
المقاومة.. وشهداء االستعمار الفرنسي
ش���هد لبنان هذا العام مناس���بة إحياء ذكرى االستقالل يوم الثالثاء املاضي، ليكون فرصة 
للتعبير عن ابتهاجهم بانتهاء فترة الفراغ الرئاس���ي والتعطل اإلداري، وجاءت املناسبة فرصة 
للق���اء الق���وى السياس���ية املتناقض���ة واملتعارضة، س���واء ف���ي مي���دان العرض العس���كري أو في 
قاع���ة القص���ر اجلمهوري. وقد فّس���ر البع���ض هذه الفرصة عل���ى أنها ابته���اج بالعهد اجلديد 
وإع���الن دع���م وتأيي���د لس���ّيد العهد )رئي���س اجلمهوري���ة( ورئيس احلكوم���ة العتي���دة املكلف.. 
ليأت���ي ف���ي الي���وم التال���ي كالم أحد أبرز رم���وز حزب الله الش���يخ محمد يزبك ال���ذي قال فيه: 
»ان لبنان اس���تطاع بفضل هذا الش���عب الش���ريف واجليش الوطني املقدام واملقاومة البطلة أن 
يحق���ق االس���تقالل..«، ومن املعلوم أن املقاوم���ة ولدت في اجلنوب ضد االحتالل اإلس���رائيلي، 
وأعلن���ت عن نفس���ها بع���د الغزو الكبير عام 1982 في بيروت واجلنوب. أما ش���هداء االس���تقالل 
فمعروف���ة مدافنه���م في طرابلس وبيروت ورمبا غيرها عام 1943، وهذه قضية قد تكون مقدمة 
إلش���كاالت ح���ول ثالثية الش���عب واجليش واملقاومة س���واء ف���ي البيان الوزاري أو س���واه. لذلك 
نرج���و أن يس���تمر منطق عي���د االس���تقالل الوفاقي التصاحلي قبل تش���كيل احلكوم���ة وبعده، 
حت���ى يس���تطيع اللبناني���ون االحتف���ال جماعي���ًا بذك���رى االس���تقالل وغيره���ا من املناس���بات.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

قهوجي للعسكريين: 
استعدوا ألدوار المرحلة

أك��د قائد اجليش اللبنان��ي العماد جان 
قهوجي في أمر اليوم للعس��كريني، ملناس��بة 
الذك��رى ال�73 لالس��تقالل أن انتخاب رئيس 
صفح��ة  »فت��ح  ع��ون  ميش��ال  اجلمهوري��ة 
جديدة، وأعاد ص��وغ خطوط عريضة لواقع 
سياس��ي ش��هد م��ا ش��هده م��ن انقس��امات 
املاضي��ة،  املرحل��ة  خ��الل  واصطفاف��ات 
وسيؤس��س م��ن دون ش��ك النصه��ار وطني 
منش��ود، حت��ت عناوي��ن س��يادية حتص��ن 
الداخل م��ن أخطار حتوطه، م��ا انفكت تقرع 
طب��ول إرهابها على ح��دوده من أقصاها إلى 

أقصاها«.
القتالي��ة  بعقيدتك��م  »متس��كوا  وق��ال: 
وبثقافتك��م الوطني��ة التي أثبتم م��ن خاللها 
أنكم قوة عصية على االس��تهداف، ومحصنة 
م��ن أمراض التحريض السياس��ي والطائفي 
وسواهما. جيش��كم كان وس��يبقى الوسادة 

اآلمنة التي تغفو عليها جفون اللبنانيني«.

عون في ذكرى االستقالل: 
الورشة تحتاج إلى الجميع

ش��دد رئي��س اجلمهورية ميش��ال عون 
على ان »االس��تقالل لي��س مش��هداً احتفالياً 
س��نوياً فحس��ب، بل هو انتس��اب الى شعب 
يتش��ارك احلياة م��ع بعضه البع��ض، على 
أرض أعطتن��ا هوية يج��ب أن نحافظ عليها، 

ال أن نتعامل معها كسلعة جتارية«.
وتوجه ال��ى اللبنانيني عش��ية الذكرى 
ه��ذا  عل��ى  املعق��ودة  آمالك��م  »إن  بالق��ول: 
العه��د كبيرة بحج��م تضحياتكم ومعاناتكم 
وانتظارك��م، وكم��ا بدأن��ا ه��ذه الطري��ق معاً 
س��نكملها معاً، فجه��زوا س��واعدكم ألن أوان 
بن��اء الوطن قد حان، وورش��ة البناء حتتاج 
الى اجلميع. وأصب��ح لزاماً علينا ان نحصن 
االس��تقالل وان نعي��د ل��ه قوت��ه، م��ا يعن��ي 

االمتناع عن اللجوء الى اخلارج«.

فرنجية غاب.. وجنبالط: 
ثالثة عروض عسكرية

غاب عن حفل��ة االس��تقبال التي أقيمت 
بع��ض  اللبنان��ي  اجلمه��وري  القص��ر  ف��ي 
»اللق��اء  رئي��س  وأبرزه��ا  الش��خصيات، 
الدميوقراطي« النيابي وليد جنبالط، رئيس 
النائ��ب س��ليمان فرجني��ة،  امل��ردة«  »تي��ار 
والرئي��س الس��ابق للجمهوري��ة إميل حلود، 
كذلك غاب الرئيس الس��ابق ميشال سليمان 
لكنه كان حاضراً في العرض العس��كري في 

قلب بيروت.
إال أن جنب��الط ال��ذي ق��ال عن��ه عض��و 
حم��ادة  م��روان  الدميوقراط��ي«  »اللق��اء 
إن��ه »لي��س غائب��اً ف��ي كل ما يخ��ص نهضة 
اجلمهورية ودعم هذا العهد«، غرد على موقع 
»تويت��ر« قائ��الً: »ثالث��ة ع��روض عس��كرية 
ملناسبة واحدة: االستقالل.. مع من وضد من 
يا ترى؟«. وأرفقها بصورة خلوذة عس��كرية 

موضوعة فوق منزل مخلعة نوافذه.

أهالي العسكريين لدى »داعش«: 
عن أي استقالل نتحدث؟

ينتظ��ر أهال��ي العس��كريني املخطوفني 

لدى »داعش« اللقاء الذي سيجمعهم برئيس 
اجلمهورية ميشال عون وهم يحملون الكثير 
في جعبتهم ليستفس��روا عنه، وعطشاً أكبر 
ليس��معوا خبراً ع��ن أبنائهم، أو كلم��ة ُتهّدئ 
حنينهم. فثالث س��نوات مض��ت على خطف 
أبنائه��م خالل اش��تباكات دارت بني اجليش 
إرهابي��ة  مس��لحة  ومجموع��ات  اللبنان��ي 
ف��ي ج��رود عرس��ال اللبناني��ة املتداخلة مع 
الس��ورية ف��ي 2 آب ع��ام 2014  األراض��ي 
م��ن دون تق��دم ملموس ف��ي ملفهم ع��دا أنهم 
يس��معون م��ن وس��طاء عل��ى اتص��ال دائ��م 
معه��م أن »العس��كريني عل��ى قي��د احلياة«. 
لكن حسني يوسف والد العسكري املخطوف 
محمد قال: »إننا نحاول أن نصّدق ما نسمعه 
من الوس��طاء، لكن ليس هناك دليل ملموس، 

فال صور وال فيديو لهم«.

جعجع: لبنان والعهد
لن يكونا على قياس أحد

اعتبر رئيس حزب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعج��ع »أن املش��كلة الفعلي��ة الت��ي 
تؤخر تألي��ف احلكومة ه��ي ان بعضهم غير 
متقب��ل للعه��د اجلدي��د، ويعتقد بأن��ه جديٌد 
باالسم فقط، وكأنه يريد لرئاسة اجلمهورية 
والعه��د اجلديد أن يكونا كم��ا كانا عليه أيام 
عه��د الوصاية الس��ورية مثالً، حت��ى أن هذا 
البع��ض ال يحتمل تدُخل رئي��س اجلمهورية 

في التشكيلة احلكومية«.
وق��ال جعجع: »هناك من يريد أن يكون 
رئي��س اجلمهوري��ة حت��ت إش��ارة م��ن يده، 
وطبع��اً العم��اد عون لي��س رئيس��اً يخضع 
إلش��ارة من أحد، وهن��اك من يري��د أن يكون 
لبن��ان على قياس��ه ب��دل أن يكون ه��و على 
قي��اس لبنان، ولكن لبن��ان والعهد اجلديد ال 
ميكنهم��ا أن يكونا على قي��اس أحد، ال ميكن 
هذا العهد إال أن يكون على قياس قصر بعبدا 
وخطاب القس��م والدس��تور الذي أقسم عليه 

رئيس اجلمهورية«.

الفيصل »مرتاح جدًا«
 لكالم عون

بعد أقل من 48 س��اعة على زيارة موفد 
خادم احلرمني الش��ريفني املستشار اخلاص 
للملك س��لمان بن عبد العزي��ز أمير مكة خالد 
الفيص��ل بي��روت، يصل وزي��ر خارجية قطر 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلجراء 

لقاءات مع املسؤولني اللبنانيني.
وأف��ادت م���ص��ادر اطلع��ت على هذه 
االنطباعات بأن األمير الف��يصل س��مع من 
ع��ون كالماً يبعث على االرتياح الش�����ديد 
ال��ى مواقف الرئيس عون وبأن ما س��معه 
من��ه إي���جاب��ي ج��داً جل���ه��ة العالقة مع 

اململكة.

مصرف لبنان يشرح 
هندسته المالّية األخيرة

أصدر مصرف لبنان تقريراً جديداً حول 
»أسباب، أهداف، وتداعيات« هندسته املالّية 
األخيرة، واصف��اً البيئ��ة اإلقتصادّية العاّمة 

التي في ظلّها اتُّخذت هذه اآللّية بالركود. 
»بن��ك  تفاصيل��ه  نش��ر  ال��ذي  التقري��ر 
االعتم��اد اللبنان��ي« و»بن��ك بيبل��وس« في 
تقريرهم��ا االقتص��ادي االس��بوعي، يس��لط 
الض��وء بإيجاز عل��ى األزمة املالّي��ة العاملّية 
األخيرة، التي أّدت إل��ى تباطٍؤ اقتصادي في 
ال��دول املتقّدمة والدول قي��د التطّور على حدٍّ 

سواء. 
أش��ار  فق��د  محلّ��ي،  صعي��د  عل��ى  أّم��ا 
مصرف لبنان إلى ش��لل االقتص��اد اللبناني 
خالل األعوام القليلة املنصرمة إثر التوّترات 
السياس��ية والتحّديات األمنّية الس��ائدة في 
الب��الد واملنطقة، إضافًة إلى التدّفق املس��تمر 
للنازح��ني إلى األراضي اللبنانية، األمر الذي 
أّثر س��لباً عل��ى العديد م��ن مؤّش��رات لبنان 

املاكرواقتصادي��ة كاالس��تهالك واالس��تثمار 
والتجارة العاملية والسياحة. 

باسيل: علينا احترام سيادة 
سورية وعدم التدخل

ف��ي  اللبنان��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  رأى 
حكوم��ة تصريف األعمال جبران باس��يل في 
افتتاح دورة تدريبية لديبلوماسيني جدد في 
املعهد الوطني ل��إدارة، أن وزارة اخلارجية 
»تلعب دور املِعّد واملنِفّذ للسياسة اخلارجية 
ملصلحة الوطن كالً، ومن دوِنها لن ُيكَتَب ألي 
سياس��ة خارجية أن تنجَح في احلفاظ على 
واقتن��اص  التحدي��ات  ومواجه��ة  الثواب��ت 

الفرص«. 
وع��ن املوقف م��ن األزم��ة في س��ورية، 
قال: »الثوابت بالنسبة إلينا، وحدة سورية 
وأراضيه��ا وبس��ط س��يادة الدول��ة على كل 
أراضيه��ا، واحت��رام س��يادة الدول��ة وع��دم 
التدخل ف��ي ش��ؤونها الداخلي��ة، واالحتكام 
إلى الشعب السوري عند اختيار نظام احلكم 

وحكامه«.

الحريري: متفقون
 مع الرئيس عون

أك��د الرئيس املكلّ��ف تش��كيل احلكومة 
سعد احلريري، »اتفاقه ورئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون على األمور كافة«، معرباً 
عن أمله »في أن حتل العثرات التي تعترض 
تش��كيل احلكومة«، وأش��ار الى أنه »أصبح 

معروفاً أين هي«.
كالم الرئي��س احلريري ج��اء بعد لقائه 
رئي��س اجلمهوري��ة في قص��ر بعب��دا، حيث 
جرى الت��داول في آخ��ر التط��ورات املرتبطة 
ض��وء  ف��ي  اجلدي��دة،  احلكوم��ة  بتش��كيل 
االتص��االت الت��ي أجراها الرئي��س احلريري 

خالل األيام املاضية.
بعد اللق��اء، خرج الرئيس ع��ون برفقة 
الرئيس احلري��ري الى البهو الداخلي للقصر 
حي��ث التقط��ت الص��ور التذكارية م��ع »علم 
الش��عب«، بعدها جرت دردشة بني الرئيس 
احلري��ري والصحافي��ني ق��ال فيه��ا: »نح��ن 
متفقون مع فخامة الرئيس على األمور كافة، 
وهن��اك بع��ض العثرات أصب��ح معروفاً أين 

هي، نأمل أن حتل«.

وجهة نظر

موقعة بكركي وعقبات التشكيل
لم تش���كل احلكومة قبل عيد االس���تقالل واس���تمرت العقد احلكومية 
لألس���بوع الثال���ث عل���ى التوال���ي فاعلة على الس���احة السياس���ية التي ظن 
الكثي���رون أنها س���تكون مس���لحة بقوة العه���د اجلديد واندفاعت���ه املميزة . 
وعلى الرغم من أن الوقت الذي اس���تهلكته اخلطوات التمهيدية لتش���كيل 
احلكومة العتيدة  ما زال قصيرًا نسبيًا باملقارنة مع األوقات التي استهلكتها 
حكومات س���ابقة فإن بعض من في الس���احة اللبنانية ممن افترض وجود 
قوة صاروخية لعهد اجلنرال ميشال عون قد أصيب بخيبة أمل جزئية من 

جراء تعثر خطوات التشكيل احلكومي.
وإذا أردنا التطرق إلى العقبات التي تعترض طريق تش���كيل احلكومة 
فإن معظم املراقبني السياسيني يضعون لها اسمًا مركبًا )عون - بري( حيث 
اخلالف يتحرك ضمن مفردات متعددة ومتنوعة ولكنه يرتكز على خلفية 
سياس���ية نش���أت قبل االنتخابات الرئاس���ية بني الرابية وعني التينة. وتبرز 
تل���ك املفردات ف���ي توزيع املقاعد الوزارية وحتدي���د حصص األطراف التي 
تط���اول متثيل حزب القوات اللبنانية وتيار امل���ردة وحزب الكتائب واحلزب 
الس���وري القومي االجتماعي واألمير طالل ارسالن. ويشتكي مقربون من 
الرئي���س نبي���ه بري م���ن أن هناك مفارقة جارحة تتمثل ف���ي أن كتلتي أمل 
و»ح���زب الله« اللتني متتلكان 27 مقعدًا نيابيًا س���تمثالن بخمس���ة مقاعد 
وزارية في أحس���ن األحوال وأن حزب »القوات اللبنانية« الذي ميتلك كتلة 
نيابي���ة مؤلف���ة م���ن 8 نواب س���يكون ل���ه 3 وزراء بفعل وجود اتفاق سياس���ي 
أعلن في معراب قبل عش���رة أش���هر ما يؤدي الى تفاوت متثيلي واضح. هذا 
فضاًل عن أن اس���تئثار »التيار الوطني احلّر« و»القوات اللبنانية« بالتمثيل 
املس���يحي س���يحرم العديد من القوى املسيحية في معس���كري الرابع عشر 
والثامن من آذار أن يكون لهم متثيل في احلكومة القادمة. وال يخفى على 
أح���د أن التنافس بني القوى السياس���ية يدور حول التس���ابق على اس���تالم 
ال���وزارات »املدهن���ة« بالتعبير العام���ي خصوصًا قبيل االنتخاب���ات النيابية 
املفت���رض اجراؤه���ا في الربيع القادم، وما يفت���رض أن تؤمنه هذه الوزارات 

من خدمات انتخابية جليلة لألطراف التي تديرها. 
ولك���ن الغ���وص في هذه املف���ردات اخلالفية يكش���ف أنها مجرد قش���ور 
تخفي حتتها حقائق أكبر على صلة مباشرة مبيزان القوى داخل السلطة 
اللبنانية وحتديدًا بني بعبدا وعني التينة. وقد ش���هدت الس���احة اللبنانية 
في األسبوع املاضي موقعة كبرى من السجال الساخن ذات طابع سياسي - 
طائفي واضح املعالم، وذلك خالل زيارة رئيس اجلمهورية العماد ميش���ال 
ع���ون لبكرك���ي، حيث ألقى البطريرك بش���ارة كلمة سياس���ية بامتياز حض 
فيه���ا الرئي���س عون على عدم الرضوخ للس���الل وغير الس���الل التي تخفي 
»ش���روطًا مقيدة لرئيس اجلمهورية« في غمز واضح من قناة الرئيس نبيه 
ب���ري صاح���ب أطروحة س���لة البنود السياس���ية التي كان املطل���وب االتفاق 
عليها قبل االنتقال إلى االتفاق على اس���م رئيس اجلمهورية. ومما زاد في 
الطينة بلة أن الرئيس عون وجد أن سبب الفساد الرئيسي في البلد يكمن 
في التمديد للمؤسس���ات وفي مقدمها التمديد للمجلس النيابي، ما أثار 
حفيظ���ة الرئي���س نبيه ب���ري ودفعه الى الرد املباش���ر على م���ا قاله الراعي 

وعون في بكركي. 
ويحاول بعض املقربني مما تبقى من معسكر 14 آذار القول إن العقبات 
التي تعترض تش���كيل احلكومة ويعيدونها إلى الرئيس بري وحليفه حزب 
الل���ه متثل ض���وءًا أصف���ر للعهد اجلدي���د للتنبيه إل���ى أن خطواته وبعض 
حتالفات���ه املس���تجدة س���تبقى قي���د املراقب���ة واملتابعة من قبل م���ا بقي من 

معسكر الثامن من آذار.<
أمين حجازي

الجماعة في صيدا تستقبل عصبة األنصار والحركة اإلسالمية المجاهدة
استقبل نائب املسؤول السياسي 
اجلن���وب  ف���ي  االس���امية  للجماع���ة 
الدكت���ور بس���ام حم���ود وف���داً قيادي���اً 
و»احلرك���ة  األنص���ار«  »عصب���ة  م���ن 
اإلس���امية« املجاهدة ضم الشيخ أبو 
طارق الس���عدي والش���يخ أبو شريف 
املق���دح  إس���حاق  أب���و  والش���يخ  عق���ل 
والش���يخ عيس���ى املص���ري واملهندس 

أمين شريدي.
ج���رى خ���ال اللق���اء بحث األوض���اع ف���ي مخيم ع���ن احللوة 
عل���ى الصعيدين األمني واملعيش���ي، وكان تأكيد مش���ترك لبذل كل 
اجلهود لتثبيت حالة االس���تقرار التي يعيش���ها املخيم وذلك بجهود 
جميع القوى واألحزاب اإلسامية والوطنية الفلسطينية واللبنانية 

وبالتعاون والتواصل مع اجلهات الرسمية واألمنية اللبنانية.

وت���داول املجتمعون األوضاع داخل فلس���طن احملتلة وس���بل 
دع���م صم���ود أهلنا املقدس���ين املرابطن في املس���جد األقصى، ومت 
التواف���ق على إقام���ة فعالي���ات مش���تركة نصرة للق���دس واألقصى 
ولكل فلسطن التي س���تبقى البوصلة حتى حتريرها وحتقيق حق 

العودة.

لقطات لبنانية
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األمان

واليوم، إذا استمرت املوانع السياسية واإلقليمية التي كانت وما تزال 
حت��ول دون دفع قط��ار الدولة الى األم��ام، وأبرز هذه املوان��ع هي احلرب 
الدائرة في س��وريا، فضالً عما يجري في العراق واليمن.. كيف ميكن لهذه 
الق��وى أن تعّبر ع��ن تطلعاتها ومصاحله��ا خالل الظ��روف الصعبة التي 
يعان��ي فيها لبنان أزمات سياس��ية واقتصادية واجتماعي��ة وبيئية؟! لم 
يع��د ممكن��اً مقاطعة احلكومة أو املجل��س النيابي، حتى ل��و جرى تكليف 
الرئي��س بري بإدارة اللعبة من وراء الس��تار، لكن بري هو رئيس املجلس 
النيابي، وال يستطيع ممارسة التعطيل كما بدا من مواقفه السياسية خالل 
الس��نوات املاضي��ة، خاصة إذا تضاف��رت اجلهود من أج��ل ازالة العقبات 
التي ميارسها كل من الرئيسني عون واحلريري، لذلك فإن مسار التسوية 
واملصاحلة الوطنية س��وف يش��ق طريقه باجتاه العودة الى بناء الدولة، 

واستئناف مؤسساتها والعمل على خدمة الوطن واملواطنني..
في مثل هذه احلال تذهب األمور باجتاه فتح ملفات جانبّية، كتلك التي 
عاينها الناس في منطقة القصير قريباً من احلدود اللبنانية السورية، حني 
جرى تنظيم عرض عس��كري للميليشيات املش��اركة باحلرب في سوريا، 
ش��اركت فيه دبابات وصواريخ ال متتلكها س��وى اجليوش النظامية، ولم 
يس��جل التاريخ ألي حركة مقاومة أن امتلكت مثل هذه األس��لحة الثقيلة. 
وبع��د ذلك الع��رض العس��كري )بدون س��الح( ال��ذي أقامه وئ��ام وهاب 
في بلدته »اجلاهلية« وش��اركت في��ه عناصر جرى اس��تقدامها من داخل 
األراضي الس��ورية،a مما اس��تدعى ردود فعل ش��اجبة لهذه املمارسات، 
سواء كانت داخل سوريا شارك فيها لبنانيون، أو داخل لبنان شارك فيها 
س��وريون. وقد تكون جعبة التعطيل مألى مبثل هذه املمارس��ات، خاصة 
أن احل��رب الدائ��رة في س��وريا ال حتم��ل أي حل أو تس��وية، س��واء كانت 

سياسية أو عسكر ية.
تل��ك احل��رب ل��م تع��د مج��رد صراع��ات إقليمي��ة كم��ا كان يس��ميها 
البع��ض، ب��ني دول اخلليج ومعه��ا تركيا م��ن جانب، وبني إي��ران ومعها 
العراق وامليليش��يات الش��يعية م��ن جانب آخ��ر.. فقد حتول��ت اليوم الى 
صراع مفتوح بني روس��يا والواليات املتح��دة األميركية. وإذا كان الرئيس 
األميركي أوباما بطيء اخلطى في ممارس��ته السياسية أو العسكرية إزاء 
األزمة السورية، فإن أمام أوباما أياماً معدودة في البيت األبيض يستحيل 
عليه خاللها حس��م أي توجه س��واء كان سياس��ياً أو عس��كرياً.. وس��وف 
يس��لم القضاي��ا واألزمات وامللفات الكب��رى الى وريثه الش��رعي »ترامب« 
ال��ذي يتمتع بقدرات متميزة في عالقاته الدولي��ة، وهو ما زال يعكف على 
تش��كيل إداراته السياسية والعسكرية، على أمل أن تكون جاهزة للتحرك 

في كانون الثاني القادم.
أين س��يكون املل��ف الس��وري خالل ه��ذه الفت��رة وما بعده��ا، وكيف 
س��يتعاطى املشاركون في هذه احلرب في الداخل السوري أو عبر احلدود 

اللبنانية؟! هذا ما سوف تكون له تداعياته عندنا.{

ط��وى لبنان خالل األس��بوعني املاضي��ني صفحات أليمة م��ن تاريخه 
احلدي��ث. فقد انتخب املجلس النيابي رئيس��اً للجمهوري��ة بأغلبية وازنة، 
دون وج��ود معارضة جادة في مقابل الرئيس املنتخب، بعد ثالثني ش��هراً 
م��ن االنتظار والفراغ ف��ي هذا املوقع احلس��اس في بناء الدول��ة اللبنانية. 
كم��ا جرى ما يش��به االجماع النياب��ي على تكليف الرئيس س��عد احلريري 
بتش��كيل احلكوم��ة األول��ى للعه��د اجلدي��د، رغ��م أنه��ا س��تكون »حكومة 
انتخاب��ات« قصي��رة العمر، إذا ما صدق��ت النوايا وصح��ت التوقعات بأن 
مجل��س النواب س��وف يفرج عن قان��ون االنتخاب��ات، الذي ال يق��ل أهمية 
وحساس��ية عن انتخاب رئيس اجلمهورية أو تكليف رئيس احلكومة. كما 
استطاع الرئيس سعد احلريري خالل مشاركته بالعرض العسكري إحياء 
لذكرى االستقالل، أو باس��تقبال املهنئني في القصر اجلمهوري، الى جانب 
الرئيسني: ميشال عون ونبيه بري.. أن يشكل حلقة وصل بني الرئيسني، ال 

سيما بعد السجاالت التي دارت بينهما خالل األيام القليلة املاضية.
والي��وم، بعد تكلي��ف الرئيس احلريري بتش��كيل احلكومة، واالجماع 
الوطني على تبني »البيان الرئاسي« الذي ألقاه الرئيس عون في املجلس 
النيابي، وكذلك خطابه في ذكرى االس��تقالل.. ال تبدو في األفق السياسي 
قضاي��ا خالفّية كب��رى ميكن أن تعطل مس��ار تش��كيل احلكوم��ة، خاصة 
أن ح��زب الل��ه تنحى عن مش��اركته في املش��اورات الدائرة حول تش��كيل 
احلكوم��ة وبرنامجها السياس��ي، وكلف الرئيس نبيه ب��ري بهذه املهمة.. 
فإن ذلك يعني أن ما يقوم به الرئيس بري ال يتعدى اخلالف على احلصص 
الوزارية، سواء حلركة أمل أو حلزب الله، وهذا ما يدور حوله اخلالف على 
الوزارات الس��يادية أو تلك التي تخص البرنامج السياس��ي للحزب.. لكن 
م��ا يدور حوله اخل��الف أو تلك التي تخص البرنامج السياس��ي للحزب.. 
لكن ما يدور حوله اخلالف بات يتعدى ذلك الى احلقائب اخلدماتية وذات 
األهمية، وهنا نعود إلى القول املأثور، بأن الش��يطان يكمن في التفاصيل، 
والشيطان يعرف متاماً كيف يتسلل الى هذه التفاصيل، وعند أي منعطف 

يتوقف قطار التأليف أو التشكيل.
يكاد اللبنانيون يجمعون على تس��مية اجله��ة الضالعة في التعطيل 
والتس��ويف، وكان��ت مصلحتها واضحة ف��ي هذا االجت��اه، وأن املبادرات 
الت��ي أطلقه��ا الرئي��س س��عد احلري��ري خ��الل األش��هر املاضي��ة، س��واء 
بترشيحه سليمان فرجنية أو ميش��ال عون، والوفدان السعوديان اللذان 
قاما بزيارة لبنان، س��واء قبل انتخاب رئيس اجلمهورية برئاس��ة الوزير 
تامر السبهان، أو بعد االنتخابات الرئاسية برئاسة األمير خالد بن فيصل 
آل س��عود.. هذه املبادرات س��اهمت الى حّد كبير في تذليل العقبات ودفع 
قط��ار احل��ل الى األم��ام، بعد س��نوات املراوحة خ��الل عام 2014، س��واء 
بالتمدي��د للمجلس النيابي لعدم التوافق عل��ى قانون جديد لالنتخابات، 
أو بتعطي��ل انتخ��اب رئي��س جديد للجمهورية بس��بب مقاطعة جلس��ات 

املجلس النيابي التي كانت مكلفة بانتخاب الرئيس.

