
أردوغان والخطر العثماني!
باألم���س حتّدث���ت بعض القوى اإلقليمية والقومية عن الهالل الش���يعي، وبعضهم قال 
إنه أصبح بدرًا. واليوم، وال سيما بعد زيارة الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان للخرطوم 
ثم جولته السودانية واالفريقية، فتح بعضهم احلديث عن »قوس اخواني«، فاحلديث قدمي 
عن الدولة اإلس���المية في الس���ودان منذ عام 1989، ثم منوذجها املغاربي، وأخيرًا عودة هذا 
الق���وس الى اليمن بع���د التفاهم الذي جرى بني »التجمع اليمن���ي لالصالح« وولّيي العهد 
بالس���عودية ودول���ة اإلمارات، خاصة أن الرئي���س أردوغان يفاخر بع���ودة زوجته احملّجبة الى 
جانبه في كل س���فراته وجوالته، وكان وما يزال يفاخر بش���عار »رابعة« حني يرفع يده ضاّمًا 
أحد أصابعه مطلقًا أربعة منها فقط. وقد غاظ هؤالء احترام أردوغان للنموذج االخواني، 
ودفاع���ه ع���ن الدول���ة العثمانية وتعّهده اعادة بناء جزيرة س���واكن على الس���احل الس���وداني 
للبح���ر األحم���ر، التي دّمرها االس���تعمار البريطاني، ويعود األتراك ليش���ّيدوها من جديد. 
ولم ينس هؤالء أن بناء قاعدة عس���كرية تركية في س���واكن يعني بسط السيطرة على البحر 
األحم���ر، ال���ذي يتحكم ب���� 85٪ من النفط الذي يعب���ر من املنابع اخلليجي���ة الى كل أنحاء 

العالم.. فهل عاد هؤالء إلى احلديث عن اخلطر اإلسالمي بعد الضربات التي تلقاها؟
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أبرز أحداث عام 2017 
وكيف أّثرت

على الداخل اللبناني؟

جولة أفريقية ألردوغان
بدأها باتفاقيات مع السودان

وشملت أقطارًا أفريقية

معركة القدس
على المستوَيْين الرسمي والشعبي

في مستقبل الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي

هذا اللقاء بين السعودية وأبوظبي 
والتجّمع اليمني لإلصالح

التحّديات اللبنانّية 
في عام 2018

أردوغان: القدس مسرى النبي محمد
وأمانة عمر بن الخطاب.. ولن نسمح باستهدافها

العدد 1293 - ال�س�نة اخلامسة  والعشرون  - اجل�م�ع�ة  11 ربيع اآلخر   1439  ه� - 29  كانون األول  2017 م



األمـان - العــدد 1293 - 29 كانون األول 2017م2

ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

عدد الالجئين السوريين 
في لبنان يتراجع

تراج��ع ع��دد الالجئ��ني الس��وريني في 
لبن��ان إل��ى أق��ل م��ن ملي��ون ش��خص للمرة 
األول��ى منذ عام 2014، وفق الناطقة باس��م 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
ووثقت األمم املتحدة في نهاية تش��رين 
الثان��ي وج��ود 997905 الجئ��ني س��وريني 
مس��جلني ف��ي لبن��ان، غالبيتهم من النس��اء 
واألطف��ال، مقارنة ب���1011366 في كانون 
األول 2016. وقال��ت الناطقة لي��زا أبو خالد 
لوكالة »فرانس ب��رس«: »بلغ عدد الالجئني 
ملي��ون ش��خص ف��ي نيس��ان 2014، وهذه 
املرة األول��ى التي ينخفض فيه��ا إلى أقل من 

ذلك«. 
ري األمم املتح��دة مراجعات ألعداد  وتجُ
الالجئ��ني الس��وريني ف��ي لبنان أرب��ع مرات 

سنوياً لتقومي الدعم الذي يحتاجون إليه.
ويأت��ي التراج��ع ف��ي أع��داد الالجئ��ني 
الس��وريني، وف��ق أب��و خالد، »ألس��باب عدة 
بينه��ا انتقاله��م إلى بلد آخ��ر أو عودتهم إلى 

سورية أو الوفاة«.

زعيتر: ال تساهل 
مع المضّرين بالصحة

بع��د تفاع��ل موض��وع امل��واد الزراعية 
املمنوعة التي دخلت إلى األس��واق اللبنانية 
وأث��ارت ج��دالً واس��عاً ح��ول صوابي��ة قرار 
الصح��ة  وزي��ر  م��ن  وخصوص��اً  إدخاله��ا، 
الس��ابق وائل أبو فاعور، الذي كان قد أصدر 
ق��راراً مش��تركاً م��ع وزي��ر الزراعة الس��ابق 
أكرم ش��هيب مينع هذه األنواع من املبيدات، 
اجتمع��ت اللجنة الطبي��ة املكلف��ة التأكد من 
س��المة األدوية الزراعية املستوردة وخلوها 

من املواد املسرطنة، في وزارة الزراعة.
وأعلن وزي��ر  الزراعة   غ��ازي زعيتر  في  
مؤمت��ر صحاف��ي  بع��د لقائ��ه له��ذه الغاي��ة 
النائب أبو فاعور أن��ه اتبع اآللية املوضوعة 
في وزارت��ي الزراعة والصحة، إلصدار قراره 
ف��ي ش��أن موض��وع  س��المة الغ��ذاء  والذي 
اتخ��ذه بن��اء عل��ى تقري��ر اللجن��ة العلمي��ة 
املختصة املشكلة في عام 2014، مشيراً إلى 
»حرصه عل��ى س��المة اإلنس��ان واملنتجات 

الزراعية على حد سواء«.
ولف��ت زعيتر إل��ى أنه »إذا نت��ج نتيجة 
ق��راره ضرر عل��ى صح��ة اإلنس��ان واملنتج 
الزراع��ي، فل��ن نتس��اهل ول��ن نتأخ��ر ف��ي 
اتخاذ اإلجراءات باملس��ؤولني عن هذا الضرر 

ومالحقتهم«.

لبنان يسجل 30 خرقًا 
إسرائيليًا خالل عشرة أيام

عل��ى  اإلس��رائيلية  اخل��روق  تتواص��ل 
احل��دود اللبناني��ة اجلنوبية، بوتيرة ش��به 
يومي��ة. وس��تعقد ق��وات الط��وارئ الدولية 
لقاءه��ا األخير له��ذا العام هذا األس��بوع في 
الناقورة برئاس��ة القائد الع��ام ل�»يونيفيل« 
مايكل بي��ري وحض��ور مندوبني عس��كريني 
ع��ن اجلانبني اللبناني واإلس��رائيلي، لبحث 
ه��ذه اخلروق وخصوصاً على اخلط األزرق. 
وأك��د مص��در أمن��ي لبنان��ي ل�»املركزية« أن 
»خالل األيام العش��رة املاضية سجلت جملة 
خروق إس��رائيلية للس��يادة، ف��ي اجلو وفي 
الب��ر، تع��دت الثالثني، مبع��دل ثالثة خروق 

في اليوم الواحد«.
وأوض��ح املصدر أنه »من��ذ فترة وتعمل 
اجلرافات اإلسرائيلية على حفر خندق مقابل 
بلدة عديس��ة، كركيزة للجدار، وقامت بصبه 
بالباطون املسلح، وجهزته بالبنى التحتية 
وزودته بأجهزة استش��عار وآالت تس��س 
إلكتروني��ة عل��ى أن يك��ون ارتفاع��ه 6 إلى 7 
أمتار بحس��ب طبيعة املنطق��ة اجلغرافية«، 
مش��يراً إلى أن »إس��رائيل تنوي ف��ي املراحل 
الالحقة وضع كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار 

واس��تنفار ورصد وب��ث املعلوم��ات وربطها 
بغرف��ة عملي��ات عس��كرية إس��رائيلية ف��ي 

مستعمرة مسكاف عام املقابلة«.

بري: نترّحم على الطائف 
والدستور ومجلس الوزراء

ترحم رئيس املجل��س النيابي اللبناني 
نبيه ب��ري عل��ى اتف��اق الطائف والدس��تور 
والعرف ومجلس ال��وزراء والوزراء، في رده 
على قول رئيس اجلمهورية ميش��ال عون إن 
مرس��وم إعطاء س��نة أقدمية لضب��اط دورة 
1994 يوقعه رئيس��ا اجلمهورية واحلكومة 
وال يوقع��ه وزي��ر امل��ال ألن��ه ال يرت��ب أعباء 

مالية على خزينة الدولة.
وق��ال بري ف��ي لقاء صحاف��ي عقده في 
مق��ر الرئاس��ة الثاني��ة ف��ي ع��ني التين��ة، إن 
»التع��ازي تقبل ف��ي باحة س��احة املادة 54 
م��ن الدس��تور التي تن��ص عل��ى أن مقررات 
رئيس اجلمهورية يجب أن يش��ترك معه في 
التوقي��ع عليه��ا رئيس احلكوم��ة والوزير أو 
الوزراء املختصون، ما خال مرس��وم تس��مية 
رئي��س احلكوم��ة ومرس��وم قبول اس��تقالة 
احلكومة أو اعتبارها مس��تقيلة، أما مرسوم 
إص��دار القوانني فيش��ترك معه ف��ي التوقيع 

عليه رئيس احلكومة«.

الراعي: لبنان ال يتحمل 
التفّرد بالسلطة

الكاردين��ال  املارون��ي  البطري��رك  أك��د 
مار بش��ارة بطرس الراع��ي »أن لبنان، الذي 
يتميز بالتن��وع احلزبي والدين��ي والثقافي، 
ال يتحمل التفرد بالسلطة وإشغال املناصب، 
وال اإلقص��اء ملكّون من مكونات��ه، وال اإللغاء، 
وال التقيي��د للحري��ات العام��ة الت��ي يقره��ا 
الدس��تور، ولكن ينبغي ضبط هذه احلريات 
إن  املهني��ة.  واألخالقي��ة  ألنظمته��ا  وفق��اً 
التن��وع واحلرية توأمان في لبنان يش��كالن 
ف��رح اللبناني��ني«. وق��ال ف��ي ق��داس امليالد 
الذي ترأس��ه عل��ى مذبح الباح��ة اخلارجية 
للص��رح )كابي��ال القيامة(، وحض��ره رئيس 
اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون وقرينت��ه نادي��ا 
الوح��دة  وحش��د م��ن الش��خصيات: »)...( 
الوطنية ترتك��ز في لبنان عل��ى التنوع. لذا، 
حتتاج البالد إلى تضاف��ر جميع القوى وفقاً 
املعارضة  الدميوقراط��ي، وملفه��وم  للنظ��ام 
وممارس��تها، على أن يكون الهدف املش��ترك 
تعزي��ز املصلحة الوطنية العليا على أس��س 
امليثاق والدستور«. وأضاف: »إن اللبنانيني 
ينتظ��رون م��ن فخامتك��م وم��ن الدول��ة هذه 
البش��رى. وق��د أصبح ثلثهم حتت مس��توى 
الفقر، وباتوا في معظمهم عاجزين عن تأمني 
حاجاتهم األساس��ية من س��كن الئق وطعام 

وكساء ودواء وتعليم وماء وكهرباء.

المشنوق: أنا مرشح لالنتخابات 
وال سبب لتأجيلها

أعل��ن وزي��ر الداخلي��ة والبلدي��ات نهاد 
املش��نوق أنه مرش��ح لالنتخاب��ات النيابية 
املقبلة في 6 أيار املقبل، معتبراً أن »ال س��بب 
للتأجي��ل وال رغب��ة عن��د أي جهة سياس��ية 
ف��ي تأجي��ل االنتخابات وال ق��درة عملية ألي 
جه��ة سياس��ية عل��ى أن تتحمل مس��ؤولية 

التأجي��ل«، مش��يراً ال��ى أن »هن��اك جاهزية 
كامل��ة وعالية لدى مختل��ف االجهزة االمنية 
خ��الل فت��رة األعياد م��ن أجل تأمني أس��بوع 
آم��ن ومطمئ��ن ل��كل اللبناني��ني«. وأوض��ح 
الس��بت  تلفزيون��ي  حدي��ث  ف��ي  املش��نوق 
املاض��ي، أن القي��ام بتعدي��الت عل��ى قانون 
االنتخ��اب اجلدي��د، »أمر يحتاج ال��ى توافق 
بني القوى السياس��ية. وهن��اك نقطة وحيدة 
هي امل��ادة 84 املتعلق��ة بالبطاق��ة املمغنطة 
خاضع��ة للنق��اش ألن هن��اك م��واد أخ��رى 
اتخ��ذت احتياط��اً بفضل الرئي��س نبيه بري 
وتي��ز امكاني��ة التصويت ببطاق��ة الهوية، 
أو ج��واز الس��فر الصالح«، مؤك��داً أن »هناك 
رغبة دولية عارمة في إجراء االنتخابات في 
6 أيار وهي جزء م��ن اعتبار املجتمع الدولي 
أن االس��تقرار في لبن��ان ثابت ومس��تمر ألن 

العملية الدميوقراطية تؤكد االستقرار«.

جعجع: االنتخابات فرصة 
تاريخّية إلحداث التغيير

غ��ّرد رئيس ح��زب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعجع عب��ر »تويتر«، فقال: »عس��ى 
مع ميالد الس��يد املس��يح أن يولد »تلفزيون 
لبنان« من جديد. إنه��ا ملهزلة ال توصف بأن 
ال يت��م إدراج بند تعي��ني رئيس مجلس إدارة 
جدي��د ل�»تلفزي��ون لبنان« منذ س��تة أش��هر 

حتى اآلن«.
وشارك جعجع وعقيلته النائب ستريدا 

جعجع في قداس امليالد في بشري.
وق��ال: »كن��ا نفّضل أن يح��ّل العيد هذه 
الس��نة على اللبنانيني بش��كل أفضل، ولكننا 
في نهاية املطاف نش��كر الله على أنه ال يزال 
لدين��ا بلد يتمت��ع باالس��تقرار بالرغم من كل 
م��ا يدور من حول��ه في املنطق��ة«. واعتبر أن 
»املواضيع السياس��ّية املطروح��ة في البالد 
في ه��ذه الفترة عادي��ة، روتيني��ة وطبيعّية 
إال أن املوضوع األهم الذي يس��تأهل التوقف 
عن��ده ه��و االنتخاب��ات النيابّي��ة املقبل��ة«، 
االنتخاب��ات  أن »أهمي��ة ه��ذه  ال��ى  مش��يراً 
ليس في م��ا إذا كان س��يتمكن بعض الناس 
الطامح��ني لدخ��ول الن��دوة البرملانّي��ة م��ن 
حتقي��ق مبتغاهم أم ال، وإمنا ف��ي أننا عبرها 
لدين��ا فرص��ة تاريخّي��ة حقيقّي��ة م��ن أج��ل 

إحداث التغيير املطلوب«.

وفد من الجماعة اإلسالمية يزور المرجعيات المسيحية في صيدا
م��ن  وف��د  ج��ال 
اجلماعة اإلس��المية في 
نائ��ب  برئاس��ة  صي��دا 
رئيس املكتب السياسي 
الدكت��ور بس��ام حم��ود 
على املرجعيات الدينية 
مبناس��بة  والبلدي��ة 
الس��يد  والدة  ذك��رى 
السالم..  عليه  املس��يح 
ف��زار الوف��د مطرانيت��ي 
القم��ر  ودي��ر  صي��دا 

للموارن��ة والروم الكاثولي��ك، مقدمني التهان��ي إلى املطران 
م��ارون العم��ار في صالون كنيس��ة مار الياس ف��ي البوابة 
الفوق��ا، واملطران ايلي حداد في صالون كاتدرائية مار نقوال 

في وس��ط املدينة، كما زار الوفد رؤس��اء بلديات عبرا وعني 
الدل��ب والبرامي��ة ورئي��س دائرة نف��وس لبن��ان اجلنوبي 

األستاذ وسام حايك.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

ف����ي عودة إل����ى الهم����وم االنتخابية قد يكون م����ن املفيد البح����ث في طبيعة 
القان����ون االنتخابي العجائبي الذي جرى اس����تيالده في حزي����ران املاضي، جلهة 
الدوائ����ر االنتخابي����ة واختالطه����ا الطائف����ي أو نقائها الطائفي وف����ق طبيعة كل 
واح����دة م����ن تل����ك الدوائر. وجتدر اإلش����ارة هنا ال����ى أن االخت����الط الطائفي في 
أي م����ن الدوائ����ر املعني����ة ال يعني دائمًا الت����وازن في ميزان الق����وى الطائفي، كما 
أن النق����اء الطائفي ال يعني خل����و أي دائرة من الدوائر النقية طائفيًا من وجود 
جاليات أقلوية في كنف تلك الدائرة... وإليكم بعض التمعن في ذلك املوضوع: 
- في بيروت دائرتان، األولى مسيحية ذات ثمانية مقاعد والثانية إسالمية 
ذات أح����د عش����ر مقعدًا تضم س����تة من النواب الس����ّنة واثنني من الش����يعة ودرزيًا 

واحدًا ومسيحيني.
- ف����ي جب����ل لبن����ان توجد دائرت����ان من دوائ����ر النقاء الطائفي املس����يحي في 
دائرتي املنت وكسروان - جبيل مع اختراق إسالمي شيعي واحد للمقعد النيابي 
الش����يعي ف����ي جبيل. وذلك ف����ي مقابل دائرتني مختلطتني في بعبدا والش����وف - 

عاليه.
- ف����ي اجلن����وب توج����د دائرتان م����ن دوائر النق����اء الطائفي، حي����ث األكثرية 
اإلس����المية الش����يعية ف����ي دائرت����ي الزهران����ي - ص����ور و النبطي����ة - بن����ت جبيل - 
حاصبي����ا - مرجعي����ون، موش����اة مبقعد كاثوليكي ف����ي الزهران����ي ومبقاعد درزية 
وس����ّنية وأرثوذكس����ية ثالث����ة ف����ي مرجعي����ون - حاصبيا. أم����ا دائرة صي����دا، فإنها 
دائ����رة مختلط����ة يتقدم فيها احلجم االنتخابي الس����ّني واملس����يحي على احلجم 

االنتخابي الشيعي )سدس الناخبني تقريبًا(.
- في البقاع توجد دائرتان من دوائر النقاء الطائفي اإلس����المي واملس����يحي 
ودائ����رة مختلطة ف����ي البقاع الغربي. فف����ي بعلبك - الهرمل اتس����اع في القاعدة 
االنتخابية الش����يعية ما يؤمن س����تة مقاعد ش����يعية إلى جانب مقعدين س����نيني 
ومقعدي����ن مس����يحيني. أما دائرة زحل����ة ذات الطابع املس����يحي الكاثوليكي، فهي 
تضم خمس����ة مقاعد مس����يحية وتس����تضيف مقعدًا س����نيًا وآخر ش����يعيًا. وحتفل 
دائ����رة البق����اع الغربي بتنوع ينطوي على مقعدين س����نّيني ومقعد واحد لكل من 

الطوائف الشيعية والدرزية واملارونية واألرثوذكسية.
- ف����ي الش����مال دائرتان ملصلحة النقاء الطائف����ي ودائرة مختلطة في عكار. 
ففي دائرة طرابلس - الضنّية - املنية سطوة إسالمية سّنية تنتج ثمانية مقاعد 
س����ّنية وتفس����ح في املجال لثالثة مقاعد أرثوذكسية ومارونية وعلوية. وفي دائرة 
البت����رون - الك����ورة - زغرت����ا - بش����ري يوجد نقاء طائفي مطل����ق، إذ ال وجود ألي 
اخت����راق إس����المي، لتنكش����ف اللوح����ة ع����ن عش����رة مقاع����د نيابية، س����بعة منهما 
للطائف����ة املاروني����ة املمتازة وثالث����ة مقاعد لألرثوذكس الذين يش����كو من حالهم 
وحلاله����م املط����ران الياس عودة ف����ي كل عظة أحد. أما عكار فمختلطة بالش����كل 
ولكن بنكهة إس����المية س����ّنية واضح����ة اللون واملذاق... حي����ث تضم ثالثة مقاعد 

سّنية ومقعدين لألرثوذكس ومقعدًا لكل من املوارنة والعلويني. 
 ينكش����ف املش����هد الس����وريالي عن خمس عش����رة دائرة انتخابية، عشر منها 
تنح����از ال����ى النق����اء الطائفي وخم����س منها تتمت����ع مبيزة االخت����الط الطائفي 
واملذهب����ي. ويبرز ف����ي هذا اخلضم ظاهرة النواب األس����رى الذين يجري تبادلهم 
ف����ي أكثر من دائ����رة انتخابية مع وجود مقاعد نيابية لي����س لها فدية لتحريرها 
حتى اآلن. وعلى س����بيل املثال ال احلصر: املقعد الس����ّني في الشوف أسير املقعد 
ال����درزي في بي����روت، وأحد املقاعد املس����يحية في الش����وف مقاب����ل املقعد الدرزي 
في بعبدا، واملقاعد الكاثوليكية والدرزية والس����نية واألرثوذكسية ال من يبيع وال 
م����ن يش����تري وبعضها قد يكون مدف����وع الثمن في عواصم ش����قيقة. والقصة في 
النهاي����ة تخضع للع����رض والطلب لتتم أية صفقة م����ن الصفقات املفقودة حتى 

هذه الساعة.

دوائر النقاء الطائفي والمذهبي
بقلم: أمين حجازي
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األمان

السودان وتركيا يعلنان تطابق وجهات نظرهما
أعلن الس��ودان وتركيا يوم الثالثاء، تطاب��ق وجهات نظرهما في التطورات 
اإلقليمي��ة والدولي��ة، والتزامهما مبواصلة التنس��يق وتبادل الدع��م في احملافل 

اإلقليمية، ومنابر املنظمات الدولية.
جاء ذلك خالل بيان مش��ترك في ختام زي��ارة الرئيس رجب طيب أردوغان 
للخرط��وم، الت��ي أج��رى خاللها مباحث��ات مع نظيره الس��وداني عمر البش��ير. 
كذلك وبحس��ب البيان، فإن »الرئيسني عبرا عن ثقتهما بأن االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي مت التوقيع عليها إبان الزيارة ستس��هم في ترقية التعاون الثنائي 
عل��ى أس��اس املناف��ع املتبادل��ة والش��راكة العادلة مب��ا فيه مصلحة الش��عبني 

الشقيقني في السودان وتركيا«.
وأش��ار البيان إلى أن »الرئيس��ني اتفقا خالل املباحث��ات الثنائية على قيام 

شراكة استراتيجية بني البلدين«.
وب��دأ أردوغان زيارة للس��ودان يوم األحد، ضمن جول��ة إفريقية تقوده إلى 

تشاد وتونس وتستمر حتى األربعاء املقبل، يرافقه فيها 200 رجل أعمال.
وتطورت العالقات الثنائية بني السودان وتركيا بعد وصول حزب »العدالة 
والتنمية« إلى الس��لطة في تركيا عام 2002، وشهدت حتسناً الفتاً خالل الفترة 

الالحقة.
وش��دد الفاضل مخاطب��اً منتدى األعمال الس��وداني الترك��ي، على ضرورة 
إيجاد مش��روعات سريعة العائد لتوفير أموال تساهم في تأهيل البنية التحتية 
في الس��ودان، وأكد أن الس��ودان يشكل معبراً لتس��ويق املنتجات التركية لقلب 
إفريقي��ا، وأش��ار إلى القط��اع االقتص��ادي بوضع خطة رأس��ية لزي��ادة اإلنتاج 
الزراعي والصناعي خالل ثالث س��نوات ليصل إل��ى ثالثة مليارات دوالر، وقال: 
)إذا أسسنا شراكة بني القطاع اخلاص التركي والسوداني سنصل إلى هذا الرقم 

خالل سنة فقط(. 

اجتماع لرؤساء أركان السودان وقطر وتركيا
أكدت وس��ائل إعالم تركي��ة أن رؤس��اء أركان اجليش التركي والس��وداني 
والقط��ري، عق��دوا اجتماع��ا ثالثياً ف��ي اخلرطوم، عل��ى هامش زي��ارة للرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان استمرت يومني.
وأفادت رئاسة أركان اجليش التركي، في بيان أن »رئيس األركان خلوصي 
أكار اجتمع مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي والقطري غامن بن 

شاهني الغامن«.
وأفادت وكالة األنباء الس��ودانية الرس��مية، بأن البش��ير أك��د خالل مؤمتر 
صحفي مش��ترك عقد في ختام مباحثات الرئيسني »متانة وأزلية العالقات بني 

السودان وتركيا، وأن لها عمقاً تاريخياً ضارباً في اجلذور«.
ونقل��ت الوكال��ة ع��ن الرئيس الس��وداني قول��ه: »بالدن��ا تنظر إل��ى تركيا 
باعتبارها آخر معاقل اخلالفة اإلسالمية، وما متثله من رمزية تاريخية لتوحيد 
األم��ة، وإنه يرى فيه��ا دولة حديثة، حققت منوذجاً باهراً ف��ي التنمية والنهضة 

االقتصادية والعمران االجتماعي والثقافي واحلضاري«.

كش��ف الس��ودان وتركيا عن عملية تعاون في مجال الصناعات الدفاعية. 
ووقع البلدان في ثاني أيام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم 
على تس��ع اتفاقيات اقتصادية بحضور الرئيس��ني. وطل��ب الرئيس التركي من 
الرئيس البشير الس��ماح لتركيا ببناء جزيرة سواكن من جديد، فوافق البشير. 
بينما ش��هد الرئيس��ان عمر البش��ير ونظيره التركي رجب طي��ب أردوغان ظهر 
االثنني في مدينة س��واكن التوقيع على اتفاقية الش��راكة االستراتيجية إلنشاء 
شركة لبناء الس��فن بني ش��ركة جياد الصناعية ومجموعة االستثمار التركية. 
وقال الرئيس بش��كل حماس��ي في ختام منتدى األعمال السوداني- التركي،إن 
إنش��اء وإحياء جزيرة سواكن رداً على من قام بتدميرها، وجزم في ذات األثناء 
بعزم تركيا على بنائها قطعة قطعة بذات تراثها القدمي. وذكر البش��ير في كلمة 
أمام املنت��دى أن حكومتي البلدي��ن اتفقتا على إزالة العقبات، وأفصح البش��ير 
في الوقت نفس��ه عن اتفاق جلدول��ة الديون بني والية اخلرطوم وبنك التصدير 
الترك��ي إلع��ادة املنح املالي��ة، وأعلن إنش��اء بنك ترك��ي بالس��ودان، وأضاف: 

»نتطلع لشراكة حقيقية مع تركيا في إنشاء مطار اخلرطوم اجلديد«.
وأضاف الرئيس البش��ير أن الش��عب الس��وداني يحي��ي الرئيس أردوغان 

ملواقفه من الشؤون العربية واإلسالمية، خصوصاً موقفه من قضية القدس. 
م��ن جانبه كش��ف أردوغان عن تع��اون بني البلدين في مج��ال الصناعات 
الدفاعي��ة. وقال إن بالده تنتظر من اجلانب الس��وداني خطوات حول الضرائب 
االقتصادي��ة  االتفاقي��ات  أن  أردوغ��ان  ورأى  التركي��ة،  للش��ركات  اجلمركي��ة 
والتجاري��ة ستس��اهم ف��ي الوص��ول إل��ى مس��تويات جي��دة في التج��ارة بني 

البلدين.

أردوغان: لن نطأطئ رؤوسنا إال لله
وذك��ر أردوغان أن البلدين بتوقيعهما عل��ى 21 اتفاقية خالل يومني يعني 
وصولهم��ا ال��ى نقطة حس��نة ج��داً، الفت��اً ال��ى أن الس��ودان ثاني أكبر ش��ريك 
اقتص��ادي لتركي��ا ف��ي إفريقي��ا. وكان أردوغ��ان ق��د قال ف��ي محاض��رة فكرية 
س��ابقة بعد منحه دكتوراه فخرية في القانون من جامعة اخلرطوم، إن العالم 
اإلس��المي مير بتحدي��ات ومنعطفات حرجة تتطلب الوح��دة والتضامن، بينما 
تعهد بوقوف بالده مع السودان في اليوم األبيض واليوم األسود. وتعهد بعدم 
س��ماحهم بأن ميس أي ضرر السودان. وأشار الى أن العقوبات األمريكية على 
الس��ودان كانت ظاملة، وقال: نعلم أن الظلم لن يعم��ر الديار، وجزم بأن الظالم 

سيدفع الثمن عاجالً أو آجالً. 
وأكد أن املسلمني لن يطأطئوا رؤوسهم إال لله في الركوع والسجود، وتابع 
)لن نطأطئ رأس��نا أمام أية قوة بش��رية (. وفي ذات االت��اه تقدمت احلكومة 
بع��دد م��ن املقترح��ات لرج��ال األعمال األت��راك باالس��تثمار العاجل والس��ريع 
ف��ي الس��ودان، ففيما دعت إليجاد مش��روعات س��ريعة العائد لالس��تثمار مثل 
)احلب��وب واألقط��ان( تقدم��ت مبقترح على لس��ان نائ��ب رئيس ال��وزراء وزير 
االس��تثمار مبارك الفاضل باالس��تثمار في الزراعة التعاقدي��ة مبليون فدان في 

وسط السودان لتوفير مليار دوالر خالل ثالثة شهور فقط.. 

جولة أفريقية ألردوغان
بدأها باتفاقيات مع السودان
وشملت أقطارًا أفريقية

بني اللبنانيني من ميلك الس��الح ويجلس في احلكومة 
والبرملان.

