانية، 
وذل��ك ف��ي مرك��ز مجّم��ع 
ف��ي  الدولي��ة،  بس��مة 
الهباري��ة، نه��ار الثاث��اء 
 2017/10/24 ف��ي 
الس��اعة اخلامسة عصراً، 
على  املع��رض  ويحت��وي 

ألبسة جديدة، رجالية ونسائية ووالدية، ويعود ريعه للفقراء واحملتاجن واأليتام.

برعاي��ة وحضور رئيس بلدية عرس��ال األس��تاذ 
باس��ل احلجيري، وقعت اجلمعية الطبية اإلس��امية 
ممثلة برئيس��ها الدكتور محمود السيد، وبعثة الهال 
األحمر القطري في لبنان ممثلة مبدير البرامج حس��ن 
حمدان، اتفاقية تعاون مشترك تشمل تقدمي اخلدمات 
الطبية واالغاثية للبنانين والنازحن الس��ورين في 
منطقة عرسال، وذلك عبر املبنى اجلديد ملركز االمومة 

والطفولة الذي سيفتتح خال شهور.

العام��ة  الصح��ة  وزارة  ع��ن  ممثل��ن  بحض��ور 
والهيئة الطبية الدولي��ة، أقام مركز اإلميان الصحي- 
املين��اء للرعاي��ة الصحية األولي��ة، التاب��ع للجمعية 
الطبي��ة اإلس��امية، وبالتع��اون م��ع مدرس��ة الن��ور 
املختلطة، نشاطاً تفاعلياً حول اهمية اللقاح والنظافة 

الشخصية لألطفال، تضمن عدداً من الفقرات. 
افتتح النش��اط بكلمة ملدير املركز األس��تاذ جهاد 
فاهم��ة، رحب خاله��ا مبمثل��ي وزارة الصحة، الهيئة 
الطبية الدولية إدارة مدرس��ة الن��ور واهالي الطاب. 
كم��ا أكد مجاني��ة اللق��اح وأهميته لتف��ادي الكثير من 

افتتاح معرض ألبسة في الهبارية 

الجمعية الطبية اإلسالمية والهالل األحمر 
القطري يوقعان اتفاقية تعاون مشترك 

نشاط تفاعلي حول أهمية اللقاح وغسل اليدين في مركز اإليمان 

أنشطة

انطلق��ت ي��وم اجلمع��ة املاض��ي القمة التاس��عة 
ملجموعة الدول الثماني اإلسامية النامية، في مدينة 
إس��طنبول حت��ت ش��عار »زي��ادة الف��رص م��ن خال 

التعاون«.
افتتح رئيس الوزراء الباكس��تاني ش��هيد خاقان 
عباس��ي، اجللس��ة بصفت��ه رئيس��اً لل��دورة الثامنة، 
وكان من بن املش��اركن في القمة كل من النائب األول 
للرئيس اإليراني إسحاق جيهانغيري، ونائب الرئيس 
ال��وزراء  رئي��س  ونائ��ب  كاال،  يوس��ف  اإلندونيس��ي 
املاليزي داتو سري أحمد زاهد حميدي، ووزير الدولة 
البنغالي للشؤون اخلارجية محمد شهريار عالم. كما 
ش��ارك األمن العام ملنظمة التعاون االقتصادي خليل 
إبراهيم أقجة، واألمن العام ملنظمة التعاون اإلسامي 
يوس��ف العثيمن، والنائب األول لألمن العام ملنظمة 
التع��اون االقتصادي للبحر األس��ود حتس��ن بورجو 

أوغلو، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

عل��ى م��دار ثاثة أي��ام، ج��رت فعالي��ات املؤمتِر 
ِة ِل��ُدوِر وهيئاِت اإلفتاِء  العامل��ِيّ الَثّاني لألمان��ِة العاَمّ
ف��ي العالِم حت��َت ُعن��واِن: »َدْوُر الَفْتَوى ِفي اس��تقراِر 
املجتمع��اِت«، اَلّذي انعق��َد ِفي مدينِة القاه��رِة، في ما 