روحّية االستقالل
هل تستمر بعده
في العالقات الرسمّية

الس��ير بسياسات تتعارض مع توجهات احلزب، أو أنه 
أراد أن يقول للعماد عون إن ش��عار الرئيس القوي الذي 
يتحدث عنه الوزير جبران باسيل ونواب التيار الوطني 
احل��ر ال ينطب��ق ب��أي حال من األح��وال على ح��زب الله 

وحركة أمل والطائفة الشيعية.
ه��ذه اخلالصات ميك��ن قراءتها من خ��الل املواقف 
التي يطلقها الرئيس بري الذي قال: »لن يحكمنا أحد في 
احلكومة«، وم��ن الردود على الرئيس ع��ون والبطريرك 
الراعي التي أطلقها رئيس املجلس اإلس��المي الش��يعي 
الشيخ عبد األمير قبالن، الذي أعاد التذكير باملظالم التي 
كانت تقع في السابق على الطائفة الشيعية، ولذلك فقد 
رأى س��مير جعجع أن الرسائل املتعددة الشكل تزاحمت 
ال��ى العهد اجلدي��د به��دف حتجيمه، وم��ا يحصل على 

مستوى تأليف احلكومة هو إحدى الرسائل.
أم��ا بالنس��بة ال��ى العوائ��ق الت��ي تؤخ��ر تش��كيل 
احلكوم��ة، فه��ي تب��دو ش��كلية وإن كان ي��راد اعطاؤها 
أش��كاالً أخرى. فالرئيس س��عد احلريري اس��تجاب لكل 
مطالب الرئيس بري بخصوص احلصة الش��يعية، لكن 
الرئيس بري يريد أن يتدخل في حصة النائب س��ليمان 
فرجني��ة والنائب وليد جنبالط، وك��رر الرئيس بري أنه 
لن يشارك في حكومة من دون النائبني سليمان فرجنية 
وولي��د جنب��الط، مع العل��م أن الرئيس س��عد احلريري 
ل��م يس��تبعدهما، لكن��ه عرض عليهم��ا حقائ��ب التربية 
يريده��ا  ال  الوزارت��ني  وكلت��ا  االجتماعي��ة،  والش��ؤون 

جنبالط وفرجنية.
ويب��دو ان اخل��الف ح��ول احلقائ��ب الوزاري��ة ه��و 
أبع��د من ذل��ك، وق��د عّبر الرئي��س بري عن ه��ذا املوقف 
بالق��ول: »وقد يكون الهدف األبعد هو اإلبقاء على قانون 
الس��تني«، وذلك في معرض رده على الرئيس احلريري 
ال��ذي ق��ال من قص��ر بعب��دا رداً على س��ؤال م��ن يعرقل 

تأليف احلكومة: »من يعرقل معروف«.
باختصار، تش��كيل احلكومة مير في صراع ارادات 
عبر رسائل سياسية وأمنية يطلقها هذا الفريق أو ذاك، ال 
س��يما »حزب الله« الذي يريد ان يقول للجميع »إن األمر 

لي«.{
بسام عنوم

حتجيم العهد اجلديد أمنياً، وايصال رسالة الى مختلف 
الفرق��اء اللبناني��ني، أن س��الح »ح��زب الله« وس��راياه 

املتعددة فوق القانون.
أما الرس��الة الثانية فهي رس��الة سياسية يتوالها 
الرئيس نبيه بري، وفي ه��ذا اإلطار يعتبر تكليف حزب 
الله عبر أمينه العام السيد حسن نصر الله الرئيس بري 
التفاوض على احلصة الش��يعية مع العهد اجلديد أولى 
الرسائل الس��لبية. فحزب الله يعلم قبل انتخاب العماد 
ع��ون أن هناك نفوراً متبادالً بني الرئيس��ني بري وعون، 
وأن الرئيس بري ال يريد العماد عون رئيساً للجمهورية، 
وأن كتل��ة الرئي��س ب��ري صوتت ض��د العم��اد عون في 
جلس��ة انتخاب الرئي��س، وإن كان ذلك عب��ر التصويت 
بورق��ة بيض��اء، ومع ذلك فق��د فوض »ح��زب الله« إلى 
الرئي��س ب��ري التف��اوض م��ع الرئيس س��عد احلريري 

والعماد عون حول احلصة الشيعية في احلكومة.
فه��ل أراد ح��زب الل��ه م��ن ه��ذا التفوي��ض أن على 
العماد عون ان يتذك��ر دائماً أن حلزب الله الفضل األكبر 
بوصوله إلى رئاس��ة اجلمهورية، وأن��ه كما أوصله الى 
الرئاس��ة فهو ق��ادر عل��ى حتجيم��ه سياس��ياً إذا حاول 

العقب��ات الت��ي تعوق 
احلكوم��ة،  تش��كيل 
وه��ل اخل��الف القائ��م 
أبعد م��ن قضي��ة هذه 
أو  الوزاري��ة  احلقيب��ة 

تلك؟
قب��ل احلديث عن 
العقب��ات الت��ي تعوق 
الوصول إلى التشكيلة 
ال  املنشودة  احلكومية 
بّد من التوقف أوالً عند 
املتع��ددة  »الرس��ائل« 
العه��د  ال��ى  األش��كال 

اجلديد التي حتدث عنه��ا رئيس حزب القوات اللبنانية 
الرس��ائل كان��ت رس��الة  أول��ى ه��ذه  س��مير جعج��ع. 
االستعراض العسكري ل�»حزب الله« في القصير، الذي 
جاء بعد موقف العماد عون في خطاب القسم والذي دعا 
في��ه إلى حتييد لبن��ان عن الصراعات ف��ي املنطقة، وتال 
ذل��ك »العرض الرياضي« ملا يس��مى »س��رايا التوحيد« 
للوزي��ر الس��ابق وئ��ام وهاب، الت��ي تأج��ل إعالنها إلى 
ما بع��د انتخاب رئي��س للجمهورية، مع العل��م أن وئام 
وهاب كان قد أعلن قبل اس��تعراض سراياه مقتل سبعة 
من عناصر »حزب التوحيد« في سوريا أثناء قتالهم الى 

جانب النظام السوري.
ه��ذه الرس��الة األمني��ة الت��ي وجهها »ح��زب الله« 
مباش��رة الى العهد اجلديد، أو بطريقة غير مباشرة عبر 
س��رايا وئام وه��اب، تظهر بصورة ال لب��س فيها أن على 
العه��د أن يتعام��ل مع الوجود العس��كري امليليش��يوي 
ف��ي لبن��ان، وف��ي حركات��ه اإلقليمي��ة والدولي��ة بعي��داً 
ع��ن منطق س��يادة الدولة، وعن أنه ال س��الح إال س��الح 
اجلي��ش اللبنان��ي كما ينص اتف��اق الطائ��ف، وبالتالي 
فهذه االستعراضات العسكرية الهدف األساسي لها هو 

احتف��ل اللبناني��ون بعي��د االس��تقالل هذه الس��نة 
بوج��ود رئي��س للجمهوري��ة بعد فراغ رئاس��ي اس��تمر 
أكث��ر م��ن س��نتني، إال ان انطالقة العهد اجلديد برئاس��ة 
العماد ميش��ال ع��ون كان ميكن ان حتمل أخباراً س��ارة 
إلى اللبناني��ني، خاصة أن انتخاب العماد عون رئيس��اً 
للجمهوري��ة ج��اء بعد توافق سياس��ي ب��ني كل أطياف 

الساحة اللبنانية.
لكن يبدو أن األزمات التي كان يعيش��ها اللبنانيون 
خالل فترة الفراغ الرئاسي سوف تستمر بأشكال أخرى 
بع��د انتخاب رئيس اجلمهورية، فالتش��كيلة احلكومية 
اجلدي��دة الت��ي وع��د الرئي��س املكل��ف س��عد احلريري 
اللبنانيني إجنازها قبيل عيد االس��تقالل لتكون بش��رى 
خير ال��ى اللبنانيني أوالً، ورس��الة ايجابية الى املجتمع 
الدول��ي ثانياً، لم ُتنَجز حتى اآلن، والعقبات التي حتول 
دون تشكيل احلكومة لم تعد مقتصرة فقط على احلقائب 
الوزاري��ة التي يطالب بها هذا الفريق أو ذاك، بل حتولت 
الى صراع إرادات ورسائل سياسية ومذهبية الى العهد 
اجلديد، وقد أشار الى ذلك رئيس حزب القوات اللبنانية 
س��مير جعجع بالقول: »املشكلة ليس��ت مشكلة حقائب 
بالنس��بة ال��ى العراقي��ل الت��ي توضع في وج��ه تأليف 

احلكومة، بل إنها مشكلة التعامل مع عهد جديد«.
في ظل هذه املعطيات يطرح السؤال التالي: ما هي 

تشكيل الحكومة.. بين صراع اإلرادات والرسائل السياسّية

كلمة األمان
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الذكرى الثالثة والسبعون لالستقالل.. وتحّديات العهد باستعادة السيادة على قرار الدول
وائل جنم - كاتب وباحث

 )2016/11/22( الثالث��اء  ي��وم  لبن��ان  احتف��ل 
بالذكرى الس��نوية الثالثة والس��بعني الستقالله )العيد 
الوطن��ي( بعرض عس��كري نّظمه اجلي��ش اللبناني في 
العاصمة بيروت بحضور رؤساء:  اجلمهورية واملجلس 
النياب��ي واحلكوم��ة، والرئيس املكلف تش��كيل احلكومة 
اجلديدة، فضالً عن مدعوين عرب وأجانب؛  واستعرض 
اجلي��ش في هذه املناس��بة بعض��اً من قوته العس��كرية 
ووحدات��ه القتالي��ة، فكان��ت املروحي��ات جتوب س��ماء 
العاصمة، وس��ارت بعض الوح��دات املدّرعة واملجنزرة 
املش��اة  لوح��دات  كان  كم��ا  الرئيس��ية،  املنّص��ة  أم��ام 
واملدفعية والدفاع املدني حضور في االستعراض، ولكن 
ميكن أن ُيس��ّجل أن العرض لم يكن بتلك الضخامة وهو 
ما ينسجم  مع حجم لبنان، وقد كانت العروض السابقة 
مختلفة في السنوات املاضية. املهم أنه بعد غياب عامني 
لهذا العرض بس��بب الش��غور الذي أصاب موقع رئاسة 
اجلمهوري��ة، ع��اد الع��رض ه��ذه الس��نة بع��د انتخ��اب 

الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وقبل يومني من العرض الرسمي الذي نّظمه اجليش 
اللبناني في جادة الرئيس ش��فيق ال��وزان في العاصمة 
بي��روت، اس��تعرض رئي��س ح��زب التوحي��د العرب��ي، 
النائب الس��ابق وئام وّهاب، ما سّماه »سرايا التوحيد«، 
في عرض عس��كري كام��ل من غير اظهار الس��الح، حتى 
أن عناص��ر »س��رايا وّه��اب« نف��ذوا متاري��ن قتالية من 
خ��الل الن��زول على احلب��ال، وهو م��ا لم ينف��ذه عناصر 
اجليش اللبناني خالل عرضهم العس��كري. كان عناصر 
»س��رايا التوحيد« يس��يرون بخطوط عس��كرية، وبزات 
عس��كرية، وأوامر عسكرية. كانوا يش��بهون اجليش في 
كل ش��يء، إال في ش��يء واح��د، كانوا يخف��ون وجوههم 
خلف قبعات س��وداء، فيما جنود اجليش اللبناني كانوا 
يبرزون وجوههم بش��كل واضح دون خوف، ويشمخون 

برؤوسهم إلى األعلى.
وقبل أيام من العرض العس��كري الذي أقامه وّهاب 
في اجلاهلية بالشوف من جبل لبنان )جنوب العاصمة(، 
كان حزب الله يعلن عبر مواقع الكترونية مقربة منه أنه 
استعرض وحداته العسكرية في بلدة القصير السورية، 
وق��د أظهر ألول مرة امتالكه ملدرعات ومجنزرات أمريكية 
الصن��ع، قي��ل إنها م��ن مخلف��ات االحت��الل االس��رائيلي 
جلنوب لبنان، فضالً عن أسلحة أخرى صاروخية وغير 
صاروخي��ة. املفارقة أن االس��تعراض بهذه الطريقة جاء 
بعيد انتخاب اجلنرال ميش��ال عون رئيساً للجمهورية، 

وقبل أيام من عيد االستقالل! 
لبن��ان إذاً خ��الل أيام قليل��ة، وعلى أب��واب الذكرى 
الس��نوية الس��تقالله اس��تعرض م��ا يصح قول��ه، ثالثة 
جي��وش. اجلي��ش اللبناني الرس��مي ال��ذي يحظى بثقة 
كل اللبناني��ني، وجي��ش »حزب الله«، وه��و بالطبع أثار 
زوبع��ة من التس��اؤالت مع كل مرة يج��ري احلديث فيها 
عن س��الح احلزب، س��واء بالداخ��ل اللبنان��ي، أو ضمن 
االراضي الس��ورية.  وجيش وئام وّه��اب، وللمفارقة فقد 
كان الع��رض مصاحب��اً ألنش��ودة مبتك��رة تق��ول »نحن 
جيش��ك يا وّه��اب«، وبالطبع ف��إن هذا الع��رض أيضاً ال 

يطمئ��ن أغل��ب اللبناني��ني، س��وى أولئك الذي��ن يدينون 
لوّهاب وداعميه بالوالء.

والس��بعني  الثالث��ة  الذك��رى  وف��ي  اللبناني��ون 
لالستقالل وجدوا أنفسهم مرة واحدة أمام ثالثة عروض 
عس��كرية، وأم��ام ثالثة جي��وش. جيش ش��رعي يحظى 
بثقته��م، ويحم��ي اس��تقاللهم، ه��و اجلي��ش اللبنان��ي. 

وجيش��ني آخرين أو رمبا أكثر، يثيرون الشك والريبة في 
نفوس��هم، وبالتال��ي ال يثقون بأنهما مص��در اطمئنان أو 

ثقة لصون استقالل البلد وحفظه.
اللبناني��ون الي��وم تأكدوا مّرة أخرى أن اس��تقاللهم 
غي��ر ناج��ز، وس��يادتهم غير كامل��ة، وأن الش��غور الذي 
أص��اب منص��ب رئاس��ة اجلمهوري��ة ألكث��ر م��ن عام��ني 

وبضعة أش��هر ه��و بفض��ل هذا الطي��ف لتل��ك اجليوش 
التي مت��ارس االس��تعراضات هنا وهن��اك، وأن التأخير 
في تش��كيل حكومة العه��د األولى قد يكون س��ببه أيضاً 
تل��ك اجليوش غير الرس��مية التي يصل صدى س��الحها 
إل��ى كل اآلذان، إن ل��م يك��ن اله��دف والرس��الة م��ن تل��ك 
االس��تعراضات هو دفع اآلخرين إلى النزول على شروط 

اجليوش في تشكيل احلكومات. 
اللبناني��ون، وه��م مغل��وب عل��ى أمره��م،  احتف��ل 
باالستقالل، ولكنهم يدركون جيداً أن استقاللهم احلقيقي 
ه��و يوم تصب��ح الدولة س��ّيدة على أرضه��ا، واحلكومة 
س��ّيدة على قراره��ا، واجليش الرس��مي احلامي الوحيد 
حلمى الوطن، وفي يوم استقاللهم سأل بعضهم بعضاً: 
إلى متى س��يبقى التعايش املفروض باألمر الواقع قائماً 
بني البندقية الش��رعية والبنادق املشّرعة على الفوضى 
فوق القانون؟!  إنه ببس��اطة التحّدي األبرز التي يواجه 
العه��د اجلديد، فإما أن يح��ّرر هذا العه��د الدولة من ذاك 
التعايش املفروض حتى تس��تعيد سيادتها على قرارها 
احلر، وإما فإن ثقة املواطنني بها وباالس��تقالل ستصاب 
مبزي��د م��ن الن��زف ال��ذي ال يك��ون مبصلح��ة أح��د على 

االطالق.{

تساؤالت دبلوماسية للتطورات اللبنانية:

مستقبل التفاهمات ودور حزب الله في سوريا
تتاب��ع األوس��اط الدبلوماس��ية الغربي��ة والعربية 
واإلسالمية التطورات املتس��ارعة في لبنان منذ انتخاب 
العماد ميش��ال عون رئيساً للجمهورية وتكليف الرئيس 
س��عد احلريري تشكيل احلكومة، وتنشط هذه األوساط 
واإلعالمي��ة  السياس��ية  الش��خصيات  م��ع  للتواص��ل 
والديني��ة م��ن أج��ل مواكب��ة التط��ورات واالط��الع على 
آراء مختل��ف األطراف اللبنانية بش��أن املرحل��ة املقبلة، 
وانعكاس ما جرى في األس��ابيع املاضية على مس��تقبل 
األوضاع في لبنان وال سيما التفاهمات التي كانت قائمة 
ودور حزب الله في س��وريا وأبع��اد ما قام به احلزب من 
عرض عس��كري في بل��دة القصير الس��ورية ودالالت كل 

هذه األحداث.
فما أبرز ما تطرحه األوس��اط الدبلوماسية العربية 
والغربية واإلس��المية حول التطورات اللبنانية؟ وكيف 
تنظر هذه األوساط إلى التطورات احلاصلة في لبنان منذ 
انتخاب العماد ميش��ال عون رئيساً للجمهورية، وصوالً 
إلى العرض العسكري حلزب الله في بلدة القصير وآخر 

التطورات بشأن تشكيل احلكومة اجلديدة؟
تساؤالت دبلوماسية

بداي��ة ما ه��ي ابرز التس��اؤالت واملوضوع��ات التي 
يطرحها الدبلوماس��يون العرب والغربيون بعد انتخاب 

العماد ميش��ال عون رئيساً للجمهورية واختيار الرئيس 
سعد احلريري لرئاسة احلكومة؟

يب��دي الدبلوماس��يون العرب والغربي��ون اهتماماً 
مبتابعة التطورات السياسية التي حصلت منذ انتخاب 
العماد ميش��ال ع��ون رئيس��اً، وفي ضوء خطاب القس��م 
الذي ألق��اه في مجلس الن��واب، وكذلك اختي��ار الرئيس 

سعد احلريري رئيساً للحكومة.
ولقد برز االهتمام الدبلوماس��ي العربي واإلسالمي 
والغرب��ي بالوض��ع اللبنان��ي أوالً م��ن خ��الل سلس��لة 
الزيارات التي قامت بها وفود  الوزراء واملندوبني العرب 
والغربي��ني والدول اإلس��المية إلى لبن��ان وآخرهم الوفد 
الس��عودي امللك��ي وكذل��ك التحضي��رات لزي��ارة رئيس 
اجلمهورية الفرنس��ي فرنسوا هوالند أو رئيس احلكومة 

الفرنسي .
ومن أب��رز االس��ئلة الت��ي يطرحها الدبلوماس��يون 
الغربيون والعرب عل��ى القيادات اللبنانية وعلى بعض 
الش��خصيات السياس��ية واإلعالمية: ما هي انعكاسات 
التط��ورات السياس��ية الت��ي حصل��ت عل��ى التفاهم��ات 
القائمة بني القوى السياس��ية اللبنانية وال سيما التفاهم 
السياس��ي ب��ني »التيار الوطن��ي احلّر« و»ح��زب الله«؟ 
وكيف س��يوفق رئيس اجلمهورية اجلديد العماد ميشال 
عون بني ما طرحه في خطاب القس��م م��ن حتييد للبنان 
ع��ن الصراع��ات اخلارجية وع��دم التدخل في الش��ؤون 
اخلارجي��ة لل��دول األخ��رى والت��زام ميث��اق اجلامع��ة 
العربية والق��رارات الدولية، وب��ني دور »حزب الله« في 
س��وريا وتدخل احلزب في الصراعات في عدد من الدول 

العربية؟
ويولي الدبلوماس��يون الع��رب والغربيون اهتماماً 
مبس��تقبل األوض��اع السياس��ية بع��د تش��كيل احلكومة 
اجلدي��دة وال��دور املس��تقبلي للرئي��س س��عد احلريري 
و»تيار املس��تقبل« وقدرته على اس��تيعاب االعتراضات 
الت��ي برزت إن م��ن داخل التيار او البيئ��ات القريبة منه، 

وال سيما ظاهرة الوزير أشرف ريفي.

عل��ى  واحل��رب  االمني��ة  االوض��اع  تبق��ى  كذل��ك 
املجموعات االرهابية وكيفية التعاطي مع ملف الالجئني 
الس��وريني واألوض��اع االقتصادي��ة واملالي��ة م��ن ضمن 
اهتمامات الدبلوماس��يني ملا لهذه التطورات من انعكاس 
وحماي��ة  الداخلي��ة  اللبناني��ة  األوض��اع  عل��ى  مباش��ر 

االستقرار اللبناني.
النظرة ملستقبل لبنان

لكن كيف ينظر الدبلوماس��يون الع��رب والغربيون 
التط��ورات  ض��وء  ف��ي  اللبناني��ة  األوض��اع  ملس��تقبل 

املختلفة؟
يعّبر عدد من الدبلوماسيني عن ارتياحهم للتطورات 
الت��ي حصل��ت، وال س��يما انتخ��اب العماد ميش��ال عون 
رئيس��اً للجمهوري��ة أو اختي��ار الرئيس س��عد احلريري 
لرئاس��ة احلكومة، ألن هذه التطورات أس��همت في اعادة 
ترتي��ب أوضاع املؤسس��ات الدس��تورية وس��اعدت في 
تنشيط احلياة السياس��ية الداخلية بعد الفترة الطويلة 
م��ن الف��راغ الرئاس��ي واخل��وف ال��ذي كان قائم��اً عل��ى 

مستقبل الوضع اللبناني.
لكن هؤالء الدبلوماس��يون يؤكدون انه مع أهمية ما 
جرى لكن املهم متابعة العمل من خالل احلكومة اجلديدة 
ووضع قانون جديد لالنتخابات واجراء االنتخابات في 
موعده��ا ألن ذل��ك ُيس��هم في تفعي��ل احلياة السياس��ية 

والتمهيد لبروز نخب سياسية جديدة.
وباالجمال ميكن القول ان األوس��اط الدبلوماس��ية 
ارتياحه��ا  العربي��ة واإلس��المية والغربي��ة تعب��ر ع��ن 
للتط��ورات التي حصل��ت حتى اآلن لكنها س��تظل تراقب 
املتغي��رات اجلدي��دة وأداء مختلف األطراف السياس��ية 
ان عل��ى صعيد املوق��ف مما يجري داخلي��اً أو جلهة دور 
حزب الله املس��تقبلي في س��وريا، وال سيما بعد العرض 
العسكري األخير في القصير الذي أثار الكثير من األسئلة 
وااللتباس��ات حول دالالت هذا العرض وانعكاس��ه على 

الوضع اللبناني الداخلي.{
قاسم قصير

وفد سعودي رسمي زار لبنان لدعم التوافق واالستقرار 
خال اس���تقبال الرئيس ميش���ال عون في بيروت أمير 
منطق���ة مك���ة األمير خال���د الفيصل، على رأس وفد س���عودي 
ض���م وزير الدولة للش���ؤون اخلارجية الدكت���ور نزار مدني، 
واملش���رف الع���ام عل���ى مكتب امي���ر مكة املستش���ار عب���د الله 
ب���ن عابد احلارث���ي، والقائم باالعمال الس���عودي في بيروت 
املستش���ار ولي���د البخاري، أك���د الرئيس عون ح���رص باده 

على تعزيز العاقات مع السعودية.
وذك���رت ال���وكاالت أن األمي���ر خالد الفيص���ل نقل تهنئة 
العاهل الس���عودي بانتخ���اب الرئيس عون، ودعوة رس���مية 
ل���ه لزي���ارة اململك���ة، وأن الرئي���س ع���ون وع���د بتلبي���ة زي���ارة 
الس���عودية بعد تش���كيل احلكومة اجلديدة. وأجرى الفيصل 

لق���اءات مع ع���دد من القيادات السياس���ية في لبن���ان، تناولت 
واق���ع وآفاق العاق���ات الثنائية، فضاً ع���ن تطورات الوضع 

الداخلي في لبنان.
م���ن جهت���ه ع���رض رئي���س حكوم���ة تصري���ف األعمال 
مت���ام س���ام م���ع األمي���ر خال���د الفيص���ل، األوض���اع العامة 

والتطورات.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عن التينة 
األمير خالد الفيصل، ودار احلديث حول األوضاع في لبنان 
واملنطقة. وغادر الوفد عن التينة دون االدالء بأي تصريح.

أم���ا رئي���س احلكوم���ة املكلف س���عد احلري���ري، فقد أكد 
أن عاق���ات لبنان وش���عبه مع الس���عودية أكب���ر من أن متس 
وأعم���ق م���ن أن ين���ال منه���ا، مش���يراً ال���ى ان 
هذه هي رسالة اللبنانين احلقيقية وهذا هو 
ضميرهم احلقيقي جتاه السعودية وملكها.

ش���رف  عل���ى  عش���اء  وليم���ة  وخ���ال 
م���ن  حش���د  وبحض���ور  الس���عودي  الوف���د 
لف���ت  واألمني���ة،  السياس���ية  الش���خصيات 
احلري���ري ال���ى ان »حضورك���م بينن���ا اليوم 
يؤكد الت���زام الس���عودية العاق���ات االخوية 

بكل اللبنانين«.{

الرئيس عون مع وزير خارجية ايران
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قوات النظام تقصف أحياء حلب بغاز الكلور
وغارات مكّثفة على مناطق مختلفة في سوريا

معركة الرقة.. سيناريوهات وخيارات.. والبدائل المتاحة

 قت��ل العش��رات خ��الل قص��ف س��الح اجلوي 
الس��وري أحي��اء ش��رقي مدين��ة حل��ب، وأصي��ب 
مدني��ون بح��االت اختناق ج��راء برامي��ل متفجرة 
حتتوي على غازات سامة، بينما واصلت املقاتالت 
الروس��ية والس��ورية غاراتها على مناطق مختلفة 
م��ن الب��الد. وس��قط القتل��ى ف��ي حّي��ي الس��كري 
ومس��اكن البلدية ببراميل متفج��رة وقنابل مظلية 

شديدة االنفجار.
ومتكنت ف��رق الدف��اع املدني -بع��د محاوالت 
اس��تغرقت خمس س��اعات- من إخ��راج طفلة على 
قي��د احلي��اة من حت��ت أنقاض مبن��ى انه��ار عليها 
بفعل غارة ش��نتها طائ��رات للنظام الس��وري على 

حّي امليسر بحلب.
ونقل��ت مصادر طبية أن ش��خصاً قتل واختنق 
عش��رات آخ��رون نتيج��ة قص��ف بثماني��ة براميل 
متفج��رة حتت��وي على غ��از الكل��ور الس��ام، ألقتها 
مروحي��ات النظام عل��ى أحياء امليس��ر والقاطرجي 

وضهر عواد والسكري وطريق الباب بحلب.
ف��ي املقاب��ل أكدت فصائ��ل املعارض��ة وجيش 
الفتح أنها اس��تعادت جمي��ع املواقع الت��ي تقدمت 
إليها قوات النظام بش��رق حلب وجنوبها، وال سيما 

في جبهتي الشيخ سعيد والشيخ جنار.
وتص��ّدت املعارض��ة حملاول��ة ق��وات النظ��ام 
التقدم في املنطقة، كما قتلت وجرحت العشرات من 
عناصر قوات النظام ودمرت آلياتهم أثناء املعارك.

وقالت املعارضة إنه��ا تصدت لهجمات النظام 
ومليش��ياته األجنبية على جبه��ات عدة في جنوب 
املدينة وغربه��ا. وبالتزامن مع ذل��ك كثف الطيران 

س��قطت مدين��ة الرق��ة بتاري��خ الثالث من نيس��ان 
بيد املعارضة الس��ورية بعد معارك ش��ارك فيها »أحرار 
الش��ام« بش��كل رئيس��ي، ومبس��اعدة رمزية م��ن جبهة 
»النص��رة« الت��ي س��ارعت إلى احت��الل مبن��ى احملافظة 

واتخاذه مقراً رسمياً لها منذ اليوم الثاني للتحرير.
وأدى انش��غال فصائل املعارضة باستكمال معارك 
التحري��ر في بقية أجزاء احملافظ��ة إلى حدوث فراغ كبير 
في أجهزة الدولة ومؤسساتها اخلدمية، فعمد الناشطون 
إل��ى ملء الف��راغ، وتركت جبهة النصرة س��احات القتال 
-إاَلّ نادراً- لتتفرغ للس��يطرة عل��ى املدينة، ومتكنت من 
ذلك جزئياً من خالل تقدمي اخلدمات العامة وتبديل أئمة 

اجلوامع والتقرب من املواطنني.
اللحظة احلاسمة

 2013/4/9 بتاري��خ  البغ��دادي  بك��ر  أب��و  أعل��ن 
توحيد تنظيمي »الدولة اإلس��المية ف��ي العراق« وجبهة 
»النص��رة« في تنظيم واحد يحمل اس��م تنظي��م »الدولة 
اإلس��المية ف��ي الع��راق والش��ام« )داع��ش(، وب��دأ بعد 
اإلع��الن تغلغل عناص��ر »داع��ش« اجلدد داخ��ل مدينة 
الرق��ة مقابل ب��دء جبهة »النص��رة« تخفي��ف عناصرها 

والتوجه إلى مدينة الطبقة.
وبدأ الصراع بني عناصر »داع��ش« والقوى املدنية 
الت��ي كانت تعان��ي من الضع��ف الناجت م��ن اإلفراط في 
املركزية وضعف صلتها بالش��ارع بفعل غياب التمويل. 
ووس��ط ه��ذا الفراغ اجلديد الناش��ئ ب��دأ تنظي��م الدولة 

السوري والروسي غاراته على بلدات بريف دمشق 
ومحافظة حماة.

وق��ال مراس��لون إن تس��عة أش��خاص قتل��وا 
بقص��ف بالبراميل املتفجرة نفذت��ه طائرات النظام 

على حي املعادي في حلب.
احلرب��ي  الطي��ران  أن  إل��ى  املص��در  وأش��ار 
واملروح��ي للنظام قص��ف نقاطاً طبي��ة أعدت على 
عجل بعدما خرجت جميع مشافي املنطقة الشرقية 
م��ن حلب ع��ن العمل، بس��بب كثاف��ة القصف الذي 
أثار الفوضى والذعر لدى السكان، كما أشار إلى أن 
القصف ش��مل عدة بلدات وق��رى في الريف الغربي 

من املدينة موقعاً مزيداً من الضحايا.

بتنفيذ اس��تراتيجيته كأي نظام ديكتاتوري عبر حمالت 
االعتق��ال وممارس��ة مختلف أس��اليب التعذي��ب، ما أثار 
الرعب في قل��وب املواطنني ومّكنه من حتقيق الس��يطرة 
املطلقة على املدينة ليتوسع بعد ذلك في مناطق سورية 

عّدة.
س��وريا  ق��وات  أعلن��ت   2016/11/6 بتاري��خ 
الدميقراطي��ة )وهي حتالف م��ن فصائل كردية وعربية( 
انط��الق عملي��ة »غض��ب الف��رات« لتحرير مدين��ة الرقة 
م��ن تنظي��م الدولة، وحش��دت لذل��ك ثالثني أل��ف مقاتل، 
الش��عب  م��ن: وح��دات حماي��ة  الق��وات  تل��ك  وتتأل��ف 
الكردي، لواء ش��هداء الرقة، صقور الرقة، كتيبة ش��هداء 
حم��ام التركمان، لواء أحرار الرقة، ل��واء ثوار تل أبيض، 
املجل��س العس��كري الس��رياني، بينما مت اس��تبعاد لواء 
ثوار الرقة الرافض للس��يطرة الكردية على قوات سوريا 
الدميقراطية، رغم كثرة الفصائل غير الكردية املش��اركة 
في عمليات »غضب الفرات« فإنها تبقى محدودة التأثير 
في مجريات املعركة، وهي ليست أكثر من ديكور تكميلي 
لق��وات س��وريا الدميقراطي��ة تزامن اإلعالن ع��ن معركة 
»غض��ب الفرات« مع انطالق عّدة عمليات عس��كرية ضد 
تنظي��م الدول��ة س��تلقي نتائجه��ا بظالله��ا عل��ى معركة 

الرقة، ومن أهمها:
»درع الفرات«: وهي عملية عسكرية تركية سورية، 
أطلقته��ا احلكوم��ة التركي��ة لدعم فصائ��ل اجليش احلر 
بتاري��خ 2016/9/24 ولتأم��ني حدودها اجلنوبية من 
خ��الل ط��رد »داعش« ومن��ع األك��راد من إنش��اء كانتون 
ميه��د  م��ا  متص��ل،  ك��ردي 
منطق��ة  إلنش��اء  الطري��ق 
خمس��ة  مبس��احة  آمن��ة 
آالف كيلومت��ر مرب��ع، وق��د 
حققت العمليات العس��كرية 
وه��ي  كبي��رة،  إجن��ازات 
تقات��ل على مش��ارف مدينة 
معق��ل  آخ��ر  حالي��اً  الب��اب 
ري��ف  ف��ي  الدول��ة  لتنظي��م 
حل��ب الش��مالي، كم��ا تقاتل 
س��وريا  ق��وات  ض��د  أيض��اً 

من جهتها بثت حركة نور الدين زنكي التابعة 
جلي��ش الفت��ح ش��ريطاً مص��وراً يظهر اس��تهدافها 
س��يارة محملة بالذخيرة على جبه��ة منيان بحلب 

ومقتل أكثر من سبعة عناصر من قوات النظام.
تزامن ذلك مع مح��اوالت قوات النظام املتكررة 
التقدم باجتاه حي الش��يخ سعيد، وهو احلّي الذي 
ميث��ل ألهالي حل��ب كل األراضي الزراعي��ة املتبقية 
داخل األحياء الش��رقية احملاصرة في ظل احلصار، 

إضافة إلى التقدم من جهة حي الشيخ جنار.
وأوضحت مصادر املعارض��ة أن قوات النظام 
واملليش��يات املتحالف��ة معه ش��نت أكثر من س��بع 
مح��اوالت القتحام حيي الش��يخ س��عيد والش��يخ 

الدميقراطية التي حتاول الوصول ملدينة الباب.
»قادم��ون يا نين��وى«: أطلق��ت احلكوم��ة العراقية 
املوص��ل،  حتري��ر  معرك��ة   2016/10/17 بتاري��خ 
مكافح��ة  وق��وات  العراق��ي  اجلي��ش  فيه��ا  ويش��ارك 
»اإلرهاب« وقوات البش��مركة وقوات احلش��د الش��عبي، 
وحققت القوات املشاركة جناحات كبيرة، حيث سيطرت 
قوات البشمركة على برطلة وبعشيقة والبلدات احمليطة 
بهما، وسيطرت قوات اجليش العراقي على حمام العليل 
وأصبحت على مشارف مطار املوصل، بينما تعمل قوات 
احلشد الشعبي جاهدة للوصول إلى تلعفر، وإذا متكنت 
من حتقيق ذلك فس��تتقدم باجتاه جبل س��نجار لتصبح 
عل��ى متاس مع احلدود الس��ورية. النجاح األكبر حققته 
ق��وات مكافح��ة »اإلره��اب« التي دخلت اجلانب األيس��ر 
ملدين��ة املوص��ل ومتكنت من الس��يطرة على ع��دة أحياء 
فيه��ا. رغ��م ه��ذه كل اإلجن��ازات ال تزال معرك��ة املوصل 

مفتوحة على احتماالت عدة وبعيدة عن حلظة احلسم.
»معرك��ة حل��ب«: تعيش األحي��اء الش��رقية حللب 
ف��ي حص��ار خانق منذ س��يطرة ق��وات النظام الس��وري 
واملليش��يات الش��يعية احلليفة ل��ه وبدعم م��ن الطيران 
الروس��ي على طريق الكاستيلو. وقد شّن الثوار عمليتني 
عس��كريتني رئيس��يتني لفك احلص��ار املفروض ل��م تكلاّل 
بالنج��اح، وقاب��ل النظام ذل��ك بإعالن معركة اس��تعادة 
الس��يطرة على حل��ب. ثم جاء اإلعالن الروس��ي )بعد أن 
تكامل بناء قوة مجموعة العمليات البحرية اخلامس��ة( 
عن توسيع عملياته اجلوية لتشمل محافظة إدلب وريف 
حم��ص، ما ميه��د الطري��ق أمام ق��وات النظ��ام وحلفائه 
لتحقيق مزيد من املكتسبات على األرض توظف لصالح 
النظام الس��وري، لكن حتقيق تلك اإلجنازات يحتاج إلى 

أسابيع ورمبا أشهر من العمل العسكري. 
في معركة »غضب الفرات« حش��دت قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة ثالث��ني أل��ف مقاتل مس��ندة بغط��اء جوي 
محدود وبض��ع مئات من املستش��ارين العس��كريني من 
ق��وات التحالف. ورغم أن تلك الق��وات حققت انتصارات 
كبي��رة عل��ى تنظي��م الدولة ولديه��ا اخلب��رة اجليدة في 