التط��ّور األبرز في لبنان في عام 2017 كان إعالن 
رئي��س احلكوم��ة س��عد احلريري اس��تقالة ملتبس��ة 
ومفاجئة م��ن العاصمة الس��عودية الرياض. احلدث 
أرخ��ى بثقله على املش��هد اللبنان��ي، وأح��دث اهتزازاً 
بالثقة بني السعودية وشريحة واسعة من اللبنانيني 
كان��ت إلى األم��س تعتبرها الظهير اإلقليم��ي، والعمق 
العربي لها. وهذا أّثر في العالقة بني احلريري وتياره 
وجمهوره وبني السعودية، وفتح املجال لنقاش جّدي 
ف��ي إمكانية تطبيع العالقة م��ع املكّونات األخرى على 
مس��توى الوط��ن مم��ن كان الرئي��س س��عد احلريري 
وتي��اره وجمه��وره على خ��الف عميق معه��ا، خاصة 
أن موق��ف »ح��زب الله« كان م��ن موضوع االس��تقالة 
إيجابياً في مقاربته لها ملصلحة احلريري، وميكن هذا 
التط��ّور أن يفتح املجال أو الباب لنس��ج حتالف علني 
أو غي��ر علن��ي بني تي��ار احلري��ري و»ح��زب الله« في 

االنتخابات املقبلة.
من التط��ّورات املهّمة في ع��ام 2017 إقرار قانون 
انتخاب جديد ميزج بني النسبّية والصوت التفضيلي، 
وهو ما ميكن أن يش��ّكل بداية لتغيير متدّرج في لبنان 
قد ينتج تدريجاً طبقة سياسية جديدة، ولكن خطورته 
في تنمية الروح املذهبية والطائفية، ما يجعل إمكانية 

الرهان على إحداث تغيير نوعي سريع غير ممكنة.
أم��ا على املس��توى اإلقليمي والدول��ي، فلعّل أبرز 
التطورات كان��ت في األزمة اخلليجي��ة وإعادة البحث 
في نس��ج حتالفات جديدة في املنطقة، وكذلك مس��ألة 
انته��اء »داع��ش« ف��ي العراق وس��ورية وم��ا ميكن أن 

يفتح ذلك من آفاق جديد.
أم��ا عل��ى املس��توى الدولي، ف��كان ف��وز الرئيس 
األمريك��ي، دونال��د ترام��ب، زل��زاالً هّز العال��م، ولرمبا 
تلّ��ت ارتدادات��ه أخي��راً ف��ي ق��راره بنق��ل الس��فارة 
األمريكية إلى القدس احملتلة واعتبارها عاصمة لكيان 
االحتالل اإلس��رائيلي، على الرغم م��ن معارضة أغلب 
دول العالم، وهو ما تّس��د في قرار مجلس األمن ومن 
بع��ده في قرار األمم املتحدة. وكل ذلك قد يفتح األبواب 

على املجهول في منطقتنا والعالم.{

»حزب الله« معركة مع »جبهة فتح الشام« في جرود 
عرسال، وخاض اجليش معركة أخرى في جرود راس 
بعلب��ك والق��اع مع »تنظي��م الدولة« )داع��ش( انتهت 
بتسوية أجُخرج مبوجبها مسلحو »داعش« من اجلرود 

عبر باصات مكّيفة إلى منطقة دير الزور.
صحيح أن احلديث عن خطر تلك املجموعات على 
لبنان قد انتهى، م��ع القناعة عند الكثير من اللبنانيني 
أنه لم يكن هناك خطر باألس��اس م��ن تلك املجموعات 
عل��ى لبنان، إمنا اس��تغّل هذا املوضوع وامللف أوس��ع 
استغالل إلحداث فّزاعة عند الشعب اللبناني، وبعض 
ش��رائحه وقطاعات��ه عل��ى وج��ه التحدي��د لتبرير أي 
عمل داخل احلدود أو خارجه��ا. ولكن مع ذلك فإن هذا 
االجناز لم يلِغ اجلدل في ش��رعية السالح خارج إطار 
الدول��ة، ولقد كان أبرز تصري��ح في هذا اخلصوص قد 
ص��در قبل أيام قليلة عن البطريرك بش��ارة الراعي في 
حديث��ه التلفزيوني ال��ذي أبدى فيه خوف��ه وقلقه من 
وجود س��الح خ��ارج إط��ار الش��رعية، أو أن يكون من 

أغلب أسبابها إلى الفراغ الرئاسي، خاصة أن الرئيس 
في لبنان يجُعتبر حَكماً بني املؤسس��ات وبني اللبنانيني 
أكث��ر من��ه حاكماً عليه��م. وأم��ل اللبنانيون خي��راً من 
تش��كيل حكوم��ة أعطي��ت صف��ة »الوطنية« ملش��اركة 
أغلب األطراف السياسية فيها. إال أن هذا اخلير املأمول 
لم يترجم ف��ي مش��اريع وخدمات تنف��ع اللبنانيني أو 
تخرجهم من أزماتهم االقتصادية واالجتماعية وحتى 
السياس��ية واألمني��ة. ب��ل عل��ى العكس من ذل��ك، فقد 
ب��دأ الكثير منه��م يفق��دون األمل في ض��وء التجاذبات 
والس��جاالت الت��ي ت��دور ب��ني الفين��ة واألخ��رى ب��ني 
مرجعي��ات أو كت��ل أو قوى سياس��ية ت��ؤدي في أغلب 
األحي��ان إلى ش��ّل الدولة، أو إلى نش��ر اإلحب��اط وقلة 

الثقة بالطبقة السياسية، وهي ثقة مهتّزة أصالً.
م��ن األحداث التي ش��هدها لبنان ف��ي عام 2017 
وج��ود  إنه��اء  والعس��كري  األمن��ي  املس��توى  عل��ى 
التنظيمات الس��ورية املسلحة على احلدود مع سوريا 
ف��ي منطق��ة راس بعلب��ك والق��اع وعرس��ال. خ��اض 

بقلم: وائل جنم
مجموع��ة م��ن التط��ورات واألحداث ش��هدها عام 
2017، س��واء ف��ي لبنان، أو في املنطق��ة والعالم، وقد 
كان لهذه األحداث والتطّورات تأثير س��لبي أو إيجابي 
ف��ي الوضع الداخل��ي اللبناني، كما حمل��ت العديد من 
املتغّيرات، س��واء كانت بس��يطة متواضعة، أو كبيرة 
ومحورية ف��ي لبنان واملنطق��ة والعالم، فم��ا هي أبرز 
ه��ذه التط��ّورات واألح��داث، وإلى أي درج��ة أّثرت في 
املش��هد السياس��ي أو االقتص��ادي أو االجتماع��ي ف��ي 
لبنان، وهل ميكن أن تس��تمر ه��ذه التغّيرات بالتحّول 

في املرحلة املقبلة؟
ف��ي لبنان ش��هدت بداي��ات ع��ام 2017 ونهايات 
عام 2016 انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد فراغ 
في س��دة الرئاس��ة األولى امتد لقراب��ة عامني ونصف. 
��كِّلَت حكومة من أغلب القوى السياس��ية املشاركة  وشجُ
في املجلس النيابي، وقدعكس��ت ه��ذه احلكومة حجم 
القوى السياس��ية، س��واء داخ��ل الن��دوة النيابية، أو 
في الش��ارع، أو مب��ا تختزنه من قّوة بفعل الس��الح أو 

املوقف أو أي شيء آخر.
أم��ل اللبنانيون خي��راً من انتهاء الفراغ في س��دة 
الرئاس��ة األولى على اعتبار أن أغلب األزمة السياسية 
التي عاش��ها لبن��ان خالل األع��وام األخي��رة تعود في 

أبرز أحداث عام 2017 وكيف أّثرت على الداخل اللبناني

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرؤساء الثالثة
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التحّديات اللبنانية في عام 2018:

االنتخابات والنفط واألمن.. والصراعات في المنطقة
يودع لبن��ان واللبنانيون عام 2017 غير مأس��وف 
علي��ه، وذل��ك بس��بب حج��م التحدي��ات واملخاط��ر التي 
برزت ف��ي هذا الع��ام، وإن كان��ت النهاي��ات إيجابية في 
معظم احملطات القاس��ية، سواء على صعيد اجناز قانون 
انتخاب��ات جديد، أو جلهة مواجهة املجموعات اإلرهابية 
وطرده��ا م��ن جرود عرس��ال والق��اع والهرم��ل، أو األزمة 
احلكومي��ة النات��ة من اس��تقالة رئيس احلكومة س��عد 
احلري��ري من الس��عودية، أو على صعيد إقرار املراس��يم 
التطبيقي��ة لب��دء اس��تخراج النف��ط والغ��از واالتفاق مع 
عدد من الش��ركات للب��دء بالتحضير لعملي��ات التنقيب، 
أو على صعيد إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتداعيات 
االقتصادي��ة واملالي��ة لذلك، وكذلك أزم��ة النفايات وبقية 

الهموم املعيشية املتنوعة.
لكن ماذا يحمل عام 2018 للبنان واللبنانيني؟ وهل 
يك��ون عل��ى ش��اكلة ع��ام 2017 وهمومه ومش��اكله؟ أم 
اننا س��نكون أمام عام األمل واالنفراج بعد س��بع سنوات 

عجاف؟
أبرز حتديات عام 2018

بداية ما هي أب��رز الهموم والتحدي��ات التي يحملها 
عام 2018 للبنان واللبنانيني؟

م��ن خ��الل تقيي��م التط��ورات التي حصل��ت في عام 
والق��وى  املس��ؤولني  مواق��ف  اس��تطالع  عب��ر   ،2017
أب��رز  حتدي��د  ميك��ن  اللبناني��ة،  واحلزبي��ة  السياس��ية 

التحديات التي ستواجه لبنان في عام 2018:
أوالً: اجناز االستحقاق االنتخابي في أيار 2018 وما 
سيفرز من نتائج سياسية وشعبية وحزبية، والتحالفات 
االنتخاب��ات  ه��ذه  ان  خصوص��اً  اجلدي��دة،  والتكت��الت 

ستجري وفقاً لنظام النسبية والصوت التفضيلي.
ثانياً: استكمال التحضيرات للبدء باستخراج الغاز 
والنف��ط وما يتطلبه ذلك من بنية حتتية وحس��م النقاش 
حول الصندوق الس��يادي وإنش��اء ش��ركة وطنية للنفط 

والغاز.
ثالث��اً: مواكب��ة التط��ورات اإلقليمي��ة والصراع��ات 
القائمة في املنطقة، واحلفاظ على سياسة النأي بالنفس 
والتحضي��ر ملواكب��ة التطورات في س��وريا، م��ع احتمال 
التوصل إلى تس��وية سياس��ية لهذه األزم��ة، ومواكبة ما 
يج��ري من تط��ورات على صعي��د القضية الفلس��طينية، 
م��ع احتمال تطور األح��داث إلى حرب ش��املة مع الكيان 

الصهيوني.
رابعاً: االستمرار في حماية الوضع األمني ومواجهة 
املجموعات اإلرهابية واحلصول على دعم جديد للجيش 

والقوى األمنية.
واملالي��ة  املعيش��ية  األزم��ات  معاجل��ة  خامس��اً: 
واالجتماعية، وال س��يما ملف البيئة والنفايات وانتش��ار 
ظاه��رة تعاطي املخ��درات والعن��ف االجتماع��ي وتلبية 
مطال��ب املوظف��ني وحماي��ة لبنان م��ن أية مخط��ار مالية 

واقتصادية مستقبلية.
آفاق املستقبل في لبنان

لك��ن كيف تنظر األوس��اط السياس��ية اللبنانية إلى 
مس��تقبل الوضع اللبناني في ضوء التط��ورات الداخلية 

واخلارجية؟
تؤك��د العدي��د م��ن األوس��اط السياس��ية اللبناني��ة 
أن لبن��ان ت��اوز ف��ي العام املاض��ي أصع��ب التحديات 
وأخطرها، س��واء عل��ى الصع��د السياس��ية أو األمنية او 
املالي��ة، وأن ع��ام 2018 س��يكون فرص��ة كبي��رة للبنان 

واللبناني��ني من أجل حتص��ني الوضع الداخل��ي والعمل 
إلنتاج طبقة سياسية جديدة من خالل قانون االنتخابات 
اجلدي��د، وكذلك حتس��ني الوض��ع االقتص��ادي من خالل 

دخ��ول لبنان عص��ر النفط والغ��از ولو عبر ب��دء األعمال 
التحضيري��ة ومواكب��ة األوضاع السياس��ية في س��وريا 

والعراق واملنطقة.

وف��ي مواجه��ة ه��ذه الص��ورة اإليجابي��ة للوض��ع 
اللبناني، ف��إن بعض القوى السياس��ية واحلزبية حتّذر 
من بعض املخاطر التي قد يواجهها لبنان في العام املقبل 
والتي ينبغي االنتباه لها حس��ب هذه املصادر )وبعضها 
من القوى والش��خصيات الس��ابقة في حتالف 14 آذار(، 
وم��ن ه��ذه املخاوف: س��يطرة حتالف حرك��ة أمل وحزب 
الل��ه مع حلفائهم على املجلس النيابي املقبل وتش��كيلهم 
كتل��ة نيابي��ة كبي��رة، انع��كاس الصراع��ات اإلقليمي��ة، 
وال س��يما بني إي��ران والس��عودية على لبن��ان، واحتمال 
زي��ادة التوترات مع العدّو الصهيوني واجنرار لبنان إلى 
ح��رب مفتوحة م��ع الكي��ان الصهيوني، وتفاق��م األزمات 
السياس��ية واملالي��ة واالقتصادي��ة واملعيش��ية، وع��ودة 
لبنان إلى س��احة الصراع مع املجموعات اإلرهابية التي 

قد تعاود نشاطاتها مستقبالً.
إذن نح��ن أم��ام رؤيتني للوض��ع املس��تقبلي للبنان 
ف��ي ع��ام 2018، األولى تنظ��ر إلى األوض��اع والتطورات 
بإيجابي��ة ولديها توقع��ات متفائلة، والثاني��ة تعّبر عن 
مخاوفه��ا م��ن املخاط��ر املقبل��ة، واجلمي��ع يعت��رف بأن 
لبن��ان ال يزال محصناً بدعم إقليم��ي ودولي للحفاظ على 

االستقرار فيه.
فه��ل يكون ع��ام 2018 ع��ام األمل والتط��ور، أم أننا 

سندخل في أزمات أشد مما واجهناه في عام 2017؟{
قاسم قصير

الوجود الفلسطيني في لبنان
هل يصبح مقبواًل بعد إحصاء 2017 ؟

أقف��ل ع��ام 2017 عل��ى موض��وع لبناني حس��اس 
لطامل��ا أث��ار حساس��يات طائفي��ة وسياس��ية، أال وه��و 

الوجود الفلسطيني في لبنان.
ه��ذا الوج��ود الفلس��طيني املمتد من نكبة فلس��طني 
ف��ي ع��ام 1948، كان دائم��اً موضع خالف��ات لبنانية - 
لبناني��ة أوالً، ولبناني��ة - فلس��طينية ثاني��اً، حيث كان 
العامل الطائفي هو األس��اس في اعتراض املسيحيني في 
لبن��ان على هذا الوجود، باعتباره يهدد التوازن الطائفي 
والدميوغرافي بني املسلمني واملسيحيني، وهو ما استجُغلَّ 
ف��ي احلرب األهلية اللبنانية التي ب��دأت في عام 1975، 
عندم��ا اس��تغلت الق��وى املس��يحية ف��ي لبن��ان الوجود 
الفلسطيني املسلح، متمثالً مبنظمة التحرير الفلسطينية 
للق��ول إن احلرب في لبنان ه��ي »حروب اآلخرين«، وهو 
م��ا رفضه املس��لمون في لبنان، ألنه��م يعتبرون الوجود 
الفلس��طيني مؤقت��اً بس��بب احت��الل اليه��ود لفلس��طني، 
وعل��ى لبن��ان واللبنانيني الوق��وف الى جان��ب القضية 
الفلسطينية إلنهاء االحتالل الصهيوني لفلسطني وعودة 

الفلسطينيني الى أرضهم.
وقد رفض املس��لمون مقولة »حروب اآلخرين« على 
أرض لبنان، ألنهم كانوا يعتبرون ان الس��بب الرئيس��ي 
للح��رب األهلية في لبنان ه��و الغنب الالحق باملس��لمني 
في الدولة اللبنانية، س��واء بالنس��بة إلى موقع رئاس��ة 
اجلمهوري��ة وصالحيات��ه الواس��عة قبل تطبي��ق اتفاق 
الطائف، أو ف��ي ما يتعلق بالتمثيل ف��ي املجلس النيابي 
ال��ذي كان وفق معادل��ة 6 إلى 5، فضالً ع��ن اخللل الذي 

كان قائماً في كل إدارات الدولة.
أما بالنسبة إلى الفلسطينيني في لبنان، وخصوصاً 
منظمة التحرير الفلس��طينية، فهي كانت تعتبر وجودها 
املس��لح ضرورياً من أجل االستمرار في مقاومة االحتالل 

اإلس��رائيلي لفلس��طني، ولذل��ك وّقع��ت اتف��اق القاه��رة 
م��ع الدول��ة اللبنانية ف��ي ع��ام 1969 لتنظي��م الوجود 
الفلس��طيني املس��لح. وقد حصل االتفاق برعاية عربية، 
إذ وّقع��ه في القاهرة الرئيس الفلس��طيني الراحل ياس��ر 
عرفات وعن لبنان قائد اجليش العماد إميل البس��تاني. 
وي��رى الفلس��طينيون أن ما ج��رى بعد ذلك م��ن حروب 
أهلية في لبنان إمنا هو بس��بب رغب��ة فئة من اللبنانيني 
حس��اب  عل��ى  بالس��لطة  باالس��تئثار  االس��تمرار  ف��ي 
باق��ي اللبناني��ني، وأن��ه جرى توري��ط منظم��ة التحرير 
الفلسطينية في احلرب األهلية اللبنانية خدمة للمشروع 

الصهيوني في املنطقة.
هذه املقدمة التاريخية املوجزة للوجود الفلسطيني 
في لبنان وللصراع اللبناني - اللبناني والفلس��طيني - 
اللبنان��ي حول هذا الوجود، تكش��ف األس��باب احلقيقية 
للخالفات واحلساس��يات التي يس��ببها هذا الوجود منذ 

عام 1948 وحتى اآلن.
فاملس��يحيون والق��وى السياس��ية املس��يحية ف��ي 
لبنان ما زالوا يعتبرون الوجود الفلس��طيني فيه تهديداً 
لهم، رغم انس��حاب منظمة التحرير الفلسطينية في عام 
1982 بعد االجتياح اإلس��رائيلي، ورغ��م تطبيق »اتفاق 
��ع ع��ام 1989 والذي أنه��ى احلرب  قِّ الطائ��ف« ال��ذي وجُ
األهلي��ة، وأع��اد توزي��ع الصالحي��ات الدس��تورية ب��ني 
الرؤس��اء، وجعل املجلس النيابي مناصفة بني املسلمني 
واملسيحيني، وجعل املناصفة أساساً في الفئة األولى في 

إدارات الدولة، وأكد رفض توطني الفلسطينيني.
لذل��ك، م��ا زال��ت قضي��ة الوج��ود الفلس��طيني ف��ي 
لبن��ان الزمة ثابت��ة في كل املواق��ف التي تطلقه��ا القوى 
والش��خصيات السياس��ية املس��يحية، وكذلك البطريرك 
النازح��ني  ال��ذي رب��ط ب��ني  الراع��ي  املارون��ي بش��ارة 
الس��وريني في لبنان والنازحني الفلس��طينيني، وقال في 
هذا اإلط��ار: »بالنس��بة الى الذي��ن جلأوا ال��ى لبنان من 
س��وريا، وهم أكثر من مليون ونصف، ومع الفلسطينيني 
أصبحوا نصف الش��عب اللبناني، فقد بات��وا عبئاً كبيراً 
على لبنان بل خط��راً دميوغرافياً واقتصادياً وسياس��ياً 
وثقافي��اً وأمني��اً«. وق��د رف��ض كثي��ر م��ن اللبنانيني هذا 

املوقف العنصري من الوجودين الس��وري والفلسطيني 
ف��ي لبنان، ألن��ه اعتبر هذا الوج��ود تهدي��داً دميوغرافياً 
وثقافي��اً، وهذه قمة العدائي��ة والعنصرية، وهناك نقطة 
أساس��ية في موقف البطريرك املارون��ي، هي اعتقاده أن 
الفلسطينيني في لبنان هم نحو نصف مليون نازح، على 

أساس ان اللبنانيني هم أربعة ماليني.
هذه املواقف التي ما زالت تتفاعل تاه الفلسطينيني 
والوجود الفلسطيني في لبنان أصيبت بصدمة سياسية 
كب��رى م��ع نتائ��ج اإلحصاء لالجئ��ني الفلس��طينيني في 
لبن��ان ال��ذي أجُجري ف��ي العام اجل��اري عبر ش��راكة بني 
املرك��زي  واجله��از  اللبنان��ي  املرك��زي  اإلحص��اء  إدارة 
لالحصاء الفلس��طيني حتت مظلة جلنة احلوار اللبناني 
- الفلسطيني، ولقد أعلن رئيس احلكومة سعد احلريري 
النتائج الرس��مية لهذا اإلحصاء الذي جاء فيه: »إن عدد 
الالجئ��ني في املخيمات والتجمعات بل��غ 174422 فرداً 
خالل عام 2017، يعيشون في 12 مخيماً و156 تمعاً 

فلسطينياً في احملافظات اخلمس في لبنان«.
وق��ال الرئيس احلريري تعليقاً عل��ى هذا اإلحصاء: 
»كان هناك كالم على عدد الالجئني الفلسطينيني في البلد 
وتهويل بعضنا على بعض، وكنا نس��مع أرقاماً قياسية 
تس��تعمل ف��ي السياس��ة والتجاذب��ات... كان البع��ض 
يتح��دث ع��ن رق��م 500 أل��ف أو 600 أل��ف أو 400 ألف، 
ولكن اليوم أصبح العدد واضحاً، وهو 174 ألفاً، هذا هو 
الرق��م احلقيقي، وعلينا واجبات يج��ب القيام بها كدولة 
ضمن إطار املؤسس��ات وحتت س��قف احل��وار والتفاهم، 

واألهم ان نستمر باحلديث بعضنا مع بعض«.
فه��ل يتوقف احلدي��ث الطائف��ي والعنص��ري الذي 
يس��تهدف الوج��ود الفلس��طيني ف��ي لبن��ان بع��د ه��ذا 
اإلحصاء الرس��مي؟ وه��ل تقوم الدول��ة بواجباتها تاه 
الفلسطينيني من الناحية اإلنسانية، ومن ناحية احلقوق 
املدنية كما يفترض بالدولة، كما قال الرئيس احلريري؟

أس��ئلة كثيرة يرس��مها إحصاء الوجود الفلسطيني 
في لبنان، فهل نرى في القريب العاجل إعادة نظر جدية 

من قبل الدولة في هذا الوجود؟{
بسام غنوم

الجماعة اإلسالمية في بعلبك
 تقّدم التهاني بذكرى الميالد

زار وف��د من اجلماعة اإلس��المية ف��ي البقاع مطراني��ة بعلبك لل��روم الكاثوليك. 
وقدموا التهنئة بذكرى امليالد للمطران الياس رحال.
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معركة القدس.. على المستوَيْين الرسمي والشعبي
تقع على عاتق منظمة التعاون اإلس��المي مسؤولية 
أخالقية وأدبية تاه القدس، التي كانت س��بب إنش��ائها 
ع��ام 1969 بعد إحراق املس��جد األقصى، باس��مها األول 
الي��وم  احل��دث  أن  كم��ا  اإلس��المي«.  املؤمت��ر  »منظم��ة 
ط��ارئ وخطي��ر على مصي��ر الق��دس ومس��تقبل القضية 
الفلس��طينية، األمر الذي رفع سقف التوقعات بخصوص 
قمة إسطنبول رغم تاريخ املنظمة -واملنظمات الشبيهة- 

احلافل باملواقف غير مرتفعة السقف.
قمة التعاون اإلسالمي

خ��رج االجتماع الط��ارئ ملنظمة التعاون اإلس��المي 
بقرارات حتمل رمزية سياسية رفضت قرار ترامب ودعته 
إل��ى التراجع عنه، واتخذت ما بدا كأن��ه القرار املقابل له، 
أي االعتراف بدولة فلسطني وعاصمتها »القدس الشرقية 
احملتلة«. لكن غابت ف��ي املقابل القرارات العملية القادرة 
فع��الً عل��ى الضغ��ط عل��ى اإلدارة األميركي��ة، سياس��ياً 
واقتصادي��اً ودبلوماس��ياً، لع��دة أس��باب ف��ي مقدمته��ا 
اجلم��ود والترهل اللذْي��ن تعاني منهما مفاص��ل املنظمة، 
واخلالفات بني دولها األعضاء، ومستوى التمثيل املتدني 
لبع��ض ال��دول الفاعلة. ويب��دو أن ضع��ف متثيل بعض 
الدول كان مقصوداً لذاته، إما تنباً إلغضاب واش��طن أو 
كتعبير عن موقف سلبي من تركيا، وفي احلالتني خلفض 

سقف مقررات القمة إن لم نقل إفشالها.
حتمل قرارات منظمة التعاون في إس��طنبول أرضّية 
ميكن البناء عليها، فردياً وجماعياً خصوصاً على الصعيد 
الدول��ي، لك��ن ينبغي التنبه إل��ى أن بعض الق��رارات لها 
مدلوالت ليست بالضرورة إيجابية للقضية الفلسطينية، 
فإعالن »القدس الش��رقية« عاصمة لدولة فلسطني يعني 
االعت��راف الضمن��ي بتبعي��ة »الق��دس الغربي��ة« لدولة 

االحتالل، وهو ما يرفضه الش��عب الفلس��طيني بعمومه، 
فضالً عن كون��ه تنازالً غير مبرر قبل أي عملية سياس��ية 

مفترضة.
م��ن ب��ني مخرج��ات القم��ة مطالب��ة مجل��س األم��ن 
باالضط��الع مبس��ؤولياته، وإال ف�»إث��ارة ه��ذا االنته��اك 
اخلطير في اجلمعية العامة لألمم املتحدة«، وبعد الفيتو 
األميركي على مش��روع الق��رار الذي تقدم��ت به مصر، مت 
التوجه للجمعية العامة لألمم املتحدة وفق الفقرة »أ« من 
قراره��ا رق��م 377 الذي يحمل عن��وان »متحدون من أجل 
الس��الم«. ويجيز هذا القرار، املؤَرّخ في 3 تش��رين الثاني 
1950 إثر األزمة الكورية، عقد جلس��ة اس��تثنائية طارئة 
ف��ي غضون 24 س��اعة، إذا بدا أن »هناك تهدي��داً أو خرقاً 
للس��الم أو عم��الً من أعم��ال العدوان، ول��م يتمكن مجلس 
األمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو 
دائم، حيث ميكنها أن تنظر في املسألة على الفور من أجل 
إص��دار توصي��ات إلى األعض��اء باتخاذ تدابي��ر جماعية 

لصون أو إعادة السالم واألمن الدوليني«.
ت��درك ال��دول العربي��ة واإلس��المية أن ق��رار ترامب 
بخص��وص القدس له تبعات كارثي��ة على مصير املدينة 
ومس��تقبل القضية الفلس��طينية، وبالتال��ي فالقدس هنا 
مبثابة خط الصّد األول لألمن القومي العربي واإلسالمي، 
األم��ر الذي يرت��ب مس��ؤوليات عليها جميع��اً. وإذا كانت 
س��قوف املنظمات اجلماعية واطئة بسبب البيروقراطية 
الثقيل��ة واحلاج��ة لتواف��ق اجلمي��ع، ف��إن ذل��ك ال يعفي 
الدول من اإلجراءات الفردية التي ميكن أن تلجأ لها، على 
مس��توى العالقة م��ع الواليات املتح��دة أو حتى مع دولة 
االحت��الل بالنس��بة إلى ال��دول التي تربطه��ا بها عالقات 

دبلوماسية.

الدور الشعبي
ال يبش��ر املس��ار الرس��مي بكبير إجناز بالنسبة إلى 
قضي��ة الق��دس، ولعله ال يحم��ل وفق املعطي��ات احلالية 
إمكاني��ة النج��اح في مواجه��ة قوة عظمى مث��ل الواليات 
املتح��دة األميركية. ذلك أن موافق��ة اجلمعية العامة على 
مش��روع الق��رار املفت��رض بخص��وص القدس ل��ن يعني 
الكثي��ر فعلي��اً، في ظل س��وابق ماثل��ة واخت��الل موازين 
القوى وغياب إرادة دول فاعلة ومؤثرة. كذلك يشير نص 
الق��رار 377 إلى »إصدار توصيات إل��ى الدول األعضاء«، 
األم��ر الذي ال يحوي بقوة رادعة لواش��نطن عن قرارها أو 

ترامب عن مخططاته.
االس��تثناء الوحي��د لألطراف الرس��مية هو الس��لطة 
الت��ي  عب��اس،  محم��ود  بقي��ادة  الفلس��طينية  الوطني��ة 
متلك أوراق ضغ��ط حقيقية تبدأ بالرف��ض الفعلي للدور 
األميرك��ي ف��ي عملي��ة التس��وية، ومت��ر بوقف��ة صادق��ة 
ومراجع��ة حقيقية له��ذه العملية من��ذ 1993 حتى اآلن، 
وم��ا جرت��ه من ك��وارث عل��ى القضي��ة الفلس��طينية، وال 
تنتهي عند وقف التنس��يق األمن��ي وتخفيف القبضة عن 
الناش��طني واملقاومني في الضفة الغربي��ة احملتلة، فضالً 

عن املسار السياسي والقانوني على الساحة الدولية.
إذن، فالره��ان الرئي��س ه��و البع��د الش��عبي ودور 
األراض��ي  ف��ي  محلي��اً  الق��دس،  معرك��ة  ف��ي  الش��ارع 
العربي��ة  ال��دول  ف��ي  وخارجي��اً  احملتل��ة،  الفلس��طينية 

واإلسالمية والعاملية.
فالهّبة التي بدأت في األراضي الفلسطينية احملتلة، 
ال س��يما القدس والضفة، ذات تأثير مباشر على االحتالل 

وغي��ر مباش��ر عل��ى ق��رار اإلدارة األميركي��ة بالتبعي��ة. 
وهي هب��ة قادرة على االس��تمرار والتأثير، وحتمل فرص 
التحول النتفاضة ش��عبية بالنظر لرمزية القدس -التي 
كانت س��بب اش��تعال االنتفاض��ة الثاني��ة- وخطورة ما 
ينتظره��ا. وق��د أثبت الفعل الش��عبي قدرته عل��ى تغيير 
قراراٍت وسياس��ات س��ابقة لالحت��الل، وآخرها ما حصل 
لق��رار البواب��ات اإللكتروني��ة في املس��جد األقص��ى الذي 

تراجع عنه االحتالل رضوخاً للهبة الشعبية في حينها.
وباعتب��ار أن الق��دس ليس��ت ش��أناً فلس��طينياً ب��ل 
قضية العرب واملس��لمني ثم أحرار العالم، تقع على كاهل 
الش��ارع العربي واإلسالمي مس��ؤوليات حقيقية. ينبغي 
للح��راك العربي واإلس��المي القائ��م أن يس��تمر ويتفاعل 
ويتزايد، أوالً إلس��قاط رهان ترامب ون��ن ياهو على هبة 
مؤقتة وعابرة، وثانياً لدعم احلراك الفلسطيني الداخلي، 
وثالثاً لدعم احلكومات الراغبة في عمل ش��يء والضغط 
على األخرى، مبعنى رفع سقف جميع الدول واحلكومات 
من مختل��ف التوجهات واإلرادات، الت��ي متلك إن صدقت 

نياتها القدرة على التأثير على القرار األميركي.
بي��د أن الفع��ل الش��عبي ال ينبغ��ي أن يقتص��ر على 
املظاه��رات واملس��يرات واالحتجاج��ات، عل��ى أهميته��ا، 
ب��ل يجب أن يس��تغرق كافة مجاالت العمل الش��عبي من 
احتادات ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، وصوالً إلى 
العم��ل البرملاني الفاع��ل تاه الق��دس، وينبغي ألهداف 
هذا احلراك أن تتخطى حاجز التحش��يد وصوالً إلى نشر 

الوعي ثم التأثير السياسي.
ولعله أتى الوقت الذي يجب على الشعوب العربية 
واإلس��المية أن تعيد االعتب��ار حلملة مقاطع��ة البضائع 
األميركية، فضالً عن »اإلسرائيلية«، بعد أن فقدت زخمها 
مؤخراً، باعتبارها فعالً شعبياً قادراً على إيصال الرسالة 

إن خطط له جيداً.
الق��دس للجمي��ع، ومعركتها معرك��ة اجلميع، وتقع 
مسؤولية حمايتها على عاتق اجلميع، كل بحسب موقعه 

وإمكاناته ومجال تخصصه.{

بقلم: سعيد احلاج

فيتو أقذر من احتالل
بقلم: محمود الداوود 

في مستقبل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
أث��ار قرار الرئي��س األميركي، دونال��د ترامب، إعالن 
الق��دس عاصم��ة إلس��رائيل، ردود فع��ل عربي��ة ودولية 
ز  مألوف��ة في املواقف املماِثل��ة، أي التي تعتمد فيها تاوجُ
الش��رعية الدولي��ة كما تعكس��ها الق��رارات التي حتصل 
ف��ي دوائر األمم املتحدة وأروقتها. وق��د أعقب قرار ترامب 
املنحاز إلى إسرائيل مواقف االستنكار واإلدانة والشجب، 
من دول ومنظمات وجمعيات مدنية وسياسية عديدة في 
العالم، حيث توقفت بعض ردود الفعل عن القرار أمام ما 

سّمته تهّور رئيس الواليات املتحدة وحماقاته.
وإذا كان املهتم بقضايا الصراع العربي اإلس��رائيلي 
ق��د اس��تأنس ف��ي نص��ف الق��رن املاض��ي باالختراقات 
اإلس��رائيلية والغربي��ة للش��رعية الدولية ف��ي موضوع 
ْجب واإلدانة،  الصراع املذكور، كما اس��تأنس مبنطق الَشّ
وكل م��ا ين��درج ف��ي إط��ار املواق��ف السياس��ية املبدئية 
والعام��ة، من قضيٍة بدأت حتكمها قواع��د التاريخ، األمر 
الذي يس��تدعي كثيراً من الش��جاعة في اإلقرار مبآالتها، 
كما تعبر عنها التوجهات السياس��ية الت��ي حتكم الذين 
يرفعون اليوم شعاراتها من العرب والفلسطينيني، ومن 
الق��وى الدولي��ة احلّية، الت��ي ال تزال تنظر إلى إس��رائيل 

