
رئيس غير مسبوق
مع���روف ل���دى اللبناني���ن أن م���دة والية رئي���س اجلمهورية هي س���ت س���نوات، وأن القوى 
السياس���ية ووس���ائل اإلعالم ترحب بالرئيس وبعه���ده امليمون خالل الس���نتن األولى والثانية، 
ثم تلتزم املوضوعية واحلياد إزاء ممارس���ات الرئيس خالل الس���نتن الثالثة والرابعة. أما في 
اخلامس���ة والسادس���ة فتبدأ عملية زرع األلغام في مس���ار نهاية الوالية، مس���تخرجة األخطاء 
وزالت الق���دم واللس���ان متهي���دًا لرحي���ل فخامة الرئيس، ال���ذي يحظر عليه الدس���تور جتديد 
واليته أو متديدها. لكن فخامة الرئيس عون ميارس عملية استعجال اخلطى خالل السنتن 
األولى والثانية، فيمنح املراقبن ووسائل اإلعالم ذرائع وأخطاء يستطيعون من خاللها كشف 
ع���ورات الرئاس���ة وأخطائه���ا، رغ���م وجود جيش من املستش���ارين واملستش���ارات ف���ي قصر بعبدا 
يفت���رض به���م تعبيد الطريق أم���ام الرئيس وتصوي���ب قراراته وخطواته، وف���ي طليعة ذلك ما 
يقوله ويفعله »صهر الرئيس«، الذي حرم من الولد الذي ميكن أن يخلفه. فاحلياة السياسية 
في لبنان لم تعرف رئيسًا وّرث ابنه أو قريبه، فكلهم جمع أمتعته وعاد الى منزله.. إال الرئيس 
ع���ون ال���ذي ت���رأس حكومة م���ن ثالثة وزراء ع���ام 1988، رابط في »قصر الش���عب« ال���ى أن تولت 

مقاتالت »دولة الوصاية« ترحيله الى منزل السفير الفرنسي، ومنه إلى باريس.
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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(

الفرزلي: نريد
 فقط المعيار الواحد

أوض��ح نائ��ب رئي��س  مجلس الن��واب   
إيل��ي الفرزلي  »أنن��ي كنت قد دعوت س��ابقاً 
الى حكومة أكثرية حتك��م ومعارضة خارج 
احلك��م«، مش��يراً الى »أنني ال أمانع تش��كيل 
حكوم��ة جامع��ة أو حكوم��ة وح��دة وطنية، 
لك��ن ش��رطها وضع معي��ار واح��د وواضح، 
ألنها س��تكون مجل��س نواب مصغ��راً داخل  

احلكومة «.
ف��ي   الف��وز  حق��ق  م��ن  قب��ول  وع��ن 
االنتخاب��ات النيابية  وفق القانون النس��بي 
مبث��ل ه��ذا الطرح، أش��ار ال��ى أن��ه »بالطبع 
يقبل، ألن النظام النسبي افرز فئات متعددة، 
ففي النظام األكث��ري ال مجال ملثل هذا الطرح 
النه يجب فتح املجال أمام حكومات الوحدة 
الوطني��ة الت��ي تضم اجلميع«، مش��دداً على 
»انن��ا ال نريد املراك��ز وال ال��وزارات، بل نريد 
فق��ط املعي��ار الواح��د، وطاملا يرفض��ون هذا 
املعي��ار فإنن��ا ال نتحمل دم س��نة املعارضة، 
وال الدم الدرزي الذي ق��د يهدر، وال دم اخللل 
في التمثيل املس��يحي، لذلك ال نريد ان نكون 

عقبة«.

باسيل: نحن الدعامة 
األساسية للرئيس والعهد!

أش��ار رئيس  التيار الوطن��ي احلر  وزير 
اخلارجي��ة  جبران باس��يل  في كلم��ة له بعد 
اجتم��اع تكت��ل لبن��ان الق��وي إل��ى ان��ه »لم 
يتح��دث أحد عن ام��س بل عما س��نفعله في 
املس��تقبل ونح��ن تكتل يضم التي��ار الوطني 
احلر وأحزاباً وش��خصيات حليفة وصديقة 
ونح��ن الدعامة األساس��ية للرئيس ميش��ال 
ع��ون والعه��د م��ن دون ان ينف��ي ذل��ك ح��ق 
اآلخري��ن ف��ي ذل��ك وس��ننفذ خطاب القس��م 

وبرنامجنا االنتخابي«.
ولف��ت باس��يل ال��ى ان��ه »تكلمن��ا ع��ن 
املس��تقبل كي��ف نري��د بن��اء الدول��ة بالغاء 
الفس��اد وكيف علينا العم��ل لتحقيق ازدهار 
مبني عل��ى خطة اقتصادي��ة واضحة وكيف 
س��نعمل لالمناء في املناط��ق حيث أصبحنا 
موجودين في 15 قضاء«، مضيفاً: »صحيح 
نح��ن التكتل األكب��ر في مجلس الن��واب وقد 
حصلن��ا عل��ى النس��بة األعلى م��ن االصوات 
يحملن��ا  االم��ر  وه��ذا  االص��وات  وبكمي��ة 
مس��ؤولية ان نق��وم مب��ا ه��و أكث��ر«، مؤكداً 
 53 او   52 حق��ق  االنتخاب��ي  »القان��ون  ان 
نائب��اً بتمثيل مس��يحي صحيح ولكن حصل 
تطوي��ق سياس��ي من��ع البع��ض م��ن الفوز 
وه��ذا القان��ون ال��ذي لم يك��ن خيارن��ا األول 
لكنه يستحق التجربة مجدداً وحتصينه فال 

عودة للوراء«.

المشنوق: القوى األمنّية جاهزة 
لتنفيذ حماية المستهلك

 أعل��ن وزي��ر الداخلية والبلدي��ات نهاد 
املش��نوق »جهوزي��ة ال��وزارة وق��وى األم��ن 
داخل��ي واألجه��زة األمني��ة لتنفي��ذ أّي ق��رار 
املواط��ن  حلماي��ة  االقتص��اد  وزارة  تّتخ��ذه 
الكهرب��اء«.   تواف��ر  ح��ن  إل��ى  واملس��تهلك، 
املشنوق استقبل في »الداخلية« وزير الطاقة 
واملي��اه س��يزار أبي خلي��ل ووزي��ر االقتصاد 

ووالتج��ارة رائد خوري، في اجتماع »الهدف 
الرئيس��ي منه حفظ حّق املستهلك بأن يدفع 
قيمة ما يس��تهلكه م��ن كهرباء في اش��تراكه 
بخدم��ة املوّلدات الكهربائي��ة ، كما هو احلال 
ف��ي دول أخرى تعاني من مش��اكل في التيار 
الكهربائ��ي، ولي��س قيمة مقطوعة«.  وش��ّدد 
عل��ى أّن »مهمتنا كوزارة داخلية هي دعم كّل 
خطوة تقوم بها أّي وزارة، خصوصاً وزارتي 
االقتصاد والطاقة، ألّن اخلدمة التي تقدمانها 
حياتية وضرورية وأساس��ية ف��ي حياة كل 
مواطن«.  وأّكد وزي��ر االقتصاد االتفاق »منع 
مت��ّرد أصح��اب املوّلدات بإطفائه��ا، بتعاون 
الدولة ب��كّل أجهزتها م��ن البلديات إلى قوى 

األمن إلى وزارتي االقتصاد والطاقة«.

عون: التهديدات »اإلسرائيلية« 
تحتم تمديد والية »اليونيفيل«

قال الرئيس ميشال عون، إن »التهديدات 
اإلس��رائيلية املستمرة للبنان، والظروف غير 
املس��تقرة الت��ي حتي��ط باملنطق��ة، حتّتم��ان 
متدي��د والي��ة ق��وة األمم املتح��دة املؤقتة في 
لبن��ان )اليونيفيل(، وفق الش��روط نفس��ها 

جلهة املهام والعديد )التعداد( وموازنتها«.
وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية، بأن عون 
أبلغ وزيرة الدفاع اإليطالية اليزابيتا ترنيتا، 
خالل اس��تقبالها في قصر بعبدا، إلى أن هذه 
الق��وات تلع��ب دوراً مهم��ا ف��ي حف��ظ األم��ن 
واالستقرار على احلدود اجلنوبية بالتعاون 

مع اجليش اللبناني.
وش��دد الرئيس عون على أن االس��تقرار 
في منطقة الش��رق األوس��ط، يف��رض إيجاد 
حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية 
الت��ي مضى 70 عاماً عليها وال يزال الش��عب 

الفلسطيني ينتظر هذا احلل.

علوش: باسيل قد يكون 
جزءًا من تكبيل لبنان

 ال يتردد النائب السابق مصطفى علوش 
في وضع االصبع على اجلرح احلقيقي الذي 
يعاني��ه مخاض تألي��ف احلكوم��ة، وهو ان 
املفاوض��ات مع رئي��س اجلمهورية ميش��ال 
عون، رغ��م ايجابيته��ا، تتوقف عن��د الوزير 

جبران باسيل.
ورداً على كالم باسيل عن فك أسر لبنان 
السياسي، يقول علوش: »جيد جداً. نحن مع 
فك أس��ر لبن��ان، لكن الوزير باس��يل رمبا هو 
ش��ريك في هذا التكبيل، فليس��هل األمور أمام 
التشكيل وليحشر املعرقلن احلقيقين الذين 
يري��دون تكبيل لبن��ان اقتصادياً وسياس��ياً 
وديبلوماس��ياً، لكن��ي أعتبر كالمه ش��عبوياً 
لي��س أكث��ر، مع احترام��ي له، وه��و يعلم أن 
ه��ذا االس��لوب ال يخ��دم أحداً، بل ي��ؤدي الى 

التأزمي، والتواضع أفضل احللول«.

الحريري:
 ال أحد يحيلني على أحد

س��عد  املكل��ف  احلكوم��ة  رئي��س  رأى 
احلري��ري أن »وض��ع البلد هو األه��م اليوم، 
وعل��ى كل األفرق��اء أن يتواضع��وا ويقدم��وا 
البل��د  مصلح��ة  ألج��ل  التضحي��ات  بع��ض 

واللبنانين«.
واستغرب الرئيس احلريري في دردشة 

اجتم��اع  ترؤس��ه  قبي��ل  الصحافي��ن،  م��ع 
كتلة املس��تقبل النيابية، حتميله مس��ؤولية 
التأخير في تشكيل احلكومة، وأكد أنه »على 

تواصل مع كافة األفرقاء وإن لم يلتق بهم«.
ورداً على س��ؤال عّما إذا كانت املش��كلة 
بأن رئي��س اجلمهوري��ة أحاله عل��ى الوزير 
باس��يل لالتفاق على احلصص، قال الرئيس 
احلري��ري: »ال أح��د يحيلن��ي على أح��د. أنا 
رئيس حكومة، أش��كل حكوم��ة وأحتدث مع 
كل األفرقاء، وكل فريق لديه مطالب مس��جلة 
لدي جميعها، أنا أعمل على تش��كيل حكومة 

وفاق وطني«.
ورداً عل��ى س��ؤال عّم��ا إذا كان��ت األزمة 
الفعلي��ة هي أن الوزير باس��يل ه��و في رأس 
السباق إلى رئاسة اجلمهورية، قال الرئيس 
رئي��س  هن��اك  إل��ي  »بالنس��بة  احلري��ري: 
جمهورية هو العماد ميش��ال ع��ون، وال أحد 

يستبق األمور«.

حاصباني: دعمنا مستمر وال 
متناٍه للمستشفيات الحكومية

التقى وزير الصحة في حكومة تصريف 
االعم��ال غس��ان حاصبان��ي ف��ي مكتب��ه في 
ال��وزارة ف��ي بئ��ر حس��ن، الس��فير الياباني 
ماتاهيرو ياماغوش��ي، ملناسبة انتهاء تنفيذ 
واستالم الهبة اليابانية بقيمة 4.289.000 
مستش��فى   14 ال��ى  مقدم��ة  اميرك��ي  دوالر 
حاصبان��ي  وتوج��ه  لبن��ان.  ف��ي  حكومي��اً 
املرّك��ز  »الهتمامه��ا  الياب��ان  ال��ى  بالش��كر 

بالقطاع االستشفائي في لبنان«.
وأشار حاصباني الى »ان عدداً آخر من 
املستشفيات يس��تفيدون وسيستفيدون من 
هبات اخ��رى تأمنت من جه��ات كالصندوق 
الكويتي الذي س��يركز على حتديث وجتهيز 

اقسام الطوارئ«.
متن��اٍه  وال  مس��تمر  »دعمن��ا  وتاب��ع: 
للمستش��فيات احلكومية م��ن جهة حتديثها 
وتطويره��ا ومتوي��ل التحدي��ث عب��ر الهبات 
والدعم الدولي باالضافة الى ترشيد االنفاق 
وترش��يقها  االدارة  نه��ج  ف��ي  والتحدي��ث 
داخ��ل املستش��فيات وكذل��ك ضب��ط حاالت 
الدخ��ول والرقاب��ة االضافي��ة والتركيز على 
العمل الش��فاف والتعاون مع املستش��فيات 
اجلامعي��ة والتوأمة مع اجلامع��ات الكبرى 
لتطوي��ر االداء، وتضاف��ر اجله��ود وتش��ارك 
احلكومي��ة  املستش��فيات  ب��ن  اخلب��رات 
ال��ى  اضاف��ة  ع��ام،  بش��كل  االداء  لتحس��ن 

الرقابة املضافة«.

الجسر: مكافحة المخدرات ال 
تكون إال ضمن حملة وطنية!

