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املصاحل ��ة الت ��ي ضمت الرؤس ��اء الثالث ��ة :عون وب� � ّري واحلريري ي ��وم الثالث ��اء املاضي،
وتصاع ��د الدخ ��ان األبي ��ض م ��ن قص ��ر بعبدا حتى قب ��ل وصول ضي ��وف القصر ..ل ��م تفاجئ
املراقب�ي�ن .فاملعن ��ي باخل�ل�اف هو وزير اخلارجية جبران باس ��يل ،ويبدو أن أي ًا من الرؤس ��اء لم
يتط� � ّرق ال ��ى خالف ��ه مع الرئيس ب ��ري ،وال الى اش ��كالية «البلطج ّي ��ة» التي اتهم بها باس ��يل
الرئيس بري ..وامنا طغت عليها زيارة مساعد وزير اخلارجية األميركية ديفيد ساترفيلد الى
بيروت ،متهيد ًا لزيارة وزير اخلارجية ريكس تيلرس ��ون أواسط الشهر اجلاري .كذلك اخلالف
عل ��ى احل ��دود البحري ��ة عند البلوك  9م ��ع الكيان الصهيون ��ي ،وكذلك اخل�ل�اف البري وبناء
اجلدار االسمنتي الذي يخترق األراضي اللبنانية ..كل هذه القضايا فرضت نفسها في لقاء
بعبدا ،وحتمت على الرئيسني عون وبري االستجابة لوساطات حزب الله وغيره من احللفاء،
واالهتم ��ام مبل ��ف االنتخاب ��ات والقضاي ��ا اإلقليمية والعربي ��ة األخرى .وه ��ذا ال يعني إجناز
احل ��وار السياس ��ي واالنتخابي ،وامنا مج ��رد ازالة العقبات أمام هذا االس ��تحقاق الذي ميهد
الطريق إلجراء االنتخابات وإزالة العقبات التي قد حتول دون اجرائها ..فض ًال عن متعلقات
قانون االنتخاب وحتمية تعديله .فهل تصمد املصاحلة حتى إجراء االنتخابات؟!
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لقطات لبنانية

مذكرة تفاهم بين وزارة
اإلعالم ومركز األمم المتحدة

وق��ع وزي��ر اإلع�لام ملح��م الرياش��ي،
مذكرة تفاهم مع مرك��ز األمم املتحدة لالعالم
في بيروت بش��خص مديرت��ه مارغو احللو،
ح��دد فيه��ا الطرفان إط��ارا ً لش��راكة إعالمية
مل��دة س��نة هدفه��ا الترويج أله��داف التنمية
املستدامة في لبنان.
حضر حفل التوقيع ممثلون عن وكاالت
األمم املتح��دة العاملة في لبن��ان وإعالميون
ورؤساء الوحدات في الوزارة.
وألقى الوزير الرياش��ي كلمة ش��كر فيها
مرك��ز االعالم في االمم املتحدة «الناش��ط في
هذا املجال ،والذي حضر املذكرة التي س��يتم
توقيعها اليوم ،وتتضمن خطة عمل ملدة عام
ته��دف الى تعزي��ز التفاهم بأه��داف التنمية
املس��تدامة املعروفة بأجندة  ،»2030وقال:
«أهمي��ة املذكرة انها ستس��اعد لبنان ليكون
حاض��را ً في االعالم الدول��ي واالممي ،في كل
مشاكله وحسناته وسيئاته لالضاءة عليها
واملساهمة في حتسينها بشكل او بآخر».

زهرا :المصلحة الوطنية
تتجاوز كل الخالفات

رأى عض��و كتل��ة «الق��وات اللبناني��ة»
النائ��ب أنط��وان زهرا ،أن��ه «كان ال ب��د ،بعد
سلسلة اإلشكاالت التي حصلت ،من اجللوس
بني الرؤساء وتقومي الوضع ،خصوصا ً بعد
التهدي��د اإلس��رائيلي ح��ول النف��ط والغاز»،
مش��يرا ً ال��ى «وج��ود مصلح��ة وطني��ة عليا
تتجاوز كل اخلالفات على أهميتها ،وبالتالي
كان ال ب ّد من التنسيق».
وق��ال ف��ي حدي��ث ال��ى وكال��ة «أخبار
الي��وم»« :مبج�� ّرد اللق��اء يتم جت��اوز نصف
املش��كلة ،والنتائج ايجابية بكل املقاييس».
واعتب��ر أن «رئي��س اجلمهوري��ة تص�� ّرف
بصفت��ه املرجعي��ة األكب��ر وبادر ف��ي الوقت
الذي كان يفترض بغيره أن يبادر ،وبالتالي
كان ال ب�� ّد م��ن التجاوب م��ن بقية الرؤس��اء
نظرا ً الى االحترام االس��تثنائي ملوقع رئاسة
اجلمهورية وشخص الرئيس».

سعد :تريث وعوائق
أمام إعالن التحالفات

لف��ت عض��و «اللق��اء الدميوقراط��ي»
النائ��ب أنطوان س��عد الى «أننا أم��ام تهدئة
مرحلي��ة ،وال ضمان��ات بحل��ول جذري��ة»،
مش��يرا ً إلى أن «اجلمي��ع عادوا ولو ش��كلياً،
الى أج��واء التهدئ��ة ،نتيجة حكم��ة الرئيس
نبيه ب��ري ،وتدخل الرئيس س��عد احلريري
ورس��ائل النائ��ب ولي��د جنبالط ،ومس��اعي
األم�ين العام حلزب الله الس��يد حس��ن نصر
الل��ه ،ال��ذي حرص ف��ي ذكرى توقي��ع ورقة
التفاهم م��ع التيار الوطني احل��ر على تأكيد
متس��ك حزب الله بها ،نظرا ً ال��ى دعم رئيس
اجلمهوري��ة العم��اد ميش��ال ع��ون للحزب،
وتغطيت��ه له داخلي��اً ،كما يفع��ل أيضا ً وزير
اخلارجية جبران باسيل في احملافل العربية
والدولية».
وأوض��ح أن «هن��اك تريث��ا ً وعوائق من
دون اع�لان التحالفات لالنتخاب��ات املقبلة،
أوال ً بس��بب طبيع��ة القان��ون والص��وت

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات
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التفضيل��ي عل��ى األخ��ص ،كم��ا اخت�لاف
الوض��ع السياس��ي واالصطفافات الس��ابقة
في انتخابات .»2009

أبو فاعور:
مرحلة سوداء طويت

وص��ف النائ��ب وائ��ل أب��و فاع��ور لقاء
بعبدا الرئاس��ي بـ«اإليجابي ،وتخلصنا من
فترة معتمة من يومياتنا السياس��ية» .وقال
بع��د زيارت��ه رئيس املجل��س النياب��ي نبيه
بري موف��دا ً من رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النياب��ي ولي��د جنب�لاط« :اس��تنتجت أن
مضم��ون اجتم��اع القص��ر اجلمه��وري كان
إيجابي��ا ً إل��ى درجة تتج��اوز املضمون الذي
ص��در .أعتقد بأننا باش��ـــرنا طري��ق العودة
إلى جادة الصواب الدســـتوري واملؤسساتي
وفق األصول الدستورية واتفاق الطائف».
ولفت إل��ى أن «هناك قضاي��ا مت االتفاق
عليه��ا وس��يرى اللبناني��ون نتائجه��ا ف��ي
القري��ب العاج��ل عل��ى صعي��د عم��ل الدولة
وهناك قضايا س��تكون مح��ور نقاش .األمور
الت��ي كان��ت موض��ع خ�لاف تق��ارب بعق��ل
التس��وية والتفاه��م ونأمل بأن تك��ون هناك
حلول قريبة لها».
وأش��ار إل��ى أن «هن��اك مرحل��ة م��رت
وال��كل تنبه إل��ى مخاطره��ا ،والرئيس بري
كان أول م��ن تنب��ه إل��ى هذه املخاط��ر عندما
رأى أن األمور في الش��ارع تذه��ب في اجتاه
مختل��ف وخارجة ع��ن الس��يطرة وأن هناك
طابورا ً خامساً ،والرئيس ميشال عون تلقف
ه��ذا األمر باملب��ادرة التي قام به��ا باالتصال
بالرئيس بري ،والرئيس سعد احلريري كان
عامالً على خط هذه التس��وية ،واليوم رأينا
أن هذا األمر قد نضج ،وطوينا مرحلة سوداء
كنا في غنى عنها».

«التغيير واإلصالح»:
التهدئة تعزّ زت

أك��د عضو «تكت��ل التغيي��ر واإلصالح»
الوزير س��ليم جريصاتي أن «الغيوم الداكنة
مرت ونحن نعلنها بصراحة مع حال التهدئة
السائدة ،بعد افتعال أحداث ذات طابع أمني
خطير ،وتع ّززت التهدئة بعد اجتماع القصر
اجلمهوري بدعوة من الرئيس ميش��ال عون
الذي عهدناه في لم الشمل عند امللمات».
وق��ال« :ف��ي الذك��رى الثاني��ة عش��رة
لتوقي��ع وثيقة التفاه��م بني التي��ار الوطني
احلر وحزب الله في كنيس��ة م��ار مخايل في
يترس��خ االقتناع يوم��ا ً بعد يوم أن
الش��ياح
ّ
العمالقني اللذين وقعا هذه املذكرة استشرفا
الضرورات الوطنية الكبرى التي قضت مبثل
ه��ذا التفاهم عل��ى مختلف املس��تويات وفي
مقدمها االستقرار».

تاريخ آخر تصحيح جزئي لألجور ولم يحقق
تطورا ً ملموسا ً إال بنس��ب ٍة ضئيلة قياسا ً إلى
االرتفاعات احلقيقية لألسعار وتآكل رواتب
العمال وذوي الدخل احملدود».
وح��دد املطلب بأن يك��ون «احلد األدنى
مليون��ا ً ونص��ف ملي��ون لي��رة ،وه��و دون
حتقيق احلياة الكرمية التي حدّدها املشترع
في قانون العم��ل ،إذا أخذنا في االعتبار بدل
اإليجار الس��كني واألقساط املدرسية الهائلة
وكلفة النقل واحملروقات والضرائب اجلائرة
الناجتة من سلسلة الرتب والرواتب وضعف
التقدمي��ات االجتماعي��ة وغي��اب الرعاي��ة
والعم��ال املكتومني ف��ي الصن��دوق الوطني
للضمان االجتماعي الذين يتجاوزون ضعف
املضمونني احلاليني».
وذكر األسمر أن «األجور احلالية خسرت
نحو  80في املئة من قدرتها الشرائية».

الجيش يتسلم أعتدة
عسكرية أميركية

أعلن��ت الس��فارة األميركية ف��ي بيروت
أن «الواليات املتحدة األميركية سلمت خالل
األس��بوع املاض��ي ذخي��رة وقاذف��ات قنابل
يدوي��ة ومركبات برادل��ي القتالي��ة للجيش
اللبناني بقيمة تتخطى الـ 11.7مليون.»$
وقالت ف��ي بيان« :في األول من ش��باط
اجل��اري ،تس��لم اجلي��ش اللبنان��ي 200
قاذف��ة قنابل آلية من ط��راز  ،MK-19وفي
الثال��ث من��ه ،س��لمت الواليات املتح��دة إلى
اجلي��ش ثماني مركب��ات قتالي��ة جديدة من
ط��راز برادل��ي ،وه��ي ج��زء من صفق��ة تبلغ
قيمته��ا أكثر من  100مليون دوالر .وس��لمت
الوالي��ات املتح��دة  827طلق��ة مدفعي��ة من
طراز كوبرهيد إلى اجليش تقدر قيمتها بأكثر
من  1.4مليون دوالر ،وذلك لس��د النقص في
هذه الذخيرة في مخ��زون اجليش الذي كان
اس��تخدمها لهزمية داعش خالل عملية فجر
اجلرود».

إشكال كبير وإطالق نار
وجرحى في عرمون

وقع إش��كال مس��اء الثالثاء املاضي في
بلدة عرمون تط ّور إلى إطالق نار.
وف��ي التفاصيل أنّ املدع��و ضاهر نائل،
توجه إلى
ال��ذي ميل��ك ملحمة ف��ي الدوح��ة ّ
عرم��ون وأطلق النار على الش��ابني جواد بو
غ��امن ويامن مالع��ب ،ما أدّى إل��ى إصابتهما
برجليهم��اs .وقام��ت الح ًق��ا قي��ادة احل��زب
التقدم��ي االش��تراكي والنائ��ب أكرم ش��هيب
مبس��اع مع ح��زب الل��ه بتس��ليم ضاهر إلى
القوى األمنية فيما انتشر اجليش في املنطقة
حفاظا ً على األمن.
ورف��ع حزب الله الغطاء السياس��ي عن
ضاهر ،وبعد تس��ليمه للقوى األمنيّة ،جت ّمع
أهال��ي عرم��ون أمام ثكن��ة الدرك ف��ي البلدة
مطالبني بتسليمهم ضاهر.

االتحاد العمالي يطلق
تحرك ًا لتصحيح األجور

أطلق رئيس االحت��اد العمالي العام في
لبنان بشارة األسمر« ،مسار مطلب تصحيح
األجور لرفع احلد األدنى في القطاع اخلاص
الذي يض ّم نحو مليون عامل في لبنان».
ولفت األس��مر في مؤمتر صحافي عقده
ف��ي مقر االحت��اد ،إل��ى أن «ع��ام  2012كان

وجهة نظر
اتفاق الزعماء نعمة أم نقمة؟
بقلم :أمين حجازي
عند كل تصادم بني املواقع الرئاسية أو السلطوية اللبنانية ،يضع اللبنانيون
أيديه ��م على قلوبهم خش ��ية التداعيات احملتملة لهذا التص ��ادم .ويبدأ املعنيون
بالش ��أنني اﻻقتص ��ادي واملالي باحتس ��اب اﻷض ��رار التي تلحقه ��ا تصادمات أهل
السلطة باقتصاد البلد .ويعكف املواطن اللبناني العادي على دراسة املضاعفات
اﻷمني ��ة عل ��ى اﻷرض للتض ��ارب احلاصل بني ال ��رؤوس الش ��امخة ،خصوص ًا إذا
كان املتضارب ��ون م ��ن أصح ��اب القواع ��د اجلماهيري ��ة العريضة .وف ��ي كل جولة
من اجلوﻻت التنافس ��ية املتقطعة ينش ��ط الوس ��طاء احمللي ��ون ،العلنيون منهم
والس ��ريون ،على خطوط «العواصم الزعامية الشاهقة» مثل بعبدا ،عني التينة،
بي ��ت الوس ��ط ومن قبل قريط ��م ،الرابية ،بنش ��عي ،املخت ��ارة أو كليمنص ��و ،حارة
حريك وإلى آخر ﻻئحة العواصم املش ��ار إليها .إﻻ أن البارز من اﻷس ��ماء العلنية
للتوس ��ط ف ��ي هذه املرحلة النائ ��ب وائل أبو فاعور ،فيما يبرز اس ��م اللواء عباس
إبراهيم في ميدان التوسط السري أو الصامت والفاعل في آن واحد.
ولكن قلة من اللبنانيني يلتحفون في أوقات التصادم املشار اليه بالطمأنينة
على وضع البلد ،بعد أن ترسخت لديه قناعة بأن اجلميع محكوم بسقف التوافق
الدولي واإلقليمي على استمرار الوضع اللبناني في الستاتيكو الذي يحياه هذا
الوط ��ن .وأكب ��ر دليل على س�ل�امة هذه الطمأنين ��ة وصحته ��ا كان املعضلة التي
اعترض ��ت الرئيس س ��عد احلريري في بداية ش ��هر تش ��رين الثان ��ي املاضي حني
اس� � ُتدعي الى العاصمة الس ��عودية الرياض كي يتلو بيان اس ��تقالته من رئاس ��ة
احلكومة اللبنانية .واجلميع يعرف من هي اململكة العربية الس ��عودية بالنس ��بة
إل ��ى زعامة آل احلريري في لبن ��ان ،فهي على أقل تقدير الراعية واحلامية لهذه
الزعام ��ة .وعلى الرغم من كل ذلك ،فإن املوقف اﻷميركي واﻷوروبي لم يس ��محا
للجنوح الس ��عودي بقلب الطاول ��ة اللبنانية وتهديد اﻻس ��تقرار الداخلي لدولة
حتظى برعاية واشنطن وباريس اللتني تخشيان من تدهور اﻷوضاع .فالوﻻيات
املتح ��دة وفرنس ��ا وبريطانيا عل ��ى وجه التحدي ��د ،وعلى الرغم من مش ��اطرتها
للمملكة الس ��عودية في رفض س ��طوة «حزب الله» داخل الدولة اللبنانية ،ليست
ف ��ي وارد الدخ ��ول في مغامرة قد تفضي الى نتائج عكس ��ية ق ��د تزيد من النفوذ
اإليران ��ي عل ��ى احل ��وض الش ��رقي للبح ��ر املتوس ��ط .وبات م ��ن املع ��روف أن هذا
احلوض مرش ��ح ﻻس ��تخراج النفط والغاز من أعماقه .ويالحظ في هذا الصدد
كالم منسوب إلى فريدريك هوف ،املسؤول عن ملف نفط وغاز شرق املتوسط في
عه ��د إدارة ب ��اراك أوباما ،أنه «لضمان وص ��ول النفط والغاز من هذه املنطقة إلى
أوروبا والوﻻيات املتحدة يجب احلفاظ على الهدوء اﻷمني في لبنان».
وفي العودة الى اخلضة التي أحدثها الفيديو املسرب للوزير جبران باسيل،
ال ��ذي تضمن اس ��اءة سياس ��ية ومعنوي ��ة إلى رئي ��س املجلس النياب ��ي نبيه بري،
وأث ��ارت ردود فعل ش ��ارعية خطيرة ،فإنه ��ا باتت قابلة للحل أو التس ��وية املؤقتة،
لعلم جميع الساس ��ة في لبنان أنهم لن يالقوا أي ترحيب مفترض من أي جهة
دولية تساهم في رعاية الوضع اللبناني ،فض ًال عن «احلساسية الوطنية املرهفة»
الت ��ي يتمتع بها اجلمي ��ع وتعصمهم من الزج بجماهيرهم ف ��ي أتون الصراعات
احلربية املدمرة التي ذاق منها اللبنانيون الكثير .وهكذا توجه أركان الوطن إلى
قصر بعبدا صبيحة السادس من شباط ،وهو التاريخ املفعم برمزيته التاريخية،
فغس ��لوا القلوب وأزالوا الشحناء وتبادلوا اﻻبتسامات والطرائف وجاءت نتيجة
احلاص ��ل اﻻنتخاب ��ي لتل ��ك اجللس ��ة امليمون ��ة عش ��رة على عش ��رة وف ��ق النظام
اﻷكثري ودومنا حاجة الى نس ��بية ممجوجة أو صوت تفضيلي في مثل مناس ��بة
كهذه.
اتف ��اق الزعم ��اء في لبن ��ان نعمة أم نقمة؟ س ��ؤال مركزي ﻷن بعض س ��يئي
الظ ��ن والني ��ة يعتب ��رون أن اتف ��اق ه ��ؤﻻء الق ��وم س ��يكون تواطؤ ًا عل ��ى مصلحة
اللبنانيني وليس من أجل هذه املصلحة .وتلك هي اﻷحجية.

هرموش :االتصاالت بالشأن االنتخابي
مفتوحة على الجميع على قاعدة المشاركة ال المغالبة
أكد رئيس املكتب السياس��ي للجماعة االس�لامية في لبنان أسعد
هرم��وش ،أن االتص��االت املتعلق��ة بالش��أن االنتخاب��ي مفتوحة على
اجلميع على قاعدة املش��اركة ال املغالبة ،فنحن ال نس��عى ملغالبة أحد
وامنا نريد ان نش��ارك من يتش��ارك معن��ا خلدمة ومصلح��ة مناطقنا،
ويدن��ا ممدوة للجميع واحل��وار مفتوح مع اجلميع ،وه��و لم يصل الى
نهاياته حتى اآلن ،وثقتنا بأهلنا كبيرة.
كما دعا رئيس املكتب السياس��ي للجماعة إلى ضرورة العمل على
وحدة البيت الس��ني ملواجهة ما يحاك من مؤامرات خارجية تستهدف
الوطن ووحدته ،وهذا هو مشروعنا ورؤيتنا .كالم هرموش جاء خالل
حفل تكرمي��ي نظمته جمعية البراء االجتماعي��ة ألعضاء نقابات املهن
احلرة من آل هرموش بطرابلس.

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

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)
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جنح رئيس اجلمهورية اللبنانية ميش��ال عون ،واملجلس النيابي
نبيه بري ،واحلكومة س��عد احلري��ري ،خالل اجتماعهم ي��وم الثالثاء
املاضي ،في معاجلة اخلالفات التي حتكمت باملشهد السياسي اللبناني
خ�لال األس��بوع املاض��ي ،والم��س تفاقمها في الش��ارع االس��تنفارات
الطائفية ،وأدت اتصاالت الرؤس��اء إلى اس��تيعابها وتنفيس االحتقان
حولها.
وشكلت التهديدات اإلسرائيلية للبنان وخطوات اجليش اإلسرائيلي
على احلدود ،مع االس��تحقاقات التي ينتظرها لبنان ،حافزا ً للرؤس��اء
الثالث��ة لوضع رؤية موحدة إلدارة املرحلة حت��ى االنتخابات النيابية
ف��ي  6أيار املقب��ل ،كما قالت مص��ادر املجتمعني ،وش��كل وصول نائب
مساعد وزير اخلارجية األميركي بالوكالة السفير ديفيد ساترفيلد إلى
بيروت حافزا ً لتفاهم الرؤس��اء ،وقال مصدر في السفارة األميركية أنه
سيلتقي املسؤولني لبحث العالقات اللبنانية– األميركية.
واتفق الرؤس��اء الثالث��ة ،وفق بيان صدر عن الرئاس��ة اللبنانية،
على «وج��وب التزام وثيقة الوف��اق الوطني (اتف��اق الطائف) ،وعدم
الس��ماح ألي خالف سياس��ي بأن يهدد الس��لم األهلي واالس��تقرار ،ال
س��يما أن لبنان مقب��ل على مؤمترات دولية ملس��اعدته في تعزيز قواه
العس��كرية واألمني��ة ،والنه��وض باقتص��اده ،ومتكينه م��ن مواجهة
التداعيات السلبية لتدفق النازحني السوريني».
كم��ا اتف��ق املجتمعون على «تفعيل عمل املؤسس��ات الدس��تورية
كافة ،ال س��يما مجل��س الن��واب ومجلس ال��وزراء ،وتوفي��ر املناخات
إلجراء االنتخابات النيابية ،والعمل إلقرار موازنة عام  2018في أسرع
وقت» ،وأهابوا بالقيادات اللبنانية «جتاوز اخلالفات واالرتقاء باألداء
السياس��ي إلى مستوى عال من املسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة
املرحلة التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية موحدة».
وأعلن البيان الرئاس��ي أن الرؤساء الثالثة بحثوا في «التهديدات
اإلس��رائيلية ضد س��يادة لبنان واس��تقالله وس�لامة أراضي��ه ،بعزم
إس��رائيل على بناء جدار أس��منتي قبالة احلدود اجلنوبية وفي نقاط
عل��ى «اخلط األزرق» يتحفظ عنها لبن��ان ،إضافة إلى االدعاءات التي
أطلقه��ا وزير الدفاع اإلس��رائيلي حول ملكية املربع رق��م  9في املنطقة
االقتصادي��ة اخلالص��ة ،بالتزام��ن م��ع إط�لاق لبنان مناقص��ة تلزمي
التنقي��ب عن النف��ط والغاز فيه��ا» .وأوضحت مص��ادر املجتمعني أن
الرؤس��اء الثالث��ة جت��اوزوا تداعي��ات أزمة إص��دار مرس��وم األقدمية
لضب��اط دورة  ،1994دون توقيع��ه م��ن قِب��ل وزير املال علي حس��ن
خلي��ل ،الذي كان أثار اعتراضا ً من ب��ري ،واتفقوا على مخرج للخالف
تكتموا على تفاصيله التي ناقشوها.
وأكدت املصادر أن احلريري سيبحث مع وزير املال تسريع إجناز

املوازن��ة لتحويلها إلى مجلس الوزراء وإحالتها على البرملان إلقرارها
قبل االنتخابات ،ما يس��تدعي فتح دورة نيابية اس��تثنائية .وشددت
عل��ى أن ال��دول والهيئات الدولية التي ستس��اعد لبن��ان على إنهاض
اقتصاده في مؤمتر باريس (س��يدر) أوائل نيس��ان املقبل تعلق أهم ّية
على خفض العجز في املوازنة ،وهذا ما س��ينعكس إيجابا ً على مؤمتر
روما لدعم القوات املسلحة.
ويب��دو م��ن كل م��ا س��بق أن الرؤس��اء الثالث��ة جت��اوزوا األزم��ة
املس��تحكمة التي فج��رت العالقة بني الرئيس�ين عون وب��ري ،أو على
األصح بني الرئيس بري ووزير اخلارجية جبران باس��يل .ذلك أن هذا
األخي��ر كان غائبا ً (أو مغ ّيباً) عن االجتم��اع ،والرئيس بري تنازل عن
شرط املصاحلة معه ،وهو أن يتراجع عن كالمه املسيء ويقدم اعتذارا ً
للرئي��س بري ..ال��ذي اكتفى بأنه ل��م يكن حريصا ً على ه��ذا االعتذار،
وامنا كان يحرص على أن يكون االعتذار من الش��عب اللبناني وليس
منه شخصياً.
عل��ى أي ح��ال ،يب��دو أن اجله��ود الت��ي بذله��ا «س��عاة اخلي��ر»
للوص��ول إلى ه��ذه املرحل��ة قد آت��ت أكلها ،ال س��يما حزب الل��ه الذي
ركز ف��ي إعالمه على إنعاش «وثيق��ة تفاهم مار مخاي��ل» التي وقعها
حزب الله (ممثالً بالس��يد حس��ن نصر الله) وتكتل التغيير واالصالح
ً
(ممث�لا باجلنرال عون) ،وقد جنحت جهود ح��زب الله في أن يتجاوز
الرئيس عون الش��تائم التي تعرض لها في األحياء والقرى الشيع ّية،
ومنه��ا احراق صوره وازالة ش��عارات حزبه واط�لاق الرصاص على
بع��ض املراك��ز احلزبي��ة ..وفي املقاب��ل أن يص�� ّر الوزير باس��يل على
«البلطجة السياس��ية» دون أن يقدم اعتذارا ً للرئيس بري ،وصوال ً إلى
أن يلتقي الرؤس��اء الثالثة في قصر بعب��دا ،فيتصافحوا ويتصاحلوا،
ث��م ينش��غلون بحقوق لبن��ان النفطية ،س��واء في البح��ر مقابل رأس
الناق��ورة أو حول اجلدار ال��ذي يقيمه العد ّو اإلس��رائيلي على احلدود
املتنازع عليها بني الطرفني.
لكن ،هل انتهت اش��كالية العالقة بني القطبني :رئيس اجلمهورية
ورئي��س مجل��س الن��واب؟! لم تب��دأ االش��كالية اليوم ،وال م��ن الوزير
باس��يل ،وامن��ا هي تع��ود الى أح��داث قدمية تع��ود الى ع��ام 1988
ح�ين كان الرئيس ع��ون معتصما ً بقص��ر بعبدا ،أو قصر الش��عب ،ثم
ال��ى امتن��اع الرئيس بري ع��ن التصوي��ت ملصلحة الرئي��س عون في
ولي
االنتخابات الرئاس��ية .وإذا كانت صفح��ة اخلالف قد طويت فإن ّ
عهد الرئيس عون الذي يحرص على ممارس��ة «البلطجة السياسية»
س��وف يفتح س��جالت املاضي وصفحات اخلالف بني الرئيسني عون
واحلري��ري ،وه��ذا م��ا يه��دد التحالف��ات االنتخابي��ة وتش��كيل الكتل
النيابية فيما يبقى من أيام «سيد العهد».