كياناً استعمارياً.
تعم��ل إس��رائيل منذ س��نوات على تطوي��ق القدس 
باملس��توطنات وقط��ع ِصالته��ا م��ع املدن الفلس��طينية، 
كما تفرض على س��اكنتها في القدس الش��رقية ش��روطاً 
خاصة ف��ي اإلقام��ة والعيش، وم��ا حصل م��ن الواليات 
َتمِّم هذه اخلطوات، ويندرج في إطار  املتحدة األميركية يجُ
مزي��د من ترس��يخ املعالم الكبرى لش��رق أوس��ٍط جديد، 
وأن مختل��ف اخلط��وات احلاصلة م��ن الطرف��ني َتِتمُّ في 
ه��ا الراه��ن العربي  َقدِّمجُ س��ياق عملي��ات اإلس��ناد الت��ي يجُ
لواق��ع الص��راع العربي اإلس��رائيلي وحتّوالت��ه، املعلن 
ن، حيث جرى خالل العقدين املاضيني تدمير  منها واملجَُبطَّ
العراق وس��ورية، ويج��ري اليوم تدمير اليمن وانتش��ار 
الفوضى في ليبيا، دون أن نغفل عمليات إِْبَعاد مصر عن 

مآالت الصراع القائم في األرض احملتلة. 
ميكن إضافة إلى كل ما س��بق األدوار التي متارسها 
الِق��َوى الدولية واإلقليمية في اخلليج العربي، حيث َيِتمُّ 
التبش��ير بالصراع الطائفي بني الس��نة والش��يعة، وبني 
دول اخللي��ج مع بعضها حتت مس��مَّيات عديدة، إال أنها 
مرتب��ة ف��ي س��ياق االرتباك املتص��ل مبواجه��ة اإلرهاب 
ومواجه��ة ممانع��ة النظام الس��وري، األمر الذي س��اهم 

ز املواثيق الدولية في موضوع  ويساهم في عمليات تاوجُ
القضية الفلسطينية، ألجل مزيد من تعزيز حالة اجلمود 
التي عرفتها القضية في الس��نوات األخيرة. ومقابل ذلك 
َطاِتها في االس��تيطان،  َخطَّ تواصل إس��رائيل اس��تكمال مجُ

وفي توسيع دوائر التطبيع مع أنظمة عربية معروفة.
لم تعد القضية الفلسطينية منذ سنوات في جدول 
أعم��ال األنظمة العربية ومنظماته��ا اإلقليمية، من َقِبيل 
جامع��ة الدول العربية ومؤسس��ات التع��اون العربي. 
كم��ا أن الفلس��طينيني الذي��ن يحمل��ون راي��ات وطنهم، 
��ارس  ويجُعان��ون م��ن وي��الت الهيمن��ة اإلس��رائيلية، ميجُ
ور العنف في حياتهم،  االحتالل االس��تيطاني جميع صجُ
ْطلَقجُ علي��ه مفاوضات  وق��د مَتَّ له ذلك مب��وازاة مع م��ا يجُ
التس��وية والس��الم، وهي مفاوضات ال تبدأ إال لتنتهي، 

ْذَكر في موضوع نتائجها وآفاقها، تجُْخِفي  م يجُ دون أي َتَقدُّ
في العمق مش��اريع وخي��ارات أميركية إس��رائيلية، ما 
يدعو إلى القول إن القضية الفلس��طينية لم تعد أولوية 

عربية، حيث يجُلوَّح بني حني وآخر بحل الدولتني.
��ْجب  والَشّ اإلدان��ة  بع��د  م��اذا  التس��اؤل:  يح��ق 
واملظاه��رات التي حصل��ت وحتصل هنا وهن��اك؟ ماذا 
عن االنقس��ام الفلس��طيني؟ م��اذا ع��ن الَتَّصدجَُّعات التي 
َق  تعرفها األنظم��ة العربية؟ ماذا عن اخل��راب الذي حَلِ
بس��ورية والع��راق واليم��ن وليبي��ا؟ م��اذا ع��ن جم��ود 
العملية السياس��ية بني إسرائيل والفلس��طينيني؟ ماذا 
عن األنظمة العربية العاجزة واملتوّرطة في كل ما حلق 

بالقضي��ة الفلس��طينية م��ن تراجع؟ وماذا ع��ن النخب 
السياس��ية العاج��زة ع��ن تخط��ي الش��عارات العام��ة 

واملبدئية؟
َكِرّر ما قيل في املاضي، وندرج معركة القدس  هل نجُ
ف��ي س��ياق املع��ارك الديني��ة؟ فموضوع نقل الس��فارة 
َع��دُّ مج��رد عالمة تش��ير إلى  األميركي��ة إل��ى الق��دس يجُ
املوض��وع األساس��ي، يتعلق األم��ر باحتالل إس��رائيل 
فلس��طني والق��دس، وإن كان��ت متل��ك رمزي��ة تاريخية 
ودينية وسياس��ية، فهي حاضرة مماثل��ة ألخواتها في 
اجلغرافيا الفلس��طينية. صحيٌح أنها زه��رة املدائن، إال 

أنها محتلة ومستعمرة. 
التهّور الذي كش��ف عنه ترامب، من جهٍة، مناسبة 
لوضع برنامج مستعجل، في موضوع الوفاق اجلاري 
َجَدّداً واقع  بني الفصائل الفلس��طينية، برنامج يض��ع مجُ
احل��ال ف��ي مس��ألة الص��راع الفلس��طيني اإلس��رائيلي 
موض��ع نظ��ر جدي��د. وم��ن جهة ثاني��ة، ميك��ن الطرف 
العرب��ي أن يفكر بصورة جديدة في مس��تقبل فلس��طني 

ومستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي.{

بقلم: كمال عبد اللطيف

الفيت��و األمريكي يعني بصريح العبارة أن احملتل هو أمريكا، وما »إس��رائيل« 
إال اجلرثومة التي تخرج من عطس��هم فتحيل املنطقة إلى وباء بش��رورهم وحقدهم 
وخبثه��م، ويثبت ملن ما زال الش��ك يراودهم أو يظنون أنها دول��ة صديقة أن العدّو 
األول لألم��ة هي أمريكا، فهي التي تأخذ أموال العرب لتزّود »إس��رائيل« باملليارات 
وبالطائرات لقتلنا واحتالل أراضينا وفرض قراراتها على أمتنا العربية، وهي التي 

تتحالف مع أي دولة في سبيل إذالل العرب واالنتقاص من كرامتهم.
الفيت��و األمريكي رغم أنه ليس األول، لكنه يكش��ف ملن م��ا زال أعمى أن أمريكا 

وراء كل مصيبة ووراء كل دمار ووراء كل حقد على العروبة واإلسالم.
أمريكا هي التي جاءت بكل قوى الش��ر، وتعاونت مع بعض منا إلذالل بعضنا 
اآلخر، وشكلت كل التحالفات التي تفرقنا بحجج سخيفة، صدقها البعض لألسف، 
لكنه��ا ل��م تنطل عل��ى العرب الش��رفاء الذي��ن رأوا من البداي��ة أن ح��رب أمتنا تبدأ 
بالتخل��ص من أمريكا، ذات الوجه املبتس��م للعالم وصاحبة القلب األس��ود الكاره 

لكل ما ميكن أن ينشر العدل في العالم.
أم��ا آن األوان للعال��م أن يّتع��ظ ويصحو من س��باته؟ أما آن 
للعال��م أن يع��ي أن دول الفيت��و م��ا ه��ي إال دول الش��ر؟ طبعاً لن 
نحاربه��م فل��ن نقدر على ترس��انة األس��لحة الت��ي ميلكونها، لكن 
لدينا أس��لحة أخرى كثيرة ابسطها قطع العالقات، وقد تكون رغم 
بس��اطتها أخطره��ا عل��ى اإلطالق، لو أحس��ن العرب اس��تغاللها، 
وللدبلوماس��ية وسائلها وأس��اليبها أيضاً وهي قادرة على إحراج 
أمري��كا وغيرها، لك��ن ال بّد من التح��رك، فالصمت ما ع��اد يجدي، 
وعل��ى العال��م أن يكون يقظاً، فأكثر من مائ��ة دولة تضع مصيرها 
بي��د خمس دول وعلى األخص دولة تتحكم ف��ي مصير البقية، في 

اي عصر حجري ما زلنا نعيش؟{

دخلنا القرن احلادي والعشرين وما زال الفيتو يتحكم مبصير العالم، والفيتو 
للدول اخلمس ف��ي العالم يجب أن ينتهي إذا ما قررت دول العالم أن ترمي بالفيتو 
ع��رض احلائ��ط وان تخرج م��ن عباءة الفيت��و، وان يك��ون لباق��ي دول العالم قرار 
وهيب��ة، وإال فإن وج��ود الفيتو ينفي العدل عن كل ما يص��در من األمم املتحدة ومن 

مجلس األمن الدولي ويجعل هذا اجلسم الدولي ال قيمة له.
الفيت��و األمريك��ي ضد قرار مجل��س األمن املعت��رض على االعت��راف األمريكي 
بالق��دس عاصمة للصهاينة، ه��و بحد ذاته قرار احتالل، وهو الذي يكش��ف الوجه 

الق��ذر للواليات املتح��دة األمريكي��ة التي – 
لألس��ف- يتس��ابق عليها العرب ليحصلوا 
على جنس��يتها حتت حجج واهي��ة ال قيمة 
لها، فلم نس��مع في التاريخ أن دوالً ضعيفة 
ذهب أبناؤها للعمل في الدول املتغطرس��ة، 
ولم نس��مع مثالً عربياً أبّياً ذهب للعمل عند 
الف��رس أو ال��روم إال في حاالت ن��ادرة جدا، 
بينما نتس��ابق كع��رب على الذه��اب إليهم 
لنعمل عنده��م في مهن يخج��ل بعضنا من 

العمل فيها في بالدهم!
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أعل��ن وزير اإلس��كان والبن��اء اإلس��رائيلي يؤاف 
غاالن��ت، أن حكومت��ه تخط��ط لبن��اء ملي��ون وح��دة 
استيطانية جديدة في الضفة الغربية خالل العشرين 
عاماً املقبلة، 20 إلى 30% منها ستقام مبدينة القدس.

وق��ال الوزي��ر غاالن��ت، ف��ي تصريح��ات للقن��اة 
اإلس��رائيلية العاش��رة يوم األحد، إن البناء لن يش��مل 
حدود القدس احلالية، بل مناطق في مشروع »القدس 
الكبرى« والقدس الغربية، مثل مس��توطنات »معاليه 
أدوميم« )شرق القدس( و»غوش عتصيون« )جنوب( 

و»جفعات زئيف«، و»عناتوت«. 
و»الق��دس الكب��رى« مش��روع إس��رائيلي يه��دف 
إلى ضم مس��توطنة »معاليه أدوميم«، الواقعة ش��رق 
مدين��ة القدس وإح��دى أكبر مس��توطنات الضفة، إلى 
املدينة واالس��تيالء عل��ى 12 أل��ف دومن )دومن يعادل 
ألف متر مربع( متتد من أراضي القدس الشرقية حتى 
البحر املّيت )ش��رق(، كجزء من مشروع لفصل جنوب 

الضفة عن وسطها. 
وأوض��ح الوزير اإلس��رائيلي ف��ي تصريحاته، أن 
هدفه من اخلطة االستيطانية اجلديدة »إقامة وحدات 
س��كنية على أراض��ي مدينة القدس املوح��دة عاصمة 

إسرائيل« على حد وصفه. 
وذكرت القناة العاش��رة أن تلك الوحدات ستبنى 
على مساحات كبيرة جداً، دون أن حتدد املناطق التي 

سيتم تضمينها لنطاق بلدية القدس. 
وبدأ غاالنت بترويج خطة بناء استيطانية كبيرة 
في مدينة القدس، تشمل بناء 300 ألف وحدة سكنية، 
وفق القناة اإلس��رائيلية. وتش��مل اخلطة أيضاً تهيز 
بجُن��ى حتتي��ة تتعل��ق بالنق��ل واملواص��الت ومناط��ق 

تارية وغيرها. 

واملغترب��ني  اخلارجي��ة  وزارة  قال��ت  بدوره��ا، 
الفلس��طينية، إن اخلط��ة االس��تيطانية املذك��ورة تعّد 
تطبيقاً إلع��الن الرئي��س األمريكي دونال��د ترامب بأن 

القدس عاصمة إلسرائيل.
وقال��ت الوزارة ف��ي بيانه��ا يوم األح��د، إن هدف 
اخلط��ة ه��و »تكري��س م��ا يس��مى احتاللي��اً )الق��دس 
محيطه��ا  ع��ن  فصله��ا  عملي��ة  وتعزي��ز  الكب��رى(، 

الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة االحتالل«.
ورأت أن »ه��ذه اخلط��ة االس��تيطانية الضخم��ة 
تأتي في إطار املش��روع االس��تعماري، ال��ذي يتصاعد 
حالياً في كل من القدس واألغوار الفلس��طينية والبلدة 
القدمي��ة في اخلليل )جنوب الضف��ة( ومناطق جنوب 

نابلس وغيرها«.
وتأت��ي ه��ذه اخلط��ة بع��د نح��و ثالث��ة أس��ابيع 
من إع��الن الرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب اعتراف 
بالده بالقدس عاصمة إلس��رائيل وقراره بنقل س��فارة 

واشنطن من تل أبيب إلى املدينة احملتلة.
وميثل غاالنت في االئتالف احلكومي اإلس��رائيلي 
حزب »كلنا« )ميني( الذي يتزعمه وزير املالية موشيه 

كحلون. 
الرئي��س  أعل��ن  اجل��اري،  األول  كان��ون   6 وف��ي 
األمريكي دونالد ترامب اعتراف بالده رس��مياً بالقدس 
)بش��قيها الش��رقي والغربي( عاصمة ل�»إس��رائيل«، 
والبدء بنقل س��فارة بالده إلى املدين��ة احملتلة، ما أثار 

غضباً عربياً وإسالمياً، وقلق وحتذيرات دولية.
واحتلت اس��رائيل القدس الش��رقية ع��ام 1967، 
وأعلنته��ا »عاصمته��ا األبدي��ة واملوح��دة« ف��ي ع��ام 
1980، ف��ي خط��وة ل��م يعترف به��ا املجتم��ع الدولي 

وضمنه الواليات املتحدة آنذاك.{

وزير إسرائيلي: نخطط لبناء
 مليون وحدة استيطانية بالضفة

كي ال يتحّول قرار ترامب إلى قانون دولي
ل��م يك��ن إع��الن دونال��د ترام��ب ح��ول االعتراف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل مفاجئاً، فقد قدم هو ونائبه 
خالل س��باقهم االنتخابي وبع��د التنصيب العديد من 
الوعود في هذا السياق، ومع ذلك لم تراوح ردة الفعل 
العربي��ة واإلس��المية -حتى اآلن- خان��ة اخلطابات 
واالنفعاالت العاجزة، وبدا أن اجلميع مأخوذ بعنصر 

املفاجأة!
ومن البديه��ي القول إن خطوة ترام��ب تفتقر إلى 
األس��اس القانون��ي، وذل��ك لتعارضه��ا مع عش��رات 
الق��رارات األممي��ة ح��ول وض��ع القدس، مب��ا في ذلك 
تل��ك الص��ادرة ع��ن مجلس األم��ن، إضافة إل��ى الرأي 
االستش��اري الصادر ع��ن محكمة الع��دل الدولية عام 
2004، لكن عدم قانونية وشرعية اإلعالن األميركي ال 
يعني أنه ال قد يشكل خطورة جادة على وضع القدس 

في القانون الدولي مستقبالً.
العرف الدولي حول القدس

ف��ي الوق��ت الراه��ن ال يعن��ي اإلع��الن األميرك��ي 
تغيي��راً للوض��ع القانون��ي للقدس، ذل��ك أن الواليات 
مخول��ة  قانوني��ة  صف��ة  متتل��ك  ال  بذاته��ا  املتح��دة 
للتش��ريع الدولي، لك��ن اخلطر يكمن في ح��ال انتقال 
ع��دوى االعتراف بالقدس عاصمة إلس��رائيل إلى عدد 
من العواصم العاملية، وال س��يما تلك املنخرطة بشكل 
أو آخر مبسار السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
إذ إن شكالً من اإلجماع حول هذا الرأي )اعتبار القدس 
عاصمة إلس��رائيل( أو ش��كالً من املمارس��ة لهذا الرأي 
)نقل سفارات حيوية إلى القدس( قد يعني الكثير في 

املستقبل.
املدخ��ل  ه��ذا 
دراس��ة  إل��ى  يجُرجعن��ا 
في  التش��ريع  مص��ادر 
ث��م  الدول��ي،  القان��ون 
املس��ار  دراس��ة  إل��ى 
م��ن  ال��ذي  التاريخ��ي 
القدس  اكتسبت  خالله 
القانون��ي  وضعه��ا 
حي��ث  فم��ن  احلال��ي؛ 
املبدأ، رتب��ت املادة 38 
م��ن النظ��ام األساس��ي 
حملكمة الع��دل الدولية 

مص��ادر القانون الدولي األساس��ية على ه��ذا النحو: 
املعاه��دات واالتفاقات الدولية العامة واخلاصة التي 
تعت��رف وتص��ادق عليه��ا ال��دول كاتفاقي��ات جنيف 
وغيرها، ثم العرف الدولي في ش��قَّي الرأي واملمارسة 
الواس��عة واملس��تقرة، وأخي��راً املب��ادئ العام��ة التي 

أقرتها األمم.
م��ا يهمنا هن��ا ه��و »الع��رف الدولي«؛ إذ يش��كل 
املص��در الثان��ي م��ن مص��ادر القان��ون الدول��ي، وفي 
م أم��ام محكمة الع��دل الدولية، يبدو  أي��ة عملية حتاكجُ
العرف ذا وجاهة قانونية راس��خة، وقد ش��هد تاريخ 
القضية الفلس��طينية، وغيرها من النزاعات عجزاً من 
قبل املجتمع الدولي أمام مخالفة قرارات األمم املتحدة 
مبا فيه��ا مجل��س األمن، ب��ل وأصبح الكثي��ر من هذه 

املخالفات مسكوتاً عنها عرفاً.
هذا من حيث العموم، أما بخصوص القدس، فقد 
كان العرف أحد املصادر التي ش��كلت ما بتنا نس��ميه 
الي��وم الوضع القانون��ي ملدينة الق��دس، وذلك ضمن 
عملي��ة تراكمي��ة بدأت منذ ع��ام 1947 وحت��ى يومنا 
ه��ذا، فنجد على س��بيل املث��ال أن قرار التقس��يم 181 
)1947( أف��رد للقدس حال��ة خاصة أس��ماها الكيان 
 )Corpus Separatum( السياس��ي املنفصل
وضعه��ا كامل��ة حت��ت الوصاي��ة الدولية، لك��ن ومنذ 
الق��دس ع��ام 1967  االحت��الل اإلس��رائيلي لش��رقي 
وف��ق  املدين��ة  م��ع  بالتعاط��ي  املتح��دة  األمم  ب��دأت 
أس��لوب جدي��د؛ إذ اعتبرت الق��دس الش��رقية حصراً 
ج��زءاً من األراض��ي احملتلة ع��ام 1967، وبالتالي لم 

تعترف بالسيادة اإلسرائيلية عليها وطالبت االحتالل 
باالنس��حاب منها، فيما رضخت للع��رف القائل بكون 
القدس الغربية جزءاً من حدود إسرائيل، وبذلك تكون 
قد حتللت مما ألزمت به نفسها سابقاً )قرار 181( في 
ما يتعلق بكون القدس بش��طريها الشرقي والغربي ال 

تخضع للسيادة اإلسرائيلية.
لم يقتص��ر األمر على مس��ألة القدس، بل س��اهم 
الضع��ف الفلس��طيني والتف��وق اإلس��رائيلي املدعوم 
بانحياز الوس��يط األميركي في تآكل عدد من احلقوق 
املنص��وص عليها في ق��رارات أممية ال تقب��ل التأويل، 
مثل ح��ق عودة الالجئني، حي��ث إن العجز عن تثبيت 
ه��ذا احلق املنصوص علي��ه في ق��رار 194 )1948(، 
قلّص احلديث عن عودة جميع من يرغب من الالجئني 
ودعم إع��ادة توطينهم في أراضيهم التي خرجوا منها 
وتعويضه��م عن فترة الش��تات، إل��ى هامش احلديث 

عن »حل عادل متفق عليه«.
املطلوب إلبطال القرار

في ظل حالة التفتت العربي واإلس��المي وغياب 
اإلرادة، قد ال يبدو مفيداً احلديث عن خطوات رس��مية 
قادرة على حمل اإلدارة األميركية على س��حب إعالنها 
بخصوص القدس، لك��ن احلديث يجب أن يتركز على 
إبطال مفع��ول هذا الق��رار وإبقائه مقترن��اً ومحصوراً 
ب��إدارة ترام��ب، واحليلولة دون انتقال��ه إلى خانة ما 

هو مقبول ومتفق عليه دولياً.
ولتحقيق هذا الهدف الذي يقع في احلدود الدنيا 
مما هو مطلوب، يلزم أكثر بكثير مما قدمته قمة منظمة 
التعاون االس��المي املنعقدة مؤخراً في اس��طنبول من 

بالغات حادة ضد الواليات املتحدة وإس��رائيل، أو من 
اعتراف ب�»القدس الشرقية« عاصمة لدولة فلسطني، 
وال س��يما أن غالبي��ة دول منظم��ة التع��اون تعت��رف 
ب�»الق��دس الش��ريف« عاصمة لفلس��طني ف��ي جوهر 
اعترافه��ا املعنوي بالدولة املس��تند إلى إعالن منظمة 

التحرير لعام 1988.
وعل��ى الرغم من ك��ون إعالن ترامب ميث��ل موقفاً 
سياس��ياً أكثر م��ن كونه خطوة إجرائي��ة، فإن أهميته 
تنبع من قوة الفاعل السياس��ي، وفي ظل انتفاء القوة 
لدى املفاعيل العربية واإلس��المية ف��إن اتخاذ مواقف 
سياسية كالتي صّدرتها القمة، ال يعدو كونه محاربة 
لطواح��ني اله��واء، ويل��زم التركي��ز أكث��ر عل��ى ما هو 
إجرائي وعمل��ي. كذلك يجب عل��ى املجموعة العربية 
واإلسالمية أن تضع ثقلها في مجلس األمن واجلمعية 
العامة لألمم املتحدة للدفع باتاه قرار يدين اخلطوة 
األميركية أسوة بقرار 478 )1980( الذي جّرم إعالن 
إسرائيل القدس املوحدة عاصمة لها، إذ إن أي قرار من 
هذا النوع يعزز عزلة اخلطوة األميركية ويشكل رادعاً 

لبقية الدول.
وإذا كان��ت الدول الصديقة لفلس��طني اليوم تد 
صعوب��ة ف��ي اتخ��اذ مواق��ف حازم��ة ض��د الواليات 
املتح��دة باعتبارها قوة عظمى، فإن باس��تطاعتها أن 
تبرهن عن عزمها اجلاد عل��ى تفعيل إجراءات عقابية 
ض��د ال��دول التي تفكر ب��أن حتذو ح��ذو إدارة ترامب، 
كما يجُنتظر من منظمة التعاون اإلس��المي أن تؤس��س 
لعم��ل منظم يعيد الهيبة لفك��رة املقاطعة االقتصادية 
للش��ركات والهيئات التي تدعم املشروع االستعماري 

اإلسرائيلي أينما وجدت.
هذا م��ع أهمي��ة التركيز على اس��تهداف املصالح 
االقتصادي��ة القريبة من دائرة صن��ع القرار األميركي، 
إل��ى جانب اتخاذ كل خطوة من ش��أنها معاقبة وردع 
الكيانات والدول التي تتنكر للحق العربي واإلسالمي 
ف��ي الق��دس، به��دف احت��واء اخلط��وة األميركية قدر 
املس��تطاع، ومنع حتولها إلى أمر واقع يقبله املجتمع 

الدولي ويترسخ في عرفه وقانونه.{

بقلم: أماني السنوار

السفيرة األميركية هيلي
تهّدد بـ»البعبع« األمريكي

بقلم: حازم عياد 

حذرت نيكي هيلي مندوبة واشنطن في األمم املتحدة الدول في اجلمعية العمومية من التصويت 
لصال��ح قرار يرف��ض االعت��راف بالقدس عاصم��ة للكي��ان الصهيون��ي، وهددتهم بتقدمي اس��مائهم 

ل�»البعبع« ليعاقبهم.
إنه��ا تهّددهم ب�»بعبع« اس��مة ترام��ب، الذي طلب منها تزويده بأس��ماء الدول التي س��تصّوت 
لصال��ح القرار ليتخ��ذ اجراءات خطيرة وغير مس��بوقة، أو لعله يضيفهم كس��طر في اس��تراتيجيته 

املعلنة مؤخراً.
تصط��ف الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة في مواجه��ة العالم لتصبح الش��معة الت��ي حتدث عنها 
احلاخ��ام »الراب��اي« الصهيون��ي إلضاءة من��زل الظالم املمثل ب��األمم املتحدة، واملش��ار إليه من قبل 
من��دوب الكي��ان الصهيوني في خطابه الدين��ي اإلجنيلي املتطرف أمام مجلس األم��ن، مزدرياً باألمم 

والشعوب املمثلة فيه كأنها بال قيم أو معتقدات خاصة بها.
الكشف عن التهديد بحد ذاته من قبل ممثلي الدول األعضاء يعكس حالة االمتعاض التي تشعر 
بها الدول من السلوك الغوغائي واملتطرف لإلدارة األمريكية، وتعطي مؤشراً على إرادة التحدي لدى 
املجتم��ع الدول��ي إلرادة الواليات املتحدة األمريكي��ة، مضعضعاً بذلك نفوذها وهيبتها في الس��احة 

ماً التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني. عظِّ الدولية، ومجُ
س��لوك هيلي وخطابها يؤكد مرة أخرى ضرورة اس��تبعاد أمريكا من اي دور قيادي متارسه في 
املنطقة العربية، حتى لو كان تشاورياً كما يتحدث البعض أحياناً؛ إذ إن العودة إلى أمريكا ستعني 
ازدراء العالم للعرب ولقضيتهم التي تعاطفوا معها ودعموها؛ فالواقعية السياسية تقتضي االبتعاد 

عن أمريكا، ال العودة الى حضنها وخزعبالتها اإلجنيلية املتصهينة.
سلوك هيلي محرج لكل من ال يزال يعتقد بأن الواليات املتحدة يجب ان يكون لها دور بأي شكل 
من األشكال، فهي لم تعد تستحقه؛ إذ انها تزدري حلفاءها وكذلك األمم املتحدة والقانون الدولي، وال 
حتترم س��يادة الدولة واملجتمع الدولي واإلنس��اني باملطلق، فلماذا يح��اول البعض مجاملتها حتى 

اآلن واحلديث عنها كأنها املالذ الوحيد.
فمكاس��ب أمريكا من قرار اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني معدومة؛ فالقدس س��اعدت 
كثيراً في تسريع التوجهات لعزل الواليات املتحدة واالدارة القائمة التي تاوزت العديد من احلدود 
ف��ي تعاملها مع املجتم��ع الدولي واحللفاء، كما ظه��ر الكيان بصورة عنصرية قامت��ة، وحالة دينية 
مهووس��ة ب�»ه��رب مج��دون« ونهاية الزم��ان واإلنس��ان؛ فالسياس��ة األمريكية وجه��ت لطمة قوية 
لكل مش��اريعها التطبيعية بفرض هوية صهيونية على املنطقة والش��عوب كبدي��ل للهوية العربية 

اإلسالمية، واالهم من ذلك تدمير صفقة القرن وحتويلها الى رماد وسراب.
في مقابل ذلك فإن الفلسطينيني كسبوا وحدة الصف، وفجروا انتفاضتهم على وقع حراك عربي 
وإس��المي وعاملي شرعن حقهم في املقاومة واملواجهة ومكنهم من حتقيق توازن هش »نعم«، ولكنه 
ل��م يكن موجوداً من قبل، وأخيراً حصلوا على تعاطف دولي غير مس��بوق؛ أمر يحتاج الى اس��تثمار 
وتوظيف لتكريس الواقع اجلديد؛ إذ ان الواقع املتخلق يش��كل عنصر قوة ال يستهان به، وال يقّوضه 
إال الع��ودة إل��ى أمريكا وتديد دوره��ا القيادي التدمي��ري؛ فالعالم لن يحترم الع��رب إن عادوا إلى 

حضن أمريكا، وسيزدريهم بشدة بعد ان احتشد وواجه البعبع األمريكي الى جانبهم.{
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اعتقلت قوات االحتالل 
الفلس��طينيني  عش��رات 
ف��ي مناط��ق ع��دة بالضفة 
الغربية احملتلة تركزت في 
محافظ��ة نابلس )ش��مالي 
إحي��اء  وعش��ّية  الضف��ة(. 
أعياد امليالد قررت الكنائس 
في فلس��طني إلغ��اء مظاهر 
االحتف��ال احتجاج��اً عل��ى 
القدس  اعتب��ار  أميركا  قرار 

عاصمة إلسرائيل.
وصباح الثالثاء اعتقل 
االحتالل عشرة فلسطينيني 

م��ن محافظة نابلس )ش��مالي الضف��ة( بينهم ثمانية 
من بلدة قصرة.

وكان االحت��الل قد أغل��ق أمس املدخل الرئيس��ي 
لقرية اللنب الش��رقية جنوبي نابلس، وأفادت مصادر 
محلي��ة وش��هود عي��ان ب��أن االحت��الل ش��دد قبضته 
العس��كرية عل��ى القرية، عب��ر نصب بواب��ة حديدية 
ووضع مكعبات خرس��انية في أطراف احلي الشرقي 

للقرية مبحاذاة منازل املواطنني.
كم��ا ألق��ى االحتالل فج��ر الثالث��اء القب��ض على 
أربع��ة ش��بان م��ن مخي��م جن��ني )ش��مالي الضفة(، 
وذك��رت مص��ادر محلية لوكال��ة األنباء الفلس��طينية 
)وفا( أن من بني املعتقلني ش��قيقني وذلك بعد اقتحام 

املخيم ودهم منازل فيه.
واعتقل��ت ق��وات االحت��الل ع��دداً من أبن��اء بلدة 
العيسوية وس��ط القدس احملتلة، وأفاد مصدر محلي 
بأن��ه جرى اقتياد املعتقلني إلى مركز توقيف وحتقيق 

في مدينة القدس.
أم��ا في محافظ��ة اخللي��ل )جنوبي الضف��ة( فقد 
اعتقلت قوات االحتالل ش��خصني من بلدة دير سامت. 
وش��نت قوات االحتالل حملة دهم أخرى في بلدة يطا 
)قضاء اخلليل( واعتقلت شخصني، كما اقتحمت منزل 
األسير احملرر واملبعد إلى قطاع غزة مراد احلروب في 

منطقة الكوم قرب بلدة دورا، وحققت مع عائلته.