وجه النائب س��مير اجلس��ر »حتية الى 
القوى االمنية التي نشطت في اآلونة االخيرة 
ف��ي مالحقة جت��ار ومروجي املخ��درات، ولو 
جاءت ه��ذه احلمل��ة متأخرة، وم��ع تقديرنا 
انه��ا  اال  الناجح��ة،  احلمل��ة  له��ذه  العمي��ق 

النتيجة  تعال��ج  تبقى 
معاجل��ة  دون  م��ن 

االسباب«.
ورأى في بيان أن 
»آفة املخ��درات ال يقف 
 ، االدمان  آثاره��ا عن��د 
بل انها تدمير لشبابنا 
ولقيمه��م  وألخالقه��م 
التي قد يدوسونها في 
س��بيل احلص��ول على 

املخدر«.
أضاف: »ان الظن 
أن تعاط��ي املخ��درات 
يش��كل باب��اً للخ��روج 
احلي��اة،  ضائق��ة  م��ن 
ألن  وه��م،  ه��و  امن��ا 
التعاط��ي ه��و ه��روب 
م��ن مواجه��ة احلي��اة 

بالصبر والعمل«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

بات���ت أخب���ار مول���دات الكهرب���اء ل���دى املواط���ن اللبناني أهم م���ن أخبار 
تش���كيل احلكومة التي وضعت في الثالجة من جراء التعثر في االتفاق على 
حكومة ترضي األطراف الرئيس���ية على الس���احة السياس���ية اللبنانية. وهذا 
أمر يش���ير الى االحباط الذي يعيش���ه املواطن اللبناني من امكانية استمرار 
الطبقة القيادية اللبنانية في تس���وية خالفاتها وتهذيب صراعاتها وتشذيب 
أطماعه���ا وطموحاته���ا املش���روعة وغي���ر املش���روعة. وبات االهتمام بالش���ؤون 
احلياتي���ة الداهم���ة أكثر احلاحًا من أي تطور سياس���ي قائ���م أو قادم، خاصة 
عندم���ا يج���ري دم���ج وادغام تل���ك القضاي���ا احلياتي���ة الداهمة م���ع الصراع 
السياس���ي الس���اخن مثلم���ا هو حاصل ب���ن التيار الوطني احل���ر وحركة أمل 
حول قضية بواخر الكهرباء وباألخص الباخرة التركية إس���راء التي كان من 

املفترض أن ترسو في الزهراني.
كان مهندسو التسوية السياسية التي صيغت في خريف عام 2016 وأنهت 
الشغور الرئاسي يعتقدون أنها تسوية مرحلية ال يعلم متى متوت أو تنتحر، 
وعلى الرغم من ذلك فإنها وفق بعض املطلعن كانت حتمل في طياتها بقاء 
الرئيس س���عد احلريري في س���دة الرئاسة الثالثة الى جانب الرئيس ميشال 
عون في سدة الرئاسة األولى. لكن هذه التسوية كانت غير قادرة على حتديد 
طبيع���ة القان���ون االنتخاب���ي الذي س���يولد ميزان القوى املفت���رض داخل أية 
حكومة ميكن أن تولد بعد إجراء االنتخابات النيابية. وبناًء على ما تقدم، ال 
يحق ألحد أن يتفاجأ بالعقم احلالي الذي يتحكم في التش���كيل احلكومي، 
وق���د بات الرئيس س���عد احلريري يقاوم تكريس االختالل ف���ي ميزان القوى 
ب���ن أش���الء الق���وى الباقية م���ن املعس���كرين التقليدين الذين ول���دا في عام 
2005 )14 و8 آذار(، وهي أش���الء تتحد على الرغم من التباعد الذي أصابها، 
وذلك حتت وطأة التنكيل الذي يعتمده أش���الء املعس���كر اآلخر الذي انتصر 
ف���ي االنتخابات النيابية وحاز األكثرية النيابية بعدما أتقن صياغة القانون 
االنتخابي النسبي التفضيلي املتعجرف. ونتحدث عن أشالء الثامن من آذار 

بفعل الشرخ الكبير املصابة فيه عالقات حركة أمل بالتيار الوطني احلر.
وال ينبغ���ي أن نش���يح النظ���ر عن الوض���ع االقليمي ال���ذي مييل بوضوح 
ال���ى مصلح���ة »ح���زب الل���ه« وحليف���ه التي���ار الوطن���ي احل���ر بعدما حس���مت 
األوض���اع في س���ورية والعراق ملصلح���ة هذا الفريق وبات حلفاء الرابع عش���ر 
من آذار اإلقليمين في حالة تراجع واضح. وهذا ما قد يوضح مدى حراجة 
ودق���ة موقف الرئيس س���عد احلري���ري الذي يتمتع بغطاء سياس���ي دولي من 
الق���وى الغربي���ة، وفي مقدمها فرنس���ا والوالي���ات املتح���دة األميركية اللتن 
المتلكان أوراق ضغط كافية متكن احلريري وتخوله فرض اراداته السياسية 
ف���ي موضوع تش���كيل احلكوم���ة العتيدة. وهذا م���ا دفع البعض م���ن املنتمن 
الس���ابقن ال���ى معس���كر الرابع عش���ر م���ن آذار ال���ى توصيف موق���ف الرئيس 
احلري���ري بأن���ه موقف بطولي حن يواجه قوى كب���رى عمالقة بكافة املعايير 

السياسية والشعبية واإلقليمية.
انه���ا لعبة »ع���ض األصابع« الت���ي متارس الي���وم على الس���احة اللبنانية 
والت���ي جت���ري في ظ���ل تده���ور فاضح ف���ي األوض���اع االقتصادي���ة واحلياتية 
املختلف���ة، حي���ث اجلمه���ور اللبنان���ي قد س���بق اجلميع في الص���راخ واألنن، 
بع���د أن وصلت مخالب االزمة الى عنقه وبعد أن أس���تحالت زعاماته الكبرى 
احملمول���ة عل���ى األكت���اف عبئ���ًا انتحاريًا ثقي���اًل ال يقدر على نبذه���ا وانزالها 
خشية تعرض كياناته الطائفية الضيقة لهجمات الكيانات الطائفية املضادة 
أو احملاذي���ة... وتل���ك أزم���ة كبرى صنعها االنس���ان اللبناني بيديه دون ش���ك، 

وكرستها الزعامات نفسها التي نفتديها بالدم والروح واملهج.

تشكيل الحكومة: لعبة »عّض األصابع«
بقلم: أمين حجازي
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رئيس اجلمهورية ليأخذ موافقته على التشكيلة.. دون أن يستأذن أحداً. 
وم��ا يجري هذه األيام من احلصول على موافقة األمير طالل ارس��الن، أو 
صهر الرئيس )باسيل( املرشح أو املؤهل ملوقع رئاسة اجلمهورية ال محل 
له من اإلعراب. فمن يقول ان احلكومة ينبغي ان متثل كل أعضاء املجلس 
النيابي، أو رموز الطوائف واملذاهب اللبنانية!! ومن يلزم الرئيس املكلف 

بتغطية جميع الكتل النيابية لتكون حكومته مقبولة؟!
وم��ن الواض��ح اآلن أن هن��اك توجهاً ألن تك��ون احلكوم��ة »حكومة 
العهد« أي حكومة رئيس اجلمهورية، أو ولي عهده جبران باسيل، وغالباً 
ما س��وف تكون اجتماعاتها ف��ي القصر اجلمهوري، أي »قصر الش��عب« 
في بعبدا، وليس القصر احلكومي في بيروت، وبرئاس��ة رئيس��ها س��عد 
احلريري. وإذا ما وقع ذلك فس��وف يكون النظ��ام اللبناني ليس برملانياً 
وال حتى رئاس��ياً، وامنا س��وف يكون منوذجاً هجيناً يتولى كبره رئيس 
اجلمهورية باالس��م، بينما يتولى مستش��ارو الرئيس ف��ي بعبدا وأعوان 
وزير اخلارجية كل ش��ؤون البلد، سواء منها السياسية أو االقتصادية أو 

العسكرية.
أم��ا اخلروج م��ن األزم��ة احلكومية املس��تعصية، فيكون ب��أن يبادر 
رئيس احلكومة املكلف الى اجراء مش��اورات س��ريعة، يس��تكمل فيها ما 
س��بق أن قام به خالل األشهر الثالثة املاضية، ويحسن هنا أن يركز على 
أصحاب الكفاءة، سواء كانوا نواباً أو تكنوقراط، والضابط الوحيد الذي 
ينبغ��ي أن يراعى هو التوازن الطائفي حتى ال يخرق املناصفة في توزيع 
احلقائ��ب. أما م��ا عدا ذل��ك فاألفضلية ينبغ��ي أن تعطى ل��ذوي الكفاءة، 
حتى تس��تطيع احلكومة القيام بالواجب املنواط بها، س��واء في الش��أن 

السياسي أو االقتصادي أو السياسي، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر.
هن��ا ميك��ن تش��كيل احلكومة خ��الل ثالثة أي��ام، يرفعها ال��ى رئيس 
اجلمهوري��ة، فيقبله��ا أو يجري تعدي��الت عليها، وبعد ذل��ك يعلن للرأي 
العام اللبناني أعضاء حكومته، سواء قبلها رئيس اجلمهورية أو رفضها. 
وهن��ا يتاب��ع الرئيس املكلف جهوده ف��ي عملية التألي��ف، دون أن يتهمه 
أحد باس��ترضاء جهات خارجية أو داخلية، وتكون معه حكومة كفاءات 

تصوغ البيان الوزاري ليجري تقدميه بعد ذلك الى املجلس النيابي.
أم��ا االس��تمرار في مس��ار حكوم��ة الوح��دة الوطني��ة، أو ما يس��مى 
التوافق الوطني، فس��وف يس��تغرق مزيداً من الوقت، وقد ال تصل جهود 
التش��كيل ال��ى نتيج��ة، ألن التعددية السياس��ية إذا كان��ت موجودة في 
املجلس النياب��ي، بحيث تكون فيه مواالة ومعارض��ة.. فإن ذلك ال ميكن 
أن يتمثل في احلكومة، التي تكون مهمتها األولى خدمة الوطن واملواطن، 
وتوفير املاء والكهرباء وكل مس��تلزمات احلياة العامة. وإذا كان الرئيس 
»أردوغان« قد ش��كل حكومته األخيرة من ستة عش��ر وزيراً وعدد سكان 
تركي��ا يناهز املائ��ة مليون، فإن لبن��ان ليس ملزماً بحكوم��ة ثالثينية أو 

حتى عشرينية، والشعب اللبناني أحق بهذه األكالف الباهظة.

متّر أش��هر الصي��ف، الواح��د تلو اآلخ��ر، وموضوع تش��كيل حكومة 
العه��د العتيدة ي��راوح مكانه. فالرئيس املكلف ال ي��كاد يزور قصر بعبدا، 
وان فعل فال يكاد يتحدث عن أي تقدم في تشكيل احلكومة،إال حديثه عن 
التف��اؤل وتذليل العقبات.. حتى بات الرأي العام يرصد زيارات الرئيس 
احلري��ري ولقاءاته على أنها ش��أن يومي ال يق��دم وال يؤخر في املوضوع 

الذي ينتظره اللبنانيون منذ شهر أيار حتى اليوم.
لبنان ليس دولة وليدة، فقد سبق أن تشكلت فيه عشرات احلكومات، 
واس��تغرق تش��كيل بعضه��ا مدة أط��ول من الت��ي نعاني، لك��ن ذلك كان 
نتيج��ة صراعات سياس��ية معروفة ومعلنة، وبعضه��ا اآلخر كان خالل 
أو بعد حرب أهلية، بدأت عام 1958، ثم توقفت لتس��تأنف فصولها عام 
1975 لتنتهي بالوصول إلى اتفاق الطائف، الذي حتّول الى دستور عام 
1990، وق��د وضع النقاط على احلروف وحس��م موض��وع الصالحيات 
بن الرئاس��ات الثالث: رئي��س اجلمهورية، واملجل��س النيابي، ومجلس 

الوزراء.
أما اليوم، فقد س��ادت الس��احة اللبنانية مفاهي��م جديدة، تركز على 
صالحيات رئيس اجلمهورية وض��رورة تعديل اتفاق الطائف، ليس ألن 
الدس��تور خاطئ، وال ألن هناك خل��الً ميثاقياً أو تضارباً في الصالحيات، 
فلبن��ان نظ��ام برملاني ولي��س رئاس��ياً، يعتمد توزي��ع الصالحيات على 
الرؤس��اء الثالث��ة، وق��د كان التكام��ل والتنس��يق ب��ن الرؤس��اء الثالثة 
منوذجي��اً وكام��الً. أما احلديث عن اس��تكمال تنفيذ دس��تور الطائف، فال 
يكاد يرفضه أحد، خاصة في اجلانب املسلم من أبناء البلد، بدءاً بتشكيل 
الهيئ��ة الوطنية إللغ��اء الطائفية، وهي منوطة برئي��س اجلمهورية، ألن 
تش��كيلها س��وف يفضي الى اعتماد املثالثة بدل املناصف��ة بن الطوائف 
اللبنانية، وهذا ما سوف يعصف مبوقع رئاسة اجلمهورية، بصالحيات 
كبي��رة أو صغي��رة. كما أن دس��تور الطائ��ف ينص على تش��كيل مجلس 
الش��يوخ كجزء من التركيبة الدس��تورية اللبنانية، حيث تكون رئاس��ة 
املجلس من نصيب طائفة املوحدين الدروز، كما يقول معظم أركان اتفاق 

الطائف، وغير ذلك من القضايا.
وإذا كان رئيس اجلمهورية يح��اول القفز من فوق املعادلة اللبنانية 
التي تؤدي حكماً الى املثالثة أو ما هو أكبر، عن طريق مرسوم التجنيس 
ال��ذي أحي��ل على األجه��زة األمنية واملجل��س العدل��ي، أو ترحيب بعض 
رؤس��اء بلديات أو مخاتير بع��ض القرى اجلبلية ببقاء عائالت س��ورية 
مس��يحية ليجري منحها اجلنس��ية اللبنانية، فذلك لن مي��ّر في الغالب، 