اإلسالميين في االستحقاق االنتخابي النيابي
خيارات
ّ
بقلم :وائل جنم

يوم االثن�ين املاض��ي ( 5ش��باط  ،)2018فتحت
وزارة الداخلي��ة اللبناني��ة أبوابه��ا أم��ام املرش��حني
لالنتخاب��ات النيابية ،للتقدّم بأوراقهم الرس��مية التي
تخ ّوله��م خ��وض االس��تحقاق .األي��ام األول��ى كان��ت
عادي��ة ،وهو أم��ر متو ّقع ،حيث لم نش��هد إقب��اال ً كثيفا ً
ّ
الترشح ،ويعود ذلك إلى قانون االنتخاب اجلديد
على
الذي اعتمد النس��بية على مس��توى الدائرة ،والصوت
التفضيلي على مس��توى القضاء اإلداري ،وهذا يحتاج
إل��ى خ��وض التنافس وفق نظ��ام اللوائ��ح ،وهنا قد ال
يج��د بعض املرش��حني مكانا ً لهم ف��ي اللوائح ،وهو ما
يضطرهم إلى االنس��حاب ،م��ع التذكير ب��أن القانون،
ه��ذه امل�� ّرة ،لم يلحظ إع��ادة املبلغ املال��ي الذي يدفعه
املرشح إذا ما انسحب خالل املهلة احملددة لالنسحاب،
أو إذا ل��م يجد الئحة يدخله��ا ،وبالتالي فإن ذلك جعل
الكثيري��ن يتريثون في تقدمي ّ
ترش��حهم بانتظار جالء
الص��ورة أكث��ر ،ل��ذا م��ن املتوق��ع أن يبدأ اإلقب��ال على
الترش��ح خ�لال األي��ام املقبل��ة باالزدي��اد وص��وال ً إلى
األيام األخيرة احملددة في نهاية األسبوع األول من آذار
املقبل.
اإلس�لاميون ف��ي لبن��ان ،عل��ى تن ّوعه��م ،ق�� ّرروا
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خ��وض الس��باق االنتخابي ،كم��ا كل م�� ّرة .ولكن هذه
امل�� ّرة تختلف عن امل ّرات الس��ابقة .في امل ّرات الس��ابقة
كان القان��ون األكثري هو الذي يحكم االعتبارات كافة.
من الترش��ح إلى التحالفات ،إلى احتساب النتائج إلى
غيرها .أما اليوم فالقانون اعتمد النظام النسبي ،وهذا
بالطبع يعطي فرصة ألغلب القوى السياس��ية لتتم ّثل
في الندوة النيابية .ورمبا يعطي فرصة أكبر للمناورة
والتحالف وسعة مروحة اخليارات.
الواضح إل��ى اليوم ،أن اإلس�لاميني أكدوا خوض
املعرك��ة االنتخابي��ة ف��ي بع��ض الدوائر ،ويدرس��ون
إمكانية خوضها في دوائر أخرى .فما هي هذه الدوائر؟
وما هي التحالفات التي ميكن أن ُتنسج فيها؟ وما هي
فرص الوص��ول إلى الن��دوة النيابية؟ وه��ل للظروف
احلالي��ة في لبن��ان واملنطقة دور في كل ه��ذه املعركة
االنتخابية؟
إذا اعتبرن��ا أن «اجلماعة اإلس�لامية» هي العمود
الفق��ري لإلس�لاميني في لبن��ان ،فإن املعطيات تش��ير
إلى أن اجلماعة ،وبش��كل غير رس��مي حت��ى اللحظة،
ّ
رش��حت نائبها عماد احلوت عن دائرة بيروت الثانية،
ونائب رئيس مكتبها السياسي بسام حمود ،عن دائرة

صي��دا  -جزي��ن ،ورئي��س مكتبه��ا السياس��ي ،النائب
الس��ابق أس��عد هرموش ،عن مقعد الض ّنية في دائرة
طرابل��س املنية الضن ّي��ة ،والدكتور وس��يم علوان عن
مقع��د طرابل��س ،والدكتور يوس��ف جاجي��ة عن مقعد
املني��ة م��ن الدائ��رة ذاتها ،واألس��تاذ محمد ش��ديد عن
ّ
للترشح
دائرة عكار .وهي تدرس عدة خيارات وأسماء
ع��ن املقعد الس�� ّني في دائرة الش��وف – عاليه ،وتربط
ذلك بش��كل املعركة االنتخابية في هذه الدائرة .وكذلك
األم��ر بالنس��بة إل��ى دوائ��ر البق��اع الثالثة ،الش��مالي
واألوس��ط والغربي ،وكذلك بالنس��بة لدائرة حاصبيا
ومرجعيون ،وتؤكد أوس��اط اجلماع��ة أن هذه الدوائر
قد تش��هد ترش��يحات إلس�لاميني من خارج اجلماعة،
ولكن بالتنسيق الكامل معها.
أم��ا بالنس��بة إل��ى التحالف��ات الت��ي ميك��ن أن
ينس��جها اإلس�لاميون في الدوائر التي ّ
ترشحوا فيها،
ّ
يترش��حوا فيها بع��د ،فقد أكدوا
أو تل��ك الت��ي ميكن أن
أن أج��واء احل��وار والنقاش واملفاوض��ات مفتوحة مع
كل األطراف السياس��ية ،وم��ا من «فيتو» ف��ي النقاش
واحل��وار والتف��اوض م��ع أية جه��ة .ويؤك��دون أيضا ً
أن مس��ألة التحالف مع أي من األطراف السياس��ية لم

حُت َسم حتى اللحظة ،وإن كانت هناك لقاءات مع معظم
األطراف .ويؤك��دون أيضا ً أن األولوي��ة في التحالفات
هي لتق��دمي وتغليب اجلانب السياس��ي ونظرتهم إلى
لبنان ،واحللول التي يرونها لألزمات القائمة ،ومن ثم
الش��راكة والتحالف مع م��ن يتقاطع معهم في نظرتهم
له��ذه األمور ،ولكن ذل��ك ال يعني مطلق��ا ً أو أبدا ً تغييب
دورهم بش��كل كامل أو حتى جزئي ،فهم يريدون تقدمي
النظرة السياس��ية للواقع اللبنان��ي ،ولكن مبقدار ذلك
يري��دون أن يكونوا جزءا ً مس��اهما ً ومش��اركا ً في بناء
الدولة وف��ي إصالح اخللل القائم في أكثر من مس��ألة،
وبالتالي إذا ش��عروا ّ
ب��أن التوازن بني هذي��ن األمرين
ً
ّل�اّ
س��يكون مفق��وداً ،أو مخت�  ،فإنه��م ق��د يذهب��ون إلى
التحالف م��ع أية جهة أخرى يش��عرون أنهم يحققون
معه��ا بعض��ا ً م��ن ه��ذا الت��وازن ب�ين حفظ ال��دور من
ناحية ،واحلفاظ على التوازن بني املك ّونات في الداخل
من ناحية أخرى .ولع�� ّل هذا االعتبار بات معروفا ً عند
اجلميع ،وبات التواصل يتم معهم على أساسه.
ّ
ش��ك أن الظ��روف الداخلي��ة واخلارجي��ة،
ال
وحمل��ة «ش��يطنة» التيار اإلس�لامي بش��كل ع��ام ،أو
باألح��رى إظه��اره «مش��يطناً» (تهمة اإلره��اب مثالً)
تلق��ي بثقلها عل��ى دور وأداء وفرصة اإلس�لاميني في
االنتخاب��ات ،ولكن ذلك لن يح��ول دون وصولهم إلى
الن��دوة النيابي��ة ،أو عل��ى األق��ل التأثير بش��كل كبير
ف��ي نتائجه��ا .وهنا ميك��ن الق��ول إن اإلس�لاميني مبا
ميلكونه من تنظيم دقيق ،وانتش��ار واس��ع في معظم
املناط��ق اللبنانية ،وفي أغلب الدوائ��ر ،ومبا يقدمونه
م��ن خدمات كبي��رة ،ومب��ا ميلكون��ه من ق��درة كبيرة
على التواصل مع الناس ،قادرون على التأثير بش��كل
كبير في نتائج االنتخابات ،حتى لو لم يكن حلس��اب
مرش��حيهم ،خاص��ة أن الصوت التفضيل��ي هذه امل ّرة
س��يكون له دوره وأثره الكبي��ر .ولذلك فإن دورهم في
بعض الدوائر سيكون مؤثرا ً بشكل كبير ،وهو ما يفتح
األبواب أمامهم للتفاوض مع القوى األخرى للتحالف
املرك��زي الكلّ��ي ،أو املناطق��ي اجلزئ��ي ،وف��ي مطل��ق
األحوال سيك ّرس��هم قوة تأثير وحضور ال يستهان بها
في املرحلة املقبلة}.
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والعلمانية
والوطنية
القومية
األحزاب
ّ
ّ
ّ
هل تنجح في تأكيد حضورها االنتخابي؟
كان لألح��زاب الوطني��ة والقومي��ة والعلماني��ة في
لبنان دور مهم في احلياة السياسية والشعبية اللبنانية
طوال عش��رات الس��نني املاضية ،لك��ن دور هذه األحزاب
تراج��ع بعد احل��رب األهلية واتف��اق الطائ��ف ،وفي ظل
بروز االح��زاب الطائفية وانتعاش االنتم��اءات املذهبية.
فكيف تتوزع خريطة هذه األحزاب اليوم في ظل الدخول
ف��ي أج��واء االنتخاب��ات النيابي��ة؟ وه��ل س��تنجح هذه
األحزاب في اعادة تأكيد حضورها السياس��ي والشعبي
والنيابي بعد تراجع هذا الدور في السنوات األخيرة؟

والشعبي.

أي دور انتخابي اليوم؟

لك��ن أي دور ميك��ن ان تلعبه هذه االح��زاب والقوى
في االنتخابات النيابية املقبلة؟ وهل س��تنجح في اعادة
تأكيد حضورها السياسي والشعبي؟
ش�� ّكل اعتم��اد النس��بية والص��وت التفضيل��ي ف��ي
قانون االنتخابات اجلديد فرصة ايجابية لهذه األحزاب
والقوى من أجل إعادة تظهير دورها السياسي والشعبي

خريطة توزع األحزاب

بداي��ة ،كي��ف تت��وزع خريط��ة األح��زاب القومي��ة
والوطنية والعلمانية اليوم؟
ميكن تقس��يم ه��ذه األح��زاب إلى ع��دة مجموعات:
األح��زاب اليس��ارية والش��يوعية ،األح��زاب القومي��ة
والناصرية ،واألحزاب العلمانية غير الطائفية.
أوالً :األح��زاب اليس��ارية والش��يوعية وم��ن أبرزها
احل��زب الش��يوعي اللبنان��ي ومنظمة العمل الش��يوعي
وحركة اليسار الدميقرطي واحلزب الدميقراطي الشعبي
واملجموعات املنشقة عن احلزب الشيوعي ،ولقد تراجع
دور ه��ذه األحزاب كثيرا ً في الس��نوات األخيرة ،وإن كان
احلزب الشيوعي قد حافظ على حضوره الشعبي ،لكنه
لم ينجح ف��ي دخول املجلس النيابي ،أما حركة اليس��ار
الدميقرط��ي فق��د اوصلت نائب�ين من خ�لال حتالفها مع
قوى  14آذار في االنتخابات املاضية.
ثانياً :األح��زاب القومية والناصري��ة ،ومنها جتمع
اللجان والروابط الش��عبية والتنظيم الشعبي الناصري
وحزب االحتاد وحركة الش��عب وحزب البعث الس��وري
وحزب البعث العراقي ،الذي ينش��ط حاليا ً باس��م حزب
الطليعة ،واملؤمتر الش��عبي اللبناني وحركة املرابطون،
ومجموع��ات وأح��زاب قومي��ة وناصرية صغي��رة ،وقد
جنح��ت ه��ذه األحزاب ف��ي ايصال ع��دد من الن��واب الى
البرمل��ان اللبنان��ي بفضل قوته��ا الش��عبية أو من خالل
التحالف مع حزب الله وحركة أمل ،وهي ستحاول اليوم
اعادة اثبات حضورها السياس��ي والشعبي عبر تشكيل
حتالفات جديدة.
ثالث��اً :األح��زاب العلماني��ة وغير الطائفي��ة ،ومنها
احل��زب القومي الس��وري االجتماع��ي ،الذي لع��ب دورا ً
ب��ارزا ً في احلياة السياس��ية اللبنانية ،لكن دوره تراجع
نس��بيا ً م��ع احتفاظه بحض��ور مهم في بع��ض املناطق،
وحرك��ة التجدد الدميقراطي الت��ي كانت منضوية ضمن
ق��وى  14آذار لكنها اس��تقلت عنها ،وب��رز مؤخرا ً «حزب
سبعة» وهو ذو طابع شبابي.
ول��م نتحدث عن احل��زب التقدمي االش��تراكي الذي
أصبح��ت ل��ه خصوصية معين��ة .وهناك أح��زاب أخرى
كان��ت علماني��ة وناش��طة ،لكنها لم تع��د فاعل��ة حالياً،
وان كان��ت مجموع��ات احل��راك املدن��ي حت��اول اع��ادة
تنظي��م صفوفها حاليا ً من أجل تفعيل دورها السياس��ي
واالنتخاب��ي ،كم��ا ان هناك مجموعات ش��بابية وأحزاب
بيئي��ة ومدني��ة حت��اول اثب��ات حضوره��ا السياس��ي

في العديد من الدوائر ،لكن تقس��يم الدوائر االستنس��ابي
وعدم اعتماد الدوائر الكبرى أو املتوس��طة قد يكون عائقا ً
أمام هذه األحزاب في إبراز قوتها الشعبية.
وقد عمدت معظم هذه األحزاب والقوى واملجموعات
الى البدء باالتصاالت واللقاءات لتش��كيل لوائح موحدة
ف��ي معظم الدوائ��ر ،فمجموع��ات املجتمع املدن��ي اتفقت
على خوض االنتخابات في لوائح مشتركة ضمن شعار
موحد وإن لم ُتعلَن أس��ماء املرشحني حتى اآلن ،ويجري
االتفاق على آلية خوض االنتخابات.
وأما القوى املدنية واليس��ارية
والدميقراطي��ة والعلمانية وبعض
مجموع��ات املجتم��ع املدن��ي فق��د
عق��دت لق��اء موس��عا ً في االس��بوع
املاض��ي عل��ى مس��رح املدين��ة ف��ي
ش��ارع احلمرا حتت عنوان :مبادرة
اللق��اء الوطن��ي ح��ول االنتخاب��ات
النيابي��ة ،وذل��ك به��دف التع��اون
والتنس��يق خل��وض االنتخاب��ات،

ومن ابرز املش��اركني في اللقاء الرئيس حسني احلسيني
واحل��زب الش��يوعي اللبناني ومنظمة العمل الش��يوعي
وحركة الش��عب وحركة مواطنون ونحو  160شخصية
سياس��ية ونقابي��ة وفني��ة واجتماعي��ة .وكان التأكي��د
لضرورة خوض االنتخابات بش��كل موحد واالتفاق على
آلية للمتابعة.
وبالنسبة إلى االحزاب والقوى األخرى ،وخصوصا ً
احل��زب القوم��ي الس��وري االجتماع��ي وح��زب االحتاد
والتنظي��م الش��عبي الناص��ري وحزب البعث الس��وري
وبعض الق��وى الناصرية ،فهي س��تخوض االنتخابات
بالتحال��ف م��ع حرك��ة أم��ل أو ح��زب الل��ه ،وس��تتوزع
عل��ى مختل��ف الدوائ��ر ،وهناك حظ��وظ كبي��رة لبعض
هذه االح��زاب والقوى بأن تس��تعيد حضوره��ا النيابي
والشعبي في االنتخابات املقبلة.
وتسعى حركة التجدد الدميقراطي إلى إبراز دورها
املس��تقل عبر ترش��يح نائ��ب رئيس��ها الدكت��ور انطوان
حداد  ،وينش��ط حزب س��بعة ،وه��و اطار جدي��د لتأكيد
حضورها الش��عبي ،وقد انضم��ت اليه أخي��را ً اإلعالمية
بوال يعقوبيان.
اذن ،ستش��كل االنتخاب��ات النيابي��ة املقبلة فرصة
مناس��بة له��ذه االح��زاب والق��وى العلماني��ة واملدني��ة
واليس��ارية والقومي��ة والناصري��ة لتأكي��د حضوره��ا
الش��عبي والنيابي والسياس��ي ،فهل س��تنجح في ذلك؟
اجل��واب ف��ي صنادي��ق االقت��راع في الس��ادس م��ن أيار
املقبل}.
قاسم قصير

وخارجية
ّتيار المستقبل ..تحالفات بحسابات داخلية
ّ
مع ب��دء العد العكس��ي لالنتخاب��ات النيابية املقرر
إجراؤها في الس��ادس من ش��هر أيار املقب��ل ،دخل لبنان
ف��ي ح ّمى ه��ذه االنتخاب��ات النيابي��ة إن ص��ح التعبير،
وبدأت القوى السياس��ية املختلفة تعلن عن نفسها وعن
ش��عاراتها االنتخابي��ة ،وقد ش��هدنا إح��دى العراضات
االنتخابية التي كادت تطيح األمن واالستقرار في لبنان،
ورمب��ا االنتخابات النيابية ،بعدم��ا وصف رئيس التيار
الوطني احلر جبران باسيل في احتفال انتخابي الرئيس
نبيه ب��ري بالبلطجي ،وهو ما دفع أنص��ار الرئيس بري
الى النزول الى الش��ارع وقطع الطرق��ات ،وجرى إطالق
نار في سن الفيل واحلدث على خلفية هذا النزاع ،وهو ما
يشير إلى حمالت انتخابية ساخنة ستسبق االستحقاق
االنتخابي القادم.
في هذا الس��ياق ،يب��دو تيار املس��تقبل وكأنه يعمل
عل��ى خط�ين :اخل��ط األول في حملت��ه االنتخابي��ة يقوم
على اس��تهداف «حزب الله» لتأكيد اس��تحالة التحالف
مع��ه ،كما يردد دائم��ا ً األمني العام لتيار املس��تقبل أحمد
احلريري.
أما اخلط الثاني لتيار املستقبل ،فيقوم على مواجهة
القوى والش��خصيات في الساحة السنية لتأكيد زعامته
لهذه الساحة ،وهو يؤكد «أن موقع تيار املستقبل وكتلته
النيابية سيبقى وازنا ً في اللعبة السياسية وبكل التنوع
اللبنان��ي» .ويضي��ف أحمد احلري��ري« :من هن��ا فالذي

سمت مرشحيها
النائب الحوت :الجماعة اإلسالمية ّ
في أغلب المناطق ..ومنفتحة في التحالفات على الجميع
قال نائب اجلماعة اإلسالمية د .عماد احلوت في حديث لـ«إذاعة الفجر» إن مستوى اخلطاب السياسي
الذي س��اد مؤخرا ً ينبئ بأن االتهامات املتبادلة تتعلق بشد العصب االنتخابي ،مضيفا ً أن قانون االنتخاب
معق��د وهجني ويدفع باجت��اه التصويت الطائفي ،لكنه يتيح للقوى السياس��ية الصغي��رة التمثل إذا كانت
متتل��ك جمه��وراً .وأكد احلوت أن اجلماعة أخذت قرارا ً وس��ـ ّمت مرش��حيها في أغلب املناط��ق ،وأعطت مهلة
للتح��رك ب�ين الن��اس ،وبعد ذلك ستحس��م األس��ماء خالل أي��ام .وق��ال« :نحن عل��ى اتصال م��ع كل القوى
السياسية ولم نحصر حتالفاتنا مع أي طرف حتى اآلن بانتظار نضج اخليارات» ،كاشفا ً عن وجود تقاطع
نْ
اجلانبي ،مؤكدا ً أيضا ً أن احلوار مع الرئيس سعد احلريري
مع التيار الوطني احلر في ظل وجود حوار بني
قائ��م ومفتوح وص��وال ً إلى اتفاق أو عدمه .وأضاف« :من خالل جولتي على أطراف الس��احة االس�لامية في
بيروت ،تبني أن عماد احلوت لم يعد مرشح اجلماعة في بيروت فقط وإمنا هو مرشح احلالة االسالمية».
وف��ي ملف العفو العام ،أك��د احلوت أن األصل أن ال يكون هناك حاجة لعفو عام مع وجود العدالة ،لكن
طامل��ا هناك وثائق اتصال ومحكمة عس��كرية ،فنحن نحتاج عفوا ً عاما ً يش��مل اجلميع دون اس��تثناءات ،إذ
من غير املقبول أن يكون هناك انتقائية في التعامل مع هذا امللف الذي يجب «أن يكون ش��امالً كل املوقوفني
اإلس�لاميني» .وأكد احلوت ضرورة إع��ادة النظر بكل املنظومة القضائية،خاص��ة أن قانون االرهاب كان قد
سنّ أيام الوصاية السورية على لبنان ،وكذلك صالحيات احملكمة العسكرية.
في س��ياق آخر ،أكد احلوت أن الكيان الصهيوني لن يترك لبنان يرتاح باستخراج ثروته النفطية رغم
وجود معادلة رعب متنعه من تنفيذ أي اعتداء ،من ّوها ً إلى وجود اس��تعداد رسمي وشعبي لبناني ملواجهة
أي اعتداء صهيوني.

س��يتحالف معن��ا عل��ى
أساس مش��روعنا الوطني
أهالً وسهالً به ،أما إذا أراد
أن يتحالف معن��ا ليجعل
من��ا فئوي�ين فل��ن نقب��ل
بذلك».
وف��ي ض��وء ه��ذه
املواق��ف املعلن��ة لتي��ار
املس��تقبل ،ميك��ن الوقوف
عن��د طبيع��ة التحالف��ات
االنتخابي��ة الت��ي يعم��ل
عليها ف��ي الفت��رة املقبلة،
وكيف سيكون شكل هذه التحالفات.
أوال ً بالنس��بة إل��ى التحالف مع «ح��زب الله» الذي
يرفضه تيار املس��تقبل بص��ورة أكيدة ونهائي��ة ،وهو ما
يؤك��ده أحمد احلريري ال��ذي يقول« :ونس��مع كثيرا ً عن
حتالف س��يجري بني تيار املس��تقبل وحزب الله ،ونحن
نق��ول إن هذا غير ممكن ومس��تحيل أن نقوم به .أما باقي
األح��زاب ،فنح��ن منفتح��ون عليه��ا حس��ب تركيب��ة كل
منطق��ة ،وحني ن��رى أن لنا مصلحة ف��ي التحالف مع أي
من هذه األحزاب».
ويبدو ان س��بب رفض تيار املس��تقبل التحالف مع
«حزب الله» مرتبط بعالقة تيار املستقبل مع السعودية
الت��ي ترف��ض كل أش��كال التع��اون القائم��ة حالي��ا ً م��ع
«ح��زب الله» ،وهو م��ا أدى الى أزمة اس��تقالة احلريري
م��ن الرياض التي طويت بعد تدخ�لات إقليمية ودولية،
لكن أس��باب الرفض السعودي لعالقة تيار املستقبل مع
«حزب الل��ه» ما زالت قائم��ة ،والرئيس س��عد احلريري
ي��درك جي��دا ً ان قي��ام أي حتال��ف م��ع «حزب الل��ه» في
االنتخاباات القادمة ،ولو كان من حتت الطاولة ،سيقطع
ش��عرة العالق��ة الباقي��ة مع الس��عودية ،ولذل��ك يجري
تأكيد هذه النقطة حتديدا ً من قبل تيار املس��تقبل من أجل
كس��ب رضى ول��ي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان،
وف��ي نفس الوق��ت هي رس��الة يوجهه��ا تيار املس��تقبل
وس��عد احلريري الى اإلدارة األميركي��ة والرئيس ترامب
بأن��ه ملتزم املواقف األميركية من «ح��زب الله» .وقد أكد
الرئيس سعد احلريري هذا املوقف بالقول« :هناك اليوم
م��ن يزايد علينا ب��أن موقفه عروبي أو ض��د فالن أو فالن
آخ��ر .نحن قمنا بربط ن��زاع مع حزب الل��ه ونختلف مع
احلزب في األمور االستراتيجية ...ولكن علينا أن نتوافق
على األمور الداخلية ،وال ش��يء في البلد ميكن أن يتحقق
إال م��ن خالل ه��و التوافق» ،ولذلك ال يريد تيار املس��تقبل
إقامة أي حتالف انتخابي مع «حزب الله» لهذه األسباب
اإلقليمي��ة والدولي��ة ،وليس بس��بب املواق��ف من «حزب
الله» في الساحة اللبنانية.
أما بالنس��بة إلى حتالفات تيار املستقبل مع القوى
السياسية األخرى ،فهي تنقسم الى قسمني:

األول ل��ه عالق��ة بالق��وى واألح��زاب املس��يحية
والدرزية ،وف��ي هذا اإلطار يبدي تيار املس��تقبل انفتاحا ً
كبي��را ً عل��ى التحالف م��ع احل��زب التقدمي االش��تراكي
والتي��ار الوطني احلر ف��ي منطقة الش��وف ،وعلى التيار
الوطن��ي احلر في دائ��رة صيدا  -جزين ،وه��ذا التحالف
االنتخاب��ي م��ع التي��ار الوطن��ي احل��ر امن��ا ه��و امتداد
للتحال��ف القائ��م بني الرئيس�ين ع��ون واحلري��ري ،وقد
اعتبر الوزير نهاد املش��نوق أن «الرئيس احلريري وحده
بقي ضمانة االس��تقرار العاق��ل ،وكذلك الرئي��س املبادر
ميش��ال عون» ،وهذا التحالف بني تيار املستقبل والتيار
الوطن��ي قد ُيراد من��ه االلتفاف على نتائ��ج االنتخابيات
النيابية القادمة ،حيث يخش��ى تيار املس��تقبل أن تؤدي
نتائج االنتخابات الى سيطرة «حزب الله» وفريق  8آذار
على املجلس النيابي القادم ،وبذلك يضع تيار املس��تقبل
في موقع ح��رج عل��ى الصعيدين الداخل��ي واخلارجي،
والتحال��ف مع التي��ار الوطني احلر في ظ��ل التناغم مع
املواقف التي يطلقها الوزير جبران باس��يل جتاه «حزب
الله» والعالقة مع الكي��ان الصهيوني جتعل من حتالف
تي��ار املس��تقبل مع التي��ار الوطني احلر خش��بة خالص
للرئيس سعد احلريري بكل ما في الكلمة من معنى.
أما القس��م الثاني من حتالفات تيار املس��تقبل ،وهو
املرتب��ط بالس��احة الس�� ّنية فيب��دو أن تيار املس��تقبل ال
يري��د حلفاء على الس��احة الس�� ّنية ينازعون��ه الزعامة،
ولذلك يش��نّ احلمالت على القوى والشخصيات السنية
ف��ي بيروت ويدخ��ل في مواجه��ات مع الرئي��س ميقاتي
والوزي��ر أش��رف ريفي ف��ي طرابل��س والش��مال ،وكذلك
احل��ال مع الوزير عبد الرحيم مراد ف��ي البقاع ،وال يبدي
رغبة بالتعاون مع اجلماعة اإلسالمية ،سواء في بيروت
أو بباق��ي املناطق اللبنانية ،وهذا الس��لوك قد يكلف تيار
املس��تقبل الكثير انتخابيا ً ألن الس��احة الس�� ّنية ليس��ت
ممسوكة مثل الساحة الشيعية.
باختصار ،تيار املستقبل يخوض انتخابات نيابية
بحس��ابات معق��دة ،لكن��ه يري��د احتكار متثيل الس��احة
الس ّنية ،وهذا ما قد يفقده زعامة الس ّنة في لبنان}.
بسام غنوم
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مجازر بغارات الجيش الروسي والنظام
وتحقيق باستعمال غاز الكلور
قال مراس��لون إن عدد قتلى قص��ف قوات النظام
الس��وري وروس��يا عل��ى الغوط��ة الش��رقية في ريف
دمش��ق ارتف��ع إل��ى  79مدنياً ،بع��د انتش��ال عدد من
الضحايا من حتت األنقاض في دوما وعربني ،لترتفع
بذل��ك حصيلة القتلى من املدني�ين إلى  113خالل 48
ساعة.
كما اس��تهدفت الغارات الروسية والسورية قرى
وبلدات ريف إدل��ب اجلنوبي وحي جوبر الدمش��قي،
وأفاد املراس��ل بأن طائرات روس��ية وس��ورية قصفت
بش��كل مكثف األحي��اء الس��كنية في كفربطنا وس��قبا
وحمورية وعربني ودوما وحرستا بالغوطة الشرقية،
مما أسفر عن دمار هائل في املباني واملمتلكات .وأشار
إلى أن مبنى س��كنيا ً تهدم فوق ساكنيه في دوما ،وقد
هرع��ت فرق الدفاع املدني إلى املكان بحثا ً عن ناجني.
وف��ي الس��ياق ذاته ،ق��ال املجلس احمللي في حرس��تا
إن قوات النظام اس��تهدفت املدين��ة بصواريخ محملة
بالنابال��م احلارق احمل ّرم دولياً ،مما أس��فر عن حرائق
واسعة في املباني واملمتلكات.
وفي ريف إدلب اجلنوبي ،قال مراس��ل إن عش��رة
مدني�ين عل��ى األقل قتل��وا في غ��ارات جوية روس��ية
اس��تهدفت قرية ترم�لا .وتكث��ف الطائرات الروس��ية
والس��ورية قص��ف املواق��ع املدني��ة واملستش��فيات
واملراكز احليوية في إدلب وريفها ،بعد إس��قاط طائرة
روسية في الثالث من الشهر اجلاري.

مطالبات دولية

في غضون ذلك ،قال رئيس جلنة تقصي احلقائق
النتهاكات حقوق اإلنس��ان في س��وريا باولو بينييرو
إنه��م يحققون ف��ي تقارير عدة تتحدّث عن اس��تعمال
قناب��ل حتتوي عل��ى غاز الكل��ور احملظور ف��ي بلدتي
سراقب بإدلب ودوما بالغوطة الشرقية.
وأض��اف بينيي��رو أنّ احلص��ار املف��روض عل��ى
الغوطة الش��رقية ينط��وي على جرائم دولي��ة تتم ّثل
في القصف العش��وائي والتجويع املتعم��د للمدنيني،
مضيفا ً أن القصف الذي اس��تهدف ثالثة مستش��فيات

عل��ى األقل خالل اليوم�ين املاضيني يجعل ما تس��مى
بـ«مناطق خفض التصعيد» مثار سخرية.
وفي الس��ياق ذات��ه ،طال��ب جوناثان آل��ن نائب
املن��دوب البريطاني ل��دى األمم املتحدة ق��وات النظام
الس��وري بوقف الهجمات على املراف��ق الطبية ،داعيا ً
األط��راف الت��ي لديها تأثي��ر على النظ��ام أن تفعل كل
ما في وس��عها لوقف «الهجمات الفاحشة» .وقال آلن
إن ب�لاده تتابع التقارير التي تش��ير إلى زيادة كبيرة
ف��ي وتي��رة الهجم��ات املزعومة عل��ى املراف��ق الطبية
بالغوط��ة الش��رقية وإدل��ب ،وأك��د أن ه��ذه الهجمات
تشكل انتهاكا ً للقانون اإلنساني الدولي.
كما دعا مكتب األمم املتحدة للش��ؤون اإلنس��انية
ف��ي س��وريا إلى وق��ف ف��وري لألعم��ال العدائية ملدة
ش��هر كامل على األقل في جميع أنحاء البالد ،من أجل
الس��ماح بإيصال املس��اعدات واخلدمات اإلنس��انية،
وإج�لاء احل��االت احلرج��ة م��ن املرض��ى واجلرحى،
والتخفيف من معاناة الناس .وقال املكتب اإلنس��اني
األمم��ي ف��ي بي��ان إن احتياج��ات س��كان الغوط��ة
للمس��اعدات تتزايد ،في ظل اس��تمر القت��ال والقصف
املتبادل من جميع األطراف وس��قوط عش��رات القتلى
واجلرحى.

غارات إسرائيلية على ريف دمشق

مص��ادر ميداني��ة أفادت ب��أنّ الدفاع��ات اجلوي َة
الس��وري َة أس��قطت عدة صواريخ قبل بلوغها أهدافها
غرب دمش��ق وشمالها ،بالتوازي أفاد مراسل بتحليق
مك ّثف للطائرات اإلس��رائيلية ف��ي جنوب لبنان وعلى
عل ّو منخفض خرقت خالله جدار الصوت.
وكان رئي��س احلكومة اإلس��رائيلية بنيامني ننت
ياهو هدّد بأنّ إسرائيل مستعدة ملواجهة أي سيناريو،
وح�� ّذر من إق��دام أي طرف عل��ى اختب��ار عزمها .وفي
جولة مع وزراء املجلس الوزاريّ املصغر في اجلوالن
الس��وريّ احملت�� ّل ح ّذر ن�تن ياه��و إيران م��ن محاولة
ترس��يخ حضوره��ا العس��كريّ ف��ي س��وريا أو بن��اء
مصانع للصواريخ في لبنان ،على ح ّد تعبيره}.