أعلن وزير الدفاع الروس��ي بدء العمل على تش��كيل 
مجموع��ة الق��وات الدائمة ف��ي قاعدت��ي حميميم اجلوية 

وطرطوس البحرية في سوريا.
الق��وات  مجموع��ة  ش��كلت  ق��د  روس��يا  وكان��ت 
ف��ي القاعدت��ني خ��الل الفت��رة املاضي��ة، معتم��دة عل��ى 
»االس��تعارة« م��ن القواع��د عل��ى األراض��ي الروس��ية، 
حيث تناوبت مجموعات جوية وس��فن بحرية، وكتائب 
وحدات خاصة ومن الشرطة العسكرية على تنفيذ املهام 
في سوريا، أي أنها كانت متضي فترة محددة وتعود إلى 
روس��يا وحتل محله��ا قوة جدي��دة. أما اآلن، ف��إن وزارة 
الدفاع الروس��ية س��تختار مجموعات خاصة لنقلها إلى 
س��وريا وتطل��ق عليها صفة رس��مية »مجموع��ة القوات 
الروسية الدائمة في س��وريا«. ويأتي هذا اإلجراء ليثّبت 
اإلعالن الروسي بانتهاء العملية العسكرية الروسية في 

سوريا، وضرورة االنتقال إلى العملية السياسية.
من جانب آخر، تأتي خطوة إعالن تشكيل مجموعة 
القانوني��ة،  األرضي��ة  اس��تكمال  بع��د  الدائم��ة  الق��وات 
مبوج��ب القوانني الروس��ية، وذلك بعد إمت��ام املصادقة 
رس��مياً على اتفاقية طرطوس وحميميم. وقال شويغو: 
األس��بوع  أك��د  الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني  الرئي��س  إن 
املاضي بنية وقوات القواعد الرئيسية في سوريا، وشكر 
مجلس البرملان على املصادقة على االتفاقيتني. وجاءت 
تصريحات ش��ويغو بالتزامن م��ع إعالن مجلس االحتاد 
)مجلس الش��يوخ من البرملان الروس��ي( ع��ن املصادقة 
عل��ى اتفاقي��ة طرطوس، وذل��ك في جلس��ته األخيرة في 
دورة العم��ل اخلريفي��ة للبرمل��ان. وأثنى ش��ويغو خالل 
اجتماع مع قادة اجليش عبر دارة تلفزيونية مغلقة على 
عمل قوات الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، وقال: 
إنها املرة األولى التي تس��تخدم فيها الشرطة العسكرية 
بهذا الشكل الواسع. وأشار إلى أن التصدي لإلرهاب كان 
املهمة الرئيس��ية للقوات الروسية خالل العامني املاضي 
واحلال��ي، وأكد أن ال��وزارة انتهت األس��بوع املاضي من 

ويبل��غ عدد األس��رى في س��جون االحت��الل نحو 
6400 شخص، منهم 62 سيدة بينهن عشر قاصرات، 
إداري��اً دون  ونح��و 300 طف��ل ونح��و 450 معتق��الً 
محاكمة و12 نائباً في املجلس التش��ريعي، بحس��ب 

بيانات فلسطينية رسمية. 
وعش��ّية إحياء ذكرى عيد امليالد عند املسيحيني، 
ق��ررت الكنائس الفلس��طينية إلغاء مظاه��ر االحتفال 
واالكتفاء بالش��عائر الدينية وق��داس منتصف الليل، 
احتجاج��اً على قرار الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 

اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل. 
 يأت��ي ذل��ك في ظ��ل انخفاض ملحوظ ف��ي أعداد 
الفلسطينيني الذين توافدوا إلى مدينة بيت حلم )مهد 
املس��يح( إلحياء امليالد بس��بب احلواجز اإلسرائيلية 
الت��ي حتاصر املدين��ة. كما ألغت الطوائف املس��يحية 
في قطاع غزة احتفاالت أعي��اد امليالد، واكتفت بإقامة 
قداس منتصف الليل والصلوات العامة في الكنيس��ة، 

وذلك احتجاجاً على القرار.
وتش��هد الضفة الغربية مبا فيه��ا القدس وقطاع 
غ��زة وم��دن داخ��ل اخلط األخض��ر منذ نحو عش��رين 
يوم��اً احتجاج��ات ومظاه��رات رفض��اً لق��رار أمي��ركا 
اعتبار القدس عاصمة إلس��رائيل، كما ش��هدت العديد 
م��ن العواصم العربي��ة واإلس��المية احتجاجات ضد 

القرار األميركي.{

سحب الوحدات الرئيسية من مجموعة القوات الروسية 
في سوريا.

ف��ي غض��ون ذل��ك، ش��ككت موس��كو مبوضوعي��ة 
وق��ال  س��وريا،  ف��ي  األميركي��ة  الق��وات  بق��اء  مب��ررات 
ميخائي��ل بوغدانوف، نائ��ب وزير اخلارجية الروس��ي، 
ف��ي تصريح��ات ل��ه: »نقول إن��ه مت حتقي��ق النصر على 
)داع��ش(؛ ولذلك ل��م يعد هناك أي أس��اس لبقاء القوات 
األميركية في س��وريا، وقانونياً لم يكن هناك أي أس��اس 
لوجوده��ا )عل��ى األراضي الس��ورية(«، وأش��ار إلى أن 
الوالي��ات املتحدة تبّرر بقاء قواتها في س��وريا بأس��باب 
غي��ر مقبولة بالنس��بة إلى موس��كو، موضح��اً أن »يقول 
األميركي��ون إنه��م ل��ن يخرجوا قب��ل أن تنطل��ق العملية 
السياس��ية، التي ستأخذ باحلسبان مصالح املعارضة، 
واملعارض��ة تضع هدفها النهائ��ي بتغيير نظام احلكم«، 
م��ن  الكثي��ر  يس��توجب  املوق��ف  ه��ذا  مث��ل  »إن  وق��ال: 

التساؤالت«.
وبالنس��بة إلى القوات التركية، التي وصفها النظام 
الس��وري ب�»ق��وات معادية«، ق��ال بوغدان��وف: إن تلك 
الق��وات »تعم��ل حالي��اً في مناط��ق خف��ض التصعيد«، 
مش��دداً عل��ى أن »روس��يا تؤك��د دوم��اً أن )ه��ذا الوجود 
الترك��ي( إج��راء مؤق��ت«، وأوض��ح أن ال��دول الضامنة 
وبينه��ا تركيا وإيران تتحمل املس��ؤولية في ضمان عمل 
مناط��ق خف��ض التصعي��د، وأعاد إل��ى األذه��ان أن تلك 
املناط��ق متت إقامتها مبوجب االتفاق ملدة س��تة أش��هر، 
وملح إلى ضرورة انس��حاب القوات التركي��ة بعد انتهاء 
دوره��ا وتنفيذ املهام في مناطق خف��ض التصعيد، وقال 
بهذا اخلصوص: »عندما تسقط احلاجة مبناطق خفض 
التصعي��د، عنده��ا يج��ب أن تنته��ي كذل��ك اإلج��راءات 

املتصلة بدور الدول الضامنة«.
وعاد بوغدانوف في تصريحاته وأكد مجدداً رعاية 
األمم املتح��دة مؤمت��ر احل��وار الس��وري ف��ي سوتش��ي، 
وأش��ار إلى أن القرار 2254 يش��كل األس��اس لكل جهود 
لألزم��ة  السياس��ية  التس��وية 
الس��ورية. وعّب��ر ع��ن أمله أن 
تتخلى املعارضة عن ش��رطها 
إن  وق��ال:  األس��د،  برحي��ل 
»إطالق تصريحات استفزازية 
قب��ل املفاوضات ح��ول الهدف 
ف��ي  الش��ريك  عل��ى  بالقض��اء 
تلك املفاوضات، أم��ر غير بناء 
مطلق��اً، ولن يؤدي إل��ى نتائج 

جيدة«.

االحتالل يعتقل العشرات
والكنائس تلغي االحتفاالت

روسيا تشكل قواتها »الدائمة« في سوريا 
وتعتبر الوجود التركي فيها مؤقتًا

المعارضة السورية المسلحة ترفض مؤتمر سوتشي.. وقتلى بريف إدلب
رفضت كبرى فصائل املعارضة السورية املسلحة 
مؤمتر سوتش��ي الذي تسعى روس��يا إلى عقده نهاية 
كان��ون الثان��ي املقب��ل، بينم��ا قال��ت هيئ��ة التفاوض 
الس��ورية املعارض��ة إن هن��اك رفضاً س��ورّياً واس��عاً 

للمشاركة بهذا املؤمتر.
س��ورّياً  عس��كرياً  فصي��الً  أربع��ني  نح��و  وق��ال 
)بعضها شارك في جوالت س��ابقة ملفاوضات جنيف( 
ف��ي بي��ان رس��مي إن روس��يا ال متارس ضغوط��اً على 
النظام الس��وري للتوصل إلى تسوية سياسية لألزمة 
الس��ورية،  كما تس��عى لاللتف��اف على عملية الس��الم 

التي تري في جنيف برعاية األمم املتحدة.
وجّددت الفصائل في بيانها التزامها مبس��ار احلل 
السياس��ي وفق بيان جنيف واح��د، والقرارات الدولية 

ذات الصلة مبا فيها القراران 2254 و2218.
تصريح العريضي

وجاء بيان فصائل املعارضة العسكرية السورية 
بعد تصريح للمتحدث الرس��مي باسم هيئة التفاوض 
الس��ورية املعارض��ة )يحي��ى العريض��ي( ق��ال في��ه 
إن هن��اك رفضاً س��ورّياً واس��عاً للمش��اركة في مؤمتر 

سوتشي.
وأض��اف العريض��ي أن »أجن��دة املؤمت��ر ظاهرها 
ش��يء، وباطنه��ا عل��ى األغلب ش��يء آخر«، منتق��داً ما 

وصفها بالعنجهية الروسية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن هيئة املعارضة تعتبر إرادة الش��عب 
الس��وري ومطالبه ف��ي احلري��ة والدميقراطية بوصلة 
لها، وأضاف أن مناقش��ة مؤمتر سوتش��ي حتتاج إلى 
التهّيؤ التخ��اذ موقف يتواكب ويتالءم مع تلك الثوابت 

واملستجدات.
االنتقال السياسي

وفي وقت س��ابق، أكدت املعارضة الس��ورية أنها 
لن تش��ارك في مؤمتر سوتشي إن لم يجُفض إلى حتقيق 
انتقال سياس��ي ويوقف خروق النظ��ام ويضمن عودة 

الالجئ��ني وفتح مل��ف املعتقلني لدى النظام الس��وري. 
ودعت املعارض��ة األمم املتحدة إلى القي��ام بدورها في 
دفع النظ��ام للدخول ف��ي مفاوضات جّدي��ة في ظل ما 
وصفه��ا بسياس��ة تضيي��ع الوق��ت الت��ي يتبعه��ا وفد 

النظام.
ت��در اإلش��ارة إل��ى أن بعض فصائ��ل املعارضة 
الس��ورية لم حتس��م أمره��ا بعد بش��أن املش��اركة في 

مؤمتر سوتشي.
وكان مبع��وث األمم املتحدة إلى س��وريا س��تافان 
دي ميس��تورا قال في وقت سابق إن خطة روسيا لعقد 
مؤمتر سوتش��ي يجب تقييمها عن طري��ق قدرتها على 
املس��اهمة والدعم حملادثات جنيف الت��ي تقودها األمم 

املتحدة إلنهاء احلرب السورية.
قتلى بريف إدلب

قت��ل 16 ش��خصاً -بينهم نس��اء وأطف��ال- جراء 
غارات لطائرات قوات النظ��ام على قرى وبلدات بريف 
إدلب الش��رقي. كما ش��نت قوات النظام هجوم��اً عنيفاً 
عل��ى محاور ع��دة في ريف دمش��ق الغرب��ي والغوطة 

الشرقية.

وقال مراس��ل اجلزي��رة إن القصف وإلق��اء براميل 
متفج��رة اس��تهدفا بل��دات ت��ل الطوق��ان وت��ل عم��ارة 
وقرية الزف��ر وجرجناز، تزامناً مع تديد قوات النظام 
محاوالته��ا التق��دم على حس��اب املعارضة الس��ورية 

املسلحة في املنطقة.
ونقلت وكالة األنباء األملانية عن قائد عسكري من 
جيش إدلب احل��ر أن فصائل املعارضة تصّدت لهجوم 
واس��ع ش��نته قوات النظ��ام وفصائل مس��لحة موالية 
لها -بإس��ناد جوي م��ن الطيران الروس��ي- على قرية 
املش��رفة ف��ي ريف إدل��ب اجلنوبي، وقتل عش��رة منهم 
وأصي��ب أكثر م��ن 17 آخرين بج��روح.  وتش��ن قوات 
النظام حملة منذ قرابة الشهر بهدف فتح ثغرات للتقدم 
باتاه مطار أبو الظهور العس��كري االس��تراتيجي في 

ريف إدلب الشرقي.
وتقع محافظة إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد 
الرابع��ة الت��ي توص��ل إليه��ا النظ��ام واملعارض��ة في 

مفاوضات أستانا بجولتها السادسة.
من جهته قال مدير الدفاع املدني في إدلب مصطفى 
حاج يوسف إن طائرات النظام وطائرات روسية نفذت 
نحو س��بعني غارة عل��ى مناطق في إدل��ب وحماة، مما 

أدى إلى مقتل سبعة مدنيني، بينهم طفالن وامرأتان.
وأض��اف يوس��ف أن القص��ف أدى إل��ى دم��ار في 
املناط��ق املس��تهدفة، مم��ا اقتضى م��ن طواق��م الدفاع 

املدني عمالً شاقاً في رفع األنقاض وانتشال اجلثث.
ريف دمشق

وف��ي مح��ور آخ��ر ش��نت ق��وات النظ��ام هجوم��اً 
عل��ى محاور ع��دة بالري��ف الغربي لدمش��ق والغوطة 
الشرقية. وقال مراسلون إن الهجوم الذي شمل محاور 
بل��دة املغي��ر وتل م��روان ومزرع��ة بيت جن ف��ي ريف 
دمش��ق الغربي ج��اء بغطاء لطائ��رات النظام، وقصف 
عنيف اس��تهدف امل��دن والبل��دات التي تس��يطر عليها 

املعارضة املسلحة في املنطقة.
وف��ي وق��ت س��ابق، قال��ت املعارض��ة الس��ورية 
املس��لحة إن ق��وات النظ��ام وامليليش��يات املوالي��ة لها 
تقدم��ت ش��رق وجنوب بل��دة بيت ج��ن الواقع��ة قرب 
منطق��ة حدودي��ة اس��تراتيجية م��ع إس��رائيل ولبنان 

ويسيطر عليها مقاتلو املعارضة.
كما اس��تهدفت قوات النظام مدينتي دوما وعربني 
وبلدت��ي كف��ر بطنا وع��ني ترما ف��ي الغوطة الش��رقية 
بعش��رات قذائ��ف املدفعية الثقيلة، مم��ا أوقع إصابات 
ف��ي صف��وف املدنّي��ني بينه��م نس��اء وأطف��ال. أم��ا في 
العاصمة دمش��ق، فقد قصفت ق��وات النظام حّي جوبر 
بقناب��ل متفج��رة أجُلقيت م��ن طائرة مس��ّيرة، مما أحلق 

أضراراً مادية باملمتلكات.{



األمـان - العــدد 1293 - 29 كانون األول 2017م8 األمان الدولي

هذا اللقاء بين أبوظبي والتجّمع اليمني لإلصالح
مّث��ل اللقاء ال��ذي جم��ع ألول مرة قي��ادات حزب 
التجم��ع اليمن��ي لإلص��الح )اإلس��المي( بول��ي عهد 
أبوظبي محم��د بن زايد، رجل اإلم��ارات األقوى، الذي 
يقّدم نفسه على أنه عدّو اإلسالميني األول في املنطقة، 
حال��ة م��ن االرتب��اك واحليرة ل��دى متابع��ني كثيرين 
للمشهدين، اليمني واإلقليمي، ومن هم على اطالع تام 
عل��ى طبيعة العالقة التي يعلنها محمد بن زايد تاه 
كل ما يجُسمى اإلسالم السياسي الذي تصنفه اإلمارات 

جماعاٍت إرهابية أيضاً.
ما اجلديد الذي ميك��ن أن يضيفه هذا اللقاء الذي 
عقد في الرياض للمش��هد اليمن��ي املليء بالتعقيدات، 
وهل تاوز محمد بن زايد عقدة اإلس��الموفوبيا، وهل 
ميك��ن أن تصم��د تفاهماتهم ف��ي ظل حالة الش��يطنة 
ل إماراتياً تاه  اإلعالمي��ة التي يتواله��ا اإلعالم املم��وّ
كل م��ا له عالقة بث��ورة الربيع العرب��ي وحوامل هذه 

الثورات.
ل��م يك��ن اللقاء مصادف��ة، وال ب��دون أي مقدمات، 
وإمن��ا كان ل��ه إع��داد واض��ح ورعاي��ة تامة م��ن ولي 
العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، الذي التقته 
قيادات »اإلصالح« في تش��رين الثاني املاضي. ورمبا 
طرح املجتمعون مع محمد بن زايد مسألة سوء الفهم 
تاههم منه حتديداً، وحالة الشيطنة التي تنالهم من 
اإلعالم املمّول إماراتياً وسعودياً، ورمبا كانت كل هذه 
املسائل التي ظلت توّس��ع الفجوة بني الطرفني محور 

النقاش أيضاً. 
كان اللق��اء خطوة مهم��ة للطرف��ني، لتبديد حالة 
الش��ك املبالغ فيه��ا تاه ح��زب اإلص��الح، في ضوء 
التط��ورات التي اس��تجدت أخيراً في صنع��اء، ومنها 
التهام جماعة احلوثي شريكهم في االنقالب، الرئيس 
الس��ابق علي عب��د الله صالح، ال��ذي كان على عالقة 
قوي��ة باإلم��ارات، ومبقتل��ه فق��دت أهم ورق��ة لها في 

املشهد السياسي اليمني.
لك��ن هل ميك��ن اعتبار ه��ذا اللقاء بداي��ة حقيقية 
لتحال��ف حقيق��ي ب��ني التحال��ف العربي م��ع القوى 
إط��ار  ف��ي  املنضوي��ة  اليمن��ي  املش��هد  ف��ي  الفاعل��ة 
الش��رعية، خصوصاً حزب اإلص��الح الذي حتّول إلى 
ش��ّماعٍة لبعض األطراف، ترمي فوقه كل فش��لها، عدا 
عن التخب��ط الذي وقع فيه التحالف طوال الس��نوات 
الثالث املاضي��ة؟ وهل فعالً تاوزت اإلم��ارات أخيراً 

عقدتها الكبيرة تاه حزب »اإلصالح« اإلسالمي؟
م��ن املبك��ر احلديث بتف��اؤل كبير ع��ن نتائج هذا 
اللقاء، ما لم تترجم تفاهماته التي لم يجُعلن منها شيء، 
خاص��ة أنه��ا مج��رد تكهن��ات وتخمين��ات، فاملطلوب 
ابت��داًء معرف��ة ماهي��ة ه��ذه التفاهم��ات وطبيعته��ا، 
ومدى مباش��رتها جذر اإلش��كال القائم ف��ي ما يتعلق 
بانع��دام الثقة بني الطرفني، وكي��ف ميكن تعزيز هذه 
الثقة وتبدي��د املخاوف التي يضّخمها الردح اإلعالمي 
من وس��ائل إعالم مقّربة من اإلمارات بدرجة رئيس��ية 
ض��د كل م��ا له عالق��ة باإلس��الميني، وث��ورات الربيع 

العربي عموماً.
لك��ن في املجم��ل العام، مّث��ل اللق��اء نقطة حتول 
مهم��ة في مس��ار األزمة واحل��رب في اليم��ن، وإلى أي 
م��دى ه��ذا التح��ول، ه��و م��ا ينبغ��ي أن تي��ب عليه 
األس��ابيع والش��هور املقبلة، من خالل نتائج ملموسة 
في ش��كل التحالفات السياس��ية واملعادلة العسكرية 
وإيق��اف  ت��اوز  يتطل��ب  م��ا  املعرك��ة،  أرض  عل��ى 
الشيطنة اإلعالمية حلزب اإلصالح في وسائل اإلعالم 
اإلماراتي��ة الت��ي تش��ن حمالت علي��ه وعلى ك��وادره 
وقيادات��ه، فتزي��د الش��كوك واملخ��اوف، وتعمل على 
زي��ادة الفجوة والتوجس��ات بني طرفني ش��ريكني في 
معرك��ة مصيرية، حتتاج جه��وداً كبيرة م��ن الوحدة 

واالنسجام والتكامل.

أول��ى خط��وات أي تق��ارب حقيقي ب��ني أبوظبي 
وح��زب التجمع اليمني لإلصالح هي تطبيع األوضاع 
في العاصم��ة املؤقتة عدن، وع��ودة الطاقم احلكومي 
والرئاس��ي إليه��ا، وممارس��ة مهامه��م منه��ا. حينه��ا 
فقط، ميك��ن احلديث ع��ن تغّير في مواق��ف اإلمارات، 
والتحال��ف العرب��ي عموم��اً، لي��س فقط ت��اه حزب 
اإلصالح، باعتباره مكوناً في الشرعية، بل تاه اليمن 
كله. فما ميارسه هذا التحالف، واإلمارات حتديداً، من 
سياسات في املناطق احملّررة، يبني مزيداً من الشكوك 
واملخاوف التي ال تترك ألح��د أي تفاؤل على اإلطالق، 
وه��ي ال تخدم س��وى املش��روع اإليراني ال��ذي يتمدد 
بفعل أخطاء وخطايا من يقّدمون أنفسهم خصوماً له، 
وعدم قدرتهم على تقدمي تربة مش�ّرفة وناجحة في 
مناطق الصراع. إنها سياس��اٌت تتطلب وقفًة حقيقيًة، 
تتضاف��ر فيها كل اجلهود، وتّتح��د فيها كل التوجهات 
والتي��ارات ف��ي معرك��ٍة مصيري��ة وتاريخي��ة، إما أن 

تكون فيها املنطقة أو ال تكون.
أم��ا مخ��اوف بع��ض الق��وى السياس��ية اليمنية 
م��ن »خط��ورة« ه��ذا اللقاء، بدع��وى أنه ميث��ل عملية 
اس��تقطاب خارج هيكل الش��رعية اليمنية، في معركٍة 
وطني��ٍة تتطلب وح��دة كل مكون��ات الش��رعية، فإنها 
مبالغ فيها، بالنظر إلى قداس��ة الش��رعية في أدبيات 
ح��زب اإلص��الح السياس��ية واإلعالمي��ة والنضالية، 
واعتباره الش��رعية من ثوابت الوطني��ة اليمنية التي 

يقّدم من أجلها كل تضحياته. 
ويذه��ب بعض هذه القوى إل��ى أن لقاء محمد بن 
زاي��د كان يه��دف إلى توحي��د كل من ح��زب اإلصالح 
واملؤمتر الشعبي العام، جناح صالح، الذي لم يتبنّي 
حت��ى اللحظة من هم ممثلوه الرئيس��يون في املش��هد 
السياس��ي الراهن، وإن كانت اإلمارات قد أرسلت عدة 
رس��ائل بش��أن »املؤمتر«، من خ��الل احلديث عن دور 
محتم��ل لنجل صالح املقي��م في اإلم��ارات، وكان قائد 
احل��رس اجلمه��وري، وكش��فت األحداث ف��ي صنعاء 
أخي��راً ع��ن انته��اء ه��ذه الق��وة وذوبانها ف��ي احلالة 

امليليشياوية احلوثية.
وهناك مخاوف أخرى بني أطراٍف محسوبٍة على 
»اإلصالح« نفس��ه في ما يتعلق بإمكانية دفع احلزب 
ش��بابه وك��وادره ف��ي معرك��ة التحرير هذه إلس��قاط 
االنق��الب، وزّجه ف��ي أت��ون معركة اس��تنزاٍف بحتة، 
ال يك��ون فيه��ا حس��م حقيقي، بق��در ما تك��ون محرقة 
للحزب وناس��ه، وهذه مخاوف مش��روعة أيضاً يجب 

أن تأخذها قيادة احلزب باحلسبان.
وف��ي أي حال، كان اللقاء خطوة جيدة ومطلوبة، 
وكلّ��ف تأخرها اليمن والتحالف أخطاء اس��تراتيجية 
كثي��رة، ال مجال معه��ا للمناورة واملراوغ��ة، والدرس 
بعد ثالث س��نوات من احلرب يجب أن يكون قاس��ياً، 
خصوص��اً أن احل��رب كان مطروح��اً له��ا ف��ي أقصى 
وإع��ادة  االنق��الب  إلس��قاط  أش��هر  ثالث��ة  حدوده��ا 

الشرعية.
املخ��رج احلقيقي الي��وم من ه��ذه املعركة بنصر 
اس��تراتيجي وتاريخ��ي، يحف��ظ للمنطق��ة وجوده��ا 
اجليوسياس��ي، ال مج��ال في��ه إال ملزي��د م��ن الوحدة، 
وتنقي��ة األج��واء من عق��د الش��ك والريب��ة، فاللحظة 
خطيرة، وتتطلب خطاباً مس��ؤوالً وعمالً اس��تراتيجياً 
تتح��د ف��ي إط��اره كل اجله��ود والق��وى الفاعل��ة ف��ي 

املنطقة.{

بقلم: نبيل البكيري

قال مصدر طبي ميني إن عشرين مدنياً على األقل 
قتلوا وأصيب عشرات في غارة للتحالف العربي على 
س��وق شعبي مبنطقة احليمة في مدينة تعز، كما قجُتل 
16 ش��خصاً من أس��رة واحدة في غارة للتحالف على 

منطقة التحيتا باحلديدة غربي اليمن.
ويق��ع الس��وق الذي اس��تجُهدف في قري��ة احليمة 
مبديري��ة التعزي��ة الت��ي تق��ع ف��ي مدينة تع��ز، وقال 
مص��در محل��ي إن مجموعة عرب��ات عس��كرية تابعة 
مليليش��يا احلوثي متركزت داخل سوق شعبي صغير 
على مف��رق ط��رق واصل بني خ��ط الس��تني واحليمة 
والزواقر بتعز، وبعد نحو أربعني دقيقة قصف طيران 

التحالف السوق.
وأضاف املصدر أنه نتج من القصف تدمير عربة 
واح��دة للحوثيني ومص��رع ثالثة من املس��لحني، إلى 
جانب مقت��ل وجرح عش��رات املدنيني مم��ن كانوا في 
السوق. وتعاني قرية احليمة في مديرية التعزية من 

حصار محكم من قبل ميليش��يا احلوث��ي منذ أكثر من 
أسبوعني.

وبثت قن��اة املس��يرة التابع��ة للحوثي��ني صوراً 
تظهر جثثاً مضّرجة بالدماء وأش��الء في املنطقة التي 
تعرضت للقصف، وقالت وكالة سبأ لألنباء اخلاضعة 

لهم إن الغارة أدت عن مقتل وجرح العشرات.
من جانب آخر، قجُتل 16 ش��خصاً من أسرة واحدة 
ف��ي غ��ارة للتحال��ف على منطق��ة التحيت��ا باحلديدة 

غربي اليمن.
وكان أكثر من عشرين مدنياً بينهم أطفال ونساء 
قتل��وا يوم االثن��ني في غارات ش��نها التحالف العربي 
عل��ى منطق��ة عص��ر ف��ي صنع��اء ومنطق��ة اجلراحي 

باحلديدة.
وقال��ت وكالة س��بأ لألنب��اء اخلاضعة لس��يطرة 
احلوثيني إن التحالف شن في الساعات املاضية أكثر 
من خمس��ني غ��ارة أدت إل��ى مقتل وإصاب��ة 90 مدنياً 
في محافظ��ات احلديدة وذمار وصنعاء 
وتعز، ويشمل اإلحصاء ضحايا السوق 

الشعبي بتعز.
وتقود الس��عودية من��ذ نحو ثالثة 
أع��وام حتالف��اً عس��كرياً ضد مس��لحي 
احلوثي في اليمن، إال أن بعض الغارات 
تس��ببت مبقت��ل وإصاب��ة أع��داد كبيرة 
من املدنيني، كم��ا أدت احلرب إلى تفاقم 
األوضاع اإلنسانية في البالد، التي تعد 

من أفقر دول العالم.{

عشرات القتلى والجرحى
بغارات للتحالف على اليمن

نش��ر جي��ش االحت��الل اإلس��رائيلي مزي��داً م��ن 
الق��وات ف��ي األراضي الفلس��طينية احملتل��ة، في حني 
حت��رك عمال ونس��اء ف��ي غزة دعم��اً للق��دس ورفضاً 
لق��رار الرئيس األميركي دونالد ترام��ب اعتبار املدينة 

املقدسة عاصمة إلسرائيل.
فق��د ق��ال ناطق باس��م الش��رطة اإلس��رائيلية إن 
وحدات إضافية ستنتش��ر في الق��دس احملتلة ونقاط 
العب��ور إل��ى بيت حل��م لتس��هيل حت��ركات ووصول 

»آالف السياح والزوار«.
وفرقت ق��وات إس��رائيلية صباح االثن��ني بالقوة 
مظاه��رة عن��د املدخ��ل الش��مالي ملدين��ة بي��ت حل��م 
باس��تخدام الرصاص املطاطي وقناب��ل الغاز املدمع، 
في حني تعرض عدد م��ن املتظاهرين لالختناق جراء 

استنشاق الغاز.
وفي ه��ذه األثن��اء، استش��هد مواطن فلس��طيني 
متأث��راً بجراح��ه صب��اح ي��وم األح��د ج��راء إصابته 
برص��اص جي��ش االحت��الل خ��الل مواجه��ات عل��ى 
الش��ريط احل��دودي ش��رق مدين��ة غزة ي��وم اجلمعة 

املاضي.
وبه��ذا يرتفع ع��دد الش��هداء إلى 15 من��ذ اندالع 
املواجه��ات مع ق��وات االحت��الل في الق��دس والضفة 
وغ��زة، عق��ب االعت��راف األميرك��ي بالق��دس عاصمة 

إلسرائيل.
وأصي��ب س��تة فلس��طينيني بج��راح مختلفة إثر 
مواجه��ات اندلع��ت الس��بت ف��ي قرية مادم��ا جنوب 

نابلس، شمالي الضفة الغربية.
وفي غ��زة، نظ��م االحت��اد الع��ام لنقاب��ات عمال 
فلس��طني اعتصام��اً جماهيري��اً وس��ط املدين��ة دعم��اً 
للق��دس، ورفضاً لقرار الرئيس األميركي دونالد ترمب 

بشأن القدس.
كما خرجت مس��يرة نس��ائية نظمها احتاد جلان 
امل��رأة الفلس��طينية ف��ي قط��اع غ��زة للتندي��د بالقرار 
األميركي. وأكد املش��اركون ف��ي الفعاليتني أن القدس 
ه��ي عاصم��ة فلس��طني، وطالب��وا باس��تمرار الهّب��ة 
الش��عبية لنصرة مدينة القدس واس��تمرار الفعاليات 

املناصرة لها في كل أرجاء العالم.{

استنفار إسرائيلي باألراضي المحتلة
ودعم للقدس في غزة

القطرية  الدف��اع  أعلنت وزارة 
ي��وم الثالث��اء، ع��ن وص��ول دفعة 
جديدة من القوات املسلحة التركية 
ال��ى قاع��دة العديد اجلوي��ة، على 

بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة.
التوجي��ه  مديري��ة  وقال��ت 
املعن��وي ب��وزارة الدف��اع القطرية 
»وص��ول  مت  إن��ه  له��ا  بي��ان  ف��ي 
دفعة تعزيزية جدي��دة من القوات 
املس��لحة التركي��ة الش��قيقة الت��ي 

تض��م عناصر تابعة لقي��ادة القوات املش��تركة التركية 
إلى قاعدة العديد اجلوية«. وأش��ارت إلى أن »من املقرر 
أن تنض��م ه��ذه الدفعة إل��ى القوات التركي��ة املتواجدة 

حالياً بكتيبة طارق بن زياد اآللية«.
وقال��ت إن الق��وات املنضم��ة حديث��اً ستباش��ر مع 
نظيرته��ا القطري��ة »متاري��ن عس��كرية لرف��ع القدرات 
العس��كرية املش��تركة«. وأش��ارت إل��ى أن وص��ول تلك 
الدفع��ة يأت��ي ضمن االتفاقي��ة الدفاعية املش��تركة بني 

دولة قطر واجلمهورية التركية.
وبينت أن التع��اون بني البلدين يأتي »ضمن مهام 
محارب��ة اإلرهاب ومكافح��ة التطرف وحف��ظ األمن في 

املنطقة«. 
وكان��ت أول��ى طالئ��ع الق��وات التركية ق��د وصلت 
الدوحة، في 19 حزيران املاضي، ثم توافدت مجموعات 
العاصم��ة  إل��ى  دفع��ات  عل��ى  التركي��ة  الق��وات  م��ن 

القطرية.{

وصول دفعة جديدة من القوات التركية
إلى الدوحة

وفد التجمع اليمني لالصالح مع وليي العهد
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السودان وتركيا ينشئان مجلسًا للتعاون االستراتيجي
اتفق الرئيس��ان الس��وداني عم��ر البش��ير والتركي 
رج��ب طي��ب أروغ��ان ي��وم األحد عل��ى تش��كيل مجلس 
للتع��اون االس��تراتيجي ب��ني البلدي��ن، وذلك ف��ي زيارة 
رسمية تستمر يومني هي األولى من نوعها لرئيس تركي 

إلى السودان منذ استقالله.
وق��ال أردوغ��ان ف��ي مؤمت��ر صحافي مش��ترك مع 
نظي��ره الس��وداني بع��د جلس��ة مباحث��ات ف��ي القص��ر 
اجلمه��وري باخلرط��وم: »مت التوقيع اليوم على إنش��اء 
مجلس التعاون االس��تراتيجي بني البلدين، وس��يجتمع 

مرة واحدة كل عام«.
وأض��اف أردوغان أن��ه »مت أيض��اً التوقيع على 12 
اتفاقية في املجاالت الزراعية واالقتصادية والعسكرية«، 
قعت بني البلدين  وقال إن االتفاقية االستراتيجية التي وجُ

ستضمن حتقيق تقدم في العالقة بني البلدين.
وأوض��ح أن »حجم التبادل التجاري الس��نوي بني 
البلدي��ن يبلغ خمس��مئة مليون دوالر، وه��ذا ال يليق بنا، 
ونطمح لزيادته إلى مليار دوالر متهيداً لنصل إلى عشرة 

مليارات دوالر«.
وأك��د أن »الس��ودان دول��ة مهم��ة بالنس��بة إلين��ا 
ف��ي عالقاتنا م��ع الق��ارة األفريقي��ة التي مت إق��رار عالقة 
رئيس��اً  كن��ت  عندم��ا   2005 ع��ام  معه��ا  اس��تراتيجية 

للوزراء«.
زيارة تاريخية

م��ن جانبه ق��ال البش��ير إن »هذه زي��ارة تاريخية، 
ف��ألول مرة ي��زور رئي��س ترك��ي الس��ودان«، مؤك��داً أن 
زيارة الرئيس التركي للس��ودان مؤشر مهم على العالقة 

املتميزة بني البلدين.
وأضاف البشير أن الشعب السوداني يحّيي الرئيس 
أردوغ��ان ملواقف��ه م��ن القضاي��ا العربي��ة واإلس��المية، 

وخصوصاً موقفه األخير في قضية القدس.
وقد بدأ أردوغان يوم األحد زيارة رس��مية للسودان 
تس��تمر ثالثة أيام، وذلك في إطار جول��ة أفريقية تقوده 
أيض��اً إل��ى تش��اد وتون��س، وعق��د خاللها م��ع الرئيس 

البشير محادثات في القصر اجلمهوري.