كما أنه لن ميس باملعادلة اللبنانية القائمة.
وبالع��ودة ال��ى أزم��ة تش��كيل احلكوم��ة والعقب��ات الت��ي تعترض 
س��بيلها، ف��إن احلديث عن ض��رورة اس��ترضاء جميع الكت��ل واجليوب 
الطائفي��ة واملذهبية يكاد يثير العجب. فالرئي��س املكلف هو الذي يجري 
مش��اورات ويعقد تفاهمات مع زعماء الكت��ل النيابية، ويعود بعدها الى 

حكومة تكنوقراط
من أجل أن تكون
قادرة وفاعلة

حول احملكمة الدولية، وفي أثناء زيارة الرئيس س��عد 
احلريري العاصمة األميركية واشنطن وقبيل لقائه مع 
الرئي��س أوباما أعل��ن وزراء املعارضة من قصر بعبدا 
اس��تقالتهم م��ن »حكومة الوح��دة الوطني��ة«، وجاء 
في إعالن االس��تقالة الذي تاله الوزير جبران باس��يل 
أن االس��تقالة جاءت نتيجة »التعطي��ل« الذي أصاب 
اجله��ود الرامية الى »تخطي األزم��ة الناجتة من عمل 
احملكم��ة الدولية«، متهم���اً »الفريق اآلخ��ر بالرضوخ 

للضغوط اخلارجية، وال سيما األميركية«.
لتش��كيل  التاريخي��ة  املراجع��ة  ه��ذه  وتب��ن 
احلكوم��ات في فترة م��ا بعد اتفاق الطائ��ف أن معيار 
نتائ��ج االنتخابات النيابية لم ُيعَتمد قّط، وان املعيار 
األساسي املعتمد هو معيار »حكومة الوحدة الوطنية« 
ال��ذي اعتم��د م��ن أج��ل حماية األم��ن واالس��تقرار في 
لبنان، ولو على حس��اب نتائ��ج االنتخابات النيابية، 
ولذلك تبدو مطالبة »حزب الله« والتيار الوطني احلر 
باعتم��اد معيار نتائ��ج االنتخاب��ات النيابية األخيرة 
كمعي��ار أساس��ي ووحي��د لتش��كيل احلكوم��ة وكأنه 
كمحاولة لالنق��الب على اتفاق الطائ��ف أوالً الذي أكد 
الوح��دة الوطني��ة ب��ن اللبناني��ن، و»الدميقراطي��ة 
التوافقي��ة« الت��ي جرى تبنيه��ا في »اتف��اق الدوحة« 
ثاني��اً للخ��روج م��ن اخلالف السياس��ي ب��ن مختلف 

الفرقاء.
ولذل��ك ميك��ن الق��ول إن املطالبة باعتم��اد معيار 
نتائ��ج االنتخاب��ات النيابي��ة دون س��ائر التوازن��ات 
ف��ي  السياس��ية  الق��وى  ب��ن  العالق��ة  حتك��م  الت��ي 
تش��كيل احلكوم��ة اجلديدة مدخ��ل الى فتن��ة جديدة 
ب��ن اللبنانين، وهو م��ا يدركه الرئيس املكلف س��عد 
احلري��ري ال��ذي يب��دي حرص��اً كبي��راً على تش��كيل 
حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها كل القوى السياسية 
الفاعل��ة حت��ى ال يعود لبن��ان الى التجارب الس��ابقة 

التي أدت الى االقتتال بن اللبنانين.
باخلالص��ة، ميكن القول إن التي��ار الوطني احلر 
ومع��ه »حزب الله« يريدان وض��ع اليد على احلكومة 
عبر بدع��ة معيار نتائج االنتخابات النيابية األخيرة، 

فهل يستمر التعطيل الى ان يتحقق لهما ذلك.{
بسام غنوم

املجل��س النياب��ي وح��از 71 مقع��داً نيابي��اً من أصل 
128 مقع��داً، يومه��ا خ��رج األم��ن العام حل��زب الله 
الس��يد حس��ن نصر الله وق��ال: »فازت ق��وى 14 آذار 
باألكثرية النيابية وفزنا باألكثرية الش��عبية«، وكان 
قبل االنتخابات قد تعهد بترك قوى 14 آذار بتش��كيل 
احلكوم��ة اجلدي��دة منف��ردة إذا ف��ازت باالنتخاب��ات 
النيابي��ة ولكن بعد نتائج انتخابات عام 2009 وعند 
عم��ل الرئيس س��عد احلري��ري على تش��كيل احلومة 
اجلدي��دة الت��ي س��ميت »حكوم��ة الوح��دة الوطنية« 
أص��ر »حزب الل��ه« وفريق 8 آذار عل��ى احلصول على 
»الثل��ث املعطل« في احلكومة، وبع��د تعطيل وتأخير 
طوي��ل حصل »حزب الله« وفري��ق 8 آذار على »الثلث 
املعطل« في احلكومة الثالثينية ووضع الوزير عدنان 
السيد حس��ن وزير احتياط من حصة الرئيس ميشال 
سليمان، وبسبب اخلالف مع الرئيس سعد احلريري 

الرئيس املقب��ل؟ وكأن هذا املوضوع ه��و الهم الوحيد 
ولي��س انتش��ال الش��عب اللبنان��ي م��ن حال��ة الفق��ر 
والعوز، وال النهوض باالقتصاد في كل قطاعاته.. وال 

احلد من الهجرة وإفقار البالد من قدراتها!«.
وبرز أيضاً في إطار محاوالت التعطيل ما ُيس��مى 
معايير التأليف احلكومي التي ينبغي للرئيس املكلف 
اعتم��اده ف��ي تش��كيل احلكوم��ة اجلدي��دة، ويتصدر 
املطالب��ة ب�»املعايير« »ح��زب الله« والتي��ار الوطني 
احلر الذين يريدون اعتماد نتائج االنتخابات النيابية 

األخيرة معياراً وحيداً لتشكيل احلكومة اجلديدة.
والس��ؤال الذي يطرح نفسه هو: هل اعتمد معيار 
نتائ��ج االنتخابات النيابية س��ابقاً حتى يتم اعتماده 

حالياً من قبل الرئيس احلريري؟
في االنتخاب��ات النيابية التي ج��رت عام 2009 
ف��از حتال��ف ق��وى 14 آذار باألكثري��ة النيابي��ة ف��ي 

دخلت األزمة احلكومية في مزيد من االستعصاء 
والتعّث��ر م��ع ب��روز مطالب جدي��دة لبع��ض الفرقاء، 
مث��ل مطالب��ة تي��ار امل��ردة بالتمثي��ل بوزيري��ن ف��ي 
احلكوم��ة. وتض��اف هذه العق��دة اجلدي��دة إلى عقدة 
التمثيل املس��يحي التي تبدو مس��تعصية على احلل، 
ألن مطالب��ة التي��ار الوطن��ي احلر ب���7 وزراء، إضافة 
إل��ى 4 وزراء للرئي��س ع��ون، تع��ود إلى معرك��ة أكبر 
من معرك��ة التمثيل في احلكومة، هي معركة رئاس��ة 
اجلمهوري��ة التي حت��دث عنها بكل صراح��ة الرئيس 
عون ف��ي مقابلة صحفية األس��بوع املاضي حيث قال 
»إن املعركة الرئاسية فتحت ضد صهره الذي يتصدر 
الس��باق«. ولعل هذا الكالم الصادر عن الرئيس عون 
ر أسباب استعصاء عقدة التمثيل  شخصياً هو ما يفسِّ
املس��يحي، حي��ث يعتب��ر التي��ار الوطني احل��ر أن أي 
متثيل وازن ل�»حزب الق��وات اللبنانية« في احلكومة 
اجلديدة هو مبثابة اس��تهداف مباشر لرئيسه الوزير 
جب��ران باس��يل وملعرك��ة الرئاس��ية، وه��ذا م��ا دف��ع 
البطريرك بش��ارة الراع��ي إلى املطالبة باإلس��راع في 
تش��كيل احلكومة اجلديدة والقول: »أليس من املعيب 
واملس��يء مثالً الكالم منذ اآلن، ونح��ن في الثلث األول 
م��ن العهد الرئاس��ي، ع��ن حكومة حتتس��ب انتخاب 

معيار نتائج االنتخابات.. هل هو لوضع اليد على الحكومة؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com



األمـان - العــدد 1324 - 10 آب 2018م4 األمان اللبناني

المعّوقات الخارجّية لتأليف الحكومة.. بين الحقيقة والتعمية
بقلم: وائل جنم 
 مض��ى قراب��ة ثالثة أش��هر على تكلي��ف الرئيس 
سعد احلريري تش��كيل احلكومة العتيدة، ولكن على 
الرغم من كل االتصاالت واملشاورات التي جرت خالل 
هذه الفترة، ومن محاوالت تدوير الزوايا بن األطراف 
املعنّي��ة، ل��م يتمّكن الرئي��س املكلف م��ن التوفيق بن 
مطالب القوى السياس��ية والكت��ل النيابية، وبالتالي 
لم يتمّكن، إلى اليوم، من تشكيل حكومة وحدة وطنية 
جتمع كل األطراف اللبنانية في هذه املرحلة بالذات. 

احلدي��ث جرى خ��الل الفترة املاضي��ة حتى أيام 
قليلة عن عقد داخلية تعوق تشكيل احلكومة، وتتمّثل 
ه��ذه العقد بعقدة مس��يحية حول متثيل املس��يحين 
في احلكوم��ة بن التيار الوطني احل��ر وحزب القوات 
اللبنانية، على الرغ��م من حصول تفاهم بن احلزبن 
)تفاه��م مع��راب(، وعق��دة درزي��ة يرفضه��ا الزعي��م 
ال��درزي، رئي��س احل��زب التقدم��ي االش��تراكي، وليد 
جنب��الط، على اعتبار أن االنتخاب��ات النيابية أعطته 
حص��راً التمثي��ل ال��درزي  )س��بعة ن��واب م��ن أص��ل 
ثمانية(، وعقدة سّنية أقل حّدة تتمثل برفض الرئيس 
املكلف، سعد احلريري، متثيل النواب السّنة الفائزين 
باالنتخابات في احلكومة على حس��اب حصته، وهي 
عق��دة أقل ح��ّدة من غيره��ا وقابلة للح��ّل. إضافة إلى 
عقدة أخرى تتمّثل مبسألة مطالبة رئيس اجلمهورية 
بحص��ة وزاري��ة ه��ي عب��ارة ع��ن ثالث��ة وزراء داخل 
احلكوم��ة، وهي تعطيه مع حصة التيار الوطني احلر 
ال��ذي كان يرأس��ه قبل انتخاب��ه رئيس��اً للجمهورية، 
أح��د عش��ر مقع��داً وزارياً من أص��ل ثالثن مقع��داً، ما 
يعن��ي امتالكه حلصة الثلث إضافة إلى مقعد وزاري، 
م��ا ميّكنه م��ن التحكم باحلكومة بش��كل كبي��ر، وهذا 
مرفوض من معظم القوى الساس��ية ف��ي البلد. وتكاد 
تك��ون هذه أبرز، إن ل��م نقل، كل العق��د الداخلية التي 

تعيق تشكيل احلكومة. 
إال أنن��ا قبل أي��ام قليلة بدأنا نس��مع عن معّوقات 
خارجي��ة تعوق تش��كيل احلكومة وترفض تش��كيلها 

في هذا التوقيت. 
فقد ملّ��ح رئيس املجلس النياب��ي، نبيه بري، إلى 
أن هناك بعض الشكوك حول وجود عقبات ومعّوقات 
خارجية أمام تش��كيل احلكومة، إال أن ش��يئاً ملموساً 
بهذا اخلصوص غير قائم، ولم يش��ر بري إلى اجلهات 

اخلارجية. 
وأش��ار رئيس اجلمهورية، ميش��ال ع��ون، أثناء 
كلمت��ه في عيد اجلي��ش إلى وجود عقب��ات ومعّوقات 
خارجي��ة تعوق تش��كيل احلكومة. كذلك أش��ار أيضاً 
وزير اخلارجية ورئيس التي��ار الوطني احلر، جبران 
باس��يل، عندما حتدث عن فك أس��ر لبنان من االعتقال 
السياس��ي، وكان يوح��ي بذل��ك إل��ى عام��ل خارجي 

يعوق تشكيل احلكومة. 
وفي ه��ذا الس��ياق نقل��ت جري��دة »اجلمهورية« 
أن الرئي��س املكلف، س��عد احلري��ري، واثن��اء زيارته 
األخيرة لباريس، طلب من الرئيس الفرنسي، إميانويل 

ماك��رون، التدخل ل��دى ولي العهد الس��عودي، األمير 
محم��د بن س��لمان، للموافق��ة على تش��كيل احلكومة، 
باعتباره )بن س��لمان( يعوق تش��كيلها، إال أن مكتب 
احلريري في بيروت نفى جملة وتفصيالً هذا احلديث، 
وأكد أن زي��ارة احلري��ري لباريس كان��ت عائلية ولم 

يلتِق خاللها أّياً من املسؤولين الفرنسين. 
هل هن��اك فعالً وحقيقة معّوق��ات خارجية متنع 
حتى الساعة تش��كيل احلكومة اللبنانية؟ وأين ميكن 
أن تك��ون هذه املعّوقات؟ ومن املس��تفيد منها؟ أم أنها 

مج��رد تعمي��ة ومتويه عل��ى العق��د الداخلية لش��راء 
املزيد من الوقت وفرض املزيد من الشروط؟

إذا رّكزن��ا وتعّمقن��ا ف��ي أس��باب تأخ��ر تش��كيل 
احلكوم��ة اللبناني��ة حت��ى اآلن جن��د أن هن��اك عق��داً 
داخلي��ة فعلي��ة، ه��ي العقد املذك��ورة، خاص��ة أن كل 
طرف يتعامل مع تش��كيل احلكومة كما لو أنها غنيمة 
يري��د الف��وز بأكبر قدر منه��ا، وليس مصلح��ة وطنية 
ومس��ؤولية نهوض ببلد. ولذلك نعم ميكن أن تش��ّكل 
العقد الداخلي��ة وطمع األطراف و»قلّة مس��ؤوليتهم« 
معّوقاً كبيراً أمام تش��كيل 
ال  ذل��ك  ولك��ن  احلكوم��ة، 
مينع وال يحج��ب إمكانية 
خارجية  معّوق��ات  وجود 
احلقيق��ي  الس��بب  ه��ي 
الذي يختف��ي خلف العقد 
دون  ويح��ول  الداخلي��ة 