جنار، ولكن كتائب املعارضة صدتها.
بل��دات  فتعرض��ت  حم��اة  محافظ��ة  ف��ي  أم��ا 
ال��زكاة واللطامن��ة وحصرايا وكفرزيتا وعطش��ان 
ومورك ومعركبة والبويض��ة وطيبة اإلمام وحلايا 
والزالقيات ومحيط بلدة معان في الريف الشمالي، 

لغارات من طيران النظام.
من جهة أخ��رى تواصل القص��ف اجلوي على 
بلدت��ي دوما وحرس��تا بريف دمش��ق، مخلفاً قتلى 

وجرحى ودمارا واسع النطاق.
وأف��اد ناش��طون بأن دوم��ا تعرض��ت لغارات 
بالقنابل العنقودية ولقصف مدفعي، في حني دارت 
اشتباكات بني كتائب املعارضة وقوات النظام على 
جبه��ات احملمدية وكرم الرصاص والريحان بريف 

دمشق الشرقي.
ومب��وازاة ذل��ك قالت ش��بكة ش��ام إن طائرات 
النظ��ام قصف��ت مدين��ة بن��ش بريف إدل��ب وقتلت 
ش��خصني وجرحت آخرين، مضيفة أن عدة جرحى 
س��قطوا أيضاً في بلدات عدة، منها الهبيط والشيخ 

مصطفى وسكيك والتمانعة ومعرة مصرين.
املعارض��ة  اس��تهدفت  الالذقي��ة،  ري��ف  وف��ي 
باملدفعي��ة معاق��ل النظام في تلة رش��و وقرية عني 
البيض��ا وقم��ة النب��ي يون��س، في حني اس��تهدفت 
قوات النظ��ام براجمات الصواريخ قريتي الس��لور 

واليمضية عند احلدود مع تركيا.
من جهة ثانية، تواصل قوات النظام الس��وري 
قصفها املكثف على حّي الوعر احملاصر داخل مدينة 
حم��ص باس��تخدام جميع أن��واع األس��لحة إلجبار 

السكان على تسليم احلي دون قيد أو شرط.
وكان��ت األمم املتح��دة ق��د رع��ت هدن��ة ب��ني 
املعارض��ة املس��لحة والنظام الس��وري قضت بفك 
احلص��ار عن احل��ي وإخراج املعتقلني من س��جون 

النظام مقابل خروج مقاتلي املعارضة من احلي.
وفي ريف دمش��ق، ش��ّن طيران النظام غارات 
على بلدتي سقبا والنشابية، تزامناً مع اشتباكات 
في بلدات احملمدية وميدعاني والبحارية، دون أن 

حترز قوات النظام أي تقدم.{

قتاله��ا، فإن ع��دد تلك القوات وتس��ليحها ال ميكنانها من 
حس��م معارك الرقة، وذلك قياس��اً عل��ى معركة املوصل 
والت��ي حش��د له��ا 120 أل��ف مقات��ل معززي��ن بطي��ران 
التحالف وس��الح اجلو العراقي وخمس��ة آالف مستشار 

وجندي أميركي، لعّدة أسباب منها:
- تعتبر الرقة عاصمة »دولة اخلالفة« ومركز الثقل 
االس��تراتيجي في س��وريا، وس��تكون املالذ األخير له في 
منطقة اله��الل اخلصيب إذا متكنت الق��وات العراقية من 
حس��م معركة املوصل كما هو متوقع، ما يفرض عليه أن 

يقاتل حتى الرمق األخير.
- ينتش��ر تنظي��م الدولة في مناطق واس��عة حتيط 
مبدين��ة الرق��ة، متت��د م��ن مدينة الب��اب في ري��ف حلب 
الشمالي إلى مشارف مدينة عني عيسى ومدينة احلسكة 
وأطراف مدينة دير الزور مروراً بالقلمون الشرقي وانتهاء 

بريف حمص الشرقي وطريق السلمية-خناصر.
البدائل األميركية املتاحة

مم��ا تقدم، يتبني أن قوات س��وريا الدميقراطية غير 
قادرة مبدئياً على حس��م املعركة، ويبق��ى اخليار األخير 
ال��ذي يتلخ��ص باملزاوج��ة ب��ني ق��وات »درع الف��رات«، 
وق��وات »غضب الف��رات« عل��ى أن ينفذ كل منه��ا مرحلة 
عملياتية مستقلة، تقوم قوات »غضب الفرات« بعمليات 
احلص��ار والتق��رب، بينم��ا تق��وم ق��وات »درع الف��رات« 
والق��وات غي��ر الكردية املش��اركة ف��ي »غض��ب الفرات« 

باستعادة السيطرة على مدينتي الطبقة والرقة.
ويؤم��ن هذا اخليار بع��ض املطال��ب التركية، حيث 
مين��ع قي��ام كانتون ك��ردي متص��ل ميتد من القامش��لي 
إلى عفرين، كما يس��اعد في إنش��اء منطق��ة آمنة، ويعزز 
دور قوات املعارضة الس��ورية الت��ي ترعاها تركيا، لكنه 
يبقي على بعض الهواجس التركية ومن أهمها تزايد قوة 
ونف��وذ قوات احلماية الكردية ش��رق الفرات وفي منطقة 
اجلزي��رة الس��ورية، وقيام تلك الق��وات بعمليات تهجير 
عرقي كما حدث في مدينة تل أبيض وغيرها من البلدات 
والقرى العربي��ة والتركمانية، ما يجعل من تلك املناطق 
ملجأ حلزب العمال الكردس��تاني، وبديالً مناس��باً جلبل 

قنديل في العراق.
ميكن تركي��ا أن تقبل به��ذا البدي��ل إذا حصلت على 
ضمانات أميركية موثوقة تضمن عدم قيام كانتون كردي 
مس��تقل، والتع��اون لقتال ح��زب العمال الكردس��تاني، 
عند ذلك تبق��ى إدارة العمليات العس��كرية غي��ر معقدة، 
وتس��تطيع القيادة املركزية بالتعاون مع رئاسة األركان 
التركية اإلش��راف على سير العمليات العسكرية وإيجاد 

احللول املناسبة ألية مشكالت تواجهها.{

بقلم: فايز الدويري
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عام على حظر إسرائيل للحركة اإلسالمّية.. إغالق واعتقال وأنشطة مستمرة

القانون الصهيوني الجديد.. أكبر من حظر األذان

م��ع مرور ع��ام على حظ��ر احلركة اإلس��المية داخل 
الكي��ان الصهيون��ي، تك��ون احلركة ق��د فق��دت مكاتبها، 
العدي��د م��ن قادته��ا  وطاول��ت املالحق��ات واالعتق��االت 
وأعضائه��ا، إال أنه��ا متمس��كة بفكره��ا وأنش��طتها، وإن 
تواصلت هذه اإلج��راءات بحقها. وضع احلركة بعد هذه 
الفت��رة ُيلخصه الش��يخ كم��ال اخلطيب، نائب رئيس��ها، 
ورئيس جلنة احلريات في الداخل الفلسطيني، بقوله إن 
»احلركة وسيلة خلدمة اإلسالم، فإذا ما انعدمت الوسيلة 

جند ألف وسيلة غيرها«.
ففي مساء 17 من تشرين الثاني 2015، قرر املجلس 
الوزاري اإلس��رائيلي املصغ��ر »الكابين��ت« حظر احلركة 
وإغالق مؤسس��اتها، بدعوى أنها » تشكل تنظيماً متطرفاً 
ال يعت��رف مبؤسس��ات الدول��ة وينك��ر حقه��ا بالوج��ود 

ويسعى إلى إقامة خالفة إسالمية بدالً منها«.
واعتب��ر الكابين��ت أيض��اً أنه��ا »تنتم��ي إل��ى التيار 
اإلسالمي املتطرف، وهي جزء من حركة اإلخوان املسلمني 
العاملية، وتتبنى إيديولوجية تهدف إلى تدمير إسرائيل«، 
فضالً عن »ممارس��تها حملة حتري��ض بعنوان »األقصى 

في خطر«، بهدف اتهام إسرائيل مبزاعم كاذبة«.
ويتحفظ اخلطي��ب على ذكر األنش��طة الراهنة التي 
ينفذونه��ا والوس��ائل الت��ي يتبعونه��ا، رمبا خش��ية من 
إجراءات إسرائيلية جديدة لتقييد هذه األنشطة وحظرها 

ومالحقة القائمني عليها.
نائب رئيس احلركة أكد أن »قرار احلظر كان بال شك 

يفت��ح قانون حظر رفع األذان عب��ر مكبرات الصوت 
الب��اب على مصراعيه أم��ام مواجهة حتمي��ة بني الكيان 
بات��ت  فاملواجه��ة  الفلس��طيني.  والش��عب  الصهيون��ي 
مبعتق��دات  مباش��راً  مس��اً  يع��د  القان��ون  ألن  حتمي��ة، 
الفلس��طينيني الديني��ة، ومج��رد مناقش��ته تع��د إهان��ة 
ملش��اعرهم، فضالً عن أنه ميثل اختباراً ملدى استعدادهم 
لالس��تنفار دفاع��اً ع��ن منطلقاته��م الديني��ة وهويته��م 

الوطنية واحلضارية.
إن تأجي��ل ع��رض القان��ون عل��ى البرمل��ان من أجل 
تعديل��ه بحيث ال يت��م تطبيقه إلعالن دخ��ول حرمة يوم 
الس��بت من خالل اس��تخدام البوق في املدن التي يقطنها 
اليه��ود احلريدمي ي��دل على طابعه العنصري، فحس��ب 
ه��ذا املنطق يح��ق ل�»املتدينني« اليهود اس��تخدام البوق 
كش��عيرة دينية، بينما يحظر استخدام مكبرات الصوت 

في رفع األذان.
نتنياهو الذي حتمس للمش��روع، يرى فيه وس��يلة 
تعاظم��ت  بعدم��ا  الصهيون��ي  اليم��ني  قواع��د  ملغازل��ة 
التس��ريبات في وس��ائل اإلعالم الصهيونية التي تربطه 
بعدد م��ن قضايا الفس��اد، وبعدما تب��نّي التأثير الطاغي 
لزوجته »س��ارة« على دائرة احلكم بش��كل أثار انتقادات 
واس��عة. من هنا، فإن التغطية على ه��ذه الواقع يتطلب 
ف��رض أجن��دة جديدة على ال��رأي الع��ام الصهيوني من 
خالل طرح هذا القانون الذي يالقي استحس��ان قطاعات 

ظاملاً، فقد أغلقوا 25 مؤسس��ة كان��ت تقدم مختلف أنواع 
اخلدمات للمواطنني العرب«.

املركزي��ة  اإلحص��اء  دائ��رة  معطي��ات  وبحس��ب 
اإلسرائيلية )حكومية(، يعيش ما يزيد على مليون و400 
ألف عربي فلس��طيني داخل إسرائيل، ويشكلون 20% من 

عدد السكان البالغ أكثر من ثمانية ماليني نسمة.
وفضالً عن إغالق كل مؤسسة زعمت حكومة بنيامني 
نتنياه��و أنه��ا على صل��ة باحلرك��ة اإلس��المية، تالحق 
الس��لطات اإلس��رائيلية قادتها وأعضاءه��ا، حيث منعت 
رئيس��ها الش��يخ رائد ص��الح من الس��فر ودخ��ول مدينة 
الق��دس احملتل��ة، قبل اعتقاله ف��ي أيار املاض��ي، واحلكم 

عليه بالسجن تسعة أشهر، بتهمة »التحريض«.
وشارك العشرات من املواطنني العرب في إسرائيل، 
رئي��س  م��ع  للتضام��ن  وقف��ة  ف��ي  املاض��ي،  اخلمي��س 
احلركة اإلس��المية، املض��رب عن الطعام داخل الس��جن، 
ولالحتجاج على مش��روع قانون يقيد اس��تخدام مكبرات 

الصوت لرفع األذان.
وعل��ى يد الش��يخ عبد الل��ه منر درويش، تأسس��ت 
احلركة اإلس��المية عام 1971 في األراضي الفلس��طينية 
احملتلة عام 1948، ونش��طت بني املس��لمني من عرب 48 
)يحملون اجلنس��ية اإلس��رائيلية(، وهي قريبة فكرياً من 
جماعة اإلخوان املس��لمني، غي��ر أن قادته��ا يقولون إنهم 

يعملون في إطار القانون اإلسرائيلي.
ف��ي  املش��اركة  منه��ا  قس��م  رف��ض  خلفي��ة  وعل��ى 
)البرملان(  الكنيس��ت  انتخاب��ات 
اإلس��رائيلي، انشقت احلركة عام 
أحدهم��ا  جناح��ني،  إل��ى   1996
جنوب��ي يق��وده عضو الكنيس��ت 
إبراهيم صرصور، واآلخر شمالي 
رافض لدخ��ول البرمل��ان ويقوده 

الشيخ صالح.
ومن��ذ ع��ام 1989، وحت��ت 
احل��ل«،  ه��و  »اإلس��الم  ش��عار 
فازت احلركة اإلس��المية برئاسة 

واس��عة من اجلمه��ور الصهيون��ي، وبكل تأكي��د جمهور 
اليمني الذي ميثل األغلبية الساحقة من هذا اجلمهور.

لك��ن س��رعان م��ا س��يتبنّي أن ن��ن ياهو أق��دم على 
خط��أ ف��ادح، وأق��دم عل��ى مغامرة غي��ر محس��وبة؛ ألن 
مترير القانون والش��روع في تطبيقه سيفضي إلى إعادة 
صياغة محددات الص��راع مع الكيان الصهيوني، ليكون 
مجرد حرب دينية ب��كل ما تعني الكلمة. ما فات نتنياهو 
هو حقيق��ة أن توقيت طرح القانون ميث��ل بحّد ذاته أحد 
أهم مركبات تأجيج الصراع، فس��ّن القانون يأتي في ظل 
توف��ر كل الظ��روف التي تضم��ن تفجر األوض��اع األمنية 

وانطالق موجة جديدة من انتفاضة القدس.
الفلس��طينيني  القان��ون يس��تهدف  إل��ى أن  ونظ��راً 
املس��لمني، س��واء من فلس��طينّيي الداخل والقدس ومدن 
الضف��ة الغربية الت��ي جتاوره��ا مس��توطنات يهودية، 
ف��إن هذا يعن��ي الدف��ع بقطاعات واس��عة م��ن اجلمهور 
اس��تنفار  إن  احلتمي��ة.  املواجه��ة  إل��ى  الفلس��طيني 
الفلس��طينيني للمواجهة التي توش��ك عل��ى أن تندلع لن 
يقتص��ر عل��ى ذوي املي��ول اإلس��المية بل س��يتجاوز كل 
األط��ر األيديولوجية واحلزبية واالجتماعي��ة، ألن القرار 
موجه بش��كل عام ض��د الهوية اجلمعية للفلس��طينيني، 
فأي��ة محاول��ة لف��رض القان��ون تعن��ي خ��روج الن��اس 
إلحباط التنفي��ذ، ما يفتح باب املواجه��ة على مصراعيه 
ويضم��ن تطويرها؛ ألن س��قوط قتل��ى وجرحى وحدوث 

العديد من امل��دن والبلدات في الداخل الفلس��طيني، على 
رأس��ها مدين��ة أم الفحم، وه��ي ثاني أكبر مدين��ة يقطنها 

فلسطينيو الداخل.
ومنذ تأسيس��ها، أسهمت احلركة في بناء العديد من 
املس��اجد واملؤسس��ات واملراكز االجتماعية ف��ي الداخل، 
ونشطت في ترميم والدفاع عن املساجد في القرى واملدن 

العربية.

اعتقاالت عل��ى خلفية هذه املواجهات س��يمثل بحد ذاته 
مسوغاً لتأجيج االنتفاضة.

في الوقت ذاته، فإن تطبيق القانون س��يؤثر بشكل 
غير مس��بوق في طاب��ع العالقة بني الكي��ان الصهيوني 
وفلس��طينيي الداخل، كما س��يؤثر في طابع العالقة بني 
هؤالء الفلسطينيني ومجمل املستوطنني الصهاينة الذين 
يضطرون إل��ى االحتكاك بهم يومياً. ومما ال ش��ك فيه أن 
املخاط��رة بفتح مواجه��ة مع هؤالء الفلس��طينيني الذين 
يعرفون عل��ى أنهم »مواطنون إس��رائيليون« سيوس��ع 
من فضاء تأثير القرار وسيزيد من فرص االحتكاكات مع 

الكيان احملتل، ما يولد حتديات أمنية بالغة التعقيد.
ومما ال ش��ك في��ه أن تزامن س��ّن القان��ون وتطبيقه 

وف��ي ع��ام 1996، وج��دت نفس��ها ف��ي مواجهة مع 
الس��لطات اإلس��رائيلية عندما بادرت إل��ى ترميم املصلى 

املرواني في املسجد األقصى وفتحه للصالة.
كم��ا أطلقت احلركة مش��روع »البيارق« الذي ش��مل 
تس��يير حافالت مجانية لنقل مس��لمني م��ن املدن والقرى 
الفلسطينية في الداخل إلى املسجد األقصى؛ بهدف إعمار 
املس��جد باملصلني والدفاع عنه باحلضور ش��به املستمر 

فيه، وال سيما في ظل اقتحامات املستوطنني لباحاته.
كذلك، أس��همت احلركة اإلس��رائيلية في الكشف عن 
العديد من املخططات اإلسرائيلية التي تستهدف األقصى 
ومحيطه، فأطلقت ش��عار »املس��جد األقص��ى في خطر«؛ 

وهو ما أثار غضباً كبيراً لدى حكومة نن ياهو.{

املتوقع مع بدء الرئيس األمريك��ي اجلديد دونالد ترامب 
مقالي��د األمور في واش��نطن، س��يمثل بحد ذاته مس��وغاً 
للتصعي��د، فاألح��زاب املش��اركة ف��ي االئت��الف احلاك��م 
برئاس��ة ن��ن ياه��و تعتبر أن ف��وز ترامب يعن��ي إضفاء 
الشرعية على كل مشاريع االس��تيطان والتهويد وحسم 
مصير األرض الفلس��طينية. من هنا، فإن تطبيق القانون 

سيمثل عامالً إضافياً لتحسني فرص تفجير األوضاع.
ال تدل حماس��ة نن ياهو ملش��روع حظ��ر رفع األذان 
على حكمة سياسية وبعد نظر استراتيجي بقدر ما يشي 
بوضاع��ة األجندة التي يتبناها هذا السياس��ي الصغير، 
الذي أعمته عنصريته وتعصبه وحساباته الشخصية.

وس��رعان م��ا يتب��نّي أن الكيان الصهيوني س��يدفع 
فاتورة باهظة جداً إذا أصّر على تنفيذ القانون. وستبقى 
مآذن فلس��طني تصدح بهذا النداء اخلالد شاء الصهاينة 

أو أبوا.
ال حاج��ة للق��ول إن مج��رد ط��رح القان��ون ينس��ف 
مزاع��م رئي��س احلكوم��ة الصهيونية بنيام��ني نن ياهو 
ال��ذي يّدعي دائم��اً أن كيانه يضمن حق غي��ر اليهود في 

أداء الشعائر الدينية.

بقلم: د. صالح النعامي

أول غرامة إسرائيلية على مسجد في اللد
فرضت بلدية اللد اإلس��رائيلية عل��ى محمد الفار، إمام أحد مس��اجد املدينة داخل اخلط 
األخض��ر، غرامة مالية بقيمة 750 ش��يكل لرفعه األذان عبر مكبرات صوت مئذنة املس��جد، 
األم��ر الذي اعتبرت��ه البلدية اإلس��رائيلية مخالف��اً لقان��ون الضجيج الذي مينع اس��تخدام 

مكبرات الصوت في ساعات الليل.{

اإلس���امية  احلرك���ة  رئي���س  أنه���ى 
فلس���طن  ف���ي  األخض���ر  اخل���ط  داخ���ل 
الش���يخ رائد ص���اح إضرابه ع���ن الطعام 
الذي بدأه يوم األحد احتجاجاً على س���وء 
معاملة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية له 

وملعتقلن آخرين.
اخلمي���س  مس���اء  ص���اح  وأوق���ف 
اإلض���راب ال���ذي دخل في���ه احتجاجاً على 
جمل���ة م���ن ممارس���ات س���لطة الس���جون 
اإلسرائيلية، مبا في ذلك وضعه في العزل 

االنفرادي بسجن في مدينة بئر السبع.
وجاء القرار استجابة لدعوة من جلنة املتابعة العليا، 
وه���ي أعل���ى هيئ���ة متث���ل الفلس���طينين داخ���ل األراض���ي 

الفلس���طينية احملتل���ة ع���ام 1948، وفق ما 
قال رئيس جلن���ة احلريات بلجن���ة املتابعة 

الشيخ كمال اخلطيب.
وأض���اف اخلطيب أن األس���باب التي 
دفع���ت الش���يخ رائد ص���اح للدخ���ول في 
إضراب عن الطعام تتعلق بظروف احتجاز 

املعتقلن، وليست خاصة به فقط.
ونقل���ت وكاالت أنب���اء ع���ن اخلطي���ب 
قوله إن »الش���يخ احتج على الظروف التي 
يعانيها املعتقلون في السجون اإلسرائيلية 
الت���ي عان���ى منها هو نفس���ه أيضاً، س���واء 
اقتح���ام غرفت���ه لياً أو مص���ادرة كتب���ه ومذكرات���ه ومنع 

إدخال الكتب، إضافة إلى سجنه االنفرادي«.

الشيخ رائد صالح ينهي إضرابًا عن الطعام

دعوات لـ»حماس« و»الجهاد اإلسالمي« لحضور مؤتمر »فتح«
قال محم��ود أبو الهيج��ا، الناطق باس��م املؤمتر 
الس��ابع حلركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح«، 
إن حركته وجهت دعوات لكافة الفصائل الفلسطينية، 
مب��ا فيها حركتا حماس واجلهاد اإلس��المي، حلضور 
مؤمت��ر احلرك��ة الس��ابع، املقرر عق��ده نهاية الش��هر 

اجلاري.
وق��ال أب��و الهيج��ا، إن »حركة فتح تتب��ع تقليداً 
يتمثل بتوجيه الدعوات لكافة الفصائل الفلسطينية، 
مبا فيها حركتي حماس واجلهاد اإلس��المي حلضور 

جلسة افتتاح املؤمتر«.
وضع��ت  التحضيري��ة،  اللجن��ة  أن  وأوض��ح 
اللمسات األخيرة للمؤمتر املقرر عقده في 29 تشرين 
الثاني اجلاري، في مقر الرئاس��ة الفلسطينية في رام 

الله وسط الضفة الغربية.
وأش��ار أبو الهيجا إلى أن وفوداً رسمية وحزبية 
»عربي��ة ودولي��ة، صديق��ة حلرك��ة فتح، س��تحضر 

جلسة االفتتاح«.
وعن وج��ود صعوب��ات حلضور املش��اركني في 
املؤمتر، م��ن خارج الضفة الغربية، ق��ال القيادي في 
»فت��ح« إن حرك��ة حم��اس في قط��اع غ��زة »تعهدت 
بتس��هيل خ��روج كاف��ة األس��ماء املش��اركة، كم��ا أن 
التصاري��ح من اجلانب اإلس��رائيلي صدرت لعدد من 
األعض��اء، وأخرى ننتظ��ر صدورها، ونح��ن نأمل أن 

تصدر كاملة«.
وفي وقت س��ابق، قال فايز أب��و عيطة، املتحدث 
الرس��مي باس��م حركة فتح في غ��زة، إن نحو 40 من 
أعضاء احلركة غادروا إلى مدينة رام الله للمش��اركة 
ف��ي املؤمتر على أن يغ��ادر األعضاء اآلخ��رون البالغ 
عدده��م 350 ش��خصاً، عل��ى دفع��ات خ��الل األي��ام 

املقبلة.
وأك��د أب��و عيط��ة، أن األجه��زة األمني��ة التابعة 
حلركة حماس التي تدير قطاع غزة، لم تعترض على 

خروج الوفد.
وتستمر أعمال املؤمتر الس��ابع على مدى أربعة 
أي��ام، وف��ي يوم��ه الثال��ث يت��م الترش��ح للمناص��ب 
القيادي��ة ف��ي احلرك��ة )اللجن��ة املركزي��ة واملجلس 
الث��وري(، عل��ى أن يت��م االقت��راع ف��ي الي��وم الرابع 

)األخير(.
وح��ددت جلن��ة التحضي��ر للمؤمت��ر، األعض��اء 
املش��اركني ب�1400 عض��و، ميثلون الضف��ة الغربية 

وقطاع غزة والشتات الفلسطيني.
وعقدت حركة »فتح« مؤمترها الس��ابق، في آب 
2009، في مدينة بيت حلم، جنوبي الضفة الغربية.
ويسود االنقسام السياس��ي واجلغرافي أراضي 
الس��لطة الفلس��طينية، منذ منتصف حزيران 2007، 

في أعقاب سيطرة «حماس« على قطاع غزة.{
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أردوغان: حماس ليست حركة إرهابّية ويجب أن تكون جزءًا من أي حل
أك��د الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان 
مس��اء االثنني أنه ال يرى في حركة »حماس« حركة 
»إرهابية« وإمنا جهة سياس��ية نش��أت العتبارات 
وطني��ة، ويس��عى معه��ا إل��ى حتقي��ق الس��الم في 

املنطقة.
وق��ال أردوغان خالل لق��اء أجرته مع��ه القناة 
العبري��ة الثاني��ة م��ن قصره ف��ي أنق��رة، إن بالده 
تسعى إلى حتس��ني عالقاتها مع الدول كافة وفتح 
صفحة جديدة مع إس��رائيل وط��ي اخلالفات معها 
بع��د حادث��ة س��فينة مرمرة الت��ي قتل عل��ى متنها 
تسعة أتراك عام 2010، مشدداً على أن حكومته ما 
زالت ترفض الرواية اإلس��رائيلية في شأن ما جرى 

على من السفينة وتعتبرها مجرد أكاذيب.
وأشار إلى أن ما دفع حكومته لقبول املصاحلة 
م��ع إس��رائيل ه��و اعتذاره��ا ع��ن احلادث��ة، ودفع 
التعويض��ات، والعم��ل على تخفي��ف احلصار عن 

قطاع غزة، مش��يراً إلى أنه مت تطبيق البندين األول 
والثان��ي بانتظار تخفيف احلص��ار ورفعه تدريجاً 
ع��ن القطاع. وأض��اف: »كان��ت املفاوض��ات بروح 
إيجابي��ة، م��ا أدى إلى تقدمها س��ريعاً بهدف إعادة 

العالقات إلى طبيعتها«.
وس��ئل: »في حال رفع احلص��ار غداً، هل ميكن 
أن تضمن وقف حماس إلط��الق الصواريخ؟«، فرد 
أردوغان متس��ائالً إن كانت إس��رائيل س��تمتنع عن 
توجيه س��الحها إل��ى غزة، وق��ال: »نح��ن بحاجة 
إل��ى رؤية األش��ياء م��ن كال اجلانبني، لي��س مجرد 
إلق��اء اللوم عل��ى حماس، يجب أن نخ��رج من هذه 
احللقة املفرغ��ة من دون املقارنة ب��ني األطراف، فال 
ميك��ن مقارنة ما تفعله إس��رائيل مبا تفعله حماس 

من الناحية العسكرية«.
ليس��ت  حرك��ة  »حم��اس  أن  أردوغ��ان  ورأى 
إرهابي��ة، وينبغ��ي أن تك��ون جزءاً م��ن أي حل مع 

إس��رائيل«، مضيف��اً: »حم��اس نش��أت العتب��ارات 
وطني��ة«. وأض��اف لإس��رائيليني: »حت��ى الي��وم، 
جلس��تم مع أبو مازن ومع فتح، هل حققتم نتائج؟ 
كال، ل��م حتقق��وا ش��يئاً. ما ل��م حتص��ل انتخابات، 

ينبغي على فتح وحماس اجللوس إلى الطاولة«.
وعن عالقاته مع قيادة حماس، أش��ار الرئيس 
الترك��ي إلى أنه يلتقي باس��تمرار قي��ادات احلركة، 
وأنه ال ميلك أجندة س��رية، ويعمل لتحقيق السالم 
ف��ي املنطقة بالتنس��يق م��ع »حماس«، قائ��الً: »إن 
لم نحقق الس��الم س��يكون األم��ر مؤس��فاً«. وأبدى 
استعداده للتوس��ط بني »حماس« وإسرائيل، على 
أن تتخ��ذ تل أبيب خط��وات جدية من أجل التوصل 

للسالم.
وفي ش��أن الوصف الذي أطلقه ضد سلوكيات 
اجلي��ش اإلس��رائيلي خ��الل احل��رب األول��ى عل��ى 
القط��اع ع��ام 2008- 2009، ح��ني قال إنها أس��وأ 

من أفع��ال هتل��ر، قال أردوغ��ان: »احلدي��ث يتغير 
حس��ب املرحلة، قلت ذلك ح��ني كانت غزة تتعرض 
للقصف... آالف املدني��ني األبرياء قتلوا في القصف 
وال ميك��ن أن أنس��ى ذلك... أنا ال أتف��ق مع ما قام به 
هتل��ر وال اتف��ق مع قامت به إس��رائيل ف��ي غزة، وال 

توجد مقارنة«.{

وكالة األونروا تعجز عن مساعدة 
المهّدمة بيوتهم في غزة

لماذا خسر اإلسالمّيون في األردن 
انتخابات »مطبخ البرلمان«؟

 طالبت هيئة ش��عبية فلسطينية في قطاع غزة يوم 
الس��بت الدول املانحة التي ش��اركت في مؤمت��ر القاهرة 

إلعادة إعمار غزة باإليفاء بتعهداتها.
ودعت منى س��كيك منس��قة »الهيئة الوطنية لكسر 
احلصار وإعادة اإلعمار« )غير حكومية( الدول املشاركة 
ف��ي مؤمتر املانح��ني إلع��ادة إعمار غ��زة، ال��ذي ُعقد في 
القاهرة عام 2014، إل��ى اإليفاء بتعهداتها املالية إلمتام 

عملية اإلعمار وتخفيف املعاناة اإلنسانية.
وأش��ارت س��كيك -ف��ي مؤمت��ر صحف��ي عقدته في 
ميناء غزة- إلى أن احلصار املفروض على القطاع للعام 
العاشر على التوالي مخالف للقوانني الدولية، موضحة 
أن اس��تمرار احلص��ار بالتزامن مع التده��ور االقتصادي 
والصناعي يجعل حياة الس��كان ش��به مس��تحيلة، وفق 

تعبيرها.
وناش��دت س��كيك املجتم��ع الدول��ي العم��ل لرف��ع 
احلص��ار كامالً ع��ن قطاع غزة، واملس��اهمة في تس��ريع 
وتي��رة اإلعم��ار، داعية الش��عوب األوروبي��ة لدعم حملة 

»مقاطعة إسرائيل« سياسياً واقتصادياً.
وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
»أونروا« قالت في بيان س��ابق إن 65 ألف فلسطيني من 
مئ��ة ألف من مش��ردي احلرب اإلس��رائيلية األخيرة على 

خس��ر ن��واب جبه��ة العمل 
انتخابات  اإلس��المي وحلفاؤهم 
»اللجان الس��يادية« في مجلس 
النواب وأبرزها اللجنة القانونية 
واقتص��رت  التربي��ة،  وجلن��ة 
حظوظهم على املشاركة ببعض 
اللجان غي��ر املؤثرة عبر التزكية 

لعدم وجود منافسني فيها.
وربط مراقبون بني ما جرى 
في االنتخابات الداخلية ملجلس 
النواب األردني وم��ا جرى قبلها 
بأيام، عندما س��لمت الس��لطات 

األردني��ة مق��ر حزب جبه��ة العمل اإلس��المي ف��ي مدينة 
العقبة جلمعية »جماعة اإلخوان املس��لمني«، على الرغم 
من صدور قرار قضائي قطعي بتبعيته للحزب، مشيرين 
إلى أن النظام ماض في مسلسل التضييق على اجلماعة 

رغم مشاركتها في االنتخابات البرملانية.
عض��و البرمل��ان األردن��ي وكتل��ة اإلص��الح التابعة 
لإسالميني احملامي صالح العرموطي، قال إن التضييق 
مستمر، وما جرى في انتخابات اللجان جزء من سلسلة 

تضييقات متارس على التيار اإلسالمي.
وأوض��ح العرموط��ي أن إقص��اءه م��ع ن��واب كتلة 
اإلصالح من جلان البرملان »كان مقصوداً« مشيراً إلى أن 
»حتالفات وتكتيكات« مت تنفيذه��ا من أجل إبعادهم عن 

»مطبخ املجلس« بحسب وصفه.
وخسر العرموطي مقعداً في اللجنة القانونية وهي 
إحدى أهم جلان املجلس واملسؤولة عن صياغة مشاريع 

القوانني التي تقدم للمجلس واحلكومة.
ولف��ت إل��ى أن م��ا س��ّماها »الطريق��ة الت��ي رتب��ت 
إلقصائ��ه« وبقية ن��واب كتلة اإلصالح م��ن اللجان، تدل 
على أن هناك »رغبة في فشل هذه التجربة وعدم السماح  قطاع غزة، ما زالوا نازحني عن منازلهم.