بَن 17 و19 2017.
وقْد ش��ارَك في أعماِل املؤمتِر وجلساِته ُنخبٌة ِمَن 
العلماِء واملُفتَن والباحِث��َن املتخصصِن ِمْن ُمْخَتلِِف 
البل��داِن، حيُث أُثِرَيْت َجلََس��اُت املؤمت��ِر َوِوَرُش َعَملِِه 
َوَمْش��ُروَعاِتِه بأبحاِثهْم وَما داَر حوَله��ا ِمْن ُمداخاٍت 
ِر  ٍة. وَقْد أَْسَفَرْت َجلََساُت املُْؤمَتَ مفيدٍة ومناقش��اٍت مهَمّ
واجتماُع املجلِس األعلَى لألمانِة العامِة ِلُدوِر وهيئاِت 

اإلفتاِء في العالِم َعْن َخْمَسِة َمَشاِريَع، وهَي:

ف��ي  ويش��ارك 
القم��ة أيض��اً، األم��ن 
األمم  ملنظم��ة  الع��ام 
للتنمي��ة  املتح��دة 
الصناعي��ة لي يونغ، 
ونائ��ب رئي��س البنك 
للتنمي��ة  اإلس��امي 

منصور مختار.
واحتضنت تركيا 
االجتماع التأسيس��ي 
 1997 ع��ام  للمنظمة 
حن كان جن��م الدين 

أرب��كان رئيس��اً للحكوم��ة، ويعتبر أعضاؤه��ا الدول 
صاحبة الكلمة العليا بن البلدان اإلس��امية، ال سيما 
أّن تركي��ا وإندونيس��يا عض��وان أيض��اً ف��ي مجموعة 

العشرين.

1- َتْدِش��ُن ُحْزَم��ٍة ِمَن البرام��ِج التدريبي��ِة َعْبَر 
الفض��اِء اإللكترونِيّ للتواصِل وإصقاِل مهاراِت اإلفتاِء 

ِللُْمَتَصِدِّريَن ِللْفتوى حوَل العالِم.
2- إص��داُر َمَجلَّ��ٍة إلكترونيٍة باللغ��ِة اإلجنليزيِة 
 ]The Muslim Bond[ ُعن��واِن  ��َت  حَتْ
ِة لإلفتاِء في قضايا  ُتْعَنى باخللفيِة الفكري��ِة والَدَّعِوَيّ

اجلالياِت املسلمِة حوَل العالِم.
3- إصداُر موس��وعِة جمهرِة املُْفِتَن حوَل العالِم، 
اَلّتي ُتَقدُِّم مناذَج ِلاس��تنارِة واالسترش��اِد ِمَن املفتَن 

حوَل العالِم.
��ٍة إلكترونيٍة للتعليِم اإلس��امِيّ  4- إط��اُق ِمَنَصّ

الصحيِح.
إص��داُر   -5
تقري��ِر حال��ِة الفتوى 
َيرُصُد  العال��ِم،  حوَل 
وُيَحلِّ��ُل  الفت��اوى 
��ُرُه  وُيَفِسّ مضموَنه��ا 
وَيْخ��ُرُج  ُم��ُه،  وُيقوِّ
وتوصي��اٍت  بنتائ��َج 
اجلميَع.وق��ْد  ُتِفي��ُد 
ف��ي  املؤمَت��ُر  خ��رَج 
مبجموع��ٍة  ختاِم��ه 
التوصي��اِت  ِم��َن 

القمة التاسعة لمجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية في إسطنبول

البيان الختامي للمؤتمر العالمي لدور وهيئات اإلفتاء

وتأسس��ت املنظم��ة الت��ي تض��م كاً م��ن تركي��ا 
وإيران وباكستان وبنغاديش وماليزيا وإندونيسيا 
 ،1997 ع��ام  حزي��ران   15 ف��ي  ونيجيري��ا،  ومص��ر 
والهدف األساس��ي من تأسيس��ها، هو تعزيز التعاون 