تذليل العقبات. 
الي��وم  املع��روف 
مترابط��ة  املنطق��ة  أن 
ملفاته��ا  ف��ي  ومتداخل��ة 
الفاعلة  والقوى  وأزماتها، 

فيه��ا على املس��توى اإلقليمي أو الدول��ي، لها مصالح 
متش��ابكة ومتعارضة، وبالتالي م��ن مصلحتها ربط 
النزاع في بعض امللفات، حتى تتحّول الس��احات إلى 
مناطق ضغط بيد تلك الق��وى الفاعلة، وبالتالي جتد 

أن من مصلحتها أن تقّدم ملفاً أو تؤّخر آخر.
بهذا املعنى ندرك أن لبن��ان اليوم محكوم بنظرة 
ومصلح��ة الق��وى اإلقليمية الفاعلة، وم��ن هذه القوى 

بالدرجة األولى السعودية، وبدرجة أخرى إيران. 
الس��عودية ق��د يك��ون م��ن مصلحته��ا أن تؤّخر 
تش��كيل احلكوم��ة في لبن��ان حت��ى ال يقع البل��د مّرة 
واح��دة حت��ت »الهيمن��ة« اإليراني��ة بعد ف��وز حلفاء 
إيران ف��ي لبنان باالنتخابات النيابي��ة، وهو ما فاخر 
به ذات ي��وم قائد فيلق القدس اإليراني، اللواء قاس��م 
س��ليماني. ب��ل من مصلحته��ا أن تؤّخر ذل��ك بانتظار 
ما س��تنجلي عنه األمور في العراق وس��ورية واليمن 
وحت��ى إيران ذاتها في ضوء العقوب��ات األمريكية من 
ناحية، واالنتفاضة الش��عبية في الداخل اإليراني من 

ناحية ثانية.
كالنظ��ام  حلفائه��ا،  بع��ض  أو  إي��ران  وكذل��ك 
السوري، الذي قد يكون من مصلحته أن يؤّخر تشكيل 
احلكوم��ة، ألنه مع كل يوم تأخير تزداد فرص ضغطه 

وتأثيره على القرار اللبناني. 
أمام هذا املشهد يبدو أن املعّوقات اخلارجية تفعل 
فعلها احلقيقي في تأخير تش��كيل احلكومة اللبنانية، 
وإن كان��ت عل��ى هيئة عقبات داخلي��ة، وبغض النظر 

عن اتفاقها أو اختالفها.{

بعد سجاالت البواخر والفساد والكهرباء:

هل يستطيع حزب الله وحركة أمل معالجة المشكالت؟
ب��رزت في األيام القليلة املاضية س��جاالت واس��عة 
التواص��ل  مواق��ع  وعب��ر  وش��عبياً  وسياس��ياً  اعالمي��اً 
االجتماعي، حول قضايا الفس��اد وباخ��رة الكهرباء التي 
كان مقرراً ان ترسو في معمل الزهراني، وكذلك حول من 

يتحمل انقطاع الكهرباء ومشاكل النفايات في اجلنوب.
وج��اءت ه��ذه الس��جاالت بع��د نحو أس��بوعن من 
السجاالت التي اثارتها مواقف النائب اللواء جميل السيد 
بش��أن هموم البقاعين والدخول الى األسالك العسكرية 
واألمنية. وقد توجهت االنظ��ار مجدداً إلى قيادتي حركة 
أمل وح��زب الله، ومت حتميلهما مس��ؤولية ما يجري من 
مش��اكل وفساد، ما دفع املس��ؤولن في احلزب واحلركة 
إل��ى الرد عل��ى هذه احلم��الت وتوضيح األم��ور واصدار 
البيانات املتع��ددة، وعمدت احلركة ال��ى اقامة اعتصام 
ش��عبي وسياس��ي أم��ام معم��ل الزهران��ي ض��د باخرة 

الكهرباء وللمطالبة بتعزيز فعالية املعمل.
فم��ن يتحمل مس��ؤولية م��ا يجري؟ وهل يس��تطيع 
حزب الله وحركة أمل مواجهة الفس��اد؟ والى أين تتجه 

األمور في املرحلة املقبلة؟
من يتحمل املسؤولية؟

بداية ما هي اس��باب ما جرى من حمالت ونقاشات 

حول الكهرباء والفساد ومن يتحمل املسؤولية؟
لقد ب��دأت احلكاية األخي��رة بباخ��رة الكهرباء التي 
كان مقرراً أن ترسو أمام مرفأ الزهراني ولتزويد اجلنوب 
بالكهرب��اء، لكن املس��ؤولن في حركة أم��ل رفضوا ذلك، 
وأعلنوا عدة أس��باب لتبرير الرفض، ومنها انهم يريدون 
حتسن أداء املعمل وزيادة االنتاج ورفض البواخر، لكن 
هذه املواقف لم تكن مقنعة، حتى إن املسؤولن في حزب 
الله، وعلى رأسهم النائب محمد رعد، أوضحوا انهم كانوا 
مع رسّو الباخرة وتشغيلها، وانهم كانوا على خالف مع 
احلرك��ة ف��ي هذا املوض��وع، لكنه��م كانوا حرص��اء على 

وحدة الكلمة وعدم إثارة املشكالت.
لك��ن مواقف ق��ادة حزب الل��ه وحركة أمل ل��م تقنع 
اجلمه��ور الع��ام الذي ش��ّن حملة واس��عة عل��ى االهمال 
والفس��اد، داعياً للتحرك الس��ريع ملعاجلة األمور وتلبية 

حاجات الناس.
وم��ا زاد م��ن ح��دة األوض��اع، املواق��ف التي س��بق 
لقادة احلزب )وعلى رأس��هم أمينه العام الس��يد حس��ن 
نصر الله( من مواجهة الفس��اد، وفي ظل تراكم املش��اكل 
التي يعاني منها جمهور احلزب واحلركة، وال س��يما في 

اجلنوب والبقاع.
وقد س��اهمت مواقع التواصل االجتماعي في إعطاء 
الن��اس احلرية والقدرة على نش��ر املواق��ف واملعلومات 
ح��ول الفس��اد والدع��وة للمحاس��بة، وكل ذل��ك وض��ع 
مس��ؤولي احلرك��ة واحلزب في موق��ع الدف��اع والتبرير 
، فض��الً عن أن االح��داث التي حصلت ف��ي البقاع واثارة 
بعض امللف��ات، اضافة إلى تكّدس املش��اكل في اجلنوب 
م��ن تراك��م النفاي��ات إل��ى انقط��اع الكهرب��اء وانتش��ار 
املعلوم��ات عن الفس��اد، كل ذلك اوجد حال��ة من التململ 
لدى األوساط الش��عبية ولم يعد باإلمكان ضبطها ومنع 

انتشارها.
إلى أين تتجه األمور؟

إل��ى أين تتج��ه األم��ور في االي��ام القادم��ة؟ وهل 
سيس��تطيع حزب الله وحركة أم��ل معاجلة األوضاع، 

أم اننا امام مرحلة جديدة حتتاج ملعاجلات جذرية؟
م��ن الواض��ح ان ازدي��اد مش��اكل الفس��اد وهموم 
الن��اس س��تزداد في الفت��رة املقبل��ة، واجلمه��ور العام 
لن يس��كت بع��د الي��وم، خصوصاً بع��د الوع��ود التي 
أطلقها األمن العام حلزب الله الس��يد حس��ن نصر الله 
مبكافح��ة الفس��اد وتش��كيل هيئة خاصة له��ذه املهمة 
برئاس��ة النائب حس��ن فضل الله، ما يعني ان أصوات 
الناس س��ترتفع وسيتم الكش��ف عن املزيد من امللفات 

الساخنة والقضايا احلساسة.
والعنصر اجلديد في الواقع السياس��ي والشعبي 
واالعالم��ي، ه��و دخ��ول مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
عل��ى اخلط وع��دم القدرة على ضبط ه��ذه املواقع رغم 
كل اجلهود احلزبية والتنظيمية، إضافة إلى اس��تفادة 
بعض اجله��ات احمللية واخلارجية م��ن هذه احلمالت 

للضغط على حزب الله وحركة أمل.
إزاء هذا الواقع، فإن أمام حزب الله خيارين: األول 
ه��و الت��زام وع��ده مبكافحة الفس��اد حتى ل��و اصطدم 
بحركة أمل بسبب بعض التباينات في بعض امللفات، 
أو االلتف��اف عل��ى احلمالت من خالل القي��ام بإجراءات 

تسكينية ال حتل املشكالت بل تؤجلها.
لكن كال اخليارين ليس الطريق الصحيح واألسلم، 
ب��ل إن م��ا ه��و مطل��وب ان يك��ون هن��اك اس��تراتيجية 
حاس��مة ونهائي��ة وواضح��ة م��ن احل��زب واحلرك��ة 
الفس��اد وتغيي��ر األوض��اع نح��و األفض��ل  مبواجه��ة 
والضغ��ط لتحقي��ق مطال��ب الن��اس وع��دم االلتف��اف 
عليها، واال فإن احلزب واحلركة سيكونان في مواجهة 
الناس وسيدفعان األثمان مستقبالً، وما جرى ويجري 
ف��ي العراق مؤش��ر مهم إل��ى كيفية تغير م��زاج الناس 
وابتعادهم ع��ن األحزاب الطائفي��ة واملذهبية ونزولهم 
إلى الشوارع، فاألوضاع لم تعد حتتمل، وهناك حاجة 
ماس��ة لعالج��ات جذري��ة، وإال ف��إن املرك��ب س��يغرق 

باجلميع.{
قاسم قصير

د. الحوت: انتظار التطورات اإلقليمية 
هو السبب في عرقلة تشكيل الحكومة

وال أحد يملك سحب التكليف من الرئيس المكّلف
رأى رئيس الدائرة السياسية في اجلماعة اإلسالمية الدكتور عماد احلوت، أن القوى السياسية 
ف��ي لبنان تنتظ��ر املعطى االقليم��ي وتطورات��ه لتحديد املوقف من ش��كل احلكوم��ة القادمة، وفرض 
انعكاس��اته عليها جلهة التوازن��ات والتعاطي أكثر فأكثر مع النظام الس��وري وفتح العالقات معه، 
وبالتال��ي هن��اك عرقلة مقص��ودة لتش��كيل احلكومة بانتظ��ار هذه التط��ورات االقليمي��ة التي بدأت 
ترتسم معاملها، مشدداً على أن كل تأخير في تشكيل احلكومة يسبب ضرراً للواقع اللبناني الداخلي 
ولالستقرار االقتصادي واملعيشي للمواطنن، لذلك هناك مصلحة بالتعجيل بتشكيل هذه احلكومة، 

ألنه ال ميكن أن يدار بلد من خالل حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة.
وفي حديث إلذاعة الفجر، أكد احلوت أن الدستور واضح في نصوصه بأن الرئيس املكلف عندما 
يت��م تكليفه ليس هناك س��قف زمني أمامه لتش��كيل احلكومة، خاصًة اذا كان��ت العراقيل توضع في 
وجه��ه من قبل القوى السياس��ية املختلف��ة، وأن كل محاولة لاللتفاف على دس��تور الطائف وتوازن 
الصالحي��ات فيه س��تؤدي ال��ى أزمة، ودخول ف��ي نفق ال ندري كي��ف اخلروج منه، خاص��ًة أن عدم 
التوازن السياس��ي الذي كان ميارس س��ابقاً ف��ي لبنان ادى الى حرب أهلي��ة ال يرغب اللبنانيون في 
رؤيتها تتكرر خدمًة ألحالم هذا الفريق أو ذاك، وطموحات هذا املرشح للرئاسة أو ذاك. لذلك فاملوقف 
الدس��توري والسياس��ي واضح بأن الرئيس املكلف لديه الصالحية الكاملة في التأليف دون س��قف 

زمني، وال أحد ميلك أن ينزع هذه الصالحية منه.
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واشنطن تتحرك شرقي سورية: 

ال عودة للنظام قريبًا إلى المنطقة الكردية
 ال تكاد منطقة الرقة تتوارى  في س��ورية عن واجهة 
املش��هد الس��وري، حت��ى تعود بزخ��م أكب��ر، وبتطورات 
سياس��ية وعس��كرية تؤّك��د مركزي��ة هذه املنطق��ة األهم 
اقتصادياً واس��تراتيجياً في إطار الص��راع املعقد إقليمياً 
ودولي��اً على س��ورية. وفي ه��ذا اإلطار، ب��دأت الواليات 
املتح��دة أخي��راً حت��ركاً سياس��ياً الفت��اً في ري��ف الرقة، 
بع��د أي��ام قليلة من ب��ن »ق��وات س��ورية الدميقراطية« 
)قس��د( املدعومة من واش��نطن، لتحديد مصير املنطقة. 
ويؤّك��د مس��ؤولون في اجلناح السياس��ي له��ذه القوات 
أّن »املفاوض��ات م��ع النظام ال تعني عل��ى اإلطالق عودة 
قواته وأجهزته األمنية إلى أماكن س��يطرة هذه القوات«، 
مش��يرين ف��ي الوق��ت ذات��ه إلى أّن »قس��د« متل��ك أوراق 
تف��اوض »قوي��ة«، وإل��ى أّنها تبح��ث عن »حك��م ذاتي« 
ف��ي املناطق الكردية، م��ا يعني التخلّي نهائي��اً عن فكرة 
س��ورية الفيدرالية التي كانت تطال��ب بها أحزاب كردية 