استهداف مستشفيات سورية

أهالي إدلب ُيحرمون من الرعاية الطبية
القص��ف يالح��ق املدني�ين الس��وريني إل��ى
املستش��فيات التي تستقبلهم بعد تع ّرضهم إلصابات
ج ّراء قذائف وصواريخ سقطت عليهم في وقت سابق.
ويتفاقم الوضع في األيام األخيرة.
ُيح��رم عش��رات آالف املدنيني في ري��ف إدلب من
حقهم في الرعاية الطبية التي تع ّد من حقوق اإلنسان
املعت��رف به��ا دولي��اً ،م��ع االس��تمرار في اس��تهداف
املستش��فيات والنقاط الطبي��ة بطريقة مباش��رة عبر
القصف اجلوي ،وذلك وس��ط عمليات عس��كرية يقول
ناش��طون إ ّنها تهدف إلى تهجي��ر املدنيني مثلما حدث
في سنجار ومحيطها أخيراً.
تفي��د مديري��ة الصح��ة ف��ي إدل��ب ،التابع��ة
للمعارض��ة ،بأنّ غ��ارات الطي��ران احلربي الروس��ي
أو التاب��ع للنظام الس��وري د ّمرت خ�لال يومي األحد
واالثن�ين ،مستش��فى كفرنب��ل اجلراحي (مستش��فى
أورينت س��ابقاً) من ج ّراء اس��تهدافه بش��كل مباش��ر
بأرب��ع غ��ارات جوي��ة بالصواري��خ الفراغي��ة ،األم��ر
الذي تس��بب في أض��رار كبيرة وخروج��ه عن العمل.
املستشفى الوطني في مدينة مع ّرة النعمان استهدف
كذل��ك بغ��ارات وص��ار خ��ارج اخلدمة ،واألمر نفس��ه
بالنس��بة إل��ى مستش��فى س��رجة ف��ي مدين��ة أريحا
واملركز الصحي في بلدة تل مرديخ.
أم ش��ادي م��ن س�� ّكان كفرنب��ل ،تش��كو قائل��ة:
إنّ «القص��ف واجل��وع ف��ي ك ّف��ة وأن يتألم أح��د أفراد

بقلم :ريان محمد
األس��رة وال يج��د نقطة طبي��ة أو مستش��فى أو طبيب
يس��عفه في ك ّفة أخرى .فبعد تدمير مستشفى كفرنبل
اجلراح��ي ،صار لزاما ً على ك ّل من يحتاج عناية طبية
أن يتوج��ه إلى مدينة إدل��ب عبر طريق غير آمن ،إذ إنّ
الطي��ران يس��تهدف الس��يارات التي تعب��ره بني حني
وآخ��ر .بالتالي على املريض أن يغامر بحياته إذا أراد
احلصول على العالج» .وتش��ير إلى أنّ «عائلتي تف ّكر
جدي��ا ً بالنزوح إلى املناط��ق احلدودية في ريف إدلب
الشمالي بعد استهداف املستشفى ،إذ إنّ تلك املناطق
قد تكون أكث��ر أمنا ً اليوم ،خصوصا ً أنّ ث ّمة حديثا ً عن
نيّة النظام اس��تعادة املدينة وأنّ هيئة حترير الش��ام
تسلّمه املناطق واحدة تلو األخرى».
وتق��ول مص��ادر محلي��ة في مع�� ّرة النعم��ان ،إنّ
«قصف مستش��فى املع�� ّرة أتى مأس��اوياً ،إذ د ّمر جزء
من��ه واندلعت في��ه الني��ران ،األمر الذي دف��ع األهالي
وعناصر الدفاع املدني إل��ى إخالء اجلرحى واملرضى
بعد الغارات األولى ،فراحوا يحملونهم وينقلونهم إلى
العراء في س��باق مع الوقت قبل أن تس��قط صواريخ
الطائ��رات ف��وق املدنيني من جدي��د» .تضيف املصادر
احمللي��ة نفس��ها أنّ «املش��هد األكث��ر إيالم��ا ً كان ف��ي
احلاضن��ات اخلاصة بحديثي ال��والدة ،فراح األهالي
يتوجهون بهم،
يحضنون أطفالهم وال يدرون إلى أين
ّ

مجلس األمن يفشل مجدد ًا في «محاسبة»
المتورطين باستخدام الكيماوي في سوريا
ّ
أخف��ق مجل��س األم��ن الدول��ي ،يوم االثن�ين ،في
التوصل إلى اتفاق بش��أن مشروع قرار لتأسيس آلية
جدي��دة حملاس��بة املتو ّرطني في اس��تخدام األس��لحة
الكيماوية بس��وريا ،سواء من أركان نظام بشار األسد
أو اجلماعات املسلحة.
وهدف مش��روع القرار ال��ذي اقترحت��ه الواليات
املتح��دة وبريطاني��ا وفرنس��ا ،إلى وضع آلي��ة بديلة
آللية التحقيق املش��تركة ب�ين األمم املتح��دة ومنظمة
حظر األس��لحة الكيماوي��ة (جيم) ،التي تش��كلت عام
 ،2015وانتهى عملها في تشرين الثاني املاضي ،بعد
اإلخفاق في التمديد لها بسبب «الفيتو» الروسي.
وش��هدت جلس��ة مبجل��س األم��ن الت��ي عق��دت
ملناقش��ة التقرير الش��هري الثاني واخلمس�ين للمدير
العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية أحمد أُزومجو،
س��جاال ً بني مندوبي الواليات املتحدة وروس��يا ،حول
استخدام السالح الكيماوي في سوريا.
واتهمت الس��فيرة األمريكية نيك��ي هيلي نظيرها
الروس��ي فاس��يلي نيبينزي��ا ،بإعاق��ة مجل��س األمن
ومنعه م��ن التحرك حملاس��بة املتورطني باس��تخدام
األسلحة الكيماوية في سوريا.
ووصفت موقف روس��يا إزاء حماية نظام األس��د
بأنه «مأس��اة حقيقية» .وقالت« :لقد أعادتنا روس��يا
إلى املربع األول في محاولتنا إنهاء استخدام األسلحة
الكيماوية في سوريا».
وزادت الس��فيرة األمريكية« :أمضين��ا الكثير من
الع��ام املاضي ف��ي هذا املجل��س ونحن نش��اهد دولة

واحدة (تقصد روس��يا) حتمي اس��تخدام نظام األسد
لألسلحة الكيميائية».
واعتب��رت أن «العالم اآلن ب��ات ينظر إلى مجلس
األم��ن على أنه عاج��ز عن اتخاذ إج��راء ،حتى بعد أن
خلصت آلي��ة التحقيق التي أنش��أها املجل��س إلى أن
نظام األسد استخدم األسلحة الكيماوية».
ب��دوره ،داف��ع من��دوب روس��يا الدائم ل��دى األمم
املتح��دة الس��فير فاس��يلي نيبينزيا عن نظام األس��د،
وقال إنه «ال يجد دليالً على تورط النظام في استخدم
األسلحة الكيماوية».
وحذر الس��فير الروس��ي م��ن «مغبه االس��تجابة
للمطال��ب األمريكي��ة والغربي��ة املتعلقة بإيج��اد آلية
جدي��دة حملاس��بة املتورطني في اس��تخدام األس��لحة
الكيماوية في سوريا».
وفي تصريحات للصحفيني عقب انتهاء اجللسة،
ق��ال نيبينزي��ا« :لقد عرض��وا علينا صياغ��ة نرفضها
ملش��روع ق��رار ..إنه��م يري��دون توريط س��وريا ألنهم
كانوا يس��عون إلص��دار قرار مبوجب الفصل الس��ابع
(مبا يعني اس��تخدام الق��وة العس��كرية لتنفيذه) ،ما
يشير إلى الهدف الذي يرغبون في حتقيقه».
وأردف قائ�لاً« ،:نح��ن نري��د إنش��اء آلية بش��أن
استخدام الكيماوي في س��وريا بحيث تضمن حتقيقا ً
محايدا ً ومستقالً ونزيهاً ،ونحن مستعدون للتفاوض
مع أعض��اء املجلس بغي��ة الوصول إلى ه��ذا الهدف،
ولك��ن يب��دو أن ش��ركاءنا ف��ي املجل��س ال يري��دون
ذلك»}.

ال سيّما أ ّنهم مهدّدون بفقدانهم
بني حلظة وأخ��رى ،إذ ال تتو ّفر
أماك��ن بديل��ة له��م» .وتش��رح
املص��ادر أنّ «طائ��رات الق��وات
الروس��ية استهدفت املستشفى
بس��تّ ضربات جوي��ة ،اثنتان
منه��ا بالنابال��م احل��ارق،
وأسفرت عن خروج املستشفى
عن اخلدمة».
ف��ي الس��ياق ،يق��ول وزير
الصح��ة في احلكوم��ة املؤقتة،
ف��راس اجلن��دي ،إنّ «النظ��ام وال��روس يحاول��ون
تهجي��ر األهالي وإف��راغ املنطقة من أهله��ا عبر ضرب
البنى التحتية ،خصوصا ً املستشفيات ،إلفقاد الثورة
حاضنتها الش��عبية عب��ر الضغط عليه��ا» ،الفتا ً إلى
أنّ «ث ّمة عش��رة مستش��فيات تقريبا ً جرى استهدافها
أخيراً» ،ويؤكد أنّ «استهداف مستشفى مع ّرة النعمان
أتى من خالل ستّ غارات متتالية ،ما أدّى إلى خروجه
ع��ن اخلدم��ة .بالتال��ي ،لم يع��د هناك أيّ مستش��فى
فيها .وكانت الغارات قد اس��تهدفت مستشفى السالم
قب��ل ثالثة أي��ام ،ولم يس��لم كذلك مستش��فى كفرنبل
اجلراح��ي .وف��ي منطقة س��راقب ،املستش��فيات كلها
صارت خارج اخلدمة».
ويوضح أحد املعنيني في الدفاع املدني في إدلب
أنّ «خالل الس��اعات املاضية ُقصف مستش��فى مع ّرة
النعمان املركزي ومستش��فى كفرنبل اجلراحي ،األمر
الذي دفع بنقل اجلرحى في س��راقب إلى مدينة بنش
وس��رمني ،حيث تتو ّفر نقاط طبي��ة صغيرة في غياب
املستش��فيات .يضي��ف أنّ «محافظ��ة إدل��ب من خان
ش��يخون إلى س��راقب إلى مدينة إدل��ب ،ال يتو ّفر فيها
أيّ طريق آمن لنقل اجلرحى واحلاالت الصحية عبره.
فالطرقات كلها مستهدفة من قبل الطيران احلربي».
م��ن جهت��ه ،يص�� ّرح مدي��ر املكت��ب اإلعالم��ي في

«املجل��س احمللي في س��نجار» في ري��ف إدلب ،محمد
أبو خالد ،بأنّ «الطيران الروس��ي د ّمر كل مستشفيات
منطقة مع ّرة النعمان .وعلى الرغم من قساوة الظروف
يج��ري إس��عاف اجلرح��ى إل��ى املناط��ق احلدودية،
في ح�ين أنّ الطرق��ات املؤدية إل��ى املناط��ق الغربية
ُتس��تهدَف برشاش��ات الطي��ران احلربي ،األم��ر الذي
يهدّد حياة الناس الذين ال تتو ّفر لهم س��وى إسعافات
أولية قليلة فقط».
إلى ذلك ،تش��ير مصادر معارضة في دمشق إلى
أنّ «ث ّم��ة مخططا ً لتهجير أهال��ي ريف إدلب في اجتاه
احلدود الس��ورية التركية ،ف��ي محاولة للضغط على
اجلان��ب التركي ،باإلضافة إلى تألي��ب األهالي عليه.
ف��ك ّل العمليات الت��ي ُت َش��نّ اليوم جتري باس��م قتال
النصرة (هيئة حترير الش��ام) التي كان لها دور كبير
ف��ي إضعاف فصائ��ل املعارض��ة املس��لحة» .تضيف
املص��ادر املعارض��ة أنّ «الوض��ع اإلنس��اني في إدلب
عموما ً مأساوي جداً ،في ظ ّل تغييب مقصود للمجتمع
يخص عمل املنظمات اإلنسانية الدولية.
الدولي في ما
ّ
ومئ��ات آالف النازحني من ريف حماة الش��رقي وريف
إدل��ب اجلنوبي هم ف��ي العراء وفي أوضاع إنس��انية
سيئة جداً ،خصوصا ً أ ّننا في فصل الشتاء وما يحمله
من برد وأمطار»}.
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جرار
استشهاد المقاوم الفلسطيني أحمد ّ
بعملية لقوات االحتالل في جنين
ّ

استش��هد ،يوم الثالثاء ،الش��اب الفلس��طيني أحمد
ج��رار ،من ّف��ذ عملي��ة نابل��س التي ُقت��ل فيها مس��توطن
إس��رائيلي ،وذل��ك ف��ي مواجهة م��ع قوات االحت�لال ،في
مدينة جنني بالضفة الغربية احملتلة.
وتته��م ق��وات االحت�لال اإلس��رائيلي ،ج��رار بقت��ل
حاخ��ام صهيوني ،ف��ي جن��وب مدينة نابل��س بالضفة
الغربية احملتلة ،الش��هر املاض��ي .وقال جيش االحتالل،
في بيان ،ي��وم الثالثاء ،إنّ «قوات من الوحدات اخلاصة
اإلسرائيلية ،اقتحمت بلدة اليامون جنوبي جنني ،وجرى
اغتيال أحمد نصر جرار».
ّ
ووفق��ا ً للمص��ادر اإلس��رائيلية ،فق��د متكن��ت قوات
االحت�لال ،وأجهزة املخابرات اإلس��رائيلية ،من الوصول

إل��ى م��كان اختباء ج��رار ،حيث تب�ين أنه كان ف��ي قرية
اليامون ،قضاء جنني .وبحس��ب «يديعوت أحرونوت»،
فق��د استش��هد جرار بع��د تبادل إلط�لاق النار م��ع قوات
االحت�لال الت��ي داهمت البي��ت ال��ذي كان فيه ف��ي قرية
اليامون ،بعد مطاردة دامت أكثر من ثالثة أسابيع.
وكانت قوات االحتالل قد داهمت ،على مدار األسابيع
األخي��رة ،قرية برقني ومخيم جنني ،وقتلت يوم الس��بت
املاضي شابا ً فلسطينياً ،خالل مواجهات مع الشبان في
قرية برقينيوم.
وقال رامي نواهضة أحد س��كان قري��ة اليامون ،إ ّنه
«من��ذ الثانية والنصف صباح��اً ،يوم الثالث��اء ،والقرية
تتع�� ّرض القتح��ام من ق��وات االحت�لال ،حي��ث اقتحموا

جرار
أحمد ّ
المقاتل الوسيم يصنع نموذج ًا للمقاومة
اعتب��ره كثي��رون منوذج��ا ً لن��وع جديد من
الشباب الفلس��طيني املقاوم ،فبسني عمره التي
ال تتجاوز الرابعة والعش��رين ش��كل أحمد نصر
ج��رار من «واد برقني» غرب مدينة جنني ش��مال
الضف��ة الغربية مص��در إلهام جليل بدأ يتس��لم
راي��ة املقاوم��ة بحكم تعاق��ب األجي��ال .ويقارن
كثيرون بني صورتني لش��ابني ف��ي مقتبل العمر
شكل كل منهما منوذجا ً لشكل مختلف من أشكال
ً
منوذج��ا ومصدر إلهام جليل
املقاومة ،وأصبحا
الش��باب ،وهما عهد التميمي بصورتها الوسيمة
وه��ي تصف��ع جندي��اً ،وتقابلها ص��ورة املطارد
الوس��يم أحم��د نصر ج��رار ،وهو يعي��د صياغة
املشهد املقاوم ويظهر جيشا ً ومخابرات لالحتالل
أشبه ما يكون بالثور الهائج.
ويشير املختص بالشأن الصهيوني معاوية
موس��ى إلى أن أخطر ما تخش��اه دوائر االحتالل
املخابراتية واألمنية ه��و صناعة النموذج الذي
سيش��كل مص��در إله��ام آلخري��ن ،لذلك تس��عى
إلنه��اء الظاهرة ،وهي تفهم خطورة ذلك أكثر منا
بكثير.
وعل��ى وق��ع مئ��ات من الش��بان ف��ي برقني
وجن�ين خاضوا مواجه��ات دامي��ة وعنيفة على
إيقاع جرافات وآليات وبنادق عس��كرية تالحق
املط��ارد أحم��د ،كان��ت الهتافات تص��دح «طلقة
بطلقة ونارا ً بنار ....بنحيّي أحمد جرار».

من اليتم إلى املطاردة
عاش املطارد أحمد يتيما ً مع شقيقيه وأخته
عق��ب اغتيال ق��وات االحت�لال لوال��ده القائد في
كتائ��ب القس��ام نصر ج��رار ،الذي يع�� ّد رمزا ً من
رم��وز املقاومة في فلس��طني ويحظ��ى في جنني
برمزية خاصة بني الناس.
نش��أ أحمد نش��أة دينية برعاي��ة والدته أم
صهيب التي عاش��ت مرارة املط��اردة مع زوجها
لتعيش��ها اآلن مع ابنها بذات املواصفات ،فاألب
جن��ا من ع��دة مح��اوالت اغتيال ،وتكاد س��يرته
تتك��رر م��ع ابن��ه الذي جن��ا أيضا ً حت��ى اآلن من
ث�لاث مح��اوالت اغتي��ال ،وكان��ت املصادفة أن
احملاول��ة األولى الغتيال كليهم��ا كانت في نفس
املكان.
ومبقارنة تاريخية ،فإن أحمد بعد انكشاف
أم��ر الس��يارة احملترقة ق��رب جن�ين ،كان يقظاً،
وكأن��ه ينتظ��ر حلظ��ة املواجهة ،ما جعل��ه قادرا ً
عل��ى مباغت��ة وح��دات االحت�لال اخلاص��ة في
الهج��وم األول ،وهو ذات األمر في اإلنزال اجلوي
عل��ى منزله��م لتصفي��ة وال��ده مطل��ع انتفاضة
األقص��ى بعد انكش��اف أمره في املس��ؤولية عن
س��يارة مفخخ��ة في اخلضي��رة لينته��ي اإلنزال
بالفش��ل ،وب�ين احلادثتني  17عام��ا ً نقلت أحمد
م��ن طف��ل بال��كاد يتلم��س خطوات��ه األول��ى في
احلياة إلى حامل لراية أبيه.

كتائب القسام تنعى الشهيد أحمد نصر جرار
نعت الذراع العس��كرية حلركة «حماس» كتائب القس��ام ،في بيان لها يوم الثالثاء ،الش��هيد
أحمد نصر جرار ( 23عاماً) ،الذي قضى عقب اش��تباك مس��لح مع قوات االحتالل اإلس��رائيلي في
قرية اليامون شمالي غرب جنني.
وقال��ت الكتائ��ب ف��ي بيانه��ا ،إن مقاومة الضف��ة الغربية وجه��ت ضربة موجع��ة لالحتالل،
واس��تنفرت منظومة أمنهم وأوقفت كيانه على قدم واحدة( .في اإلشارة إلى مالحقة جرار والفشل
ع��دة م��رات باغتياله) .وأش��ادت باملقاومني الفلس��طينيني الذين نف��ذوا عملية إط�لاق النار في 9
كانون الثاني املاضي غربي نابلس ،وأدت إلى مقتل حاخام مستوطن ،ونشاط املقاومني في جنني
والتخفي عن عيون االحتالل وأعوانه.
وتبنت كتائب القسام عملية نابلس الفدائية ،الفتة إلى أن الشهيد املجاهد أحمد نصر جرار قاد
ورفاق��ه العملية ،وقتل فيها حاخام بالقرب من بؤرة «حف��ات جلعاد» غربي نابلس ،ولفتت النظر
إل��ى أنه «بعد أيام من املطاردة واملالحقة احلثيثة واس��تنفار كافة أجهزة الع��د ّو بحثا ً عن أبطالنا
الذين نفذوا العملية قرب مغتصبة حفات جلعاد ،استشهد قائد اخللية في اشتباك مسلح».
وأوضحت أنه وقع اشتباك مسلح مع قوات االحتالل في بلدة اليامون «انتهى باستشهاد قائد
اخللية املجاهد القسامي البطل أحمد نصر جرار؛ جنل القائد القسامي الشهيد نصر جرار».
ونوهت إلى أن املقاومة في جنني (شمال القدس احملتلة) ،قد أفشلت عمليات االحتالل الهادفة
إل��ى الني��ل من املقاومني ،ورس��مت بـ«مداد ال��دم» لوحة عز تأبى االستس�لام أو الرض��وخ لتهويد
القدس أو فرض إرادة االحتالل.
واعتبرت كتائب القس��ام ،أن الشهيد أحمد جرار «د ّوخ جيش��ا ً بأكمله ،وبات منوذجا ً يحتذى
لكل األحرار في مقارعة االحتالل وتبديد أسطورته الكاذبة بأنه ال يهزم» ،وفق البيان.
وتوعدت كتائب القس��ام (الذراع العس��كرية حلركة املقاومة اإلس�لامية -حماس) ،االحتالل
مبزيد من العمليات في كل امليادين}.

منزلي وسيطروا على السطح».
وأض��اف أنّ «االقتحام املباش��ر
كان لبناية يفصلها س��ور عن منزلي،
وهي بناية مهجورة مكونة من أربعة
طواب��ق ،اس��تخدمها األم��ن الوطني
س��ابقاً ،وقربها غرفة صغيرة مهملة
ملحق��ة بالبناي��ة ،ومت إدخ��ال روب��وت آلي إل��ى الغرفة
الصغي��رة ،وبعد ذلك س��معنا صوت إطالق ن��ار كثيف،
تبعه إطالق قذيفتني على الغرفة».

وأضاف أنّ «اجلنود ما زالوا يس��يطرون على احلي
بأكمل��ه ،م��ع وف��ود تعزي��زات إضافي��ة للقرية ،بس��بب
مواجهات اندلعت قرب احلي».

قائد جيش االحتالل:
تقرب المواجهة العسكرية
األوضاع في غزة ّ
كش��فت صحيفة «هآرتس» العبرية على موقعها
بش��بكة اإلنترن��ت ،أن «رئيس أركان جي��ش االحتالل،
اجلنرال غادي أيزنكوط ،كرر مساء األحد ،خالل جلسة
احلكوم��ة اإلس��رائيلية األس��بوعية ،حتذي��رات ق��ادة
اجلي��ش م��ن أن تدهور األوض��اع في قطاع غ��زة يقرب
اندالع املواجهة العسكرية القادمة مع حركة حماس».
وبحس��ب الصحيفة فق��د أبلغ اجلن��رال أيزنكوط
أعض��اء حكوم��ة االحت�لال أن ح��دوث تده��ور إضافي
في األوض��اع اإلنس��انية واالقتصادية ف��ي القطاع من
شأنه أن يعزز إمكانية اندالع املواجهة في عام ،2018
مضيفا ً أن على حكومة إسرائيل القيام بخطوات كبيرة
ملنع انهيار قطاع غزة.
واس��تعرض رئي��س أركان جي��ش االحت�لال أمام
ال��وزراء الس��يناريوهات احملتمل��ة ف��ي ظ��ل اس��تمرار
تده��ور أوضاع قطاع غ��زة ،عبر تكرير م��ا قاله مؤخرا ً
ع��دد من قادة اجليش واملؤسس��ة العس��كرية واألمنية
اإلس��رائيلية ف��ي ه��ذا الس��ياق ،خاص��ة أن األخي��رة
أوضح��ت للمس��توى السياس��ي ف��ي إس��رائيل مؤخرا ً
أن تقلي��ص متوي��ل وكالة الغ��وث وتش��غيل الالجئني
الفلس��طينيني «األونروا» ،من قبل إدارة الرئيس ترامب
من شأنه مفاقمة تدهور األوضاع في القطاع.
ولفت��ت مصادر عس��كرية ،بحس��ب «هآرتس» أن
عدد الشاحنات التي كانت تنقل املواد الغذائية والدواء
للقطاع قد انخفض مؤخرا ً من  800ش��احنة يوميا ً إلى
نح��و  300فقط ،وذلك بعد تراجع القوة الش��رائية عند
املواطنني الفلسطينيني.
ووفق��ا ً للجي��ش فإن��ه كلم��ا تراجع��ت األوض��اع
اإلنسانية في غزة زادت احتماالت وأعداد املتظاهرين
الفلس��طينيني م��ن القطاع الذي��ن يتوجه��ون للتظاهر

إلى مناطق الس��ياج احل��دودي مع إس��رائيل ،ووقوع
مواجهات مع جن��ود االحتالل ،وهو م��ا يحدث حالياً،
إذ تش��هد ه��ذه املظاه��رات ارتفاع��ا ً أس��بوعيا ً في عدد
املشاركني فيها ،وهو ما ينذر بوقوع عملية أو اصطدام
يكون الشرارة التي تطلق املواجهة القادمة.
وكانت حكوم��ة االحتالل قد عرض��ت في اجتماع
لل��دول املانح��ة عق��د في بروكس��ل األس��بوع املاضي،
ش��ارك فيه أيضا ً رئيس حكومة الوفاق الفلس��طينية،
رام��ي احلم��د الل��ه ،إل��ى جان��ب الوزي��ر اإلس��رائيلي،
تس��احي هنغب��ي ،أن يق��وم املجتمع الدول��ي بتمويل
القطاع.
وكشفت القناة اإلسرائيلية الثانية ،مساء السبت،
النقاب عن رفع تقرير عس��كري للحكومة اإلس��رائيلية
ورئيس��ها بنيامني ننت ياهو يحذر من اس��تمرار تدهور
األوض��اع اإلنس��انية واالقتصادي��ة ف��ي قط��اع غ��زة
لدرج��ة ته��دد باندالع مواجهة عس��كرية ،عل��ى الرغم
من أن حركة حماس غي��ر معنية وفق التقرير املذكور،
مبواجهة عسكرية.
وق��ال تقري��ر آخر نش��ر األحد ف��ي موق��ع «وااله»
اإلسرائيلي إن أجهزة األمن اإلس��رائيلية باتت تخشى
من أن يس��تخدم س��كان قطاع غزة مس��ار التسلل إلى
داخل إس��رائيل الذي دخل منه آالف الالجئني األفارقة،
وأن ذلك يأتي بعد أن ضبطت قوات االحتالل وأحبطت
ف��ي الفت��رة األخي��رة محاولة عش��رات الفلس��طينيني
م��ن القطاع التس��لل إلى إس��رائيل ،ووفق��ا ً ملوقع وااله
ف��إن األذرع األمني��ة اإلس��رائيلية تخش��ى م��ن حرك��ة
تس��لل واس��عة النطاق ،ومن قيام عناصر من املقاومة
باس��تخدام مسار التسلل إلى إسرائيل الذي استخدمه
الالجئون األفارقة لتنفيذ عمليات داخلها}.

هنية
تركيا تنتقد إدراج أميركا إسماعيل ّ
بقائمة «اإلرهاب»
انتق��دت وزارة اخلارجي��ة التركي��ة ق��رار
واش��نطن إدراج رئيس املكتب السياسي حلركة
املقاوم��ة اإلس�لامية (حماس) إس��ماعيل هنيّة
في قائمة اإلرهاب ،وقالت إنه يتجاهل احلقائق
امليدانية في املنطقة.
وأعربت ال��وزارة ف��ي بيانه��ا املكتوب عن
قلقه��ا م��ن أن يق�� ّوض الق��رار األميركي مس��يرة
الس�لام في الشرق األوس��ط ،وجهود املصاحلة
الفلس��طينية .كم��ا رأت اخلارجي��ة التركي��ة أن
حماس هي «حقيقة مهمة في احلياة السياسية
الفلس��طينية» ،وأن الق��رار ال��ذي يتجاه��ل
«احلقائ��ق عل��ى األرض ل��ن يس��هم ف��ي جهود
التوص��ل إل��ى تس��وية عادلة وش��املة ودائم��ة للصراع
اإلسرائيلي الفلسطيني».
ومتنت تركيا أال يؤثر القرار س��لبا ً على املس��اعدات
التركية ،ومساعي التنمية االقتصادية في قطاع غزة.
وكانت الواليات املتحدة األميركية أدرجت إسماعيل
هنية عل��ى الئحة اإلرهاب اخلاصة ،وذلك في قرارين من
وزارت��ي اخلارجية واخلزانة ،وش��مل القرار أيضا ً حركة
الصابرين الفلسطينية ،ولواء الثورة الذي ظهر في مصر
ع��ام  ،2016وحرك��ة حس��م املصري��ة التي نش��أت عام

.2015
وب�� ّرر وزير اخلارجي��ة األميركي ريكس تيلرس��ون
إدراج هنيّ��ة واحلركات الثالث املذك��ورة بأنهم «حركات
وشخصيات إرهابية أساسية».
في املقابل ،اس��تنكرت حركة حماس القرار ،وأكدت
متسكها «بخيار املقاومة لطرد االحتالل اإلسرائيلي».
وأك��د أمني س��ر اللجن��ة التنفيذية ملنظم��ة التحرير
الفلس��طينية رف��ض القرار واس��تنكاره ،وكذل��ك عدد من
املنظمات الفلسطينية}.
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األمان الدولي

إدارة ترامب تصهين الحل السياسي للقض ّية الفلسطين ّية ..والعرب يتآمرون
ق��رر الرئي��س األميركي دونال��د ترام��ب الدفع بحل
سياس��ي للقضي��ة الفلس��طينية يس��تند إلى م��ا يطرحه
رئي��س ال��وزراء بنيام�ين ن�تن ياه��و م��ن ح��ل إقليم��ي،
يقض��ي بعملية تطبيع مع ال��دول العربية تتجاوز احلل
السياس��ي للقضية الفلس��طينية ويركز عل��ى محاصرة
إي��ران بالتعاون م��ع دول عربية ،وإجبار الفلس��طينيني
عل��ى القب��ول بعملي��ات توطني تش��مل صحراء س��يناء
واألردن ودوال ً أخ��رى فيه��ا ثق��ل س��كاني م��ن الالجئني،
كدول اخلليج وأوروبا.
ويأت��ي ذلك ضمن توجه الرئي��س األميركي للتركيز
على الصني وكوريا الشمالية ،وإيجاد تسوية في املنطقة
متهد لالنسحاب احملسوب منها للتفرغ لتحديات محلية
وأخ��رى دولية (منها الصني وكوريا الش��مالية وإيران)،
وإن كانت ليست منها مواجهة روسيا التي متدّد نفوذها
في املنطقة ،وخصوص��ا ً عبر الوجود القوي واملهيمن في
سوريا.

صفقة صهيونية بامتياز

ب��دأ ترامب -منذ تس��لمه الرئاس��ة -في التس��ويق
لصفق��ة أقنعه به��ا صهره اليه��ودي الصهيون��ي جاريد
كوش��نر ،الذي عينه مستش��ارا ً له وكلفه بعملية السالم
في الشرق األوسط.
كما ع� ّ
ين ترامب مس��ؤوال ً متطرفا ً آخر هو جيس��ون
غرينبالت مبعوثا ً خاصا ً له إلى الشرق األوسط ،و ُيطلَق

على ه��ذا الرجل لقب مهندس صفق��ة القرن التي
تس��عى إل��ى إنه��اء القضي��ة الفلس��طينية عب��ر
ح��ل قضيتي الالجئ�ين واملس��توطنات ،وتوطني
الالجئ�ين الفلس��طينيني ف��ي األردن وس��يناء،
إضاف��ة إلى االعت��راف بالق��دس عاصمة موحدة
للكيان.
ً
كما أن غرينبالت هو من وضع شروطا على
الرئي��س الفلس��طيني محمود عباس الس��تئناف
املفاوض��ات م��ع إس��رائيل ،ومنه��ا االبتع��اد عن
الثنائية ف��ي املفاوضات ،والبدء باحلل اإلقليمي،
وهو الذي طالب بقطع املس��اعدات عن األس��رى،
وعدم حتوي��ل األموال إلى قطاع غ��زة ،فضالً عن
تأكيده أن االنس��حاب إلى ح��دود  1967أمر غير ننت ياهو وترامب
وارد.
أما األردن -الذي يشعر بضياع دوره بسبب اعتراف
للكيان اإلسرائيلي.
واش��نطن بالق��دس عاصم��ة موح��دة للكي��ان -فس��تتم
وكان��ت زيارة بنس محفوف��ة بالتوتر مع األردن ،إذ
معاجلة هواجسه سياس��يا ً وماليا ً ليقبل بالتوطني على
أبلغ��ه العاهل األردني عب��د الله الثاني -ف��ي العاصمة
أراضيه.
ع ّم��ان -أن «الق��رار األميركي بش��أن القدس ل��م يأت في
اس��تكماال ً لل��دور املتصه�ين إلدارة ترام��ب؛ ج��اءت
إطار تس��وية ش��املة للصراع اإلس��رائيلي الفلسطيني،
تصريح��ات نائ��ب الرئي��س األميرك��ي مايك بن��س أمام
وميثل مصدرا ً محتمالً لعدم االس��تقرار ف��ي املنطقة» .إال
الكنيس��ت بتأكيد نقل السفارة األميركية إلى القدس عام
أن ذلك لم مين��ع بنس من القول مللك األردن إن أي خالف
ّ
 ،2019وذل��ك تنفيذا ً للقرار الذي أعلنه الرئيس األميركي
يتعل��ق باحلدود والوض��ع النهائي س�� ُيحل بالتفاوض،
ً
في كان��ون األول املاض��ي ،باالعتراف بالق��دس عاصمة
متجاه�لا بذل��ك تأثي��ر ق��رار ترامب بش��أن الق��دس على
العملية برمتها.