والقراراِت، ومن أهم هذه التَّوِصَيات َما يلي:
��ُر جه��وَد األمانِة العام��ِة ِلُدوِر  ��ُن املُؤمَتَ أوالً: ُيَثِمّ
وهيئ��اِت اإلفت��اِء ف��ي العالِم ِف��ي جم��ِع َكلَِم��ِة املُْفتَن 
ِل  َقَها إلى َتأس��يِس أَوّ واملَُتصِدّريَن ِللفتوى، وُيقدُِّر َس��بْ

. ِمَظلٍَّة جامعٍة َلُهْم ِبَهَدِف َرْفِع كفاءِة العمِل اإلفتائِيّ
ُد املؤمتُر أهمَيِّة استمراِر األمانِة العامِة  ثانياً: ُيَؤِكّ
ِل��ُدوِر وهيئ��اِت اإلفتاِء ف��ي العالِم ف��ي َعْق��ِد ِمْثِل هذه 

املؤمتراِت والَنَّدَوات.
ثالث��اً: تأكيُد وجوِب َنْش��ِر ثقافِة اإلفتاِء الرش��يِد 

بالنسبِة إلى املُْفِتي واملُْسَتْفِتي ِكلَْيِهَما.
رابع��اً: التأكيُد أنَّ الفت��وى إَِذا ُضِبَط��ْت َكاَنْت ِمْن 

أَْعَظِم مفاتيِح اخليِر واإلصاِح واالستقراِر واألمِن.
خامس��اً: إنش��اُء قاعدِة بياناٍت َوَمْرَكِز معلوماٍت 
ْدَمِة  َيْجَمُع فتاوى جهاِت اإلفتاِء املُْعَتَمَدِة في العالِم خِلِ

الباحثَن والعلماِء واملُْسَتْفِتَن.
سادساً: حثُّ ُدوِر الفتوى وهيئاِتها ومؤسساِتها 
ِبأَْنَواِعه��ا على االس��تفادِة ِمَن الوس��ائِل التكنولوجيِة 

احلديثِة.
سابعاً: إحياُء نظاِم اإلَِجازاِت الِعلمَيِّة للُمْفِتَن.

ثامن��اً: تأكيُد ضرورِة التجدي��ِد في قضايا اإلفتاِء 
شكاً وموضوعاً واستحداِث آلَيّاٍت معاصرٍة للتعاُمِل 

َمَع النوازِل واملُْسَتِجَدّاِت.
تاس��عاً: تأكيُد أَنّ الفتوى اجلماعيَة تعاوٌن ِعلِْميٌّ 

االقتصادي واالجتماعي القائم بن الدول األعضاء.
ق��ال الرئي��س التركي رج��ب طي��ب أردوغان في 
جلس��ة االفتت��اح إن هناك حاج��ة متزايدة إل��ى القيم 
واملب��ادئ الت��ي تدافع عنه��ا مجموعة ال��دول الثماني 
اإلس��امية النامي��ة، املتمثل��ة بتأس��يس عال��م ينعم 

باألمن واالستقرار والسام.
وأضاف: »خال فترة ترؤسنا مجموعة الثماني، 
علينا جمع مصارفنا املركزية إلنش��اء غرفة مقايضة، 
وزي��ادة مس��توى املش��اركة ف��ي االجتماع��ات كدول 
أعضاء، وكذلك إش��راك مؤسسات القطاع اخلاص في 

أعمالنا«.
وش��دد عل��ى أهمي��ة ب��ذل ال��دول األعض��اء ف��ي 
مجموع��ة الثماني جهدها لتكون املنظمة أكثر فاعلية، 
مضيف��اً: »علينا جميعاً بذل جهدن��ا كي تكون املنظمة 