سورية.
وزار الس��فير األميركي الس��ابق في البحرين، وليام 
روب��اك، اخلمي��س املاضي، مدين��ة الطبقة بري��ف الرقة 
الغرب��ي، والتق��ى، وف��ق مصادر س��ورية كردي��ة، بعدد 
م��ن قي��ادات »قس��د«، بينه��م الرئيس��ان املش��تركان ملا 
يس��مى »املجلس التش��ريعي« ف��ي املدينة، والرئيس��ان 
املش��تركان للمجلس التنفيذي، وأعض��اء اإلدارة املدنية 
في الطبقة. وأش��ارت املصادر إلى أّن روباك قّدم ش��رحاً 
حول توجيه��ات الرئيس األميركي دونالد ترامب، بإبقاء 
الق��وات األميركية إل��ى جانب ق��وات »التحالف الدولي« 
ف��ي مختل��ف مناطق ش��مال س��ورية، مب��ا فيه��ا منطقة 
جن��وب الف��رات، وذلك منع��اً حلصول أي فراغ عس��كري 
ف��ي املنطقة، ولضمان عدم عودة تنظي��م »داعش« إليها، 

ولدعم األمن واالستقرار فيها.
وتوج��ه الس��فير األميرك��ي والوفد املراف��ق له عقب 
انته��اء االجتم��اع إل��ى مش��فى مدين��ة الطبق��ة الوطني، 
ومن ثّم غادر املدينة نحو قاعدة »خراب العش��ق« بريف 
الرق��ة  الش��مالي، في زيارة هي األولى من نوعها لس��فير 
أميرك��ي ملدينة الطبقة بريف الرق��ة. وتأتي زيارة روباك 
بع��د أيام فقط من ب��دء مفاوضات بن »مجلس س��ورية 
الدميقراطية« والنظام الس��وري،  للمنطقة التي تس��يطر 
عليها هذه القوات، وهو ما اعتبر مبثابة استعادة النظام 

أن  ل��ه  س��بق  »وديع��ة« 
أعطاه��ا لهذه القوات التي 
الكردية  الوحدات  تش��ّكل 
وذل��ك  الرئيس��ي،  ثقله��ا 
اس��تراتيجيته  إط��ار  ف��ي 
ملناكفة تركي��ا وملنع تقّدم 
فصائل الثورة نحو املزيد 

من املناطق.
الواض��ح  وم��ن 
املس��ؤول  زي��ارة  أّن 
األميرك��ي حتم��ل العدي��د 
م��ن الرس��ائل السياس��ية 

ألط��راف الص��راع في س��ورية، لع��ّل أبرزه��ا أّن الوجود 
األميرك��ي ف��ي الش��رق ذي األهمي��ة االقتصادي��ة، لي��س 
طارئاً، وأّن واش��نطن ليس��ت ف��ي وارد التخل��ي النهائي 
عن الكرد الس��ورين في الوقت الراهن. ودعمت الواليات 
املتح��دة منذ عام 2014 الوح��دات الكردية، وهي الذراع 
العس��كرية حل��زب »االحت��اد الدميقراط��ي«، حتى باتت 
تس��يطر على نحو ربع مس��احة س��ورية. وتسيطر هذه 
الق��وات اليوم على معظم منطقة ش��رق الفرات التي تعّد 
»س��ورية املفيدة« بثرواتها املائي��ة والزراعية والنفطية، 
وانتزع��ت الس��يطرة م��ن  أغل��ب محافظة الرق��ة، وكامل 
ري��ف  ش��مال نهر الف��رات، إل��ى جان��ب س��يطرتها على 
أغلب محافظة احلس��كة، أقصى ش��مال ش��رقي سورية، 
باس��تثناء مربعن أمنين للنظام في مدينتي القامش��لي 
واحلسكة، وأجزاء من ريف احملافظة. كذلك تسيطر على 
أجزاء واسعة من ريف حلب الشمالي الشرقي، شرق نهر 
الفرات، وسلسلة قرى جنوب نهر الفرات، متتد من مدينة 
الطبقة غرباً وحتى مدينة الرقة ش��رقاً، على مسافة أكثر 

من ستن كيلومتراً.
وكان��ت وس��ائل إعالم تابع��ة للنظام ق��د رّوجت أّن 
الوحدات الكردية سلّمت مش��فى الطبقة وسّد الفرات في 
املدينة لقوات النظام، ولكن مصادر محلية مطلعة أكدت 
أّن هذا الكالم »عار من الصحة«، مشيرًة إلى أّن احلوار في 
بدايته، ولن يتم تسليم النظام املنطقة في املدى املنظور. 
وكان ق��د ُعقد في العاصمة الس��ورية أخيراً لقاء بن وفد 
من »مجلس س��ورية الدميقراطية« )مس��د(، ومسؤولن 

ف��ي النظام.  وفي حديث تلفزيون��ي يوم اجلمعة عن هذا 
املوضوع، إن هذا اللقاء يأت��ي »في إطار معرفة جهوزية 
دمش��ق للبدء مبرحلة التفاوض واحلوار حلّل األزمة في 
س��ورية بالكامل«، مش��يرًة إل��ى أّنه »ج��رى االتفاق مع 
دمشق على تشكيل جلان مش��تركة من الطرفن، مهمتها 
باألس��اس بحث مسائل تتعلّق بنظام احلكم واإلدارة في 
مناطق س��ورية املختلفة وخصوصاً ف��ي مناطقنا، إذ لم 
نلح��ظ أي اعتراض من جانب احلكومة في اجتاه اإلبقاء 
عل��ى إدارة احلكم الذاتي في املناطق الكردية في البالد«، 

وفق تعبيرها.
وح��ول املوض��وع ذات��ه، أّكد بس��ام اس��حق، عضو 
أن��ه »ج��رت جول��ة  »مجل��س س��ورية الدميقراطي��ة«، 
مفاوض��ات واح��دة بطل��ب م��ن النظ��ام«، موضح��اً أنها 
»تناول��ت املواضيع اخلدمية كخط��وة أولى، ومّت االتفاق 

عل��ى متابعة التف��اوض، وتن��اول امللفات السياس��ية«. 
ونفى اس��حق أن تك��ون نتيجة املفاوضات ع��ودة قوات 
النظ��ام إلى املناطق التي تس��يطر عليها »قوات س��ورية 
الدميقراطي��ة«، قائالً: »لو كان األمر س��يصل إلى تس��ليم 
ش��رقي الف��رات للنظام، ملا ج��رت مفاوض��ات وال احتاج 

األمر للتفاوض«.
وأضاف أّن مفاوضات »مجلس سورية الدميقراطي« 
مع النظام »ال جتري حسب مفاوضات أستانة وسوتشي 
التي انتهت بتسليم مناطق للنظام. قائالً إن هذا املجلس 
ذا الغالبي��ة الكردي��ة »ميل��ك أوراقاً قوية ف��ي التفاوض، 
فهو يسيطر على مساحة واسعة شرقي الفرات اكتسبها 
ليس مبحاربة النظام، بل مبحاربة تنظيم إرهابي مارق 

)داعش(، ومبساندة حتالف دولي.
وح��ول مخ��اوف املدني��ن ف��ي محافظ��ة الرق��ة من 
عودة ق��وات النظ��ام وأجهزت��ه األمنية للمنطق��ة نتيجة 
س��ورية  مجل��س  أّن  عل��ى  اس��حق  ش��ّدد  املفاوض��ات، 
الدميقراطي��ة »لن يقب��ل بدخول النظام إل��ى الرقة أو أي 
منطقة ش��رق الفرات ويكون له يد مطلق��ة كما حصل في 

املناطق األخرى«، وفق قوله.
وال يخف��ي األكراد الس��وريون مخاوفه��م من انفراط 
عقد حتالفهم مع واش��نطن، ما يعني تركهم وحيدين في 
مواجهة اجليش التركي املتحّفز لالنقضاض على منطقة 
ش��رقي الفرات لوأد أي مس��عى لف��رض إقليم ذي صبغة 
كردية في ش��مال س��ورية تعتبره أنقرة مساساً مباشراً 
بأمنه��ا القومي. وم��ن هنا جاءت اندفاعة األكراد لنس��ج 
خيوط تفاه��م مع النظام رمب��ا يجّنبهم تدخالً عس��كرياً 
تركي��اً ش��بيهاً بالتدخل في منطقة عفري��ن ذات الغالبية 
الكردي��ة ش��مال غرب��ي حل��ب، وال��ذي انته��ى بس��حق 
الوح��دات الكردي��ة، ومّه��د الطري��ق أم��ام  ح��ول مدينة 
غرب��ي الفرات وم��ن املتوّقع أن ينهي أي وجود عس��كري 
فّعال لألك��راد غربي نه��ر الفرات، وهو ما يعني تالش��ي 
أي حلم كردي في تش��كيل إقليم في سورية شبيه بإقليم 

كردستان العراق.{

الموساد اإلسرائيلي
اغتال العالم السوري عزيز إسبر

 مسؤول استخبارات رفيع املستوى في الشرق 
األوس��ط يكشف أّن املوس��اد زرع القنبلة التي قتلت 
مدير البحوث العلمية الدكتور عزيز إسبر وسائقه، 
وصحيفة نيوي��ورك تاميز تقول إّن دوافع املوس��اد 
لالغتيال متعلقة بأّن إسبر كان مسؤوالً عن جتميع 

الترسانة العسكرية من الصواريخ املوجهة.
أف��ادت صحيفة »نيوي��ورك تامي��ز« األميركية 
ي��وم الثالثاء، بأن جهاز املوس��اد اإلس��رائيلي يقف 
وراء عملي��ة اغتي��ال العالم الس��وري الدكتور عزيز 
إس��بر، وذلك بحسب ما قاله مس��ؤول استخباراتي 

رفيع املستوى في منطقة الشرق األوسط.
ونقل��ت الصحيفة عن مس��ؤول االس��تخبارات 
قول��ه »إن املوس��اد زرع القنبل��ة الت��ي قتل��ت مدير 

البحوث العلمية الدكتور عزيز إسبر وسائقه ليلة اجلمعة«.
مسؤول االستخبارات الذي اطلع على تفاصيل العملية، كشف للصحيفة األميركية أنها »املرة 
الرابعة خالل ثالث س��نوات التي تقوم فيها إس��رائيل باغتيال مهندس صواريخ كبير تابع لدولة 

تصفها إسرائيل بالعدّو«. ولفت إلى أّن املوساد يتابع العالم السوري إسبر منذ فترة طويلة.
ووفقاً للصحيفة األميركية، فإّن إس��رائيل تعتقد أن إسبر قاد وحدة سرية تعرف باسم »قسم 
4« مرك��ز البحث العلمي في مدينة مصياف، كما كان يتمتع بحرية الوصول إلى القصر الرئاس��ي 

وتعاون مع قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني.
وعن دوافع املوس��اد الغتيال العالم الس��وري، ذكرت الصحيفة األميركية أّن املوساد يزعم أّن 
إس��بر كان مس��ؤوالً عن جتميع الترسانة العس��كرية من الصواريخ املوجهة بدقة. وقد أتت عملية 
االغتيال خوفاً من تطوير هذه الصواريخ وإطالقها مستقبالً باجتاه )إسرائيل( واملدن والتجمعات 

السكنية التي تبعد مئات الكيلومترات عن سوريا، بحسب ما ذكرت »نيويورك تاميز«.
مصدر سوري قال للصحيفة إنه يعتقد أن )إسرائيل( عمدت إلى قتل إسبر بسبب الدور الكبير 

الذي لعبه في تطوير برنامج الصواريخ اإليراني.
وتابع املصدر قائالً إّن العالم إسبر طّور مشروعاً بغاية السرية حتت إشراف كبار املسؤولن 
في سوريا وإيران، بهدف بناء مصنع صواريخ متطور حتت األرض لتعويض املصنع الذي دمرته 

طائرات االحتالل العام املاضي في سوريا.{

في سورية. 
عل��ى صانع��ي الق��رار في واش��نطن وموس��كو وتل 
أبي��ب، وقبلهم في ال��دول العربية، قراءة املش��هد من كل 
جوانب��ه، فطه��ران الت��ي مت��ر بأزم��ٍة داخلي��ٍة وضغوط 
خارجي��ة متنوعة، لن تتنازل عن حصد مكاس��ب دورها 
الداعم لنظام بش��ار األس��د، خصوصاً بعد أن بدأ النظام 
ف��ي اس��تعادة أراٍض س��ورية كثيرة. واأله��م أنه حصل 
بالفع��ل على قبول إقليم��ي وعاملي، بالبقاء في الس��لطة 
حتى إش��عار آخر. ولي��س من املتص��ّور أن تتنازل إيران 
ع��ن »نصيبها« م��ن الكعك��ة الس��ورية بتلك الس��هولة، 
ب��ل إن قبوله��ا االبتع��اد ع��ن اجل��والن به��دوء، وجتنب 
اس��تفزاز إس��رائيل، يش��ي بأنه تراجع تكتيك��ي، وليس 

استراتيجياً. 
وفي م��وازاة املعطيات اجلديدة الت��ي تضغط على 
إي��ران، وتدفعها إلى تقدمي تن��ازالت أو مواجهة حتّديات 
صعب��ة ف��ي س��ورية، ثّمة أم��ر واق��ع يصب ف��ي صالح 
احلس��ابات اإليراني��ة ف��ي س��ورية. أه��م مكّونات��ه ذلك 
االتس��اق العقي��دي واملصلحي بن طهران ونظام بش��ار 
األسد، وورقة حزب الله التي جتيد طهران حتديد توقيت 

استخدامها وأسلوبه. 
أخيراً، إيران على وعي تام بأن كلمة السر في بقائها 
أو رحيله��ا عن س��ورية ليس��ت موقف موس��كو، أو حتى 
موقف واش��نطن، وإمنا هو موقف إسرائيل. ومتلك إيران 
خب��رة طويلة ف��ي التعاطي م��ع تل أبي��ب، وإدارة عالقة 
متوازنة معها. لذا لن يكون غريباً أن يس��تدعي الطرفان 