أونروا عاجزة
م��ن جهتها ح��ذرت وكالة غوث وتش��غيل الالجئني 
الفلس��طينيني )أون��روا( م��ن ع��دم قدرته��ا عل��ى صرف 
ج��راء  املهدم��ة  البي��وت  ألصح��اب  مالي��ة  تعويض��ات 
احلرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة بسبب نقص 

التمويل.
وق��ال املتح��دث باس��م أونروا ف��ي غزة عدن��ان أبو 
حس��نة لوكالة أنباء األناضول إن »الوكالة لن تستطيع 
ص��رف ب��دل إيج��ار للمهدمة بيوته��م بش��كل كلي خالل 

األسابيع املقبلة ما لم تتسلم دعماً مالياً عاجالً.
وأضاف أنه »ما لم نتسلم من الدول املانحة خمسة 
مالي��ني دوالر، س��نضطر للتوق��ف ع��ن تقدمي املس��اعدة 

املالية لتلك العائالت اعتباراً من كانون األول املقبل«.
وأوضح أبو حس��نة أن نحو س��تة آالف وخمسمئة 
عائلة الجئة في غزة تعتمد على معونات الوكالة النقدية 

من أجل تلبية احتياجات مساكنها املؤقتة.
وتصرف أون��روا مبالغ مالية ب��دل إيجار ألصحاب 
الع��دوان  بفع��ل  الالجئ��ني  م��ن  كلي��اً  املهدم��ة  املن��ازل 
اإلس��رائيلي األخير على قطاع غزة ع��ام 2014، تتراوح 

بني 200 و250 دوالراً، بحسب عدد أفراد كل أسرة.{

لها بالنجاح والتمدد لتشكيل جسم داخل املجلس«.
وش��دد على أن بعض اجله��ات تريد لن��واب الكتلة 
التح��ول ل�»ن��واب خدم��ات وال تريد بقاءهم متماس��كني 
ككتلة واحدة لها برنامج عمل وأهداف واضحة حتاسب 

احلكومة واجلهات التنفيذية باألردن«.
من جانبه عبر الكاتب الصحفي جمال الشواهني عن 
اعتقاده بعدم وجود اس��تهداف لإسالميني في املجلس، 
وع��زا ما ج��رى ف��ي انتخاب��ات اللج��ان إل��ى »توجهات 

شخصية من قبل بعض النواب«.
وقال الش��واهني إن الكتل املوجودة »غير متجانسة 
وقريباً س��تجرى عليه��ا تغيرات وتنقالت ب��ني أعضائها 
تبع��اً للخلفيات التي جاء منها الن��واب«، لكن في املقابل 
وصف الش��واهني كتلة اإلصالح ب�»املتجانسة« متوقعاً 
أن يك��ون أداؤها قوياً عل��ى الرغم من عدم التعلل باآلمال 

في أن حتقق شيئاً ألن حجمها صغير.
وأض��اف: »كتل��ة بحجم 16 نائب��اً ف��ي البرملان لن 
تس��تطيع ف��رض ش��يء وال تعدي��ل قان��ون وال الوقوف 
بوجه احلكوم��ة لتغيير أي ق��رار، ولن يك��ون مبقدورها 

سوى نقل صوت الناس إلى داخل املجلس«.{

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل في غزة
استشهد شاب فلسطيني مساء يوم اجلمعة وأصيب ثالثة آخرون برصاص اجليش اإلسرائيلي في 

مواجهات على احلدود الفاصلة مع قطاع غزة.
وقال املتحدث باس��م وزارة الصحة في قطاع غزة أش��رف القدرة إن »شاباً يبلغ من العمر 26 عاماً، 
استش��هد برصاص اجليش اإلسرائيلي على احلدود الشرقية ملخيم البريج وسط القطاع«، في حني أفاد 

مسعفون فلسطينيون بأن الشهيد تلقى رصاصة متفجرة في صدره.
وذكرت املصادر أن قوات إسرائيلية ترابط خلف السياج الفاصل أطلقت النار على شبان فلسطينيني 

أثناء مواجهات شرق مخيم البريج، وأن ثالثة شبان أصيبوا بجروح متوسطة.{

اإلخوان في األردن يدعون إلى إشعال
جذوة االنتفاضة والرباط بـ»األقصى«

دعت جماعة اإلخوان املس��لمني في األردن، الشعب 
»اإلس��رائيلية«  االعت��داءات  مقاوم��ة  إل��ى  الفلس��طيني 

املتكررة ب�»الرباط« في املسجد األقصى.
جاء ذلك في بيان للناطق اإلعالمي باس��م اجلماعة 
مع��اذ اخلوال��دة، ق��ال فيه: في ظ��ل صمت دول��ي رهيب 
الغطرس��ة  م��ن  مزي��داً  الصهيون��ي  االحت��الل  مي��ارس 
الهوجاء، عبر تصعيد اعتداءاته املستمرة واملتكررة على 

املسجد األقصى املبارك والقدس الشريف.
وأض��اف: إن جماعة اإلخوان املس��لمني تدعو أبناء 
الش��عب الفلس��طيني املجاهد إلى الرد على هذه اجلرائم 
النكراء مبزي��ٍد من الرباط في املس��جد األقص��ى املبارك، 

وإشعال جذوة انتفاضة القدس املباركة.
وقال اخلوالدة في بيانه: إن الكيان الصهيوني الذي 

ال يحتم��ل حتى س��ماع صوت امل��آذن، يؤك��د أن الصراع 
القائم معه صراع وجود ال صراع حدود، ال يجدي معه إال 
نهج املقاومة الباسلة املَُشِرّفة بعدما سقط نهج التسوية 

واملفاوضات العبثية.
وحث املتحدث باس��م اإلخ��وان احلكوم��ة األردنية 
على حتمل مسؤوليتها واس��تخدام أوراق الضغط لديها 
إليقاف هذه التشريعات الغاشمة، وإغالق سفارة العدّو 
الصهيون��ي ال��ذي ال يحت��رم عه��داً وال ميثاق��اً وميارس 

سياسة نازية بحق شعبنا الفلسطيني املقاوم.
وختم البي��ان بدع��وة األنظمة والش��عوب العربية 
واإلس��المية للقيام بواجبها جتاه قضي��ة األمة املركزية 
ملواجهة غطرسة االحتالل الصهيوني وعدوانه؛ فالقدس 

تستصرخ ونصرتها واجبة بكل متاح.{

مسيرة في عّمان ترفض اتفاقّية الغاز مع االحتالل
  شارك ناش��طون مبس��يرة احتجاجية، انطلقت 
بعد صالة اجلمعة املاضية، من أمام املسجد احلسيني 
وس��ط عّم��ان، رفض��اً التفاقية الغ��از الت��ي مبوجبها 

يستورد األردن الغاز من االحتالل الصهيوني.
وترف��ض  باالحت��الل  تن��دد  بش��عارات  وهتف��وا 
االتفاقي��ة، مث��ل: »ال س��فارة صهيوني��ة عل��ى األرض 
األردنية«، و»الش��عب يريد كرامة وطني��ة«، و»وادي 
عرب��ة مش س��الم.. وادي عرب��ة استس��الم«، ورفعوا 
الفتات كتب عليه��ا: »ال التفاقية العار«، و»ال للتطبيع 
من الكيان الصهيوني«، و»األردنيون يرفضون متويل 

اإلرهابيني«.
ون��ددوا بتوقي��ع احلكوم��ة عل��ى االتفاقي��ة التي 
اعتبروه��ا »نوع��اً م��ن التطبي��ع وخدم��ة لالحتالل«، 
مش��ددين عل��ى حماي��ة األردن من التبعي��ة لالحتالل 
الصهيون��ي، ورف��ض رهن الق��رار األردني بي��د العدّو 
الصهيوني، مطالب��ني بإلغاء االتفاقية التي تصب في 
صالح الع��دّو الصهيون��ي والبحث ع��ن بدائل أخرى 
للطاقة، معتبرين ان ش��راء الغ��از من دولة محتلة هو 
كش��راء ثروات مس��روقة، داعني إللغ��اء اتفاقية الغاز 

ووقف التعاون مع الكيان الصهيوني احملتل.
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ماذا يعني فوز ترامب للنظام المصري ومعارضيه؟
م��ن  واملقرب��ة  الرس��مية  اإلع��الم  وس��ائل  احتف��ت 
النظام املص��ري بنتائج االنتخاب��ات األميركية، وأعربت 
ع��ن س��عادتها ليس فقط بف��وز دونالد ترم��ب الذي يبدو 
كحلي��ف محتمل للسيس��ي، وإمنا أيض��اً بهزمية هيالري 
كلينت��ون الت��ي يتهمها مؤي��دو النظام مبس��اندة جماعة 
اإلخ��وان املس��لمني عندم��ا كان��ت وزي��رة للخارجية هي 

والرئيس أوباما.
وغني عن البيان أن حس��ابات ترامب املرشح سوف 
تختلف بالض��رورة عن ترمب الرئي��س، لكن هذا ال يعني 
انقطاع��اً بني ه��ذا وذلك، فالسياس��ة األميركية وإن كانت 
تقوم على مؤسسات، إال أن هذه املؤسسات يقودها أفراد، 
وترامب س��يمثل القائد األعلى لهذه املؤسس��ات في دولة 

رئاسية يتمتع فيها الرئيس بسلطة كبيرة.
العالم بعد فوز ترامب

عل��ى املس��توى الدولي يب��دو أن أحد أكث��ر احملتفني 
بترامب هو الرئيس الروس��ي فالدميير بوتني الذي أعرب 
ترام��ب س��ابقاً ع��ن »إعجابه« ب��ه ورغبته ف��ي التعاون 
مع��ه، وهو ما لم يتوافر ملنافس��ته كلينت��ون. وفي املقابل 
ف��إن فوز ترم��ب أثار مخ��اوف حلف��اء أمي��ركا التقليديني 
خشية تخلي واشنطن عن دورها العاملي أو الضغط على 
حلفائه��ا لتكبيدهم مزيداً من األعباء املالية أو العس��كرية 

أو السياسية.
ه��ذه املخاوف عب��رت عن نفس��ها بقوة ل��دى الدول 
الت��ي اعتمدت على م��دى عقود على املظل��ة األميركية في 

حماي��ة أمنه��ا الدول��ي واإلقليمي ال 
الياب��ان وكوري��ا اجلنوبية  س��يما 
ودول البلطيق، التي باتت في هلع 
م��ن غدر ال��دب الروس��ي في حلظة 
صداقته مع س��اكن البيت األبيض 

اجلديد.
ذات الش��عور بالقل��ق يس��ود 
ل��دى دول اخللي��ج العربي��ة الت��ي 
من��ذ  الدفاعي��ة  منظومته��ا  بن��ت 
ع��ام  للكوي��ت  العراق��ي  االحت��الل 
1990 على االعتم��اد على احلليف 
األميركي الق��وي. لقد عبرت كلمات 
ترام��ب ولغ��ة جس��ده ع��ن نظ��رة 

س��لبية للغاي��ة له��ذه الدول التي ي��رى أنه��ا ال تقوم بأي 
ش��يء وال متل��ك إال األم��وال، وأنه��ا لم تكن موج��ودة لوال 

احلماية األميركية.
ترامب ال يرى قدسية للمواثيق واملعاهدات الدولية، 
وال حت��ى املؤسس��ات الدولي��ة، وه��و كرجل أعم��ال رمبا 
س��يقيس مدى التزام بالده بهذه املعاهدات واملؤسس��ات 
مب��ا تقدمه م��ن نفع عاج��ل وبنظرة ضيقة في حس��ابات 

املكسب واخلسارة.
ترمب والربيع العربي

خ��الل احلمل��ة االنتخابية ترك��زت انتق��ادات حملة 
ترام��ب ملنافس��ته كلينت��ون باعتبارها أفس��دت الش��رق 
األوسط وغذت التطرف فيه عندما كانت وزيرة للخارجية 
من خالل تش��جيع الواليات املتحدة أو على االقل صمتها 
جتاه ثورات الربيع العربي، التي يعتبرها ترامب ش��يئاً 
سلبياً. يعتمد ترمب في نظرته للمنطقة وطريقة التعامل 
معها على الرؤي��ة التقليدية األميركي��ة التي فضلت على 
مدى عق��ود التعامل مع ح��كام مس��تبدين ودعمهم، على 
حس��اب شعوبهم على التعامل مع مؤسسات دميقراطية 
وساس��ة منتخب��ني تختل��ف رؤاه��م أو تتفق م��ع اإلدارة 

األميركية.
وتظه��ر تغريدات كتبها ترامب في الس��نوات التالية 
لثورات الربيع العربي أنه كان معارضاً إلطاحة حس��ني 
مب��ارك ورافض��اً تول��ي اإلس��الميني للس��لطة ع��ن طريق 

االنتخابات الدميقراطية.

حول العالم ل��م يثلج جناح ترامب إال صدوراً قليلة، 
منها إلى جانب بوتني والسيسي بشار األسد في سوريا. 
وف��ي أوروب��ا على س��بيل املث��ال ل��م يحتف أح��د بفوزه 
إال اليم��ني املع��ادي لألجان��ب واملهاجرين، منه��م رئيس 
ال��وزراء املجري فيكت��ور أورب��ان وفون س��تورش نائبة 
رئيس��ة حزب البديل م��ن أجل أملانيا وج��ان ماري لوبان 
مؤس��س حزب اجلبهة الوطنية اليميني في فرنسا ووالد 
مارين زعيمته احلالية الذي قال »اليوم الواليات املتحدة 

وغداً فرنسا«. 
ترامب واحلركات اإلسالمية

بدأت معرفة املواطنني العاديني في العاملني العربي 
واإلس��المي لدونال��د ترام��ب على نطاق واس��ع من خالل 
تصريحه الش��هير واملس��تفز بضرورة فرض حظر مؤقت 
عل��ى دخول املس��لمني للواليات املتح��دة األميركية، وهو 
ما دعا صّديق خان عمدة لندن املس��لم على س��بيل املثال 
إل��ى الق��ول إن »ترام��ب ومن هم حول��ه يظن��ون أن القيم 

الليبرالية الغربية ال تتماشى مع اإلسالم املعتدل«.
يتبنى ترامب نظرة س��طحية للحركات اإلس��المية، 
تضعها جميعاً في س��لة واح��دة دون تفرقة بني متطرف 
منه��ا ومعتدل، ومن هنا فإن��ه ينظر جلماعة مثل اإلخوان 
تقب��ل  الت��ي  األخ��رى  اإلس��المية  واألح��زاب  املس��لمني 
باملش��اركة السياس��ية الس��لمية باعتباره��ا وجه��اً آخر 
لتنظي��م الدولة اإلس��المية، ومن غير الواض��ح من خالل 
خطاب ترامب أنه مس��تعد لتقبل أي نوع من التعاون مع 
احلركات اإلس��المية، باس��تثناء حزب العدال��ة والتنمية 

التركي نظرا لكونه ميثل دولة ال حركة.
وتكش��ف تغري��دات ترام��ب أن��ه كان يضي��ق ذرعاً 
بالسياسة األميركية التي تخلت عن مبارك الذي يعتبره 
حليفاً للواليات املتحدة، وتركت مصر »مرتعاً لإسالميني 
الراديكالي��ني« عل��ى ح��د قوله، كم��ا يبدي ضيقاً ش��ديداً 
باخلط الذي اتخذه مرسي واإلخوان في معاداة إسرائيل 

والتواصل مع حماس وإيران.
ويقول ف��ي تغريدة له في 31 كان��ون الثاني 2012 
أي قبل تولي مرس��ي مقاليد احلكم إن اإلخوان املس��لمني 
حلفاء باراك أوباما س��وف يلغ��ون اتفاقية كامب ديفيد.. 

يا للكارثة! وهو يستند في هذا الرأي إلى طبعة إجنليزية 
من جريدة املصري اليوم التي ميلكها رجل أعمال مصري 

مؤيد للسيسي حالياً.
ويق��ول في تغري��دة أخ��رى »نح��ن ألقين��ا بحليفنا 
مبارك في البحر، ومصر اآلن أصبحت عدونا.. عمل عظيم 

يا أوباما.. إن إسرائيل في مأزق«.
ترامب والسيسي

يبدو أن تقارباً ما يسود كيمياء العالقة بني الرجلني، 
فكالهم��ا ج��اء إلى الس��لطة ف��ي ظ��ل انتش��ار موجة من 
الشعبوية االستثنائية واالنقسام املجتمعي احلاد، فضالً 
عن رفضهما املطلق لقبول اآلخر املختلف معهما واملنافس 
لهم��ا سياس��ياً، فض��الً عن بغضهم��ا الواض��ح للحركات 
اإلس��المية ونزعتهم��ا التبس��يطية للظواه��ر السياس��ية 

األكثر تعقيداً.
ه��ذا التق��ارب النفس��ي افتقده السيس��ي م��ع باراك 
أوباما الذي يبدو أنه قبل به قبول املكره، بعد خيبة األمل 
األميركية ف��ي منتجات الربيع العرب��ي وأولها في مصر. 
ف��ي عهد أوباما تعاطت مؤسس��ات الدول��ة األميركية مع 
مؤسس��ات الدول��ة املصري��ة دون أن تش��هد العالقة بني 

الرئيسني أي نوع من االنسجام أو حتى القبول.
وفي ضوء كل هذه االعتبارات ميكن القول إن ترامب 
س��وف يعمل بشكل وثيق مع النظام املصري ورئيسه في 

مجاالت األمن بشكل خاص وفي إدارة امللفات اإلقليمية.
في املقابل س��وف تتزايد الضغوط على الس��عودية 
وال��دول اخلليجية األخرى، ال س��يما إذا بدأ تطبيق قانون 
جاس��تا وما س��يعنيه م��ن تهدي��د واضح لالس��تثمارات 
اخلليجي��ة في الوالي��ات املتح��دة، وهو ما ق��د يدفع هذه 
ال��دول للتقارب بش��كل أكبر م��ع تركيا/أردوغ��ان، الذي 
يب��دو كحليف وحيد ميكن الوثوق به، في ظل عالم يتغير 

كل يوم ويضيق أفقه في وجه هذه الدول.
ق��د يلج��أ ترام��ب إل��ى تصني��ف جماع��ة اإلخ��وان 
كجماعة إرهابية، وهو ما س��يعد انتصاراً معنوياً حللف 
الس��لطة في مصر على غرميه��ا التقليدي، لكن على أرض 
الواق��ع ف��إن هذا لن يعن��ي الكثير بالنس��بة إلى اجلماعة 
الت��ي ال توج��د لها مق��رات رس��مية وال مؤسس��ات تعمل 
باس��مها وال أموال في البنوك. إن األثر األساسي ملثل قرار 
كهذا س��يتمثل في تضييق حركة التنقل لبعض القيادات 

البارزة للحركة واملقيمة في الغرب.
مس��اعدة ترامب للنظام املصري س��وف تأخذ شكالً 
سياس��ياً وأمنياً وعس��كرياً، وتأييداً للنظ��ام في خطواته 
القمعية جت��اه معارضيه، وهذا عكس م��ا يحتاجه نظام 
السيس��ي الذي يفقد في كل يوم جزءاً من شرعيته بسبب 

الفشل االقتصادي والقمع األمني.{

بقلم: أحمد حجاجي

»حماس« وانعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح
يب��دو أن حم��اس حريص��ة عل��ى أال تك��ون طرفاً 
معوقاً النعقاد املؤمتر الس��ابع حلرك��ة فتح املقرر في 
أواخر  تش��رين الثاني 2016. ويظهر ذلك من رس��ائل 
الطمأنة العدي��دة التي صدرت عن قيادات في حماس 
والت��ي تؤك��د احلرص عل��ى وحدة فتح واس��تعادتها 
لعافيته��ا، وعدم التدخ��ل في الش��ؤون الداخلية لها، 
وع��دم دعم ط��رف على حس��اب ط��رف آخ��ر، وكذلك 
الس��ماح ألعضاء فتح املقيمني في قطاع غزة بالس��فر 

واملشاركة في مؤمتر فتح.
ترتيب البيت الفلسطيني

لعل إحدى املهمات الرئيسية ملؤمتر فتح السابع 
هي مناقشة الوضع الداخلي الفلسطيني، وسبل إعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني، وبالتالي ال بّد من التعرض 
ملوض��وع العالقة مع حماس وإنف��اذ اتفاق املصاحلة 
املوق��ع عليه من��ذ  أي��ار 2011، وكيفي��ة دمج حماس 
وقوى املقاومة في املؤسس��ات القيادية والتش��ريعية 
ملنظم��ة التحرير والس��لطة الفلس��طينية، غير أن ذلك 
لن يكون مهمة س��هلة ما لم حت��دث مراجعات جذرية 

ألسس االختالف بني الطرفني.
فب��ني فت��ح وحماس تاري��خ طويل م��ن التنافس 
والص��راع وانعدام الثقة، ورغ��م أنهما متثالن عمودي 
احلرك��ة الوطنية الفلس��طينية املعاصرة، وحتصدان 
عادة أكثر من 80% من أصوات الناخبني الفلسطينيني، 
فإنهما لم تنجحا حتى اآلن في إدارة خالفاتهما ضمن 
بنية مؤسس��ّية واحدة، وال من االتف��اق على أولويات 
املش��روع الوطني الفلسطيني، وال من تنفيذ االتفاقات 
الت��ي يوقعانه��ا. وأدت ح��االت الش��د املتب��ادل ب��ني 
الطرف��ني ف��ي أحيان عدي��دة إل��ى نتائج س��لبية على 

العمل الفلسطيني، وإلى تعطيل كل طرف ملسار اآلخر 
بحجة املصلحة الوطنية.

وتع��ود مح��اوالت االتف��اق ب��ني فت��ح وحم��اس 
إل��ى أواخ��ر ثمانين��ات الق��رن املاضي، وإل��ى بدايات 
صع��ود حركة حماس كحركة مقاوم��ة وطرف رئيس 
ف��ي املعادل��ة الفلس��طينية، فكانت لقاءات ف��ي اليمن 
وتون��س واخلرط��وم والقاه��رة ف��ي الفت��رة 1990-
1995، وتكررت لق��اءات القاهرة ف��ي الفترة 2002-
2005 التي ُتِوّجت باتفاق القاهرة في 2005/3/17 
ال��ذي هي��أ لتوق��ف انتفاض��ة األقص��ى ولالنتخابات 
التشريعية الفلسطينية، وإلطالق مشروع إعادة بناء 
منظمة التحرير. ثم تكررت االتفاقات في وثيقة احلوار 
الوطني )وثيقة األسرى( 2006، واتفاق مكة 2007، 

وصوالً إلى اتفاق القاهرة 2011.
وليس م��ن الصحيح تبس��يط اخل��الف بني فتح 

وحماس في مجرد الصراع على الس��لطة، فاملرجعية 
اإلس��المية األيديولوجي��ة حلم��اس متنعه��ا من عقد 
اتفاق��ات تؤدي إل��ى التنازل ع��ن أجزاء من فلس��طني 
العلماني��ة  واملرجعي��ة  ب�»إس��رائيل«،  االعت��راف  أو 
الواقعي��ة لفت��ح ال متنعه��ا من عق��د اتفاق��ات كاتفاق 
أوس��لو برنامجاً مرحلياً للعم��ل الوطني. ومن ناحية 
أخ��رى فإن أولوي��ة العمل الوطني ل��دى فتح مرتبطة 
مبس��ار التس��وية الس��لمية كمعب��ر إلنش��اء الدول��ة 
الفلس��طينية في الضف��ة الغربية وقطاع غ��زة؛ بينما 
تكم��ن أولوية العم��ل الوطني لدى حماس في مس��ار 
املقاومة املسلحة باعتبارها األداة العملية الصحيحة 
لدح��ر االحتالل. ولذل��ك جتد محمود عب��اس يتحدث 
ع��ن عبثية عمليات املقاوم��ة وصواريخها، بينما جتد 

حماس تتحدث عن عبثّية مسار التسوية السلمية.
وفي الوقت الذي تتهم فيه فتح حماس بالتسبب 
ف��ي االنقس��ام واالنق��الب واخل��روج على الش��رعية، 
وفرض الس��يطرة عل��ى قطاع غزة، ف��إن حماس تتهم 
فت��ح بالديكتاتوري��ة واحت��كار الق��رار الفلس��طيني، 
والهيمنة على منظمة التحرير الفلس��طينية، وتعطيل 
مؤسساتها وإغالق الباب في وجه الشراكة احلقيقية 
حلم��اس والق��وى الفاعلة ف��ي املنظم��ة، كم��ا تتهمها 
بتعطي��ل املجلس التش��ريعي الفلس��طيني، فضالً عن 
اتهامها لفتح بالتس��بب في االنقس��ام نتيجة الدخول 
في مس��ار أوس��لو وفرضه على الش��عب الفلسطيني، 
واس��عة  معارض��ة  ق��وى  بوج��ود  اكتراثه��ا  وع��دم 

)الفصائل الفلسطينية العشر( لهذا املسار.
مشاركة ممثلي فتح بغزة

بالرغم من البرود الذي تتس��م ب��ه عالقة حماس 
بفت��ح، وم��ن تصاع��د درج��ات التوت��ر ب��ني الطرفني 
ف��ي األش��هر املاضية، حي��ث تتهم حماس قي��ادة فتح 
بالتراجع عن إجراء االنتخابات البلدية، وباالستمرار 
في التنسيق األمني مع الطرف اإلسرائيلي، ومبطاردة 
عناص��ر املقاومة، وبعدم حل مش��كلة املوظفني الذين 
عينته��م حكومة هنّي��ة، إال أن قي��ادة حماس صرحت 
بأنها ل��ن تقف عائقاً أمام مش��اركة ممثلي حركة فتح 

في املؤمتر من أبناء قطاع غزة.
وكان��ت حكومة هنّية ق��د أعاقت مش��اركة هؤالء 
املمثلني في مؤمتر فتح الس��ادس ال��ذي انعقد في رام 
الل��ه في صي��ف 2009، في خطوة اعتبرته��ا رداً على 
حم��الت االعتقاالت الت��ي تنفذها األجه��زة األمنية في 
الضفة ض��د عناص��ر حماس وق��وى املقاوم��ة، بينما 
قوبل هذا اإلجراء بالس��خط من قبل فتح التي رأت في 
ذلك محاولة إلفش��ال مؤمترها أو إضعاف مصداقيته 

التمثيلية.
قضية دحالن

ف��ي اللقاء ال��ذي جمع أبو مازن مع خالد مش��عل 

بقلم: د. محسن صالح

السيسي.. وترامب
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برعاي��ة قطرية أواخر تش��رين األول املاضي، كان أبو 
مازن مسكوناً مبش��كلته مع محمد دحالن أكثر من أي 
ش��يء آخ��ر، وحتى من مل��ف املصاحلة نفس��ه، وعَبّر 
عن انزعاجه الش��ديد من الضغ��وط التي تعرض لها 
بش��أن املصاحلة مع دحالن وإعادته إلى حركة فتح. 
وف��ي ه��ذا اللقاء، كم��ا في غي��ره، تلق��ى تطمينات من 
قي��ادة حماس بعدم دعمها لدحالن، وعدم التدخل في 
الشأن الداخلي حلركة فتح. وكانت ثمة مخاوف لدى 
قي��ادات من فتح من تدخل حماس في محاولة للتأثير 
على مؤمتر فتح ومخرجاته من خالل »اللعب« بورقة 
دح��الن، خصوص��اً م��ع مالحظته��م لنش��اط عناصر 
مؤي��دة لدحالن في قطاع غ��زة، وإدخالهم أمواالً لدعم 
بعض املش��اريع الت��ي حتمل ظاهراً »خيري��اً« غير أن 
استخدام دحالن للمال السياسي ومحاولة استجالب 
الدع��م والتأيي��د ال تقتص��ر عل��ى القطاع، فهو ينش��ط 
في أوس��اط ك��وادر فتح نفس��ها، وفي مناط��ق الضفة 
الغربية حيث تس��يطر فتح، وف��ي مخيمات الالجئني 

في اخلارج.
وكان دح��الن املع��روف بطموحه للوص��ول إلى 
قي��ادة فتح والس��لطة ق��د انتخ��ب لعضوي��ة اللجنة 
ف��ي  ودخ��ل   ،2009 س��نة  فت��ح  حلرك��ة  املركزي��ة 
خالف��ات كبيرة مع محمود عب��اس، انتهت بفصله من 
اللجنة املركزية ومن حرك��ة فتح في حزيران 2011، 
وبتوجيه اتهامات إليه بالفس��اد واستغالل سلطاته، 
وهو ما اضط��ره للجوء إلى دولة اإلم��ارات حيث عني 

مستشاراً حملمد بن زايد. 
وعل��ى ما يبدو، فإن مش��كلة حماس مع دحالن ال 
تقل عن مشكلة عباس معه، إذ حُتِمّل قطاعات واسعة 
من حماس دحالن مسؤولية االنفالت األمني في قطاع 
غزة ومحاول��ة االنقالب على حكومة إس��ماعيل هنية 
وإيصال األوضاع إلى احلس��م العس��كري الذي قامت 
ب��ه حماس ف��ي القطاع صي��ف 2007. وتنظر حماس 
بارتياب الى دور دحالن في الس��عي إلفش��ال وضرب 
التي��ارات اإلس��المية وق��وى املعارض��ة ف��ي املنطقة، 
كما تضع كثي��راً من عالمات االس��تفهام على عالقاته 

اإلسرائيلية والغربية.
وق��د أك��د عدد م��ن ق��ادة حم��اس طوال الش��هور 
املاضي��ة عل��ى الن��أي باحلرك��ة ع��ن خالف��ات فت��ح 
الداخلي��ة، ورمب��ا ملّح بعضه��م إلى أن عب��اس -رغم 
أدائه الس��يئ جتاه حم��اس- فإنه يظّل خي��اراً أهون 

بالنسبة إليهم من دحالن.
فق��د ذكر ص��الح البردوي��ل أن حماس ال يس��ّرها 
رؤي��ة فت��ح »مفتت��ة ومدم��رة، ألن تفت��ت فت��ح قنبلة 
ه س��معة الشعب الفلس��طيني، وتبدد  نووية، ستشِوّ
طاقاته«، وقال البردويل ف��ي تصريح آخر إن حماس 
ليس��ت ج��زءاً من اخل��الف بني عب��اس ودح��الن، وال 
مصلح��ة له��ا في��ه، وإن الذي��ن يتحدثون ع��ن تقارب 
بني حماس ودحالن يريدون الهرب من مس��ؤولياتهم 
السياس��ية، ويحّملون غيرهم املس��ؤولية عن فشلهم 
في إدارة خالفاتهم. كما نفى خليل احلّية وجود صفقة 
بني حم��اس ودحالن، وأك��د أن اخلالف��ات الفتحاوية 
تؤثر س��لباً ف��ي القضية الفلس��طينية، وأن اس��تعادة 
فتح لعافيتها وقوتها يش��كل قوة للشعب الفلسطيني 

)االستقالل، غزة، 2016/10/6(.
من جهة أخرى، فإن كشف السلطات في قطاع غزة 
عن خلية سرية ترتبط بالطيراوي ودحالن )اجلزيرة 
نت 2016/5/3؛ وعرب 48، 2016/5/4( تس��عى 
لش��يطنة قطاع غزة وحماس في عيون الفلس��طينيني 
واملصري��ني والعالم، قد أثار قلق��اً متزايداً لدى حماس 
من ال��دور اخلطير الذي يلعبه دح��الن. واخللية التي 
أعلن البردويل عنها كانت تخطط الغتيال شخصيات 
أحم��د  أمث��ال  عب��اس(  عل��ى  )محس��وبة  فتحاوي��ة 
نص��ر، ومأمون س��ويدان، وجمال كاي��د، وعماد اآلغا، 

وجميعهم محافظون عينهم عباس. 
واخللية متهمة بتس��جيل مقاط��ع فيديو تتضمن 
تهدي��دات للنظ��ام املص��ري ولعب��اس باس��م تنظي��م 
الدولة اإلس��المية )داع��ش(. ويظه��ر أن القبض على 
ه��ذه اخللي��ة، وتس��ليم حم��اس ع��دداً م��ن الوثائ��ق 
املتعلق��ة باخللية إلى عباس، عّبر عن س��عي حماس 
إلظه��ار مصداقيته��ا، ولعله أيض��اً كان مصدر طمأنة 

لعباس.
وأخي��راً، فإن التح��دي األكبر ال��ذي تواجهه فتح 
ال يتعلق بحماس، بل يتعلق بثالث أزمات أساس��ية: 
األول��ى مرتبط��ة بالرؤية واملس��ار السياس��ي وإعادة 
عمل مراجعة جادة ملس��ار التسوية السلمية وجتربة 
املنظم��ة والس��لطة إلع��ادة توجيه البوصل��ة باجتاه 

خدمة املشروع الوطني الفلسطيني.
والثانية مرتبط��ة بالبنى الداخلي��ة والتنظيمية 
لفتح ومعاجلة ما أصابها من ترهل وفس��اد. والثالثة 
مرتبطة بالقيادة وما حتتاجه من جتديد ودماء شابة 

وعالج مرحلة ما بعد عباس.{

إخوان مصر: ال مصالحة مع نظام خائن قاتل

مواقفهم، فى محاوالت مس��تميتة للوقيعة بني اجلماعة وقيادتها، أو بني 
اجلماعة وشعبنا املصري العظيم«.