أكثر فعالية وقوة وإنتاجية«.
واختت��م بالقول: »ال ميكن قب��ول بقاء املنظمة في 
املكان��ة ذاتها ف��ي عالم يتغي��ر فيه كل ش��يء، وليس 

هناك أي معنى للخوف من التوسع«.
وافتتح رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان 
عباسي جلس��ة القمة بصفته رئيس��اً للدورة الثامنة، 

وسيسلم رئاستها لتركيا.{

ِة، وبخاصٍة في  راٍق، وه��َي أم��اٌن ِمَن الفت��اوى الش��اَذّ
. قضايا الشأِن العاِمّ

لِ��َن  املَُؤَهّ العلم��اِء  اس��تنفاِر  ض��رورُة  عاش��راً: 
ِرِه��ْم ِللُْفْتَي��ا ِف��ي ُمْخَتلِِف املواق��ِع والفضائَيّاِت  َوَتَصُدّ

َوِقياِمِهْم ِبَواِجِبهْم والعهِد الذي أََخَذُه اللُه عليهْم.
املُْس��َتِمِرّ  الَتّْكِوي��ِن  ض��رورُة  َعَش��َر:  ح��ادَي 
ِللُْمَتَصِدِّريَن لإْلِفتاِء والعناي��ِة ِبإِْعَداِدهْم إِْعَداداً ِعلِْمّياً 

َداِئماً وَشاماً.
َثاِنَي َعَشَر: التأكيُد أنَّ ُكلَّ َفْتَوى أْو ِفْكَرٍة َتْخُرُج َعْن 
ٌة َيْنَبِغي أْن ُيَتَصَدّى  َمْقَصِد الش��ريعِة ِهَي َفْتَوى ش��اَذّ
َلها ِبُكِلّ الس��بِل والوس��ائِل الوقائي��ِة والعاجيِة َوْفَق 

ِسَياَدِة القانوِن.
َثاِل��َث َعَش��َر: تأكي��ُد ُوُج��وِب التواُص��ِل الِعلم��ِيّ 
ب��َن دوائ��ِر العل��وِم املختلَِف��ِة وباألخِصّ ب��َن العلوِم 
اإلنس��انيِة واالجتماعي��ِة ِم��ْن ناحي��ة وب��َن امْلَْعِنِيَّن 
اَرَس��ًة وبحث��اً- ِم��ْن ناحي��ٍة  باإلفت��اِء -ِدَراس��ًة ومُمَ

أُخرى.
َراِبَع َعَش��َر: الدعوُة إلى اإلس��راِع ِلَوْض��ِع ميثاٍق 
عامَلٍِيّ لإلفتاِء َيَضُع اخلطوَط العريضَة ِلإْلِفتاِء الرشيِد 
واإلج��راءاِت املُْثلَ��ى للتعاُمِل َمَع الش��ذوِذ ِفي الفتَوى، 

ودعوُة جهاِت اإلفتاِء ِلِالتزاِم ببنوِد َهَذا امليثاِق.
َخاِم��َس َعَش��َر: دعوُة اجله��اِت والدوائ��ِر امْلَْعِنَيِّة 
إل��ى  وأش��كاِله  ُص��َوِرِه  مِبُخَتلِ��ِف  اإلع��اِم  ِبَوس��ائِل 
لِ��َن، وعدِم الَتَّعاُمِل  ِصَن املَُؤَهّ االقتص��اِر على املَُتَخِصّ

ِة. ِة واخلاَصّ لَِن لإلفتاِء في األموِر العاَمّ مَع َغْيِر املَُؤَهّ
وأخيراً أكد املؤمتر ُمطالبَته مِبا سبَق أْن َنَبّه عليه 
في توصي��اِت العامْنِ املاضيِن ِمن ضرورِة اإلس��راِع 