هذه اخلبرة مبهارة وبراغماتية في سورية.{

أم��ام تصاع��د الضغ��وط األميركي��ة عل��ى أكثر من 
مس��ار، تتظاهر إيران بالتراجع خط��واٍت، خصوصاً في 
امللف��ات الت��ي ال تتحّرك فيه��ا الواليات املتح��دة منفردة، 
وهي ملف��ات متع��ّددة ومتش��ابكة. وتعّد س��ورية نقطة 
الضع��ف األكب��ر لدى طه��ران، حي��ث يتع��ّدد الالعبون، 
وتتش��ابك املصال��ح، وتتقاطع احلس��ابات ب��ن أطراٍف 

كثيرٍة، معنّيٍة بامللف السوري. 
وعلى الرغ��م من أن طهران دخل��ت على خط األزمة 
الس��ورية مبّك��راً، وكان لها الس��بق في الوج��ود والنفوذ 
على األراضي الس��ورية، بدعوة رس��ميٍة من نظام بشار 
األسد، إال أنها انضمت أخيراً إلى قائمة األطراف األضعف 
في املعادلة السورية، بعد كل من نظام بشار واملعارضة 
عل��ى الترتيب، فق��د صارت إيران حالياً في مأزق بش��أن 
سورية، إلى حٍدّ دفع املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية، 
بهرام قاس��مي، إلى أن يقول، في تصريح غير مس��بوق، 
إن بالده »ميكن أن تخفض أو تنهي وجودها االستشاري 
في س��ورية، في حال ش��عرت باس��تقرار نس��بي هناك، 

وأنهت مهمة القضاء على اإلرهاب«. 
يوح��ي خ��روج تصريح رس��مي كهذا ب��أن الوجود 
اإليراني في س��ورية إلى زوال قريب، أو على األقل تقلص 
وحتجيم، وهو تطّور لي��س عفوياً بالطبع، بعد أن كانت 
في الس��ابق تعلن بج��رأة أن وجودها في س��ورية ليس 
موضع نقاش، وأن تدّخلها هناك ليس فقط لدعم النظام، 
لكن أيضاً حلماية مصاحلها، وأنها لن تخرج من سورية 

قبل خروج كل القوات األجنبية. 
هذا التحول في موقف طهران املعلن، وليد معطيات 
استجّدت على املشهد السوري في األشهر األخيرة، أهمها 
دخ��ول إس��رائيل على خط األزم��ة مباش��رة وعلنا. ومع 
تبلور أفكار وتصورات حول مصير س��ورية، ومس��تقبل 
الوج��ود األجنب��ي فيه��ا، متلكت ت��ل أبيب املخ��اوف من 
تثبيت إيران وجودها في سورية، خصوصاً في املناطق 
القريب��ة من فلس��طن. وحتركت إس��رائيل عل��ى أكثر من 
مس��ار، فراح��ت تقنع موس��كو بض��رورة الضغ��ط على 
طهران، وأثمرت الّتحركات اإلسرائيلية نتائجها سريعاً، 
فأعلنت موسكو أن إيران بدأت في نقل قواتها إلى ما يزيد 
عن 85 كيلومت��ر بعيداً عن اجل��والن. وكان الفتاً حرص 
موس��كو على إعالن أن هذا التدخل الروس��ي لدى طهران 

مت تلبية ملطالب إسرائيل، وجتنباً لهواجسها األمنية. 
تدرك طهران صعوبة موقفها الراهن، في ظل تربص 
أميرك��ي حتت قي��ادة ترام��ب املندفع، ومحاولة روس��يا 
ترضية إٍس��رائيل وضمان وجود عس��كري مستقبلي لها 

تراجع إيراني تكتيكي من الساحة السورية



األمـان - العــدد 1324 - 10 آب 2018م6 األمان اإلقليمي

مشروع تهدئة في غزة بين خمس وسبع سنوات.. هل يصل إلى نهاياته؟
غزة �� ضياء خليل

على نحو متسارع، تسير غزة نحو خيار من اثنن، 
إم��ا ه��دوء لوقت أط��ول وبضمان��ات أفضل وبتحس��ن 
حقيقي لألوضاع اإلنس��انية واملعيشية واالقتصادية، 
وإما رفض للمس��اعي احلالية، ومنه��ا قد يكون اخليار 

املوضوع على الطاولة: حرباً قاسية.
لكن كال اخليارين بحاجة إلى أيام لتتضح معامله، 
واملرحل��ة التي تلي��ه، في ظل املع��روض حالياً، والذي 
جُت��ري قيادة حرك��ة »حم��اس« في الداخ��ل واخلارج 
نقاش��اً حوله في غ��زة، بعد أن وصل ق��ادة احلركة في 
اخلارج إلى القطاع مس��اء اخلميس مع مكوثهم لثالثة 
أي��ام، يتقدمهم نائب رئيس احلركة، صالح العاروري، 
املقي��م ب��ن لبنان وتركي��ا، يرافق��ه ثماني��ة أعضاء من 
املكتب السياس��ي ف��ي اخلارج عب��ر معبر رف��ح. وهي 
املرة األولى التي تس��مح فيها دولة االحتالل للعاروري 
ش��خصياً بدخول القطاع، ما يع��زز احتماالت أن تكون 

هناك تطورات جّدية محتملة.
ويعقد املكتب السياس��ي العام حلركة »حماس«، 
برئاس��ة إس��ماعيل هنّية، من��ذ يوم اجلمعة، سلس��لة 
لقاءات داخلية للخ��روج مبوقف من العروض األخيرة 
الت��ي وصلت م��ن مص��ر واألمم املتحدة ح��ول التهدئة 
واملصاحل��ة ورف��ع احلصار، بينم��ا يجتم��ع الكابينت 
اإلسرائيلي، يوم األحد، ملناقشة اتفاق التهدئة احلالي، 
وف��ق م��ا ه��و مع��روض م��ن قب��ل الوس��يط املص��ري، 
واملبعوث الدولي، نيكوالي مالدينوف، الذي لن يشمل 
في أولى نقاطه إطالق س��راح األسرى اإلسرائيلين في 

غزة.
وتؤك��د مص��ادر قريب��ة م��ن »حم��اس«، أّن خطة 
التهدئة احلالية، التي يجري نقاش��ها داخلياً، تنقس��م 
إل��ى عدة أج��زاء متتابع��ة، وجوهرها اله��دوء في غزة 
مقاب��ل التس��هيالت ورف��ع احلص��ار وإنه��اء تدريجي 
للقي��ود املفروضة عل��ى الفلس��طينين احملاصرين منذ 
12 س��نة. والتقدم ال��ذي طرأ أخيراً، يرج��ع إلى جناح 
املبعوث األممي، نيك��والي مالدينوف، في تفكيك نقاط 
االش��تباك بن غزة وتل أبيب. واس��تطاع مالدينوف أّن 
يقنع إسرائيل بأّن ملف األس��رى لدى حركة »حماس« 
منفص��ل متاماً ع��ن ملف التهدئ��ة، وقد جن��ح قبل أيام 
في ذلك، وأبلغ وزير اخلارجية املصري س��امح شكري 
باألمر، وجن��ح أيضاً في دفع إس��رائيل لتجاوز مطلبها 
بن��زع س��الح »حم��اس« والفصائ��ل ف��ي غ��زة، مقابل 
التس��هيالت ورف��ع احلص��ار والقي��ود املفروض��ة على 
الفلس��طينين، وهو الش��رط الذي أع��اق كل محاوالت 

االتفاق السابقة.
ويب��دو من املعطيات، التي جتمعت لدى املراقبن، 

أّن اخلط��ة املصري��ة األممي��ة للتهدئ��ة تقف��ز ع��ن ملف 
املصاحل��ة الداخلية ب��ن حركتي »فت��ح« و»حماس«، 
وهذا مؤش��ر على فش��ل اللقاءات األخي��رة التي عقدتها 
قي��ادة »فت��ح« م��ع االس��تخبارات املصري��ة. وتش��ير 
املعطي��ات إل��ى أّنه يج��ري حالياً العمل عل��ى التوصل 
لتهدئ��ة ش��املة ومتزامنة ب��ن غزة وتل أبي��ب، تراوح 
مدته��ا ب��ن خمس وس��بع س��نوات ورمبا أكث��ر، وتبدأ 
بإع��ادة األوض��اع عل��ى احلدود إل��ى ما قبل مس��يرات 
الع��ودة وكس��ر احلص��ار، الت��ي انطلق��ت ف��ي 30 آذار 
املاضي، وتعيد إس��رائيل مقابل ذلك فتح معبر كرم أبو 
سالم التجاري بشكل طبيعي. وتبدأ األمم املتحدة بعد 
ذل��ك، بتجنيد الدعم الدول��ي إلعادة إعم��ار قطاع غزة، 
خصوص��اً البنية التحتية، وقطاعي الكهرباء والصحة 
عل��ى وجه اخلص��وص. ومع ه��ذا تبدأ إس��رائيل برفع 
القيود عن الس��لع املمنوع دخوله��ا إلى القطاع، وتفتح 
مصر معبر رفح بش��كل أفضل وباس��تمرار. وستتسلم 
مص��ر تنفي��ذ مش��اريع جديدة في غ��زة عبر ش��ركاتها 
احلكومية، وبإش��راف مباش��ر من األمم املتحدة املنوط 
بها توفي��ر األموال الالزمة لهذه املش��اريع، كذلك فإنها 
تلت��زم إدخال بضائع للفلس��طينين عبر أح��د موانئها 
القريبة من القطاع، وتس��هيل س��فر الفلس��طينين عبر 

أحد مطاراتها القريبة أيضاً.
وبع��د أش��هر م��ن ب��دء التنفي��ذ، تب��دأ مفاوضات 
تبادل أسرى بن »حماس« وإسرائيل، برعاية مصرية 

وأممية، مع متسك حركة 
بش��رطها  »حم��اس« 
تنفي��ذ  لب��دء  الس��ابق 
ه��ذا األم��ر، ال��ذي ينص 
عل��ى اإلفراج عن أس��رى 
صفق��ة جلع��اد ش��اليط 
الذين أعي��د اعتقالهم في 
وعددهم  الغربية  الضفة 
خمسن أس��يراً. والهدوء 
مقابل التس��هيالت ورفع 
احلص��ار، ه��و العن��وان 
الصفق��ة  له��ذه  األب��رز 
نقاش��ها  يج��ري  الت��ي 

بش��كل واس��ع داخل »حماس«، لكن احلركة قد تواجه 
مش��كلتن: أوالهما وجود اعتراض لدى بعض األقطاب 
العس��كرية فيه��ا عل��ى املع��روض حالي��اً، ورغبة هذه 
األط��راف ف��ي حتصي��ل أفض��ل املمك��ن للفلس��طينين، 
وثانيها الفصائل األخرى التي قد ال تلتزم بش��كل كامل 
باالتفاق. ويبدو أّن الفصائ��ل األخرى بعيدة حتى اآلن 
ع��ن النقاش��ات الدائ��رة، حي��ث إن قي��ادات »حماس« 
ل��م تطلعها حتى اللحظ��ة على أج��واء التفاوض. ومن 
غي��ر املتوق��ع أّن تعت��رض الفصائل عل��ى االتفاق، لكن 
بالتأكيد س��يكون لديها مالحظ��ات، وخصوصاً حركة 
»اجله��اد اإلس��المي«، ثان��ي أكب��ر فصي��ل مس��لح في 

القطاع بعد »حماس«. أما السلطة الفلسطينية وحركة 
»فتح« فهي أبعد ما تكون عن جو املش��اورات احلالية. 
ويبدو أّن مصر جتاهلتها حالياً، بعد تلميحات صدرت 
ف��ي القاه��رة بإفش��ال قيادي��ن ف��ي احلرك��ة للورق��ة 
املصرية األخيرة التي كانت تستهدف إحياء املصاحلة 
كمقدمة ملناقش��ة التهدئة وتبادل األسرى. كذلّك أعطت 
اإلدارة األميركي��ة الض��وء األخضر للس��لطات املصرية 
للمضي ف��ي خطتها للتهدئة في غ��زة، وذلك خالل لقاء 
عق��د قبل أي��ام بن مدي��ر جه��از االس��تخبارات العامة 
املصرية، اللواء عباس كامل، ومس��ؤولن أميركين في 

واشنطن.{

يهودّية الدولة العبرية.. وهيجة الغفلة المتأّخرة
قانون الدولة اليهودية زاد تأكيدًا على عبثّية المفاوضات

اخلمي��س  ي��وم  اإلس��رائيلي  الكنيس��ت  أص��دَر 
)2008/7/19م( ق��راراً بقان��ون أْن تك��ون الدول��ة 
َمة أي يهوديًة أصالً وفْصالً. فاليهوُد  عندهم دينيَة الِسّ
فيه��ا ومن دون بقّية املواطنن له��م احلُقّ األّوُل في ُكِلّ 
ش��يٍء معتقداً وأهدافاً وق��راراٍت وقي��اداٍت!! فدولتهم 
يحكمه��ا الدي��ُن اليهودي ال غي��ره، ولغتهم األولى هي 
اللغ��ة العبري��ة، وجنس��هم اإلس��رائيلي ه��و اجلنس 
املمَيّز. وأّما الش��رائُح األخرى في مجتمعهم، والسّيما 

العرُب وهم أهُل البالد األصلُيّون فمن الدرجة الثانية: 
جنساً ولغًة وديانًة!!

وال ش��َكّ أَنّ في هذا القراَر ُظلماً وَجْوراً ش��ديَدْيِن، 
وزوراً وُبْهتاناً فاقَع��ْن، وقهراً وُعدواناً صارَخْن، إلى 
غير ذلك من مذاَمّ وشنائَع، أْن تنقلَب األمور رأساً على 
عق��ب فُيصِبَح صاحُب األرض األصي��ُل دخيالً، ورأُس 
الطاب��ور في الص��ِفّ في املؤّخ��رة، وذو احل��ِقّ ُمْبِطالً. 
ومن هنا استنكَر هذا القراَر َمِن استنكر من السياسين 

الع��رب، وَكَت��َب ِمَن ُكّتابه��م ضَدّه َم��ْن َكَت��َب، ُمبِيّنَن 
َعواَرُه ومعاِيَبه، وأقول: بل ُبطالَنه وإجراَمه.