جاويش أوغلو :نخطط للبدء قريب ًا
بالتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط
قال وزير اخلارجية التركي ،مولود جاويش أوغلو،
إن بالده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز
شرقي املتوسط في املستقبل القريب .جاء ذلك في حوار
له مع صحيف��ة «كاثيميريني» اليوناني��ة ،تطرق خالله
للعالقات التركية اليونانية.
وأش��ار جاوي��ش أوغل��و إل��ى أن أح��د العناص��ر
األساسية لسياسة بالده جتاه الطاقة هو توسيع نطاق
استثمار املوارد احمللية.
وأض��اف« :هذا يش��مل أيضا ً حق��ول الهيدروكربون
(النف��ط والغ��از) احملتمل��ة مبنطقتن��ا ش��رقي البح��ر
املتوسط».
وش��دد عل��ى أن التنقيب ع��ن هذه املص��ادر وإجراء
دراسات عليها يعد حقا ً سياديا ً لتركيا.
وأك��د جاوي��ش أوغل��و أن االتفاقي��ة املبرم��ة ب�ين
مصر وقب��رص الروميّ��ة (اليونانية) ال حتم��ل أي صفة
قانونية.
وف��ي كان��ون األول  ،2013وقع��ت مص��ر وقبرص
الرومي��ة اتفاقي��ة إطارية ته��دف إلى اس��تغالل املصادر
الطبيعي��ة املمتدة عبر م��ا يزعم أنها «منطق��ة اقتصادية
خالصة» لهما شرق البحر املتوسط.
وأوض��ح جاوي��ش أوغل��و أن تركي��ا تقدم��ت بطلب
لرف��ض االتفاقية بني مص��ر وقبرص الرومي��ة ،مبينا ً أن
االتفاقي��ة تنته��ك اجل��رف الق��اري التركي عن��د خطوط
الطول  ،32و ،16و 18درجة.
وق��ال إن القبارصة األتراك لديه��م حقوق غير قابلة
للنقاش في جزيرة قبرص.
وش��دد عل��ى أن تركيا مصممة على دع��م القبارصة
األتراك ،وفي الوقت نفس��ه مصمم��ة على حماية حقوقها
ومصاحلها في اجلرف القاري التابع لها.
وأعرب الوزير التركي عن رفضه لتصرف القبارصة
الروميني على أنهم املالكون الوحيدون للجزيرة.
وأكد أن تركيا والقبارصة األتراك ش��ددوا مرارا ً على
عدم شرعية أنش��طة القبارصة الروم املتعلقة بالتنقيب
ع��ن النفط ف��ي اجلزيرة ،ما لم يتم إيج��اد حل دائم ألزمة
اجلزيرة.
وق��ال« :ال ميكن أي دولة أجنبية أو ش��ركة أو حتى
س��فينة إجراء أية أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب
ع��ن النفط والغ��از في اجل��رف القاري لتركي��ا واملناطق
البحرية املتداخلة فيه».
وأك��د أن س��بب فش��ل جه��ود إيج��اد ح��ل لألزم��ة
القبرصية ،هو عدم وجود نيّ��ة لدى القبارصة الروم في
تقاسم السلطة مع القبارصة األتراك.
ولفت إلى أن القبارصة األت��راك ال يزالون يعتقدون
أنه ميكنهم ج�� ّر القبارصة الروم إلى إدارتهم القائمة بدال ً
من إقامة ش��راكة حقيقة تقوم على املس��اواة السياسية،

مش��ددا ً عل��ى أن القبارص��ة األت��راك وتركي��ا ل��ن يقبلوا
بفرض هذا األمر قطعياً.
وع��ن االنقالبي�ين العس��كريني األت��راك الفارين إلى
اليون��ان عق��ب محاول��ة االنقالب الفاش��لة الت��ي نفذتها
منظم��ة فتح الله غولن اإلرهابي��ة ،أعرب جاويش أوغلو
عن خيبة أمله في موقف الس��لطات القضائية اليونانية
في هذا اإلطار.
وأك��د جاوي��ش أوغل��و أن رف��ض احملكم��ة العلي��ا
اليوناني��ة إع��ادة االنقالبي�ين الفاري��ن ،ال يتطاب��ق م��ع
مبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن عدم تسليم االنقالبيني إلى تركيا يسبب
إف�لات منف��ذي محاول��ة االنقالب م��ن العق��اب ،وينتهك
حقوق أقرباء ضحايا هذه احملاولة.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن بالده ستواصل العمل
م��ع األصدق��اء اليونانيني إلع��ادة ه��ؤالء االنقالبيني من
أجل محاكمتهم في تركيا.
وأك��د في ه��ذا اإلطار أن الس��فارة التركي��ة في أثينا
قدّمت ل��وزارة اخلارجي��ة اليونانية طلبا ً جدي��دا ً إلعادة
االنقالبي�ين الثمانية الفارين ،مبينا ً أن الطلب يضم دالئل
جديدة حول تورطهم في محاولة االنقالب.
وق��ال إن حل املس��ائل العالقة بني تركي��ا واليونان
س��يأخذ وقت��اً ،مبين��ا ً ض��رورة تكثي��ف جه��ود البلدين
عل��ى القضاي��ا اإليجابية وتعزي��ز التعاون ف��ي مختلف
املجاالت.
وأش��ار في هذا الصدد إل��ى زيادة الزي��ارات رفيعة
املس��توى بني البلدين مؤخ��راً ،وخصوصا ً تل��ك الزيارة
الت��ي أجراها الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان إلى
أثينا مؤخرا ً وأهميتها الكبيرة.
وقال إن البلدين ميتلكان آلية حوار جيدة ومستقرة
حل��ل املس��ائل العالق��ة ،وب�ّي�نّ أن كثاف��ة اللق��اءات ب�ين
مس��ؤولي البلدين متخضت عن تش��كيل مجلس تعاون
رفي��ع املس��توى بينهم��ا ،وأن االجتماع املقب��ل للمجلس
سينعقد باليونان في النصف األول من العام احلالي}.

نهاية الوساطة األميركية

وعينّ الرئيس األميركي احملامي واملستشار اخلاص
ب��ه خ�لال احلمل��ة الرئاس��ية اليه��ودي ديف��د فريدمان
س��فيرا ً لب�لاده لدى إس��رائيل ،وه��و يدعم نقل الس��فارة
األميركية إلى القدس احملتلة ،كما عبّر عن دعمه لتوسيع
االستيطان في الضفة ،ويرفض كذلك حل الدولتني.
وينبع دعم أعضاء فري��ق ترامب في البيت األبيض
من كونهم يهوداً ،إال أن دعم بنس يأتي باعتباره مسيحيا ً
إجنيلياً ،ي��رى أن قيام إس��رائيل وهيمنتها يعجل بقدوم
املس��يح املخل��ص ال��ذي س��يقود معركة «هرمج��دون»،
التي س��تؤدي إلى االنتصار على الكف��ار وبا ّتباع اليهود
للمس��يح أو قتله��م ،وه��ذه العقي��دة ال تخ��دم اليهود في
النهاية ،ولكنها بالنسبة إلى الصهاينة محطة في اجتاه
احلصول على الدعم األميركي.
وق��د رأت صحيف��ة األوبزرف��ر البريطاني��ة أن دور
الوالي��ات املتح��دة كوس��يط س�لام ف��ي املنطق��ة انتهى
بع��د ق��رار ترام��ب االعت��راف بالق��دس عاصم��ة للكيان
الصهيون��ي ،وهي محقة في ذلك ل��وال أن املوقف العربي
كان متآمرا ً ملصالح ومكاسب مختلفة.
وقد كش��ف ق��رار ترامب عن ازدواجي��ة مواقف قادة
كل م��ن مص��ر والس��عودية ،فهم يرفض��ون الق��رار علنا ً
ويتعاون��ون مع��ه س��راً ،باس��تثناء األردن ال��ذي أب��دى
معارض��ة شرس��ة للق��رار دون أن يتمك��ن م��ن زحزح��ة
املوق��ف األميرك��ي .كذل��ك إن اعت��راض األردن ميك��ن
احتواؤه باملس��اعدات املالية ،ولكن مسألة السيادة على
األماكن املقدسة تظل عقدة خاصة بعد تدخل السعودية
في املنافسة عليها.
وف��ي هذا اإلط��ار؛ ج��اءت تصريح��ات رئيس جلنة
خدمات الدفاع في مجلس الشيوخ األميركي جون ماكني
الت��ي قال فيها إن مصر تتقهقر إلى الوراء ،مش��يرا ً إلى أن
حملة عبد الفتاح السيس��ي غير املسبوقة على «النشاط

بقلم :ماجد أبو دياك
السياس��ي وحقوق اإلنس��ان األساس��ية أدت إلى سجن
عش��رات اآلالف م��ن املعارضني ،مب��ن فيه��م  19مواطنا ً
أميركيا ً ونحو  3500شاب».
وقال معلقون سياس��يون إن اإلدارة األميركية ُتدرك
أن السيس��ي انقالبي وقات��ل ،ولكنها حتتاج��ه -في هذا
الوق��ت -الس��تكمال صفقة الق��رن ،خصوصا ً في الش��ق
املتعلق منها بسيناء.

مستقبل التسوية والصراع

أما بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية ،فقد بدأ التلويح
بالعصا لعباس حني قال ترامب إن «الفلس��طينيني قللوا
من احترام الواليات املتحدة ،وإذا لم يوافقوا على العودة
إلى محادثات الس�لام برعاية واش��نطن ،فإننا س��نعلق
مساعدات مبئات ماليني الدوالرات» .وأعرب عن أمله في
أن «يعود الفلس��طينيون إلى املنطق الس��ليم للسعي من
أجل السالم».
م��ن ناحي��ة أخ��رى ،أك��د ترام��ب -خ�لال اجتماعه
برئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية بنيامني ن�تن ياهو على
هام��ش املنت��دى االقتص��ادي العامل��ي في داف��وس -أن
«الس��فارة األميركية سيتم افتتاحها بالقدس في وقت ما
من العام املقبل ...لقد أزلنا القدس من طاولة املفاوضات»
حول أي تسوية قادمة مع الفلسطينيني.
وم��ن ناحيته��ا ،قالت املندوب��ة األميركي��ة في األمم
املتح��دة نيك��ي هيلي-في كلم��ة لها ب��األمم املتحدة -إن
«عباس رفض دور واش��نطن في عملية السالم» ،مؤكدة
أن «الس�لام احلقيقي يتطلب قيادة لديه��ا إرادة ومرونة
للمضي في عملية السالم ،إلى جانب االعتراف باحلقائق
الصعبة».
يأتي ذل��ك رغم ضعف موقف الس��لطة أصالً ،حيث
رف��ض عباس االنطالق من املجلس املركزي الفلس��طيني
التخ��اذ ق��رارات حاس��مة بش��أن التس��وية وإس��رائيل،
كما فش��ل في إجن��از إجماع وطن��ي فلس��طيني ملواجهة
تصفية القضي��ة ،إذ لم ينعقد املجل��س الوطني بحضور
كافة القوى مبا فيها حم��اس واجلهاد ،ورفض اتخاذ أي
خط��وات إلط�لاق مصاحل��ة حقيقية ووقف حص��ار غزة
على األقل.
وأم��ام ه��ذا التصه�ين األميرك��ي ،وانهي��ار عملي��ة
التس��وية ،وافتقار الس�لام اإلقليمي إلى أي فرصة للحل
رغ��م اندماج الس��عودية ومص��ر فيه؛ تب��رز احلاجة إلى
موحد يستند إلى رؤية وطنية جامعة،
موقف فلسطيني ّ
للتصدي خلطر الهيمنة الصهيونية املدعومة أميركياً.
وف��ي ه��ذا الس��ياق؛ ج��اء خط��اب رئي��س املكت��ب
السياس��ي حلماس إس��ماعيل هنية ،ليضع النقاط على
احل��روف ،ح�ين دعا إل��ى عقد مؤمتر فلس��طيني ش��امل
في الداخل واخلارج ،ملناقش��ة اس��تراتيجية فلسطينية
تتصدى لالس��تراتيجية األميركية/اإلس��رائيلية لضرب
قضيتنا الوطنية.
وطالب هني��ة بأن يكون على رأس االس��تراتيجية:
تعزي�� ُز املصاحل��ة الوطني��ة عل��ى قاع��دة الش��راكة
والدميقراطية ،واإلس��راع بإجن��از خطواتها دون عوائق
وتلك��ؤ ،وإنه��اء معاناة قطاع غزة .ولف��ت إلى أهمية تلك
االس��تراتيجية في ظ��ل فش��ل اس��تراتيجية املفاوضات
والتس��وية ،مضيف��ا ً أن «أوس��لو أصبح خل��ف ظهورنا،
ونريد أن نتفق على املقاومة بكل أشكالها»}.

«داعش» يعترف :مهمتنا منع إدخال السالح
للمقاومة في غزة
بث جهاز األمن الداخلي في غزة ،تسجيالً جديدا ً ملقطع فيديو يتضمن اعترافات الثنني من العائدين
من صفوف تنظيم داعش في سيناء.
وكش��فت إفادات العنصرين أن التنظيم يس��عى الس��تكمال احلصار املفروض على قطاع غزة ،الذي
يدخ��ل هذه األيام عامه الثالث عش��ر من خالل مص��ادرة البضائع ومنعها من الوص��ول إلى غزة ،ومنع
إدخال السالح اخلاص باملقاومة الفلسطينية.
وتضمن التس��جيل اعترافات سابقة لش��خص يدعى حمزة الزاملي وهو الذي ظهر في تسجيل قبل
أس��ابيع هاج��م خالله حركة حماس ونط��ق بحكم اإلعدام على أح��د عناصر التنظيم الس��ابقني ويدعى
موس��ى أبو زماط بزعم تهريبه الس�لاح لغزة ،وعلى وجه اخلصوص كتائب القس��ام الذراع العسكرية
حلركة حماس .وتظهر هذه االعترافات بأن الزاملي س��رق عتادا ً خاصا ً باملقاومني الفلسطينيني في غزة
قبل هروبه من قطاع غزة إلى سيناء.
وكان تنظي��م داعش قد هاجم في تس��جيل فيديو بث��ه ،حركة حماس وجناحها العس��كري (كتائب
القس��ام) وأفت��ى بـ«كفره��ا وردّتها» ودع��ا إلى تنفيذ هجمات مس��لحة ضده��ا ،إذ يته��م داعش احلركة
باعتقال عناصره في السجون}.
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األزمة بين بغداد وأربيل على أبواب االنتخابات العراقية
بعد أش��هر م��ن مراوحة األزمة ب�ين أربيل وبغداد
مكانه��ا عل��ى خلفي��ة االس��تفتاء ال��ذي أج��راه إقلي��م
كردس��تان الع��راق عل��ى االنفص��ال؛ ثم��ة مؤش��رات
وتطورات توح��ي بإمكانية التوصل إل��ى اتفاق إطار،
فبغ��داد -التي رفعت س��قف ش��روطها عالي��ا ً للعودة
إلى احل��وار مع أربيل -باتت منخرطة في هذا احلوار،
وأربي��ل الراغبة فيه تأمل عودة الدفء إلى العالقة مع
بغداد واجلوار اإلقليمي.
ويأت��ي موق��ف أربي��ل ه��ذا بع��د أن وج��دت أن
االس��تفتاء عل��ى انفصال كردس��تان لم يجلب س��وى
احلصار وتفاق��م األزمة املالية واملعيش��ية في اإلقليم،
لك��ن ما س��بق ق��د ال يعني التوص��ل إلى حل مس��تدام
لألزم��ة املتداخلة األبعاد ،خاصة في ظ��ل غياب الثقة

بني الطرفني.

احلوار الصعب

بعد سيطرتها على كركوك؛ كثيرا ًما تصرفت بغداد
بلغة املنتصر ،ولذلك لم تتوقف عن التحدث مع أربيل
بلغ��ة التهدي��د والوعيد ،ما لم تنفذ سلس��لة الش��روط
الت��ي أعلنتها حكومة حيدر العب��ادي ،وقد أذعن الكرد
لبعض هذه الش��روط ،مثل نشر القوات االحتادية في
املناطق املتنازع عليها ،وف��ي معظم املعابر احلدودية
والسدود واملنشآت النفطية واملطارات.
كم��ا أعلنوا جتمي��د نتائج االس��تفتاء ،بل وتنحى
مسعود البارزاني عن رئاس��ة اإلقليم حتت وطأة هذه
رض بغ��داد التي طلبت
الظ��روف ،إال أن كل ذل��ك ل��م ُي ِ
أن تعل��ن حكوم��ة اإلقلي��م صراحة تخليها ع��ن نتائج
االستفتاء.
وم��ع أن احملكم��ة
االحتادي��ة العلي��ا ألغ��ت
االس��تفتاء عملي��ا ً بوصف��ه
عملية غير دس��تورية تهدف
لالنفص��ال ،والك��رد وافق��وا
عل��ى ق��رار احملكم��ة؛ ف��إن
بغ��داد واصل��ت إجراءاته��ا
جت��اه اإلقلي��م ،إذ بات��ت
تتح��دث ع��ن التخل��ص م��ن
حكومته بوصفها غير مؤهلة
سياس��ياً ،وتص��ف إقلي��م
كردس��تان بإقلي��م الش��مال

بقلم :خورشيد دلي
خالفا ً للدس��تور العراقي الص��ادر عام  2005الذي أقر
هذه التسمية.
كم��ا اقترح��ت بغ��داد خف��ض حص��ة اإلقلي��م من
املوازن��ة العام��ة للدولة م��ن  %17إلى نح��و  ،%12كل
ذلك وض��ع اإلقليم أمام ظرف صعب وهو ال يجد أمامه
س��وى الدع��وة إلى احل��وار ،ويطال��ب ال��دول الكبرى
بالضغط على بغداد إلعادة النظر في سياس��تها جتاه
أربيل.
ولع��ل املتض��رر األكب��ر م��ن كل م��ا س��بق ه��و
املواطن الك��ردي الذي وجد نفس��ه في أزمة معيش�� ّية
غي��ر مس��بوقة ،أجبرت��ه على اخل��روج ف��ي مظاهرات
واحتجاج��ات عارم��ة كادت تتح��ول إل��ى ث��ورة ضد
السلطات السياسية في اإلقليم.
غاي��ة الق��ول مم��ا س��بق ،أن ذه��اب أربي��ل إل��ى
االس��تفتاء بعيدا ً ع��ن موافقة بغداد وال��دول اإلقليمية
واملؤث��رة ف��ي السياس��ة العاملي��ة ،وم��ن ثم سلس��لة
اإلج��راءات واخلط��وات الت��ي اتخذتها بغ��داد؛ جعلت
احل��وار ب�ين اجلانب�ين صعب��اً ،خاص��ة أن امللف��ات
اخلالفي��ة كثي��رة ،واالتهام��ات املتبادلة أكث��ر ،في ظل
غي��اب الثقة وعدم وج��ود إرادة حقيقي��ة للتوصل إلى
حل حقيقي لألزمة.
وم��ع مطل��ع الع��ام احلالي؛ ب��دا كأن ثم��ة ظروفا ً
وتط��ورات واس��تحقاقات تدفع مجتمع��ة نحو ذوبان
اجلليد بني اجلانبني ،وتفتح الباب أمامهما للدخول في

الهجوم التركي على عفرين ..أحدث حلقات المقتلة السورية
الوح��ش ال��ذي أفل��ت عقال��ه ف��ي س��ورية يبدو
كسالس��ل حديدي��ة مترابط��ة ،ك��دورات م��ن املعارك
املتتالي��ة ،املتجاورة ،وعبثا ً حت��اول إيجاد فاحتتها،
أو جذره��ا :ه��ل هي بقرار بش��ار األس��د إط�لاق النار
على املتظاهرين الس��لميّني منذ س��بع سنوات؟ أم في
طبيع��ة «البع��ث» نفس��ه ،وحركت��ه «التصحيحية»
التي ك ّرس��ت والد بش��ار حاكما ً مطلقا ً على س��ورية،
بق��وة ج ّراف��ات القت��ل اجلماع��ي والف��ردي وأش��كال
اإلخض��اع التي بات��ت معروف��ة؟ أم أن أصولها تعود
إلى االنتداب الفرنس��ي ،أم مظالم احلكم العثماني ،أم
الفتوحات اإلسالمية ،أم الرومانية ..وصوال ً إلى أبينا
آدم وأمن��ا ح��واء ،اللذين ل��م يربيا أوالدهم��ا بطريقة
صحيح��ة ،فكانت حكاي��ة قت��ل ابنهما قابي��ل ابنهما
الثاني هابيل؟ ال نفع رمبا لتس��اؤ ٍل كهذا .ولكنه على
األقل يتاب��ع هول السالس��ل املديدة للمقتل��ة الكبرى
الواقعة في سورية.
لنتف��ق على نقط��ة بدء كي ال نضي��ع في التأريخ
للمآس��ي السورية القدمية  -اجلديدة .نبدأ من حلظة
انفج��ار انتفاض��ة الس��وريني الس��لميني ضد بش��ار
األس��د ،وإرث حكم��ه عن أبي��ه .أول رصاصة أطلقتها
قوات��ه على تلك التظاهرات ه��ي نقطة االنطالق .ومن
بعدها ،ندخل في أتون السلسلة املتسارع ،حيث يقتل
سوريون س��وريني آخرين ،يس��تبيحون بذلك قتلهم
على يد أي كان .في هذه البداية من السلسلة ،يتسلح
س��وريون عفوياً ،فيردّون على القتل بحماية أنفسهم
منه .وال ميضي وقت طويل ،حتى تتش ّكل املجموعات
املسلحة ،ذات الطابع اجلهادي أو السلفي بغالبيتها،
وبجنس��يات األرض كلها ،تغرق املجموعات األخرى
غي��ر الدينية بس��طوتها ومالها ،فتك��ون أولى النوافذ
نحو القتل الدولي واإلقليمي.
هك��ذا يس��هل عل��ى بش��ار األس��د االس��تنجاد
مبيليش��يات إي��ران ومستش��اريها العس��كريني،
ليقتلوا بتصوي��ب واضح على الس��وريني ،ويهجروا
ويحاص��روا و ُي ِ
خضع��وا ويجوع��وا؛ ويقترب��وا م��ن
احلدود في اجل��والن ،احملتلة أصالً ،باحلجة الكاذبة
اياها ،فتكون الردود اإلس��رائيلية ف��ي عمق األراضي
الس��ورية ،بهجم��اتٍ دقيقة على ثكناته��م أو قوافلهم
الناقلة للسالح .لم تكن هذه الدورة كافية عسكرياً ،لم
تختتم ،ألنها لم تتم ّكن من حس��م ميزان القوى .فكان
ال��روس ،بطائراتهم وصواريخه��م ،يقتلون مزيدا ً من
الس��وريني .وكان الرد األميركي عليهم ،غير املعروف

إن كان تكتي��كا ً أو اس��تراتيجية ،بالتحال��ف الدول��ي
حملارب��ة اإلره��اب ،ال يختلف بتصويبات��ه عن الذين
س��بقوا أميركا .من يتذ ّكر ش��عارات تل��ك املرحلة غير
البعي��دة؟ كان القول الش��ائع بني جمي��ع القتلة إنهم
بصدد «معركة ضد اإلرهاب» ،على أس��اس أن نهاية
هذه املعركة ستكون نهاية احلرب في سورية.
ولكن :نس��وا منطقة متفج��رة ،وقضية متفجرة،
كانت تدور رحاها ليس بعيدا ً جداً ،في ش��مال ش��رق
س��ورية .املس��ألة الكردي��ة ،ذات اجل��ذور العميق��ة
واحلق املسلوب ،في لعبة األمم الكبرى املتحاصصة.
الكرد السوريون ،أو باألحرى قيادتهم األقوى ميدانياً،
فأسس��ت إدارتها
«ن��أت بنفس��ها» ع��ن تلك احل��ربّ ،
الذاتية .وس��اعدها بش��ار على ه��ذا الن��أي ،متذاكياً،
موارب��اً ،اعتقد أنه س��وف يتفرغ للك��رد حلظة تنتهي
املعركة ض��د اإلرهاب الت��ي خاضوا أكب��ر محاورها،
وأبدوا فيه��ا فعالية قتالية عالية ومتاس��كا ً وتنظيما ً
مفقودين عند نظرائهم من العرب.
اجلحافل التركية أعفت بش��ار األس��د من املهمة،
فدخلت في السلسلة ،بعدما خاصم رئيسها أردوغان
الفرع التركي من الكرد ،وح ّوله عن النضال الس��لمي،
فانتقل إلى ش��مال شرق س��ورية ،لعله بذلك يحصل
على أرض حتيي ش��يئا ً من الدول��ة الكردية املوعودة
من��ذ مائة عام .ولكن أردوغان ال يستس��لم بس��هولة.

بقلم :دالل البزري
رف��ع أرنب��ا ً منف��رداً ،فدخل بقي��ادة أركان��ه ،وجنوده
األنف��ار الس��وريني (اجليش احلر) وأعل��ن أن احلرب
ض��د اإلره��اب ل��م تنت��ه ،وأن احل��زب ال��ذي ش��ارك
بفاعلي��ة ضد اإلره��اب هو باألص��ل إرهاب��ي مرتبط
حميمي��ا ً بالف��رع التركي ال��ذي نزلت علي��ه اللعنات،
بعدما وصل احلوار معه إلى مبالغ متقدمة.
وإذا أردتَ إجم��ال اللوح��ة ،بع��د ه��ذه احللق��ة
اجلدي��دة ،التي ل��م توقف نش��اط احللقات الس��ابقة
َ
ميكن��ك القول إن س��ورية اآلن تش��هد «حرب
عليه��ا،
اجلمي��ع عل��ى اجلمي��ع» .تلك احلال��ة البدائي��ة التي
وصفه��ا الفيلس��وف اإلنكلي��زي ،توم��اس هوب��س،
بتش��اؤم واض��ح ،م��ن أن اإلنس��ان ف��ي حالت��ه
«الطبيعية» ،أي من دون أنظمة وال قوانني وال س��لطة
رادعة ،هو ف��ي حالة حرب دائمة ،ال يس��لم من العوز
واخلراب والتهجير والترحال واجلهل ،واحلرمان من
االبت��كار والتأري��خ والتذكر ..إلخ .لكن م��ا لم يلحظه
هوبس ،ما لم يتنبأ به ،وهو ابن القرن الس��ابع عشر،
أن «ح��رب اجلمي��ع على اجلمي��ع» ميك��ن أن ترتدي
تلويناتٍ خاصة ،كاحلاصل في السورية منها.
لي��س اجلميع متس��اوين في هذه احل��رب .مهما
قلن��ا عن س��قوط قتلى من ب�ين ال��روس أو األتراك أو

احلوار ،ولعل من أهم هذه الظروف واالستحقاقات:
 -1أن اخلط��وات التصعيدي��ة لبغداد أدت دورها
عملي��ا في حتجيم التطلعات السياس��ية لإلقليم ،ومع
وصول هذه اخلطوات إلى ما يش��به الذروة بات عمليا ً
احل��وار مخ َرج��ا ً مناس��با ً إلع��ادة ترتي��ب العالقة بني
اجلانبني.
ُ
 -2سلس��لة املب��ادرات الداخلي��ة الت��ي طرح��ت
وقدم��ت أبرزه��ا م��ن الرئي��س العراقي ف��ؤاد معصوم
وإي��اد ع�لاوي وأس��امة النجيف��ي ،وغيره��م م��ن
الشخصيات العراقية التي تتميز بالوسطية ،وقد كان
لهذه املبادرات مجتمعة دور في التهدئة وعدم وصول
األمور إلى اخليار العسكري.
 -3سلس��لة الوس��اطات اخلارجية الت��ي ُقدّمت،
بدءا ً مببادرة األمم املتحدة إلى الدور األميركي ،وصوال ً
إل��ى إع�لان كل من تركي��ا وإي��ران اس��تعدادها للقيام
بوس��اطة ب�ين اجلانب�ين .وجميعها س��اهمت نوعا ً ما
إل��ى جان��ب املب��ادرات الداخلي��ة -ف��ي فت��ح أبواباحلوار واختراق جدران األزمة.
 -4لع��ل التط��ور األه��م في ه��ذا املجال ه��و قرب
االس��تحقاق االنتخابي؛ فمع اقتراب موعد االنتخابات
البرملاني��ة املقررة في ش��هر أيار الق��ادم ،برزت حاجة
الكتل والقوى السياس��ية إلى بناء حتالفات سياس��ية
للفوز باألغلبية البرملانية.

بوصلة االنتخابات

والثاب��ت أنه رغ��م كل اخلالف��ات؛ ف��إن التحالف
الش��يعي -الكردس��تاني املج ّمد حاليا ً يحظى بأهمية
كبي��رة لدى القوى املتصارعة على املش��هد السياس��ي
العراق��ي ،ولعل ه��ذا ما يفس��ر الدافع األساس��ي وراء
التح��ول ال��ذي يق��وم ب��ه ن��وري املالكي جت��اه الكرد،
وكذلك املرونة التي حكمت سلوك العبادي مؤخراً.
فقبل أسابيع قليلة فقط؛ كان املالكي يصف الكرد

اإليراني�ين أو اللبناني�ين أو العراقي�ين أو األفغان من
مليش��ياتهم ،أو حت��ى الفرنس��يني أو البريطاني�ين أو
القوقازيني أو الصينيني من بني اجلهاديني ..فإن عدد
قتالهم والجئيهم س��خيف أمام هول عدد الس��وريني
منه��م ،فضالً عن بلدانهم التي إذا عادوا إليها س��املني
ولو مك َبّلني ،فلن يصدَموا مبش��هد خرابها ،كالذي نال
من سورية.
واحللقة اجلديدة من سلسلة القتل ال تختلف عن
س��ابقاتها :عملية «غص��ن الزيت��ون» يقودها األتراك
بطائراتهم وصواريخهم ،ولكن مبشا ٍة من السوريني،
يقتلون وجها ً لوجه س��وريني م��ن املجموعة الكردية
الت��ي اعتق��دت أن العال��م س��يكافئها بعدم��ا قاتل��ت
اإلرهاب بجدارة .معادلة توماس هوبس هنا حتتاج
إلى تعديل غير طفيف .إنها ليست حرب اجلميع على
اجلميع فحسب ،بل هي حرب بني أشقياء السوريني،
ِ
حاسبة ،يقينيّة.
فوق رأسهم قيادات مضبوطة،
وم��ا يجم��ع هذه القي��ادات كله��ا أنه��ا تدخل في
احلرب على س��ورية بهموم كلها «وجودية» ،مت ّوجة
بأكالي��ل أمجاده��ا الغاب��رة .ال��روس بقيصريته��م
التلي��دة ،اإليراني��ون بفارس��يتهم اإلمبراطوري��ة،
األتراك بعثمانيتهم السلطانية ،فضالً عن األميركيني
بعودته��م ،م��ع ترامب إلى عص��ر العظم��ة األميركية
البيض��اء ..ف��ي موقع��ة عفرين أخي��راً ،قيس��ت هذه
األح�لام اإلمبرطوري��ة بدق��ة احلس��ابات ،بش��طارة
اخلائض�ين بلعبة الش��طرجن على الرقعة الس��ورية،
البعيدة عن بالدهم احملروسة .الروس الذين اع ُتبروا
حلف��اء ضمنيّني للكرد انس��حبوا واس��تنكروا الهجمة
التركية برخاوة غير معهودة (قارن مثالً مع إس��قاط
األتراك طائرة روس��ية منذ ثالثة أعوام ،وشراس��ة ر ّد
بوت�ين على م��ا اعتبره «طعن��ة» تركية ف��ي ظهره)،
واإليراني��ون ابتع��دوا ،رمب��ا ألن «اش��تغاالً» كه��ذا
يفيدهم لناحية كردهم ...ومثلهم اإلسرائيليون الذين
ال تتع��ارض املقتلة مع اس��تراتيجيتهم ،إذ لن يجدوا
في الدنيا كلها أعداء وأصحاب حق على هذه الدرجة
من الشقاء.
الكرد اآلن ،العرب اآلن وفي ما مضى ،منذ مئة عام
 +ثالث س��نوات ،عندم��ا وعد البريطانيون الش��ريف
حس�ين باالس��تقالل عن العثماني�ين إذا قات��ل هؤالء
إلى جانبهم ،يحصل على مملكة الوحدة واالستقالل.
وكان��وا (أي البريطاني��ون) ف��ي هذه األثن��اء يعدّون
لوعد بلف��ور ال��ذي م�� ّزق األرض املوع��ودة بالوحدة
واالس��تقالل .احل��رب عل��ى عفرين اليوم تس��تحضر
ث��ورة الش��ريف حس�ين .وال��درس غير احملف��وظ ،ال
عربي��ا ً وال كردي��اً ،م��ن أن «احللف��اء» الدوليني ،وغير
الدوليني ،إمنا هم أصح��اب مصالح عليا ،يصرفونها
كـ«التزام��ات» ،برهة ،دائما ً قصيرة ،كفيلة بالكش��ف
السريع عن نفض أيديهم منها}.

األمان
 9 - 1299شباط 2018م
األمـان  -العــدد
(وحتدي��دا ً احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني بزعامة
مسعود البارزاني) بأبشع الصفات وال ُّتهم ،وكان أقلها
تهمة التحالف مع تنظيم الدولة اإلس�لامية (داعش)،
واملؤام��رة ض��د الع��راق ،والعم��ل ملصلح��ة املش��روع
اإلسرائيلي -األميركي ضد «محور املقاومة».
لك��ن اليوم ،ومع إحس��اس املالك��ي بصعود جنم
منافس��ه العبادي عل��ى وقع معركة املوص��ل وواقعة
الس��يطرة عل��ى كرك��وك ،جن��د خطاب��ا ً مختلف��ا ً ل��دى
املالك��ي؛ فالرج��ل ظه��ر قبل فت��رة على قن��اة «روداو»
الكردي��ة الت��ي تتبع لرئي��س حكومة إقليم كردس��تان
نيجيرفان البارزاني ،وبدأ يتحدث عن «اإلخوة الكرد»
وعن ضرورة دفع كامل املستحقات املالية لإلقليم.
وأضاف املالكي في املقابلة أن «الكرد س��يعودون
ش��ركاء وإخوان��ا ً ف��ي الع��راق» .وف��ي انتق��اد ضمني
ملنافس��ه العب��ادي ،أك��د أن «معاقبة الش��عب الكردي
لنيل أصوات أكث��ر في االنتخابات منطق معيب ،وغير
جائز من الناحية األخالقية والوطنية والشرعية».
والواقع أنه إذا كان املالكي قد اجته إلى التقرب من
الكرد ومغازلتهم من بوابة توتر عالقتهم مع العبادي،
فإن حتركه هذا نبّه العب��ادي إلى أهمية مغازلة الكرد
أيضاً.
وعلي��ه؛ ف��إن العب��ادي ال��ذي أرس��ل قوات��ه إلى
كرك��وك النتزاعه��ا م��ن ق��وات البش��مركة الكردية ،ثم
َ
وضع سلس��لة ش��روط تعجيزي��ة للحوار م��ع أربيل،
التق��ى عدة وف��ود كردية ببغ��داد ،ت ّوجها باس��تقباله
رئي��س حكومة كردس��تان نيجيرف��ان البارزاني (يوم
 20كان��ون الثان��ي) ف��ي زيارة ل��م ُيعلن عنه��ا ،وهي
األولى من نوعها منذ نشوء أزمة االستفتاء الكردي.
ويب��دي العبادي اس��تعداده لدفع رواتب موظفي
اإلقليم بعد تقدمي قائمة بأس��مائهم ،كأن املشكلة كانت
ف��ي القائم��ة! فيما الس��بب األساس��ي ه��و البحث عن
حتالف يحقق له األغلبية في البرملان تطلعا ً إلى والية
ثانية.
وف��ي املقاب��ل؛ ف��إن الك��رد الذي��ن كان��ت عالقتهم
سيئة جدا ً باملالكي ،ويعتبرون أن سياسته كانت هي
الس��بب الرئيس��ي في تفاقم أزمات اإلقليم ،وجدوا في
تقربه منهم فرصة لوض��ع قواعد جديدة إلدارة األزمة
مع بغداد ،خاصة أنهم أصيبوا بحالة من اإلحباط من
سياسة العبادي وشروطه التعجيزية.
وهك��ذا ،ف��إن محاول��ة املالك��ي التقرب م��ن الكرد
واس��تغالل أربي��ل هذه احملاول��ة حتوال إلى ما يش��به
فرص��ة أم��ام الك��رد لدف��ع العب��ادي إل��ى مراجع��ة
سياسته ،أو على األقل طريقة إدارته لألزمة مع أربيل،
عبر تذويب جبل اجلليد بينهما.