بإصداِر تشريٍع لضبِط الفتوى وتقنيِنها.{
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تشكل مناسبة مرور عام على انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية )2016/10/31(، 
فرصة ملراجعة ما حصل خالل هذا العام، والتغييرات التي طرأت على حياة اللبنانيني. فرئيس 
اجلمهورية قبل انتخابه رئيسًا كان يحمل لواء التغيير واإلصالح، وكان يّتهم السلطة بالفساد 
وس���رقة املال العام، والتفريط بالس���يادة، فماذا تغير اليوم؟ وهل فعاًل ساهم وصول رئيس كتلة 

التغيير واإلصالح بتغيير وإصالح في شؤون البالد والعباد؟.
لطاملا انتقد رئيس اجلمهورية الس���لطات املتعاقبة مبخالفة الدس���تور، وهو كان قد أسقط 
ش���رعية املجل���س النياب���ي بعدما انتهت م���دة واليته، لكنه عاود االعتراف ب���ه مرة أخرى بعدما 
انتخب���ه رئيس���ًا للجمهوري���ة. متدي���د والي���ة املجل���س النيابي ال���ذي اعتبره رئي���س اجلمهورية 
مخالفًا للدستور قبل وصوله إلى قصر بعبدا، مت متديد واليته مرة ثالثة في عهد فخامته ملدة 
سنة كاملة ألسباب أطلقوا عليها وصف »تقنية«، بذريعة احلاجة إلى الوقت إلصدار البطاقات 
البيومترية التي سيتم االقتراع من خاللها. مت التمديد وسقطت البطاقة البيومترية، وسقط 

معها سبب التمديد.
املخالف���ة الدس���تورية الثاني���ة الت���ي متت ف���ي عهد فخامته ه���ي عدم الدع���وة لالنتخابات 
النيابية الفرعية بعد شغور ثالثة مقاعد في املجلس النيابي. فال وزير الداخلية أصدر مرسوم 
دعوة الهيئات الناخبة، وال رئيس اجلمهورية املؤمتن على تطبيق الدس���تور راجعه باألمر، ولم 

يتم حتى عرض املوضوع على مجلس الوزراء، وكأنه تواطؤ من اجلميع مبخالفة الدستور.
املخالف���ة الدس���تورية الثالثة م���ا زالت طازجة، وهي مخالفة امل���ادة 87 التي تفرض بصورة 
واضحة إلزامية قطع احلساب قبل نشر قانون املوازنة السنوية، األمر الذي لم يحصل. فأقرت 
موازنة عام 2017 التي شارفت على النهاية، ورمبا يبدأ النقاش في موازنة عام 2018 قبل أن يتم 
إجراء قطع حس���اب عن الس���نوات املاضية، األمر الذي كان رئيس اجلمهورية وفريقه السياسي 
يعتب���ره جرمي���ة ال تغتف���ر. واللبنانيون يذك���رون كتاب »اإلبراء املس���تحيل« ال���ذي أصدره فريق 
رئي���س اجلمهوري���ة قبل وصوله إلى قصر بعبدا، الذي فّصل فيه ما اعتبره أعمال س���رقة ونهب 
وفساد مارستها السلطات املتعاقبة بحق مالية الدولة. اليوم حتّول ما كان إبراء مستحياًل إلى 
إبراء ضروري ومطلوب، ومّت غّض الطرف عن كل ما حصل في الس���نوات املاضية، بل إن رئيس 
اجلمهوري���ة ص���رح قبل أيام أن الفس���اد الذي يتم احلديث عنه مبال���غ فيه، ومن لديه أدلة على 
حصول مخالفة ليس من حقه توجيه االتهام، بل عليه تقدمي شكوى أمام القضاء. نهج جديد 
ل���م نك���ن نألفه من رئي���س اجلمهورية وفريقه قبل وصولهم إلى الس���لطة، وه���م الذين اعتادوا 

توزيع االتهامات، األمر الذي بات محظورًا اليوم.
أمنيًا، ما زال الوضع املمسوك على حاله، وهو كان ممسوكًا قبل انتخاب رئيس اجلمهورية 
بناء على رغبة داخلية وإقليمية، فال عالقة بني انتخاب الرئيس واالستقرار النسبي لألوضاع. 
لك���ن يس���جل في ه���ذا اإلطار املعركة التي خاضه���ا اجليش اللبناني عند احلدود الش���رقية مع 