استكمال الثورة
ودعت جماعة اإلخوان من س��متهم »الق��وى الثورية ورموز الثورة« 
إلى »االصطفاف واس��تكمال ثورة اخلامس والعش��رين من يناير 2011 
الت��ي أطاح��ت حكم الرئيس األس��بق حس��ني مبارك، حت��ى حتقق كامل 

أهدافها«.{

أعلنت جماعة اإلخوان املس��لمني في مصر أربع الءات رافضة إلجراء 
مصاحلة مع النظام احلالي تتمثل في التمسك بشرعية الرئيس املعزول 
محمد مرسي وبحقوق الشهداء واملعتقلني والشعب، وعدم املصاحلة مع 

»خائن قاتل«.
ج��اء ذلك في بيان نش��رته اجلماعة على صفحتها الرس��مية مبوقع 
التواص��ل، وذل��ك بعد سلس��لة م��ن ردود الفع��ل الرافض��ة لتصريحات 
صحفي��ة أدلى به��ا إبراهي��م منير )نائب مرش��د اجلماعة( حول الش��أن 

ذاته.
ورغم توضيحات الحقة من جانب منير بشأن ما فهمه البعض على 
أنه اس��تعداد للمصاحلة مع نظام الرئيس احلالي عبد الفتاح السيسي، 
قالت اجلماع��ة في بيانها: »لقد أعلناها مراراً وتك��راراً ونعيدها اليوم: ال 
تنازل عن الشرعية، وال تفريط في حق الشهداء واجلرحى، وال تنازل عن 
حق املعتقلني في احلرية، وحق الش��عب في احلياة الكرمية، وال تصالح 

مع خائن قاتل«.
واعتبر بيان جماعة اإلخوان أن نائب مرشدها العام أكد تلك املواقف 

والثوابت، في سلسلة حوارات أجراها مع قنوات تلفزيونية مختلفة.
وأش��ارت اجلماعة إل��ى أن بيانها جاء رداً على قي��ام »بعض األفراد 
عب��ر وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي بتش��ويه ص��ورة جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني ورموزها، من خالل اجتزاء أو تبدي��ل أو تزوير تصريحاتهم أو 

اتحاد الصحفّيين العرب ينتقد حكمًا
ضد نقيب الصحفّيين المصرّيين

أع��رب احت��اد الصحفي��ني الع��رب ع��ن صدمت��ه 
لصدور حكم بحبس نقيب الصحفيني املصريني يحيى 
قالش ووكيل النقابة وسكرتيرها العام خالد الباشي 
ملدة عامني، مع تغرمي كل منهم عش��رة آالف جنيه من 

أجل وقف تنفيذ العقوبة.
وطال��ب االحتاد في بي��ان اجلهات الرس��مية في 
مص��ر بالتدخل إللغاء هذا احلكم، حتى تتمكن النقابة 
م��ن اس��تئناف عمله��ا املهن��ي ف��ي خدم��ة الصحفيني 

املصريني.
م��ن ناحية ثاني��ة، قال احت��اد الصحفيني العرب 
في بي��ان إن احلك��م ال يتناس��ب مع العم��ل الصحفي 
والبيئ��ة اآلمن��ة الت��ي ينبغ��ي أن تك��ون متوف��رة في 
جمي��ع الدول العربي��ة، مؤكداً دعم��ه الكامل للنقابات 
واالحت��ادات الصحفية العربية ف��ي عملها املدافع عن 
حرية ال��رأي والتعبير، وعن حق��وق صحفييها ومنع 

سجنهم واعتقالهم أو تهديدهم.
اجلدي��ر بالذك��ر أن النقابة الوطني��ة للصحفيني 
التونس��يني وجه��ت يوم الس��بت طلباً عاج��الً الحتاد 
الصحفيني العرب دعته فيه إلى مناقش��ة إمكانية نقل 
مق��ره من القاه��رة، وذلك بع��د احلكم بس��جن النقيب 
ونائبه خالد البلشي وأمني صندوق نقابة الصحفيني 

املصرية.
وقال��ت النقابة التونس��ية في بي��ان، إن »احلكم 
بس��جن الزمالء املصريني لن ميّر بسهولة«. كما وجه 
البي��ان انتق��ادات حادة لنظ��ام الرئي��س املصري عبد 
الفت��اح السيس��ي قائالً: »تأك��د أكثر من م��رة أّن حكم 
السيس��ي ال يس��تحق ه��ذا الش��رف«، في إش��ارة إلى 

وجود مقر احتاد الصحفيني العرب بالقاهرة.
وكان نقي��ب الصحفي��ني املصري��ني قد دع��ا يوم 
الس��بت إل��ى عق��د جمعي��ة عمومي��ة األربع��اء املقبل 

ملناقش��ة احلكم الص��ادر بحقه هو واثن��ني من أعضاء 
مجل��س »النقاب��ة« باحلبس مل��دة س��نتني، واصفاً ما 
ح��دث بأن��ه »أزمة كبي��رة وغير مس��بوقة تس��تهدف 
الكي��ان النقاب��ي وال تس��تهدف أش��خاصاً.. واحلك��م 

القضائي صادم ومفاجئ«.{

نجل الرئيس مرسي يكشف ظروف اعتقاله واستهداف عائلته
أعلنت أسرة الرئيس محمد مرسي، الرئيس الشرعي 
ملصر، أن سلطات االنقالب أصدرت قراراً بضبط وإحضار 
السيدة عزة محمد مرسي، ش��قيقة الرئيس مرسي، دون 
ذكر أس��باب ذل��ك الق��رار، فيما أك��دت عائل��ة الرئيس أن 
س��لطات االنقالب لم تس��مح البنه عبدالله بزيارة والده 

بسجن ملحق طرة يوم اخلميس.
وق��ال احملام��ي أس��امة مرس��ي، املتحدث الرس��مي 
باس��م عائل��ة الرئي��س، إن بع��ض احملامني ف��ي محكمة 
مدينة ههيا مبحافظة الش��رقية )ش��مال القاهرة(، أكدوا 
أن نياب��ة أمن الدولة العليا في الش��رقية أص��درت قراراً 
أن  دون  الرئي��س(،  )ش��قيقة  عمت��ه  وإحض��ار  بضب��ط 

يوضحوا أسباب القرار.
وأض��اف أس��امة: »ال تهمن��ا مبررات ذل��ك القرار وال 
أس��بابه؛ فمثل هذه القرارات معّدة س��لفاً، والتهم جاهزة 
مسبقاً، وال حتتاج سلطات االنقالب ملبررات حتى تصدر 
مثل ه��ذا القرار، الذي يس��عون به وبغيره م��ن القرارات 

غير القانونية إلى تأمني ظهر النظام«.
وذكر جنل الرئيس الش��رعي ملصر أن عمته تقيم في 
قرية العدوة، مركز ههيا مبحافظة الشرقية، مسقط رأس 
الرئيس مرسي، وأش��ار إلى »التضييق الدائم على أسرة 
الرئي��س، كما يح��دث لكل األح��رار من رافض��ي االنقالب 

وأنصار الشرعية في مصر«. 
وكانت قوات أمن االنقالب اقتحمت منزل عزة مرسي 
شقيقة الرئيس مرس��ي في قرية العدوة 16 آب املاضي، 
وقامت بتكس��ير محتويات املنزل بالكامل، دون الكش��ف 

عن أس��باب ذل��ك االقتح��ام، أو الته��م املوجهة لش��قيقة 
الرئيس.

كما قامت س��لطات االنق��الب باعتق��ال الطالب بالل 
أحمد محمد، جنل الس��يدة عزة مرسي، في تشرين األول 

املاضي؛ بتهمة التظاهر لقلب نظام احلكم.
كما حتدث أس��امة مرس��ي عن ذهاب أخيه األصغر 
عب��د الله يوم اخلميس، إلى س��جن ملح��ق طرة )جنوب 
القاه��رة(، حي��ث س��لمته ق��وات األم��ن مالب��س اإلعدام 
احلمراء اخلاصة بالرئيس، كما س��لمهم عبد الله مالبس 

الس��جن الزرقاء ليرتديها والده؛ وذل��ك بعد قرار محكمة 
النق��ض بإلغاء حكم إع��دام الرئيس مرس��ي في القضية 

املعرفة إعالمياً »باقتحام السجون«.
وأض��اف أس��امة مرس��ي أن س��لطات االنق��الب في 
سجن طرة رفضت السماح ألخيه عبد الله بزيارة والده، 
وأكد أن »أس��رة الرئي��س لم تلتق به منذ ثالث س��نوات، 
وأن الرئيس يعّد املسجون الوحيد في العالم الذي لم ير 

أهله ومينع من هذا احلق الذي يكفله القانون«.

محكمة الّنقض ُتلغي حكم املؤّبد
على مرسي في قضّية »الّتخابر«

أصدرت محكمة الّنقض املصرية، يوم الّثالثاء، قراراً 
بإلغاء حكم السجن املؤّبد الّصادر بحق الرئيس املصري 
الس��ابق محّم��د مرس��ي وعدٍد آخ��ر من قي��ادات اإلخوان 
املس��لمني في قضّية التخابر، وذلك بعد إلغائها األسبوع 

املاضي حكم اإلعدام بحّق مرسي في قضية السجون.
وقررت احملكمة، خالل جلسة انعقدت يوم الثالثاء، 
قبول طعون مرسي ومرشد جماعة اإلخوان محمد بديع، 
والقياديَّني في اجلماعة س��عد الكتاتنى وعصام العريان 

و18 آخرين.
وألغ��ت احملكمة األح��كام الصادرة ضّده��م من قبل 
جنايات القاهرة ف��ي قضية الّتخابر مع  »حركة املقاومة 
اإلسالمية« )حماس( واحلرس الثوري اإليراني، و»حزب 

الله« اللبناني« وإعادة محاكمتهم مّرًة أخرى.{
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بن كيران يعترف بـ»عراقيل« 
تمنع تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الوزراء املكلّف عبد اإلله 
بن كيران أنه مير مبحنة جتعله ال يغادر 
بيته، مش��يراً إلى تعرضه ملقص الرقابة 
في التلفزيون الرس��مي خ��الل قمة املناخ 
في مراك��ش، حيث »مت تصوير أنش��طته 
التي ل��م ُتبث«. وحتدث ب��ن كيران للمرة 
األولى عن األزمة التي يواجهها في تأليف 
حكوم��ة جدي��دة من��ذ كلف��ه املل��ك محمد 
السادس قبل شهر ونصف الشهر تقريباً، 
حيث رفض��ت األحزاب املتحالفة معه في 
احلكوم��ة املنتهية واليتها، املش��اركة في 
حكومة تضم حزب »االستقالل« احملافظ 
الذي يصر بن كيران على التحالف معه، 

ما أدى إلى توقف املشاورات.
واتهم بن كيران خالل لقاء مع شبيبة 
احلزب السبت املاضي، جهات في الدولة 
لم يسمها بأنها تكن العداء حلزبه، وأنها 
»غي��ر فرح��ة بف��وزه وتتمنى لو ل��م يكن 

موجوداً على الكرة األرضية«.
وتوقع بن كيران »مزيداً من العراقيل 
ف��ي وجه احل��زب«، لكنه أض��اف أن ذلك 
»لن يجعلنا نغير مسارنا لنخرج للشارع 
ولن نسبب إيذاء لبلدنا وسنذهب في هذه 

الطريق إلى النهاية«.

أوباما »متشائم« 
حيال مستقبل سورية

قال الرئيس األميركي باراك أوباما إن 
الفوضى في س��ورية قد تس��تمر»لبعض 
الوق��ت« وإن الدع��م الروس��ي واإليراني 
للحمل��ة اجلوي��ة الت��ي يش��نها الرئي��س 
بش��ار األسد ش��جع قمع الزعيم السوري 

ملقاتلي املعارضة.
وأضاف أوباما خالل مؤمتر صحافي 
ف��ي ليم��ا عاصم��ة بي��رو ف��ي خت��ام قمة 
»منتدى التعاون االقتصادي لدول آس��يا 
واحمليط الهادي« )أبك(: »لس��ت متفائالً 
في شأن آفاق املس��تقبل في سورية على 

املدى القريب«.
حي��ال  متفائ��ل  غي��ر  »أن��ا  وتاب��ع: 
أن  فبع��د  لس��ورية.  القري��ب  املس��تقبل 
اتخذت روس��يا وإيران قراراً بدعم األس��د 
ف��ي حملته اجلوي��ة الوحش��ية )...( من 
الصع��ب أن ن��رى طريق��ة لك��ي حتاف��ظ 
املعارضة املعتدلة واملدربة على موقعها 

لوقت طويل«.
الروس��ي  نظي��ره  أوبام��ا  وح��ض 
فالدميي��ر بوت��ني عل��ى ب��ذل مزي��د م��ن 
اجلهود للحد من أعم��ال العنف ومعاناة 
السكان في سورية، وذلك خالل لقاء غير 
رس��مي ف��ي ليما وف��ق ما أف��اد مصدر في 

البيت األبيض.

واشنطن تسّمي 12 ضابطًا 
أسديًا متهمين بجرائم

اتهام��اً  املتح��دة  الوالي��ات  وّجه��ت 
مباش��راً إلى عدد م��ن الضب��اط العاملني 
ضمن قوات بشار األس��د بأنهم ضالعون 
بجرائ��م ضد مدنيني، متعه��دة بأن هؤالء 
الضباط »سوف يحاسبون يوماً« حسبما 
األمم  ل��دى  األميركي��ة  الس��فيرة  أك��دت 
املتحدة س��امنتا باور، فيما اعتبر منس��ق 
املس��اعدات اإلنس��انية لدى األمم املتحدة 
ستيفن أوبراين، أن »قرابة مليون سوري 
يعيش��ون حالي��اً حت��ت حص��ار عنيف« 

ألطراف النزاع في سوريا.
فقد اتهمت السفيرة باور أمام مجلس 
األم��ن الدولي 12 ضابطاً س��ورياً رفيعي 
الرتب باالس��م بأنهم أمروا بش��ن هجمات 
على أهداف مدنية أو بتعذيب معارضني.
وقال��ت: »لن ت��دع الوالي��ات املتحدة 
م��ن تولوا قيادة وح��دات ضالعة في هذه 
األعم��ال يختبئ��ون خل��ف واجه��ة نظام 
)بشار( األس��د)...(، يجب أن يعلموا بأن 
انتهاكاته��م موثقة وبأنهم سيحاس��بون 

يوماً«.

أردوغان يطلب دعم 
»الناتو« ضد اإلرهاب

ح��ض الرئي��س التركي رج��ب طيب 
دع��م  عل��ى  الغربي��ة  ال��دول  أردوغ��ان، 
العم��ال  ل�»ح��زب  تصديه��ا  ف��ي  أنق��رة 
األوروبي��ني  متهم��اً  الكردس��تاني«، 
بالس��ماح للمتمردي��ن األت��راك بالتحرك 

بحرية على أراضيهم.
وأوضح أردوغان الذي كان يتحدث 
ف��ي اجتم��اع للجمعي��ة البرملانية حللف 
شمال األطلسي في اسطنبول، انه ينتظر 
دعماً من دول احللف ض��د »كل املنظمات 
اإلرهابية« بدءاً بتنظيم »داعش« و»حزب 

العمال الكردستاني«.
وق��ال: »م��ن لديه��م موق��ف مت��ردد 
س��يتلقون ضرب��ات بدوره��م عاج��الً أو 
آج��الً«، متهم��اً االحت��اد األوروب��ي ال��ذي 
يصن��ف على غ��رار أنقرة »ح��زب العمال 
إرهابي��ة«،  »منظم��ة  الكردس��تاني«، 
بالتس��اهل حي��ال االنفصالي��ني األك��راد. 
وأض��اف: »ال نس��تطيع ان نس��توعب ان 
أعض��اء حزب العمال الكردس��تاني )...( 
يتمتعون بحرية حت��رك كبيرة في بلدان 
أعض��اء في االحت��اد األوروب��ي ويعلقون 
البرمل��ان  أروق��ة  ف��ي  لزعيمه��م  ص��وراً 

األوروبي«.

التحالف العربي يعلن 
انتهاء الهدنة في اليمن

قال املتحدث باس��م قوات التحالف، 
اللواء أحمد عسيري، إن الهدنة في اليمن 

انتهت ولن متدد.
وانتهت الهدنة التي أعلنها التحالف 
العرب��ي في اليمن وس��ط مؤش��رات على 
أنه��ا قد ال مت��دد، وذلك بع��د خرقها مئات 
احلوث��ي  ميليش��يات  قب��ل  م��ن  امل��رات 

واملخلوع صالح.
من جانبه، أكد املتحدث باسم قوات 
التحال��ف، اللواء أحمد عس��يري، أن عدد 
االختراق��ات الت��ي ارتكبتها امليليش��يات 
منذ بداية الهدنة جتاوز 500 خرق، %80 

منها في الداخل اليمني.
وأوضح عسيري أن االختراقات أتت 
منذ الس��اعات األولى من الهدنة، ش��ملت 
خروقات في الداخل اليمني وعلى قطاعي 
جن��ران وجازان في احلدود الس��عودية، 

حيث بلغت 113 اختراقاً.

محكمة النقض تلغي حكمًا 
بسجن الرئيس مرسي

املصري��ة  النق��ض  محكم��ة  قض��ت 
بإلغ��اء عقوب��ات بح��ق 22 متهم��اً م��ن 
املس��لمني«  قي��ادات جماع��ة »اإلخ��وان 
الس��ابق  الرئي��س  وعناصره��ا، بينه��م 
محمد مرس��ي ومرش��د اجلماع��ة محمد 
ش��نقاً  اإلع��دام  ب��ني  راوح��ت  بدي��ع، 
والسجن 7 سنوات، إلدانتهم ب�»ارتكاب 
جرائ��م التخاب��ر م��ع منظم��ات وجهات 
أجنبي��ة خ��ارج البالد، وإفش��اء أس��رار 
األمن القومي، والتنس��يق م��ع تنظيمات 
جهادي��ة داخل مص��ر وخارجه��ا بقصد 
وأم��رت  إرهابي��ة«.  لعملي��ات  اإلع��داد 
محكمة النقض بإعادة محاكمة املتهمني 
م��ن جدي��د أم��ام إح��دى دوائ��ر محكمة 
جناي��ات القاهرة غير التي أصدرت حكم 

اإلدانة.

أردوغان: حماس 
ليست حركة إرهابية

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  أك��د 
أردوغان، أنه ال يرى ف��ي حركة »حماس« 
حرك��ة »إرهابي��ة« وإمن��ا جهة سياس��ية 
نش��أت العتب��ارات وطنية ويس��عى معها 

إلى حتقيق السالم في املنطقة.
حكومت��ه  دف��ع  م��ا  أن  إل��ى  وأش��ار 
إل��ى قب��ول املصاحلة م��ع »إس��رائيل« هو 
اعتذارها عن احلادثة، ودفع التعويضات، 
والعم��ل عل��ى تخفيف احلص��ار عن قطاع 
غ��زة، مش��يراً إلى أن��ه مت تطبي��ق البندين 
األول والثان��ي بانتظ��ار تخفي��ف احلصار 
ورفع��ه تدريج��اً ع��ن القط��اع. وأض��اف: 
»كان��ت املفاوضات بروح إيجابية، ما أدى 
إلى تقدمها س��ريعاً بهدف إعادة العالقات 

إلى طبيعتها«.
أن »حم��اس حرك��ة  أردوغ��ان  ورأى 
ليس��ت إرهابي��ة، وينبغي أن تك��ون جزءاً 
من أي حل مع إسرائيل«، مضيفاً: »حماس 
وأض��اف  وطني��ة«.  العتب��ارات  نش��أت 
لإس��رائيليني: »حتى اليوم، جلس��تم مع 
)الرئيس محم��ود عباس( أب��و مازن ومع 
فتح، ه��ل حققت��م نتائج؟ كال، ل��م حتققوا 
شيئاً. ما لم حتصل انتخابات، ينبغي على 

فتح وحماس اجللوس إلى الطاولة«.

تونس تصّنف 157 جمعية 
في خانة اإلرهاب

بأنه��ا  التونس��ية  احلكوم��ة  أق��رت 
ضم��ن  جمعي��ة   100 م��ن  اكث��ر  صنف��ت 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة، وذل��ك مبناس��بة 
مصادق��ة البرملان عل��ى مش��روع موازنة 
الدول��ة للع��ام املقب��ل، فيم��ا رف��ض جنل 
الرئي��س التونس��ي، مدي��ر ح��زب »ن��داء 
ق��رار  السبس��ي  قائ��د  حاف��ظ  تون��س« 

استبعاده من قيادة احلزب.
وق��ال وزي��ر الدولة التونس��ي مهدي 
بن غربية، في رده على تس��اؤالت النواب 
أم��س، إن 157 جمعي��ة  مس��اء أول م��ن 
ُصِنف��ت وفق انتم��اء أعضائها ونش��اطها 
تنظيم��اً إرهابياً، مضيفاً أن��ه »وّقع تنبيهاً 
��ه ل� 84 جمعي��ة وأن إدارة اجلمعيات  وِجّ
التابعة لرئاس��ة الوزراء طالبت بحل 74 

جمعية قضائياً«.

ألف جندي إيراني 
قتلوا في سورية

الس��وري  النظام��ي  اجلي��ش  أعل��ن 
تش��كيل فيل��ق م��ن »املتطوع��ني« لدعم��ه 
وامليليش��يات املوالي��ة، في قت��ال فصائل 
معارض��ة وأخرى متطرف��ة، بالتزامن مع 
إق��رار طه��ران مبقتل أل��ف جن��دي إيراني 
خ��الل دعمه��م حكوم��ة دمش��ق. ووّجهت 
موس��كو، انتق��ادات الذع��ة إل��ى مبعوَثي 
األمم املتحدة للشؤون السياسية ستيفان 
دي ميستورا واإلنسانية يان إيغالند، في 
وقت أرس��ل فيه اجليش الروسي طائرات 
متط��ورة إضافية إلى القاعدة العس��كرية 

في الالذقية. 
وكال��ة  نقل��ت  الف��ت  موق��ف  وف��ي 
»تس��نيم« لألنباء عن محمد علي شهيدي 
محالتي رئيس »مؤسس��ة الش��هيد« التي 
تقدم دعم��اً مالياً ألقارب َمن يلقون حتفهم 
خ��الل القت��ال ملصلحة إيران ف��ي املنطقة، 
قوله إن عدد قتلى إيران في س��ورية »بلغ 

ألفاً بعدما كان 400 سابقاً«.

لقطات سريعة

سجن نقيب الصحافة: 
حكم صادم وتوقيت بائس

بقلم: فهمي هويدي
ل��م نك��د نفرغ من ق��راءة التقاري��ر التي نش��رتها صحف صباح الس��بت 
املاضي عن عش��رات الش��بان الذين مت العفو عنهم بقرار جمهوري، وطالعنا 
فيه��ا صور األهال��ي وهم يس��تقبلون أبناءه��م باألحض��ان والزغاريد، حتى 
صفعنا حكم احلب��س الذي صدر ضد نقيب الصحفي��ني املصريني واثنني من 
زمالئه، أقول صفعنا ألنه فاجأنا مبا لم يخطر على البال، وألنه حدث ال سابق 
له في تاريخ الصحافة، األمر الذي يعد وصمة في س��جل السياسة املصرية، 
ذكرتنا بصدمة اقتحام الش��رطة للنقابة الس��تخراج اثنني من الزمالء احتميا 

بها، بعدما ظنا أن للنقابة حصانة وملهنة الصحافة احتراماً.
اقترنت الوصمة بالدهش��ة التي سبق أن انتابتنا حني مت اقتحام النقابة 
دون مبرر أوائل ش��هر مايو )أيار( املاضي، ذل��ك أن عملية املداهمة واالقتحام 
حدث��ت ف��ي وق��ت كان نقي��ب الصحفيني يتف��اوض م��ع مس��ؤولي الداخلية 
لتس��ليم الزميلني استجابة ألمر االس��تدعاء، ومن ثم كان ميكن معاجلة األمر 
ف��ي هدوء وسالس��ة مبا يجنبن��ا الذعر والغض��ب اللذين انتش��را في احمليط 
الصحف��ي، فضالً ع��ن الفضيحة التي ترددت أصداؤها ف��ي العالم اخلارجي. 
أم��ا ما حدث بعد ذل��ك فكان أكثر إدهاش��اً وأعج��ب، ذلك أن الزميل��ني اللذين 
ألق��ي القبض عليهم��ا بس��بب تظاهرهما الس��لمي دفاعاً ع��ن جزيرتي تيران 
وصنافير ومت إيداعهما أحد الس��جون، ثم حكم ببراءتهما حني أحيل األمر إلى 
القض��اء، وكان��ت البراءة تعني أن��ه ال وجه للصحة في ما نس��ب إليهما، وأن 
تصرفهم��ا لم يكن في��ه مخالفة للقانون تس��توجب العقوبة، ف��ي وقت الحق 
ص��در حكم احملكمة اإلدارية لصالح مصري��ة اجلزيرتني وبطالن االتفاق على 
إحلاقهما بالس��عودية، وهو ما أكد سالمة موقف الزميلني وأسدل الستار عن 

قضيتهما.
ه��دأت الضجة بعد ذلك ونس��ي أكثرنا املوضوع. ول��م ننتبه إلى أن ثمة 
قضي��ة أخرى اتهم فيها نقي��ب الصحفيني واثنان من أعض��اء مجلس النقابة 
بإخف��اء مطلوب��ني للعدال��ة، وهذه ظل��ت تتحرك ف��ي صمت إل��ى أن فوجئنا 
بتحدي��د موعد للحكم ال��ذي صدمنا حني قض��ي مبعاقبة النقي��ب والزميلني 

باحلبس سنتني وغرامة عشرة آالف جنيه لكل منهم.
وج��ه العجب في املوض��وع أن احلكم صدر في الالقضية، وس��ط أجواء 
فرح��ة غمرت كثيرين جراء العفو عن الدفعة األولى من الش��بان احملبوس��ني 
في بادرة مقدرة محّملة مبعاٍن على النقيض متاماً من الرسالة التي تلقيناها 
ح��ني بلغنا نبأ احلبس امله��ني للنقيب وزميليه، وهو ما دع��ا أحد الزمالء إلى 
القول محقاً بأن قرار احلبس أدى إلى اغتيال قرار العفو، كأن هناك من س��اءه 
أن تش��يع أجواء الفرح ذات يوم في دائرة محدودة من البش��ر، فأطلق فرقعة 
احلب��س التي كانت مبثابة »كرس��ي ف��ي الكلوب« كما يق��ول التعبير الدارج، 

وهو ما أفسد »الفرح« وأشاع جواً من الغم واالكتئاب في محيط أهل املهنة.
جاء احلكم صادماً وكان التوقيت بائس��اً، ولس��ت ألوم القاضي بطبيعة 
احلال، فالرجل حكم مبقتضي ش��هادات وتقارير قدمت إليه، أما تزامن إصدار 
احلكم مع صدور قرار العفو فلس��ت أش��ك في أنه مجرد مصادفة سيئة محت 
أثر العفو، وأس��اءت إلى النظام القائم أميا إس��اءة، إال أن ذل��ك ال ينفي أن ثمة 
س��وء تقدير ف��ي إخراج العملي��ة، ذلك أن أجواء العفو كانت تس��ّوغ تس��وية 
القضي��ة بطريقة مختلف��ة جتنبنا الصدمة والفضيح��ة، ورغم أن املوضوع ال 
عالق��ة له بالعن��ف وال اإلرهاب، فضالً ع��ن أن املتهمني في االحتم��اء بالنقابة 
مت��ت تبرئتهم��ا، ف��إن اإلخ��راج الذك��ي كان يقتض��ي إقامة فاص��ل زمني بني 

احلدثني إذا لم يكن من احلكم بّد.
سوء اإلخراج مالحظة تكّررت في مواقف كثيرة، أحدها في تزامن تعومي 
اجلنيه مع رفع األس��عار الذي اعتبر مبثاب��ة توجيه ضربتني موجعتني على 
ال��رأس في وقت واحد، وهو ما جعلنا في حي��رة من األمر، فقد فرض علينا أن 
نتنازل ع��ن احللم الدميقراط��ي، وتصورنا مخرجاً في بديل املس��تبد العادل 
مبعنى احلازم، لكن هذه الوصفة لم تنجح، فتعني علينا أن نخفض من سقف 
توقعاتنا بحيث صرنا نتعلق بأمل الذكاء وليس العدل، لكن حتى هذا صرنا 

نفتقده، األمر الذي يكاد يوصلنا إلى طريق مسدود.{

قال��ت »هيئة علم��اء املس��لمني في الع��راق« إن املدني��ني في محافظ��ة نينوى 
يتعّرض��ون ملجازر وعمليات قتل ممنهجة، عبر القصف الذي يتعرضون له من قبل 

القوات احلكومية واملليشيات الطائفية والتحالف الدولي.
وأضاف��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان أن جتني��د األطفال م��ن قب��ل املليش��يات التابعة 
للحكومة، بالضغط على أهاليهم في مخيمات النزوح بالتهديد أحياناً أو باستغالل 
حاجتهم للعيش أحيانا أخرى، وإقحاَمهم في املعارك؛ جرمية حرب ال تقل بش��اعة 

عن جرائم القتل بالقصف.
وأك��دت الهيئ��ة أن القوات احلكومي��ة ترتكب جرائم ضد اإلنس��انية، من خالل 
استخدامها س��كان مناطق استعادتها ش��رقي املوصل دروعا بشرية، بإبقائهم في 

مناطق القتال مع تنظيم الدولة وعدم إجالئهم إلى مناطق آمنة.
وكان��ت وزارة الهج��رة العراقية أعلنت يوم الس��بت املاضي ع��ن ارتفاع أعداد 
النازحني من املوصل إلى أكثر من 62 ألفاً منذ انطالق العمليات العس��كرية يوم 17 

تشرين األول املاضي.
ونقلت وكال��ة أنباء األناضول عن عض��و جمعية الهالل األحم��ر العراقية إياد 
رافد أن املعدل اليومي للنازحني تضاعف إلى أكثر من ثالثة آالف شخص يومياً،{

»علماء المسلمين بالعراق«:
 مجازر وقتل ممنهج في نينوى
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لجنة للعفو وإلغاء اإلعدامات في مصر.. بداية مصالحة أم تمهيد النتخابات الرئاسة؟
كش��فت ردود أفع��ال متباين��ة بش��أن جلنة عفو 
رئاس��ي وإلغ��اء أح��كام قضائي��ة بإعدام قي��ادات في 
جماعة اإلخ��وان املس��لمني مبصر عن وج��ود تيارين 
مقرب��ني م��ن النظ��ام احلاك��م، أحدهم��ا يرف��ض هذه 
اإلجراءات بش��دة، واآلخر يؤيدها كخطوة على طريق 