انقسامات وحتالفات

وم��ن مفارق��ات م��ا س��بق ،أن املنافس��ة ب�ين
العب��ادي واملالك��ي على التحال��ف مع الك��رد حتولت
إل��ى الضرب املتب��ادل من حتت الطاول��ة؛ فالعبادي ال
يترك مناس��بة إال وح ّمل فيها املالكي مسؤولية أخطاء
املرحلة الس��ابقة ،كأنه يقول -بطريقة غير مباش��رة-
إن املالك��ي كان وراء م��ا ج��رى باملوص��ل من س��يطرة
«داعش» عليها .واملالكي بدوره يس��تغل كل مناس��بة
التهام العبادي بأنه املشكلة.
وم��ع أن ثمة من يرى أن ه��ذه االتهامات املتبادلة
ب�ين العب��ادي واملالك��ي أمر ع��ادي ويندرج ف��ي إطار
اخلصوم��ة االنتخابية ،وأنه ف��ي العمق لدى كل طرف
قناع��ة ثابت��ة بأن��ه ال يس��تطيع إلغ��اء اآلخ��ر ،ورمبا
أحس بأهميته إذا وصل األمر إلى التفكير في املكونات
الشيعية األخرى ،وال سيما التيار الصدري.
ذلك أن ثمة من يرى أن تطلع املالكي لوالية ثالثة،
وعدم قدرته على تصور نفس��ه خارج السلطة ،مقابل
تطلع العب��ادي لوالية ثانية؛ كفي�لان بدفع األزمة مع
أربي��ل نحو احللحل��ة ،وأن طريق ذلك مي��ر بالتحالف
مع الكرد ولو بصيغة مختلفة عن التحالف الشيعي-
الكردس��تاني الس��ابق ،خاص��ة أن املالك��ي ق��د ال يجد
ق��وى لها ش��عبية ميكن��ه التحالف معها في الس��احة
الشيعية ،في ظل خصوماته السياسية الكثيرة.
وبغ��ض النظر ع��ن م��آل التنافس ب�ين العبادي
واملالك��ي عل��ى التحال��ف مع الك��رد؛ فإنه م��ع اقتراب
موع��د االنتخابات قد جند انش��طارا ً ف��ي حزب الدعوة
الش��يعي ،مقابل انش��طار أكبر لدى األحزاب الكردية،
إذ ثمة س��يناريو بدأ يلوح في األفق سيس��فر عن قائمة
للمالكي تتحالف مع حزب البارزاني ،وأخرى للعبادي
تتحالف مع أحزاب السليمانية.
فاملالك��ي يريد والية ثالثة بأي ثم��ن ،ومثله يريد
العب��ادي والية ثاني��ة ،فيما االنقس��ام الكردي يعكس
ص��ورة احلياة احلزبية في كردس��تان .إنه��ا املعادلة
اجلديدة لعالقة إقليم كردستان ببغداد؛ وهي معادلة
ق��د تطيح التوافقات التي حصرت رئاس��ة اجلمهورية
ف��ي الك��رد واحلكوم��ة ف��ي الش��يعة والبرمل��ان ف��ي
السنة}.
ُّ
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األمان الدولي

أردوغان والبابا يدعوان
إلى الحفاظ على وضع القدس

أك��د الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان
والباب��ا فرانشيس��كو ي��وم االثنني خ�لال اجتماعهما
ف��ي الفاتي��كان ،ض��رورة احلفاظ على وض��ع مدينة
القدس ال��ذي حددته القرارات الدولي��ة ،كما تناولت
احملادثات بينهما ظاهرة معاداة اإلسالم في الغرب.
وبح��ث اجلانب��ان قضي��ة اإلره��اب وض��رورة
تع��اون كل العال��م ملكافحت��ه ،إضاف��ة إل��ى مكافحة
ظاه��رة «اإلس�لاموفوبيا» .فف��ي أول زي��ارة لرئيس
تركي للفاتيكان منذ  59عاما ،اجتمع أردوغان بالبابا
لنحو ساعة ،ووصف الطرفان اللقاء بالودّي.
ونقل مراسلون عن مصادر في الرئاسة التركية
أن أردوغ��ان خرج ممتنا ً م��ن لقاء البابا ومس��ؤولي
الفاتيكان ،إذ أكدوا له أنهم يش��اركون تركيا ضرورة

احلف��اظ على هوي��ة القدس وف��ق القوان�ين الدولية
وعدم املساس نهائيا ً بأي جهة فيها.
وقالت املص��ادر إن اجلانبني اتفقا على مواصلة
اجلهود الدبلوماس��ية والسياس��ية الدولية للحفاظ
عل��ى وضعي��ة الق��دس ،وممارس��ة الضغ��وط على
اإلدارة األميركي��ة حلمله��ا عل��ى عدم نقل س��فارتها،
والضغط عل��ى أي دولة تقرر نقل س��فارتها للقدس،
وأفاد مراسلون نقالً عن مصادر الرئاسة التركية بأن
كل م��ا أرادت��ه تركيا م��ن دعم سياس��ي ومعنوي من
الفاتكان حصلت عليه.
ً
م��ن جهت��ه ،نش��ر الفاتي��كان بيان��ا ق��ال فيه إن
البابا وأردوغان ناقش��ا وضع القدس ،وأكدا احلاجة
إلى تعزيز الس�لام واالس��تقرار باملنطقة عبر احلوار

إطالق نار على رجل يحمل ساطور ًا
مقر الرئيس روحاني
لدى محاولته دخول ّ
أطلقت قوات األمن اإليرانية النار
عل��ى رج��ل كان يرتدي كفن��ا ً ويحمل
س��اطوراً ،لدى محاولت��ه دخول قصر
رئاسة اجلمهورية في شارع باستور
في طهران.
وأش��ار محاف��ظ العاصمة محمد
حس�ين مقيم��ي إل��ى أن الرج��ل «كان
يح��اول الدخ��ول عن��وة إل��ى مبن��ى
رئاسة اجلمهورية» ،مضيفا ً أنه أُدخِ ل
مستش��فى بع��د إط�لاق الن��ار علي��ه،
إثر جتاهل��ه حتذيرا ً من ح��راس املق ّر
بوجوب االمتن��اع عن الدخول .وأض��اف أن «القضاء
سيتابع املوضوع لكشف مالبسات احلادث».
وكان محس��ن همداني ،املس��اعد األمني حملافظة
طه��ران ،أعلن أن الرجل عمره نحو  35س��نة ،مش��يرا ً
إلى أنه «حاول اجتياز بوابات مؤسسة الرئاسة ،لكن
ق��وات احلماية األمنية ردعت��ه» .وأضاف أنه «أُصيب
في س��اقه ،بعد إطالق النار عليه ،ما منعه من متابعة

وزير سعودي:
عالقاتنا
مع تركيا
مميزة
ّ
على كافة
األصعدة

طريقه» ،وزاد« :نحاول حتديد هويته ودوافعه».
وأفادت وكال��ة األنباء الرس��مية اإليرانية (إرنا)
ب��أن الرج��ل جنح ف��ي جت��اوز أول حاج��ز ،علم��ا ً أن
أجه��زة األمن تفرض تدابير مش��ددة ف��ي املنطقة التي
تس��تضيف مؤسس��ات حكومي��ة مهم��ة أخ��رى .ولم
ُيع��رف ه��ل كان الرئيس حس��ن روحاني ف��ي املبنى
وقت احلادث.

ق��ال وزي��ر الش��ؤون اإلس�لامية والدع��وة واإلرش��اد
الس��عودي ،صال��ح ب��ن عب��د العزي��ز آل الش��يخ ،إن عالقات
ب�لاده وتركيا مميزة على كافة األصعدة الدينية والسياس��ية
واالقتصادية والعلمية.
جاء ذلك خالل استقباله ،رئيس الشؤون الدينية التركي،
علي أرباش ،ووفده املرافق ،في العاصمة الرياض يوم األحد،
حسب وكالة األنباء السعودية الرسمية (واس).
وق��ال آل الش��يخ إن «التواصل (بني الس��عودية وتركيا)
يصب دائما ً في مصلحة العالقات بني األشقاء».
وأش��ار إلى أن زي��ارة الوفد التركي للس��عودية «تؤكد أن
العالقة بني املؤسس��تني احلكوميتني في أعلى مس��توياتها».
وأك��د أن وزارته ماضية في برامجها التعاونية والتنس��يقية،
التي ب��دأت منذ بضع س��نوات ،مع رئاس��ة الش��ؤون الدينية
التركية.
وأض��اف« :نح��ن مس��تمرون به��ذا التع��اون ،ف��ي كاف��ة
املجاالت التي اتفقنا عليها سابقاً».
من جانب��ه ،قال أرب��اش إن «الس��عودية وتركيا دولتان

والتف��اوض ،م��ع احترام حق��وق اإلنس��ان والقانون
الدولي ،وكان بابا الفاتيكان قد أبدى موقفا ً معارضا ً
لقرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ونقل
سفارتها في تل أبيب إليها.
وفي ما يخص معاداة اإلسالم ،قال مراسلون إن
الرئي��س التركي والبابا اتفقا على خطوات مش��تركة
للقيام مبس��اع دبلوماس��ية لدى البل��دان األوروبية
ملواجهة معاداة اإلس�لام والتي��ارات العنصرية التي
بدأت تزداد ضد اجلاليات املس��لمة وغير األوروبية،
خاص��ة التركي��ة منها ،فض�لاً عن مواجه��ة التطرف
الدين��ي واإلرهاب .واتفق��ا أيضا ً على التنس��يق أكثر
لتقدمي املساعدات لالجئني.
وكان الرئيس التركي قد شدد على أهمية زيارته
للفاتي��كان بصفت��ه رئي��س ال��دورة احلالي��ة ملنظمة
التعاون اإلسالمي التي يبلغ عدد سكان دولها مليارا ً
وس��بعمئة مليون مس��لم ،وكون البابا فرانشيس��كو
الزعي��م الروح��ي للطائف��ة الكاثوليكي��ة ف��ي العالم،
معتب��را ً أن هذي��ن القطب�ين املهم�ين هم��ا ف��ي الوقت
الراهن مبثابة عنصر حاسم في املنطقة .وكان البابا
فرانشيسكو وأردوغان قد التقيا آخر مرة عام 2014
عندما زار البابا تركيا.
وبالت��وازي ،أج��رى أردوغ��ان زي��ارة إليطالي��ا
التق��ى خاللها الرئي��س اإليطالي س��يرجيو ماتاريال
ورئي��س ال��وزراء باول��و جنتيلوني ،وبح��ث معهما
العالق��ات الثنائي��ة وقضايا مش��تركة ف��ي مقدمتها
الهج��رة غي��ر النظامي��ة ،وانضم��ام تركي��ا احملتم��ل
إل��ى االحت��اد األوروب��ي .وقال مراس��ل اجلزي��رة إن
اجلانب�ين اإليطالي والتركي أكدا أنهم��ا قاما بخطوة
جديدة لتوطيد التعاون االقتصادي والسياس��ي بني
البلدين.
وف��ي مقابل��ة نش��رتها صحيف��ة «ال س��تامبا»
اإليطالي��ة ،ق��ال الرئي��س الترك��ي إن��ه ال خي��ار غير
انضمام ب�لاده إلى االحت��اد األوروب��ي ،رافضا ً بذلك
اقتراح نظيره الفرنس��ي إميانويل ماكرون باالكتفاء
بشراكة بني الطرفني}.

م��ن جه��ة أخ��رى ،انته��ز الش��يخ مول��وي عب��د
احلميد ،إمام أهل الس�� ّنة في مدين��ة زاهدان ،عاصمة
إقلي��م سيس��تان وبلوشس��تان ف��ي إي��ران ،الذك��رى
ال��ـ 39النتصار الث��ورة للدع��وة إلى إص�لاح النظام.
وطالب بـ «العدل وبرؤية متس��اوية إلى كل القوميات
والديان��ات» ،معتب��را ً أن «التن�� ّوع القوم��ي واملذهبي
ف��ي إيران فرصة بالنس��بة إلى الش��عب واحلكومة».
نوس��ع أنظارنا ،ولم تك��ن رؤيتنا
واس��تدرك« :إن ل��م ّ
متس��اوية إلى اجلميع ،ولم نح ّقق املطالب املش��روعة
للش��عب ،وإذا س��ادت الب�لاد احلزبي��ة والطائفي��ة،
فسيؤدي ذلك إلى سخط الشعب وكراهيتهم».
وتابع« :ال نعادي أحداً ،وال نريد إس��قاط النظام،
لكننا نرى أن إصالحه ضروري من الداخل .هدفنا من
التغيير ليس إس��قاط النظام ،بل إحداث تغييرات في
مؤسس��اته ،وإزالة ضغوط لم تكن لها نتائج ،وكانت
سببا ً لكراهية الشعب».
وش��كا من امتناع الس��لطات عن تعي�ين أفراد من
أهل الس�� ّنة في احلكوم��ة خالل عهد روحان��ي ،وزاد:
«نحن إيرانيون نطالب بحقوقنا ،ولسنا مخ ّربني».
يقي��م في إي��ران  20مليون��ا ً من أهل الس�� ّنة على
أق��ل تقدير .هؤالء مواطنون إيرانيون ،يجب أن ُتراعى
حقوقهم» ،وس��أل« :ملاذا ال ُي ّ
وظف مؤهلو أهل الس�� ّنة
في املدن التي يش�� ّكلون فيها أكثرية؟ الوحدة ال تكفي
بالشعارات»}.

إسالميتان مهمتان ومركزيتان».
وأضاف« :عندما نتح��دث عن التعاون بينهما ،وما ميكن
أن تفعالنه للعالم اإلس�لامي من مش��روعات ،فإن ذلك يش��ير
إلى مجاالت واسعة للغاية».
وأعرب عن تطلّعه الستكمال املشاورات (مع السعودية)،
عبر زيارة رسمية للعاصمة التركية أنقرة.
وف��ي س��ياق قريب ،أش��ار أرب��اش إلى م��ا يعاني��ه أبناء
العالم اإلس�لامي «م��ن ظلم واضطهاد وجه��ل وفقر وجوع في
دول متعددة» ،وأكد أن «التش��اور واحلدي��ث حول هؤالء ،أمر
مهم».
وحس��ب الوكالة الس��عودية ،فإن اللقاء ركز على «بحث
حتقي��ق مزيد من التعاون ب�ين البلدين ،ف��ي مختلف مجاالت
العمل اإلسالمي».
كذلك ناقش عددا ً من القضايا ذات االهتمام املتبادل ،دون
اإلشارة إليها.
ووصل رئيس الش��ؤون الدينية التركية ،مس��اء الس��بت
إلى الرياض ،في إطار زيارة رسمية استغرقت أيام}.
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لقطات سريعة

لألميركيين:
أردوغان
ّ
ارحلوا من منبج

ج��دد الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب
أردوغان دعوته واشنطن إلى سحب القوات
األميركي��ة من مدينة منبج الس��ورية ،مؤكدا ً
تصميمه على طرد «وحدات حماية الشعب»
الكردي��ة الت��ي تعتبره��ا أنق��رة «إرهابية»،
منها.
وذك��ر أردوغان ف��ي خطاب أم��ام نواب
كتلة ح��زب «العدال��ة والتنمي��ة» البرملانية
في أنقرة أن املس��ؤولني األميركيني «قالوا لنا
سنخرج من منبج ،ملاذا تبقون إذاً؟ ارحلوا».
وكان وزي��ر اخلارجي��ة الترك��ي مول��ود
جاويت��ش أوغلو قد طال��ب الواليات املتحدة
«باالنسحاب فورا ً من منبج» املدينة الواقعة
على بع��د نحو مئة كيلومتر إلى الش��رق من
منطق��ة عفري��ن ش��مال غربي س��ورية حيث
تش��ن أنق��ره عمليته��ا «غص��ن الزيت��ون».
وتهدف ه��ذه العملية إلى ط��رد «الوحدات»
املدعومة واملسلحة من قبل الواليات املتحدة
ملكافحة «داعش».
وقال أردوغان« :س��نأتي لتسليم منبج
ألصحابه��ا احلقيقي�ين» أي الع��رب ،متهم��ا ً
الوالي��ات املتح��دة ب��ـ«زرع وح��دات حماية
الشعب» في املنطقة.

تحقيق دولي في استخدام
أسلحة كيماوية في سوريا

أعلن��ت األمم املتح��دة فت��ح حتقيق في
تقاري��ر تته��م النظ��ام الس��وري باس��تخدام
أس��لحة كيماوية ،ف��ي هجمات ش�� ّنها أخيرا ً
عل��ى مدينتي س��راقب ف��ي إدل��ب ودوما في
الغوطة الش��رقية في س��ورية .وتزامن ذلك
م��ع تصاع��د دع��وات غربي��ة إل��ى التحقيق
ف��ي اس��تخدام الكيم��اوي ،ومطالبة روس��يا
بالضغط عل��ى النظام الس��وري لوقف هذه
الهجمات.
وأعربت جلنة األمم املتحدة للتحقيق في
وضع حقوق اإلنسان في سورية عن «القلق
إزاء تقاري��ر عدة يت��م التحقيق فيها اآلن ،عن
اس��تخدام قناب��ل ُيعتق��د أنها حتت��وي على
مادة الكلور ُتس��تخدم ألغراض عسكرية في
بلدتي س��راقب في إدلب ودوم��ا في الغوطة
الشرقية».
وقال رئيس جلنة التحقيق بول بينيرو
ف��ي بيان ،إن احلصار املف��روض على منطقة
الغوطة الشرقية اخلاضعة لسيطرة فصائل
املعارضة في دمش��ق «ينط��وي على جرائم
دولي��ة تتمث��ل ف��ي القص��ف م��ن دون متييز
والتجويع املتعمد للسكان املدنيني» .وأشار
إلى أن «التقارير عن تدمير ثالثة مستشفيات
عب��ر القصف اجل��وي في الس��اعات الثماني
واألربعني األخي��رة جتعل ما يعرف مبناطق
خف��ض التوت��ر مث��ار س��خرية» .والغوط��ة
الش��رقية مش��مولة في منطقة خفض التوتر
الت��ي مت االتف��اق عليه��ا الع��ام املاض��ي بني
تركيا وايران وروسيا.
كم��ا وردت تقاري��ر عن اس��تخدام الغاز
السام مرة ثالثة في محافظة إدلب املشمولة
أيضا ً بـ«خفض التوتر».

األمم المتحدة تطلب
وقف النار في سورية

دع��ت األمم املتح��دة إل��ى وق��ف ف��وري
لألعمال القتالية في أنحاء سورية ملدة شهر
على األقل مبا يس��اعد في إيصال املساعدات
اإلنس��انية ،مح��ذرة م��ن العواق��ب الوخيمة

األمـان  -العــدد  9 - 1299شباط 2018م
الناجم��ة عن اس��تمرار األزمة اإلنس��انية في
البالد.
ودع��ا املنس��ق املقي��م ل�لأمم املتح��دة
ومنسق الشؤون اإلنسانية وممثلو منظمات
األمم املتح��دة العامل��ة في س��ورية في بيان
مش��ترك أم��س ،إلى «وق��ف ف��وري لألعمال
العدائية ملدة ش��هر كامل على األقل في أنحاء
البالد جميعها ،للسماح بإيصال املساعدات
واخلدم��ات اإلنس��انية ،وإج�لاء احل��االت
احلرجة من املرضى واجلرحى».
وأش��ارت األمم املتح��دة إل��ى أن اخلطة
التي تقضي بإيصال املس��اعدات إلى بعض
املناط��ق تبق��ى « ُم ّ
عطل��ة بس��بب القي��ود
املفروض��ة عل��ى الوص��ول ،أو ع��دم التوافق
ف��ي ش��أن املناط��ق أو املس��اعدات أو ع��دد
املستفيدين».
وتوقف��ت األمم املتح��دة عن��د ت��ردّي
الوضع اإلنس��اني وتع ّذر إيصال املساعدات
نتيجة العمليات العس��كرية ،كما هي احلال
في محافظة إدلب ومنطقة عفرين.
واعتب��رت أن��ه «أم��ا وق��د أصبح��ت
االس��تجابة اإلنس��انية رهينة للقت��ال ،فهذا
عار على اجلميع».

تقرير أمني :ال تهديد
وجودي ًا «إلسرائيل»

ح�� ّذر تقرير جدي��د ملعهد أبح��اث األمن
القوم��ي ف��ي «جامعة ت��ل أبي��ب» ،احلكومة
اإلس��رائيلية م��ن أن «تن��ام عل��ى مجده��ا،
وتركن إلى حقيقة أن إس��رائيل تعيش أفضل
أوضاعها االس��تراتيجية منذ تأسيس��ها قبل
 70عام��ا ً وعل��ى قوتها العس��كرية الهائلة».
ونبّ��ه إل��ى أن «املطل��وب وض��ع سياس��ة
واضحة لدفع مستقبل الدولة لتكون يهودية
ودميوقراطية وآمن��ة وأخالقية» ،إال أنه رأى
أن «ال تهديد وجودياً» إلسرائيل.
ورأى واض��ع التقري��ر رئي��س املعه��د
أودي دي��كل أن��ه «م��ن أجل مواجه��ة طموح
إي��ران تعزي��ز نفوذها في الش��رق األوس��ط،
يتحتم على إس��رائيل إشراك دول من املنطقة
وخارجه��ا في هذا اجلهد املش��ترك» .واعتبر
أن «التق��دم ف��ي امللف الفلس��طيني ،وخفض
املطل��ب التحذي��ري إللغ��اء االتف��اق النووي
الدولي مع إيران ،سيتيحان إلسرائيل العمل
على بلورة حتالف دولي واس��ع للجم النفوذ
اإليران��ي الس��لبي في الش��رق األوس��ط ،مبا
في ذلك وقف تطوير الصواريخ الباليس��تية
ونش��ر األس��لحة املتط��ورة ل��دى أذرعها في
املنطقة» .وأضاف أن «املطلوب من إس��رائيل
التنس��يق الكامل مع الواليات املتحدة لتقود
ه��ذه الس��يرورة ،مب��ا ف��ي ذل��ك اس��تئناف
العملية السياس��ية مع الفلس��طينيني بدعم
من الدول العربية السنية».

الرئيس البولندي يعتزم
توقيع «قانون المحرقة»

«يه��دف إل��ى احل��ؤول دون اته��ام خاط��ئ
لبولن��دا وش��عبها باملش��اركة املمنهج��ة في
«احملرقة».
ور ّد الرئي��س البولن��دي عل��ى انتقادات
طاول��ت القان��ون لناحية أن��ه «يقيّ��د حرية
التعبي��ر» ،مؤك��دا ً أن��ه «ال يكب��ت الش��هود
والناج�ين م��ن احملرق��ة ل��دى احلدي��ث ع��ن
جرائم ارتكبها أفراد بولنديون».

تراجع احتياط تونس
من العملة األجنبية

تراج��ع احتي��اط العمل��ة الصعب��ة في
تونس إلى مس��تويات قياسية بسبب تفاقم
العجز التج��اري في ظل أوض��اع اقتصادية
واجتماعي��ة صعب��ة تعيش��ها الب�لاد من��ذ
س��نوات ،بينم��ا متس��كت أح��زاب يس��ارية
بكش��ف حقيق��ة اغتي��ال املع��ارض ش��كري
بلعيد ف��ي الذكرى اخلامس��ة للجرمية التي
أحدثت زلزاال ً سياسيا ً في تونس.
وأظه��رت بيان��ات نش��رها املص��رف
املرك��زي التونس��ي ،أن احتي��اط الب�لاد
م��ن العمل��ة األجنبي��ة واص��ل هبوط��ه إل��ى
مستويات حرجة ال تكفي إال لتغطية واردات
 84يوم��ا ً للم��رة األول��ى من��ذ ع��ام ،2003
بينم��ا تواجه تون��س صعوب��ات اقتصادية
واجتماعية خانقة.
وأف��اد املص��رف املرك��زي ب��أن احتياط
تونس م��ن العملة الصعبة بلغ  4.98بليون
دوالر ،أي م��ا يكفي لتلبي��ة واردات  84يوما ً
مقارن ًة بـ 101يوم في الفترة ذاتها من العام
املاض��ي ،ما يعرض البالد خلطر عدم س��داد
ديونها واس��تيراد بع��ض امل��واد الضرورية
كالطاقة واألدوية.

األمم المتحدة :مستشفيات
غزة مهددة باإلغالق

حذرت األمم املتحدة ،من أن مستشفيات
قطاع غ��زة مه��ددة باإلغ�لاق بس��بب نقص
الوقود ال�لازم لتش��غيل مول��دات الطوارئ،
وش��بكات الصرف الصحي ،مناش��دة الدول
املانحة توفير دعم عاجل.
وأك��دت حرك��ة «حم��اس» أن الس��لطة
الفلس��طينية تعل��ق دف��ع ثمن الوق��ود الذي
ُيق��دم عب��ر إس��رائيل .فيما تقول الس��لطة إن
«حم��اس» ل��م تنق��ل األم��وال حُ
املصل��ة م��ن
بي��ع أدوي��ة للمرضى ف��ي غزة ،وه��ي أموال
تستخدمها السلطة لشراء الوقود.
وق��ال مكت��ب األمم املتح��دة لتنس��يق
الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية
إن وق��ود الط��وارئ ف��ي املنش��آت احليوي��ة
في قطاع غزة «س��ينفد خالل األيام العش��رة
املقبل��ة» .وأض��اف أن خدم��ات الط��وارئ
والتش��خيص ووح��دات الرعاي��ة املرك��زة
وغرف العملي��ات في خطر ،ع�لاوة على 55
محطة للصرف الصحي ،و 48محطة حتلية
ومنشآت جتميع الفضالت الصلبة.

«بيتكوين» تخسر  536مليار
دوالر في  30يوم ًا

داف��ع الرئي��س البولندي أندري��ه دودا،
ع��ن مش��روع قان��ون متعل��ق بـ«محرق��ة
اليه��ود» كان مجل��س الش��يوخ ق��د أق�� ّره
األس��بوع املاضي ،وذلك بعد أيام من تعهده
التدقي��ق في بنوده قبل التوقي��ع عليه ،على
خلفي��ة توت��ر ديبلوماس��ي م��ع «إس��رائيل»
أثارت��ه القضية .وفي ما ب��دا جتاهالً لغضب
الدولة العبرية ،أعلن دودا ً أنه س��يو ّقع على
التش��ريع اجلديد ليدخل حيز التنفيذ .وقال:
«نح��ن ال ننكر أن حاالت ش�� ّر بالغ حصلت..
لك��ن ال ،لم تكن هن��اك طريقة منظمة ش��ارك
فيه��ا البولندي��ون» ،الفت��ا ً إل��ى أن القان��ون

تكبدت العمالت االفتراضية «بيتكوين»
خس��ائر ح��ادة من��ذ مطل��ع  ،2018م��ع
اس��تمرار تش��ديد حكومات حول العالم على
متداوليها.
ون��زل رأس امل��ال الس��وقي للعم�لات
االفتراضي��ة مجتمع��ة إلى نح��و  296مليار
دوالر خ�لال ت��داوالت يوم الثالث��اء املاضي،
مقاب��ل نحو  832مليار قبل ش��هر ،بخس��ارة
تقدر بنحو  536مليار دوالر.
وعمقت العمالت االفتراضية خس��ائرها
على مدار اجللس��ات القليل��ة املاضية ،حتت
وط��أة موج��ة هبوط ح��ادة طالت األس��واق
العاملية.
ونزلت عملة «بيتكوين» األكثر ش��هرة،
صب��اح الثالث��اء ،دون  6500دوالر ألدن��ى
مس��توياتها منذ تش��رين الثاني  ،2017قبل
أن ترتد في التعامالت املتأخرة وتصل سعر
الوحدة الواحدة إلى  7077دوالرا ً بخس��ارة
 3.05ف��ي املئة بع��د الظهر مقارنة بخس��ائر
صباحية فاقت  20في املئة.

وزير خارجية هولندا :عالقاتنا
مع تركيا مستمرة منذ أربعة قرون
وستتحسن بالتأكيد يوم ًا ما
ّ
قال وزي��ر خارجية هولندا هالبي زيجلس��ترا ،يوم الثالث��اء ،إن عالقات
بالده مستمرة مع تركيا منذ أربعة قرون ،و«ستتحسن بالتأكيد يوما ً ما».
جاء ذلك ضمن رد الوزير على
أس��ئلة ن��واب ،خ�لال جلس��ة ف��ي
البرمل��ان الهولندي بش��أن س��حب
أمس��تردام ،س��فيرها ل��دى تركي��ا
كورنيليس ف��ان ري ،غير املرغوب
بعودت��ه إل��ى أنق��رة ،عل��ى خلفية
أزمة نش��بت ب�ين البلدي��ن ،العام
املاضي.
وأضاف زيجلس��ترا« :سحبنا
س��فيرنا ،إال أن عالقاتن��ا مس��تمرة
عل��ى مس��توى القائ��م باألعم��ال،
وس��نواصل عالقاتن��ا التجاري��ة
أيضاً .لم يكن لدينا سفير في تركيا منذ فترة طويلة ،لذا لن يطرأ أي تغيير».
ولف��ت إل��ى أن اللقاءات بني البلدي��ن بدأت قبل عملية «غص��ن الزيتون»
العسكرية التركية في منطقة عفرين بريف حلب شمالي سوريا.
ومن��ذ  20كان��ون الثان��ي املاضي ،تس��تهدف القوات التركي��ة واجليش
الس��وري احلر املواقع العس��كرية لتنظيم��ي «ب ي د/ب��ي كا كا» و«داعش»
اإلرهابيني في عفرين ،مع اتخاذ التدابير الالزمة لتجنيب املدنيني أي أضرار.
ومض��ى وزير اخلارجي��ة الهولندي قائ�لاً ،إن «توقف لقاءاتنا وس��حبنا
السفير ليس له أي صلة مطلقا بعملية عفرين».
وبدأت األزمة بني أنقرة وأمس��تردام إثر عرقلة الس��لطات الهولندية لقاء
وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،ووزيرة األس��رة والسياس��ات
االجتماعية التركية فاطمة بتول صايان قايا ،بأبناء اجلالية التركية بهولندا
ف��ي آذار  ،2017ضم��ن أنش��طة تعريفي��ة متعلقة باس��تفتاء عل��ى تعديالت
دستورية شهدته تركيا في وقت الحق.
وأدانت أنقرة بشدة سلوك أمستردام بحق الوزيرين ،وطلبت من السفير
الهولن��دي كورنيلي��س ف��ان ري ،الذي كان يقض��ي إجازة ،ع��دم العودة إلى
ممارسة مهامه في تركيا حتى إشعار آخر.
وأعرب��ت اخلارجي��ة التركية في بي��ان اليوم ،عن اس��تعدادها للنظر في
عالقاتها مع هولندا ،حال أظهرت أمستردام اإلرادة التخاذ اخلطوات امللموسة
املطلوبة لتطبيع العالقات الثنائية.
وأفادت مصادر دبلوماس��ية تركية في وقت سابق ،بأن أنقرة قدمت إلى
اجلانب الهولندي بعض الش��روط لتج��اوز األزمة ،إال أن أمس��تردام لم تقدم
على أي خطوة على طريق تطبيع العالقات}.