وفي تصريح��ات قبيل وصوله إل��ى اخلرطوم، قال 
أردوغ��ان إن تركي��ا لن تنس��ى وقوف الس��ودان حكومة 
وش��عباً إل��ى جانبه��ا، عق��ب احملاول��ة االنقالبي��ة التي 

تعرضت لها منتصف متوز 2016.
وثّمن أردوغان مش��اركة البش��ير في قم��ة التعاون 
اإلس��المي الت��ي انعق��دت في إس��طنبول بش��أن القدس 

األسبوع املاضي.
ويض��م الوفد املرافق للرئيس التركي أكثر من مئتني 
م��ن رج��ال األعم��ال، باإلضاف��ة إل��ى وزراء اخلارجي��ة 
واملالي��ة واالقتص��اد والث��روة احليواني��ة وقائ��د أركان 

اجليش خلوصي أكار.
وفي وقت س��ابق، قال وزير خارجي��ة تركيا مولود 
جاوي��ش أوغل��و للصحافي��ني ف��ي مط��ار اخلرط��وم إن 
»الس��ودان دولة مهمة بالنس��بة إلينا، لي��س في أفريقيا 
فحس��ب، ولكن في العالم، والرئيس أردوغان س��يبحث 

العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية«.
م��ن جهة أخ��رى قال مراس��لون إن زي��ارة أردوغان 
توصف في السودان بالتاريخية، وبأنها تتويج للعالقة 
السياس��ية بني البلدين التي توطدت في الفترة األخيرة، 
وهو ما يدفع متابعني إلى القول إنه رمبا حان الوقت كي 
يستفيد السودان من تربة تركيا، العضو في مجموعة 

العشرين.

الرئيس السوداني: قوة موقف أردوغان بشأن القدس
 عزلت أمريكا عن العالم

قال الرئيس الس��وداني، عمر البش��ير، إن مخرجات قم��ة منظمة التعاون 
اإلس��المي التي عقدت في إس��طنبول، بدعوة من الرئي��س التركي رجب طيب 
أردوغ��ان، كان��ت س��بباً في عزل��ة أمريكا ف��ي العال��م. جاء ذلك خ��الل مؤمتر 
صحفي مش��ترك مع نظي��ره التركي، يوم األحد، عقب جول��ة مباحثات القصر 

الرئاسي باخلرطوم، شهدت توقيع 12 اتفاقية تعاون بني البلدين.
وأضاف البش��ير أن »آخ��ر مواقف الرئيس أردوغان كانت قمة إس��طنبول 
التي دعا لها، رداً على قرار )الرئيس األمريكي دونالد( ترامب اجلائر«. وتابع: 
»بع��د املوقف الذي أظهرته القم��ة، جاء الرد الدولي الواس��ع والقوي الرافض 

للقرار في مجلس األمن، واألمم املتحدة«.
وأرجع البش��ير »العزلة األمريكية بني املجتمع الدول��ي، للموقف التركي 

القوي املس��اند للحق الفلس��طيني، وللقدس عاصمة أبدية لش��عب فلس��طني، 
وقبل��ه املس��لمني«. وزاد الق��ول: »وج��دت أمري��كا نفس��ها وحي��دة ومعزولة، 
فاضط��رت إلى اس��تخدام حق النقض )فيت��و(، مقابل 14 صوت��اً مؤيداً للحق 
الفلس��طيني«. وأض��اف: »حتى ف��ي اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، س��قط 
الق��رار بأغلبي��ة س��احقة، وذل��ك لعدال��ة القضية وموق��ف الرئي��س أرودغان 

القوي«.
واعتب��ر البش��ير أن »الس��ودان وتركيا تربطهم��ا عالقات قوية وأش��واق 
تاريخي��ة«. وأضاف: »الس��ودانيون متعلقون بتركيا، ألنه��ا آخر دولة خالفة 
إس��المية، والزي��ارة تاريخي��ة لها م��ا بعده��ا، وقد أتت ف��ي زم��ن يتطلع فيه 

املسلمون إلى ما يوحدهم بوجه الظلم الذي يواجهونه«.{

أزمة حاليب واإلساءة للبشير: غضب سوداني من اإلعالم المصري
قالت مصادر رسمية س��ودانية إن الشكوى التي 
تقدمت به��ا اخلرطوم لألمم املتحدة ف��ي اخلامس من 
كان��ون األول احلال��ي، اعتراض��اً عل��ى اتفاقية تعيني 
ّقع��ت ب��ني  احل��دود ب��ني مص��ر والس��عودية الت��ي وجُ
البلدي��ن في ع��ام 2016، مؤك��دة أنه��ا تتضمن مثلث 
حالي��ب املتن��ازع عليه ب��ني الس��ودان ومص��ر، تأتي 
إلثب��ات ح��ق اخلرطوم في تل��ك املنطق��ة، ورفضها ما 
سمته األسلوب املصري لفرض واقع جديد، موضحة 
أنه »بعد االطالع على نس��خة من االتفاقية أنها تور 

على احلق السوداني«.
وأك��دت وزارة اخلارجية الس��ودانية، في خطاب 
مفت��وح ل��ألمم املتح��دة، أن »حكومة الس��ودان تعلن 
اعتراضه��ا ورفضها ملا يعرف باتفاقية تعيني احلدود 
البحرية ب��ني اململكة العربية الس��عودية وجمهورية 
مصر العربية، املوقعة في الثامن من نيسان 2016«. 
وش��دد اخلط��اب عل��ى أن اخلرط��وم تعت��رض »على 
االتفاقي��ة، وتؤك��د رفضه��ا مل��ا ورد فيه��ا م��ن تعي��ني 
للحدود البحرية املصرية مبا يشمل إحداثيات لنقاط 
بحري��ة تعتبر جزءاً ال يتجزأ م��ن احلدود البحرية في 

مثلث حاليب الس��وداني«. وأش��ار اخلطاب الرس��مي 
السوداني إلى أنه »بناًء على ما قرره القانون الدولي، 
ال س��يما اتفاقية فيين��ا للمعاهدات لع��ام 1969، فإن 
جمهوري��ة الس��ودان تؤك��د ع��دم اعترافه��ا ب��أي أث��ر 
قانون��ي ينتج عن اتف��اق اململكة العربية الس��عودية 
وجمهورية مص��ر، اخلاص بتعيني احل��دود البحرية 
بينهما على البحر األحمر، مبا ميس سيادة جمهورية 
الس��ودان وحقوقه��ا التاريخي��ة على احل��دود البرية 

والبحرية ملثلث حاليب«.
وش��ددت املص��ادر »نح��ن بص��دد إع��داد مذكرة 
لطرحها على أقرب اجتماع بني وزيري خارجية مصر 
س��امح ش��كري، والس��ودان إبراهيم غن��دور تتضمن 
اإلس��اءات والب��ذاءات الت��ي يتع��رض له��ا الس��ودان 
ورموزه في اإلعالم املصري، بينها ما جاء في برنامج 
على مس��ؤوليتي ال��ذي يقدمه اإلعالمي أحمد موس��ى 
وحمل س��باباً لش��خص الرئيس عمر البش��ير«، الفتة 
إل��ى أن »اإلع��الم املص��ري جزء كبي��ر م��ن األزمة بني 

البلدين«.
وأوضح��ت املص��ادر أن��ه »م��ن وقت آلخ��ر يتهم 

اإلعالم واملس��ؤولون في مصر الس��ودان بأنه يحاول 
القف��ز على أزماته الداخلية بإث��ارة ملف حاليب، دون 
أن يكون لديهم أدنى معرفة بالداخل السوداني، الذي 
يتهم مسؤوليه بالتفريط في األرض، في وقت يحرص 
فيه املسؤولون السودانيون على عدم توتير العالقات 
مع القاهرة، وعلى األقل تسكني امللف ولكن بعد إثبات 
احلقوق«. وقالت: »كم��ا تتهم القاهرة اخلرطوم بأنها 
تق��ف ض��د املصال��ح املصرية ف��ي ملف س��ّد النهضة 
اإلثيوب��ي، كأنن��ا وس��يط، ولس��نا طرفاً أساس��ياً في 
األزمة«. وأضافت: »نحن في السودان نرى أن لشعبنا 
مصالح كبيرة ستحقق من وراء السد، أولها احلصول 
على الكهرباء الالزمة للتنمية. كما أننا وبعد دراسات 
طويل��ة مطمئنون لعوام��ل األمان في الس��د، وموقفنا 
ناب��ع من مصلحة ش��عبنا وليس املكاي��دة أو الضغط 
عل��ى القاهرة. ولك��ن اإلعالم واملس��ؤولني املصريني ال 

يريدون أن يفهموا ذلك، ويفكرون فقط في مصاحلهم، 
إضاف��ة إل��ى أن الكثي��ر م��ن اإلع��الم املص��ري، جاهل 
ومتعج��رف«. وأب��دت املص��ادر تعجبه��ا مما س��مته 
النهج السياس��ي املصري. وقال��ت: »تتعامل القاهرة 
مع السودان على مضض، بدعوى أن النظام هناك له 
عالقة بجماعة اإلخوان املس��لمني، وترفض التنس��يق 
واجللوس معه في القضايا املشتركة، في وقت تراهن 
القاه��رة عل��ى جنوب الس��ودان وتتعامل م��ع النظام 

هناك، وهو مدعوم باألساس من إسرائيل«.
وكان املتحدث باس��م وزارة اخلارجية املصرية، 
املستش��ار أحمد أبو زي��د، أكد رفض ب��الده القاطع ملا 
»انطوى عليه اخلطاب الس��وداني ل��ألمم املتحدة من 
مزاعم حول السيادة السودانية على منطقتي حاليب 
وش��التني«، ونفى أبو زيد، في بيان رس��مي، ما سماه 
»مزاع��م دولة الس��ودان ح��ول س��يادتها على حاليب 
وش��التني أو االدعاء باحتالل مصر لهما«، موضحاً أن 
وزارة اخلارجي��ة املصرية بص��دد توجيه خطاب إلى 
س��كرتارية األمم املتح��دة لرفض اخلطاب الس��وداني 
وم��ا تضمنه م��ن مزاعم في ه��ذا الص��دد، وللتأكيد أن 
حالي��ب وش��التني أراٍض مصري��ة يقطنه��ا مواطنون 

مصريون حتت السيادة املصرية.{

الرئيسان أردوغان والبشير 
يزوران جزيرة »سواكن« في البحر األحمر

أردوغ��ان  طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  زار 
ونظيره الس��وداني عمر البشير، يوم االثنني، جزيرة 
»س��واكن« الس��ودانية ف��ي البح��ر األحم��ر التابع��ة 

لوالية »بورسودان«، شمال شرقي البالد.
يأتي ذلك ف��ي اليوم الثاني من زي��ارة أردوغان 
جولت��ه  محط��ات  أول��ى  ف��ي  للس��ودان،  الرس��مية 

اإلفريقية، التي بدأت يوم األحد.
واس��تقبل آالف املواطنني الس��ودانيني الرئيس 
العلم��ني  حامل��ني  الترحي��ب،  م��ن  بكثي��ر  الترك��ي 
الس��وداني والترك��ي، على طول الطري��ق الرابط بني 
املط��ار ومدين��ة »بورس��ودان« الواقعة على س��احل 

البحر األحمر.
وأج��رى الرئيس��ان أردوغ��ان والبش��ير جول��ة 
ف��ي جزي��رة »س��واكن« زارا خالله��ا مبن��ى اجلمارك 
ف��ي  التاريخي��ني  والش��افعي  احلنف��ي  ومس��جدي 
اجلزي��رة. ووقع، خ��الل الزيارة، رج��ال أعمال أتراك 

وسودانيون على اتفاقية شراكة تارية.
ّدم ألردوغان قطعة  وفي نهاية مراسم التوقيع، قجُ

نقدية عثمانية يرجع تاريخها لنحو 250 عاماً.
يش��ار إلى أن الدولة العثماني��ة كانت تتخذ من 
جزيرة »س��واكن« مركزاً للبحرية به��دف توفير أمن 

البحر األحمر واحلجاز والسودان. 
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السعودية توافق
على السفير كبارة

عل���م��ت صحيفة »احل��ياة« من مصادر 
تس��لمت  أنه��ا  اللبناني��ة  اخلارجي��ة  وزارة 
كتاباً م��ن اخلارجية الس��عودية تبلغها فيه 
موافقته��ا على تعيني الس��فير ف��وزي كبارة 
س��فيراً للبنان في الرياض. وتبني أن س��بب 
التأخي��ر ف��ي املوافق��ة عل��ى تعيني الس��فير 
يع��ود إل��ى أس��باب إداري��ة، وأن ال صحة ملا 
أجُشيع س��ابقاً من أن هناك أس��باباً سياسية. 
وتبلغ الس��فير كبارة من األمني العام لوزارة 
اخلارجية الس��فير هاني الش��ميطلي موافقة 
اململك��ة عل��ى تعيين��ه ويفت��رض أن يغ��ادر 
نهاي��ة الش��هر املقبل إل��ى الرياض ليتس��لم 

مهماته خلفاً للسفير عبد الستار عيسى.

الكرملين يدافع عن شرعية 
االنتخابات الرئاسية

دافعت الرئاسة الروس��ية، عن شرعية 
االنتخابات الرئاس��ية املقررة في آذار 2018 
بعد رفض ترشح اليكسي نافالني الذي يعد 
أبرز معارض للرئيس فالدميير بوتني، ودعا 

إلى مقاطعة االقتراع.
وأعلن نافالن��ي )41 عام��اً( وهو خبير 
قان��ون أج��رى حتقيق��ات ع��دة حول فس��اد 
نخ��ب روس��ية، مقاطع��ة االنتخاب��ات حال 
صدور قرار اللجن��ة االنتخابية التي رفضت 
قبول ترش��يحه بس��بب حكم قضائي صادر 

في حقه قال املعارض إنه »مفبرك«.
وندد االحت��اد األوروب��ي بق��رار اللجنة 
ال��ذي ق��ال إن��ه يلقي ظ��الل »ش��ك جدية في 
ش��أن التعددية السياس��ية في روسيا وأفق 

انتخابات دميوقراطية العام املقبل«.
ورد الناط��ق باس��م الكرمل��ني دميت��ري 
بيس��كوف بأن »عدم مش��اركة أحد الراغبني 
ف��ي الترش��ح بس��بب القان��ون، ال ميكن باي 

حال أن ميس من شرعية االنتخابات«.
وعب��ر أكثر من 20 مرش��حاً عن رغبتهم 
ف��ي منافس��ة بوتني ف��ي انتخاب��ات 18 آذار 
مرش��حون  بذل��ك  هن��اك  وس��يكون  املقب��ل. 
تقليديون من شيوعيني وقوميني اضافة الى 
الصحافية القريبة م��ن املعارضة الليبرالية 
كسينيا سوبتش��اك التي تأمل جمع أصوات 

الغاضبني.

اتفاقات تعاون عسكري - 
أمني بين السودان وتركيا

وقع الس��ودان وتركيا اتفاقات للتعاون 
العس��كري واألمن��ي خ��الل زي��ارة الرئي��س 
التركي رجب طيب أردوغان التي استغرقت 
ثالثة أيام، في إطار تطوير العالقات الثنائية 

بني البلدين.
وأعل��ن أردوغ��ان أن نظيره الس��وداني 
عمر البشير وافق على أن تتولى تركيا لفترة 
مح��ددة إعادة إعمار وترميم جزيرة س��واكن 
التي تكتس��ي أهمية رمزية وتاريخية كبرى 

ألنقرة.
وقال وزير اخلارجية السوداني ابراهيم 
غندور أمس، في مؤمتر صحافي مشترك مع 
نظيره التركي مول��ود جاويش أوغلو إنه مت 
توقيع اتفاقات عدة مع تركيا، بينها »إنش��اء 
مرسى لصيانة السفن املدنية والعسكرية«. 
وأضاف أن »وزارة الدفاع السودانية منفتحة 
على التعاون العسكري مع أي جهة، ولدينا 
تع��اون عس��كري م��ع األش��قاء واألصدق��اء 
ومس��تعدون للتعاون العسكري مع تركيا«. 
وتابع: »وقعنا اتفاقي��ة ميكن أن ينجم عنها 

أي نوع من أنواع التعاون العسكري«.
ب��دوره، أعلن جاوي��ش أوغل��و أنه »مت 
البح��ر  أم��ن  بخص��وص  اتفاقي��ات  توقي��ع 
األحمر«، مؤك��داً أن تركيا »س��تواصل تقدمي 
كل الدع��م للس��ودان بخصوص أم��ن البحر 

األحمر«.

المعارضة السورية
ترفض مؤتمر سوتشي

معارض��ة  س��ورية  فصائ��ل  رفض��ت 
بينه��ا »جي��ش االس��الم« وحرك��ة »أح��رار 
الش��ام« مبادرة روس��ية لعقد مؤمت��ر حوار 
في سوتش��ي الش��هر املقبل ترى فيه موسكو 
مدخالً الى تس��وية النزاع املستمر، في البالد 
من��ذ نح��و س��بع س��نوات.  وكانت موس��كو 
وطهران أبرز حلفاء دمش��ق، وأنقرة الداعمة 
للمعارضة، قد أعلن��ت اجلمعة  املاضي بعد 
اقتراح روس��ي، »عزمها عل��ى التعاون لعقد 
مؤمتر احلوار الوطني السوري في سوتشي 

في 29 كانون الثاني و30 منه«.
وص��در ه��ذا االع��الن وقت تغي��ر ميزان 
القوى على األرض ملصلحة اجليش السوري 
ال��ذي بات يس��يطر عل��ى نحو 55 ف��ي املئة 
من مس��احة البالد بعد خس��ائر كبيرة منيت 
به��ا الفصائ��ل املعارض��ة وتنظي��م »الدول��ة 

اإلسالمية« )داعش( على حد سواء.
وأصدر نحو 40 فصيالً سورياً معارضاً 
بياناً ضمنته »رفضن��ا املطلق للمؤمتر الذي 
تدعو روسيا لعقده في سوتشي«. كما أكدت 
الرفض »املطل��ق حملاوالت روس��يا االلتفاف 

على مسار جنيف«.

تحذيرات من انهيار 
المصالحة الفلسطينية

تتعالى األصوات في غزة مطالبًة بإنقاذ 
املصاحل��ة ب��ني القطاع والضفة م��ن االنهيار 
الت��ام على خلفي��ة عدم دف��ع رواتب موظفي 
حركة »حماس«، وتلكؤ السلطة الفلسطينية 

في رفع العقوبات االقتصادية عن القطاع.
وكانت حكومة الوفاق اس��تلمت معابر 
القطاع في األول من تش��رين الثاني املاضي، 
وأعلن��ت تس��لمها اجلباي��ة فيه��ا، وكان م��ن 
املفترض دفع رواتب موظفي غزة وفق اتفاق 
القاه��رة أوائل كان��ون األول اجلاري، وهو ما 

لم يحدث في نقض واضح التفاق القاهرة.
وق��ال رئي��س املكتب السياس��ي حلركة 
الش��عب  »إن  هني��ة  إس��ماعيل  »حم��اس« 
الفلسطيني قّدم الكثير لدفع عجلة املصاحلة 
الوطني��ة«، مطالب��اً »بحمايتها والس��ير بها 

قدماً إلى أن حتقق أهدافها املرجوة«.
متمس��كة  »حم��اس  أن  عل��ى  مش��دداً 
اتف��اق  وف��ق  املصاحل��ة  إجن��از  بض��رورة 
القاهرة، وأن أي تباطؤ في هذا امللف سيكون 
له نتائج وخيمة لي��س فقط على حدود غزة 

بل على مستوى القضية الوطنية أجمع«.

السجن 15 عامًا لضابط 
إماراتي أدين بالتجسس إليران

أصدرت محكمة االس��تئناف االحتادية 
في أبوظبي أحكاماً باحلبس في عدة قضايا 
تتعل��ق بأم��ن الدول��ة، أبرزها بح��ق ضابط 

إماراتي أدين بالتجسس ملصلحة إيران.
وقضت احملكمة بس��جن املتهمني فترات 
تراوح بني ثالث س��نوات و15 س��نة. وأمرت 
احملكم��ة أيضاً بإل��زام احملك��وم عليهم بدفع 
غرامات ت��راوح ب��ني 50 ألفاً وملي��ون درهم 
إمارات��ي )ما بني 13.6 ألف دوالر و272 ألف 
دوالر أميرك��ي( في قضاي��ا تتعلق باإلرهاب 
والتجسس ملصلحة دول أجنبية واالنضمام 

إلى منظمات إرهابية.
وحكمت احملكمة بسجن ضابط إماراتي 
يبلغ من العم��ر 28 عاماً ملدة 15 عاماً بتهمة 
التجس��س ملصلحة إيران، بع��د إدانته بنقل 
معلومات عسكرية سرية إلى عمالء إيرانيني 

يعملون في السفارة اإليرانية في أبوظبي.
ام��رأة  بس��جن  احملكم��ة  قض��ت  كم��ا 
العم��ر 46  م��ن  تبل��غ  س��ودانية اجلنس��ية 
مل��دة 10 س��نوات والترحي��ل، وذل��ك  عام��اً 
بتهم��ة مس��اعدة الضابط اإلمارات��ي في نقل 

املعلومات السرية للعمالء اإليرانيني.

ع وانهيار« اليمن: »تصدُّ
ين  في ميليشيا الحوثِيّ

كشفت وثائق س��رية لدراسات ميدانية 
وعس��كرية، أعدها ما يدعى املكتب اجلهادي 
جلماع��ة احلوثي بإش��راف خب��راء إيرانيني 
ومن »حزب الله«، ع��ن حالة انهيار وتصدع 

كبيرة في صفوف احلوثيني.
ونشرت دائرة االستخبارات العسكرية 
بالق��وات املس��لحة اليمني��ة، ج��زءاً من هذه 
الت��ي حصل��ت عليه��ا كم��ا قال��ت  الوثائ��ق 
م��ن »مص��ادر خاص��ة ف��ي قي��ادة احلوثي، 
ودمغت في كل زاوية منها بالس��رية العالية 
وتداولها في نطاق خاص ومحدود باجلهات 
خالص��ة  ه��ي  الوثائ��ق  وه��ذه  املختص��ة. 
لدراسات ميدانية عس��كرية، أعدها باحثون 
وخبراء إيراني��ون ومن حزب الله، برئاس��ة 
املعاون لزعيم احلوثيني، عبدامللك احلوثي، 

واملدعو أبو زينب من حزب الله.

مباحثات مصرية إثيوبية 
يتصدرها سّد النهضة

بحث وزي��ر اخلارجية املصري س��امح 
ش��كري في أديس أبابا مع نظي��ره اإلثيوبي 
ورقنا جيبي��و التعاون الثنائ��ي بني البلدين 
ونتائج اجلولة األخي��رة الجتماعات اللجنة 

الفنية الثالثية اخلاصة بسد النهضة.
وصرح املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
املصري��ة أحم��د أب��و زيد ب��أن ش��كري أعرب 
خ��الل االجتم��اع ع��ن قل��ق مص��ر البالغ من 
التعثر الذي يواجه املس��ار الفني املتمثل في 

أعمال اللجنة الفنية الثالثية.
وأش��ار ش��كري إل��ى أن اس��تمرار حالة 
عج��ز اللجن��ة ع��ن التوص��ل التف��اق بش��أن 
التقرير االس��تهاللي املعد م��ن جانب املكتب 
االستشاري من ش��أنه أن يعطل بشكل مقلق 
استكمال الدراسات املطلوبة املتعلقة بتأثير 
الس��د على دولتي املصب في اإلط��ار الزمني 

املنصوص عليه باتفاق املبادئ.

النظام السوري يسمح 
بإجالء مرضى من الغوطة

قالت اللجن��ة الدولي��ة للصليب األحمر 
��دئ بعمليات إج��الء طبي  في س��وريا إن��ه بجُ
من منطقة خاضع��ة للمعارضة في الغوطة 
الشرقية، بينما كش��فت مصادر عن التوصل 
وفصائ��ل  النظ��ام  ق��وات  ب��ني  اتف��اق  إل��ى 
املعارضة املس��لحة لترحيل مقاتلي األخيرة 
من قرى بريف دمش��ق اجلنوبي الغربي إلى 

إدلب.
وق��ال الهالل األحم��ر العربي الس��وري 
إن عملي��ات اإلج��الء جاءت بع��د مفاوضات 
طويل��ة. ورفض��ت متحدث��ة باس��م اللجن��ة 
الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر إعط��اء مزي��د من 

التفاصيل بسبب حساسية العملية.
م��ن جهتها، أوضح��ت اجلمعية الطبية 
ق��ل أربعة مرضى  الس��ورية األميركي��ة أنه نجُ
إل��ى مستش��فيات في دمش��ق، وه��م مبثابة 
الدفع��ة األول��ى م��ن 29 حال��ة حرجة جرت 
املوافق��ة على إجالئها للع��الج على أن يجلى 

الباقون في األيام القادمة.
وحتاص��ر قوات النظام الس��وري قرابة 
400 أل��ف ش��خص ف��ي الغوطة الش��رقية. 
بإج��الء  الس��ماح  املتح��دة  األمم  وناش��دت 
نح��و 500 مري��ض بينه��م أطف��ال مصابون 

بالسرطان.

لقطات سريعة

هنّية: واشنطن تعرض على السلطة 
عاصمة في أبو ديس

قال رئيس املكتب السياس��ي حلركة حماس إسماعيل هنّية يوم الثالثاء 
إن واش��نطن عرضت على الس��لطة الفلس��طينية منحها عاصمة في ضاحية 
أبو ديس قرب القدس، معتبراً أن قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بش��أن 

القدس يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفق »صفقة القرن«.
لق��اء  وخ��الل 
العشائر  رؤس��اء  مع 
ف��ي غ��زة ق��ال هنّية: 
»األميركان يعرضون 
عل��ى  زال��وا  وم��ا 
الفلس��طيني  اجلانب 
أو م��ن  الس��لطة  ف��ي 
ل��ه عالق��ة بالقضي��ة 
أن  بآخ��ر  أو  بش��كل 
عاصم��ة  مينحوه��م 
تواج��داً  أو  كيان��اً  أو 
في منطق��ة أبو ديس 
الق��دس  ع��ن  بعي��داً 

املعروف��ة، مع وجود جس��ر ب��ني أبو ديس واملس��جد األقصى يس��مح بحرية 
الصالة«.

وأض��اف هنّي��ة أن التح��ركات اإلقليمي��ة تس��عى إل��ى تقس��يم الضف��ة 
الغربية إلى ثالثة أقس��ام، وإيجاد كيان سياس��ي في قطاع غزة يأخذ بعض 

الصالحيات.
ورأى رئيس املكتب السياس��ي حلركة حم��اس أن القرار األميركي األخير 
يحمل مخاطر تضرب طبيعة العالقة بني فلسطني واألردن، موضحاً أن هناك 
حديثاً عن وطن بديل للفلسطينيني، وعن كونفدرالية )بني األردن وفلسطني( 

للسكان وليس لألرض.
وأك��د هنّية أنه حتدث مع ملك األردن عبد الل��ه الثاني عن مخاطر قضية 

القدس ومشاريع التوطني والوطن البديل.
وطالب هنّية الفلس��طينيني مبواصلة االنتفاضة رفضاً لقرار ترامب، كما 
أش��اد باحلراك الش��عبي ف��ي العواصم العربية واإلس��المية الراف��ض للقرار 

األميركي.
وف��ي م��ا يتعلق باملصاحلة الفلس��طينية ق��ال هنية إنه ال ب��ّد من ترتيب 
البيت الفلسطيني بسرعة للتفرغ للقضايا الوطنية الكبرى، محذراً من نتائج 

»وخيمة« لتباطؤ تنفيذ اتفاق املصاحلة األخير.
وفي اللقاء نفسه طالب قائد حماس في غزة يحيى السنوار بالعمل على 
دعم جهود املصاحل��ة بهدف »التوحد في معركة الق��دس«، معتبراً أن الزمن 
مح��دود ألن املخاطر احمليط��ة كبيرة، كما طال��ب القيادة الفلس��طينية »بعقد 

اإلطار القيادي املوحد ملنظمة التحرير بحضور الكل الفلسطيني«.{

وّجه قادة في حزب الليكود احلاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
دع��وات ألعض��اء احلزب للمش��اركة ف��ي اجتم��اع للتصويت على ض��م الضفة 
الغربية والقدس احملتلة إلى إس��رائيل، بينما اعتبر مس��ؤول فلسطيني بارز أن 
املش��اريع اإلس��رائيلية التوس��عية تقضي على حل الدولتني، وتكّرس سياسة 

التمييز العنصري.
وقال املتحدثون -ومنهم وزير األمن الداخلي جلعاد أردان ورئيس الكنيست 
يولي إدلشتاين- إن االجتماع سيعقد األحد املقبل، ووصفوه باملصيري واملهم، 
حيث س��يقرر فرض القانون اإلس��رائيلي على الضفة الغربية والقدس احملتلة، 
وإطالق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما. وأوضح مراسلون أن حزب 

الليكود ميكن أن ميرر هذا القرار ليتم التصويت عليه في الكنيست.
ووف��ق م��ا تن��ص علي��ه اللوائ��ح الداخلية للح��زب، ف��إن نواب��ه ملزمون 

بالتصويت لصالح أي قانون ميرر إلى الكنيست من داخل احلزب.
وأش��ار املراس��لون إلى أن هذه الدعوات تأتي بعد ق��رار الرئيس األميركي 
دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلس��رائيل، وهي تعني مزيداً من قضم 
وس��رقة األراضي الفلس��طينية في املنطق��ة »ج« التي تقام عليها مس��توطنات 

إسرائيلية بالضفة الغربية.
وقال��ت القن��اة ال�13 اإلس��رائيلية إنه مت جمع تس��عمئة توقيع من أعضاء 
ح��زب الليك��ود على طرح االقت��راح على ج��دول األعمال، ورجحت أن يتس��بب 
الق��رار في إحراج نن ياهو ف��ي ضوء مطالب��ة اإلدارة األميركية له بكبح جماح 

ردود الفعل بعد القرار األميركي بشأن القدس.
متييز عنصري

وقال األمني العام للمبادرة الفلس��طينية مصطفى البرغوثي إن املش��اريع 
اإلس��رائيلية التوس��عية تقضي عل��ى حل الدولت��ني، وتكرس سياس��ة التمييز 
العنص��ري. وأض��اف أن هذا يتطلب من الفلس��طينيني التحرر م��ن قيود عملية 

السالم وأكاذيبها املستمرة منذ 25 عاماً.
وتاب��ع أن على الفلس��طينيني تغيير اس��تراتيجية املواجهة مع إس��رائيل، 
وتغيي��ر موازين الق��وى معها، مؤكداً أن ذل��ك لن يتم دون تبن��ي خيار املقاومة 

واملقاطعة وإنهاء االنقسام الفلسطيني.{

الليكود يتجه لضم الضفة الغربية 
والقدس إلى إسرائيل
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الغرب وسياسته الخارجية الفاسدة إزاء الحريات

المسألة الكردية
من زوايا نظر مختلفة

في أيامنا هذه، نس��تطيع أن نص��ف الغرب بأنه 
منح��ّل وفاس��د. وهذا ال يعني ببس��اطة أنن��ا مدمنون 
االس��ترضاء  )أس��اليب  والس��يرك«  »اخلب��ز  عل��ى 
الس��طحية( من برامج الرفاهة االجتماعية في أوروبا 
)التي ال ميكنن��ا حتملها إال بالكاد( إل��ى بطولة دوري 

كرة القدم األميركية في الواليات املتحدة.
ب��ل يعني أيض��اً أننا عازف��ون على نح��و متزايد 
وحق��وق  املدني��ة  للحري��ات  لرؤيتن��ا  الس��ماح  ع��ن 
اإلنسان بتشكيل سياستنا اخلارجية، نظراً للتكاليف 

التجارية احملتملة.
لنتأم��ل هن��ا حال��ة املع��اِرض الصين��ي الفائ��ز 
بجائزة نوبل للسالم ليو شياو بو، الذي توفي مؤخراً 
أثناء تنفيذه حكم السجن ملدة أحد عشر عاماً ألنه دعا 
إل��ى الدميقراطي��ة في الص��ني. فقد رفضت الس��لطات 
الصيني��ة الطلب ال��ذي تقدم به ليو قبل أس��ابيع فقط 
م��ن وفاته للس��فر إلى اخل��ارج للعالج من الس��رطان 
الش��رس ال��ذي أوهن��ه، وال ت��زال زوجته قي��د اإلقامة 

اجلبرية.