املصاحلة السياسية.
هذه اإلجراءات، اعتبر خبراء في الشأن السياسي 
أنه��ا بداي��ة مصاحلة بني نظ��ام الرئيس عب��د الفتاح 
السيس��ي وبني جماعة اإلخ��وان؛ لطّي صفحة إطاحة 
الرئي��س محمد مرس��ي ع��ام 2013، أول رئيس مدني 
منتخ��ب دميقراطياً )ينتمي إلى اإلخوان(، بينما ذهب 
خبير سياس��ي آخر إلى أنها مج��رد »تبريد« للمواقف 
قب��ل انتخاب��ات الرئاس��ة، ورأى ثالث أنه��ا تعبر عن 
»مواق��ف مرتبكة«، متهم��اً النظام بتوظي��ف اإلخوان 

لتبرير وجوده.
في ختام مؤمتر للش��باب مبنتجع ش��رم الشيخ 
ال��ذي حضره السيس��ي، أعل��ن األخير تش��كيل جلنة 
عفو رئاس��ي، برئاس��ة الش��خصية املعارضة، أسامة 
الغزال��ي حرب؛ لبحث العفو عن ش��باب محبوس��ني، 
وس��ط أنباء عن احتمال العفو عن نش��طاء سياسيني 
معارض��ني لي��س م��ن بينه��م أي ناش��ط م��ن جماعة 
اإلخ��وان املس��لمني. وخ��الل األي��ام القليل��ة املاضية، 
وتصريح��ات  حواري��ة  تلفزيوني��ة  برام��ج  أظه��رت 
صحفية وجود حالة انقس��ام في صفوف املقربني من 
النظ��ام احلاكم، بني تي��ار رافض لعمل جلن��ة العفو، 

وبني تيار آخر مؤيد لها داعم الحتمال املصاحلة.
تي��ار الرافض��ني تزعم��ه اإلعالمي أحمد موس��ى، 
املؤي��د للسيس��ي، بقول��ه ف��ي برنامج��ه عل��ى قن��اة 
تلفزيوني��ة خاصة يوم الثالث��اء املاضي، إن »القضاة 
غاضبون من اللجنة )اخلاص��ة بالعفو(، التي تعني 
أن��ه ال فص��ل ب��ني الس��لطات، وال توج��د اس��تقاللية 

للقضاء«.
وخ��الل اتص��ال هاتف��ي م��ع البرنام��ج، أعرب��ت 
عضوة جلن��ة العفو الرئاس��ي، نش��وى احلوفي، عن 

رفضه��ا هي األخ��رى العفو ع��ن املنتمني إل��ى جماعة 
اإلخ��وان بش��كل خ��اص، متحدثة عن وجود انقس��ام 

داخل اللجنة بشأن قرارات العفو.
ومعلقاً على هذا الرفض، قال رئيس جلنة العفو، 
أس��امة الغزال��ي ح��رب، إن تل��ك التصريح��ات »غير 

ملزمة له أو للجنة«.
وف��ي منتص��ف املس��افة ب��ني الرف��ض والتأييد، 
وقف اإلعالم��ي املؤيد للنظ��ام احلاك��م، خالد صالح، 
حيث انتقد في برنامجه على قناة تلفزيونية خاصة، 
الهج��وم عل��ى جلن��ة العف��و، لك��ن ف��ي الوقت نفس��ه 
استنكر اختزال ملف العفو في »أسماء مشاهير معينة 

لهم ملفات جنائية.
احلديث املتصاعد عن عمل جلنة العفو الرئاس��ي 
تزامن مع انتش��ار مقطع مصور لوزير الدفاع األسبق، 
املش��ير محم��د حس��ني طنط��اوي، يرص��د حديثه مع 
مواطن��ني أثن��اء مروره بس��يارته في مي��دان التحرير 

وسط القاهرة، يوم 11 تشرين الثاني اجلاري.
وطنط��اوي كان رئيس املجلس العس��كري، الذي 
حك��م مص��ر بع��د أن أطاح��ت ث��ورة 2011 بالرئيس 
األسبق حس��ني مبارك، وهو الذي س��لم احلكم حملمد 
مرس��ي عقب فوزه في الع��ام التالي ب��أول انتخابات 
رئاس��ية بع��د ه��ذه الث��ورة، ث��م أقاله مرس��ي في آب 

2012 وعني السيسي بدالً منه.
بعده��ا بأي��ام، ألغ��ت محكم��ة مصري��ة أحكام��اً 
باإلع��دام بح��ق مرس��ي و26 آخري��ن، بينه��م مرش��د 
اإلخوان، محمد بديع، في القضي��ة املعروفة بإعالمياً 

ب�»اقتحام السجون« إبان ثورة 25 يناير 2011.
ه��ذا التعاقب بني احلدث��ني ركز علي��ه إعالميون 
التلفزيون��ي  مناهض��ون للسيس��ي، فف��ي برنامج��ه 
ال��ذي يبث من خارج مصر، تس��اءل اإلعالمي املصري 
املعارض، محمد ناصر: »هل تراجع السيسي بالفعل 
عن أحكام اإلعدام لإخوان بعد تصريحات طنطاوي؟«. 
قب��ل أن يجيب ناصر أن صديقاً ل��ه ومتابعني »ربطوا 
بني تصريحات املشير وإلغاء حكم اإلعدام«. وعادة ما 

ترفض وزارة اخلارجية 
انتق��اد  أي  املصري��ة 
يوج��ه للقضاء املصري، 
أنه مستقل  مشددة على 
ونزيه متام��اً وبعيد عن 

السياسة.
مصاحلة وطنية

تشكيل جلنة للعفو 
أسامة  يقودها  الرئاسي 
الغزال��ي حرب، وحديث 
طنط��اوي غي��ر الراغ��ب 
اإلخ��وان،  إع��دام  ف��ي 

اعتبره س��عد الدين إبراهيم، أس��تاذ عل��م االجتماعي 
السياس��ي، أنهما »جزء م��ن توجه مس��تقبلي إلجراء 

مصاحلة بني السلطة واملعارضة«.
ظه��ور تي��ار م��ن املؤيدي��ن للسيس��ي يع��ارض 
العف��و واملصاحل��ة، رأى اخلبي��ر السياس��ي املصري 
أنه »طبيعي.. هذا التيار املقرب من الس��لطة ليس هو 
الوحيد الذي س��يعترض على هذا التوجه، لكن هناك 
قطاعات من املصريني ليس��ت مس��تعدة نفسياً لتقبل 
املصاحل��ة، وقد تكون ف��ي مرحلة االنفع��ال ملا يفعله 

بعض اإلخوان وعناصر أخرى معارضة«.
إبراهي��م، وهو أحد من طرحوا مبادرات ملصاحلة 
وطنية خالل العام��ني املاضيني، اعتبر أن »املصاحلة 
س��تأتي آجالً أو عاجالً، وهو خيار مستقبلي سيحدث 
ب��ني الس��لطة واملعارضة، ال س��يما اإلخ��وان، وبدأت 
تظه��ر عالمات��ه.. وعل��ى أبن��اء اجلماع��ة الوطنية أن 

جتري مصاحلات داخله وتتجاوز اخلالفات«.
ومقترب��اً من ط��رح ابراهي��م، رأى ط��ارق فهمي، 
أس��تاذ السياس��ات العام��ة بكلية االقتص��اد والعلوم 
السياس��ية بجامعة القاهرة، أن »تشكيل جلنة للعفو 
الرئاس��ي وتصريح��ات املش��ير طنطاوي بش��كل عام 
ميكن أن تعتبر مؤش��رات جيدة عل��ى احتمال حدوث 
تغييرات سياسية في املشهد«. ومالمحه هي محاولة 
السيس��ي لم الش��مل حتت مظلة الوطن في ظل أزمات 
كثي��رة تعان��ي منه��ا مص��ر، إضاف��ة إل��ى انتخابات 
رئاسية مقبلة )بعد أقل من عامني(، ورمبا يكون فيها 

السيسي املرشح األوفر حظاً«.
لك��ن فهمي اعتبر أن السياس��ة اجلديدة احملتملة 
م��ن جان��ب السيس��ي »ليس��ت تعبي��راً ع��ن مالم��ح 
مصاحلة حقيقة بني النظ��ام واإلخوان، ولكنها تهدف 
فقط إل��ى تبري��د املواقف )الراهن��ة امللتهب��ة(.. وأحد 
جتلي��ات هذا املش��هد ه��و إلغ��اء أحكام اإلع��دام بحق 

مرسي وآخرين من قيادات اجلماعة«.
فهمي، الذي يتمسك بأن ما يحدث مجرد مؤشرات 
ال تفي��د بوج��ود توجه نح��و تغيير هيكل��ي في عالقة 

النظ��ام باملعارض��ة، دع��ا »اإلخ��وان إلى ق��راءة هذه 
املؤشرات جيداً، والبدء في مراجعة سياساتها، وبدء 
اتصال مباش��ر مع النظام في هذا التوقيت..«، قبل أن 
يستدرك، معرباً عن اعتقاده بأن »السيسي كان يسمع 
حتذيرات مماثلة من احتمال حدوث أزمات شعبية مع 
إقدامه على إصالحات اقتصادية مؤخراً، بينها تعومي 
اجلنيه )حترير س��عر صرفه مقابل العمالت االخرى( 
وخف��ض الدعم )على أس��عار الوقود( لك��ن لم يحدث 
ش��يء.. السيس��ي س��يضع هذا ف��ي اعتباره ل��و أقدم 
على إصالحات سياس��ية، خاصة أن املشهد بال العب 
سياس��ي بينما هن��اك انتخابات رئاس��ية مهمة مقبلة 
حتتاج ملشاركة )من جانب املعارضة( وليس تنظيراً 

من اخلارج من محمد البرادعي وعصام حجي«.
واملصري��ان البرادع��ي وحج��ي معارضان حلكم 
السيس��ي، وقبل ش��هور اقترح األخير تشكيل مجلس 

رئاسي خلوض االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وبحسب حس��ن نافعة، أستاذ العلوم السياسية 
ف��ي جامعة القاهرة، فإن جلنة العفو وحديث املش��ير 
طنط��اوي وإلغاء أحكام باإلعدام »ليس��ت مؤش��رات 
حقيقي��ة عل��ى مصاحل��ة أمتناه��ا؛ فالنظ��ام يتعامل 
الق��وى مع السياس��ية بش��كل يومي وال ميتل��ك رؤية 

استيراتيجية، وبالتالي هذه مواقف مرتبكة«.
وختم بقوله: »أس��تبعد أن يكون في ذهن النظام 
املصاحلة مع جماعة اإلخوان، التي يستخدمها لتبرير 
وج��وده.. أما الهجوم اإلعالمي عل��ى جلنة العفو فهو 

مجرد صراخ بني أجهزة في الدولة«.
وكان السيس��ي وزيراً للدفاع حني أطاح اجليش 
الرئيس مرسي. ومنذ إطاحة مرسي تشهد مصر أزمة 
سياس��ية كبي��رة، حاولت مب��ادرات محلي��ة وغربية 
حلحلتها، غير أن البلد منقس��م بني طرف مؤيد إطاحة 

مرسي، وآخر يعتبر ما حدث انقالبا مرفوضاً. 
وم��ن وق��ت إل��ى آخ��ر، تش��هد ش��وارع مصري��ة 
مظاه��رات مناهضة للنظ��ام احلاك��م، وإن قلّت أعداد 

املشاركني فيها، في ظل إجراءات أمنية مشددة.{

المشير الطنطاوي والرئيس مرسي
وملف الحوار السياسي

بقلم: حازم عياد

لم متض أيام قليلة على جولة رئيس املجلس العس��كري األس��بق املش��ير الطنطاوي في ميدان 
التحرير يوم اجلمعة املاضية، حتى أعلنت محكمة الطعون املصرية اس��قاط أحكام اإلعدام والسجن 
املؤبد بحق الرئيس املصري املنتخب محمد مرس��ي وعدد من قيادات جماعة اإلخوان املس��لمني، في 

قضية اقتحام سجن النطرون عام 2011.
الالفت في هذا التطور انه تبع األنباء التي مت تناقلها في أعقاب جولة املش��ير املتقاعد طنطاوي 
بقوله إنه لن يعدم أحد من قيادات جماعة اإلخوان املسلمني املصرية، اجلولة التي أثارت لغطاً كبيراً 
في الس��احة املصرية، وأطلقت العنان للتكهنات حول الرس��ائل والدالالت السياس��ية التي حملتها، 
تبعتها تصريحات للواء أحمد ش��فيق املرش��ح الس��ابق للرئاس��ة، ومحمد البرادعي، تنفض الغبار 
عن األحداث التي ش��هدتها مصر خالل األعوام املاضية واملرتكزة على االنتخابات الرئاسية وأحداث 

رابعة.
فاللواء ش��فيق نفض الغبار عن يوميات انتخاب الرئيس مرس��ي بالقول إن اإلخوان لم يهددوا 
اجليش في حال عدم فوز محمد مرس��ي بالرئاسة، واصفاً ما نشر حول املوضوع ب�»الفيلم الهزلي«، 
ف��ي املقابل ف��إن محمد البرادعي عاد ليعلق على ما حدث في »رابع��ة« بالقول إنه تعرض لتهديدات 

من جهات سيادية في حال إصراره على فض اعتصام رابعة سلمياً.
كل من السياسيَّني أحمد شفيق ومحمد البرادعي أشار إلى غياب األفق الذي يسمح لهما بالعودة 
ملمارس��ة نشاط سياس��ي في مصر؛ نتيجة التهديدات واملالحقات القضائية التي يتعرض لها اللواء 

شفيق، أو نتيجة شعور محمد البرادعي بالتهديد الذي ملّح اليه، وغياب املناخ السياسي الصحي.
تلميحات تشير إلى وجود رغبة لدى السياسيَّني املصرينيَّ بالعودة إلى مصر، إال ان الضمانات 
القانوني��ة واألمنية مفقودة؛ فكالهما يحمل هواجس وش��كوكاً قوية جتاه نيات الس��لطة القائمة في 
القاهرة، وهو أمر يدفع املراقبني للمشهد املصري إلى التساؤل: هل كانت تصريحات الطنطاوي نوعاً 
من رسائل الطمأنة، موجهة الى كافة األطراف، مبن فيهم من يهمه األمر من اإلخوان املسلمني ورجال 
األعمال والسياس��يني املنخرطني في العمل السياسي لصالح امكانية اطالق مشروع سياسي جديد 

في مصر؟
عودة رموز احلقبة الس��ابقة )الطنطاوي والبرادعي وش��فيق(، وإعالن إلغاء حكم اإلعدام بحق 
مرس��ي، كلها مؤش��رات عل��ى وجود مس��اومات ال يعلم كنهها بعد ف��ي أروقة السياس��ة املصرية بل 
العربية، مؤش��رات حتت��اج إلى وقت لدعمه��ا بحقائق عل��ى األرض؛ فالبعض يتح��دث عن امكانية 
اط��الق س��جناء مصريني، وآخ��رون يتحدث��ون عن آفاق سياس��ية تفت��ح الباب للحدي��ث املبكر عن 
انتخاب��ات رئاس��ية في مص��ر يعّد لها في ع��ام 2018، فاالنتخابات الرئاس��ية باتت مح��ور اهتمام 
النخبة السياس��ية، وباباً يلج منه السياس��يون لفتح ملف األزمة السياسية في مصر في البحث عن 

احللول املمكنة.{

اتحاد الصحفّيين العرب ينتقد حكمًا
 ضد نقيب الصحفّيين المصريين

أعرب احت��اد الصحفيني العرب عن صدمته لصدور حكم بحب��س نقيب الصحفيني املصريني 
يحيى قالش ووكيل النقابة وسكرتيرها العام خالد الباشي ملدة عامني، مع تغرمي كل منهم عشرة 

آالف جنيه من أجل وقف تنفيذ العقوبة.
وطالب االحتاد في بيان اجلهات الرس��مية في مصر بالتدخ��ل إللغاء هذا احلكم، حتى تتمكن 

النقابة من استئناف عملها املهني في خدمة الصحفيني املصريني.
م��ن ناحي��ة ثانية، قال احت��اد الصحفي��ني العرب ف��ي بيان إن احلكم ال يتناس��ب م��ع العمل 
الصحفي والبيئة اآلمنة التي ينبغي أن تكون متوفرة في جميع الدول العربية، مؤكداً دعمه الكامل 
للنقاب��ات واالحتادات الصحفية العربية في عملها املداف��ع عن حرية الرأي والتعبير، وعن حقوق 

صحفييها ومنع سجنهم واعتقالهم أو تهديدهم.
اجلدي��ر بالذك��ر أن النقابة الوطني��ة للصحفيني التونس��يني وجهت يوم الس��بت طلباً عاجالً 
الحت��اد الصحفيني العرب دعته فيه إلى مناقش��ة إمكانية نقل مقره م��ن القاهرة، وذلك بعد احلكم 

بسجن النقيب ونائبه خالد البلشي وأمني صندوق نقابة الصحفيني املصرية.
وقال��ت النقابة التونس��ية ف��ي بيان، إن »احلكم بس��جن الزمالء املصريني لن ميّر بس��هولة«. 
كم��ا وجه البيان انتقادات حادة لنظام الرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي قائالً: »تأكد أكثر من 
مرة أّن حكم السيس��ي ال يستحق هذا الش��رف«، في إشارة إلى وجود مقر احتاد الصحفيني العرب 

بالقاهرة.
وكان نقيب الصحفيني املصريني قد دعا يوم الس��بت إل��ى عقد جمعية عمومية األربعاء املقبل 
ملناقشة احلكم الصادر بحقه هو واثنني من أعضاء مجلس »النقابة« باحلبس ملدة سنتني، واصفاً 
ما حدث بأنه »أزمة كبيرة وغير مسبوقة تستهدف الكيان النقابي وال تستهدف أشخاصاً.. واحلكم 

القضائي صادم ومفاجئ«.{
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ابن كيران: وصلنا إلى الطريق المسدود.. وال مزيد من التنازالت

قرارات إصالح االقتصاد المصري.. وصفات مؤلمة لنتائج مجهولة مؤجلة

قال عب��د اإلله ب��ن كي��ران رئيس احلكوم��ة املكلف 
ف��ي املغرب إنه وحزب��ه قدما تنازالت كثيرة في األش��هر 
األخي��رة، »وم��ع ذل��ك وصلن��ا إل��ى الطريق املس��دود«، 
محم��الً املس��ؤولية لألط��راف التي تدفع ح��زب التجمع 
الوطن��ي لألحرار )مي��ني ليبرالي( إلى رف��ض التحالف 

عبر تبنيه مطالب وصفها ب�»التعجيزية«.
ول��م يفل��ح لق��اء مراك��ش »الس��ريع«، ف��ي تذويب 
اخلالف بني رئيس احلكومة املكلف عبد اإلله بن كيران، 
ورئي��س حزب التجم��ع الوطن��ي لألحرار صدي��ق امللك 
عزي��ز أخنوش، ال��ذي أعلن أنه ال ميث��ل حزبه وحده بل 

ميثل »أربعة« أحزاب دفعة واحدة.
الطريق املسدود

قال عبد اإلله ب��ن كيران في رّده على خبر مفاده أن 
عزيز أخنوش )صديق امللك( يرفض التحالف مع حزب 
االس��تقالل: »إن لم يغّير موقفه من حزب االس��تقالل لن 

يكون هناك تفاهم بيننا«.
وتساءل ابن كيران في تصريحات صحافية مساء 
اجلمع��ة: »كي��ف مت تغيير املوقف من حزب االس��تقالل، 
فلق��د اس��تعدوا منذ الش��هر املاض��ي لالنق��الب، في تلك 

اللحظة كان حزباً جيداً، واليوم لم يعد كذلك؟«.
وأوض��ح اب��ن كي��ران: »لق��د التقيت رئي��س حزب 
التجم��ع وكان بيننا ما كان، إذن لم يع��د هناك من مبرر 
كي ألتقي بهم مج��دداً ألنهم ربطوا مصيرهم مبصير هذا 

احلزب«.
وش��دد اب��ن كي��ران عل��ى أن الب��الد تعي��ش أزم��ة 
سياسية، ويضيف: »لس��ت أنا من أوصل البالد لألزمة، 
حزبنا ق��دم تنازالت وتضحيات طوال األش��هر األخيرة، 
وصبر حزبنا كثيراً ولكن وصلنا إلى الطريق املسدود«.

ولم يف��وت ابن كي��ران الفرصة ليخاط��ب من يقف 
خل��ف األزم��ة: »من يقوم به��ذه األفعال، ه��ذا يلعب، وال 
يفه��م ف��ي السياس��ة ش��يئاً«، وس��جل أن��ه »عاجز عن 

يبح��ث عاطل��ون ع��ن العم��ل ف��ي منتص��ف ميدان 
التحرير وس��ط العاصم��ة املصرية القاه��رة، عن مصدر 
رزق يجنبهم وعائالتهم وضعهم البائس الذي يعيشون 
فيه منذ س��نوات مضت، بينما جته��د حكومة بالدهم في 

تنفيذ إصالحات اقتصادية.
هؤالء العاطلون، س��معوا عبر وسائل اإلعالم خالل 
األي��ام املاضية، ع��ن اإلصالح��ات االقتصاية ف��ي البالد 
وكان آخره��ا تع��ومي اجلني��ه املص��ري، ورف��ع أس��عار 

الوقود، نظراً الرتفاع الدوالر في السوق الرسمية.
وتق��ول مصر إنها تهدف م��ن وراء اإلصالحات التي 
ش��ملت أيض��اً، تطبي��ق قان��ون القيم��ة املضاف��ة، ورفع 
أس��عار الكهرباء، إلى تقلي��ل العجز ف��ي املوازنة العامة 
للدولة، وخفض نسبة الدين العام الذي بلغ نحو %100 
من الناجت احمللي اإلجمالي ووضع االقتصاد على مس��ار 

النمو والتعافي.
وأصب��ح تاري��خ الثالث من تش��رين الثاني 2016، 
م��ن األيام التي س��يتذكرها املصريون، ألنه ش��هد تعومي 
اجلني��ه وتصب��ح بالده��م أح��دث دول��ة نامي��ة تتخ��ذ 
القرار بعد روس��يا وكازاخس��تان وأذربيجان ونيجيريا 

واألرجنتني.
وأعلن��ت مص��ر حترير س��عر ص��رف اجلني��ه أمام 
العم��الت األجنبية، بن��اء على الع��رض والطلب ورفعت 
س��عري فائدة اإليداع واإلقراض لليلة واحدة 300 نقطة 

أساس، إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.
ونتيج��ة للتع��ومي، رفعت احلكومة أس��عار الوقود 

التفاعل مع وس��ط سياس��ي مث��ل هذا، نحت��اج املعقول 
حتى نحل مشاكل بالدنا«.

وخت��م رئي��س احلكوم��ة املكل��ف تصريح��ه قائالً: 
»املعق��ول هو م��ن يريد الذه��اب للمعارض��ة يذهب لها، 
ومن يريد العمل داخل األغلبية احلكومية فليختر البقاء 
ف��ي احلكومة، وأنا من يحس��م ف��ي أغلبيت��ي باعتباري 

رئيس حكومة وليس شخصاً آخر«.
جهات عليا ترفض املساعدة

قال عبد الرحيم العالم الباحث واحمللل السياسي، 
إن »خ��روج عبد اإلله ب��ن كيران به��ذا التصريح في هذا 
الوقت نس��جل بص��دده ث��الث مالحظ��ات«: »املالحظة 
األولى، تق��ول إن اجلهات العليا ليس لديها نية تيس��ير 
تش��كيل حكومة من ط��رف العدال��ة والتنمي��ة«. وتابع 
العالم: »هذا الطرح تدعمه عديد اإلشارات، منها اجلولة 
امللكية األول��ى إلفريقيا، العودة احلصرية ملؤمتر املناخ، 
ثم اس��تئناف اجلولة مج��دداً، إضافة إلى تغييب ش��به 

كلي لرئيس احلكوم«.
املالحظ��ة الثانية تكمن في »اإلش��ارات التي يبعث 
بها احمليط امللكي جتاه العدالة والتنمية، جعلته ضمن 
دائرة املغض��وب عليهم، ف��ي مقابل تقريب منافس��يهم، 
بدلي��ل أن عزي��ز أخن��وش يس��افر م��ع امللك ف��ي جولته 

اجلديدة إلى أفريقيا«.
أيض��اً  »وميك��ن  ثالث��ة:  مالحظ��ة  الباح��ث  وزاد 
احلدي��ث عن غياب الدور التحكيمي للملك الذي غاب في 
هذه الفترة لصالح طرف على طرف آخر، فامللك بالنص 
الدس��توري حك��م ب��ني اجلميع وف��وق اجلمي��ع وهذا ما 

نلحظ خروجاً عنه«.
شروط الأخالقية

قالت أمينة م��اء العينني القيادية في حزب العدالة 
والتنمي��ة، إن »تصريح رئيس احلكوم��ة أتى بعد صبر 

بنس��ب راوحت ب��ني 7.1% و 87.5%، بحك��م أن واردات 
تأت��ي  باجلني��ه.  وتب��اع  ال��دوالر  بعمل��ة  تت��م  الوق��ود 
ق��رارات مص��ر األخيرة، تلبي��ة لدعوة كريس��تني الغارد، 
مدير صن��دوق النقد الدول��ي، في إطار مس��اعي القاهرة 

للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دوالر.
الق��رارات  وتداف��ع احلكوم��ة املصري��ة بق��وة ع��ن 
واعتبرته��ا ضروري��ة وال ميك��ن تأجيله��ا، م��ع ارتف��اع 
الدي��ن العام وتباطؤ منو االقتصاد واالحتياطي األجنبي 

للدولة.
وال ي��رى »محمود اخلفيف« اخلبي��ر االقتصادي في 
مؤمتر األمم املتح��دة للتجارة والتنمية »األونكتاد«، مفراً 
م��ن عدم تطبيق اإلصالحات، »بس��بب السياس��ات التي 
اتبعت في البالد خالل السنوات املاضية، ودفعت لتفاقم 

الوضع االقتصادي بشدة«.
لك��ن »اخلفي��ف«، يش��دد عل��ى ض��رورة أن تك��ون 
التدابي��ر املوضوع��ة »مبنية على رؤية تنموية ش��املة، 

وليست حلوالً مؤقتة ملشاكل مزمنة«.
وتتضم��ن الرؤي��ة التنموي��ة وفق »اخلفي��ف«، رفع 
كفاءة قطاعات الصناع��ات والزراعة بهدف القضاء على 
مش��كلة العجز باملي��زان التج��اري، وزي��ادة الصادرات 
وتقلي��ل ال��واردات لتخفي��ف ح��دة الطل��ب عل��ى الدوالر 

والضغوط على اجلنيه املصري.
وتعان��ي مصر م��ن مش��اكل بنيوية ف��ي اقتصادها 
تتمث��ل بارتفاع نس��ب التضخ��م فوق حاج��ز 16% على 
أس��اس س��نوي، وتباط��ؤ النم��و االقتص��ادي، وارتف��اع 
قيم��ة عج��ز املي��زان التج��اري 
الس��نة  ف��ي  تراجع��ه  رغ��م 
وارتف��اع  املاضي��ة،  املالي��ة 
نس��ب التضخم )12%( والفقر 

.)%28(
وأكدت احلكومة أن قرارات 
والق��رارات  اجلني��ه  حتري��ر 
األخ��رى التي اتخذته��ا، هدفها 
وض��ع االقتص��اد املصري على 
وع��دم  الصحي��ح،  الطري��ق 
االنتظار جتنب��ًا لتفاقم الوضع 

وخروجه عن السيطرة.

طوي��ل ومح��اوالت حثيثة لتش��كيل احلكومة ف��ي واقع 
سياس��ي هش وأحزاب سياسية يعاني العديد منها من 
أزمة املصداقية واملشروعية وانعدام استقاللية القرار«.

وأضافت أمينة ماء العينني » إن »ابن كيران سياسي 
م��ن زمن آخ��ر، قد ال يك��ون هو نفس��ه الزمن السياس��ي 
احلال��ي املوس��وم بالالأخ��الق والالقرار، هو نفس��ه أقر 
أن��ه وحزب��ه قدم��وا تن��ازالت كبي��رة قب��ل االنتخاب��ات 
وأثن��اء احلملة االنتخابي��ة وبعد إع��الن النتائج، حيث 
وظفت ضده أقذر األس��لحة ومع ذلك غلّب دائماً مصلحة 
الوط��ن«، و»اليوم ل��و كان رضوخ ابن كيران للش��روط 
التعجيزي��ة الالأخالقي��ة يخدم مصلح��ة الوطن لدفعنا 
جميعاً ف��ي اجتاه ذلك، لكن ما يح��دث يدمر ما مت بناؤه 

وينسف منطق الدستور واالختيار الدميقراطي«.
وس��جلت أن »اجلميع عاب على األحزاب هشاش��ة 
نخبها وغياب اس��تقاللية قرارها، هي حلظة املسؤولية، 
والكرة ال ميكن أن تظل في ملعب حزب العدالة والتنمية 
وحده، الوطن س��فينتنا جميعاً وال بّد أن نتحمل جميعاً 
مس��ؤولياتنا للخروج من األزمة مبا يخ��دم الوطن،لكن 

مبا يخدم الدميقراطية أوالً وأخيراً«.
وعن أفق األزم��ة قال العالم: »من حق امللك بالنص 
الدس��توري إذا أراد اخلروج من هذه األزمة حل البرملان، 
حي��ث ميك��ن الع��ودة بعده��ا إل��ى انتخاب��ات مبكرة«. 
وتاب��ع أن »ه��ذا احلل واض��ح وجلّي، وبخ��الف بعض 
الدع��وات املخطئة الت��ي تقول بتعيني ش��خص آخر من 
حزب العدالة والتنمي��ة غير ابن كيران، أو تدعو لتعيني 

شخص من احلزب الثاني«.
وزاد الع��الم أن ه��ذه األزم��ة أظهرت أن اب��ن كيران 
وف��ّي لش��ركائه، وغير مس��تعد للتضحية به��م، كما أنه 
يخت��ار حلفاءه ومن يش��بهه ملواجهة الس��لطوية، وهذا 
يجعل تياراً واسعاً من الرأي العام معه، وليس لديه أي 
مشكل في الذهاب النتخابات سابقة ألوانها، حيث ميلك 

وللتخفيف من حدة آثار القرارات، سارعت احلكومة 
املصرية اجلمعة املاضية، إلى اتخاذ عدة قرارات شملت 
إلغاء الرس��وم اجلمركية املفروضة على الس��كر، وزيادة 
دع��م البطاق��ات التمويني��ة للفرد م��ن 18 جنيه��ا )نحو 

دوالر( إلى 21 جنيها.
ورفعت احلكومة س��عر ش��راء القمح م��ن الفالحني 
م��ن 420 جنيه��اً )24.7 دوالراً( لألردب إلى 450 جنيها 
)26.4 دوالراً( خالل املوس��م املقبل، ورفعت س��عر شراء 
طن قصب الس��كر من الفالحني م��ن 400 جنيه إلى 500 

جنيه.
ومن القرارات األخرى، خفض س��ن املس��تفيدين من 

معاش »كرامة« إلى 60 عاماً بدال من 65.
ومعاش كرامة هو برنامج يوفر دعماً غير مش��روط 
لفئت��ني م��ن املواطنني، هما كب��ار الس��ن واملعوَّقني، ممن 
لي��س لديهم مع��اش تأمين��ي أو لديه��م مع��اش أقل من 

املعاش االجتماعي )معاش الضمان(.
تراجع العائدات

واس��تبعد أس��تاذ االقتصاد املصري كم��ال الوصال 
أن يش��هد الوضع االقتصادي في مصر أي حتس��ن، »ألن 

العدالة والتنمية حظوظاً وافرة للفوز بها«.
ودعم��ت أمينة م��اء العينني مبدأ احلل الدس��توري 
والدميوقراط��ي لألزم��ة قائل��ة: »ال أف��ق لتج��اوز األزمة 
املفتعل��ة إال م��ن داخل العملي��ة الدميقراطي��ة والرجوع 

للشعب ليقول كلمته«.
وش��ددت عل��ى أن الدس��تور يق��ر مب��دأ االس��تفتاء 
ال��ذي ميك��ن أن ينظ��م ف��ي قضاي��ا أق��ل أهمي��ة بكثي��ر. 
ف��ي الدميقراطي��ات الراس��خة يع��ودون للش��عب ف��ي 
استفتاءات لقضايا قد توصف بالتافهة فأحرى القضايا 

املصيرية«.
وأوضحت أن كل اقتراح يلغي كلمة املغاربة سيعّد 
نكوص��اً حقيقي��اً، إم��ا أن يفت��ح ح��وار حقيقي مس��ؤول 
يتحمل فيه اجلميع مس��ؤوليته وإما أن تنظم انتخابات 

جديدة«.
ودخل املغرب أسبوعه السادس دون حكومة، بعد 
انتخاب��ات 7 تش��رين األول الت��ي منحت ح��زب العدالة 
والتنمي��ة الرتبة األولى ب� 125 مقعداً، وعني امللك محمد 
الس��ادس األمني العام حلزب العدالة والتنمية عبد اإلله 

بن كيران في 10 /10 وكلفه تشكيل احلكومة.{

هذه اإلجراءات ال تس��تهدف املشاكل احلقيقية لالقتصاد 
احمللي«.