أردوغان :أميركا تعمل في سوريا
ضد تركيا وإيران وروسيا
ج��دد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته لألميركيني مبغادرة منبج
ش��مال سوريا ،متهما ً واشنطن بعدم الوفاء بتعهداتها ،وبالعمل ضد مصالح تركيا
وإيران ورمبا روسيا في سوريا.
وق��ال أردوغان -أم��ام كتلته البرملانية ع��ن حزب العدال��ة والتنمية -إن على
الوالي��ات املتح��دة أن تخرج من منب��ج ،ألن «تركي��ا تعتزم إعادتها إل��ى أصحابها
احلقيقيني» (العرب).
وأش��ار إل��ى أن األميركي�ين لي��س له��م الصالحية وال احل��ق في تق��دمي الدعم
املسلح لوحدات حماية الشعب الكردية ،مؤكدا ً أن دعم منظمة إرهابية جرمية على
مس��توى القوانني احمللية والدولية ،وأن حكومته س��تقدم ش��كوى بهذا الشأن أمام
احملاكم الدولية.
وأوضح أن الواليات املتحدة أرس��لت خمسة آالف شاحنة وألفي طائرة شحن
للمنطقة ،متسائالً« :إلى أين ترسلون كل هذا؟ ما عالقة كل هذا بشمال سوريا؟ وإذا
قلتم إنكم ترسلونها ملكافحة داعش (تنظيم الدولة) فلن نصدقكم».
وأضاف الرئي��س أردوغان« :يعني هذا أن لديكم حس��ابات ضد تركيا وإيران
ورمبا روسيا» ،مجددا ً دعوته لسحب القوات األميركية من مدينة منبج.
وعبرت أنقرة مرارا ً عن نيتها توس��يع عمليتها العسكرية شرق الفرات ،داعية
األميركيني إلى االنس��حاب لتجنب مواجهة مباش��رة بني البلدين العضوين بحلف
شمال األطلسي.
فق��د طالب وزي��ر اخلارجية مولود جاوي��ش أوغلو الوالي��ات املتحدة يوم 27
كانون الثاني املاضي بـ«االنس��حاب فورا ً من منبج» املدينة الواقعة على بعد نحو
مئة كيلومتر إلى الش��رق من منطقة عفرين (شمال غرب) حيث تشن أنقرة عمليتها
«غصن الزيتون».
وكان اجليش التركي أطلق في العش��رين من الش��هر املاضي تلك العملية ضد
وحدات حماية الش��عب الكردية مبنطقة عفرين ،وق��ال إنها تهدف إلى إقامة منطقة
آمنة بعمق ثالثني كيلومترا ً شمالي سوريا.
وإل��ى جان��ب منبج الواقع��ة غربي الف��رات ،تس��يطر وحدات حماية الش��عب
املدعوم��ة أميركي��ا ً عل��ى ش��ريط ميت��د على ط��ول احل��دود التركية حت��ى العراق،
ويساعدهم في هذه املنطقة عسكريون أميركيون.
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هذا االختراق اإلماراتي للتحالف العربي في اليمن
إذا كان َث َّم َة من ال يزال يتس��اءل عن أس��باب عجز
اململك��ة العربي��ة الس��عودية ،وما يس�� ّمى «التحالف
العرب��ي» الذي تق��وده ،عن حس��م معرك��ة اليمن مع
احلوثي�ين ،عل��ى الرغم من م��رور ثالث س��نوات على
انطالق عملية عاصفة احلزم العس��كرية ،فلينظر إلى
م��ا يجري في عدن اليوم من انقالب على «الش��رعية»
التي تخوض الس��عودية احلرب في اليمن بذريعتها.
ولنأخ��ذ هنا بالتوصي��ف الذي أطلقه رئي��س الوزراء
اليمني ،أحم��د عبيد بن دغر عن أح��داث عدن« :هناك
ف��ي صنعاء يجري تثبيت االنق�لاب على اجلمهورية،
وهنا في عدن يجري االنقالب على الشرعية ومشروع
الدولة االحتادية» .ث ّم يطلق بن دغر صرخ ًة ،يناش��د
فيه��ا املنط��ق عند م��ن ال منط��ق لديه��م« :ال ينبغي أن
تذه��ب جهود الع��رب ودماؤهم في اليمن إلى س��قوط
الوحدة وتقس��يم اليمن ،وه��ذه جرميتها ال تقل فداح ًة
عن جرمية احلوثيني في صنعاء».
ذهبت مناشدات بن دغر ،ومناشدات رئيسه عبد
رب��ه منص��ور ه��ادي ،أدراج الرياح ،فق��وات املجلس
االنتقال��ي اجلنوب��ي ،املدع��وم إماراتياً ،تس��يطر على
معظ��م مناطق عدن ،وهي حتاصر مقر إقامة احلكومة
املدعوم��ة س��عودياً ،أو هكذا يفترض ،في املعاش��يق،
بدعم وإس��ناد إماراتي كامل .بل م��ا كان لهذه القوات
أن تس��يطر على عدن ،وتهزم قوات احلرس الرئاس��ي
وق��وات احلكوم��ة اليمني��ة ،ل��وال تدخ��ل الطائ��رات

واملدرعات اإلماراتي��ة .وقد جرى ذلك كله ويجري في
حني تقف السعودية من دون فعل ،اللهم إال مناشدات
تطلقه��ا ه��ي األخ��رى ،تن��ادي بتحكي��م لغ��ة العق��ل
وبتحريض
واملنطق! فكل شيء يجري حتت ناظريها،
ٍ
من حليفها اإلماراتي ،والكل يعلم أن السعودية قادر ٌة
على جلم التوتر في عدن ،إن أرادت.
تعيدن��ا األوض��اع ف��ي عدن إلى س��ؤا ٍل ل��م يغب
يوما ً عن املشهد اليمني ،أو حتى اللبناني أو السوري
أو العراق��ي .مل��اذا تنجح إيران وتفش��ل الس��عودية؟
واجلواب ببس��اطة أن إيران دول��ة متلك رؤية إقليمية
اس��تراتيجية ،وتعرف كيف توظ��ف أدواتها ،كما أنها
ٌ
ٌ
موثوق ،وميك��ن االعتماد عليه بالنس��بة لهم.
حلي��ف
قارن ذلك بالس��عودية التي أطلقت عملية عس��كرية،
بذريع��ة التص��دّي للخط��ر اإليران��ي عل��ى حدوده��ا
اجلنوبي��ة ،وذلك بعد أن خس��رت حدودها الش��مالية
في الع��راق .ولكن مجريات األحداث ف��ي اليمن اليوم
أثبتت أن السعودية لم تنطلق من رؤية استراتيجية،
وال حتى من هواجس جيبوليتكية ،بقدر ما أنها كانت
لولي
تدش��ينا ً لصناعة الزعامة الصاعدة ف��ي اململكة
ِّ
العه��د ،محم��د بن س��لمان ،الذي أراد احل��رب اليمنية
اس��تعراضي ًة ،مته��د الطريق له زعيم��ا ً قويا ً للصعود
إلى العرش ،فانته��ى األمر باململكة ُم ْس�� َت ْهلَ َك ًة بحرب
ٍ
اس��تنزاف ،ت��كاد تأت��ي عل��ى اس��تقرارها االقتصادي
واألمني.
وعل��ى الرغم م��ن أن
الت��ورط الس��عودي ف��ي
اليم��ن كان يكش��ف ع��ن
حقائق��ه املُ�� َّر ِة يوم��ا ً بع��د
ي��وم ،إال أن الس��عودية
بقيت تراوح ضمن مقاربة
الفش��ل نفس��ها ،ف�لا ه��ي
دعم��ت ق��وات الش��رعية
واملقاوم��ة عل��ى األرض
جدي ،وال هي حتى
بشكل
ٍّ
اس��تفادت م��ن الرئي��س

بقلم :أسامة أبو ارشيد
الذي يحظى بش��رعية دولية ،عبد ربه منصور هادي،
واألدهى أنها أوجدت كارثة إنسانية غير مسبوقة في
اليمن ،وصلت إلى ح َّد املجاعة وانتش��ار أمراض ظنها
العال��م قد انقرضت في بالدنا ،دع عنك الدمار الرهيب
الذي أحدثته ،ما جعل العالم يدينها ،ويدين حتالفها
بأقس��ى العب��ارات .وال يب��دو أنه��ا ف��ي وارد حتقي��ق
انتصا ٍر على احلوثيني ،وداعمهم اإليراني هناك.
يق��ود ما س��بق إل��ى ال��دور املري��ب ال��ذي تلعبه
اإلمارات في اليمن ،فهي بحق أحد جذور املشكلة فيه.
لم يكف اإلمارات س��يطرتها على موانئ اليمن وجزره
االستراتيجية ،بل إنها تريد سلخ جنوبه عن شماله،
كما أنه��ا تريد تنصيب أزالمها في ذل��ك البلد املنكوب،
مب��ا في ذلك أوالد الرئيس املخل��وع ،الراحل ،علي عبد
الله صال��ح .وفي حني تنهب اإلمارات اليمن وثرواته،

رئيس وزراء كندا يدعو لرفض «اإلسالموفوبيا»
خالل تكريم ضحايا االعتداء على مسجد
دع��ا رئي��س ال��وزراء الكن��دي جاس��تني ت��رودو الكندي�ين للوق��وف بوج��ه الرهاب من اإلس�لام
والعنصرية ،خالل احياء ذكرى ستة مسلمني قتلوا العام املاضي في هجوم على مسجد في كيبيك.
وأس��ف ت��رودو ألن جرائم الكراهية و«العنصري��ة» أصبحت أمرا ً «مألوفاً» وتقابل «بالتس��امح»
أحياناً ،وقال في البرملان انه «لم يكن ينبغي أبدا ً ان نصل الى هذه النقطة» .وأضاف« :ال ميكننا اعادة
احلياة الى الذين قتلوا ،لكن ندين لهم مبحاربة املش��اعر التي أدت الى خس��ارتهم .نحن مدينون لهم
بهذا لرفع الصوت والوقوف بشكل علني ضد اإلسالموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها».
حي س��كني ف��ي مدينة كيبيك بعد
وف��ي  29كانون الثاني العام املاضي اقتحم رجل مس��جدا ً في ّ
صالة العشاء وفتح النار على املصلني.
وباإلضافة الى مقتل ستة اشخاص ،أدى االعتداء الى إصابة أربعة من اجلرحى بإعاقات دائمة،
في واحدة من أسوأ الهجمات على مركز عبادة إسالمي في الغرب.
وف��ي اعق��اب االعت��داء جتم��ع اآلالف (مبن فيه��م ترودو ف��ي مدينة كيبي��ك) للتعبير ع��ن دعمهم
للمسلمني في البالد}..

االهتمام السعودي بمنطقة الساحل األفريقي ..األبعاد والخلف ّيات
ارتبط اس��م الس��عودية -في فضاء دول الساحل-
بنش��ر وتصدير الفكر «الس��لفي اجلهادي» إل��ى املنطقة؛
فق��د كان��ت الس��عودية احلاضنة الرئيس��ية للمدرس��ة
الس��لفية في أفريقيا ،خطابا ً وتأطي��را ً ومتويالً ،مما كان
له أثر في منافس��ة الطرق الصوفي��ة التقليدية والدخول
معه��ا ف��ي مع��ارك عقدي��ة وفقهي��ة ،عمق��ت اله��وة ب�ين
الصوفية واالجتاه السلفي.
وتعدّدت مظاهر احلضور السعودي في دول منطقة
الساحل فشملت اجلوانب الدعوية والتعليمية واخليرية
ُ
ضع��ف اقتصاديات
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة ،وعزز
دول املنطق��ة التدخ�� َل الس��عودي مل��لء الف��راغ الناج��م
ع��ن إلغاء تدخ��ل الدول��ة االقتص��ادي واالجتماعي ،مما
ش��جع حضور العديد م��ن املنظمات والهيئ��ات اخليرية
اخلليجية -وخاصة السعودية -في املنطقة.
وفي هذا اإلطار؛ ُيحس��ب للرياض متويل الكثير من
املش��اريع التنموية وتش��ييد العديد من البن��ي التحتية
في دول املنطقة ،ومنها منشآت إسالمية كبيرة ،كمسجد
املل��ك فيصل مبدينة جنامين��ا الذي بل��غ متويله حوالي
 16مليون دوالر أميركي ،ومسجد امللك فيصل في باماكو
الذي بلغت تكلفته نحو سبعة ماليني دوالر.
ث��م توس��ع النش��اط
الس��عودي مبنطق��ة الس��احل
وأفريقي��ا عموم��اً -من املجالالديني إلى اهتمام دبلوماس��ي
وإس��تراتيجي ،بع��د تنام��ي
حرك��ة التش��يّع ف��ي أفريقي��ا،
واحلضور القوي إليران كفاعل
دول��ي جدي��د عل��ى الس��احة
األفريقية.
فف��ي س��نة 2009؛ أصدر
معهد كارنيج��ي تقريرا ً حتدث
عن وج��ود عالق��ات وثيقة بني

الس��عودية واجلماع��ات املتطرف��ة في منطقة الس��احل،
واعتبر التقرير أن الكثير من اخلاليا النشطة في الساحل
تأسست في السعودية.
لك��ن صحفا ً وتقاري��ر إعالمية فرنس��ية ذهبت أبعد
من ذلك ،فح ّمل��ت الرياض عام  2013مس��ؤولية تنامي
أنشطة اجلماعات املتطرفة التي كانت حتتل شمال مالي،
واس��تندت ذات املصادر إلى العالق��ة الوثيقة التي تربط
زعيم جماعة أنصار الدين إياد آغ غالي بالسعودية.

حسابات متعددة

حس��ابات الرياض ته��دف لتحقيق كس��ب في أكثر
م��ن ورقة ،بعد خس��ارة الري��اض للعديد م��ن الرهانات
واس��تخالصها عِ َب َر بعض احلسابات اخلاطئة لديها في
أزمة حصار قطر.
ولعل من أبرز الدوافع السعودية -التي تقف خلف
متويلها القوة األفريقية املشتركة لدول الساحل -البحث
عن موطئ قدم في منطقة صراع تقع على متاس مع دول
الفضاء املغاربي ،التي تراجَ ع فيها الدور السعودي بعد
رفض أغلبها االصطفاف خلف الرياض في قضية حصار
قطر.

َت ْس َت ْن ِز ُ
ف السعودية ثرواتها فيه .حتى عدن ،املفترض
تد ُ
أن تكون حتت الوصاية الس��عودية ،حُ ْ
ِث اإلمارات
فيها قالقل تضعف املوقف الس��عودي ،ومع ذلك تبدو
س�� ِك َرتْ إلى ح��د الثمالة .الس��لوك
اململك��ة كأنه��ا ق��د َ
الس��عودي ،والذي وصل إلى حَ َّد صدور إشارات عنها
وجنوب��ي ،كما
ش��مالي
بالقب��ول بتقس��يم اليمن ،إلى
ٍّ
ٍّ
عبر عن ذلك رجل االس��تخبارات السابق أنور عشقي،
ي��دل مرة أخرى على أن الس��عودية ال متلك أي تصور
ملا ينبغي أن يكون عليه حال اليمن مس��تقبالً ،وال هي
تع��رف كيف تنتص��ر على إي��ران فيه ،ودف��ع خطرها
عنها.
التخب��ط ال��ذي تعرف��ه سياس��ات الس��عودية،
إقليمي��ا ً وداخلياً ،ينبغي أن يض��ع العقالء في اململكة
أم��ام احلقيقة .إلى أي��ن متضي الس��عودية وإلى أين
تق��ود املنطق��ة؟ ف��ي الس��احة الفلس��طينية ،مب��ا في
ذل��ك الق��دس .في حص��ار قطر ،ثم��ة عبث آخ��ر .وفي
س��ورية واليمن ومصر ..إلخ .حتى ف��ي داخل اململكة
انهارت ش��رعية حكم العائلة لصالح حكم الفرد .ومن
يتفحص املشهد بدقة يجد أن اإلمارات حاضرة في كل
ملفات تخبط الس��عودية وتوريطها محلي��ا ً وإقليمياً.
جنحت اإلمارات في اختراق نخب احلكم والدعاية في
اململكة}.

بقلم :سيدي ولد عبد املالك (بتصرف).
فمواقف الدول الرئيسية في املغرب العربي (املغرب
واجلزائ��ر وتون��س) من األزم��ة اخلليجي��ة ،املتمثلة في
التزامه��ا باملوف��ق احلي��ادي م��ن األزم��ة اخلليجية رغم
ضغوط الس��عودية على هذه البل��دان؛ جعلت الرياض
تبحث عن بدائل ميكن الرهان عليها في مس��اعي البحث
عن االصطفاف مع مواقفها املترنحة.
ورغ��م أن مواقف اجلزائ��ر وتونس واملغ��رب كانت
صادمة للسعودية؛ فإن املوقف املغربي حتديدا ً قد يكون
أكثر صدمة لها ،فالرباط تعتبر أهم حليف اس��تراتيجي
للرياض في منطقة املغرب العربي ،وكانتا تنس��قان معا
ُج ّل السياسات اخلارجية املتعلقة بالقضايا األفريقية.
نظام��ي موريتانيا وتش��اد (أهم
قد تك��ون مواق��ف
ْ
قوتني عسكريتني في مجموعة الس��احل) اللذين متاهيا ً
سريعا ً مع املوقف السعودي بإعالنهما قطع العالقات مع
الدوحة -أغرت الرياض بالتفكي��ر في البحث عن حلفاء
جدد مبنطقة الساحل ،يع ّوضون حلفاءها التقليديني في
الفضاء املغاربي اللصيق جغرافيا ً مبنطقة الساحل.
الورقة الثانية التي تقف خلف االهتمام الس��عودي
مبنطقة الس��احل قد تكون السعي لكسب و ّد األوروبيني،
إذ ل��م تك��ن احلكومات األوروبي��ة معجب��ة مبواقف دول
احلصار ،كم��ا أنها لم ُتب�� ِد قناعة باحلج��ج التي قدمتها
ه��ذه الدول ،ولذا س��رعان ما فش��ل ره��ان الرياض وأبو
ظبي على املواقف األوروبية الستمالتها في األزمة.
األهم ف��ي موقف الرياض وأبو ظب��ي حاليا ً هو رفع
االلتب��اس عن مواقفهم��ا املبهمة من األزمة في الس��احل،
بع��د إع�لان وزراء فرنس��يني -إبّ��ان التدخل العس��كري
الفرنس��ي في مالي بداي��ة  -2013تعه��د الرياض وأبو
ظبي بتمويل العمليات العسكرية الفرنسية في مالي.
كم��ا يترجم ه��ذا الدع��م وج��ود أجندة س��عودية/
إماراتية في املنطقة بدأ احلديث عن مالمحها قبل س��نة،

إثر تعهد اإلمارات بتمويل بناء مدرسة عسكرية لتدريب
جيوش مجموعة الساحل يقع مقرها في موريتانيا.

خطأ استراتيجي

كان الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون هو من
أقنع ول��ي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان بضرورة
دعم الرياض لقوة الس��احل العس��كرية ،ففرنسا تواجه
مش��اكل اقتصادي��ة أدت به��ا لتقلي��ص موازن��ة اإلنفاق
على اجليش ،ولذا فإنها تخطط لس��حب قواتها من مالي
واالستعاضة عنها بقوة أفريقية تؤدي نفس األدوار التي
كانت تقوم بها القوات الفرنسية.
ال تري��د فرنس��ا االس��تمرار ف��ي املس��تنقع األمن��ي
والعس��كري في مالي ،لكنها -في املقابل -متوجس��ة من
حدوث فراغ أمني قد يقود إلى عودة اجلماعات املتطرفة،
الت��ي كان��ت تس��يطر عل��ى مناطق واس��عة من الش��مال
املالي.
هناك س��عي فرنس��ي حثيث لل��زج بدول الس��احل
اخلم��س في احل��رب وكال ًة عن فرنس��ا بالس��احل حفظا ً
للنفوذ الفرنس��ي ،ولذا فإن السعودية قد ال تكون أدركت
أنه��ا مت�� ّول حرب��ا ً فرنس��ية تقوده��ا جي��وش أفريقي��ة
بالوكال��ة ،وه��ي تدفع مع اإلم��ارات مبلغ��ا ً ميثل نصف
فات��ورة التكالي��ف الس��نوية له��ذه الق��وة ،الت��ي قدّرها
الرئيس ماكرون بنحو  260مليون يورو.
لكن الرياض ترتكب -من الناحية اجليوستراجتية-
خطأ كبيرا ً بتمويلها القوة األفريقية للس��احل؛ فمجموعة
اخلم��س ه��ذه تنظ��ر إليه��ا حكوم��ات ونخ��ب أفريقي��ة
بع�ين الريبة ،باعتباره��ا إطارا ً صنعته فرنس��ا لتعظيم
نفوذها بالس��احل ،ولتقويض أو حتييد جهود املنظمات
وال��دول الت��ي تتحفظ عل��ى الوجود الفرنس��ي ،كبعض
أعض��اء منظمة التنمي��ة االقتصادية لدول غ��رب أفريقيا
(اإلكواس) واجلزائر.
ومبنطق الربح واخلسارة؛ فإن السعودية ستخسر
بهذه املقاربة اجلديدة -نقاطا ً صلبة كانت تعتمد عليهاف��ي أفريقيا ،عبر أجندتها اجلدي��دة التي تقوم على إنهاء
عالقتها باجلماعات اإلسالمية املرتبطة بها على الساحة
األفريقي��ة ،ووقف مش��اريع العمل اخلي��ري التي جعلت
س��ابقا ً الكثير من األفارقة املسلمني ينظرون إلى الرياض
كراعية ملصاحلهم وخادمة لإلسالم في أفريقيا}.
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استنتاجات مما يحدث في مصر قبيل االنتخابات الرئاس ّية
الدرام��ا الس��ريعة الت��ي تق��ع ف��ي مص��ر -املتأهبة
لالنتخاب��ات الرئاس��ية  -2018أدهش��ت املتابعني؛ فقد
ظه��ر اإلحلاح الش��ديد والصريح من النظ��ام على انفراد
املش��ير عب��د الفتاح السيس��ي بخ��وض االنتخابات ،في
غي��اب أي مناف��س حقيق��ي أو بال منافس عل��ى اإلطالق.
ُ
فضغ��ط على الفريق أحمد ش��فيق -العائ��د من اإلمارات
خل��وض املعرك��ة -حتى تن��ازل ،وهو يعل��م أن إصراره
سيودي به.
وكانت مفاجأة الفريق س��امي عنان -رئيس أركان
اجلي��ش املصري األس��بق -بإعالن الترش��ح أش��د و ْقعا ً
رغم تو ُّقع ذلك؛ فقد انتظر إعالن السيسي للترشح ليعلن
خوض��ه املعركة هو اآلخ��ر ،في بيان مقتض��ب انتقد فيه
السياسات التي ُتدار بها الدولة ،لكن اللكمة التي ُوجهت
إلي��ه أخرجته م��ن احللب��ة م ّتهَما بالتزوي��ر والتحريض
على القوات املسلحة!!
وأخي��را ً ل��م يج��د احملام��ي واحلقوق��ي خال��د علي،
وه��و املدن��ي الوحي��د الب��ارز في هذا الس��باق الس��اخن
قبل بدئه ،موضعا ً لنفس��ه وس��ط هذه السيقان الطويلة
والصراع العسكري على منصب الرئاسة ،فلملم أشياءه
وانسحب!!

ضعف النظام

يب��دو رع��ب النظام واضح��ا ً من خ��وض انتخابات
تنافس��ية تتق��ارب فيه��ا احتماالت ف��وز املرش��حني لها،
فضالً عن أن تترجح كفة ش��خصية أخرى غير السيسي،
وهو ما يؤكد أن النظام ليس بالقوة التي يحسبها بعض
املتابع�ين ،إال أن��ه يراه��ن عل��ى امتالكه القوة اخلش��نة
للدولة متمثلة في اجليش والشرطة.
ولكي نضع النق��اط فوق احلروف في هذه القضية؛
يجب أن نعلم أن السيس��ي يتحكم في هاتني املؤسستني
بط��رق ال تضمن له الس��يطرة الطبيعية عليهم��ا؛ أي إنه
ل��م يحقق هذا بح��ب وارتباط نفس��ي إيجاب��ي بهما ،بل
س��يطر على الش��رطة بتوسيع س��لطتها في التعامل مع
املواطنني ،وع��دم محاس��بتها على أخطائه��ا وجرائمها.
كما رفع س��قف الدخول املالية واالمتي��ازات االقتصادية
لها ،فص��ار مصيرها مرتبط��ا ً مبصيره؛ فللش��رطة تعلم
جيدا ً أنها هي أول ما سيزول من النظام إن سقط في هبة
شعبية.
وأما اجليش ،فإن املش��اركني املباش��رين من رجاله
ف��ي جرائ��م النظام -حت��ى في مذاب��ح رابع��ة والنهضة
ورمس��يس -ليس��وا بالكثرة التي نالحظها في الشرطة،
إال إذا اس��تثنينا ق��وات اجلي��ش العاملة بس��يناء ،فإنها
صنع��ت عداوات عميقة بينها وبني س��كان ش��مال ش��به
اجلزيرة ،بسبب اتساعها في العقوبة كما ً وكيفاً؛ احترازا ً
من العمليات اإلرهابية أو ردا ً عليها.
ول��و ربطن��ا األم��ور َ
بش ْ
��غل السيس��ي للجي��ش في
قضايا الصراع السياس��ي الداخلي ،وتس��ببه في صراع
استنزافي كبير له في سيناء ،وتوظيفه لقواته في تثبيت
س��لطته؛ لتوقعنا وجود نسبة غير قليلة من عدم الرضا
عن املشير في صفوف القيادة والضباط واجلنود .ولعل
الطريق��ة الت��ي يتعامل بها السيس��ي مع اجلي��ش ُتثبت
ارتفاع هذه النس��بة من عدم الرضا ،وإن كان في الغالب
مكتوم��اً؛ فق��د اهت��م بالس��يطرة عل��ى جه��از املخابرات
العس��كرية والس��يطرة به على بقي��ة اجليش ،واصطفى
لنفسه حراس��ا ً من أقرب الضباط إليه وأمهرهم ،وينتمي
بعضهم إلى الفرقة  777اخلاصة املتهمة باملش��اركة في
مذبحة رابعة العدوية.
وق��د منع السيس��ي غير حراس��ه من الدخ��ول عليه
بالس�لاح ،وبالغ ف��ي االحتراز األمني -حت��ى من زمالئه
القادة العس��كريني -في اللقاءات الت��ي ُتذاع على الناس
من وقت إلى آخر.

احلياد اخلارجي

ل��م يَخف التواط��ؤ اخلارجي اإلقليم��ي والدولي في
تنفي��ذ انقالب اجلي��ش ف��ي  3يوليو/مت��وز 2013؛ فقد
وقع��ت ضغ��وط غربية عل��ى الرئيس الش��رعي املعزول
محم��د مرس��ي حينئ��ذ ،وش��اركت بع��ض دول اجل��وار
املصري في اإلعداد واملس��اعدة عل��ى تنفيذ االنقالب ،مبا
لم يَبق فيه شك اآلن.
لك��ن م��اذا ع��ن املوق��ف اخلارج��ي مما يج��ري ،من
اإلصرار على عقد انتخابات رئاس��ية مصرية محس��ومة
قبل انطالقها لصالح السيسي؟
حني نس��تدعي ص��ورة م��ن التاري��خ العرب��ي قبل
دب في
حوال��ي قرن م��ن اآلن ،س��نجد أن الصراع ال��ذي ّ
اجلزيرة العربية بني الشريف حسني واألمير عبد العزيز
آل س��عود (املل��ك الحقاً) ،كان يش��هد تنافس��ا ً كبيرا بني
الطرفني على الفوز برضا بريطانيا ومساندتها له مقابل

بقلم :نبيل الفولي

عنان

املصاحل��ة الداخلي��ة التي تتن��ازل للمعارض��ة الثورية
قلي�لاً مقابل الصم��ت والس��كون الثوري ،عل��ى أن يتبع
ه��ذا هدوء ثوري بالتدريج ف��ي جبهات أخرى مثل اليمن
وليبي��ا .ولع��ل هذا ه��و خيار مل��ك الس��عودية واالحتاد
األوروبي وغيرهما.
ومهما يكن ،فإن من االس��تنتاجات املهمة للدراما ما
قب��ل االنتخابات في مص��ر ،أن اخل��ارج ال يعنيه من أمر
بالدن��ا إال مصاحل��ه ،وال يعب��أ بها إال ح�ين حتتوي على
بدائل خطرة عليه وعلى مصاحله.

فائدة لثوار يناير!

رعاية مصاحلها.
لك��ن مع ه��ذا ال بد م��ن أن نقول :إن السيس��ي ميثل
خي��ارا ً ملن يريد إع��ادة ترتيب املنطقة م��ن جذورها وفقا ً
ملصال��ح خاصة ،ومن هن��ا ميكن أن نرج��ح كونه خيارا ً
لإلمارات وإسرائيل وبعض أطراف اإلدارة األميركية.
أم��ا س��امي عن��ان ،فيمث��ل بدي�لاً مل��ن يري��د ملص��ر
االس��تقرار وإنهاء حالة الص��راع ،والوصول إلى نوع من

لم يتح��ول ث��وار  25يناير إل��ى أحافي��ر قدمية إلى
اآلن ،بل ما زال��ت هناك أصوات منهم ترتفع من وقت إلى
آخر تنادي باستعادة الثورة ومواجهة االنقالب ،أو تذ ّكر
العالم بكارثة اآلالف م��ن النفوس البريئة التي تتعرض
للمحاكمات اجلائرة والتنكيل والقتل البطيء في سجون
النظام.
وقد بدا بوضوح أن وجود مرش��ح ينافس السيسي
في انتخابات الرئاس��ة سيفتح باب اخلالف في صفوف
الثوار القدامى؛ خاصة بعد رسالة رجل األعمال اإلخواني

املصري يوس��ف ندا «الش��خصية» ،باس��تعداد اإلخوان
املسلمني لدعم عنان إذا ترشح بشروط ،هي:
الع��ودة باجليش إل��ى مهمته األصلي��ة املتمثلة في
خدم��ة الش��عب وحمايته وحماي��ة الدول��ة ،والطلب من
الرئي��س املنتخب محمد مرس��ي التن��ازل ملصلحة األمة،
وتطهي��ر القض��اء والش��رطة ،واإلف��راج ع��ن املعتقل�ين
وتعويضه��م ،وإعادة النظر في الق��رارات املتعلقة بثروة
مصر وحدودها.
فهل كان قيام السيسي باس��تبعاد املنافسني -بكل
وس��يلة -خيرا ً قدم��ه ملعارضيه بدون قص��د؛ خاصة أن
فوز عنان واملصاحلة معه سيعني في عيون الراديكالية
الثورية وضع نقطة النهاية لثورة  25يناير؟
واحلقيق��ة أنن��ا ل��و قلن��ا إن السيس��ي ق��دّم خدم��ة
للمعارضة -بهذه الدكتاتورية الفظيعة -بأن منعها من
االختالف والتش��رذم ،فإن هذا يعن��ي أن هذه املعارضة
عاج��زة عن االتفاق على رأي ،وع��ن إيجاد حلول للحالة
املصري��ة القائم��ة ،بل عاج��زة عن مج��رد ق��راءة الواقع
بص��ورة صحيحة متكاملة ،وعن املراهنة على زحزحات
الواقع وتطوراته واالستعداد لذلك مبا يالئمه.
إال أن ه��ذا ال مين��ع م��ن الق��ول :إن درام��ا م��ا قب��ل
االنتخابات تركت للمعارض��ة الثورية ذكرى مهمة ،هي
يوسع دائرة أعدائه داخلياً ،وتبدو سياساته
أن السيسي ّ
غير الئقة بأي دولة عاقلة مستقلة.
وبالتال��ي؛ إن التناق��ض تتس��ع دائرت��ه ،والغضب
املكت��وم يزداد م��ع الوقت ،وه��و ما يحتاج إل��ى توظيف
دقيق؛ بحيث ميكن لفظ ه��ذا النظام البائس دون إدخال
البالد في صراع أهلي يدمر كل شيء}.