نظم مركز اجلزيرة للدراسات ندوة حول املسألة 
الكردي��ة، يوم��ي 25 و26 تش��رين الثان��ي املاض��ي، 
تناول��ت الدينامي��ات اجلدي��دة للمل��ف الك��ردي ف��ي 

ساحاته الثالث الرئيسة: العراق وسوريا وتركيا.
ش��ارك في أعم��ال الن��دوة مثقفون وسياس��يون 
ونش��طون أكراد م��ن كل التوجه��ات واخللفيات، كما 
ش��ارك فيه��ا أت��راك، وع��رب عراقي��ون وس��وريون، 
معروف��ون باهتمامهم باملس��ألة الكردي��ة في بالدهم 

واإلقليم ككل.
لم تك��ن هذه املرة األول��ى التي يق��وم فيها املركز 
مبعاجل��ة املوض��وع الكردي ف��ي ندوة خاص��ة. قبل 
م��ا يق��ارب الس��نوات األرب��ع، كان مرك��ز اجلزي��رة 
للدراسات أول مؤسسة أبحاث، أكادميية أو مستقلة، 
في أي مكان بالعالم، يجرؤ على تكريس ندوة لبحث 
املس��ألة الكردية في كل س��احاتها، وليس باعتبارها 
قضي��ة داخلي��ة، عراقي��ة أو تركية أو س��ورية، فقط. 
ولك��ن، فيما عاجلت الن��دوة األولى ج��ذور وتليات 
احل��راك القومي الكردي وس��ياقاته التاريخية، أولت 
الن��دوة األخي��رة اهتماماً أكبر للمتغيرات السياس��ية 
الراهنة وعالقتها مبس��تقبل اإلقليم ومستقبل األكراد 

في اإلقليم.
كان املتوقع أن تش��هد اجللس��ات خالفات حادة 
وصاخب��ة ب��ني املش��اركني، س��واء نظروا م��ن زاوية 
اخلالف القومي )ع��رب وكرد وأت��راك(، أو نظر إليهم 
من زاوية اخلالف السياس��ي، وال س��يما ب��ني األكراد 
أنفسهم. واحلقيقة، أن خالفات ثارت بالفعل؛ كما كان 
األمر عندما قال كفاح محمود، العراقي الكردي، إن رد 
فعل بغداد على اس��تفتاء تقرير املصي��ر الذي أجرته 

احل��ق أن معامل��ة الصني للمعارض��ني من أمثال 
لي��و ال توصف بأق��ل من أنها وحش��ّية. وم��ع ذلك، لم 
يق��دم الق��ادة الغربيون س��وى ِقلة م��ن التصريحات 

الدبلوماسية الدقيقة الصياغة في انتقادها.
الق��ادة  ع��دد  ع��ن  أتس��اءل  أن  إال  يس��عني  وال   
الغربي��ني الذين أثاروا ف��ي الس��نوات األخيرة قضية 
ليو مع نظرائه��م الصينّيني وراء األبواب املغلقة. ومن 
املؤكد أن الفرص كانت وفيرة، مبا في ذلك في اجتماع 
مجموعة العش��رين هذا الصي��ف، عندما كان ليو على 

فراش املوت.
ولك��ن يب��دو م��ن غي��ر املرج��ح أن يك��ون الق��ادة 
الغربي��ون واجه��وا الرئيس الصيني ش��ي جني بينغ 
به��ذا الش��أن، فعندم��ا ن��ال لي��و جائزة نوب��ل 2010 
وحاول��ت الص��ني الغاضبة نب��ذ النرويج؛ ل��م يجُعرب 
الغرب ع��ن اس��تيائه ولم يجُظِه��ر تضامن��اً حقيقياً مع 
حليف��ة »النات��و«. وعل��ى نح��و مماثل، م��رت معاملة 
الق��ادة  م��ن  معارض��ة  دون  كون��غ  لهون��غ  الص��ني 

الغربيني.

حكوم��ة أربيل، في إقليم كردس��تان العراق واملناطق 
املتن��ازع عليها، كان مش��ابهاً للحمل��ة التي قامت بها 
قوات نظ��ام صدام حس��ني ضد املناط��ق الكردية في 

الثمانينات القرن املاضي.
وبالرغ��م من أن العراقي العرب��ي، لقاء مكي، أكد 
أن صناع��ة املس��ألة الكردي��ة تع��ود لق��وى متعددة، 
وأن مس��اهمته س��تتناول فقط دور اخل��ارج والقوى 
الدولي��ة، فق��د أث��ار اس��تطالعه التاريخي اس��تغراباً 
واستنكاراً ممن حس��ب أنه يقول أن ليس ثمة مسألة 
كردية مبعزل عن تدخالت القوى الدولية في ش��ؤون 

اإلقليم.
والتواف��ق  اإلجم��اع  مواق��ع  أن  املده��ش  ولك��ن 
كانت أكثر بكثير، وأوس��ع نطاق��اً، من قضايا اخلالف 
واالفت��راق، بالرغ��م م��ن التن��وع الثقاف��ي، اإلثن��ي، 

والسياسي للمشاركني.
ه��ذه بعض من املس��ائل التي بدا ل��ي أنها كانت 
مح��ل توافق ملموس، أو أنها لم تثر من اجلدل ما كان 

متوقعاً:
اتف��ق أغلب املش��اركني عل��ى أن اس��تفتاء أيلول 
لتقرير املصير في كردس��تان العراق افتقد حلسابات 
حج��م  تتجاه��ل  ل��م  اإلقلي��م  حكوم��ة  وأن  دقيق��ة، 
املعارض��ة اإلقليمي��ة والدولية لالس��تفتاء وحس��ب، 
ولكنه��ا تاهل��ت أيض��اً، العواق��ب اجلس��يمة لهكذا 
خطوة. أوضحت مس��اهمات املش��اركني األكراد شيئاً 
م��ن التباين ف��ي قراءت أو لغة املش��اركني م��ن أربيل 
واملش��اركني من الس��ليمانية، وقدراً آخر م��ن التباين 

ويب��دو أن الص��ني عازمة على انته��اك التزاماتها 
املنص��وص عليها في »اإلع��الن املش��ترك« املوقع مع 
بريطاني��ا، الذي يقض��ي باحلفاظ عل��ى طريقة حياة 
املدين��ة وس��يادة القانون إل��ى ع��ام 2047. وبالفعل 
هددت الصني استقالل الس��لطة القضائية، واستقالل 

اجلامعات، وحرية الصحافة.
ومع ذلك لم نر سوى مقاومة ضعيفة من الغرب، 
مبا ف��ي ذل��ك بريطانيا. تجُرى م��ا الس��بب وراء عزوف 
الدول الغربية عن انتقاد س��لوك الصني بصوت أعلى 
وأكثر متاسكاً؟ يبدو أن اإلجابة هي »املال«. فاليونان 
-الت��ي تّدعي بفخر أنه��ا مهد الدميقراطي��ة- يحكمها 
ق��ادة نش��أوا إلى ح��د كبير عل��ى معارض��ة احلكومة 
العس��كرية االس��تبدادية ومع ذلك، منع��ت حكومتها 
-التي تعاني من ضائقة مالية- االحتاد األوروبي من 
انتقاد سجل الصني في حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، 
ألن الصني توفر اس��تثمارات بالغة األهمية، وخاصة 
من ش��ركة الش��حن البحري الصينية املعروفة باسم 
»كوسكو«، التي استحوذت في آب 2016 على حصة 

األغلبية في ميناء بيراوس اليوناني.
أليكس��يس  اليونان��ي  ال��وزراء  وحت��ّول رئي��س 
تسيبراس -اليس��اري املتطرف افتراضاً والذي سمى 
ابنه إرنستو تكرمياً لتشي غيفارا- إلى ألعوبة في يد 

الصني.
ويتجلى إفالس الغ��رب األخالقي أيضاً في مكان 
أقرب إلى دياره. إذ يواصل االحتاد األوروبي االمتناع 
عن إدانة جرائم رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان، 
ال��ذي تفاخ��ر بإميان��ه بالدميقراطية غي��ر الليبرالية 

)وهو مصطلح متناقض في األساس(.
ففي ظل قي��ادة أوربان، كانت انتهاكات اتفاقيات 
حقوق اإلنسان في معاملة الالجئني مصحوبة بحملة 
شرس��ة ضد املجتمع املدني، وخاص��ة املنظمات التي 

تتلقى التمويل من خارج البالد.
وبني أهداف القم��ع البارزة؛ كانت جامعة أوروبا 

ب��ني الذين أيدوا إجراء االس��تفتاء أص��الً، أو تعاطفوا 
مع موق��ف حكومة اإلقلي��م، من جه��ة، وأولئك الذين 
عارضوا االستفتاء من البداية، من جهة أخرى، سواء 

كانوا عرباً، أتراكاً، أو كرداً.
ولكن أحداً من املش��اركني ل��م يختلف في أن قرار 
حكوم��ة اإلقلي��م جان��ب الص��واب، وأن العن��اد الذي 
أحاط خط��وات حكومة اإلقليم في مواجهة املعارضة 
الواس��عة إلجراء االس��تفتاء لم يكن منطقياً ويصعب 

تفسيره.
األهم، بالتأكي��د، كان اتفاق أغل��ب اآلراء على أن 
فش��ل االس��تفتاء في حتقي��ق أهداف��ه، والدع��م الذي 
تلقته بغداد من تركيا وإيران، كما التأييد الضمني من 
الواليات املتحدة والدول األوروبية وروسيا والصني، 
وصم��ت من ش��جعوا عل��ى االس��تفتاء )مث��ل الدولة 
العبرية واإلمارات والس��عودية(، أوق��ع ضرراً بالغاً 
باإلقلي��م الك��ردي العراقي واملكتس��بات الت��ي حققها 
ف��ي العقد املاضي، كم��ا مبجمل احلركة االس��تقاللية 
الكردي��ة في اإلقليم. أحد املش��اركني الكرد قال، بقليل 
من الصخب والكثير م��ن الواقعية الصارخة، إن حلم 
الدولة الكردي��ة، أية دولة كردية، ف��ي هذا اجليل، قد 
انته��ى، وإن إحي��اءه من جدي��د ال يتطلب م��رور زمن 
طوي��ل فقط، ب��ل وانقالباً معج��زاً في خريط��ة القوة. 
لقط��اع كبير من املهتمني بالش��أن الكردي، كرداً وغير 
ك��رد، ق��د ال يعتبر ه��ذا التط��ور باعثاً عل��ى احلزن أو 

والتدري��س  املفتوح��ة  املناقش��ة  معق��ل  الوس��طى، 
والبحث في املجر، التي مولها جورج سوروس، حتى 
إن أورب��ان ذهب إلى ح��ّد إحياء بعض ص��ور معاداة 
السامية األكثر بشاعة في املجر أيام ثالثينيات القرن 
العش��رين )عندما كانت املجر حليفة ألملانيا النازية( 

لشيطنة سوروس.
والعجي��ب أن أورب��ان ذات��ه تعل��م ف��ي جامع��ة 
أكس��فورد -الت��ي أتولى رئاس��تها- مبنحة دراس��ية 
ممول��ة م��ن س��وروس، كم��ا درس هن��اك عل��ى املفكر 

الليبرالي العظيم أشعيا برلني.
أورب��ان-  -بقي��ادة  املج��ر  رف��ض  م��ع  وحت��ى 
التزاماته��ا مبوجب عضويتها في االحت��اد األوروبي، 
فإنها تتلقى أكثر من 5.5 مليارات يورو )6.4 مليارات 
دوالر أميرك��ي( من االحتاد األوروبي كل عام، في حني 

تساهم بأقل من مليار يورو في امليزانية املشتركة.
مل��اذا إذن يدف��ع املواطن��ون األوروبي��ون كل هذه 
األم��وال حلكوم��ة تتعال��ى عليه��م وتش��ّبه االحت��اد 
األوروب��ي باالحت��اد الس��وفياتي؟ عل��ى أق��ل تقدي��ر، 
ينبغ��ي لالحت��اد األوروب��ي أن يطبق أح��كام معاهدة 
لش��بونة التي تس��مح له بتعليق بعض حقوق الدول 

التي تخرق قواعده وتجُبدي االزدراء ملعاييره وقيمه.
القان��ون  ح��زب  حكوم��ة  س��لوك  أن  والواق��ع 
والعدال��ة في بولندا -التي تجُظِهر أقل اهتمام بالقانون 
والعدالة- تثي��ر قضايا مماثلة. فاحلكومة تعمل على 
تعديل الدستور من أجل إحباط الضوابط والتوازنات 

الدميقراطية.
ومن الواضح أنها تريد م��ن القضاة أن يفعلوا ما 
يطلبه منهم الساس��ة، وال تريد متكني وس��ائل اإلعالم 
من اإلس��هاب ف��ي احلديث عن ذل��ك األم��ر. وأعتقد أن 
ح��كام الصني لن يجدوا صعوبة ف��ي فهم النهج الذي 

تتبناه حكومة حزب القانون والعدالة.
إن انحالل السياس��ة اخلارجية عل��ى هذا النحو 
يه��دد بتقويض ادعاء االحت��اد األوروبي بأنه مجتمع 
القيم، وليس مجرد احتاد جمركي فخم. وكما نعلم من 
تارب عش��رينيات وثالثينيات القرن العشرين؛ فإن 
تس��بب االنحالل في توليد املزيد م��ن االنحالل يجُصِبح 

العاَلم مكاناً متزايد اخلطورة وعدم االستقرار.
واآلن ح��ان الوق��ت لكي تس��عى أوروب��ا جاهدة 
-خاص��ة إذا انضمت الوالي��ات املتحدة إليها بعد ترك 
الرئي��س دونال��د ترامب منصب��ه- إليج��اد بوصلتنا 

األخالقية مرة أخرى.{

اخلذالن؛ فرمبا جاء الوقت ليدرك فيه حتى القوميون 
الك��رد أن مصيره��م وثي��ق الصل��ة مبصير أش��قائهم 
ومواطنيه��م من العراقيني والس��وريني واألتراك، وأن 
احلقوق الكردية ال ميكن انتزاعها دون نضال مشترك 
م��ن أج��ل احلري��ة والدميقراطي��ة والعدال��ة واحلكم 

الرشيد لكل شعوب املشرق، مبا في ذلك األكراد. 
بي��د أن ما هو أصع��ب كان البحث عن األس��باب 
خلف هذا اإلخفاق القومي، وما إذا كانت االنقس��امات 
أربي��ل  ب��ني  االنقس��ام  )كم��ا  العميق��ة  الكردي��ة 
والس��ليمانية، وب��ني العم��ال الكردس��تاني بفروع��ه 
املختلف��ة، والق��وى السياس��ية الكردي��ة األخرى في 
العراق وتركيا وس��وريا(، وهشاشة احلركة القومية 

الكردية، كانت السبب الرئيس خلف اإلخفاق.
ما ب��دا أكثر وضوحاً ف��ي النق��اش املتداخل كان 
ضرورة إجراء مراجعة كردية جادة على املس��تويني، 
الفكري والسياسي، لتعويل احلركة القومية الكردية 
املتك��رر عل��ى الق��وى اخلارجي��ة، ابت��داء م��ن عالقة 
جمهوري��ة مهاب��اد م��ع الس��وفيات ف��ي األربعينات، 
وص��والً إلى أوهام حتالف قطاع من أكراد س��وريا مع 

الواليات املتحدة في احلالة الراهنة. 
احلقيق��ة التي يصعب دحضه��ا أن أياً من القوى 
الدولية لم يعلن التزام��اً مطلقاً بقيام دولة كردية في 
املش��رق، وأن دع��م س��تالني جلمهورية مهاب��اد كان 

وقتياً وتكتيكياً ووضع كورقة مساومة ال أكثر.{

بقلم: كريس باتن

بقلم: بشير نافع 

في اجتماع لالحتاد االوروبي
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الرئي��س  ق��ال 
للمكت��ب  الس��ابق 
حلرك��ة  السياس��ي 
اإلس��المية  املقاومة 
خال��د  )حم��اس( 
موق��ف  إن  مش��عل 
العربي��ة  األم��ة 
كان  واإلس��المية 
ال��رد  ف��ي  ش��جاعاً 
عل��ى ق��رار الرئيس 
دونال��د  األميرك��ي 

ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وأضاف مش��عل في تصري��ح صحفي خالل اس��تقباله باملقر املرك��زي حلزب العدال��ة والتنمية 
املغربي بالعاصمة الرباط: »من حس��ن الطالع أن أزور املغرب وقضية القدس هي الش��غل الش��اغل، 
والعن��وان األب��رز في أمتنا العربية واإلس��المية، ف��ي ظل الق��رار األميركي اجلائر ال��ذي أعلنه ترامب 
وص��دم األمة«، مش��يراً إل��ى »أن األمة اس��تجابت للتحدي وتعّبر ع��ن موقفها الش��جاع، واملغرب في 

طليعة هذه املواقف«.
وأوضح مشعل أن زيارته للمغرب جاءت بترتيب من قيادة حزب العدالة والتنمية بقيادة األمني 
العام للحزب ورئيس احلكومة الدكتور س��عد الدين العثمان��ي، وقال: »دخلت عبر بوابة جاللة امللك 

جزاه الله خيراً، وهو الذي رحب وفتح لنا األبواب حني علم بهذه الزيارة«.
وقد استقبل مشعل يوم الثالثاء من طرف سعد الدين العثماني وقيادات حزب التقدم واالشتراكية. 

وصرح مشعل نفسه بأنه سيلتقي خالل زيارته مبختلف األحزاب والنواب والشخصيات املغربية.
وفي الس��ياق نفس��ه، كش��ف مصدر مطلع م��ن مجل��س املستش��ارين )الغرفة الثاني��ة للبرملان 
املغرب��ي( أن رئيس��ه حكيم بنش��ماس وجه دعوة لرئيس املكتب السياس��ي الس��ابق حلركة حماس 

خالد مشعل للقيام بزيارة للمجلس.
يذك��ر أن زيارة خالد مش��عل للمغرب تعتب��ر الثانية من نوعها له للمملكة عق��ب زيارة أولى عام 

2012 حلضور املؤمتر الوطني السابع حلزب العدالة والتنمية.{

األمان الدولي

قالت وزارة الداخلية املصرية إن تس��عة أش��خاص 
وصفتهم ب�»املتش��ددين« ينش��طون في محافظة ش��مال 
سيناء قتلوا يوم األحد في اشتباك مع الشرطة مبحافظة 

الشرقية.
وقالت وزارة الداخلية ف��ي بيان: »وردت معلومات 
لقط��اع األمن الوطن��ي باتخاذ عدد م��ن العناصر ملزرعة 
كائن��ة مبنطقة الصاحلي��ة اجلديدة مبحافظة الش��رقية 
األس��لحة  اس��تخدام  عل��ى  والتدري��ب  لالختب��اء  وك��راً 
واملتفج��رات واالنطالق منها لتنفي��ذ عملياتهم اإلرهابية 

بشمال سيناء«.
املتاخم��ة  احملافظ��ة  ف��ي  هجماته��م  أن  وأضاف��ت 
إلس��رائيل وقطاع غزة »أدت إلى استشهاد عدد من رجال 

القوات املسلحة والشرطة«.

محكم��ة  رفض��ت 
األح��د،  ي��وم  إس��رائيلية 
الطفل��ة  ع��ن  اإلف��راج 
التميمي  عهد  الفلسطينية 
بع��د قب��ول طل��ب النيابة 
اإلس��رائيلية  العس��كرية 
بزع��م  اعتقاله��ا  بتمدي��د 
فيما  التحقي��ق،  اس��تمرار 
عل��ى  النياب��ة  اس��تأنفت 
يقض��ي  قضائ��ي  ق��رار 
الطف��ل  س��راح  بإط��الق 

فوزي اجلندي.
مص��ادر  وذك��رت 

حقوقي��ة فلس��طينية أن التميمي لم يج��ِر التحقيق معها 
منذ متديد اعتقاله��ا األربعاء 12/20، حيث اقتيدت إلى 

غرف التحقيق والعزل دون توجيه أي أسئلة لها.
وانتشر فيديو للفتاة عهد التميمي )16 عاماً(، وهي 
أمام احملكمة اإلسرائيلية،و لقي تداوالً واسعاً عبر مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، تظهر فيه مبتس��مة وتق��ول: »أنا 

بخير«.
وبحس��ب الفيديو، تظهر التميم��ي وهي تتحدث مع 
محامي��ة بص��وت خاف��ت وهي مكبل��ة اليدي��ن ومحاطة 

بعناصر أمن إسرائيليني، أثناء جلسة احملاكمة.
وسبق أن اشتكت الطفلة التميمي من رفض سلطات 
االحتالل إدخال مالبس لها منذ اعتقالها، في ظل األجواء 
الب��اردة التي تش��هدها املنطقة، ونقل عنه��ا قولها خالل 
جلس��ة محاكمته��ا إنه��ا تش��عر بالب��رد ألنه لم يس��مح 

بإدخال مالبس لها منذ اعتقالها.
يذك��ر أن محكم��ة االحت��الل م��ددت اعتق��ال الطفلة 
االحت��الل،  جن��ود  عل��ى  باالعت��داء  واتهمته��ا  التميم��ي 

والتحريض ضدهم.
في سياق متصل اعترضت نيابة االحتالل على قرار 

وقال البيان: »حال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت 
بإط��الق األعي��رة النارية تاهه��ا حي��ث مت التعامل مع 
مص��در النيران، مما أس��فر عن مصرع تس��عة عناصر«. 
وأض��اف أن��ه ج��ار حتدي��د هوي��ات القتلى. وق��ال بيان 
الداخلي��ة إن الش��رطة عث��رت ف��ي املزرع��ة بالش��رقية، 
وهي إحدى محافظات دلتا النيل، على س��بع بنادق آلية 

وذخيرة مختلفة األعيرة ووسائل إعاشة.
وأش��ار إل��ى أن الش��رطة توصلت أيضاً إل��ى »بؤرة 
إرهابي��ة« ف��ي القاه��رة، ألق��ت القب��ض على تس��عة من 
عناصره��ا وضبط��ت بأماك��ن اختبائه��م بندقي��ة آلي��ة 
وكمية من الطلقات وكمية من مادتني ش��ديدتي االنفجار 
و»العدي��د من امل��واد واألدوات املس��تخدمة ف��ي تصنيع 

العبوات املتفجرة«.{

محكمة إسرائيلية اإلفراج عن الطفل فوزي اجلنيدي يوم 
األحد.

وكان��ت احملكمة أص��درت قراراً باإلف��راج عن الطفل 
بكفال��ة مالية، إال أن النيابة اعترضت على القرار وطلبت 
تأجيله ل�48 س��اعة، لتتمك��ن من تقدمي اس��تئناف على 

القرار.
م��ن جهته قال نادي األس��ير في بي��ان له إنه بصدد 
»تقدمي ش��كوى م��ع احلركة العاملية للدف��اع عن األطفال 
ضد ما واجه��ه الطفل اجلنيدي م��ن تعذيب خالل عملية 

اعتقاله«.
واعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي الطفل اجلنيدي 
في الس��ابع من الش��هر اجلاري، في منطقة باب الزاوية، 
وس��ط اخلليل، حيث كانت تدور مواجهات بني الش��بان 
وقوة عسكرية إس��رائيلية، احتجاجاً على قرار واشنطن 

االعتراف بالقدس »عاصمة إلسرائيل«.
وانتش��رت عل��ى مواق��ع التواص��ل ووس��ائل إعالم 
عربي��ة ودولية ص��ورة للطفل اجلنيدي حلظ��ة اعتقاله، 
وهو معصوب العينني، ويحيط به 23 جندياً إسرائيلياً، 

والقت الصورة صدى كبيراً محلياً ودولياً.{

األمن المصري يقتل تسعة أشخاص
في محافظة الشرقية

عهد التميمي مبتسمة في المحكمة
واالحتالل يرفض اإلفراج عنها 

المعارضة المصرية وُمعضلة غياب الرؤية
دعيت إلى ورش��ة عمل مغلقة في مدينة إسطنبول، 
أقامه��ا أح��د املراك��ز البحثي��ة، للنق��اش ح��ول الش��أن 
املصري، وكان عنوان الورشة: »مصر إلى أين؟ األوضاع 
الداخلية والبيئة اخلارجية وس��يناريوهات املستقبل«، 
بدأت مبداخلة أساس��ية لألس��تاذ الدكتور س��يف الدين 
عبد الفتاح؛ حتدث فيها عن رؤيته لالنتخابات الرئاسية 

املصرية القادمة والسيناريوهات احملتملة.
في مداخلتي، كان ش��غلي الش��اغل أن أقوم بعملية 
ج��رد حس��اب س��ريعة ع��ن دور املعارض��ة بش��كل عام 
في املش��هد السياس��ي املص��ري، وخصوص��اً معارضي 
اخلارج، وقلت: ل��ن أحتدث عن كّم التدهور الذي وصلت 
إليه مصر على يد اجلنرال عبد الفتاح السيسي في جميع 
امليادين، فقد جاء تعبيراً حقيقياً عن الثورة املضادة بكل 
آلياته��ا وعنفوانه��ا، وآلى على نفس��ه أن يقضي على كل 
م��ن يعارض��ه، س��واء بالقت��ل أو الس��جن، أو اإلبعاد، أو 
تش��ويه الصورة من خالل آلة إعالمية تجُشيطن كل شيء؛ 
وتقلب احلقائق وتزّور التاريخ، ناهيكم عن تكميم األفواه 
وس��لب احلريات، ووضع اقتصادي مزر وصل إلى حافة 
االنهيار، رغم كل املساعدات اخلارجية التي تجُقّدم للنظام 

املصري.
الذي��ن  اآلالف  عش��رات  ع��ن  أيض��اً  أحت��دث  ول��ن 
يعانون في الس��جون املصرية دون أدنى حق من حقوق 
اإلنس��انية، فضالً ع��ن معاناة األهالي ف��ي الوصول إلى 
رؤية ذويهم، وانتش��ار ظاهرة االختفاء القسري، وتلفيق 
التهم جزافاً ملئات الشباب بحجج واهية، وتدمير سيناء 
عل��ى أهلها، ونش��ر اإلرهاب في ربوع مصر، مبمارس��ات 

فاشية، وتضييق أمني غير مسبوق!
ول��ن أنش��غل -أيض��اً- باحلال��ة الضبابي��ة الت��ي 
أحدثه��ا الفري��ق أحم��د ش��فيق ف��ي املش��هد السياس��ي 
املص��ري، ببيانه الذي ش��غل الرأي العام حول ترش��حه 
للرئاس��ة، ث��م تراجعه م��رة أخرى؛ ألنني ل��م ولن أتوقع 

منه غير ذلك، فما بجُني على باطل فهو باطل.
وم��ا أعني��ه ف��ي ه��ذا الص��دد؛ احلدي��ث ع��ن دور 
كّبل  املعارض��ة، خصوص��اً ف��ي اخل��ارج؛ ألن الداخ��ل مجُ
قّي��د. فبع��د أكث��ر م��ن أرب��ع س��نوات عل��ى االنق��الب  ومجُ
العس��كري على املس��ار الدميقراطي، في الثالث من متوز 

2013، وصل��ت املعارضة إلى حالة ه��ي األخرى مزرية 
قد تسّر العدّو، ولكنها لن تسّر القريب أو احلبيب.