العربي��ة  أوس��اطنا  ف��ي  املوِق��ِف  ه��ذا  ومث��ُل 
واإلس��المية وعل��ى ُصُعٍد مختلف��ة، رس��ميًة كانت أو 
راً، وبعَد  شعبيًة، شيٌء طبيعٌيّ وإْن كاَن قد جاَء متأِخّ
تفريطات ش��ديدة، إضافًة إلى أّنه جاَء خاِفتاً متواِرياً 
وكأّن ص��دوره ليس إالّ عمليَة رْفِع َعَتٍب أو َس��ِدّ خانة، 
إذ بعَدها سكوٌت وس��موٌد وكأَنّ شيئاً لم يكن، وكأّنهم 
في ذل��ك كصاحب البيت الذي أح��َسّ باللِصّ يجوُس 
خالل��ه وهو َيُغُطّ في نومه العميق، فما كاَن منه إالّ أْن 
صدَر عنه نأمُة إنذاٍر خافتة، ُثَمّ عاَد سريعاً إلى ُسباٍت 

وُصمات، وهجوٍع وهمود.
أاَلَ يعل��ُم أبناء ه��ذه األّمة والع��رُب منهم خاّصًة، 
أَنّ اليه��وَد منُذ أكثر م��ن قرٍن، وبالتحدي��ِد منذ صدور 
مقّررات مؤمتر بال في سويس��را سنة )1897م( كان 
َنُصّ هذا القانون حاضراً في أذهانهم، إالّ أَنّ السلطاَن 
��َره – مل��ا رأى في��ه من  عب��َد احلمي��ِد رحم��ه الل��ه، أَخّ
خطورة - لبضع س��نواٍت قادمة، مّما كان من نتائجه 
َفْقُده َعْرَش��ه على أيدي تالمذة أصح��اب هذا املؤمتر. 
أََوالَ يعلم��وَن أَنّ وعَد بلفور س��نة )1917م( كان نّصاً 

وواقع��اً هو أص��َل ه��ذا القان��ون؟! فماذا فع��َل العرُب 
آنذاك، وال س��ّيما أصحاُب الس��لطان وهم ُيس��اِهموَن 
حينه��ا – باله��ًة أو إّمعي��ة – في إجناح ه��ذا القانون 
بالس��كوت عن هذا الوعد واستمرارهم في التآمر على 

أنفسهم والتبعية للغرب وربائبهم اليهود.
، ألم تكْن حرُب )1948م( وقبلَها قراُر التقسيم،  ُثَمّ
ومن َثَمّ لق��اءات رودس )1949م( وحرُب )1967م( 
املؤامرة، و )1973م( التحريكية وما بعَدها حّتى اآلَن 
من سياس��ات الع��رب املتخاِذل��ة واعترافاتهم لليهوِد 
بدول��ٍة على ما اغتصبوا من أرضن��ا، ومن بعُد تكوين 
العرب ملنّظمة التحرير والرضى بس��لطة فلس��طينية 
س��يوُفها وقلوُبها ليس��ت مع أهلها، ومن َث��َمّ محاربة 
حركات املقاومة في فلس��طن والس��عي إلى اغتيالها، 
ب��ل َعِدّها منظم��اٍت إرهابيًة. أجل، ألي��َس ُكُلّ ذلَك كاَن 
توكيداً من العرب، وال س��ّيما الساسة على حِقّ اليهود 

الباطل في تكوين دولتهم العنصرية هذه؟!
وإذا كاَن الع��رُب الي��وَم يأخ��ذوَن عل��ى اليه��وِد 
نزعَته��م القومي��َة وأّنه��ا نزع��ٌة عنصري��ة، وأّنهم في 
قانونه��م ه��ذا أع��ادوا إل��ى أذهانن��ا سياس��ة الفصل 
العنصري التي س��ادْت يوماً في جنوب إفريقيا، وهي 
سياس��ٌة وال ريَب بغيض��ًة، فأقول لهم أج��ل، إذا كنتم 
ُتنِكروَن عليهم ذلك وتعُدّوَن موقفكم هذا منهم سياسًة 
تُصُبّ في مصلحة القضية الفلس��طينية.. فقد ناديتم 
أنت��م في الب��الد العربية الت��ي فيها العرب��ّي والكردّي 
والتركمان��ّي والبربرّي، بالقومي��ة العربية، وهي هنا 
نوٌع م��ن العنصري��ة كذلك، مم��ا كان من آث��اِرِه إثارُة 
الِنّزاع��ات واألحقاد وحصول التش��رذمات والتمُزّقات 

في املجتمع الواحد في هذه البالد.
إَنّ الفرَق في العنصريِة هن��ا، أَنّ اليهوَد يأخذوَن 

بقلم: د. علي العتوم 

قيادي
في حماس: 
نريد كسر 

الحصار
عن القطاع

»مرة واحدة 
وإلى األبد«

م��ن قادة حرك��ة حماس املقيمن خارج فلس��طن، برئاس��ة 
صال��ح الع��اروري، نائ��ب رئي��س احلركة، عب��ر معبر رفح 

البري. 
وأعلن��ت وزارة الصح��ة في قطاع غزة ع��ن إصابة 25 
فلسطينياً، يوم اجلمعة، بجراح مختلفة وباالختناق، جّراء 
استهداف اجليش اإلس��رائيلي للمتظاهرين السلمّين، قرب 

السياج األمني الفاصل بن شرقي قطاع غزة وإسرائيل.{

املقاوم��ة  حرك��ة  ف��ي  القي��ادي  ب��دران،  حس��ام  ق��ال 
اإلس��المية »حماس«، ي��وم اجلمعة، إن حركته تريد كس��ر 
احلص��ار اإلس��رائيلي ع��ن قطاع غ��زة، »مرة واح��دة، وإلى 
األب��د«، جاءت كلمة »بدران«، وه��و من قادة حماس، خارج 
فلس��طن، ووصل غزة مس��اء اخلميس، خالل مشاركته في 
مس��يرات »الع��ودة« على احلدود الش��رقية ب��ن قطاع غزة 

وإسرائيل.
وأضاف بدران مخاطباً املتظاهرين: »مسيرات العودة 
محط��ة ع��ّز، ونريد كس��ر احلصار م��رة واحدة وإل��ى األبد، 

وسندفع كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف«.
مم��ا  وسنس��تعيد  ح��ق،  أصح��اب  »نح��ن  وتاب��ع: 
أخ��ذه االحتالل )إس��رائيل( مهم��ا كان الثم��ن والتضحيات 

واملؤامرات التي حتاك ضدنا«.
وأكمل: »ش��عبنا لن يستس��لم أب��داً، ولن يرف��ع الراية 
البيضاء، فمبتغاه حترير كل شبر من فلسطن التاريخية«. 
ووصل ب��دران قطاع غزة، مس��اء اخلميس، ضمن وفد 
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بهذا القانون، ألَنّ فيه – حسَب مخّططهم - مصلحَتهم، 
وذلك حلفظ جنسهم القليل العدد، أْن يضيَع في وسط 
ه��ذا املجتمع العربي املتالط��م اجَلَنبات كأّنه احمليط، 
مع أّنني ابتداًء ضَدّ قانونهم هذا وأرفضه أشَدّ الرفض، 
ألَنّ فيه اعتداًء م��ن ُمَدّعي الباطل على صاحب احلّق. 
أما أنتم أّيها العرب يا أصحاب القومية، فلماذا تناُدوَن 
بها في ه��ذا الوس��ط املتالطم من العروبة واإلس��الم، 
وملصلحة َمْن؟! إذا كان ملصلحتنا نحن العرَب، فواللِه 
ُة خيٍر وهذه نتائجه على مدى قرٍن، ليس��ْت  م��ا فيه ذَرّ
إالّ الهزائ��م وتوري��ث األضغ��ان. ومن هنا ف��إَنّ اليهوَد 
على باطلهم صادقوَن مع أنفسهم ومخلصون لها، أّما 

أنتم فأعداٌء ملصاحلكم ومداجون!!
أّم��ا الصبغ��ة الديني��ة التي يتمّس��ُك به��ا اليهوُد 
��ُك -وإْن كاَن  ِس��َمًة لكيانه��م الغاص��ب، فه��ذا التمُسّ
��كاً بباطل، ألّن��ه يقوُم على عقائد محَرّفة فاس��دة  متُسّ
ه��ا العرُب  - يتش��ّبثوَن به أش��َدّ التش��ُبّث. أّم��ا أنتم أُيّ
– إالّ َم��ْن رح��َم الل��ه – فتنِك��رون ه��ذه الصبغ��ة في 
أوس��اطكم عل��ى دينكم وأهله أش��َدّ اإلن��كار إلى درجة 
احملاربة واملط��اردة، بل تتِهم��وَن أصحاَبها متاماً كما 
يّتهمهم الغربيون واليهوُد بأّنه��م رجعُيّوَن ظالمُيّوَن 
ومتطِرّف��ون إرهابُيّوَن!! فيا للعجِب تركتم دينكم وهو 
��كَ اليهوُد والغربيوَن  احلّق فرسبتم وانهزمتم، ومتَسّ
بدينهم على باطله فتغلّبوا عليكم وهزموكم فخسرمت 

وَكِسبوا!!
ه��ا العرب، وهي  إَنّ املش��كلَة العويص��ة عندكم أُيّ
س��بُب َهوانك��م وُخس��رانكم أّنك��م من��ُذ أكثر م��ن قرٍن 
ُرْحت��م - اس��تجابًة خل��داع الفرجن��ة والصهاين��ة – 
��روَن لدينك��م وال ُتدِخلون��ه في معادل��ة التعامل  تتنَكّ
ف��ي هذه احلياة، وه��و الذي أخَذ به أجداُدكم فس��ادوا 
ك��م لم تس��تفيدوا من  وش��ادوا. والداهي��ُة الدهي��اُء أَنّ
جتارب املاضي ولم تتِعظوا مم��ا َمَرّ عليكم من َنَكباٍت 
ومصائب، بل بقيتم سادريَن في غِيّكم، حتى ارتكستم 

في املهاوي ووقعتم في الضالالت.
ها الق��وم، أّيها الزعم��اء والقادة ف��ي أّمتنا، إّننا  أيُّ
والل��ِه لكم َنَصَحٌة ولن نكون يوماً – حاش��ا لله – لكم 
َغَشَشًة، فالرسوُل يقول صلى الله عليه وسلّم، ونحن 
م��ن أتباعه: )َم��ْن َغّش��نا ليَس مّن��ا( ويق��ول: )الديُن 
النصيح��ة ثالثاً، ُقلنا: مِلَْن يا رس��وَل اللِه؟ قال: للِه عّز 
وجّل ولكتابه ولرس��وله صلى الله عليه وسلّم وألئّمة 
املس��لمَن وعاّمته��م(. ع��ودوا إل��ى اللِه وإلى رس��وله 
ُتْفلِح��وا. ال توال��وا دول الغ��رِب وال ُتصاحِل��وا اليهود 
وال تكون��وا م��ع الفاس��دين. أِحُبّوا ش��عوَبكم واعملوا 
ملصلحتها، واخَشْوا دعوَة املظلومن، فإّنه ليس بينها 

وبن اللِه حجاب.
ه��ا الق��وُم أَنّ األم��َر به��ذا القان��ون زاَد  واعلم��وا أيُّ
تأكي��داً على عبثّي��ة املفاوضات مع اليه��ود وعمليات 
وتفكي��ك  الدولَت��ْن  وح��ِلّ  معه��م،  والس��الم  الصل��ح 
املستوطنات، إذ أصبحْت ُكُلّ فلسطن عندهم مشمولة 
بهذا القانون. فالش��عُب املعتَرُف به فيها هو الش��عُب 
اليهودي وحده، واللغُة الرسمية فيها هي العبرية وال 
مكاَن للعربّي��ِة إالّ منزوَيًة ومتواري��ًة، والذي ميلك أْن 
ُيقِرَّر مصيره ومصير األرض التي هو عليها ُهُم اليهوُد 
ها الع��رُب من دينك��م وعروبتكم  فق��ط!! فأي��ن أنت��م أيُّ
ولغتكم، وأكثرك��م في احلقيقة يتآم��ُر عليها جميعاً!! 
واعلموا كذلك أْن ال عودة للالجئن وال تعويض، ألّنهم 
حس��َب هذا القانون، قد غادروا ه��ذه األرض التي هي 
ليس��ت لهم أصالً، فهي بالد اليهود وعاصمتها القدس 
��دة. فهل علمتم بعَد هذا أَنّ م��ا ينادي به الغرب  املوَحّ
واليه��ود م��ن دميوقراطياٍت وحقوِق إنس��اٍن، إمنا هو 
َضِحٌك عل��ى الذقون وافتراٌء على الل��ِه وعلى الناس!! 