مصر :التحقيق في اتهام حمدين صباحي و 12سياسي ًا
بالتحريض لقلب نظام الحكم
أم��ر النائب العام املصري ،املستش��ار نبيل صادق،
بفتح التحقيق ف��ي البالغ املقدم من احملامي محمد حامد
س��الم ،ضد قياديي «احلركة املدني��ة الدميقراطية» (13
عضواً) ،وعلى رأس��هم املرش��ح في انتخابات الرئاس��ة
املصرية عام  ،2014حمدين صباحي ،الذي يتهمهم فيه
بالتحري��ض على قلب نظام احلكم ،واإلضرار باالقتصاد
واألمن القومي املصري.
ً
وضم��ت القائمة إلى جانب صباح��ي ،كال من :خالد
داوود ،رئي��س ح��زب الدس��تور ،ويحي��ى حس�ين عب��د
اله��ادي ،ومحمد س��امي ،رئيس حزب الكرام��ة ،وداوود
عبد الس��يد (مخ��رج س��ينمائي) ،وفريد زه��ران ،رئيس
احل��زب املصري الدميقراطي ،وأحمد فوزي ،األمني العام
الس��ابق باحلزب املصري الدميقراطي ،ومدحت الزاهد،
رئيس حزب التحالف الدميقراطي ،وأحمد البرعي ،وزير
التضامن األس��بق ،وعمرو حلمي ،وزير الصحة األسبق،
وج��ورج إس��حاق ،وأحم��د دراج ،وعب��د العلي��م داوود.
وكل��ف النائب العام احملام��ي العام األول لنيابة ش��مال
اجليزة ،بفتح التحقيق في البالغ.
وكان البالغ رقم  1494لسنة  2018عرائض النائب
العام ،ادّعى أن��ه بتاريخ  30كان��ون الثاني  ،2018قام
املش��كو في حقهم ،باالش��تراك مع آخرين ،بـ«عقد مؤمتر
صحاف��ي بغ��رض إثارة ال��رأي الع��ام ،والتحريض ضد
الدول��ة املصرية ،واإلس��اءة إلى مؤسس��اتها في الداخل

ّ
وب��ث روح التش��كيك واإلحب��اط والفتنة بني
واخل��ارج،
الش��عب وبعض��ه ،وب�ين الش��عب ومؤسس��ات الدولة،
وش ّنوا ّ حملة تشويه متع ّمدة لإلضرار باألمن واالقتصاد
القومي املصري ،وزعزعة أمن البالد واس��تقرارها ،وذلك
لقلب نظام احلكم في البالد وإسقاط الدولة إلى األبد».
وذك��ر الب�لاغ أنه��م قام��وا م��ن خ�لال ه��ذا املؤمتر
الصحافي ،الذي تل ّقفته وسائل اإلعالم احمللية والعاملية
وعلى مواقع «يوتي��وب» والتواصل االجتماعي ،بإعالن
مقاطع��ة االنتخاب��ات الرئاس��ية ،املزم��ع إجراؤه��ا ف��ي
آذار املقب��ل ،ودع��وة املواطنني املصريني إل��ى مقاطعتها،
وحتريضهم على عدم املشاركة فيها ،وإثارة الرأي العام
ضد الدولة.
َ
ّ
ووف��ق ن��ص البالغ ،فق��د «ق��ام املبلغ ض��ده الرابع
(حمدي��ن صباح��ي) بإط�لاق االدع��اءات علن��ا ً ف��ي هذا
املؤمت��ر ب��أن ق��ال نصا ً ولفظ��اً :ال للمش��اركة ف��ي مهزلة
تس��مى انتخابات ،هذه ليس��ت انتخابات ،ال ضمانات ال
مرش��حني ال حريات ،يبق��ى مفيش انتخاب��ات ،ما نعلنه
اليوم نعلنه باس��م الفقرا اللي اكت��ووا بنار خضوع هذه
الس��لطة لتعليمات صن��دوق النقد الدول��ي والغالء اللي
طحن حتى الطبقة الوسطى ،فالحني وعمال وصنايعيّة
وأرباب مهن مش عارفني يستروا بيوتهم ،باسم كل اللي
قلبه احترق ألنه شاف التفريط بأرض مصر وبيع تيران
وصنافير للعد ّو الصهيوني عبر وسيط سعودي ،لكل من

حزب سامي عنان يطالب وزير الدفاع
بوقف «المهازل» بحق أسرته
اس��تنكر حزب «مص��ر العروب��ة الدميقراطي»،
ال��ذي أسس��ه ويتزعمه رئي��س أركان ح��رب القوات
املسلحة األسبق ،الفريق سامي عنان ،ما تتعرض له
أسرة «عنان» بقصد التنكيل بهم ،بحسب وصفه.
وتق��دم برس��الة  -ألول مرة  -إل��ى وزير الدفاع
املص��ري ،صدقي صبحي ،وإلى رئي��س أركان حرب
الق��وات املس��لحة احلال��ي ،محم��د فري��د حج��ازي،
قائ�لاً« :قي��ادات ورم��وز الق��وات املس��لحة تهان في
عهدكم وبعلمكم ،والتاريخ اآلن يكتب هذه اللحظات
من تاري��خ القوات املس��لحة ،والتي س��يظل يذكرها
التاريخ إلى األبد».
وأضاف احلزب« :البطل الصامد الفريق سامي
عنان م��ا أراد حتقيق مصالح ش��خصية لذاته ،فقط
أراد اخلي��ر ملصر وش��عبها وجيش��ها العظي��م الذي

يق��دره اجلميع ،لقد أراد أن يحف��ظ للجيش وقياداته
هيبتهم» .واختتم حزب مصر العروبة بيانه بالقول:
«برجاء أوقفوا هذه املهازل».
وقررتاألكادمييةالعربيةللعلوموالتكنولوجيا
والنق��ل البحري في اإلس��كندرية (ش��مال) ،التابعة
جلامعة ال��دول العربية ،إحالة جنل الفريق س��امي
عن��ان ،املس��تبعَد م��ن كش��وف الناخبني في س��باق
الرئاس��يات املقبلة ،إلى التحقيق؛ «لنشره تعليقات
سياسية على مواقع التواصل».
وقالت األكادميية ،في بي��ان لها ،إنها «أصدرت
ق��رارا ً بالتحقي��ق مع س��مير س��امي عن��ان ،املوظف
باألكادميي��ة للتحقي��ق؛ لنش��ره بع��ض اآلراء
والتعليق��ات عل��ى صفحته الش��خصية عب��ر مواقع
التواصل االجتماعي».

طالته العصا الغليظة الغاشمة لالستبداد الذي يحكمنا
معتقل�ين ومحبوس�ين وضحايا حب��س احتياطي ممدد
ومختفني قس��ريا ً ومقتولني خ��ارج القانون وكل املظاليم
املوجودي��ن في س��جون مصر ،باس��م الناس البس��يطة
الل��ي عاوزه تعي��ش بكرامة ،إحنا بنقول لن نش��ارك في
انتخاب��ات رئاس��ة اجلمهوري��ة  2018ألنه��ا انتخابات
بال مرش��حني وال ضمانات ..وش��عارنا الذي أطلقناه هو
ش��عار كل املصريني (خلي��ك في البيت) ،لن نش��ارك في
ما تري��ده هذه الس��لطة ونحمله��ا املس��ؤولية ،هي التي
ق��ادت الوطن إل��ى هذا امل��أزق نتيجة تعس��فها وتغ ّولها
وغطرستها وانفرادها بالرأي وهو الرأي اخلطأ».
وتضم��ن الب�لاغ أيض��ا ً تصريح��ات يحيى حس�ين
عب��د الهادي في املؤمت��ر ذاته ،التي قال فيه��ا« :بيان من
احلرك��ة املدني��ة الدميقراطية ،فليهنأ النظ��ام بفضيحته
وحده ..السبب الرئيس��ي في ما تعانيه مصر من تخ ُبّط
وسياس��ات فاش��لة ه��و احلك��م الف��ردي املطل��ق الذي ال
يراقب وال يحاس��ب ،ويحتقر الدس��تور الذي هو أس��اس
شرعية أي حكم ويضرب به عرض احلائط ،وعلى الرغم
من عدم وجود أي بادرة إيجابية من النظام لفتح املجال
الع��ام واحترام احلقوق واحلريات األساس��ية للش��عب
صاحب الس��يادة ،بل زادت املمارس��ات قبح��ا ً وفجاجة
م��ع اقتراب موعد ما أُطل��ق عليه االنتخابات الرئاس��ية،
س��واء بالتمدي��د غي��ر الدس��توري حلال��ة الط��وارئ ،أو
بالهندس��ة التعس��فية ملقدماته��ا وإجراءاته��ا للتحك��م
النهائي ف��ي مخرجاته��ا ونتائجه��ا ،أو تس��خير اإلعالم
لتش��ويه كل مناف��س محتم��ل ..وندع��و جموع الش��عب
املصري ملش��اركتنا ه��ذا املوق��ف الرافض لتل��ك العملية
جملة وتفصيالً .إن هذه املمارس��ات اخلرقاء قد جتاوزت
ح�� ّد اإلضرار بهيبة هذا الوطن الكرمي ،وباتت متثل خطرا ً
يتهدد الدولة املصرية بعد إقحام مؤسساتها العريقة في
مثل هذا املستنقع»}.

األمان
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األمان الثقافي

الحقيقية للحوار المستعجل بين قطر وأمريكا
الدوافع
ّ
ب ّرر وزي��ر اخلارجية األمريكي (تيلرس��ون) التقدم
ف��ي العالق��ات القطري��ة األمريكي��ة بالقول :قط��ر ،وبعد
الطل��ب اجل��دي للرئي��س ترام��ب م��ن جمي��ع ش��ركائنا
اخلليجيني خالل قم��ة الرياض في العام املاضي ،قامت
بإحراز تقدم كبير لتحس�ين اجلهود الرامية إلى مكافحة
اإلره��اب؛ في حني أن وزير الدف��اع األمريكي ماتيس في
توصيف��ه للعالق��ة القطري��ة األمريكية قال :تس��تضيف
«قط��ر» القاعدة اجلوية اجلديدة ،ومق��ر ملركز العمليات
اجلوي��ة املش��تركة ،وكذلك مق��ر قيادة القي��ادة املركزية
للقوات اجلوية األمريكية ،فضالً عن مقر القيادة املركزية
األمريكي��ة الت��ي توفر الدعم احلاس��م ملكافح��ة اإلرهاب
لدحر داعش واس��تراتيجية الرئي��س ترامب في جنوب
آسيا.
املب��ررات األمريكي��ة تصب��ح أكث��ر وضوح��ا ً عن��د
توصيف البي��ان الصادر عن اخلارجي��ة األمريكية لتلك
العالق��ة بالق��ول :إن قطر وقعت عقودا ً لش��راء أس��لحة
بقيمة  24مليار دوالر؛ وفي ذات الوقت وعدت باستثمار
 45ملي��ار دوالر في مؤسس��ات وش��ركات أمريكية؛ ولم
تتوق��ف ح��دود اإلش��ادة بقط��ر عند ه��ذا احل��د ،إذ ذهب
وزي��ر الدف��اع ال��ى اإلش��ارة ال��ى دور الدوحة ف��ي دعم

جه��ود الوالي��ات املتح��دة األمريكية في احل��رب الدائرة
في أفغانس��تان ،إذ دشنت أول رحلتني لطائرات الشحن
س��ي _ 17لتوفير الدعم اللوجس��تي للقوات األمريكية
في أفغانس��تان األس��بوع املاضي الت��ي تعاني في هذه
اللحظات من أسوأ كوابيسها.
أمري��كا باتت بحاجة الى قطر بش��كل واضح إلمداد
قواتها ش��به احملاصرة في أفغانس��تان ،خصوصا ً بعد
أن تده��ورت العالق��ات الباكس��تانية األمريكي��ة وبع��د
س��يطرة طالبا ً على  %70من أراضي البالد ،ومتكنها من
ف��رض طوق أمني على مدينة كاب��ول؛ فالنفوذ األمريكي
في أفغانس��تان يعان��ي من كابوس كبي��ر وهي بحاجة
لتفعيل قاعدتها في العيديد لتعويض القصور احلاصل
نتيج��ة تده��ور العالق��ة م��ع باكس��تان ،إذ ال يتوافر لها
الوق��ت الكاف��ي للبحث عن بدائل أو بن��اء قواعد جديدة،
خصوص��ا ً أن طالب��ان حترز تقدما ً س��ريعا ً ف��ي امليدان
بع��د التده��ور احلاص��ل ف��ي العالق��ات األمريكي��ة م��ع
باكس��تان؛ مفس��را ً بذلك التحول املتس��ارع ف��ي العالقة
القطرية األمريكية؛ فاالس��تثمارات القطرية واملشتريات
العس��كرية ليس��ت أمرا جديدا ً بحد ذاته بقدر التطورات
االستراتيجية احلاصلة في جنوب ووسط آسيا.

بقلم :حازم عياد
األه��م م��ن ذل��ك أن هن��اك خش��ية أمريكي��ة نتيجة
االنفتاح القطري على روسيا وزيارة شويغو وزير الدفاع
الروس��ي وتوقيع مذك��رات لم يفصح عنه��ا بني البلدين
في العام املاضي؛ سبقها تعاون عسكري وإنشاء قاعدة
تركي��ة واتفاقي��ات للتعاون املش��ترك مع أنق��رة هددت
النف��وذ األمريكي في اخلليج العربي؛ فتليرس��ون صرح
عل��ى نحو ال لبس فيه ب��أن قطر بإمكانه��ا االعتماد على
الوالي��ات املتحدة األمريكية في حماية س��يادتها ،داعيا ً
ف��ي بيانه ال��ى وقف احلم�لات بني دول احلص��ار وقطر
لتخفيض التوتر في اخلليج العربي.
بالنس��بة إل��ى قط��ر ،ف��إن التط��ورات املتعلق��ة
باالنتهاكات اإلماراتية ألجوائها من قبل طائرات ش��حن
إماراتي��ة أدت الى تصعيد كبير هدد مبواجهة عس��كرية
ب�ين الطرفني مس��ألة تدفع قط��ر إلى مزيد م��ن التعاون
ومحاولة بناء ش��بكة أمان واس��عة ملواجه��ة احتماالت
التصعي��د واملواجه��ة م��ع اإلم��ارات؛ مواجهة س��تبقى
مفتوحة عل��ى كل االحتم��االت؛ األمر ال��ذي ميثل بدوره
هاجس��ا ً لدى اإلدارة األمريكية التي تعاني من نكس��ات
في العديد من اجلبهات السياس��ية والعسكرية العاملية
الى جانب نكساتها في الساحة الداخلية األمريكية.

فاخلارجي��ة األمريكي��ة ،وم��ن خ�لال التركيز على
النج��اح ف��ي إقن��اع قط��ر بض��خ  45ملي��ار دوالر وعقد
صفقات تسلح ضخمة ،تفاخرت بالفرص التي ستتوافر
للعمال��ة األمريكي��ة في محاول��ة إلظهار األم��ر باعتباره
جناحات إلدارة ترامب وسياس��اته الت��ي اتخذت طابع
االبت��زاز ،فيم��ا رأى فيه��ا آخ��رون نوع��ا ً م��ن البلطجة؛
فالنجاح��ات االقتصادية وتوظيف العمالة أمر يحتاجه
ترامب ملواجهة خصومه في أمريكا.
بالنهاية ،فإن العالقات القطري��ة األمريكية ،وعلى
الرغم من احلوار االس��تراتيجي املعلن في واش��نطن ،إال
أنها س��تبقى في حكم الغيب وتفتقد ال��ى اليقني؛ فإدارة
ترامب تو ّرطت م��ن خالل صهر الرئيس جاريد كوش��نر
وطاق��م إدارته بالتصعيد احلاصل ف��ي اخلليج العربي
الذي أفضى الى اندالع األزمة القطرية ،ما يعني أن الثقة
س��تبقى في مس��تويات متدنية بني البلدي��ن؛ إذ يصعب
على قط��ر أن تث��ق ب��اإلدارة األمريكي��ة وتوجهاتها وأن
تتخلى عن انفتاحها على روسيا وتركيا وإيران.
يزي��د األمور تعقي��دا ً وغموض��ا ً الدواف��ع احلقيقية
لإلدارة األمريكية ،املمثلة بخش��يتها خسارة نفوذها في
اخللي��ج العربي وتراجع دورها كقوة اس��تقرار وس�لام
ف��ي املنطقة؛ ملصلحة ق��وى إقليمية صاع��دة ،فضالً عن
حاجتها املس��تعجلة لقطر لتعويض حالة التردي التي
تعان��ي منه��ا قواتها في أفغانس��تان ،ولعلها األس��باب
احلقيقي��ة له��ذا احل��وار االس��تراتيجي؛ أم��ر اس��تفادت
من��ه قطر بإظهارها ق��درا ً عاليا ً من املرونة واالس��تجابة
التفاعلي��ة؛ ولكنه��ا على األرجح ل��ن تع ّول علي��ه كثيرا ً
باعتباره سببا ً مباشرا ً حلماية سيادتها واستقرارها}.

سلمان العودة
يهاتف أهله
من سجنه
ترامب مع امير قطر

عباس :القدس عاصمة للشباب اإلسالمي
تحدي ًا لقرار ترامب
ّ
أعل��ن منت��دى ش��باب
املؤمت��ر اإلس�لامي للتعاون
واحلوار (اجلناح الش��بابي
ملنظمة التعاون اإلس�لامي)
الق��دس عاصم��ة للش��باب
اإلس�لامي لع��ام ،2018
وذلك ف��ي لقاء جم��ع وفودا ً
من  27دولة في مقر الرئاسة
الفلسطينية برام الله.
وأك��د املش��اركون ف��ي
املنت��دى الذي ُن ّظ��م في مقر
الرئاس��ة الفلس��طينية أن
الشباب الفلسطيني يحتاج
إل��ى برامج دع��م لتعزي��ز دوره في مواجه��ة االحتالل
ومخططاته لتهويد املدينة القدس.
ولتوحي��د اجله��ود العربية واإلس�لامية للوقوف
مع الش��باب الفلس��طيني ف��ي مدينة الق��دس احملتلة،
أعل��ن ممثل��و  27دول��ة عربية وإس�لامية ف��ي فعالية
احتفالي��ة ف��ي رام الل��ه بالضف��ة الغربي��ة ،برنامج��ا ً
تضامنيا ً بعنوان «القدس عاصمة للش��باب اإلسالمي
لعام .»2018
وقد شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس -في
كلمته خالل املنت��دى -على عروبة القدس واس��تقالل
الق��رار الفلس��طيني ،مؤكدا ً عل��ى رفض ق��رار الرئيس
األميرك��ي دونال��د ترام��ب اعتب��ار الق��دس عاصم��ة
إلسرائيل.
ويه��دف املنتدى ال��ذي يضم أكثر م��ن  35منظمة
ش��بابية ،إلى تنس��يق نش��اطات الش��باب اإلس�لامي
ف��ي الق��دس وخارجه��ا ،وتعزي��ز التنمية املس��تدامة
لبرامجه��م املختلف��ة ،وترس��يخ مفاهيم املش��اركة في
احلوار بني الثقافات واحلضارات.
وق��ال األم�ين الع��ام املس��اعد لش��ؤون فلس��طني
والق��دس مبنظم��ة التع��اون اإلس�لامي س��مير بكر إن

ق��ال عب��د الل��ه (جن��ل الداعي��ة س��لمان
الع��ودة) إن العائل��ة تلقت اتص��اال ً من والده
املعتق��ل ف��ي س��جن ذهب��ان بالس��عودية،
دون أن يفص��ح عم��ا تطرق ل��ه العودة خالل
االتصال.
وأض��اف عبد الل��ه خالل تغري��دة كتبها
عب��ر حس��ابه على تويت��ر إن وال��ده طمأنهم
على صحته وقال إنه بخير وعافية.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الداعية العودة وعددا ً آخر من الدعاة منذ خمسة
أشهر دون أن تفصح عن سبب هذا االعتقال.
وكانت التغريدة األخيرة التي كتبها س��لمان العودة على حسابه قبل اعتقاله من منزله؛
قائالً« :اللهم ألف بني قلوبهم ملا فيه خير لشعوبهم» في إشارة منه إلى األزمة اخلليجية}.

أردوغان لماكرون :ال أطماع لتركيا بدول أخرى

اختي��ار القدس عاصمة للش��باب اإلس�لامي سيش��كل
جس��را يس��هم م��ن خالله قط��اع الش��باب ف��ي تعزيز
العالق��ات االجتماعي��ة والثقافي��ة والسياس��ية
واالقتصادية مع الشباب الفلسطيني.
وق��ال وزي��ر الش��باب والرياض��ة األذري أزاد
رحيموف إن اختيار القدس عاصمة للشباب اإلسالمي
دلي��ل عل��ى نضوج وع��ي الش��باب اإلس�لامي ،كما أن
األنش��طة التي س��تعقد خالل العام مهم��ة لرفع وعي
املجتمع الدولي بأهمية املقدس��ات ف��ي القدس ورغبة
الفلسطينيني في احلياة والتطور والتقدم.
وق��ال وزير الثقافة والرياض��ة القطري صالح بن
غ��امن العلي إن دع��م املب��ادرة واجب إنس��اني وديني
وأخالق��ي وقانوني ،وأض��اف أن «الش��عب القطري ال
ينس��ى أب��دا ً دور الفلس��طينيني في بناء قط��ر احلديثة
عمرانا ً وإنساناً».
ووج��ه الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان
رس��الة إلى املنت��دى قرأها وزي��ر الش��باب والرياضة
الترك��ي عثمان أش��كن ،ق��ال فيه��ا إن حماي��ة الوضع
التاريخ��ي ف��ي الق��دس مه��م لس�لام منطق��ة الش��رق
األوسط واستقرارها}.

أكد الرئي��س التركي رجب طيب أردوغان لنظيره
الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون خالل اتص��ال هاتفي أن
تركيا ليست لديها أطماع في أراضي أي دولة أخرى.
وأضاف أردوغان أن العملية العس��كرية احلالية
ال ته��دف إال إلى تطهير منطقة عفرين ش��مالي س��وريا
ممن وصفهم باإلرهابيني.
وأف��اد قص��ر اإلليزي��ه ف��ي بي��ان ب��أن أردوغ��ان
وماكرون اتفقا خ�لال محادثتهما الهاتفية على العمل
ضم��ن خريط��ة طريق دبلوماس��ية في س��وريا خالل
األس��ابيع املقبلة ،واحلفاظ عل��ى االتصال الوثيق في
ما يتعلق بالعالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية.
وكانت فرنس��ا على لس��ان وزير خارجيتها جان
إي��ف لودريان قد أب��دت قلقها من العملية العس��كرية

التركية في ش��مالي س��وريا ،ودعت احلكومة التركية
إل��ى ضبط النفس ف��ي عملياتها ضد الق��وات الكردية
باملنطقة.
وق��ال املس��ؤول الفرنس��ي ف��ي تصري��ح قب��ل
أس��بوعني «أتيحت لي فرص��ة إبالغ نظي��ري التركي
أن ه��ذا الهج��وم يقلقن��ا» ،موضح��ا ً «رغم أنن��ا نتفهم
قلق تركيا إزاء أمن احلدود ال يسعنا سوى أن ندعوها
للتحل��ي بأقصى درجات ضبط النف��س في ما يتعلق
بهذا األمر».
يش��ار إل��ى أن الرئي��س الفرنس��ي انتق��د الش��هر
املاض��ي س��عي «بعض الق��وى» وحدها حل��ل األزمة
الس��ورية ،ف��ي إش��ارة إل��ى مفاوضات أس��تانا حتت
إشراف روسيا وتركيا وإيران}.
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حصاد الربيع
اإلسالميين؟
لماذا معاداة
ّ
تتن��زل ه��ذه الق��راءة املوجزة ف��ي إطار م��ا حققته
ثورات الربيع العربي من كش��ف وما أجنزته من تعرية
ملختل��ف املكونات الت��ي تؤ ّلف املش��هد العربي وخاصة
الطيف الفكري السياسي منه.
ميك��ن اجلزم بأن هذا الكش��ف هو أخط��ر وأعمق ما
أحدث��ه الزل��زال العنيف ال��ذي ضرب القواع��د الصلبة
للبن��اء الفكري ف��ي املنطق��ة العربية ،ورف��ع الغبار عن
الوزن احلقيقي لكل مكون ،وملختلف األدوار التي ينهض
بها في بنية املشهد وفي توجهاته.
أولى النتائج هي العجز الكبير الذي أظهرته النخب
السياسية والفكرية في إجناح ثورات الربيع ،وفي دعم
مس��ارها االنتقالي ،خاصة األمر ال��ذي عرفته كل الدول
التي عرفت ثورات شعبية.
األده��ى واألم�� ّر م��ن ذل��ك ه��و أن النخ��ب العربي��ة
الفكري��ة ش��اركت بق�� ّوة ف��ي إجه��اض جترب��ة الربيع،
وفي إعادة منظومة االس��تبداد إل��ى الواجهة من جديد،
فأعلنت العداء حلرية الشعوب التي طاملا تشدقت بأنها
تناضل من أجلها.

بقلم :محمد هنيد
لكن أهم ما يالحظ في حصاد املش��هد الثوري اليوم
ه��و موجة الش��يطنة والعداء املعلن للمكون اإلس�لامي.
وتشمل تسمية «املك ّون اإلسالمي» ،احلركات السياسية
ذات املرجعية اإلس�لامية وخاصة منه��ا حركة اإلخوان
املس��لمني .حي��ث ميثل اإلخوان دون ش��ك أه��م مكونات
الطيف السياسي العربي في كافة الدول وخاصة مصر،
وذلك منذ منتصف القرن املاضي وحتى قبل ذلك.
لكن رغم الوزن التاريخي والسياس��ي واالجتماعي
للحرك��ة وامتدادها األفقي والعمودي ،فإنها تش��هد منذ
سبع س��نوات موجة من الش��يطنة غير املسبوقة ،وهي
موجة تسمح بإبداء املالحظات التالية:
ل��م يش��فع ال��وزن التاريخ��ي للحرك��ة ف��ي تخطي
االمتح��ان الكبير ال��ذي فرضه الربيع العرب��ي وثوراته
املفاجئ��ة ،ول��م متكن��ه خبرت��ه التاريخية ف��ي التعامل
مع الس��لطة من اجتياز التحديات الت��ي فرضتها آليات
الدولة العميقة فرضا ً وخاصة في مصر.
فق��د جنح��ت ال��دول
العميق��ة ممثل��ة بالنظ��ام
العس��كري ف��ي إطاح��ة
أول جترب��ة دميقراطي��ة
مدني��ة داخ��ل أه��م ال��دول
العربية وأثقلها دميغرافيا ً
واس��تراتيجياً .لك��ن م��ن
جهة أخرى ،أظهرت حركة
اإلخ��وان املس��لمني تخبطا ً
ف��ي الكثي��ر م��ن امللف��ات
والقضاي��ا ،س��واء املتعلقة

للعابدين المخلصين
بقلم :د .محمد سعيد بكر
هذه وصايا لكل عابد لله تعالى ،مؤ ٍّد لفريضة الصالة أو الصيام أو الزكاة أو احلج ،أو حريص على
النوافل كالتهجد ،والضحى ،والصدقة ،والعمرة ،وصيام النافلة ،وغيرها من العبادات:
 ك��ن حريص��ا ً على حتدي��د وجتديد النيّة؛ ب��أن تكون خالصة لوج��ه الله العظيم> :وم��ا أمروا إالليعبدوا الله مخلصني له الدين حنفاء.<..
 كن مدركا ً ملقاصد تش��ريع العبادات كلها ،فهي للتهذيب وليس��ت للتعذي��ب ،وهي محطات تنقيةلذنوبنا ،وترقية لدرجاتنا ،وتقوية لقلوبنا .كما أن غايتها العظمى :ذكر الله العظيم ،قال تعالى> :وأقم
الصالة لذكري<.
 ك��ن فاهم��ا ً معن��ى العبادة ،وأنها أوس��ع م��ن أن يت��م حصرها في م��كان كاملس��اجد ،أو في زمانكرمضان ،على ما في املساجد ورمضان من شرف ،لكن العبادة :هي كل عمل صحيح (موافق للشريعة)
تقوم به في أي زمان ومكان ،تبتغي به َم ْر َ
ضات الله> :قل إن صالتي و ُن ُس��كِي وم َْحيَاي وممَ َاتِي لله رب
العاملني<.
 كن مدركا ً أن لقبول العبادة مهما عظمت شرطني أساسيني :صدق النيّة ،وموافقتها للشريعة. كن واعيا ً أن دين الله تعالى يتك ّون من ثالثية متكاملة وهي :عقيدة يشتق املؤمن أصلها من أركاناإلميان ،وعبادة يشتق املسلم أصلها من أركان اإلسالم ،ومعاملة يشتق املسلم أصلها من اإلحسان.
 كن جاهزا ً مستعدا ً حاضرا ً قبل الدخول في أي عبادة ،وحسن التحضير يضمن لك متام احلضور،ومن حس��ن التحضير :الطهارة بني يدي كل عب��ادة ،وتربص دخول وقت تلك العبادة( :وانتظار الصالة
بعد الصالة) >ولو أرادوا اخلروج ألَعَ ُدّوا له عدة<.
 ك��ن مدركا ً لش��رف النيّات في العبادات ،وكيف أنها تس��د مكان العبادة نفس��ها عند العجز عنها:«من مات ولم يغز ،ولم يحدث نفسه بالغزو ،مات على شعبة من النفاق».
 ك��ن مدركا ً لفقه املوازنات في تقدير حجم تلك العب��ادات ،فكلها مطلوبة ،لكن وزن عبادة كاجلهاد(الفريضة) مقدم على عبادة إعمار املس��جدين (احلرم املكي واملدني) ،ال س��يما عندما يس��تباح املس��جد
الثالث (األقصى املبارك).
 كن حسن الترتيب لفقه األولويات؛ فالفريضة مقدمة على النافلة ،وفِي ك ٍّل خير. كن حاضراً؛ خاشعاً ،شديد التركيز ،غير غافل ،وال ساه ،وال مخمور سكران ،أثناء أدائك لعبادتك،غني عنك وع��ن عبادتك( :ال تقربوا
فأن��ت ب�ين يدي ملك امللوك تع��رض حاجتك ،وأنت محتاج ل��ه ،وهو ّ
الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون).
 ك��ن حريص��ا ً على العبادات اجلماعية مل��ا فيها من بركة اجلماعة (ص�لاة جماعة ،وحج ،وجهاد،ودعوة  ،)..حرصك على العبادات الفردية ،ملا فيها من صفاء.
 كن حريصا ً على عبادات السر (الصدقة اخلفية) حرصك على عبادات الظهور (الصدقة العلنية):>إن تبدوا الصدقات فنع َّما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.<..
 كن حريصا ً على عبادات تبذل فيها جهدك كالصالة والصيام ،حرصك على عبادات تبذل فيها مالككالزكاة ،واطلب من الله تعالى تيسير عبادات تبذل فيها اجلهد واملال كاحلج والدعوة واجلهاد}.