وأعتق��د أن املعارض��ة املصري��ة ف��ي اخل��ارج، بكل 
أطيافه��ا وأصنافها، تش��هد - في الغال��ب - ضعفاً عاماً 
أص��اب مفاصله��ا وأعضاءها، وش��ّل حركته��ا، ولم تعد 

قادرة على أداء الدور املنوط بها، ومتثل ذلك في التالي:
أوالً: غي��اب الرؤي��ة اجلامع��ة؛ التي يتواف��ق عليها 
اجلميع، وكل من ينادي بإزاحة النظام االستبدادي الذي 
جثم على صدر مصر، ويزداد كبراً واستعالء، طاملا األمور 

تسير بنفس الوتيرة، وهذا التفكك امللحوظ. أقول:
- إل��ى متى يس��تمر غياب الرؤي��ة الت��ي يقتنع بها 

الداخل قبل اخلارج؟
- وم��ا هي األجندة الت��ي يجب التح��رك من خاللها 

على عدة مسارات إلزاحة هذا النظام؟
- وما هي البدائل املطروحة التي تقنع عموم الناس 

بجدوى هذه املعارضة؟
- وما هو العائد الذي يلمسه الناس من حتركاتها؟

والرؤي��ة  للمش��روع،  ويفتق��د  مضط��رب  فاملش��هد 
الواضح��ة، وما ه��و مط��روح أرى أنه جه��د متواضع ملا 
يج��ب أن يك��ون.. أق��ول: بقدر غي��اب ه��ذه الرؤية وعدم 
االجتم��اع عليه��ا؛ يك��ون تغط��رس النظام االس��تبدادي 
ن��ه م��ن مجري��ات األمور في  وانتفاش��ه، وس��طوته ومتكجُّ
الداخ��ل واخل��ارج، وخصوصاً أن��ه يجد ل��ه أعواناً على 

املستوى اإلقليمي والدولي.
 ثانياً: عدم الوعي بطبيعة التحديات التي تواجهها 
املنطقة العربي��ة، وفي القلب منها مصر. فنجد أن العديد 
م��ن املعارض��ني، إال م��ن رح��م رب��ي، منش��غل بقضاي��ا 
فرعية، ال ميكن أن تفيد في حلحلة نظام مس��تبد يجد من 
ص الواقع،  يعاونه ويس��انده. فل��م يعد هناك من يجُش��ِخّ
وال من يستش��رف املستقبل بش��كل يتالءم مع قدر وِعظم 
التحدي��ات الت��ي تواج��ه املنطق��ة، من الس��عي احلثيث 
لتقس��يمها وإضعافه��ا؛ لكي تك��ون لقمة س��ائغة للعدّو 

الصهيوني.
واالنقس��ام.  التف��كك  إل��ى  التش��ظي  حال��ة  ثالث��اً: 
فالغال��ب في الس��ياق الع��ام أنه حينما يتش��كل تكتل أو 
مجموعة للتق��ارب في ما بينها، تد من يخرج ليش��تت 

اجله��ود ويص��رف األنظ��ار إل��ى قضاي��ا فرعي��ة، وأمور 
هامش��ية، فضالً عن االتهام��ات املتبادلة الت��ي ال يراعى 
فيه��ا أحيان��اً اخلصوصي��ة، وينقل��ب األمر من الس��عي 
للتح��رك نحو تميع اجلهود وتوحيده��ا؛ إلى التخوين 
واالتهام بالعمالة. واملشكلة اجلوهرية أن من يتهم فالناً 
أو يجُخوِّن آخر؛ يعتقد أنه على كامل الصواب، وغيره على 

باطل، طاملا أنه بعيد عن الصورة ولم يشارك أو يجُدعى!
إذن ما السبيل حلل مجُعضلة املعارضة املصرية؟

بالرغم من كل الس��لبيات التي ذكرتها، إال أنه يجب 
أن يك��ون هناك أمل للحل، وأف��ق لتوحيد تلك املعارضة، 
والس��عي بكل الس��بل للم ش��ملها؛ ألن التحديات كبيرة، 
وخطورتها س��تؤدي إل��ى عواقب وخيمة عل��ى اجلميع، 
وم��ن ثَمّ وجب أن يكون هناك إجم��اع على محاور ثالثة، 

كما عّبر عنها الزميل األستاذ الدكتور سامي العريان:
- إجماع الرؤية؛ التي يس��عى إلى وضعها اجلميع 

دون استثناٍء ألحد.
- إجم��اع اإلرادة، مبعن��ى أن تك��ون إرادة اجلمي��ع 

معقودة على فعل متفق عليه؛ يكون له أثر واضح.
- إجم��اع العمل، مبعنى العم��ل اجلاد، وترك الكالم 

في ما ال طائل منه، وتوجيه اجلهود للعمل املفيد.
وبعد وضوح الرؤية املتفق عليها، وبذل كل اجلهود 
لتحقيقها، وجب السعي في عدة مسارات، لكي ترى هذه 

الرؤية النور وتجُالمس الواقع، من ذلك:
1- إيجاد مسارات سياس��ية على املستوى الدولي 
واإلقليم��ي لش��رح الواقع األلي��م في مصر، وأنه س��يؤثر 
عل��ى مجمل األح��داث ف��ي املنطق��ة، وعلى مصال��ح تلك 

الدول، إذا صار بهذه الطريقة حتت حكم العسكر.
2- بذل كل اجلهود في اجلانب احلقوقي واإلنساني، 
م��ن خالل املنظم��ات والهيئ��ات املعنية، لش��رح املعاناة 
التي يعيشها املعتقلون في السجون املصرية، مع غياب 

احلد األدنى من هذه احلقوق اإلنسانية لهم ولذويهم.
3- إيقاف س��يل الش��تائم والتخوين، ورأب الصدع 
ب��ني الفرق��اء، وب��ذل اجله��د في تقري��ب وجه��ات النظر، 
خلطورة املرحلة التي تستدعي تعاون كل اجلهود وعدم 

تشتيتها، وإنكار الذات حتى تلتئم اجلراح.
واألمل في النهاية معقود على تقارب وجهات النظر، 
واالتف��اق عل��ى املش��تركات وه��ي كثي��رة.. فالتحديات 
واح��دة والهّم كبير، وبإخالص اجله��ود وتقاربها، وبذل 
اجله��د فيما هو مفيد، وترك القضاي��ا الفرعية، واالهتمام 
باألمور الكلية، والس��عي إلى وح��دة الصف.. رمبا يكون 
ذل��ك مدخالً لتوحي��د معارضة لها ش��كل ورؤية جامعة؛ 
قن��ع جموع الناس الت��ي تنتظر التغيير وتس��عى إليه.  تجُ
فإرش��اد الش��عوب وتوعيتها، وخدمتها في ذات الوقت، 

مسألة في غاية األهمية وحتتاج إلى كل اجلهود.
وكما قال الشاعر أحمد شوقي: إن املصائب يجمعن 

املصابينا.{

بقلم: جمال نصار 

»مشعل« من المغرب: 
األمة ردت بشجاعة على ترامب
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من ينافس السيسي في االنتخابات الرئاسّية؟
مثيرة ومفاجئة جاءت مقدمات وتداعيات انتخابات 
2018. تلت هذه املفاجآت بإعالن الفريق أحمد شفيق 
ترش��حه للرئاس��ة م��ن دول��ة اإلم��ارات، ث��م ما ت��ال ذلك 
اإلعالن من ردود فعل غاضبة وهستيرية من إعالم نظام 
السيسي، وما تبعها من ترحيل »شفيق« عنوة في طائرة 
خاص��ة وتس��ليمه للقاه��رة، وحتدي��د إقامت��ه اجلبرية 
في أحد الفن��ادق، وهو ما يؤكد ارتب��اك النظام واهتزازه 
ملجرد إعالن ش��فيق الترشح للرئاسة؛ ليدل داللة قاطعة 
على هشاش��ة نظام السيسي وعدم قدرته على املنافسة 
ف��ي االنتخابات الرئاس��ية، فهو نظام غي��ر قابل للحياة؛ 
ألن��ه يفتقد ملقومات البقاء واالس��تمرار وافتقاده للتوازن 
السياس��ي الذي يوج��د نوعاً م��ن االس��تقرار، مثل نظام 

مبارك أو السادات أو عبد الناصر.
كما يفتقد نظام السيسي للعدالة منذ إزاحة الرئيس 
مرس��ي عن الس��لطة، حي��ث ينتهج االنتقام املس��تمر من 
جميع معارضيه وخصومه السياسيني، حتى وإن كانوا 
حلف��اءه في الس��ابق، من الذين س��اندوه ف��ي االنقالب، 
حيث أصبح الطريق الذي يسير فيه نظام السيسي؛ كله 
دماء وأش��الء وثأر واعتقاالت وأحقاد. فكيف يس��تمر هذا 
النظام، ويس��تطيع أن ينافس في انتخابات رئاسية، إال 
إذا كان��ت نوعاً م��ن التمثيلية والديكور إلضفاء ش��رعية 

على مرشحني أقرب للكومبارس؟
كي��ف يس��تمر ه��ذا النظ��ام، ويس��تطيع أن ينافس 
ف��ي انتخابات رئاس��ية، إال إذا كانت نوعاً م��ن التمثيلية 
أق��رب  مرش��حني  عل��ى  ش��رعية  إلضف��اء  والديك��ور 

للكومبارس؟
األمر الثان��ي؛ هو حملة االعتقاالت التي ش��نت على 
أنص��ار »ش��فيق« ملج��رد إعالن الترش��ح، وهو م��ا يؤكد 
ويفض��ح نظري��ة ثنائي��ة الص��راع الت��ي روج له��ا إعالم 
السيس��ي كثي��راً؛ ب��أن األزم��ة والص��راع ب��ني اإلخ��وان 
والعس��كر، وه��و أمر الغرض من��ه تضليل ال��رأي العام. 
فاملعركة احلقيقة هي بني احلرية واالس��تبداد.. املعركة 
احلي��ة  املجتم��ع  وق��وى  االس��تبداد  النظ��ام  ب��ني  اآلن 
وأصحاب الش��رائح الكبيرة واملتعمقة في املجتمع، مثل 
احل��زب الوطني الس��ابق ورجاالت مب��ارك، أو ما يعرف 
بالدولة العميقة، الذين س��اندوا السيس��ي ف��ي انقالبه، 
وحينما جاءت س��اعة املنافسة االنتخابية أراد التخلص 

منهم والقضاء عليهم.
ولذلك، يجب النظر إلى انتخابات 2018 باعتبارها 
م��ن األهمية مب��كان، وعدم االس��تهانة ب��أن تكون حلظة 
تغيير فارقة، حتى وإن كنا نعتقد بعدم مشروعية النظام 
احلال��ي وم��ا ينظمه م��ن اس��تحقاقات انتخابي��ة؛ لعدة 
أس��باب، أوله��ا أن نظام االنق��الب فقد الكثير م��ن أعوانه 
ومس��اعديه، وتآكلت شعبيته كثيراً، بل إن الغضب ميأل 
قل��وب املصريني الذين يتمن��ون حلظة رحيله واخلالص 
منه؛ نتيجة لتدهور أحوالهم املعيشية وفشله على كافة 
األصع��دة االقتصادية والسياس��ية واالجتماعية، فضالً 

عن أنه كّبل مصر بالديون والقروض.
وكم من بلدان ج��رى التخلص من أنظمة االنقالبات 
العس��كرية فيها ع��ن طري��ق االنتخابات، مث��ل أوكرانيا 
وتش��يلي واألرجنتني، حيث تبدلت الديكتاتورية بحرية 
وعدالة وبأيس��ر الط��رق تكلفة وه��ي االنتخابات، فضالً 
عن أن االنتخابات الرئاس��ية عموماً تخلق مساحات من 
التعبير لفضح النظ��ام الديكتاتوري وتوعية اجلماهير، 

ومساندتها في الوقوف في وجه االستبداد والظلم.
األهم من ذلك، أن االنتخاب��ات إذا جرت بني منافس 
قوي، حتى من غير قوى الثورة، والسيس��ي؛ فهي كفيلة 
بتغيي��ر معادلة الصراع من القوة والبطش والتنكيل إلى 
معادلة صراع سياس��ي.. منافس��ة وانتخاب��ات وتزوير 
وشفافية ودعاية، وكلها أمور ميكن أن تستفيد منها قوى 

الثورة التي عانت من البطش والتنكيل واملجازر.
أيض��اً، االنتخاب��ات كفيل��ة بوقوع النظ��ام وأعوانه 

في ك��م كبير م��ن األخط��اء والفضائ��ح واجلرائ��م، وهذا 
ما ح��دث مع إعالن »ش��فيق« خل��وض االنتخاب��ات، بل 
رأين��ا م��ا ح��دث م��ن إحال��ة العقيد أحم��د قنص��وة على 
محكمة عس��كرية واحلكم عليه بالس��جن س��ت سنوات، 
ملجرد إعالن ترش��حه بالبدلة العس��كرية. فاالنتخابات 
س��احة كبيرة الرتكاب النظ��ام للجرائم، وه��ي مهرجان 
لفضحه دولياً أمام وس��ائل اإلع��الم املختلفة التي تتابع 

االنتخابات.
االصطف��اف  م��ن  ج��واً  تع��زز  كذل��ك  االنتخاب��ات 
والوح��دة بني كل قوى الثورة واملعارضة للتكاتف إلزالة 
هذا االنقالب الغاش��م الذي دمر مصر، وليس بالضرورة 
خوض ق��وى الث��ورة لالنتخابات أو وجود مرش��ح لها، 
ب��ل إن تفاعل ق��وى الثورة في املس��احات الت��ي تتيحها 
بصدارته��ا  كفي��ل  للجماهي��ر  وتوجيهه��ا  االنتخاب��ات 

للمشهد السياسي.
ورغ��م أن الثورة فقدت الكثير من أوراقها، لكن تبقى 

منابرها اإلعالمي��ة في اخلارج أدوات مؤثرة في املش��هد 
املص��ري. كما أن قوى الثورة متلك ق��وة تصويتية هائلة 
ميكن أن تؤثر في املش��هد االنتخابي باحلس��م والتأثير. 
وبغ��ض النظ��ر ع��ن نتائ��ج تل��ك االنتخابات، فأم��ر فوز 
السيس��ي بالرئاسة وارد بامتياز، لكن ميكن أن يتمخض 
ع��ن ه��ذه االنتخابات قاع��دة وجبه��ة وطني��ة ميكن أن 

تنطلق إلنقاذ مصر من نظام االنقالب.
قطعاً، املشهد االنتخابي ال يزال غامضاً، ولم تتضح 
معال��م خريطة املرش��حني. وميكن أن يتراجع »ش��فيق« 
عن الترش��ح، وميكن أن يس��تمر رغ��م كل الضغوط التي 
مت��ارس ض��ده، فش��خصية »ش��فيق« تي��د املن��اورة 
واملك��ر واخلب��رة السياس��ية والتعام��ل م��ع الضغ��وط 
واملتناقضات. لك��ن يبقى اإلميان بالتغيير، والقدرة على 

تغيير الواقع املرير ومواجهة كل التحديات.
املعركة حتت��اج لنفس طويل وصب��ر لتحرير مصر 
من االستبداد إلى احلرية، ليس بالضربة القاضية، إمنا 
بالنقاط. كل ذلك يحتاج خلطاب رش��يد يوحد األمة وكل 
الق��وى الوطنية، فنحن ال منلك الي��وم رفاهية اخلالف أو 
الش��قاق، فال خيار أمامنا سوى الوحدة واالصطفاف مع 
كل الكيان��ات والق��وى الوطنية املخلص��ة.. وصدق الله 
العظيم القائل: <وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم>، 
الله��م اكتب له��ذه األمة أمر رش��د يعز فيه أه��ل طاعتك، 
وي��ذل فيه أهل معصيتك.. وآخر دعوانا أن احلمد لله رب 

العاملني.{

بقلم: خالد الشريف 

أع��رب رئيس الوزراء العراق��ي، حيدر العبادي ي��وم الثالثاء، 
الت��زام حكومته إجراء االنتخاب��ات النيابية واحمللي��ة في موعدها 

احملدد في 15 أيار 2018.
ورف��ض بذلك العب��ادي مطالب غالبي��ة القوى الس��ّنية، التي 
اش��ترطت عودة النازحني إلى مناطقهم، مقابل املوافقة على إجراء 

االنتخابات في موعدها.
وقال العبادي خالل مؤمتره الصحفي األسبوعي عقب اجتماع 
حلكومته ببغداد، إن »احلكومة ملتزمة االستحقاقات الدستورية، 
وإج��راء االنتخابات ف��ي موعدها احملدد«. وأض��اف أن »املفوضية 
العليا لالنتخابات أكدت اس��تعدادها إلجراء االنتخابات البرملانية 

وانتخابات مجالس احملافظات احمللية في يوم واحد«.{

العبادي
يرفض تأجيل
االنتخابات 
البرلمانية 

والمحلية بالعراق

ذكرت مصادر أمنية أن تس��عة موقوفني من منظمة 
»د ه��� ك ب ج« اإلرهابي��ة، كان��ت ق��د أوقفتهم الش��رطة 
اليوناني��ة ف��ي وق��ت س��ابق، كان��وا يخطط��ون الغتيال 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونقل��ت صحيفة »ت��و فيما« اليوناني��ة عن املصادر 
األمني��ة، أن الش��رطة ضبطت خالل عملي��ة القبض على 
املش��تبه بهم، مالحظ��ات مكتوبة تضمنت خط��ة لتنفيذ 
عملية اغتي��ال أردوغان، باس��تخدام قذائف صاروخية، 
وقنابل يدوية، وزجاجات حارقة، خالل زيارته لليونان 

مؤخراً.
وتضمنت اخلطة اس��تهداف رتل أردوغان، مش��يرة 
إليه باسم مستعار »العقرب«، وتنفيذ الهجوم بالقذائف 
الصاروخي��ة م��ن اجلانب��ني أثناء م��رور الرت��ل، ومن ثم 

هجوم مجموعة ثالثة على سيارة الرئيس من اخللف.
وأش��ارت املص��ادر إل��ى أن الش��رطة تق��وم بأعمال 
حترٍّ للعثور عل��ى قذائف صاروخية، وذخائر يجُعتقد أنها 

مدفونة في منطقة جبلية شرقي العاصمة أثينا.
وكان��ت ق��وات األم��ن اليونانية ق��د اعتقل��ت نهاية 

تش��رين الثاني املاضي، ث��الث خاليا مكونة من تس��عة 
أش��خاص يحمل��ون اجلنس��ية التركي��ة، وينتم��ون إلى 
منظم��ة »د ه��� ك ب ج« اإلرهابي��ة، بينهم منف��ذو هجوم 
مس��لح على املقر العام حلزب العدالة والتنمية احلاكم، 
ومقر وزارة العدل التركية في أنقرة، ومن ثم أحيلوا على 

القضاء اليوناني.{

صحيفة يونانية: األمن أحبط خطة الغتيال 
أردوغان بأثينا

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

مواعيُد ُعْرُقوب
ة كرمية، وفضيلة جليلة، تتبّوأ في املنازل أرقاها، وفي  دق في األقوال واألفعال َسِجَيّ الِصّ
املناقب أعالها. لقد ِصرنا إلى زمن يفيض فيه أهل الَغدر واإلخالف فيضًا، ويغيض فيه أهل 
الَعهد والَوفاء َغيضًا! إن للوفاء ش���أنًا عظيمًا في اإلس���الم، وفضاًل كرميًا في سّنة النبي عليه 

الصالة والسالم.
إن الله تعالى قد أَمرنا بأن َنِفَي بالُعهود والوعود، وأن يكون الوفاء ِحصنًا لنفوسنا، وزينة 
{ النحل-91، وهو س���بحانه أصدق  ألخالِقن���ا، فق���ال عز وجل: }وأَْوفوا بَعْه���ِد الله إذا عاهْدتمُّ
القائل���ني الواعدي���ن، وأوفى امُلعاهدين امُلبّش����ِرين؛ يق���ول تعالى: }وَمن أوف���ى بَعْهِده من الله، 

فاستبِشروا بَبيِعكُم الذي باَيْعُتم به وذلك هو الفوز العظيم{ التوبة-111.
والنب���ي الك���رمي صلى الل���ه عليه وس���لم يقول داعي���ًا إلى الص���دق والوف���اء: »ُأصُدقوا إذا 

وا إذا ائُتِمنُتم..« أخرجه ابن أبي الدنيا. ْثُتم، وأَْوفوا إذا َوعْدُت وأُدّ حَدّ
ني���ا ضجيج���ًا وَصَخب���ًا، وَيُصّم���ون آذان األنام،  القّوال���ون ف���ي دنيان���ا كثي���رون ميلؤون الدمُّ

والفّعالون قليلون، ال يكادون َيظهرون إاّل كمثل ِشهاٍب الَح في سواد الظالم.
���ت أمتنا على ِصدق الوف���اء مع العُدِوّ والصديق، والبعي���د والقريب، وقد ورد في  لق���د تربَّ
رة أن ُحذيفة ْبَن اليمان كان في مكة، فأراد أن ُيهاجر مع أبيه إلى املدينة، فقبض  ة امُلطَهّ نَّ السمُّ
عليهم���ا املش���ركون، وقال���وا لهما: إنكم���ا ُتري���دان ُمحَمداَ؟ فقاال: م���ا نري���د إال املدينة، فأخذ 
عليهم���ا املش���ركون الُعُهود واملواثي���ق حتى ال ُيقاتال مع النبي صلى الله عليه وس���لم، وأعَطى 
ُحذيفُة وأبوه على ذلك َعْهَد الله وميثاقه، ثم هاَجرا، وجاءت غزوُة َبْدر فأرادا أن ُيشاِركا فيها، 
وأخبرا النبي صلى الله عليه وسلم مبا أعَطياه للمشركني من عهٍد وميثاق، فقال النبي صلى 

الله عليه وسلم لهما: »انصرفا، َنفي لهم بَعهِدهم ونستعنُي الله عليهم!« رواه مسلم.
���فه والفس���اد الذي عمَّ وس���اد، وبخاصة عند س���ادة  لق���د دَبّ إل���ى أمتن���ا داٌء َدِويٌّ م���ن السَّ
ه إن شئَت داء  البالد وقادة العباد، ذلك هو داء االستهانة بالُعهود، واالستهتار بالُوعود، أو سمِّ

مواعيد ُعرقوب!
وُعرق���وب رج���ٌل م���ن العماليق من يث���رب، ُروي أنه أت���اه أخ له فقال له عرق���وب: إذا َطَلعْت 
ه���ذه النخل���ة فَل���ك َطلُعه���ا، فلما طَلعت أت���اه للعدة )املوعد( فق���ال: َدْعها حت���ى تصير بَلحًا، 
فلم���ا أبَلح���ت ق���ال: دعه���ا حتى تصير َزه���وًا )ما يبدو من الثم���ر( فلما َزَهت ق���ال: دعها حتى 
تصي���ر ُرطب���ًا، فلم���ا أْرَطَبت قال دعها حت���ى تصير مترًا، فلم���ا أثمرت عمد إليه���ا عرقوب من 
ه���ا )قطعها( ولم ُيعِط أخاه ش���يئًا، فصار مثاًل في اخُلْلف، وفيه وفي أمثاله يقول  اللي���ل فجَذّ

الشاعر:
مواعيد ُعرقوٍب أخاُه ِبَيثرِب ًة   َوَعْدَت وكان اخُللف منك َسِجيَّ  

هم كث���رَة الكالم، وإْفح���اَم األنام، وك���َمّ األفواه،  إن الُكب���راء وأصح���اُب النف���وذ يجعل���ون همَّ
َخذ أكثر أهله الَكْيَس  واإلف���راط ف���ي الوعود واآلم���ال، وبتنا كما قال اإلمام علّي في عْهٍد قد اَتّ

ل وُحسن احليلة والتدبر، َسَفهًا منهم وجهاًل! ون الَغْدر من التعقمُّ غدرًا، أي إنهم يُعدمُّ
وُتثِب���ُت األي���ام واحلادث���ات أن أكث���ر كالمه���م م���ن الَه���َذر، وأّن ُوعوده���م ُخل���ٌف وَغ���ْدر، وأن 
ج  ����َذّ ُجمهوره���م يج���ب أن يكون���وا منهم عل���ى َحَذر، وأن ح���الوة كالمهم ال تنطلي إال على السمُّ
واحَلمقى من البش���ر؛ يريدون أن يكون حديثهم ُمس���َتعَذبًا، وكالُمهم ُمْسَتظَرفًا، فُيكِثرون من 

استحالل الَكذب واخِلداع، لَتطرب بِخطابهم األسماع!
ه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطِر هذا النوع من الرجال فقال: »إن الرُجَل  ولقد نَبّ

يغدو من بيته فيكذُب الِكذبة حتى تبُلَغ اآلفاق«، أخرجه البخاري.
مني والُكّه���ان الذين قال النبي صلى  دق بامُلَنجِّ فم���ا أش���به حالهم في َخْلط الك���ذب بالصِّ
���يء  ثوننا أحيانًا بالَشّ الله عليه وس���لم فيهم: ليس���وا بش���يء، وعندما قال أصحابه: إنهم ُيحدِّ
ه، فَيخِلطون  يمُّ فَيْقِذفها في ُأُذِن وليِّ فيك���ون حق���ًا! فقال: تلك الكلمة من احلقِّ يخطفها اجِلنِّ

معه مائة ِكذبة! )أخرجه البخاري(.
رون من َنْس���ل ُعرقوب في َنْب���ذ الُوع���ود، أَْوَلى لكم أن  في���ا أيه���ا الس���ادة امُلخادعون امُلَتَح���دِّ

دق والوفاء لَكْسِب الُقلوب وإرضاء عاّلم الغيوب! وا بالصِّ تتَحلَّ
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تقاطع الفعل الثوري.. بين ليبيا وتونس
احلري��ة  لث��ورة  الس��ابعة  الذك��رى  مبناس��بة 
التونسية، تعود األسئلة حثيثة من أجل حفظ املشهد 
التونس��ي في املخيل��ة والذاكرة مدخ��الً لصيانته من 
التزييف وم��ن التعتيم مبا هو فع��ل متواتر من أفعال 
الث��ورات املض��ادة والق��وى املرتبط��ة به��ا لتش��ويه 

الثورات.
تس��مح املسافة الفاصلة بني انفجار ربيع تونس 
ي��وم الس��ابع عش��ر م��ن ش��هر كان��ون األول 2010 
واللحظة الراهنة، بتبيني الكثير من التقاطعات ونقاط 
االرتكاز الق��ادرة على إزاحة املعطيات الهامش��ية عن 
املشهد التونسي. لكن من األساسي قبل البدء بتحديد 

مرتكزات احلدث من رسم ثالث مالحظات أساسية:

أوالً: ل��م يك��ن من املمكن قراءةجُ املش��هد التونس��ي 
خالل الس��نوات التالية للثورة مباشرة، بسبب تتابع 
األحداث س��ريعاً بفعل اخلاصية االنفجارية للحدث. 
فكثاف��ة الغب��ار ال��ذي ت��ال االنفج��ار النوع��ي الكبي��ر 
وتتابع الرجات االرتدادي��ة عربياً ودولياً في ما عرف 
بالربي��ع العربي ل��م تكن لتس��مح بتحديد موضوعي 
دقيق ملختلَف اآلليات التي حكمت احلركة االجتماعية 
والسياسية التي عرفتها املنطقة، سواء في نشأتها أو 

في مسارها أو في مآالتها.
ثانياً: إن طبيعة احل��دث البركاني لم تكتمل بعدجُ 
رغ��م إمكاني��ة القول ب��أن املوج��ة الثوري��ة األولى قد 
خم��دت بفعل مجموعة م��ن العوامل الذاتي��ة، أي تلك 

املتعلق��ة باملوج��ة الثوري��ة نفس��ها، أو بفع��ل عوامل 
خارجي��ة تتعل��ق أكث��ر ب��ردود األفع��ال عل��ى املوجة 
نفس��ها وخاص��ة م��ا اصطلح علي��ه في ما بع��د بفعل 

الثورة املضادة أو آليات الدولة العميقة.
بن��اء علي��ه فإن ق��راءة ه��ذا املقطع ال تس��مح وال 
حتت��م بالضرورة س��حب نتائجه عل��ى بقية األحداث 
التي سبقته أو التي ستليه. آخر املالحظات ال تنفصل 
عن س��ابقتها، ومفاده��ا أن احلدث الثوري التونس��ي 
ال ميك��ن بأي حال م��ن األحوال أن ينفص��ل في قراءته 
ع��ن مجموع املعطيات اإلقليمي��ة، عربية كانت أو غير 

عربية، أو عن بقية املعطيات الدولية.
بل إن الصعوبة التحليلية الكبرى تكمن أساس��اً 
في القدرة على الفص��ل بني هذه املعطيات من ناحية، 
وحتديد مقدار تأثيرها ومساهمتها في تشكيل احلدث 

وحتديد خصائصه.
ال تتحدد الفواعل اإلقليمية في احلالة التونس��ية 

ب��دول اجل��وار املباش��رة فق��ط مب��ا ه��ي دول تتفاوت 
درجات تأثيرها في املش��هد التونس��ي حسب طبيعة 
النظ��ام السياس��ي الذي يحكمه، بل تتج��اوز ذلك إلى 
احملي��ط احلضاري واللغ��وي واجلغرافي الذي يحكم 

تونس مبا هي جزء من محيطها العربي اإلسالمي.
ف��إذا كان تأثي��ر ليبيا في جنوب البالد وش��رقها، 
وتأثير اجلزائ��ر في غرب البالد يعتب��ر أهم التأثيرات 
املباش��رة بفع��ل التم��اس اجلغرافي ف��إن تأثير باقي 
الدول العربية ال يقل فعالية وأثراً في املشهد التونسي 

وإن بشكل غير مباشر. 
إن س��رعة تفاع��ل املش��هدين التونس��ي والليبي 
ف��ي حتقي��ق احلرك��ة الثورية جع��ل منهما مش��هدين 
متالزم��ني رغم اخت��الف طبيعة املوج��ة الثورية لكل 
منهما، إذ س��رعان ما تس��لحت الث��ورة الليبية بعد أن 

فرض النظام الليبي مبدأ احلسم العسكري.
يبقى املش��هدان متالزمني أيضاً، رغ��م أن املوجة 
الثوري��ة املصري��ة ه��ي األق��رب ف��ي خصائصه��ا من 
املوج��ة التونس��ية، س��واء ف��ي زمانها أو ف��ي طبيعة 

وسائلها اإلجرائية. 
تاريخي��ة  عوام��ل  عل��ى  يتأس��س  اإلق��رار  ه��ذا 
وجغرافية وبشرية، باعتبار الروابط العائلية املتينة 
التي تمع س��كان اجلنوب التونس��ي عامة وخاصة 

جنوبه الشرقي بغرب ليبيا منذ قرون.{

بقلم: محمد هنيد 

أردوغان: القدس مسرى النبي محمد وأمانة عمر بن الخطاب 
ولن نسمح باستهدافها

إل��ى أن القدس هي امل��كان املقدس ال��ذي عرج من��ه النبي محمد، 
خامت املرسلني، في رحلة اإلسراء واملعراج، وهي أمانة الصحابي 
عمر بن اخلطاب لألمة اإلسالمية )حيث مت فتحها في عهد خالفته 
ع��ام 637 م(. وأض��اف أن الق��دس مدينة مقدس��ة بالنس��بة إلى 

املسيحيني أيضاً.
ولفت إلى مباحثته مع بابا الفاتيكان فرنسيس في هذا اإلطار 

قبل أيام، مبيناً أن البابا شاركه اآلراء نفسها حيال القدس.
وقد أعلن ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، والبدء 
بنقل س��فارة بالده إليها، إضافة إلى الش��طر الغربي للقدس، وقد 
شمل قرار ترامب الشطر الش��رقي للمدينة، الذي احتلته إسرائيل 
ع��ام 1967، وه��ي خط��وة ل��م تس��بقها إليه��ا أي دول��ة أخ��رى، 

وتتعارض مع قرارات املجتمع الدولي.{

إلى املسلمني«، مشدداً على أن بالده »لن تسمح بتنفيذ مخططات 
تستهدف القدس«.

وأش��ار إلى أن »إعالن أمريكا القدس عاصمة إلس��رائيل ونقل 
سفارتها إليها هو آخر مناذج تلك املخططات«. 

واعتب��ر أن »اتخ��اذ هذا الق��رار، رغ��م إدراك مدى حساس��ية 
العالم اإلسالمي تاه القدس، يعّد حتريضاً ضد سالم وطمأنينة 

وأمن املنطقة املتعثرة«.
وأف��اد الرئي��س التركي بأن جمي��ع الفلس��طينيني، بأطفالهم 
ونسائهم وشيوخهم، يتعرضون لسياسيات جائرة ممنهجة من 

قبل السلطات اإلسرائيلية تستهدف تهجيرهم.
وأضاف: »يا ترامب، يا نن ياهو )رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيام��ني نن ياهو(، حت��ى لو أقدمتم على ه��ذه األفعال، نحن لن 
نس��قط في ه��ذا العجز الذي س��قطتم أنتم في��ه؛ ألننا أكث��ر وقاراً 

وكرامة«.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه حني أغلق العالم الباب بوجه 
اليهود املنفيني من إس��بانيا )بعد س��قوط األندلس( فتح أجداده 
)العثمانيون( أبوابهم أمامهم. وأكد أنه ال ميكن أحداً أن ينتظر من 
تركيا التزام الصمت حيال ما يحدث في القدس، »ألننا ال نستطيع 
أن نحمل هذا العار على جبيننا«. ولفت أردوغان، في هذا الصدد، 

ق��ال الرئي��س التركي رج��ب طي��ب أردوغان، ي��وم األحد، إن 
مدين��ة الق��دس هي مس��رى النبي محم��د، خامت النبي��ني، وأمانة 
الصحاب��ي عمر ب��ن اخلطاب، مش��دداً على أنه لن يس��مح بتنفيذ 

مخططات الستهدافها.
ج��اء ذلك ف��ي كلم��ة أثناء افتت��اح مش��اريع تنموي��ة بوالية 
س��يواس وس��ط تركي��ا، أكد خالله��ا أن »إس��رائيل دول��ة احتالل 

وإرهاب«؛ حيث »حتتل األراضي الفلسطينية منذ عام 1948«.
ولفت إل��ى أن قرار مجلس األمن رقم 478 الصادر في 20  آب 

1980 »يبطل إعالن إسرائيل القدس عاصمة لها«.
ومت متري��ر القرار املذكور آنذاك، مبوافقة 14 دولة في مجلس 

األمن، مع امتناع الواليات املتحدة عن التصويت.
وف��ي تعليق��ه على ق��رار الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترامب، 
االعتراف بالقدس احملتلة عاصمة إلس��رائيل ونقل س��فارة بالده 
إليها، ش��دد الرئيس التركي على أن ترام��ب »غير مخول« بإلغاء 
القرار األممي املذكور، الذي يؤكد مجدداً عدم مشروعية االستيالء 

على األرض بالقوة. 
وخاطب أردوغان »ترامب« متسائالً باستنكار: »هل يحق لك 

إلغاء هذا القرار بشكل انفرادي؟ هل متلك هذه الصالحية؟«.
وجّدد الرئيس التركي تأكيده أن »القدس خط أحمر بالنسبة 

سفير الجمهورية التركية في لبنان
يزور الجالية موّدعًا

في زي��ارة وداعية الهله ومحبيه، قام س��فير 
اجلمهورية التركية في لبنان األس��تاذ تشاغطاي 
أرَجي��س بزي��ارة مس��جد الروض��ة ف��ي ضاحية 
بي��روت ألداء ص��الة اجلمع��ة، حي��ث رح��ب ب��ه 
وبالوف��د املراف��ق له إمام املس��جد الش��يخ يحيى 
العم��ري، وأكد عم��ق العالق��ات الطيب��ة واملتينة 
واالهتمام الكبي��ر واملتميز بالقضية الفلس��طينية 

والقدس عاصمة فلسطني األبدية. 