سوريا بعدما فرض عليه حزب الله خوض املعركة بتوقيته. 
أم���ا سياس���يًا، فرئيس اجلمهورية يحمل لواء طرد النازحني الس���وريني م���ن لبنان، ويصّور 
األم���ر عل���ى أنه مصيبة املصائ���ب، وهو أعلنها مزلزل���ة في قاعة األم املتح���دة بنيويورك حني 
قال إن »لبنان لن يسمح ولن يقبل بتوطني الالجئني أو النازحني مهما كان الثمن، والقرار في 
ه���ذا الش���أن يعود لنا ال لغيرنا«. هذا املوقف الش���جاع والقوي ج���اء ردًا على تلميحات الرئيس 
األميرك���ي بتوط���ني النازح���ني. واللبناني���ون ينتظ���رون اليوم من فخام���ة الرئيس موقف���ًا قويًا 
وش���جاعًا ومزلزاًل مش���ابهًا، ردًا على تصريحات الرئيس اإليراني التي اعتبر فيها أنه ال ميكن 
أن يصدر من لبنان موقف يعارض املصلحة اإليرانية في انتقاص واضح من السيادة والكرامة 

اللبنانية.
اقتصاديًا، األوضاع صارت أكثر سوءًا بعد ارتفاع األسعار، والضرائب اجلديدة التي ُفرضت 

على اللبنانيني لتمويل رفع رواتب موظفي القطاع اخلاص.
ع���ام مّر على العه���د اجلديد، لم يلمس خالله اللبنانيون أي تغيير أو إصالح، على أمل أن 

التكون السنوات اخلمس املتبقية مشابهة للعام الذي مّر.<

بقلم: أواب إبراهيم

سنة أولى عهد.. التغيير وال إصالح!

كلمة طيبة

إنه ألمر مثير للش��فقة والغيظ أن نسمع 
هذا التراش��ق اإلعامي غير املبرر بن زعيمي 
الطائف��ة اإلس��امية الس��ّنية الرئيس جنيب 
ميقاتي والرئيس س��عد احلري��ري، ما أحبط 
الش��ارع الس��ّني فوق إحباطه في هذا العهد 
ورسم عامات استفهام حول الفائدة املرجوة 

من هذه املعارضات.
لق��د م��لَّ املس��لمون الس��نة م��ن تله��ي 
زعاماتهم بترصد بعضهم بعضاً يس��جلون 
كان  وإن  بالهف��وات،  والترب��ص  األخط��اء 
بعضهم يعتبرها خطايا غير مقبولة وخيانة 
ألمانة م��ن ميثله��م وهب��وط مؤش��ر التأثير 
الس��ّني في هذه الدول��ة، ولن أعي��د تكرار ما 
قال��ه الرئيس��ان ميقاتي واحلري��ري حتى ال 
نس��هم في تأجي��ج اخلافات الت��ي تزيد في 
الشرخ الش��عبي لكا الرئيسن والتي دفعت 
املس��تنيرين واحلكماء من أبناء هذه الطائفة 
إل��ى االنس��حاب من احلال��ة التي بق��ي فيها 

الرئيسان.
ومما يؤس��ف له أن يكون وضع الس��ّنة 
املترن��ح يأت��ي ف��ي وقت تق��وى فيه ش��وكة 
س��ائر الطوائ��ف واملذاه��ب وينع��م الثنائ��ي 
الش��يعي أم��ل و»ح��زب الله« بش��هر عس��ل 
بل بس��نن عس��ل لتوزيع األدوار ف��ي اإلفادة 
م��ن الدول��ة ومؤسس��اتها واالنقضاض على 
مختل��ف الوظائ��ف وف��رص العم��ل والق��رار 
م��ع اس��تمرار »دور« مجلس اجلن��وب الذي 
ُصرف ل��ه ملي��ارات اللي��رات دون مراقبة أو 
كشف حس��اب حول عشرات املتعاملن معه 
فيما املسلمون الس��ّنة يشكون تخلي نوابهم 
ووزرائه��م عنه��م، لي��س م��ن ب��اب التق��وى 
وحت��رمي الراتب ب��دون عم��ل، ب��ل باملواقف 