بالثورة نفسها أو بالسياق االنتخابي ما بعد الثورة في
مصر أو في تونس أو في ليبيا.
ه��ذا التخب��ط ،املصح��وب دائما ً بخط��اب الضحية
وجه أخطر الضربات إلى الثورات،
التاريخية ،هو الذي ّ
عجل بانتكاس��تها بل ودفع كثيرين من أعداء
وهو الذي ّ
الثورة إلى االصطفاف مع القوى االنقالبية.
ث��م إن مجموع��ة الذرائ��ع الت��ي قدمه��ا اإلخ��وان
املس��لمون لتفس��ير فشل ممارس��تهم السياس��ية خالل
الث��ورة وبعده��ا ال تبدو مقنعة ،خاصة أنها تس��عى في
أغلبه��ا إلى اس��تعادة خط��اب الضحي��ة التاريخية من
ناحي��ة وإلى وضع أس��باب الفش��ل دائما ً عل��ى اخلارج
وعلى اآلخرين.
تتمث��ل املالحظ��ة الثاني��ة ف��ي الع��داء املفاج��ئ
ال��ذي أظهرته قوى مدني��ة وسياس��ية وفكرية جلماعة
اإلخ��وان ولفت��رة حكمهم .ه��ذا العداء املعل��ن طرح منذ
بداي��ة الثورات عددا ً من نقاط االس��تفهام حول الس��بب
العميق لهذه حلالة ..فق��د نختلف معهم ومع خياراتهم
السياس��ية والفكرية بش��كل كبير ،لكن ه��ذا االختالف ال
يفس��ر حالة العداء التي ش��هدناها مؤخ��را ً في خطابات
أغلب الطيف السياسي والفكري العربي.
لق��د أجمع��ت التي��ارات القومي��ة واليس��ارية،
الش��يوعية املاركس��ية واللبرالية ،على شيطنة اإلخوان
وعلى ربطهم بالعنف والتطرف وحتى باإلرهاب .بل إن
حركات تنتمي إلى الطيف اإلس�لامي أعلنت هي األخرى
العداء خطابا ً وممارسة حلركة اإلخوان.
صحيح أن نقد األداء السياسي للحركة ميثل واجبا ً
فكري��ا ً عل��ى النخب العربي��ة ،لكن ارتقاءه الس��ريع إلى
مطاف العداء والش��يطنة ال يجعل منه عمالً فكريا ً نقديا ً
بق��در ما يحي��ل بأغلبه على خانة الفعل االس��تخباراتي
ت��ارة أو ردّة الفعل املرضية البائس��ة ت��ارة أخرى .كيف
ميكن مثالً أن نفهم اصطفاف القوى السياس��ية العربية
إل��ى جان��ب أطروح��ات األنظم��ة وخياراته��ا -الدموية
غالباً-ورف��ض التعاطف أو حتى احت��رام االختالف مع
قوى كانت إلى زمن قريب مصطفة معها في نفس خندق

املعارض��ة ؟ ملاذا تنجز التي��ارات الفكرية العربية اليوم
نفس الفعل الذي كان ينجزه النظام االستبدادي العربي
منذ فترة االستقالل عن االستعمار األجنبي؟
آخر املالحظات تدور حول األدوار اخلارجية ملجال
الربي��ع العرب��ي ،س��واء عربي��ا ً أو دولي��اً ،ودوره��ا في
ش��يطنة املكون اإلس�لامي .فقد أجمعت الق��وى الدولية
عل��ى تفعيل العداء التاريخي القدمي لكل ما هو إس�لامي
أو مرتبط باإلسالم ،ووجدت ضالتها في حركة اإلخوان
املسلمني أو من تسميهم باإلسالم السياسي.
تاريخيا ً ما كان ميكن القمع والتعذيب والقتل الذي
تعرض له أعضاء احلركة وأفرادها وال يزالون إلى اليوم
ليكون لوال الضوء األخضر الدولي .وليس اإلطراء الكبير
الذي يحظى به النظام الدموي في مصر من قبل األبواق
الدولي��ة وخاصة الصهيونية الرس��مية إال تأكيدا ً للدعم
الدولي الذي يحظى به رغم كل املجازر التي ارتكبها.
أم��ا الدول العربي��ة واإلقليمية التي لم تش��ارك في
ش��يطنة اجلماعة ،بل دافعت عنها واعترفت بها إقليميا ً
مث��ل تركي��ا أو عربي��ا ً مث��ل قط��ر ،فإنه��ا دول تعرض��ت
حملاولتني انقالبيتني تهدفان إلى تغيير نظام احلكم .إن
شيطنة دولة تركيا رغم جناحها االقتصادي واالجتماعي
الكبير ،وكذلك ش��يطنة قطر رغم كل إجنازاتها اإلقليمية
والعربية ،ال تخرجان عن املش��هد العام املعادي للمكون
اإلس�لامي وحقه في املمارسة السياس��ية التي أوصلته
إليها صناديق االنتخاب في تونس وفي مصر.
ال ميثل مش��هد احلصاد هذا غي��ر واحد من الدروس
املستخلصة من ثورات الربيع العظيمة ،وهي خالصات
تف��رض على اجلمي��ع مراجعات عاجلة م��ن أجل إيقاف
النزف احلاد الذي يعرفه البناء احلضاري لألمة بش��كل
ع��ام .إن االخت�لاف الفك��ري والثقاف��ي وتباي��ن ال��رؤى
السياس��ية بل وتناقضها يش��كل ضرورة من ضرورات
البناء والفعل عمال بحتمية مبدأ التنوع .أما رفض اآلخر
تصب في غي��ر مصلحة
وإقص��اؤه وش��يطنته ،فإنه��ا ال
ّ
أعداء األمة ممن يخافون نهضتها ويعملون على متزيق
أوصالها بكل الطرق والوسائل واألساليب املتاحة}.

ميكافيللي واإلسالم والغرب
وكتاب «األمير»
بقلم :خليل العناني
راج��ت أطروح��ات عديدة خالل العقود املاضية بش��أن العالقة بني الفكر السياس��ي اإلس�لامي
ونظي��ره الغربي .وقد حاول باحث��ون كثيرون إثبات وجود هذه العالقة م��ن خالل اقتفاء أثر بعض
الكتابات العربية والفارس��ية لدى مفكري القرون الوس��طى في أوروبا ،كما كانت احلال في كتابات
الباح��ث الفرنس��ي من أص��ول لبناني��ة ريني��ه خ��وام ( ،)2004-1917واإلنكلي��زي أنطوني بالك
( )1936وغيرهم��ا من الباحثني الذين أكدوا أن ث ّمة عالقة وثيقة بني النصائح السياس��ية التي كان
يقدمها الك ّتاب والفالسفة العرب للملوك واخللفاء ،وتلك التي قدمها املفكر اإليطالي نيكولو ميكافيللي
( )1527-1469في كتابه املعروف «األمير».
آخر احملاوالت االستكش��افية للتأثير العربي واإلس�لامي على الفكر السياس��ي الغربي في فترة
القرون الوس��طى ،تأتي من خالل كتاب مهم صدرت نس��خته اإللكترونية قبل أسابيع قليلة ،وسوف
تص��در نس��خته املطبوعة أوائ��ل العام املقب��ل عن دار نش��ر «بالغ��راف ماكميالن» ،ويحم��ل الكتاب
عنوان هذه الزاوية «ميكافيللي ،اإلس�لام ،والغرب ..إعادة توجيه أسس الفكر السياسي» .وهو عدة
دراس��ات رصينة ،قدمها باحثون أوروبيون وأتراك عن اجلذور العربية واإلس�لامية لكتاب «األمير»
مليكافيللي.
تؤكد قراءة س��ريعة في الكتاب ما كان يبدو مش��كوكا ً فيه بش��أن تأثير بعض كتابات الفالسفة
واملفكري��ن العرب واملس��لمني على الفكر السياس��ي الغرب��ي ،وخصوصا ً كتاب «األمي��ر» مليكافيللي،
الذي يعد بالنس��بة إلى باحثني كثيرين ،مؤس��س الفكر السياس��ي احلديث في أوروبا .ففي دراسته
املهمة ،يفيد الباحث اإليطالي ،وأحد مح ّرري الكتاب ،لوشيو بياسوري ،إلى أن ث ّمة عالقة وثيقة بني
كتاب «س�� ّر األس��رار» الذي يقال إن يحيى بن البطريق ،أحد مترجمي العصر العباس��ي الذين نقلوا
الكت��ب الالتيني��ة إلى العربية ،قد ألفه نقالً عن ترجماته لكتابات أرس��طو م��ا بني عامي 900 - 850
وكتاب «األمير» مليكافيللي .ويكتب بياسوري أن ميكافيللي لم يكن له ليكتب كتابه دون االطالع على
كتاب «س�� ّر األس��رار» الذي كان قد ُترجم إلى الالتينية ،و ُنسخ منه ما يقرب من نحو  500نسخة ،مت
توزيعها في مختلف أنحاء أوروبا ما بني القرنني اخلامس عشر والسادس عشر ،وال يزال منها حاليا ً
ما يقرب من  23مخطوطة .وينبه بياس��وري إلى أن كتاب «س ّر األسرار» حمل عناوين ،ورمبا أجزاء،
مختلفة ،بحسب اللغات األوروبية.
وبحسب املؤلف ،فإنه بعد ظهور كتاب «األمير» في منتصف القرن السادس عشر ،حصل تراجع
لكتاب «س�� ّر األس��رار» ،وهو ما جع��ل املقارنة بني محتواهم��ا تتراجع وتختفي حت��ى بدايات القرن
«س��ر
املاضي ،وذلك حني أعاد الباحث آالن جيلبرت طرح املوضوع من جديد ،في مقال له عن تأثير
ّ
األس��رار» على كتاب «األمير» أوائ��ل القرن املاضي .بل األكثر من ذلك ،هناك م��ن الباحثني الغربيني،
مثل جاك جوهوري وميغلور غريتش��ي ،يقولون إن أجزاء من «س�� ّر األس��رار» مت نقلها ووضعها في
«األمير» .ولعل ذلك ما جعل الكتاب مقروءا ً ومنتش��را ً في العالم العربي على طريقة «هذه بضاعتنا
ُردّت إلينا».
وبغض النظر عن مدى التش��ابه بني كتابي «األمير» و«س��ر األس��رار» ،ف��إن التواصل والتالقح
ب�ين الثقافتني العربية  -اإلس�لامية والغربية لم يكن غريبا ً أو مفاجئاً ،وهو أم�� ٌر ثابت تاريخياً ،بيد
أن اجلديد في األمر ،حس��ب الكتاب املش��ار إليه ،أن يكون للفكر السياس��ي العرب��ي دور محوري في
صياغة أسس نظيره الغربي ،ممثالً في كتابات ميكافيللي ،خاصة «األمير» الذي يع ّد من أهم الكتب
املؤسسة للفكر السياسي الغربي حتى يومنا هذا}.
ّ
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أنشطة

هوية األمة» في ماليزيا
مؤتمر «القدس ّ

مؤمت��ر «الق��دس هوي��ة األم��ة» حض��ره نح��و
 200عال��م م��ن نح��و ثالث�ين بل��داً ،ال��ذي عقدت��ه
مؤسس��ة م��اي أقص��ى My Aqsa Roundtable
Conference for World Islamic Scholars
 on Baitulmaqdisبالتع��اون مع وزارة التنمية
اإلس�لامية مباليزي��ا ( ،)JAKIMهيئ��ة علم��اء
فلس��طني ف��ي اخل��ارج ،واالحت��اد العامل��ي للعلم��اء
املسلمني ،وذلك في مدينة بوترا جايا في ماليزيا.
بع��د االفتت��اح بكلم��ات متث��ل اجله��ات الراعية
واملش��اركة ،عق��دت اجللس��ة األول��ى بعن��وان «حكم
التطبي��ع م��ع الكي��ان الصهيون��ي» ،وقد ت��رأس هذه
اجللسة دكتور ثابت أبو احلاج.
وناقشت اجللسة ورقة الدكتور محسن صالح،
بعن��وان مخاط��ر ومفاس��د التطبيع ،وورق��ة بعنوان
«ميث��اق علم��اء األمة ..الداف��ع واملضم��ون» للدكتور
الش��يخ محم��د عب��د الك��رمي .وتخل��ل اجللس��ة كلمة
لرابطة علماء فلس��طني للدكتور مروان أبو راس .تبع
ذلك مناقشات ومداخالت حول موضوع اجللسة.
اجللس��ة الثاني��ة م��ن املؤمت��ر كان��ت بعن��وان
«واجب��ات األم��ة ف��ي جه��اد الكي��ان الصهيون��ي»،
وترأس��ها د .عب��د اجلب��ار س��عيد .وتناول��ت ورق��ة

للدكت��ور ذو الكفل بعنوان «واج��ب العلماء في جهاد
الكي��ان الصهيون��ي ،وورق��ة للدكت��ور عب��د ال��رزاق
قس��وم بعن��وان «واج��ب احل��كام ف��ي جه��اد الكيان
الصهيوني» ،وناقش الدكتور محمد يسري في ورقته
«واجب الش��عوب في جهاد الكيان الصهيوني» .تبع
ه��ذه اجللس��ة مناقش��ات ومداخالت ح��ول موضوع
اجللسة.
أم��ا اجللس��ة الثالث��ة فكان��ت حت��ت عن��وان
«القدس ..الواق��ع والتحديات» ،وترأس اجللس��ة د.
عبد الوهاب إيكنجي .وتخللتها ورقة لألس��تاذ ياسر
أب��و غزالة بعنوان «عرض واق��ع القدس وأهلها» .أما
الورق��ة الثاني��ة للدكتور رأفت املص��ري ،فقد عرضت
«املخطط��ات الصهيوني��ة ف��ي الق��دس» .وتناول��ت
الورق��ة الثالث��ة لألس��تاذ س��مير س��عيد «التعري��ف
مبش��اريع دعم القدس وأهلها» .اجللس��ة الرابعة من
املؤمتر ترأس��ها الدكت��ور محمد احل��اج ،األمني العام
لهيئ��ة علماء فلس��طني ف��ي اخلارج ،ومتت مناقش��ة
«أف��كار وآراء جديدة في طريق حترير القدس» ،وكان
تقدمي هذه اجللسة للدكتور علي القره داغي.
ثم كانت اجللس��ة اخلتامية ،التي ّ
مت فيها عرض
ومناقشة البيان اخلتامي للمؤمتر.

د .حمود يدعو إلى بناء دولة قوية تتعامل مع مواطنيها
على أساس الدستور والقانون وليس على أساس المحسوبيات
رأى نائب رئيس املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية
د .بس��ام حم��ود ،أن م��ا حص��ل يدل عل��ى خط��ورة الواقع
اللبناني في ظل ضعف مؤسسات الدولة وسيطرة اخللفية
احلزبي��ة والعقلي��ة القبلي��ة عل��ى س��لوكيات املرجعي��ات
الرسمية.
ووص��ف حمود ف��ي حديث لـ«إذاعة الفج��ر» ما قام به
وزير اخلارجية واملغتربني جبران باس��يل باخلطأ الفادح،
وردة الفع��ل عليه باخلط��أ الذي يضاف إل��ى اخلطأ األول.
ونبّ��ه حمود إلى أن أس��لوب اس��تغالل عواط��ف اجلماهير
وتعبئته��ا مذهبيا ً وطائفيا ً ملصالح انتخابية وسياس��ية ال
يؤدي إلى بناء دولة وإمنا يؤدي إلى خراب.
ودعا حمود إلى تقوية الدولة وبناء دولة قوية تتعامل
مع مواطنيها على أس��اس الدس��تور والقانون وليس على
أساس احملسوبيات والتبعية.
وأوض��ح حمود أن الث��روة النفطية اللبنانية مت إقرارها في منظمة األمم املتحدة ،وليس��ت بحاجة
العت��راف من أح��د .وأكد حم��ود أن البلوك رقم تس��عة أصبح ضمن الس��يادة اللبناني��ة وضمن املياه
اإلقليمية اللبنانية ،مشددا ً على أنه حق لبناني يتعلق باألمن القومي اللبناني.

علي أبو ياسين :الوضع صعب ألن كل فريق يعتمد
الشحن الطائفي والمذهبي لتحقيق مكاسب انتخابية
وص��ف عض��و املكت��ب السياس��ي ف��ي اجلماعة
اإلس�لامية علي أبوياسني لقاء الرؤساء الثالثة باملهم
جداً ،واعتب��ره بداية لوضع ح ّد لتفاقم األمور .ومتنى
أبو ياسني في حديث لـ«إذاعة الفجر» أن يبقى الوضع
على ما هو عليه وأن ال يتفاقم ،مشددا ً على أنه بحاجة
لعناي��ة فائقة ومش��ددة.ورأى أبو ياس�ين أن الوضع
في لبنان غير س��وي وغير س��ليم ،معتبرا ً أن األحداث
األخيرة تؤش��ر إلى أنه كلما اقت��رب موعد االنتخابات
يظه��ر االحتق��ان ويصعد إلى الس��طح مج��دداً ،ورمبا
سبّب إشكاالت أمنية.
واعتب��ر أبو ياس�ين أن م��ن الصعب عل��ى الدولة
بأجهزته��ا ضب��ط الوضع ف��ي لبنان ،بس��بب اعتماد
كل فريق سياس��ي الش��حن الطائفي واملذهبي وسيلة
لتحقيق مكاس��ب انتخابي��ة .في س��ياق آخر ،وصف
أبو ياسني املوقف اللبناني من االدعاءات الصهيونية
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املتعلقة بالثروة النفطي��ة اللبنانية باجليد واملقبول،
ودع��ا إلى االس��تمرار ب��ه والبن��اء عليه م��ن أجل منع
العدو الصهيوني من حتقيق أي مطمع له في الثروات
اللبنانية.

المكتب الطالبي في الجماعة يلتقي الوزير محمد فنيش

زار وفد م��ن املكتب الطالبي للجماعة اإلس�لامية
ف��ي لبن��ان برئاس��ة رئي��س املكت��ب الطالب��ي وعضو
املكتب السياسي املركزي األستاذ جهاد مغربي ،وزير
الشباب والرياضة محمد فنيش.
ومت ع��رض لالوض��اع العام��ة والسياس��ية ف��ي

الب�لاد ،واحلرص عل��ى العالق��ة الثنائي��ة ،والتطرق
إل��ى التع��اون بني املكت��ب الطالب��ي ووزارة الش��باب
والرياض��ة .وش��كر الوف��د للوزير متثيله ف��ي املؤمتر
الطالب��ي العام للجماعة االس�لامية ،وقدم الوفد درعا ً
تكرميية.

د .وسيم علوان :قوافل الشهداء ستبقى فخر ًا
لكل فلسطيني وعربي
ش��ارك الدكتور وس��يم عل��وان (مرش��ح اجلماعة
اإلس�لامية ف��ي طرابل��س) بتق��دمي التهان��ي حلرك��ة
املقاومة اإلس�لامية (حماس) باستش��هاد البطل أحمد
ج��رار ،وذل��ك ف��ي مكت��ب احلركة ف��ي الش��مال .وألقى
الدكتور علوان كلمة قال فيها:
«بكل عز وإباء وشموخ ننعى اليوم الشهيد البطل
أحم��د نصر ج��رار ،القس��امي ابن القس��امي الذي أربك
االحتالل وأمن��ه ،وأقض مضاجعه.إنن��ا إذ نتلقى خبر
استشهاد هذا البطل الذي أبى االستسالم ،وقاوم حتى
الرمق األخير؛ نؤكد أن قوافل الشهداء ستبقى فخرا ً لكل
فلس��طني ،ولكل مقاوم حر ،وس��تبقى كتائ��ب عز الدين
القس��ام واملقاوم��ة الفلس��طينية ب��كل أطيافه��ا عصية
عل��ى الكس��ر حت��ى يندحر االحت�لال عن كام��ل التراب
الفلس��طيني .ونؤك��د رفض مش��اريع التوطني ووحدة
الش��عبني اللبناني والفلس��طيني ،وأخيرا ً سنبقى معا ً
نعمل على بناء أجيال همها حترير األقصى وفلس��طني
كل فلس��طني التي س��تبقى عاصمتها القدس الشريف.

وتخل��ل اللقاء كلم��ات للفصائ��ل الفلس��طينية والقوى
الوطنية واإلس�لامية اللبنانية ،أكدت ان خيار املقاومة
هو السبيل الوحيد لتحرير األرض.

حملة لفحص العيون في مركز الريان الطبي في بيروت
أقام��ت اجلمعي��ة الطبي��ة
اإلس�لامية ف��ي بي��روت (مركز
الريان الطب��ي) حملة لفحص
العي��ون ف��ي مرك��ز الري��ان
الطب��ي ،م��ع معاين��ة مجانية
للدكت��ور ض��رار حج��ار ،وذلك
لتالمذة مدرسة بهجة األطفال،
يوم األربعاء  25كانون الثاني
.2018

ديوان
ربانية»
«تج ّليات
ّ
ه��ذا الكت��اب ،دي��وان «جتلي��ات
ربانية» ،هو آخ��ر مؤلفات الدكتور أحمد
اسماعيل أبو يحيى ،الذي تضمن ما يزيد
عل��ى  170صفحة م��ن قصائد ش��عرية
تناولت :الروحانية ،مدح الرسول صلى
الله عليه وس��لم ،االس��تبداد ،الدفاع عن
األرض والعرض ،وغيرها من املواضيع
املختلف��ة ،ح��اول فيها املؤل��ف ان يصل
باالنس��ان الى م��ا يبهج القل��ب ويرفرف
بالروح ،وأيضا ً الى م��ا يحتاجه املتأمل
العاق��ل في النظر الى أمور احلياة والناس ،وقبل ذل��ك أن يربط فيه دنياه بآخرته ودنياه
بدينه.
باختصار ،هو ديوان رقيق يرفرف بأرواحنا ويبهج نفوس��نا في زمن طغت في املادة
ولم يعد للروح مكان بني الناس}.
عثمان حسني عثمان
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القضاء للضعفاء فقط
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

إلغاء عقوبة اإلعدام السياسي
في مصر

رئيس التحرير

إبراهيم املصري

املدير املسؤول

أمين إبراهيم

اإلدارة

بسام غنوم

مواقيت الصالة
حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

شباط

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

أس��س وأصول وأدل��ة ،وقد كن��ا بعد ثورة
يناير نناقش م��دى مالءمة تطبيق احلدود
الش��رعية ،مع بدايات وجود نظام قضائي
مقبول إلى ح��د كبير ،ولكن��ا رفضنا وقتها
أن ين��ادي أح��د بتطبي��ق احل��دود في هذه
املرحل��ة ،ألن املجتم��ع غي��ر مه ّي��أ له��ا من
حي��ث وس��ائل اإلثب��ات ،فالقت��ل يش��ترط
لتنفيذه وجود ش��اهدين ،والس��رقة كذلك،
ومعظ��م احلدود عدا الزنى ،ففي بلد كمصر
تس��تطيع أن تقف أم��ام أي محكمة وتطلب
ش��اهدي زور باألجر فيأتيك عش��رة ،كلهم
مس��تعدون للقس��م أمام القاضي للشهادة
معك زورا ً ضد خصمك البريء ،ولذلك قلنا
وقته��ا :إن املجتم��ع ل��م يصل بع��د ملرحلة
يحس��ن فهم هذه احلدود ،وفهم شروطها،
وعندم��ا تكتم��ل منظوم��ة العدال��ة وقته��ا
تطبق احلدود حتى ال يساء إلى شرع الله،
والس��بب في ذلك ليس لنقص في الشرع –
حاشا – بل لنقص في العدالة وأدواتها.
ف��إذا كنا نقول ه��ذا في تطبي��ق حدود
الل��ه ،فكيف ف��ي تطبي��ق أح��كام وضع ّية
جائرة ،ميليها حكم العس��كر على القاضي
بالهات��ف ،وال ميتل��ك فيه��ا املته��م أي��ة
ضمانة حقيقية أو ش��كلية لنيل حقه ،وفي
الس��جون املصرية آالف األبرياء من خيرة
شباب ورجال ونساء مصر ،يقبعون خلف
القضبان ،حتى حقوق السجني التي تثبت
عليه اجلرمية ويحكم عليه بالعدل ،ال ينال
حقوقه كسجني ،من حيث الزيارات ،فضالً
عن التعذيب الذي يعانيه الس��جني وأهله
في س��جون االنق�لاب ..كل هذه األس��باب
وغيرها ،جتعلنا ننادي شرعا ً قبل سياسة
بإنهاء عقوبة اإلعدام السياس��ي في مصر،
وأما عقوبة اإلعدام اجلنائي ،فلنا فيها رأي
ش��رعي كذل��ك ،لعل��ي أوضحه ف��ي مقالي
الق��ادم إن ش��اء الل��ه ،مبين��ا ً ما يقب��ل منه
اإللغ��اء وهو كثير ج��داً ،وم��ا ال يقبل وهي
حالة واحدة فقط في التش��ريع اإلسالمي،
وهو ما ال يتوافر في حكم العسكر بيقني}.

جمادي
األولى

من أه��م س��مات احلك��م االس��تبدادي
العس��كري :التخلص من املعارض بقتله،
ثم بع��د ذل��ك البحث ع��ن مس�� ّوغات تب ّرر
ه��ذا القتل ،فق��د يكون القتل باس��م القضاء
والقان��ون ،وق��د يكون باس��م الدي��ن ،وقد
يكون باس��م هيب��ة الدولة ،وف��ي كل حالة
يجد املس��تبد من يبرر له ذلك ،سواء دينيا ً
أو قانوناً.
وم��ن يتاب��ع مس��ار القت��ل ف��ي مص��ر
س��يجده يتناول كل هذه األس��باب ،بل زاد
عليه��ا القت��ل خ��ارج القان��ون ،أي تطبيق
اإلع��دام دون إلق��اء القبض عل��ى املتهم ،أو
م��ن يش��ار إلي��ه باالته��ام ،ودون تقدمي��ه
حملاكم��ة س��واء أكانت عادل��ة أم ظاملة ،ثم
تصفيت��ه رمي��ا ً بالرص��اص ،وال يلقي هذا
النظام العسكري باال ً بحساب أو عقاب من
دول أو منظمات حقوقية!!
واألعج��ب أن ال��دول الت��ي وقف��ت
باملرصاد مهددة ومتوعدة تركيا والرئيس
التركي رجب طيب أردوغان لو أعاد عقوبة
اإلع��دام لش��نق من ش��اركوا ف��ي االنقالب
الترك��ي وقتل��وا املواطن�ين ،مس��تخدمني
س�لاح الدولة لقتل املواطنني األتراك ،لم ن َر
لهذه ال��دول تهديدا ً يصل إل��ى درجة اجلد
م��ع االنق�لاب في مص��ر ،وقد صرن��ا ال مي ّر
شهر دون حاالت إعدام ،سواء باحلكم على
أش��خاص أبرياء ،أو قتلهم داخل السجون
باإلهم��ال الطب��ي ،وه��و ج��رم ش��رعي
وقانون��ي عقوبته معروفة ش��رعا ً ودولياً،
ب��ل التم��ادي والتبجح ف��ي اإلج��رام بقتل
الناس بتصفيتهم خارج القانون.
ول��ذا كان موقفن��ا من املطالب��ة بوقف
اإلع��دام ف��ي مص��ر ،ألن معايي��ر العدال��ة
غائب��ة متام��ا ً فيه��ا ،وإذا كان موقفن��ا هنا
أننا ض��د اإلعدام السياس��ي ،وضد اإلعدام
اجلنائ��ي ف��ي مص��ر ف��ي ه��ذه املرحل��ة
خاص��ة ،فال توج��د أي��ة معايي��ر محاكمة
عادلة للمته��م ،وال قضاة يوثق بأحكامهم،
فض�لاً ع��ن احملاكم��ات العس��كرية الت��ي
تكي��ل االتهامات ،وتقضي بأح��كام اإلعدام
جزاف��اً ،وه��و موق��ف ش��رعي مبن��ي على

بقلم :عصام تليمة

اس ��تغرق األمر عش ��رة أيام حتى توصل رئيسا اجلمهورية ومجلس النواب إلى خالصة بأن
معاجلة ما شهده الشارع في األيام املاضية يكون من خالل املؤسسات الدستورية وفق ًا للدستور
واألنظمة والقوانني املرع ّية اإلجراء ،والتزام وثيقة الوفاق الوطني ،وعدم الس ��ماح ألي خالف
سياس ��ي ب ��أن يه ��دد الس ��لم األهلي واالس ��تقرار الذي تنع ��م به الب�ل�اد .لم يك ��ن ليتوصل لهذه
اخلالصة الرؤساء بعد لقائهم في قصر بعبدا لوال وساطة «أوالد احلالل» خاصة بعدما استعاد
الش ��ارع ل ��دى الطرفني خطاب احل ��رب األهلية والصراع الطائفي بني املس ��لمني واملس ��يحيني،
وبعدما ش ��هدت أكثر من منطقة لبنانية انتش ��ار ًا ميليش ��ياوي ًا مس ��لح ًا من اجلانبني ظهر أمام
وسائل اإلعالم ،لكن األجهزة األمنية لم تالحق أحداً ..ولم توقف أحداً!!
عشرة أيام اشتعلت خاللها وسائل التواصل االجتماعي بني جمهور الطرفني ،تبادلوا فيها
أطنان الش ��تائم «من الزنار ونازل» ،ولم يوفرو ًا ش ��رف ًا وال عرض ًا وال كرامة ألحد ،وكان لفخامة
رئيس اجلمهورية وأفراد عائلته حصة وفيرة من الش ��تائم واالتهامات ،األمر الذي كان يفرض
على النيابة العامة التحرك تلقائي ًا دون حاجة ألي ادعاء ملالحقة كل من أس ��اء للرئيس ،لكن
النيابة العامة لم تتحرك ،واألجهزة األمنية لم تستدع أحداً.
بالتزام ��ن م ��ع ه ��ذا اخلمول القضائ ��ي واألمني اس ��تدعت مخابرات اجليش فت ��اة بقاعية
وحققت معها بشأن تعليق كتبته على مواقع التواصل االجتماعي انتقدت فيه وزير اخلارجية.
اس ��تدعاء الفتاة كان تط ّوع ًا من قبل مخابرات اجليش ،التي لم تنتظر تقدمي ادعاء ش ��خصي
فبادرت واستدعت الفتاة واحتجزتها في ثكنة أبلح يومني قبل أن يتم اإلفراج عنها بسند كفالة.
باملناسبة صور رئيس احلكومة سعد احلريري متأل صفحة الفتاة على موقع الفايسبوك.
قب ��ل أيام أصدرت احملكمة العس ��كرية حكم� � ًا باإلعدام على متهم ملس ��ؤوليته عن قتل أحد
العسكريني الذين كانوا مختطفني لدى جبهة النصرة .والد العسكري أطل عبر وسائل اإلعالم
رافض ًا اقتصار حكم اإلعدام على الفاعل املباش ��ر ،مطالب ًا بإعدام الش ��يخ مصطفى احلجيري
املع ��روف بأب ��و طاقي ��ة ،متهم ًا إياه بأن ��ه هو من أمر بقت ��ل ابنه .األجهزة األمني ��ة القضائية لم
تنتب ��ه إل ��ى أن الوال ��د الذي يطالب بإعدام «أبو طاقية» هو نفس ��ه يس ��تحق اإلعدام بعدما قتل
الفتى حسني احلجيري ابن أخي «أبو طاقية» ورمى بجثته على ضريح ابنه ،وتباهى بجرميته
أم ��ام وس ��ائل اإلعالم متوعد ًا بارت ��كاب املزيد ،ولم يتوار عن األنظار ول ��م يختبئ ،وما زال يطل
عل ��ى وس ��ائل اإلعالم بصورة األب املكلوم ،لكن األجهزة األمنية ل ��م تبادر إلى توقيفه ،والقضاء
لم يتحرك لتوقيف القاتل؟
يدب فيها النش ��اط جتاه
استنس ��ابية الفت ��ة تتحك ��م ب ��أداء األجه ��زة األمنية والقضائي ��ةّ .
قضايا ،ويصيبها الشلل جتاه قضايا أخرى .تستنفر أجهزة الدولة لتنفيذ مذكرة توقيف بحق
مواطنني ،وتتغافل عن توقيف آخرين .تسعى لتطبيق القانون بحق أناس ،وتتغافل عن تطبيقه
بذرائع مختلفة جتاه آخرين .تالحق مذيع ًا ألنه اس ��تضاف صحفي ًا أو محل ًال سياس ��ي ًا لم تكن
مداخالته منس ��جمة مع ما أرادت الس ��لطة ،وتدعي على مقدم برنامج س ��اخر ألنه نصح أحد
القادة العرب بالتخفيف من الوجبات السريعة والهمبرغر ..في املقابل تتخلى عن مهمتها في
تطبيق القانون ومالحقة القتلة واملجرمني والس ��ارقني والفاس ��دين وقاطعي الطرق .تتحرك
األجهزة األمنية إللقاء القبض على ش ��يخ ومفت س ��ابق ملجرد االش ��تباه ،فيمكث في الس ��جن
أيام� � ًا وأس ��ابيع ،ثم بعدما تثبت براءته أمام القاض ��ي مت ّيز احملكمة القرار وتصدر مذكرة إلقاء
قب ��ض جدي ��دة ،وحتدد له جلس ��ة احملكمة بعد خمس ��ة أش ��هر .ف ��ي املقابل ،يت ��م ضبط إحدى
املغني ��ات متلبس ��ة بحي ��ازة مخ ��درات في مطار بي ��روت ،ال يس ��تغرق األمر أكثر س ��اعتني بعدما
انتقل إليها احملققون وأخذوا أقوالها عوض أن تذهب إليهم ،وتغادر لبنان ساملة غامنة.
ح�ي�ن ب ��دأ اخلالف ب�ي�ن رئي ��س اجلمهورية ورئي ��س مجلس الن ��واب حول مرس ��وم أقدمية
الضباط دعا الرئيس عون من لديه اعتراض إلى أن يشتكي أمام القضاء .جواب الرئيس بري
كان أن الضعي ��ف ه ��و من يلجأ للقضاء ،وميكن اللجوء للقضاء عندما تصبح وزارة العدل غير
تابعة ألي فريق سياسي .هذا ليس كالمي ،بل كالم رئيس السلطة التشريعية.
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