ثم تن��اول الغداء والوفد املراف��ق له بحضور 
النائب د. عماد احلوت وجمعية التربية اإلسالمية 
وجلنة مس��جد الروضة ووجه��اء احلي ومخاتير 

وأعضاء املجلس البلدي والضيوف الكرام.
وألقى سعادة السفير كلمة شكر فيها خطيب 
اجلمعة وجلنة املس��جد املنظمة للحفل الوداعي، 
الطع��ام  بطي��ب  تف��ّ�  اللوات��ي  النس��اء  وش��كر 

والكالم.

إعدام خمسة عشر مدانًا باإلرهاب في مصر
نفذت وزارة الداخلي��ة املصرية حكم اإلعدام 
ش��نقاً بح��ق 15 مداناً في قضايا إره��اب مرتبطة 
بشمال س��يناء ش��مال ش��رقي البالد. وأوضحت 
مص��ادر أمني��ة أن تنفيذ اإلعدام فج��ر الثالثاء في 
س��جنْي برج العرب ووادي النطرون شمال غرب 
البالد، حيث كان املتهمون ال� 15 محبوس��ني منذ 
إدانتهم باملشاركة في هجمات على قوات اجليش 

والشرطة في شمال سيناء.   
وكان��ت احملكم��ة العس��كرية العلي��ا قض��ت 
برف��ض طع��ون احملك��وم عليه��م، وأي��دت حك��م 
اإلعدام »نهائياً« الصادر من محكمة أول درجة في 
القضية املعروفة إعالمياً ب�»خلية رصد الضباط«. 
وتشهد س��يناء منذ أكثر منذ أربع سنوات معارك 
ضارية بني قوات األمن وجماعات مس��لحة، أدت 
إل��ى مقتل مئات م��ن عناصر اجليش والش��رطة، 
ويق��ول اجليش إنه قت��ل مئات م��ن »اإلرهابيني« 

هناك بحمالت عس��كرية برية وجوية. وش��هدت 
سيناء األيام األخيرة عدة هجمات مسلحة، حيث 
قت��ل ضابط جي��ش وخمس��ة مس��لحني األربعاء 

املاضي في اشتباكات قرب مطار العريش.
جاء ذلك بعد يوم م��ن مقتل ضابط وإصابة 
آخري��ن ج��راء قذيفة اس��تهدفت مط��ار العريش، 
وق��د أعلن تنظي��م الدولة مس��ؤوليته عن العملية 
الت��ي جاءت أثناء تفقد وزي��ري الدفاع والداخلية 

لألوضاع األمنية باملدينة.
يجُذك��ر أن الهجوم على املطار جاء بعد حوالي 
أس��بوعني من أمر رئيس اجلمهوري��ة عبد الفتاح 
السيسي رئيس أركان اجليش باستخدام »القوة 
الغاش��مة« إلق��رار األمن في ش��به جزيرة س��يناء 
خ��الل ثالث��ة أش��هر، وذل��ك ف��ي أعق��اب الهجوم 
الدامي الذي شنه مجهولون على مسجد أدى إلى 

. مقتل أكثر من ثالثمئة مصلٍّ
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دير سيدة البشارة 
ث��م انتقل الوفد الى دير س��يدة البش��ارة، والتقى 
الرئيس��ة العام��ة للراهبات الباس��يليات املخلصيات 
األم من��ى وازن وع��دداً من الراهبات، حي��ث قدم الوفد 
تهنئة قي��ادة اجلماعة اإلس��المية باألعي��اد، وحتدث 
الش��يخ عثم��ان فأك��د ان زي��ارة الراهب��ات تأت��ي في 
اط��ار التواص��ل والتالق��ي م��ع اخوتن��ا ف��ي الوطنية 
واإلنسانية، مش��دداً على متس��ك اجلماعة اإلسالمية 
بصيغ��ة التعاي��ش والعي��ش املش��ترك ب��ني مختلف 

مذاهب وطوائف الوطن.
وردت وازن بكلمة شكرت فيها اجلماعة اإلسالمية 
على الزيارة والتواصل، وهذه اللفتة الكرمية، وأكدت 
ان الكنيس��ة ف��ي لبنان هي ع��دم التمييز بني انس��ان 
وآخ��ر وال ب��ني مس��لم ومس��يحي، وقال��ت: »نحن في 
رسالتنا نخدم اإلنسان، وهذا حق مقدس في ان يكون 
لإلنس��ان وط��ن وهوي��ة وموقف في حيات��ه اخلاصة 

كائناً من كان«.
دير مار شربل

بعده��ا انتق��ل الوف��د ال��ى اجلّي��ة، وزار دي��ر مار 
شربل التابع للرهبانية املارونية اللبنانية، حيث قدم 
التهاني بالعيد لرئيس الدير األب ش��ربل القزي وعدد 

من الرهبان.
واختتمت اجلول��ة بزيارة لدير م��ار جرجس في 
الناعم��ة، حيث التق��ى رئيس الدير األب س��ليم منور، 
وكانت مناس��بة مت خاللها التطرق لعدد من القضايا، 
وكان تأكي��د ألهمي��ة وض��رورة التواص��ل والتالق��ي 

والعمل سوياً خلدمة املنطقة ولبنان.
مطرانية صيدا

وبعد اجلولة زار املسؤول السياسي للجماعة في 
جبل لبنان عمر س��راج على رأس وفد، راعي ابرش��ية 
صي��دا ودير القمر املارونية املط��ران مارون العمار في 

دار املطرانية في صيدا، وقدم له التهاني بالعيد.

اإلس��المية ف��ي طرابل��س والش��مال األس��تاذ ايهاب 
ناف��ع، اعتبر أن الش��عوب احل��رة س��تبقى مناصرة 
للقضي��ة الفلس��طينية رغ��م تخ��اذل ح��كام الع��رب 
والعالم. وأعلن نافع أن اجلماعة اإلس��المية ستبقى 

بوصلتها فلسطني وخدمة الناس.
وتخلل احلفل كلمة ملسؤول هيئة نصرة األقصى 
في اجلماعة اإلسالمية في لبنان محمود موسى، أكد 
فيها اس��تمرار الهيئ��ة في تنظيم الفعالي��ات الداعمة 

للقضية الفلسطينية.
أحي��ا املهرج��ان فري��ق الوع��د للف��ن اإلس��المي 

بوصلة من األناشيد.

ج��ال وفد من قيادة اجلماعة اإلس��المية في جبل 
لبنان، على األديرة في منطقة اقليم اخلروب وس��احل 
الش��وف، وق��دم التهنئة بذك��رى امليالد، وض��م الوفد 
رئي��س مجل��س محافظ��ة جب��ل لبن��ان ف��ي اجلماعة 
املهن��دس محمد قداح، املس��ؤول السياس��ي املهندس 
عم��ر س��راج، الش��يخ أحم��د عثم��ان وأعض��اء مكتب 

اجلماعة في في اجلبل.
دير املخلص

كان��ت بداي��ة اجلولة من دير املخل��ص في جون، 
حيث التقى الوفد بالرئيس العام للرهبانية املخلصية 
األرش��مندريت انطوان ديب وعدداً من الرهبان، وقدم 
له��م التهان��ي بعي��د امليالد، حي��ث كانت مناس��بة مت 

خاللها البحث في األوضاع العامة.
وحت��دث عثمان، فنقل حتيات اجلماعة والتهاني 
بالعي��د، ث��م تطرق الى موض��ع مدينة الق��دس، فحيا 
موق��ف الكنيس��ة على مس��توى العال��م العربي ككل، 
وموقف الفاتيكان، مش��يراً الى »ان��ه كان موقفاً مميزاً 

في ما يعني القضية الفلسطينية«.
مش��رف  موق��ف  الكنيس��ة  موق��ف  »ان  وتاب��ع: 
واألعياد التي مرت في فلسطني أكدت اننا نشعر بفخر 

واعتزاز عندما رأينا التالحم الفلسطيني املوحد«.
بدوره رحب املطران ديب بوفد اجلماعة، ش��اكراً 
له على هذه االخوة الصادقة، معتبراً ان املش��كلة هي 
في عدم وعينا كش��عب عربي، مش��دداً على ان القدس 
يجب ان تكون مدينة للجميع، معتبراً انه وكأنها آخر 
لقمة تؤكل من مشروع يدرس ويخطط له منذ سنوات 

طويلة، منبهاً انه إذا اخذت القدس انتهينا جميعاً.
وف��ي الش��أن اللبنان��ي الداخلي ش��دد ديب على 
أهمي��ة وض��رورة الوح��دة والتالق��ي والتواص��ل بني 
واحت��رام  األط��راف،  وجمي��ع  اللبناني��ة  الطوائ��ف 
خصوصيات اآلخر، الذي يش��كل ه��ذه الباقة اجلميلة 

للبنان.

نظم��ت اجلماع��ة اإلس��المية وحرك��ة املقاوم��ة 
اإلس��المية حم��اس مهرجان��اً حاش��داً ف��ي مس��رح 
مجم��ع اإلمي��ان الترب��وي بطرابل��س وذل��ك تندي��داً 
بقرار الرئيس األمريكي نقل س��فارة بالده إلى القدس 

احملتلة مبشاركة فعاليات املدينة.
وأك��د املس��ؤول السياس��ي حلرك��ة حم��اس في 
لبن��ان )أحمد عبد اله��ادي( أن صفقة القرن لن تصل 
إل��ى مبتغاه��ا ما دام الش��عب الفلس��طيني متمس��كاً 
إس��المية  عربي��ة  س��تبقى  الق��دس  وان  باملقاوم��ة، 

عاصمة فلسطني.
للجماع��ة  السياس��ي  املس��ؤول  جهت��ه  م��ن 

وفد الجماعة اإلسالمية في جبل لبنان
يجول على األديرة ويهنئ بذكرى الميالد

الجماعة اإلسالمية وحركة حماس
تنظمان مهرجانًا داعمًا للقضية الفلسطينية

أنشطة

الجماعة اإلسالمية في البقاع
تقيم لقاًء تضامنّيًا مع القدس وفلسطين

نظمت اجلماعة اإلسالمية في البقاع لقاًء تضامنياً 
مع القدس وفلس��طني ف��ي فندق بارك أوتيل ش��تورة، 
بعنوان »فلسطني تمعنا والقدس توحدنا« بحضور 
مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل امليس، رئيس أساقفة 
البقاع لل��روم الكاثوليك املطران عصام درويش، نائب 
رئي��س املجل��س اإلس��المي الش��يعي االعل��ى الش��يخ 
عل��ي اخلطيب، متروبوليت زحل��ة وبعلبك وتوابعهما 
أنطوني��وس  األرش��موندريت  األرثوذوك��س  لل��روم 
الص��وري، رئيس احت��اد بلديات جبل الش��يخ صالح 
اب��و منصور، راع��ي أبرش��ية زحلة املاروني��ة املطران 
جوزي��ف مع��وض، والن��واب: د. عاص��م عراج��ي، د. 
أمني وهب��ة، جوزيف معل��وف، انطوان س��عد، طوني 
بو خاط��ر، كامل الرفاعي، ممث��ل الوزير جمال اجلراح 
وممثل النائب وائل أب��و فاعور. الرئيس إيلي الفرزلي، 
ممثل السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، نائب 
مس��ؤول اجلماعة اإلس��المية ف��ي البقاع الش��يخ عمر 
حيمور، ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، قائم 
مقام البقاع الغربي وس��ام نس��بني، قائم مقام راش��يا 
نبيل املصري، رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، رئيس 
احت��اد بلديات البقاع األوس��ط محمد البس��ط، النائب 
الس��ابق فيص��ل ال��داوود، وممثلني عن: حرك��ة أمل – 
الكتائ��ب اللبنانية – القوات اللبنانية – التيار الوطني 
احلر – تيار املس��تقبل – حزب االحتاد- حركة النضال 
العربي – احلزب التقدمي االشتراكي – احلزب القومي 
الس��وري االجتماعي - ممثلي املنظمات الفلس��طينية، 

رجال دين وقضاة وفعاليات سياسية واجتماعية.
افتت��ح اللقاء بآيات من الذكر احلكيم رتلها ش��يخ 
قراء البقاع الشيخ علي الغزاوي، تاله النشيد الوطني 

اللبناني وعرض فيديو مصّور عن القدس.
املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في البقاع 
علي ابو ياس��ني ثّمن كالم رئيس اجلمهورية في القمة 

االس��المية ومواقف احلكومة واملجلس النيابي والقمة 
الروحية وكل املواقف التي صدرت عنها .

وب��نّي أن ه��ذا امللتقى يه��دف إلى حتقي��ق أهداٍف 
ثالثة:

أوالً: التأكي��د أن قضي��َة الق��دس وفلس��طني ه��ي 
قضي��ٌة عابرة للطوائ��ف واألحزاب، وعلين��ا أن نتوحد 
ملواجهة هذا العدّو ومنع��ه من حتقيق أهدافه، وصوالً 

الى حترير أرضنا.
ثانياً: هناك تباين��اٌت كثيرة بيننا كلبنانيني، لكن 
في الوقت عينه توجد مس��احاٌت شاس��عٌة مش��تركة، 
والكثير من املجاالِت احليوية، قد تكون منطلقاٍت لعمٍل 

مشترك لتحقيِق أهداٍف محددٍة وسامية.
ثالثاً: تس��بب عدّونا بهجرة الشباب من األوطان، 
ليبحثوا عن رزٍق وأمان، كما تس��بب بهجرة أخطر هي 
هجرة الش��باب من الس��ماحة والوس��طية إل��ى الغلِو 
��ع.. وب��كل وض��وٍح نق��ول إن عدَون��ا ه��و وراء  والتنطُّ
صناعة اإلرهاِب، وهو نفس��ه املس��تثمرجُ في محاربِته، 
حت��ى ميعَن ف��ي تدميرنا وقتلن��ا. ودعا إلى اس��تبدال 
اجل��دراَن الت��ي تفص��لجُ بيننا بجس��ور ت��الٍق ومحبة، 

جسور العبور الى التقدم والنهوض والريادة.
املط��ران عص��ام درويش أك��د في كلمته التمس��ك 
بعروبة القدس عاصمة لفلس��طني، وستبقى بقلب كل 
مسيحي ومسلم، مش��يراً إلى أن الوجود املسيحي في 

القدس هو مصلحة للعرب
الش��يخ علي اخلطي��ب رأى في كلمت��ه أن الرهان 
عل��ى الق��رارات الدولية رهان خاس��ر، ودع��ا األمة إلى 
االس��تفادة م��ن أخطائه��ا لك��ي تنهض من جدي��د، وإال 
فهي آيلة إلى الس��قوط، ودعا إلى التنسيق بني القوى 
الفاعل��ة لألم��ة م��ن أج��ل حتوي��ل العناوين إل��ى عمل 

واخلروج من العصبيات الطائفية.
املط��ران أنطونيوس الصوري أك��د أن قرار ترامب 

هو محاولة لطرد الفلسطينيني من أرضهم، والقدس أم 
املدائن، وستبقى قبلتنا جميعاً مسلمني ومسيحيني.

كلمة طائفة املوحدين الدروز ألقاها الشيخ صالح 
أبو منصور، اعتبر فيها أن من أجل عودة فلس��طني إلى 
أهلها واألمة ال بّد من تغيير في أحوالنا ونفوس��نا، فقد 
قال الله تعالى: <إن الله ال يغّير ما بقوم حتى يغّيروا 
ما بأنفس��هم> ووج��ه التحية إل��ى كل مناضل رافض 
للظل��م مترحم��اً عل��ى أرواح كل ش��اب وطف��ل وش��يخ 

استشهد من أجل فلسطني.
وألقى املطران جوزيف معّوض كلمة رأى فيها أن 
الس��الم ال يبنى بالقوة املغتصبة للش��عوب، مؤكداً ان 

الق��دس هي عاصمة تالقي األديان ومركز حج إمياني، 
مش��يراً إل��ى أن ق��رار ترامب يس��يء إلى ما ترم��ز إليه 
الق��دس، مطالب��اً بضرورة رس��م اس��تراتيجية عربية 
موح��دة من أجل القدس، والتضام��ن مع القدس اليوم 
يوحدن��ا جميعاً مس��لمني ومس��يحيني ح��ول القضايا 
احملق��ة وأن تك��ون مرجعيتن��ا الدول��ة ومؤسس��اتها 

الدستورية.
كلمة امللتقى القاها املفتي الشيخ خليل امليس، أكد 
فيها قدس��ية القدس وفلسطني، مش��يراً إلى أن شوارع 
العالم انتفض��ت رافضة لقرار ترام��ب باعتبار القدس 
عاصم��ة للكيان الصهيوني، واعتب��ر أن قضية القدس 

وفلسطني هي قضية جامعة موّحدة.
النائ��ب عاصم عراجي اعتبر أن ق��رار ترامب قرار 
متهّور، ألنه سيوصل إلى إشكال كبير في العالم، وشدد 
على ض��رورة الوح��دة الفلس��طينية، معتب��راً اتفاقية 
أوس��لو ووادي عرب��ة وكل االتفاق��ات الس��ابقة زادت 

االستيطان واإلمعان بقضم االراضي الفلسطينية.
كلم��ة حرك��ة حم��اس ألقاه��ا عل��ي برك��ة، اعتبر 
فيه��ا أن قرار ترامب وّجه ضربة قاضية لكل مش��اريع 
التس��وية ضم��ن صفق��ة العصر الت��ي دفنه��ا ترامب، 
متحدي��اً املجتم��ع الدول��ي، مش��يراً إلى ض��رورة عدم 
البح��ث عن راٍع جديد لعملية الس��الم أو مؤمتر جديد، 
مؤكد أنه ال خيار أمام الشعب الفلسطيني إال االنتفاضة 

واملقاومة.
كما كانت مداخالت حلسان شوشلية مثل السفير 
الفلس��طيني، الش��يخ حس��ن أس��عد ع��ن حرك��ة أمل، 
إيلي عب��د األحد عن التي��ار الوطني احل��ر، إيلي حلود 
ع��ن الق��وات اللبنانية، والقاضي الدكت��ور يونس عبد 
الرزاق، شددوا فيها على رفض قرار ترامب العنصري، 

مؤكدين ان القدس هي عاصمة لفلسطني.
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تكم���ن خط���ورة األزمة اجلديدة بني رئيس اجلمهورية ميش���ال عون ورئيس مجلس النواب 
نبي���ه ب���ري في أنها بني رجلني عنيدين. فأجواء األعياد اإليجابية الس���ائدة في لبنان لم تدفع 
ب���ري إلى بلع محاولة رئيس اجلمهورية مترير مرس���وم منح ضب���اط اجليش اللبناني دورة عام 

1994 املعروفة بدورة عون، أقدمية ملدة سنة دون احلصول على موافقته.
كان ميك���ن الرئي���س بري أن ميّرر األمر بصمت، فالرئيس���ان عون وب���ري يفترض أنهما في 
فري���ق واح���د، وإذا كان متوقع���ًا معارضة املرس���وم، فكان ذلك منتظرًا من جه���ة رئيس احلكومة 
س���عد احلريري. لكن من الواضح أن عون اس���تغل اللحظة التي شعر فيها احلريري بأنه مدين 
له لوقوفه إلى جانبه في أزمة توقيفه في السعودية، فوافق احلريري على توقيع املرسوم، لكن 

الرفض جاء من حيث لم ينتظر عون.
الكيمياء الغائبة بني الرئيسني عون وبري لم تكن يومًا سرًا. ومن املعروف أنه لوال اجلهود 
اجلبارة التي يبذلها حزب الله واضطرار الس���يد حس���ن نصرالله في أحيان كثيرة إلى التدخل 
والوس���اطة ب���ني الرجل���ني خلرجت اخلالفات إلى اإلع���الم. فإضافة إلى عناد الرجلني، تس���تند 
اخلالف���ات بينهم���ا إل���ى أبعاد تاريخي���ة وطائفية. فدورة الضب���اط التي أراد رئي���س اجلمهورية 
مترير أقدمية سنة ألفرادها هي الدورة التي كان أثناءها ميشال عون رئيسًا للحكومة العسكرية 
االنتقالية، بعد انتهاء والية الرئيس أمني اجلميل. وفيما كان الدور املطلوب من حكومة عون 
تأم���ني انتخ���اب رئي���س جدي���د للجمهورية، إال أن عون ح���ّل مجلس النواب، وأعل���ن حربه على 
النظام الس���وري. وفي ذلك احلني كان الرئيس نبيه بري أحد أهم حلفاء هذا النظام، وس���اند 

اجليش السوري في مواجهة عون وطرده من قصر بعبدا. 
أم���ا ف���ي البعد الطائفي، فإن ال���دورة التي أراد الرئيس عون مترير مرس���وم منحها أقدمية 
قوامها 195 ضابطًا، 179 مس���يحيًا وس���تة عشر مسلمًا، وهذا يخّل بالتوازن الطائفي. فاملرسوم 
الذي وّقعه عون يعني أنه في العام القادم، بعد إحالة عشرات العمداء على التقاعد، فإن معظم 
العمداء العاملني سيكونون من الضباط املسيحيني، وهو خلل حترص املؤسسة العسكرية على 

عدم الوقوع فيه. باإلضافة إلى أن جميع ضباط هذه الدورة هم من املوالني لعون.
اجلان���ب الطائفي اآلخر للمش���كلة، هو أن جتاهل رئي���س اجلمهورية احلصول على توقيع 
وزي���ر املالية )الش���يعي( س���يكّرس س���ابقة يح���ارب رئيس مجلس الن���واب لع���دم حصولها، وهي 
إمكانية صدور مراسيم دون احلصول على الشريك الشيعي في الدولة. وكلنا يذكر أن الرئيس 
نبيه بري كان ش���رطه الوحيد الذي لم يكن مس���تعدًا للتنازل عنه عند تش���كيل احلكومة هو أن 
تكون وزارة املالية من حصته، لضمان وجوب احلصول على توقيع الطرف الشيعي على جميع 
املراس���يم. لكن رئيس اجلمهورية )املس���يحي( جتاهل توقيع وزير املالي���ة واكتفى بتوقيع رئيس 
احلكوم���ة )الس���ني( ووزي���ر الدف���اع التابع له. وهو أمر لن يس���مح بري بحصول���ه لعدم تكريس 
سابقة غياب توقيع الوزير )الشيعي( على املراسيم، ومن الواضح أن حزب الله يسانده في هذا 

املوقف وإن كان حريصًا على التزام الصمت حرصًا على عدم إحراج رئيس اجلمهورية.
مشكلة الرئيس عون هي أن خالفه مع الرئيس نبيه بري الذي كّرس أداء فريدًا في العمل 
السياس���ي في لبنان. فرغم وضوح بري في متوضعه السياس���ي إال أنه يحرص دائمًا على عدم 
قطع العالقة مع اآلخرين حتى مع ألّد خصومه، واحتفاظه الدائم مبركز املفاوض بني اجلميع. 
هذا ما حصل عند انعقاد طاولة احلوار بني القوى اللبنانية الذي رعاه بري، رغم وقوفه بشكل 
صريح إلى جانب حزب الله. وهو ما تكرر في جلس���ات احلوار الثنائية التي احتضنها بري في 

عني التينة بني تيار املستقبل وحزب الله في ذروة التشنج والشحن الطائفي. 
مش���كلة الرئي���س ميش���ال ع���ون أن خالفه مع ش���خصية ه���ي الوحيدة الت���ي حافظت على 
مكانته���ا ومكتس���باتها رغم تب���دل الظروف وانقالب األحوال منذ احل���رب األهلية وحتى يومنا 

هذا. أزمة الرئيس عون هي أنه لن يجد من يسانده في مخاصمة نبيه بري.

بقلم: أواب إبراهيم

أزمة سياسّية
 بأبعاد تاريخية وطائفّية

كلمة طيبة

عارض س��وريون ترويج فيلم »الصرخة 
القن��اة  ال��ذي أجنزت��ه وعرضت��ه  املكبوت��ة« 
التلفزية الفرنس��ية احلكومي��ة )الثانية(، عن 
عمليات اغتصاب تعّرضت لها نساء سوريات 
من أجهزة نظام بش��ار األسد. ويرى أصحاب 
ه��ذا املوق��ف أن الفيلم ذو مفعول س��لبي على 
صورة املرأة الس��ورية، ولن يك��ون له أي دوٍر 
في حتري��ك العدالة الدولية، من أجل محاكمة 
اجلن��اة واالقتص��اص منه��م. ويق��ول ه��ؤالء 
إن ه��ذه اجلرمي��ة ليس��ت األولى، ول��ن تكون 
األخي��رة لنظ��اٍم مك��ّون م��ن فري��ق محت��رٍف 
للجرائم ضد اإلنس��انية، وهو ميارسها بدون 
ح��رج أو خوف، لي��س اليوم فق��ط، وإمنا منذ 

زمن طويل.
معروٌف أن نظام األسد قام على اجلرمية، 
وع��اش واس��تمر عليه��ا. وم��ن جرمي��ة إل��ى 
أخ��رى، صار لديه جهاز م��ن القتلة احملترفني 
الذي��ن تخّصص��وا ف��ي فن��ون الس��يطرة على 
املجتم��ع الس��وري، وتطويعه ك��ي ال يتحّرك. 
ولذلك اس��تطاع، خالل أعوام الثورة، التكيف 
م��ع االنتفاضة العام��ة، بابتكار أس��اليب من 
العنف للدفاع عن نفس��ه، لم تكن في حس��اب 
أح��د، حتى تف��ّوق في ممارس��ة الرع��ب على 
س��ائر األنظمة التي حكمت ش��عوبها باحلديد 

والنار.
ويس��تدعي النقاش الدائر بشأن الشريط 
أن  األول��ى،  مالحظ��ات:  ع��دة  التلفزيون��ي 
اس��تباحة النس��اء س��الح قذر جّرب��ه النظام 
قب��ل مجازر حم��اة وحلب وبعدها، ف��ي أوائل 
الثمانين��ات، من أج��ل حتطيم البني��ة العامة 
للمجتم��ع، وإخم��اد االنتفاضة الش��عبية في 
منه��ا  القلي��ل  ش��هاداٌت،  وهن��اك  املدينت��ني. 
مس��ّجل، عن االس��تخدام املنهجي له��ذا الفعل 
املش��ني، من أجل إجب��ار املعارضني على إلقاء 
اعتراف��ات  وتق��دمي  واالستس��الم،  س��الحهم 
عن عمله��م السياس��ي وتنظيماته��م. ويروي 
عسكريون س��ابقون أنهم كانوا يتلقون أوامر 
من القيادات العليا بضرورة اغتصاب النساء 
ف��ي البي��وت الت��ي تتع��ّرض للمداهم��ة، وأن 
ت��ري العملي��ات بحض��ور األزواج واإلخوة 

واألبناء واآلباء.
واملالحظة الثانية، أن عمليات االغتصاب 
��راد في جان��ٍب منها،  التي ش��ملت النس��اء، يجُ

صرخة المرأة السورية الشجاعة
في دعم الثورة

ش��طب امل��رأة الس��ورية م��ن الث��ورة التي لم 
تك��ن لتس��تمر إلى الي��وم، لوال الق��درة الهائلة 
عل��ى الصبر والعط��اء والتحمل لدى النس��اء 
الس��وريات. وكل م��ن س��وف يق��وم بدراس��ة 
الثورة ذات يوم، س��يجد أنها لم تكن لتستمر، 
لوال اخل��ط الدفاعي ال��ذي وفرته امل��رأة، لكي 
ال تنهزم الث��ورة في أش��هرها األولى. األمهات 
والزوج��ات واألخ��وات والصديق��ات ك��َنّ مع 
الرج��ال في كل موق��ع، ولع��نب دوراً كبيراً في 
متاسك مجتمع الثورة، وحمايته من االنهيار، 
س��واء في الداخل أو بلدان الهج��رة. وتتحمل 
النس��اء األرامل مس��ؤولية مئات آالف األطفال 
الذين استش��هد آباؤه��م، ولم يع��د لهم معيل 
غير أمهاتهم الالتي اضطر قسم كبير منهن إلى 

الهرب إلى اخلارج من أجل حماية األطفال.
املالحظ��ة الثالث��ة، أن الش��هادة على هذا 
الوضع الصعب تساعد بعض الضحايا على 
ت��اوز ما هو مكتوم من حم��ل ثقيل، ووضعه 
أم��ام اآلخري��ن، به��دف رؤية الضحي��ة داخل 
محيط ش��رطها القاس��ي. وميكن إدراك أهمية 
ه��ذه النقطة من خ��الل ردود الفع��ل التي عبر 
عنه��ا رج��اٌل تهيب��وا مش��اهدة الش��ريط، ثم 
عادوا ملش��اهدته أكثر من م��رة، ألنه وضعهم 

أمام صورٍة عاريٍة للوضع السوري اليوم.
املالحظ��ة الرابع��ة، أن كل جرائ��م نظ��ام 
األسد األب واالبن حصلت على تغطيٍة دولية، 
ول��م تخضع للحس��اب ال��ذي تس��تحقه وفق 
القان��ون الدول��ي، ولو ل��م يس��كت العالم عن 
جرميتي حلب وحماة في الثمانينات، ملا تّرأ 

النظام على ارتكاب جرائم اليوم.
ولو لم يتكّف��ل الروس بتخلي��ص النظام 
من تبعات اس��تخدام الس��الح الكيم��اوي في 
الغوط��ة الش��رقية في آب ع��ام 2013 ملا كان 
النظام عل��ى قيد احلياة، لكن عدم محاس��بته 
ال يعني س��قوط حقوق الضحايا، ودور الفيلم 

أساسي في هذا املضمار.
صرخ��ة  تع��د  ل��م  الش��ريط،  ه��ذا  بع��د 
الضحايا من الس��وريات والسوريني مكتومًة، 
بل بات��ت مدّويًة ف��ي كل مكان، ول��ن يقلل من 
ثقله��ا إفالت النظ��ام من العقاب حتى إش��عار 

آخر.{

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

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

يع
رب

خر
اآل

ن1
نو

كا
ن2

نو
كا

12
13
14
15
16
17
18

30
31
1
2
3
4
5

05
05
03
03
04
04
05

5
5
5
5
5
5
5

43
43
43
41
41
42
42

6
6
6
6
6
6
6

40
40
37
38
38
39
39

11
11
11
11
11
11
11

19
20
16
17
17
18
19

2
2
2
2
2
2
2

37
38
34
35
35
36
37

4
4
4
4
4
4
4

05
05
02
02
03
03
04

6
6
6
6
6
6
6

بقلم: بشير البكر