اخلجولة التي نكرت السّنة.
ونعود الى التوتر االعامي حول إحباط 
السّنة الذي اتهم به الرئيس ميقاتي الرئيس 
احلريري مشيراً لتخليه عن فرض وزراء في 
وزارات معينة فكان للسّنة إال وزارة الداخلية 
ووزارات هامش��ية. ويهم��ز الرئي��س ميقاتي 
ال��ى تخليه ع��ن صاحيات��ه ملصلحة رئيس 
اجلمهوري��ة وعدم إب��داء الرأي ف��ي وظائف 
الفئ��ة األولى والس��فراء والقض��اة واملديرين 
العام��ن وصمت��ه ع��ن مطل��ب العطل��ة يوم 

إلى الرئيسين ميقاتي والحريري
أما سمعتما بأغنية »أوَع خّيك«؟

اجلمعة ومترد بعض الوزراء عليه بذهابهم 
الى س��وريا عل��ى أنن��ا نتمنى عل��ى الرئيس 
احلري��ري أال يصّع��د املواق��ف  ض��د الرئيس 
ميقاتي في اجللسة التي ستعقدها احلكومة 

في طرابلس قريباً ما يؤكد إحباط السّنة.
الس��ّنة  لوض��ع  املؤث��ر  املش��هد  ه��ذا 
ف��ي لبن��ان يقابل��ه تضام��ن مس��يحي جاد، 
وخصوص��اً ب��ن الق��وات اللبناني��ة والتيار 
العوني، بدأ بترش��يح جعج��ع للعماد عون 
رئيساً للجمهورية، ولقد كان ما كان من دماء 
بينهما في حروب شتى قبل أن يهرع الرئيس 
احلري��ري الى تعومي هذا الترش��يح »حفاظاً 
على املصلح��ة الوطينة« والتي كان الس��نة 
يأمل��ون أن يحقق ه��ذا الترش��يح فائدة لهم 

على مختلف املستويات.
لق��د تخل��ى القواتي��ون والعونيون عن 
عدائه��م الس��افر وحرصوا على ع��دم اهتزاز 
الدولة وُوض��ع لهم أغني��ة »أوَع خّيك« التي 
حت��ّث الزعيمن املس��يحين عل��ى احتضان 

بعضهما بعضاً وتقول كلمات األغنية:
»أوَع خّيك 

كنت وكان عايش معي
خيي بنفس العمر واألوضة

نفس الهّم واحلب واألصحاب
ذات الدم واملي والتياب

منلحق طرقات منعّبي ساحات 
إيدي بأيدو منقطف شجر من هون

إيدي بإيدو منرسم بذات اللون
وفوق التخت صورة

صورة بشير وسمير وعون«
حكوماتن��ا  رؤس��اء  يس��تكن  فمت��ى 
طائفته��م  أبن��اء  خدم��ة  عل��ى  ويأتلف��ون 
ويعتبرون م��ن انهيار نس��بة عاماتهم لدى 
املس��لمن الس��نة الذين أصبحوا غير مبالن 

مبا يحدث بزعمائهم.
أكتب ه��ذا الكام م��ن أجل أن يس��تعيد 
رؤس��اء حكوماتن��ا دوره��م ويع��ودوا ال��ى 
يتخ��ذ  ألن  االوان  آن  لق��د  طائفته��م.  أبن��اء 
نوابن��ا وزعماؤن��ا املوقف الرائ��د ويخبطون 
األرض بأقدامه��م ويجأرون بصوتهم »نحن 

هنا«؟{
عبد القادر األسمر

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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