وأضاف الوصال، األستاذ بجامعة االسكندرية، أن 
ما قامت به احلكومة املصرية مؤخراً، مبثابة »إصالحات 
نقدية مالية وليس��ت إصالح��ات اقتصادية متس هيكل 

االقتصاد«.
وتراجعت حتويالت املصريني العاملني في اخلارج 
واإليرادات الس��ياحية وقناة الس��ويس ف��ي العام املالي 
2016/2015، مقارنة بالعام السابق عليه، وفق البنك 

املركزي املصري.
وبلغ صافي التحويالت اخلاصة 16.8 مليار دوالر 
في العام املال��ي 2016/2015، مقابل نحو 19.2 مليار 
دوالر 2015/2014، بسبب تراجع حتويالت املصريني 

من اخلارج.
وهبط��ت اإليرادات الس��ياحية مبع��دل 48.9% إلى 
3.8 ملي��ار دوالر في العام املال��ي 2016/2015، مقابل 

نحو 7.4 مليار دوالر في العام املالي 2015/2014.
وتراجع��ت إيرادات املرور بقناة الس��ويس املصرية 
بنسبة 4.5% خالل العام املالي 2015/ 2016 إلى 5.1 
ملي��ار دوالر، مقاب��ل نح��و 5.4 ملي��ارات دوالر في العام 

املالي السابق عليه.
وما بني الوع��ود احلكومية وانتق��ادات املعارضني، 
يظ��ل املواط��ن املص��ري أس��ير موج��ة تضخ��م س��جلت 
مس��تويات قياس��ية خالل األش��هر املاضي��ة، وتوقعات 

بارتفاع وتيرتها خالل الفترة املقبلة.

نتن ياهو يشيد بالسيسي.. وينتقد عباس
بنيام��ني  اإلس��رائيلية  احلكوم��ة  رئي��س  أش��اد 
نتنياه��و بالرئي��س املص��ري عب��د الفتاح السيس��ي، 
الش��جاعة«، فيم��ا واص��ل  ب�»القي��ادة  إي��اه  واصف��اً 
حتريضه على القيادة الفلس��طينية والرئيس محمود 
عب��اس، الذي اتهم��ه بالتحري��ض على إس��رائيل من 

خالل متسكه بحق العودة.
جاء حدي��ث نتنياهو خ��الل اجللس��ة احلكومية 
ي��وم األحد التي اس��تذكر خالله��ا الزي��ارة التاريخية 
للرئيس املصري الراحل أنور الس��ادات إلى الكنيست 
اإلس��رائيلي قبل 39 عام��اً، التي اعتبر ن��ن ياهو أنها 
أسست لسالم وتعايش بني مصر وإسرائيل، وأصبح 

منوذجاً يحتذى في املنطقة.
وأض��اف أن الس��الم مع مص��ر يصم��د حالياً منذ 

حوال��ي أربعة عقود وخاصة ف��ي املرحلة احلالية في 
ظل قيادة السيسي التي وصفها ب�»الشجاعة«.

وف��ي حديث��ه قال ن��ن ياه��و إن »موق��ف النظام 
املصري هذا يخالف متاماً ما يقوم به الفلس��طينيون، 
فأبو م��ازن )يقص��د الرئيس عباس( يرف��ض الذهاب 
إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، ويواصل 
حتريض ش��عبه عل��ى فكرة حق الع��ودة ومحو دولة 

إسرائيل«.
وواصل حديث��ه بالقول إن »أبو مازن لألس��ف ال 
يتخذ اخلطوات املطلوبة والصحيحة، وهي الش��روع 
في تهدئة اخلواطر وحتضير الرأي العام الفلس��طيني 
إلى مصاحلة مع دولة إس��رائيل«، مشيراً إلى أن هناك 

بوادر من هذا التوجه في بعض الدول العربية.{

بائع في القاهرة
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تونس تستعيد شباب ثورتها: ال صوت ُيسكت قصص الضحايا
أثبت��ت تون��س مج��دداً، أن الث��ورة الت��ي عاش��تها 
وغّيرت وجه املنطقة العربية قبل س��ت س��نوات، ال تزال 
مفاعيلها قائم��ة حتى اليوم، على الرغم من كل ما اعترى 
التجربة من مطبات وانزالقات. فقد عاش العالم العربي، 
مع تونس، مشهداً اس��تثنائياً لم تعهده املنطقة العربية 
كله��ا، ولم يكن يتوقع��ه أحد منذ بضع س��نوات. يتعلق 
األمر بفتح ملفات االس��تبداد إلى العلن، ومتكني ضحايا 
انتهاكات »العهد املخلوع« من إس��ماع أصواتهم وتقدمي 
ش��هاداتهم احلّية عّما عاش��ته عائالت تونس��ية كثيرة، 
ُس��ِجن أبناؤها ولوحقت بناتها وقتل منهم الكثير، داخل 

السجون وخارجها.
ولم تكن رئيس��ة هيئة احلقيقة والكرامة، س��هام بن 
س��درين، مخطئة عندما قال��ت إنه ال ص��وت يعلو اليوم 
ف��وق ص��وت الضحايا، مؤك��دة أن تونس ل��ن تقبل بعد 
الي��وم انتهاكات جدي��دة حلقوق اإلنس��ان. ورأت أن هذا 
الش��رط ضروري لتحقيق املصاحلة الوطنية، وش��ددت 
على حق الضحايا في العدل واإلنصاف، مش��يرة إلى أن 
هذا التاريخ الذي تس��لكه الي��وم تونس هو طريق حملبي 
الس��الم ف��ي العالم. ولفت��ت إلى أن��ه منذ عام��ني، قامت 
هيئة احلقيقة والكرامة بعمل جبار للتقصي والبحث عن 
االنته��اكات، واس��تقبلت أكثر من 65 أل��ف ملف لضحايا 

االنتهاكات.
وق��د مت ط��رح التس��اؤالت التالي��ة في اجللس��ات: 
كي��ف حدثت تل��ك االنته��اكات؟ كيف نحم��ي تونس مما 
حصل؟ كيف وظفت مؤسس��ات عمومي��ة خلدمة أهداف 
قذرة وأصبحت أداة في خدمة االس��تبداد، وخلّفت القتل 
وانته��اك احلق��وق؟ وس��تمتد جلس��ات االس��تماع عل��ى 
س��نة كاملة »لتحرير األصوات الت��ي مت تكميمها وفضح 
ما جرى من ممارس��ات لم تس��لم منها عائلة سياسية أو 

اجتماعية«.
ويعتب��ر الوص��ول إل��ى أول خط��وات ه��ذا التحرك  
انتص��اراً على أكث��ر من صعيد، فقد عانى مس��ار العدالة 
االنتقالية من صعوبات كثيرة، داخل الهيئة التي شهدت 
خالفات متتالية، ونظراً إلى األحداث التي شهدتها البالد 
طيلة الس��نوات املاضية التي كان��ت تصّعد املخاوف من 
أن تقود اجللس��ات إلى توتير الوضع السياس��ي، ورمبا 

إحداث انقسام بني التونسيني. 
وكانت ش��جاعة الهيئة الفتة في إطالق اجللس��ات، 
م��ع أن عمله��ا اتس��م مبناخ م��ن التوتر. فقد أف��رز احلكم 
القضائ��ي الصادر في قضية مقتل القيادي في حزب نداء 
تونس، لطفي نقض، جواً سياس��ياً مش��حوناً بعد تبرئة 

املتهمني.
وعلى الرغم من أن السياسيني احلاضرين كانوا من 

ضحايا االنتهاكات، باعتبار أن معظمهم دخل الس��جون 
ف��ي حقبت��ي الرئي��س احلبي��ب بورقيبة واملخل��وع زين 
العابدين بن علي، إال أنهم أبدوا تأثرهم بسماع شهادات 
عائ��الت الضحايا. لك��ن االندهاش األكب��ر كان في بيوت 
التونسيني الذين تابعوا احلدث عبر شاشات التلفزيون، 

بسبب كشف القناع عن تفاصيل لم يكن يتخّيلها أحد. 
وكانت ش��هادة املناض��ل والباحث، س��امي براهم، 
الالف��ت  هدوئ��ه  م��ن  الرغ��م  عل��ى  ومزلِزل��ة،  صادم��ة 
واس��تعداده للصفح عن اجلالدي��ن، وجناحه في جتاوز 
آالم��ه. لك��ن براهم ال��ذي كش��ف حقيقة ما يح��دث داخل 
الس��جون من إصرار على هتك كرامة املس��اجني، ش��رح 
حقيق��ة البيوت املظلمة، وما عاناه آالف من التونس��يني، 
ليكتش��ف الن��اس ه��ول ما كان يح��دث، واكتف��ى بدعوة 
اجلالدي��ن لالعتراف، مؤكداً أنه لم يطلب ش��يئاً لنفس��ه، 
وأن غايت��ه م��ن تقدمي ملف��ه للعدال��ة االنتقالي��ة، هو أن 
تؤم��ن البنته وجلمي��ع أبناء التونس��يني ضمانات لعدم 

تكرار ما كان يحدث على امتداد عقود.
وقدمت اجللس��ة من��اذج ألمه��ات تونس��يات فقدن 
أبناءه��ن مع انطالق ش��رارة الث��ورة التونس��ية. وقالت 
الس��يدة وريدة الكدوس��ي، والدة ش��هيد الث��ورة، رؤوف 
الكدوس��ي، الذي س��قط في مدينة الرقاب ي��وم 8 كانون 
الثان��ي 2011، إن ابنه��ا س��قط ف��ي يد ق��وات األمن بدم 
ب��ارد. ولفت��ت إل��ى حج��م معان��اة الش��باب التونس��ي، 
ومعان��اة ابنها الذي عاش حياته مظلوم��اً ومحروماً من 

أبسط احلقوق.
وتالحقت ش��هادات األمهات التونس��يات، لتس��لّط 
الض��وء على معان��اة عائالت كثي��رة، وم��ن بينهن من ال 
تعرف إلى اليوم أين دفن زوجها، ولم تتسلم جثته حتى 
اللحظ��ة. وطال��ن السياس��يني الذين عادت به��م الثورة 
من منافيهم وأخرجتهم من س��جونهم ومنحتهم كرس��ي 

املاضي،  احلكم، بعدم نس��يان 
والك��ف ع��ن جتاه��ل اجله��ات 
احملرومة التي كانت س��بباً في 
ان��دالع الث��ورة وتغيير تونس، 
مؤكدي��ن أن اندالع الث��ورة من 
جدي��د ب��ات أس��هل بكثي��ر من 
ع��ن  زال  اخل��وف  ألن   ،2011

التونسيني نهائياً.
واعتبر سياسيون حضروا 
اجللس��ة، أنها حلظ��ة تاريخية 
في حياة تونس والتونس��يني، 
وأن بع��ض ضحاي��ا األمس هم 
حكام اليوم، مشّددين على قدرة 
التونس��يني املظلومني على الصفح وجتاوز آالم املاضي. 
واعتب��ر آخرون أن هذه الش��هادات لم تك��ن مفاجئة لهم، 
ولكنها ق��د تفاجئ تونس��يني كثيرين ل��م يتوقعوا حجم 

االنتهاكات التي كانت حتدث في بالدهم.
توّرط السبسي.. وتغّيب الرؤساء

ل��دى  خض��ة  االس��تماع  جلس��ات  أحدث��ت  وق��د 
السياسيني التونس��يني، وصل صداها إلى قبة البرملان، 
فيم��ا اس��تدعى غي��اب الرؤس��اء الثالث��ة ع��ن حض��ور 

اجللسات، أخذاً ورداً بني ممثلي أحزابهم.
وش��هدت جلس��ة البرمل��ان ح��ول مناقش��ة ميزانية 
الب��الد، فرص��ة لن��واب املعارض��ة التونس��ية، لتق��دمي 
احترازاته��م على تغّي��ب الرئيس الباجي قائد السبس��ي 
التعذي��ب  لضحاي��ا  االس��تماع  جلس��ات  حض��ور  ع��ن 

واالنتهاكات.

وأوض��ح مدير الدي��وان الرئاس��ي س��ليم العزابي، 
أّن »مؤسس��ة الرئاس��ة تربطها بهيئة احلقيقة والكرامة 
عالق��ة قانونية. وق��ام رئيس الب��الد بواجبه الذي ينص 
عليه القانون، وهو النظر في تقريرها الس��نوي«، مشيراً 
إل��ى توقيع اتفاقي��ة مع الهيئ��ة لتمكينها م��ن النفاذ إلى 
أرش��يف رئاس��ة اجلمهورية، نافياً أي إشكاالت للرئاسة 

مع الهيئة.
وشهدت اجللس��ة العامة للبرملان ملناقشة املوازنة 
نقاش��اً ح��اداً إث��ر توجيه ن��واب املعارض��ة، وبعض من 
ن��واب حركة »النهض��ة«، انتقادات لرئاس��ة اجلمهورية 
ورئاس��ة احلكومة ورئاس��ة البرمل��ان، لتغّيب الرؤس��اء 

الثالثة عما اعتبروه حدثاً مفصلياً في تاريخ البالد.
وأبرز املنتقدون أّن احلدث ال يهم أش��خاصاً بعينهم 
تعّرض��وا للتعذيب، وإمن��ا يخّص إع��ادة كتابة التاريخ 
بإخ��راج االنتهاكات التي اقترفها النظام التونس��ي على 
امتداد خمس��ة عقود، بحّق منتمني لألطياف السياس��ية 

املعارضة ونقابيني وغيرهم.
وحاول��ت مداخ��الت ن��واب ح��زب »ن��داء تون��س« 
الدفاع عن مؤسسة الرئاسة، واصفني جلسات االستماع 
ب�»املهزلة واملس��رحية« املراد منها تقس��يم التونس��يني، 
والتهّجم على مؤسستي األمن واجليش، مثنني على قرار 

السبسي عدم احلضور.
وف��ي الس��ياق ذات��ه، قال��ت النائب��ة ع��ن »التي��ار 
الدميقراط��ي« س��امية عب��و، إّن »ما قام به ن��واب حزب 
نداء تونس في إطار دفاعهم عن السبس��ي أضّر بصورة 
مؤسس��ة الرئاس��ة، أكثر من أي ش��يء حدث أو سيحدث 
مس��تقبالً«، معتب��رة أّن بع��ض ال��ردود والتعليق��ات »ال 

ميكن أن توصف إال باالبتذال والوقاحة«.
 ورأت عّبو أّن الرؤس��اء الثالثة اختاروا التغّيب عن 
ح��دث بهذه األهمية، فيما انتفض ن��واب أحزابهم للدفاع 
ع��ن موقفه��م، مقدمني »ص��ورة رديئة ومبس��توى متدّن 

للغاية«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ورى َفضيلُة الشُّ
ال ِغنى للمؤمن عن املشاورة في شؤون حياته، وال َمناَص لولّي األمر من املشاورة في أمور 
ُظم الرّبانية التي ش���رعها الله تعالى لألمة، ف���إن الله تعالى أمر  واليت���ه؛ إن الش���ورى م���ن النُّ
رس���وله ] مبش���اورة أصحابه فقال عّز وجل: }فْاْعُف عنُهم واْس���َتغِفر لهم وشاِوْرُهم في األمر 
ل على الله{ آل عمران-159؛ فكان الرسول ] يشاور أصحابه تأليفًا لقلوبهم  فإذا عزمَت فتوكَّ
وتطييبًا لنفوس���هم، وقد ُروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: »لم يكن أحٌد أكثَر ُمش���اورة 
ألصحابه من رس���ول الله ]، فقد ش���اورهم في وسيلِة اإلعالم بدخول وقت الصالة، وشاَورهم 
في َغْزوة بدر وأين يكون املنِزل، وشاَوَرهم في أسرى بدر، وشاَورهم في ُأُحد، وفي اخلندق، وفي 
ي رسول الله ] ووزيريه، قال لهما  احُلَديبية.. وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حواِريَّ
يوم���ًا: »لو اجتمعُتما في َمش���ورٍة م���ا خالفُتُكما!« رواه أحمد؛ وقال عليٌّ رضي الله عنه: ُس���ئل 

باُعهم« رواه ابن َمْردويه. أي ثم اتِّ رسول الله ] عن الَعزم؟ فقال ُمشاورة أهل الرَّ
إن النب���ي الك���رمي ] أم���ر باملش���اورة ليكون ذلك تش���ريعًا َيقَتدي ب���ه َمن َبع���َده، واحلّكاُم 
والُوالة، والعاّمة واخلاّصة، أَْولى بال�ُمشاورة منه. إن الذين عقدوا العزم على لزوم الشورى قد 
ِهم وأقاموا  ِذين اس���تجاُبوا ِلَربِّ ناء من رب األرض والس���ماء في قوله تعالى: }والَّ وا الثَّ اس���تحقُّ
الصالَة وأْمُرُهم ش���ورى بينهم{ الش���ورى-38؛ والقاعدة املعروفة تقول: »ما خاب َمن اس���تخاَر 

وال نِدَم َمن استشار«.
لق���د كان للخلف���اء واحل���ّكام والُوالة مستش���اروهم وناصحوهم وواعظوهم، وال يس���تغني 
أح���ٌد م���ن الن���اس عن املش���ورة، وإذا أراد الله بعبٍد خيرًا جع���ل له ِبطانَة خيٍر تب���ُذل له الُنّصح 
ه  ���وء وحتضُّ ه عليه، وإذا أراد الله بعبٍد س���وءًا جعل له بطانًة تأمره بالسُّ وتأمره باخلير وحتضُّ

عليه، واملعصوُم َمن عصمه الله.
عف واجلهل،  إن اإلنسان مهما كان غزير الِعلم واِسع احِللم ال بدَّ من أن يظَلّ ُعرضًة للضَّ
ش���يد والرأي  وأن ُيلِجئ���ه ذل���ك إل���ى تقلي���ب اآلراء ومتحي���ص األف���كار بس���ؤال ذوي العقل الَرّ
���ديد، وال ش���كَّ بأن احتماالت اخلطأ في رأي طائفة املستشارين من ذوي احِلجى أقلُّ من  السَّ
احتماالت اخلطأ في رأي الفرد؛ وقد جند في أوس���اط الناس َمن أصابُهم الُعجُب بأنُفِس���هم 
ون بأفهامهم، ويس���تخّفون مبن  وَمن رِكَبُهم الغرور بذكائهم، فُهم يس���تبّدون بآرائهم، ويْس���تِقلُّ

لل وُسقوطًا في اخَلَطل. ضًا للزَّ حوَلهم، فهؤالء القوم هم أكثر الناس تعرُّ
ث عمر رضي الله عنه، الذي كان إذا س���َلك  َم���ن ف���ي أمتنا املبارك���ة أَعظُم َعقاًل من احمل���َدّ
ه، وكان إذا عَرَضْت له مش���كالت واسَتعَصت عليه ُمعِضالت  ًا غيَر َفِجّ فّجًا س���َلك الش���يطاُن َفجَّ
استدعى لها أهَل شوراه، وكان اخلليفة عبد امللك بن مروان يقول: »َألن ُأخِطئ وقد استشرُت 
أحُبّ إلّي من أن ُأصيب وقد اس���تبَدْدُت برأيي من غير مش���ورة، َفِنعَم املؤازرُة ال�ُمش���اَورة، وِبئس 

االستعداُد االسِتبداد«.
يقول الشاعر بّشار بُن ُبرٍد في فضيلة الشورى:

ٌة للقوادِم فإن اخَلوافي قَوّ ورى عليك غضاضةً  َسِب الُشّ وال حَتْ  
ولو حِفَظ س���ادُتنا وكبراؤنا فريضَة الش���ورى في أمور دنياهم وما اْلَتَبس من أمور دينهم 
ألنق���ذوا أنفس���هم من كثير م���ن املعاصي واملآث���م، والْس���َتْنَقذوا َرعاياُهم من كثير من املآس���ي 

واملظالم!<

بماذا وصف زعيم حركة النهضة
فوز ترامب بالرئاسة األمريكية؟

وصف زعي��م حركة النهضة راش��د الغّنوش��ي فوز 
دونال��د ترام��ب برئاس��ة الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 
ب�»املفاج��ئ«، مش��يراً إلى أنه »حتى الدول��ة العميقة في 

أمريكا كانت تراهن على فوز كلينتون«.
واس��تدل الغّنوش��ي، خالل افتتاح اجللسة العامة 
االنتخابي��ة لكتل��ة احلرك��ة مبجلس نواب الش��عب يوم 
األحد، بقوله إن كبرى الصحف األمريكية كانت تش��تغل 
على جن��اح الدميقراطيني، »لكن املفاج��أة حصلت، وهو 
ما يؤكد أن العالم متح��ّول«، وفق تعبيره. ونقلت وكالة 
تون��س إفريقيا لألنباء عن الغّنوش��ي قوله إّن »املش��هد 
في تونس والعالم والعربي والعالم يتس��م بالضبابية، 
الت��ي تأكدت بنتائج االنتخابات األمريكية األخيرة، التي 

جاءت مفاجئة«.
ول��م يفّوت رئي��س »النهض��ة« فرصة التط��ّرق إلى 
التعليقات الت��ي اعتبرت أن »النهض��ة كانت تعّول على 
انتخ��اب هي��الري كلينت��ون«، حي��ث ق��ال: »ال كلينتون 
وال ترامب حام��الن للواء االس��الم أو الدميقراطية، فهذه 
ال��دول له��ا مصاحله��ا«، وتابع بأن »املس��ار التونس��ي 
ليس في مه��ّب الريح، ويتمتع بقدر م��ن التأمني.. فنحن 
وضعنا أنفس��نا في مكان وس��ط، وبالتالي إن التغيرات 
التي حتصل في العالم تؤثر، ولكن بشكل محدود، ونحن 

لسنا في معارك مع اليمني وال مع اليسار«.
واضاف بقوله إن »التجربة الدميقراطية التونسية 
إل��ى الي��وم هي في وض��ع انتقال��ي، وهو انتق��ال محاط 
بعواص��ف كبي��رة من إقلي��م مضطرب وعال��م متحول«، 

الفت��اً إل��ى أّن »كل انتقال صع��ب ويحمل اخط��اراً، إال أن 
تونس ال تزال ماضية قدماً، رغم التأرجح أحياناً«.

وكان اإلعالم��ي واحمللّ��ل السياس��ي ص��الح الدي��ن 
اجلورش��ي قد اس��تبعد في تصريح س��ابق  تخلّي إدارة 
ترام��ب ع��ن دع��م التح��ّول الدميقراطي ف��ي تونس، في 
إش��ارة إل��ى التواف��ق احلاصل الي��وم من خ��الل حكومة 

الوحدة الوطنية.
ف��ي  املنش��ورات  بع��ض  عل��ى  اجلورش��ي  وعلّ��ق 
»فيسبوك« لسياس��يني وإعالميني ربطوا بني فوز ترامب 
وتعاط��ي إدارت��ه م��ع احلرك��ة اإلس��المية ف��ي املنطق��ة 
العربي��ة، في إش��ارة هؤالء إلى حرك��ة النهضة وغيرها، 
ب��أّن ما جاء ف��ي حملته بأن يك��ون )ترام��ب( أكثر حذراً 
وتوجساً من حركات اإلسالم السياسي، علّق بأّن »علينا 
أن نح��ّدد أّوالً ما هي هذه احلركات، وعن أي دولة حتدث 

ترامب«.
وكانت حركة النهضة أّول حزب سياسي في تونس 
يهّنئ ترامب »بالثقة التي منحه إياها الشعب األمريكي« 

بعد إعالن فوزه أمام هيالري كلينتون.
وأش��ارت »النهض��ة« إل��ى املصالح املش��تركة بني 
تون��س والوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة، الفت��ة إل��ى أّن 
»للرئيس املنتخب مجاالً مهّماً في هندس��ة إدارة املصالح 
األمريكي��ة في العالم وف��ي توجيه السياس��ة اخلارجية 
األمريكي��ة، وخاص��ة ما يتعلّ��ق منها بش��عوب وقضايا 
العرب واملس��لمني في اجتاه إرساء الس��الم«، وفق نص 

البيان..{
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عن أي استقالل تتحدثون؟!
ثالث��ة  م��رور  ذك��رى  االس��بوع  ه��ذا  يص��ادف 
وس��بعني عاماً على اس��تقالل اجلمهورية اللبنانية، 
هذه املناسبة الوحيدة التي يجتمع عليها اللبنانيون 
بجميع مكوناتهم الطائفية والعرقية واإلثنية، بكافة 

اختالفاتهم وتناقضاتهم .
متر هذه املناسبة بعد أن مت خرق جدار التعطيل 
الرئاس��ي واجلمود املصطنع ألكثر من عامني ونصف 
العام، لتأتي في ظل وجود رئيس جمهورية منتخب، 
يحتم��ي بتوافق صوري، وخلفه تيار قوي ميثل أكبر 
كتلة مس��يحية في البرملان، فيك��ون الرئيس الوحيد 
ر من قصر الرئاس��ة حتت ني��ران الطائرات  الذي ُهجِّ
والدباب��ات، ليعود اليه فاحتاً منتصراً يعتلي فرس��اً 
أبيض، يحقق حلمه في اعتالء كرس��ي الرئاس الذي 

كان يراوده الكثر من عقد ونصف.
يخض��ع  ي��زال  ال  والبل��د  املناس��بة  ه��ذه  مت��ر 
لوصايات خارجي��ة وداخلية، رغم الصورة الوردية 
الت��ي أريد له أن يظه��ر بها الى العال��م عقب انتخاب 
الرئي��س، وبع��د تكلي��ف الرئي��س س��عد احلري��ري 
لتش��كيل حكومة وفاق وطني جديدة حتظى باجماع 
اللبناني��ني، متّر الذكرى وأس��رى اجليش اللبناني ال 
يزال��ون مختطفني م��ن قبل تنظيم الدول��ة »داعش«، 
مت��ّر والبل��د ال توج��د ف��ي كهرب��اء، امن��ا يوج��د فيه 
مافيات للمولدات، متّر وال توجد مياه للشرب، ومياه 

االنهار تنساب بسالم لتعانق أحضان البحر األبيض 
املتوسط.

متّر هذه الذكرى ومعضلة النفايات املتراكمة في 
االزق��ة والطرقات أصبحت تراث��اً وطنياً ال ميكن أحداً 
التنبؤ بحلها اال الله واصحاب املصالح والزعماء في 
لبن��ان، لتبقى صحة املواط��ن اللبناني هي الوحيدة 

التي تدفع الثمن. 
تعود هذه الذكرى وجيوش الطوائف تستعرض 
قواها على أرض��ه وأراض احتلها بعضهم أمام أعني 
وعدس��ات الكامي��رات، ب��كل ج��رأة ووقاح��ة، حت��ى 
أصبح ف��ي هذا البلد لكل طائفة جيش ولكل عش��يرة 
ميليش��يا، ول��كل ميليش��يا ع��رض عس��كري، ليزداد 
تفريخ أصحاب القمصان الس��ود  وينتش��روا في  كل 

شارع وزقاق.
متّر ه��ذه املناس��بة ولبنان الرس��مي الذي أعلن 
النأي بنفسه عما يحصل في شقيقته الكبرى سوريا، 
يغ��ض الطرف عما يقوم به أحد أكبر مكونات احللف 
احلاكم فيه، بقتل الش��عب السوري األعزل بوحشية 
ودون رأف��ة، إرضاًء لرغبات وأوام��ر طائفية صادرة 

من أرباب نعمته في اخلارج. 
تع��ود ه��ذه الذك��رى وأبن��اء وطن��ي يه��ّددون 

ف��ي  اللج��وء  مخيم��ات  ف��ي  الس��وريني  النازح��ني 
الريحاني��ة بالتش��ريد من جديد، بع��د أن جلأوا اليه 
هرب��اً م��ن براميل امل��وت الهمجي��ة،  وفي م��كان آخر 
يقيمون ج��داراً للفص��ل العنصري ح��ول مخيم عني 
احللوة لالجئني الفلسطينني، ليزيدوا على مأساتهم 
مآسي ويضيفوا إلى عذابتهم آالماً، عوض ان يقدموا 
له��م التس��هيالت ويعمل��وا عل��ى دمجهم ف��ي البيئة 
احمليط��ة بهم، ال��ى حني عودته��م الى أرضه��م التي 

هجروا منها قسراً وظلماً في فلسطني.
تأتي ه��ذه املناس��بة والعالم مي��ّر بحالة ترقب 
وانتظ��ار بع��د انتخاب املرش��ح اجلمه��وري  دونالد 
ترامب  رئيس��اً للواليات املتحدة األميركية، والوعود 
والعهود املجنونة التي أعلنها في حملته االنتخابية 
والتي جعلت من فوزه صدم��ة كبيرة هزت الواليات 
املتحدة داخلياً كما هزت العالم كله، حتى ظن الناس 
ان حرب��اً عاملي��ة تطرق األب��واب، وأن نهاي��ة العالم 

سوف تكون على يدي هذا الرجل املجنون.
حتل هذه املناس��بة الوطني��ة واملنطقة كلها تقع 
على فوه��ة بركان مش��تعل، م��ن اليمن ال��ى العراق 

فسوريا وفلسطني ومصر 
وليبي��ا، وال ب��وادر للحل 

تظهر في األفق.
الثان��ي  يات��ي 
والعش��رون من تش��رين 
اس��تقالل  ي��وم  الثان��ي 
الفرنس��يني  ع��ن  لبن��ان 
ه��ذا الع��ام والكثي��ر م��ن 
الش��باب الوطن��ي  يكف��ر 
وبه��ذه  التاري��خ  به��ذا 
البل��د،  وبه��ذا  املناس��بة 
ف��رد  كل  حل��م  ليصب��ح 
من��ه ان يهاج��ر ويحصل 
عل��ى جنس��ّية جدي��دة، حتى ل��و جنس��ية دولة من 
دول العال��م الثال��ث، ال بل الرابع ف��ي مجاهل أميركا 
الالتيني��ة أو ب��الد افريقيا، ليف��روا من الواق��ع املرير 

الذي وصل بلدنا إليه.
جاءت هذه املناسبة وجاءت معها طرفة جميلة 
تداوله��ا بع��ض ش��باب لبن��ان للتعبير عن يأس��هم 
وحزنه��م مل��ا وص��ل اليه حال ه��ذا البل��د اجلميل في 

ذكرى االستقالل جاء فيها:
ل��وال االس��تقالل ، لكن��ا اآلن مواطنني فرنس��يني 
نحمل اجلنسية الفرنسية، كنا ال نحتاج الى تأشيرة 
دخ��ول الى اي بلد، كنا س��ُنحترم ف��ي كل مكان، كان 
لدينا راتب شهري مضمون، وتعويض للشيخوخة، 
كنا س��ندخل الى اي مستش��فى لكي نتعالج مجاناً، 
م��ا كانت لدينا مش��كلة للنفاي��ات، وكان يوجد لدينا 

كهرباء على مدار الساعة.
وا أس��فاه على بل��ٍد أصبحت أساس��يات احلياة 

فيه أمنيات.
أخيراً اقول جلميع اللبنانيني، كل استقالل وأنتم 

بخير.{

بقلم: وسام احلجار

الحوثّيون وصالح.. صراع خفي يتوسع كلما تقدمت الحلول السياسّية
ُيقاتل مس��لحو احلوثي والقوات املوالية للرئيس 
الس��ابق عل��ي عبدالل��ه صالح كتف��اً بكتف من��ذ أكثر 
من ع��ام ونصف، لك��ن حتالف احل��رب الداخلية ضد 
الرئي��س عبدرب��ه منصور ه��ادي وحكومت��ه، يعيش 
صراعاً خفياً على الزعامة، ويسعى كل طرف لتحويل 

اآلخر إلى ظل.
ومن��ذ اجتي��اح صنعاء ف��ي 21 أيلول م��ن العام 
2014، جمع��ت املصلح��ة الواح��دة ه��ذا التحال��ف، 
فبعد أن كان إس��قاط الرئيس »ه��ادي« وحكومته هو 
الهدف األول، حتولت الس��عودية إل��ى »العدّو األول« 
للجماعت��ني، والداف��ع الرئيس��ي لعدم انف��راط العقد، 

مهما بلغت املناوشات.
وبعد أش��هر م��ن إن��كار وجود حتالف عس��كري، 
أعلن��ت اجلماعت��ان، مطل��ع ش��هر آب املاض��ي، ع��ن 
حتالف سياسي يجمعهما علناً ألول مرة هو »املجلس 
السياس��ي األعلى«، املش��كل باملناصف��ة بينهم إلدارة 
ش��ؤون الدولة ف��ي املناط��ق اخلاضعة لس��يطرتهم، 
ومقره صنعاء. غير أنه وفي مؤش��ر عل��ى عمق الهّوة 
ب��ني الطرفني، لم يت��م االتفاق على موضوع الرئاس��ة 
الت��ي مت اإلع��الن أنها س��تكون دورية ب��ني احلوثيني 

وحزب صالح.
وخالف��اً للحرب الت��ي حافظت عل��ى وحدة صف 
احلليفني، بدا أن »السياس��ة« في طريقها لدهس ذلك، 
حيث برزت اخلالفات بعد اعالن احلوثيني التخلي عّما 
يسمى »اللجان الثورية« التي كانت تقوم مبهام إدارة 
الدول��ة قبيل تش��كيل املجل��س السياس��ي، كما أخفق 
املجلس السياس��ي ف��ي اإلعالن عن تش��كيل »حكومة 

إنقاذ« بعد أكثر من ثالثة أشهر من التلويح بها.
وخالل ثالثة جوالت من مش��اورات الس��الم التي 
رعتها األمم املتحدة، ش��ارك احلوثيون وحزب صالح 
في وفد تفاوضي موحد يتألف من 14 عضواً في مقابل 
14 للوف��د احلكومي، يترأس��ه الناطق باس��م جماعة 
احلوث��ي، محم��د عبدالس��الم، رغ��م أن ح��زب صالح 
كان يرف��ض منص��ب النائ��ب، ويق��ول إن املش��اورات 
تتم ب��ني ثالثة وفود هي« احلكومة، احلوثيون، حزب 

املؤمتر«.
ووفق��اً ملص��ادر، فق��د اندلع��ت ش��رارة اخلالفات 
السياس��ية، بعد ذهاب ناط��ق احلوثيني منف��رداً إلى 
مدينة ظه��ران اجلن��وب، لعقد صفقة مع الس��عودية 
أثمرت عن تهدئة في الش��ريط احلدودي لعدة أش��هر، 
ونزع لأللغام وتبادل لألس��رى، وع��ادت مجدداً أثناء 

ق��دوم املبعوث األمم��ي إلى صنعاء في تش��رين األول 
املاض��ي، حي��ث تن��ازل احلوثي��ون ع��ن ش��رط لقائه 
باملجل��س السياس��ي األعل��ى، وه��و ما جع��ل أعضاء 
ف��ي الوف��د التفاوض��ي من ح��زب صال��ح، يقاطعون 
تلك اجللس��ات، ومنهم األمني العام املس��اعد للمؤمتر 
»ياس��ر العواض��ي« الذي جلأ إلى مس��قط رأس��ه في 

محافظة البيضاء، وسط البالد.
اتسعت الهوة بني حليفي احلرب أكثر بعد ذهاب 
ناطق احلوثيني، محمد عبد السالم إلى مسقط، مطلع 
تش��رين اجلاري. أصطحب الرجل البارز في اجلماعة 
خ��الل زيارت��ه التي ُرتب��ت من قب��ل العماني��ني للقاء 
وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي، جون كيري ومس��ؤولني 
س��عوديني، اثنني من أعضاء الوفد احلوثي، فيما ُترك 

ممثال حزب صالح في صنعاء.
وفيم��ا كان الش��ارع اليمني ينتظر موقفاً رس��مياً 
م��ن احلوثي��ني حي��ال م��ا مت اإلع��الن عن��ه م��ن قب��ل 
»كيري« واخلارجية العمانية، بشأن التفاهمات التي 
أُبرم��ت، كان الرئي��س الس��ابق علي عبدالل��ه صالح 
يجتم��ع بقيادة حزبه بش��كل اس��تثنائي، ويرحب مبا 
مت التوقي��ع علي��ه، ويوجه الش��كر لوزي��ر اخلارجية 

األمريكي، ولسلطنة عمان.
وق��ال املوق��ع الرس��مي للمؤمت��ر، إن أم��ني ع��ام 
احلزب وممثله ف��ي املفاوضات، عارف ال��زوكا، تلقى 
اتصاالً هاتفي��اً من وزير اخلارجية العماني، يوس��ف 
ب��ن عل��وي، أبلغه مب��ا مت التواف��ق عليه، لك��ن ناطق 
احلوثيني قال في تصريح لقناة »املس��يرة« احلوثية، 
مس��اء األربعاء، إن التوقيع على مبادئ مسقط، متت 

مع حزب صالح.
ويتوقع مراقبون، أن تتس��ع الهوة بني »صالح« 
و»احلوثي« خالل املرحلة املقبلة، في حال حصل تقدم 
سياسي على طاولة املش��اورات، ومت تشكيل حكومة 
يكون احلوثيون وصالح جزءاً منها، فيما يرى آخرون 

أنهما سيكونان مضطرين ملواصلة حتالفهما.
ويعتقد الكاتب واحمللل السياس��ي اليمني، خالد 
عبد اله��ادي، أنه »كلم��ا تقدمت محادث��ات احلوثيني 
في مس��قط مع قوى إقليمي��ة ودولية، تتوس��ع الهوة 
بينهم ومركز »صالح« ألن تلك احملادثات ترسم دوره 

ومصاحله في املستقبل«.
وق��ال عبد اله��ادي: »صالح يتعام��ل مع املوقف 
بتحرك ثنائي االجت��اه: األول محاولة البقاء في دائرة 
ما يحدث، لكن بخطوات هامش��ية ب��دت متطفلة على 

طاول��ة احلوثيني في مس��قط، والثان��ي محاصرة أي 
خالف مع احلوثي��ني من االنتقال إلى قواعدهما بدليل 
توبيخه القاسي للمؤمتريني الذين ينتقدون سياسات 

اجلماعة احلوثية«.
وأضاف: »ف��ي تقديري، ال ي��زال لهذين احلليفني 
مصال��ح مش��تركة تدفعهم��ا للعم��ل س��وية وحت��ى 
ملواصل��ة  مضطري��ن  س��يكونان  فإنهم��ا  نف��دت  ل��و 

حتالفهما«.
وط��وال األش��هر املاضي��ة، كانت تنش��ب حروب 
القي��ادات  ب��ني  وخصوص��اً  احلليف��ني  ب��ني  كالمي��ة 
الصغرى واألنصار، فيما كانت تلجأ القيادات الكبيرة 
إلى تلطيف األجواء ودعوة أنصارها لتس��ليط الضوء 

على عدوهم الواحد فقط، وترك اخلالفات الهامش��ية. 
وق��ال مصدر مقرب من جماع��ة احلوثي، إن اخلالفات 

موجودة ولكنها ليست باحلجم الذي يتم تهويله.
وأضاف: »تقاس��م احلقائب ف��ي حكومة الوحدة 
س��تكون  الطرف��ني  حص��ة  وأن  خصوص��اً  الوطني��ة 
مح��ددة، ق��د تش��كل اخل��الف األكب��ر، وم��ع ذل��ك فقد 
اس��تطاع ه��ذا احللف الصمود ألكثر م��ن 600 يوم من 
احلرب بش��كل الف��ت، وال أتوقع أن ُتق��دم القيادة على 
تدمير ما مت بناؤه، فالدماء املش��تركة التي س��الت لن 

ترحمهم«.
واس��تفاد احلوثي��ون، منذ مطلع احلرب، بش��كل 
كبي��ر من حتالفه��م مع صال��ح، فباإلضاف��ة إلى قتال 
قوات صال��ح وحلفائه القبليني بجانب احلوثي داخل 
اليم��ن وفي الش��ريط احل��دودي، ُفتحت له��م مخازن 
األس��لحة الت��ي كان صال��ح يحتف��ظ بها ط��وال فترة 
حكمه ال�33 عاماً، وخصوصاً الصواريخ الباليس��تية 

التي مت تطوير مداها مؤخراً .{

ث��م زار د. الط��راس مركز اجلماعة اإلس��المية في 
صيدا وكان في اس��تقباله قيادة اجلماعة في اجلنوب 

ووفد من هيئة علماء املسلمني في صيدا.
وكانت كلمة للدكتور طراس ش��كر فيها اجلماعة 
وهيئ��ة العلم��اء عل��ى م��ا قام��وا ب��ه دعم��اً لقضيت��ه 
وحلرصه��م عل��ى رف��ع الظل��م عنه، كم��ا كان��ت كلمة 
للمس��ؤول التنظيم��ي للجماع��ة في اجلنوب الش��يخ 
مصطف��ى احلري��ري هن��أه فيه��ا عل��ى ظه��ور براءته 
وخروجه من الس��جن ومؤكداً موقف اجلماعة وهيئة 
العلماء الداعي لرفع الظلم عن الش��باب املس��لم وعدم 
دفعه الى التطّرف بس��بب ه��ذا الظلم وداعياً في نفس 
الوقت الش��باب الى عدم االجن��رار وراء دعوات الغلو 

في الدين وااللتزام بوسطية االسالم.

أقام��ت اجلماعه االس��المية في صي��دا محاضرة 
حت��ت عنوان »من نطف��ٍة... وُتخاصم« وذلك في قاعة 
مس��جد احلس��ني، حاضر فيها الش��يخ الدكتور بسام 
الطّراس، وحتدث خاللها عن أهمية أن يدرك االنس��ان 
حقيق��ة خلقه وقدراته والنعم الت��ي أنعمها الله عليه، 
ف��ال يتكبر وال يظلم وال يعتدي وال يتجبر، النه باألصل 
إنسان ضعيف، مش��دداً على دعوة االس��الم للتراحم 
والتالق��ي والتع��اون عل��ى اخلي��ر ونص��رة املظل��وم 
وإحق��اق احل��ق وإغاثة املله��وف والوق��وف في وجه 

الظلم والباطل.
وخت��م محاضرته بض��رورة أن يعرف االنس��ان 
نفسه وحقيقتها، وبالتالي يعرف خالقه وقدراته جل 

وعال.

الجماعة تقيم محاضرة للدكتور بسام الطراس في صيدا
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العم��ري، إضافة إل��ى كلمة مس��ؤول مكت��ب املعلمني 
في لبنان األس��تاذ علي احل��اج التي عرض فيها خطة 

الرابطة لثالث سنوات.
وتضّمن��ت اجللس��ة الثانية أربع ن��دوات بحثية 
ناقش��ت قضايا التعليم املدرس��ي الرسمي واخلاص، 
والتعليم اجلامعي واملهني، ودور املدارس اإلس��المية 
في النهوض الترب��وي والعلمي والقيمي في املجتمع، 
التي تقدم للتحدث فيها وإداراتها كل من الدكتور أحمد 
علوش والدكتور رامز طنبور، واألساتذة فادي السبع 

أعني وباسم سعادة .
ف��ي نهاي��ة املؤمت��ر اس��تمع املعلمون إل��ى كلمة 
توجيهية من األمني العام للجماعة اإلسالمية األستاذ 
ع��زام األيوب��ي، الذي أكد أهمي��ة الدور ال��ذي يقوم به 
املعلم��ون لرفد الدعوة بالطاقات التربوية، والكفاءات 

الدعوية والقيادية.{

الت��ي تش��كل انته��اكاً حلري��ة املعتقل ال��ذي يقضي 
الت��ي  األح��كام  تتج��اوز  فت��رات  األحي��ان  بع��ض 
تصدر بحق��ه، وطالب املجتمع��ون القضاء وحتديداً 
العس��كري باإلس��راع في بّت امللفات العالقه أمامه، 
وإطالق س��راح من تثبت براءته وهم السواد األعظم 
من املوقوفني بس��بب آرائهم السياسية أو خلفياتهم 

الفكرية واإلسالمية.

إلى عدد من مشايخ املؤسسة. 
تن��اول املجتمعون الوضع العام في البلد اضافة 
الى العالق��ة املميزة بني أبناء اجلب��ل واإلقليم وكيفية 
تطويرها ملا في��ه مصلحة أبناء املنطقة والبلد بش��كل 
ع��ام وض��رورة العمل عل��ى احلفاظ على مؤسس��ات 
الدول��ة وحمايته��ا ف��ي ظ��ل الظ��روف الت��ي مت��ر بها 

املنطقة.

تخلل اللقاء عرض س��اليد حتدثت فيه بعض الفتيات 
عن جتربتهن بااللت��زام بحلقة تربوية ومدى تأثيرها 

اإليجابي على حياتهن. 
واختتم اللقاء بتكرمي املربيات ومسؤولة احللقات 

في الفترة السابقة األخت مهى الشعار.

املدين��ة مبختلف أطيافه��م، فحب األوطان م��ن االميان، 
واإلسالم ديننا ولبنان وطننا.

العائل��ي  اجلماع��ي  العم��ل  وش��روط  مفه��وم 
والوظيفي

آلية وخطوات التخطيط للتغيير
استراتيجيات حل النزاعات بني األفراد

وختاماً شكرت مسؤولة »حياتي بيدي« األخت 
»سحر حمود« املشاركني على حضورهم وجهودهم 
وتفاعله��م، على أمل اللقاء بهم في أنش��طة ودورات 

قادمة.

عقدت رابطة املعلمني املسلمني في لبنان مؤمترها 
الس��نوي الرابع في بيروت حتت عن��وان »املعلم بني 
الواق��ع واملرجت��ى«، بحض��ور أكث��ر من مائت��ي معلم 
ومعلمة ومديرين ومشرفني تربويني، ميثلون مدارس 
لبن��ان الرس��مية واخلاص��ة واملهني��ة، إضاف��ة إل��ى 

التعليم اجلامعي الرسمي واخلاص.
تضَمّن املؤمتر جلس��تني أساسيتني، حيث افتتح 
بالترحيب من قبل مسؤولة املعلمات في لبنان املعلمة 

رانيا احلجار، التي عرفت بالرابطة ودورها.
حتدث في اجللس��ة األول��ى كٌلّ من رئي��س دائرة 
التعبئ��ة ف��ي اجلماع��ة اإلس��المية األس��تاذ س��امي 
اخلطيب، ورئيس الدائرة السياس��ية األس��تاذ أس��عد 
واص��ف  األس��تاذ  عن��ه  بالنياب��ة  ألقاه��ا  هرم��وش، 

املجذوب.
ث��م كلم��ة رئي��س دائ��رة الدع��وة الش��يخ أحم��د 

استقبل نائب رئيس املكتب السياسي للجماعة 
اإلس��المية في لبن��ان الدكتور بس��ام حم��ود مبركز 
اجلماعة االس��المية في صيدا وف��داً من جلنة الدفاع 
ع��ن املعتقلني اإلس��الميني في الس��جون اللبنانية - 
احرار صي��دا، وجرى خالل اللقاء الت��داول بأوضاع 
املوقوف��ني اإلس��الميني وم��ا يتعّرض��ون ل��ه اثن��اء 
التوقي��ف والتحقي��ق فضالً عن طول فت��رة احملاكمة 

ق��ام وفد من اجلماعة اإلس��المية ف��ي جبل لبنان 
برئاسة رئيس مجلس احملافظة املهندس محمد قداح، 
يرافقه املس��ؤول السياسي احلاج عمر سراج والشيخ 
إبراهيم إبراهيم واعضاء اللجنة السياس��ية في جبل 
لبن��ان، بزي��ارة ملؤسس��ة العرف��ان التوحيدي��ة ف��ي 
الس��مقانية، حيث كان في استقبالهم رئيس مؤسسة 
العرف��ان التوحيدية الش��يخ علي زين الدي��ن إضافًة 

  في ج��و من املرح 
قس��م  نظ��م  واألخ��وة 
احللق��ات ف��ي جمعي��ة 
االجتماعي��ة  النج��اة 
بالتع��اون  بي��روت   -
م��ع فريق صباي��ا لقاًء 
ب��دء  مبناس��بة  ممي��زاً 
اجلديد  الدراسي  العام 
اجلمع��ة  نه��ار  وذل��ك 
ف��ي   11/11/2016
مركز الدعوة اإلسالمية 

- عائشة بكار، بحضور أكثر من 85 شابة. 
كلمة ملسؤولة العمل الشبابي في بيروت السيدة 
عائش��ة علي��وان حتدث��ت فيها ع��ن أهمية اس��تغالل 
الصحة والوقت عند الش��باب وض��رورة التعاون بني 
اجلميع ف��ي خدم��ة املجتم��ع بالعمل التطوع��ي. كما 

النش��اط  جلنة  نظمت 
اإلمي��ان،  مدرس��ة  ف��ي 
 - س��ير  ف��رع  اإلس��المية 
الضني��ة حمل��ة مت خالله��ا 
جمع التبرعات دعما للعمل 
التطوعي الذي يقدمه جهاز 
الط��وارئ و اإلغاث��ة التابع 
للجمعية الطبية اإلسالمية 
ف��ي مختل��ف ق��رى قض��اء 

املنية الضنية.

الثالثة والسبعني  الذكرى  ملناس��بة 
الس��تقالل لبن��ان نظ��م ط��الب وطالبات 
االمي��ان  مدرس��ة  ف��ي  ثان��وي  الثال��ث 
م��ع  وبالتع��اون  بطرابل��س  االس��المية 
خريج��ي م��دارس االمي��ان في الش��مال، 
نش��اطاً ممي��زاً ف��ي باحة معرض رش��يد 
كرام��ي الدول��ي هو األول م��ن نوعه بهذه 
املناس��بة، حمل عن��وان: »بالن��ور جندد 
االس��تقالل«  حيث أضاؤوا س��ماء املدينة 
باملناطي��د املني��رة، إضاف��ة ال��ى العدي��د 
ألب��رز  وع��رض  الثقافي��ة  األنش��طة  م��ن 
املنتج��ات اللبنانية املتأصل��ة التي متيز 
بها لبنان إضافة الى رسم العلم اللبناني 
على وج��وه األطفال، وقد ش��ارك في هذا 

النشاط مئات املواطنني الذين أبدوا اعجابهم به.
وق��د اكد املنظمون أن هذا احلدث يؤكد وطنية أبناء 

البش��رية  للتنمي��ة  بي��دي«  »حيات��ي  نظم��ت 
ورش��ة  املس��لمني/طرابلس  الط��الب  رابط��ة  ف��ي 
عم��ل موجه��ة لآلباء واألمه��ات بعن��وان: »يوميات 
مراه��ق2« م��ع املدربة »م��روة طبي��خ«.. وذلك يوم 
اجلمعة 4 تشرين الثاني 2016، في مجمع اإلميان 

التربوي..
تع��رف م��ن خالله��ا املتدّرب��ون عل��ى برنام��ج 

تدريبي عملي يتضمن:

رابطة المعلمين المسلمين
تعقد مؤتمرها السنوي الرابع في بيروت

الجماعة اإلسالمية تستقبل وفدًا من لجنة 
الدفاع عن المعتقلين اإلسالميين - أحرار صيدا

الجماعة في جبل لبنان تزور مؤسسة العرفان التوحيدية

لقاء بدء العام الدراسي للحلقات في بيروت

تبّرعات للجمعية الطبية اإلسالمية

معرض »بالنور نجّدد االستقالل« في طرابلس

رابطة الطالب المسلمين تنظم ورشة عمل  »يوميات مراهق2«

أنشطة
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تابع اللبنانيون احتفال الدولة بذكرى االس���تقالل، س���واء العرض العس���كري الذي شهده 
وسط بيروت، أو تقبل التهاني في قصر بعبدا. املناسبة شكلت للبنانيني إضافة إلى استمتاعهم 
بيوم عطلة إضافي، ش���كلت فرصة لرصد حركات وس���كنات وإمياءات الرؤساء واملسؤولني الذين 
رصدته���م أع���ني اللبنانيني طوال س���اعات، وهي فرصة نادرة أن يكون املس���ؤولون عرضة للرصد 
س���اعات متواصل���ة، وال ب���ّد أن »تزم���ط« منه���م تصرفات ال إرادية تش���كل مادة لتن���در اللبنانيني 

وتسليتهم. 
االحتفال باالستقالل هذا العام كان مميزًا وفريدًا، ليس فقط ألنه جرى بعد غياب ثالث 
س���نوات هو عمر الش���غور الرئاس���ي، وال بسبب حضور رئيس���ني للوزراء، أحدهما يقوم بتصريف 
األعمال واآلخر مكلف بتشكيل احلكومة اجلديدة، وال كذلك بسبب تضمن العرض العسكري 
أس���لحة جديدة، بل ألنها املرة األولى التي يش���هد فيها اللبنانيون في عيد االستقالل أكثر من 
ع���رض عس���كري، واح���د منها فق���ط هو ال���ذي نظمه اجلي���ش اللبناني وحضره املس���ؤولون في 
الدول���ة. فق���د س���بق عرض اجليش ع���روض أخرى، بعضه���ا مت تنظيمه عل���ى األرض اللبنانية 
وأخرى على أراض ش���قيقة، اس���تعرضت خاللها أس���لحة ومعدات ال ميلكه���ا اجليش اللبناني. 
وعلى ذلك غّرد النائب وليد جنبالط على حس���ابه على »تويتر« قائاًل: »ثالثة عروض عس���كرية 
ملناس���بة واح���دة: االس���تقالل. مع مني وضد مني يا ترى؟«. لم يك���ن جنبالط وحده الذي يغمز 
من زاوية عيد االس���تقالل، فأهالي العسكريني املخطوفني وّجهوا رسالة للسلطة تساءلوا فيها 
»عن أي استقالل يتحدثون وبأي استقالل يحتفلون وعدد من العسكريني في اجليش مازالوا 

في األسر؟!«.
ليس من الالئق تعكير األجواء اإليجابية السائدة منذ انتخاب رئيس اجلمهورية وتكليف 
الرئيس س���عد احلريري بتش���كيل احلكومة، رغم أن بريق هذه األجواء بدأ يخفت ش���يئًا فشيئًا 
مع بروز العقبات التي تعترض تش���كيل احلكومة، كما أنه ليس من الالئق التركيز على نصف 
الك���وب الف���ارغ من االس���تقالل وجتاهل النصف امل���آن، لكن في املقابل ليس م���ن املنطق النوم 
في العس���ل، وأن نطل���ق كذبة ونصدقها، والتظاهر بأن األمور في أحس���ن حال، وجتاهل أمارات 
ومؤش���رات تش���ير بوضوح إلى أن االس���تقالل الذي احتفلت به الس���لطة قبل أيام يشوبه الكثير 

من الترهل واالهتراء. 
إذا كان االس���تقالل يعن���ي فقط خ���روج اجليوش األجنبية من أرض لبن���ان فإن ذلك مينح 
اللبنانيني احلق باالحتفال بهذه املناس���بة، خاصة أن االس���تقالل بات أكثر معنى بعد انسحاب 
االحتالل اإلس���رائيلي من لبنان عام 2000، وخروج الوصاية الس���ورية العس���كرية املباش���رة عام 
2005. لك���ن ه���ل االس���تقالل هو فق���ط خروج احملتل م���ن أرض الوط���ن؟ أال يع���ّد انتقاصًا من 
االس���تقالل ه���و ذلك الفس���اد الذي يعّش���ش ف���ي إدارات الدولة ومؤسس���اتها ورجاله���ا، وال يكاد 
يس���تثني أحدًا؟ هل يكون االس���تقالل ناجزًا حني يكون احلكم في لبنان قطعة جنب تتناتش���ها 
الزعام���ات والطوائ���ف ف���ي م���ا بينه���ا حتت أع���ني اللبناني���ني دون خج���ل، بعيدًا ع���ن أي معيار 
للكف���اءة، يتنافس���ون عل���ى الوزارات الت���ي ميكن من خالله���ا تقدمي أكبر قدر ممك���ن من توزيع 
اخلدمات واحملسوبيات والتوظيف على حساب الدولة ومن جيب املواطن. أال يعّد انتقاصًا من 
س���يادة الس���لطة اللبنانية وكرامتها حني يكون اجليش اللبناني مضطرًا للتنس���يق املس���بق مع 
القوى الفاعلة على األرض قبل أن يدخل مناطق بعينها لتطبيق القانون أو اعتقال مطلوب؟ 
رمبا يكون عدم تدخل اآلخرين في لبنان استقالاًل، لكن ماذا عن تدخل اللبنانيني باآلخرين؟ 
ماذا عن عبور آالف املس���لحني احلدود اللبنانية عبر معابر غير ش���رعية ومشاركتهم في حروب 
ومواجهات مسلحة ال عالقة للبنانيني بها؟ أال يعّد انتقاصًا من االستقالل والسيادة والكرامة 
أن تنظم ميليش���يات لبنانية عرضًا عس���كريًا تس���تعرض فيه آلياتها وأس���لحتها وعناصرها في 
منطق���ة عل���ى احلدود مع لبن���ان. أال ينتقص ذلك من كرامة وهيبة املؤسس���ة العس���كرية التي 

يّدعي البعض احلرص عليها؟
هو النصف الفارغ من كوب االستقالل الذي على اجلميع السعي مللئه، وإال فإن اللبنانيني 

سيستمرون في انتظار عيد االستقالل، فقط ألنه يوم عطلة.<

بقلم: أواب إبراهيم

المآلن والفارغ من كوب االستقالل

كلمة طيبة

   ش��رعت الس��لطات اللبنانية ببناء جدار 
إس��منتي ح��ول مخي��م ع��ني احلل��وة لالجئني 
الفلسطينيني، الذي يقطنه أكثر من ثمانني ألف 

نسمة قرب مدينة صيدا في جنوب البالد.
اجلدار الذي أخذت معامله تتضح للعيان 
على ط��ول اجله��ة الغربية م��ن املخي��م، يبلغ 
ارتفاعه بني خمس��ة وس��تة أمتار، وتقام عليه 
أب��راج مراقب��ة، فيما ل��م يتضح بع��د طول هذا 
الس��ور اإلس��منتي وم��ا إذا كان س��يلتف حول 
املخيم بأكمله أم س��يقتصر على جهات معينة 

تعتبر »خاصرة رخوة أمنياً«.
تقول مصادر أمنية لبنانية إن رفع اجلدار 
جاء ألس��باب أمني��ة بحتة، وال نية أب��داً لعزل 
املخي��م أو محاصرته، مؤك��دة أن إقامة اجلدار 
ج��اءت بالتنس��يق م��ع الفصائل الفلس��طينية 

واللجان الشعبية في املخيم.
التسريب بأن الفصائل الفلسطينية كانت 
عل��ى علم ببناء اجل��دار أثار حفيظ��ة الكثيرين 
وأحدث لغطاً كبيراً، حيث أكد مصدر فلسطيني 
من داخل املخّيم أن الفصائل داخل املخيم على 
معرفة مس��بقة بق��رار اجلي��ش اللبناني الذي 
أبلغه��م به منذ مّدة، وكذلك على معرفة مبوعد 
التنفيذ، ولكن مسؤولي تلك الفصائل يتجنبون 
احلدي��ث عن املوض��وع لس��ببني: األول هو أن 
ق��رار اجلي��ش اللبناني ح��ازم في ه��ذا املجال 
وغي��ر قاب��ل للنق��اش، وبالتالي ال ج��دوى من 
اثارة الرأي العام الفلس��طيني حوله، والثاني 
من أجل عدم إثارة حفيظة أكثرية أهالي املخيم 
من الفلس��طينيني الذي��ن رأوا في بن��اء اجلدار 
أمراً عنصرياً يش��به »جدار الفصل العنصري« 
في الضفة الغربية الذي بنته إس��رائيل لفصل 
مستوطناتها عن أراضي الشعب الفلسطيني. 

عل��ى إث��ر تس��ريب معلوم��ات ع��ن عل��م 
مبوض��وع  املخي��م  ف��ي  االساس��ية  الفصائ��ل 
اجلدار من عدمه، وبعدما أصبح الشروع ببناء 
اجلدار أمام مرأى اجلميع، وبعد االرتباك الذي 
سيطر بداية على موقف القيادات الفلسطينية، 
خرجت هذه القيادات مبواقف خاصة باحلدث 
املس��تجد، حي��ث عق��دت القي��ادة السياس��ية 
للق��وى الوطنية واإلس��المية الفلس��طينية في 
منطقة صيدا، اجتماعاً طارئاً في قاعة مس��جد 
»الن��ور« في مخيم ع��ني احلل��وة، دعت خالله 
احلكوم��ة اللبنانية إل��ى إعادة النظ��ر في بناء 
اجل��دار اإلس��منتي ح��ول املخي��م ، م��ا يح��ّول 
املخيم إلى سجن كبير ويزيد من معاناة سّكان 
املخيم، ويسيء إلى العالقة األخوية للشعبني 

الفلسطيني واللبناني.
أم��ا حرك��ة حم��اس فق��د أص��درت بيان��اً 
رفضت فيه سياسة العزل اجلماعي للمخيمات 
الفلس��طينية ودعت حلوار فلس��طيني لبناني 
ش��امل. وق��ال البي��ان إنن��ا نرف��ض أي إجراء 
الالجئ��ني  مصال��ح  يه��دد  أمن��ي  أو  سياس��ي 
حقوقه��م  عل��ى  س��لباً  ويؤث��ر  الفلس��طينيني 
االنس��انية وحياته��م االجتماعي��ة ومنها بناء 

اجلدار.
العالق��ات  مس��ؤول  رأى  جهت��ه  م��ن 
السياس��ية ف��ي حرك��ة اجله��اد اإلس��المي في 
لبنان ش��كيب العينا ان هناك تفهماً فلسطينياً 
اجلي��ش  يتخذه��ا  الت��ي  األمني��ة  لالج��راءات 
اللبنان��ي حت��ى اآلن ح��ول مخيم ع��ني احللوة 
والتي تهدف لس��د ما يعتبرها اجليش ثغرات 

قد تشكل مصدر خلل أمني.
وقد أكدت عصبة األنصار اإلس��المية بعد 
لقاءات مع قوى لبنانية وفلسطينية »ضرورة 
العمل على وقف بناء اجلدار«، ونبهت العصبة 
»من تداعيات س��لبية لهذا اجلدار كونه يسيء 
إلى العالقة اللبنانية الفلسطينية ويفتح الباب 

أمام املصطادين في املاء العكر«.  
لكن قائ��د األم��ن الوطني الفلس��طيني في 
لبنان اللواء صبحي أبو عرب ينفي القلق الذي 
يبديه الفلسطينيون في عني احللوة.  ويضيف 
أن اجتماعاً عقد مع السلطات األمنية اللبنانية، 
وق��د »قدمن��ا بع��ض املالحظ��ات عل��ى مس��ار 
اجلدار وأب��راج املراقبة، وقد وافقت الس��لطات 

على مطلبنا بإجراء بعض التعديالت«.
حفل��ت  اإلجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع 
باملواقف املن��ددة والرافضة لبن��اء هذا اجلدار 
كان��ت مس��مياته وأش��كاله، ووصفت��ه  مهم��اً 
»بجدار العار«. وقد أكد اجلميع أن هذا اإلجراء 

غير مقبول بأي حال.
ال ش��ك أن األيام املقبلة ستش��هد املزيد من 
امل��د واجلزر ف��ي موضوع اجل��دار األمني حول 
املخي��م، وق��د يتم إيق��اف املش��روع أو تعديله، 
مبا يتوافق مع أهال��ي املخيم وفصائله، لكن ال 
بد ّم��ن التنويه أن هذا اإلجراء إن مت أو اس��تمر 
العمل فيه، فقد يزيد من حدة التوتر واإلحتقان 
داخ��ل املخي��م، وغير مس��تبعد أن يص��در عن 
البعض ردود فعل س��لبية أو انتقامية بس��بب 
الوض��ع اجلديد، خصوص��اً أن أهال��ي املخيم 
يعانون من التضييق وانعدام مقومات احلياة 
األساسية والسليمة والسوية داخل املخيم.{
بالل الطبعوني

جدار أمني.. أم جدار عنصري؟!
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