فهل وعيتم هذا وأدركتموه؟!
واعلم��وا أّيها القوم أّننا لن ُنطِبّ��َع مع اليهود ولو 
لم يبَق مّنا إالّ رجل واحٌد، وما دام هذا القرآن ُيتلى بَن 
ظهراَنْين��ا، وأَنّ فلس��طَن لنا ولْن ُنغاِدره��ا مهما طال 
الزمن واش��تَدِّت احمِلَُن والكروب. واعلموا أُيّها الزعماء 
أَنّ امل��رَء ُيْحَش��ُر مع َمْن أحّب. فَمْن واَلى اليهوَد ُحِش��َر 
معهم، وَمْن والى املس��لمن ُحِشَر معهم!! واعلموا بُكِلّ 
تأكي��ٍد ثانيًة أَنّ اليه��وَد هم اليهود َغِض��َب اللُه عليهم 
وَلَعَنه��م، وأََمَرن��ا أْن ال نواليه��م، فقال ع��ّز وجّل: <يا 
ه��ا الذيَن آمن��وا ال تتوَلّْوا قوماً َغِض��َب اللُه عليهم>،  أيُّ
اليهودي��ة  أَنّ  ثالث��ًة،  تأكي��ٍد  وب��ُكِلّ  كذل��ك  واعلم��وا 
خبيث��ٍة،  واح��دٍة  كأٍس  م��ن  تش��ربان  والصهيوني��ة 
وهم��ا وجهان لعملة واحدة، فال تنخِدع��وا أو َتْخَدُعوا 
بالتالعِب باملصطلحات، فالصهيونية بنُت اليهودية، 
واليهودية أّمها وأبوها، وال ف��رق بينهما إالّ في اللفظ، 
كما أّنه ال فرَق في حقيقة األمِر عندهم بن متشِدٍّد وغير 
متش��ِدّد وبن يس��اٍر ومين ومتطِرّف، أو غير متطّرف 
فُكلُّه��م يه��ود. الله��َمّ إّننا نك��ره اليه��وَد وَم��ْن ُيحُبّهم 
ويس��كُت على جرائمهم أو ُيحِس��ُن الظَنّ بهم. ونطالب 
باجلهاد سبيالً أوَحَد للرِدّ على عدوانهم، وطردهم من 

بالدنا. اللهَمّ اشهْد ، اللهَمّ إّني بلغُت...{

انطالق
»سفينة الحرية 3« 

لكسر حصار غزة

أطلق��ت هيئ��ة فلس��طينية ف��ي قط��اع غ��زة، 
ي��وم األح��د، رحلة بحرية ه��ي الثالثة م��ن نوعها 
خ��الل العام اجل��اري، في محاول��ة لرفع احلصار 

اإلسرائيلي املفروض منذ عام 2006.
و»س��فينة احلرية الثالثة«، انطلقت من ميناء 
غزة باجتاه »احلدود الشمالية« للقطاع، حسب ما 

أعلنت هيئة »احلراك الوطني لكسر احلصار«.
وقال بس��ام املناصرة، املتحدث باسم الهيئة، 
ف��ي كلمة ل��ه خالل مؤمت��ر عقد أم��ام مين��اء غزة، 
وحضره مراس��ل األناضول: »نعلن اليوم انطالق 

الرحلة البحرية الثالثة لسفينة احلرية«.
وأكد املناصرة أن »هذه الرحالت تأتي لتأكيد 
حق الفلسطينين في املياه اإلقليمية قبالة شواطئ 

نقل��ت »رويت��رز« ع��ن أح��د املص��ادر أن عمليات 
االستيراد س��تبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجياً لتصل 

إلى ذورتها في أيلول 2019.
قالت املصادر لرويترز إن استيراد الغاز الطبيعي 

اإلسرائيلي من أجل إعادة تصديره.
ش��ركة دولفينوس املصرية اخلاص��ة وقعت في 

شباط املاضي اتفاقاً الستيراد الغاز من إسرائيل.
أثن��ى الرئي��س املص��ري عب��د الفت��اح السيس��ي 
على صفقة اس��تيراد الغاز، وقال إن بالده تس��تهدف 
أن تصب��ح مرك��زاً إقليمياً لت��داول الطاقة في الش��رق 

األوسط.
أث��ار االتف��اق جدالً في األوس��اط املصرية بش��أن 
جدوى اس��تيراد الغاز من إس��رائيل، ف��ي الوقت الذي 
بدأت في��ه مصر اإلنت��اج م��ن حقلها البح��ري »ُظهر« 
الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر املتوسط وأحد أكبر 

اكتشافات الغاز العاملية في السنوات األخيرة.

غزة، وإنش��اء مين��اء يربط غزة بالعال��م، وهذا ما 
كفله القانون الدولي«.

الهيئ��ة رحلت��ن بحريت��ن، خ��الل  وأطلق��ت 
األش��هر املاضي��ة، ف��ي محاول��ة لكس��ر احلص��ار 

اإلسرائيلي املتواصل.
وكان��ت الرحلة األول��ى في 29 أي��ار املاضي، 
لك��ن اجلي��ش اإلس��رائيلي اعترضها. أم��ا الثانية 
فكانت في 10 من الش��هر املاض��ي، ومت اعتراضها 

أيضاً.
ولم حتدد الهيئة وجهة الس��فينة الثالثة، لكن 
هذه الرحالت عادة ما حتاول الوصول إلى قبرص، 
غير أن قوات البحرية اإلسرائيلية تعترضها، وهو 

مصير يتوقع أن تلقاه هذه الرحلة. 

مبوجب االتفاق سيجري 
تصدي��ر م��ا قيمت��ه 15 مليار 
الطبيع��ي  الغ��از  م��ن  دوالر 
اإلس��رائيلي على مدى عش��ر 
س��نوات. ينص االتف��اق على 
توريد كمي��ة إجمالي��ة قدرها 
64 مليار متر مكعب من الغاز 

على مدى العشر سنوات.
وص��ف رئي��س ال��وزراء 
اإلسرائيلي بنيامن ننت ياهو 
ي��وم توقي��ع االتفاقي��ة بأن��ه 

»يوم عيد«.
وزير الطاقة اإلس��رائيلي يوفال ش��تاينتز قال إن 
االتفاق��ات هي أهم صفق��ات تصدير مع مصر منذ وقع 

البلدان معاهدة السالم في 1979.
مص��ر كان��ت تبيع الغ��از إلى إس��رائيل ف��ي عهد 

ف��ي  يتمث��ل  »حراكن��ا  املناص��رة:  وأض��اف 
مظاهرة بحرية سلمية لرفض اإلرهاب الصهيوني 
)اإلس��رائيلي( بح��ق أس��طول احلري��ة اخلام��س 
)اجلمع��ة املاضي��ة(، والقرصن��ة الت��ي ق��ام به��ا 

االحتالل بحق املتضامنن األجانب األبرياء«.
واس��تولى اجليش اإلس��رائيلي في الس��نوات 
املاضية على العديد من سفن املتضامنن الدولين 
التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وكان آخرها 

اجلمعة املاضية.
ويق��ول املتضامن��ون إنه��م يهدفون م��ن هذه 
الس��فن إلى إرسال رسالة إلى العالم بوجوب رفع 
حلص��ار اإلس��رائيلي الظالم املف��روض على قطاع 

غزة منذ أكثر من أحد عشر عاماً.{

الرئيس املخلوع حسني مبارك.
شركة إيني اإليطالية اكتشفت حقل ُظهر املصري 
في 2015 ويحوي احتياطيات تقدر بثالثن تريليون 

قدم مكعبة من الغاز.{

وزراء إسرائيلّيون: ال هدنة مع حماس دون إعادة جثث جنودنا
اجلنود قبل أي اتفاق«.

من جهته، قال وزير املواصالت واالس��تخبارات يس��رائيل كاتس، 
حس��ب صحيفة »معاريف«، إنه س��يعرض خطة تهدف إلى االنفصال 
التام عن قطاع غزة. وأش��ار كاتس أن خطته تهدف إلى اش��تراط عدم 

تقدمي أي مساعدات للقطاع، قبل إعادة جثث اجلنود.
بدوره، قال وزير البناء واإلس��كان يؤاف غاالنت، حس��ب صحيفة 
»يديع��وت أحرن��وت« العبري��ة، إن من الصع��ب التوصل إل��ى اتفاق 
طويل املدى مع حماس. وأفاد بأن الضغوط التي متارس على حماس 

وغزة آتت ثمارها وجعلتهم يعيدون حساباتهم.
وحتتجز »حماس«، منذ عام 2014 أربعة إس��رائيلين، 
بينهم جندّيان، لم يعرف حتى اآلن مصيرهما، حيث ترفض 
احلركة تقدمي معلومات عم��ا إذا كانا على قيد احلياة أو لقيا 
حتفهم��ا، قبل إطالق احلكومة اإلس��رائيلية س��راح معتقلن 

فلسطينين.
ويوم اجلمعة، ذكرت قناة »ريشت كان« اإلسرائيلية، أن 
»الكابنيت« س��يدرس اخلطة املصرية الت��ي قدمها نيكوالي 
ميالدينوف مبعوث األمم املتحدة لعملية الس��الم في الشرق 

األوسط، بشأن الهدنة بن إسرائيل و»حماس«.
واالثنن املاضي، كشفت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، 
وأوضح��ت  للتهدئ��ة.  املصري��ة  اخلط��ة  تفاصي��ل  بع��ض 
الصحيف��ة، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة برفقة عدد من الدول 

العربية، إلنهاء العنف في القطاع.{

أكد وزراء إس��رائيليون، يوم األحد، أن أي هدنة س��تعقد مع حركة 
»حم��اس«، يج��ب أن تتضمن اإلف��راج عن جثث اجلنود اإلس��رائيلين 

احملتجزة لديها.
وقال��ت وزي��رة الع��دل إيلي��ت ش��اكيد، حس��ب القن��اة العاش��رة 
اإلس��رائيلية، إن »أي اتفاق مع حماس يجب أن يضمن بقاء غزة بدون 

سالح، إضافة إلى إعادة جثث اجلنود احملتجزين«.
وأش��ارت ش��اكيد إلى »ضرورة عدم تكرار األخط��اء التي ارتكبت 
بعد حرب لبنان الثانية التي سببت تعاظم قوة حزب الله اللبناني«.

ونّوه��ت ب�»ض��رورة ن��زع الس��الح وضم��ان األمن كام��ال وعودة 

مصر تبدأ استيراد الغاز اإلسرائيلي بداية عام 2019
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»هنّية«: وفدنا سيغادر إلى القاهرة حاماًل رؤية حماس لجميع الملفات
أعل��ن إس��ماعيل هنّية رئي��س املكتب السياس��ي 
ل�»حم��اس« يوم الثالثاء، أن وف��د حركته الذي وصل 
غزة قبل س��تة أيام، س��يعود إلى العاصم��ة املصرية 
القاهرة حامالً رؤية احلركة جلميع امللفات املطروحة 

للنقاش.
جاء ذل��ك في كلمة ألقاها هنّية خالل اجتماع عقد 
مع مؤسس��ات املجتم��ع املدن��ي، ووجه��اء، وفصائل 
فلس��طينية في قطاع غزة، حتت عنوان »لقاء الوحدة 

والعودة«.
وق��ال هنّية إن »وفد حم��اس القيادي الذي وصل 
غ��زة اخلميس املاض��ي، س��يعود إلى القاه��رة حامالً 

رؤية احلركة لكل امللفات التي مت طرحها للنقاش«.
السياس��ي  »املكت��ب  ناق��ش  هني��ة:  وأض��اف 
ل�»حم��اس« خ��الل اجتماع��ات متواصل��ة ف��ي األيام 
اخلمس��ة املاضي��ة، كل التطورات احمليط��ة بالقضية 

الفلسطينية«.
احلرك��ة  رؤي��ة  س��يحمل  »الوف��د  أن  وتاب��ع 
وتصوراتها حول املصاحلة وكسر احلصار، واحلديث 
عن التهدئ��ة، ومواجهة اعت��داءات االحت��الل، وإعادة 

بناء املشهد الفلسطيني على أسس قوية«.
السياس��ي  املكت��ب  »نقاش��ات  أن  ومس��تدركا 
املتعل��ق  األمريك��ي  للق��رار  أيض��ا  تطرق��ت  حلم��اس 

باالعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل، ونقل الس��فارة 
األمريكية إليها، ومس��يرات الع��ودة الكبرى، وحصار 

قطاع غزة«.
ولف��ت إلى أن حركته »اتخذت ع��دداً من القرارات 
خالل نقاش��اتها، وقيادة حم��اس راعت ف��ي قراراتها 
أن القضاي��ا ال تخص حركة حم��اس وحدها، إمنا هي 

قضايا وطنية«.
من جانبه، أوضح نائب رئيس املكتب السياسي 
للحركة صالح العاروري في كلمته باملناسبة نفسها، 
»أن حراك أعضاء املكتب السياس��ي األخير له سببان 
مركزيان، هما املصاحلة واس��تعادة الوحدة، وكس��ر 

احلصار الظالم عن قطاع غزة«.
وأك��د الع��اروري أن احلركة س��تظل تب��ذل جهداً 
حقيقي��اً للوصول إل��ى املصاحلة واس��تعادة الوحدة 
الوطني��ة، آمالً من الكل الفلس��طيني أن يس��ير في هذا 

االجتاه.
وش��دد على جّدية حماس وإدراكه��ا بأن الوحدة 
الوطني��ة ه��ي الس��بيل الوحي��د للتص��دي ملؤام��رات 
االحت��الل، وهي الس��بيل لتحقيق اإلجنازات، مش��يراً 
إل��ى أن »أي أس��لوب نضال��ي نتبن��اه جميع��اً يحقق 
إجن��ازات، بينما ونحن متفرقون يضي��ع جهدنا هباء 

منثورا«.
وفي ما يتعلق بحصار غزة، أشار الى أن »احلركة 
تب��ذل جهده��ا في املج��االت كاف��ة وم��ع كل األطراف، 
ضمن املع��ادالت في املنطقة واملصال��ح والتقاطعات، 

آملن أن ننجح في كسر احلصار عن قطاع غزة«.{

يزيد أوضاع القطاع سوءاً.
وج��اء ذل��ك وس��ط حديث ع��ن وجود مس��اع 
أميركي��ة ل�«تغيي��ر تفويض وكالة أون��روا« كونها 
أدت إلى »اس��تمرار وتفاقم أزم��ة الالجئن«، بينما 
كشفت مجلة »فورين بوليسي« مؤخرا عن رسائل 
بري��د إلكترون��ي كتبها كبي��ر مستش��اري الرئيس 
األميركي وصهره جاريد كوشنر، تدعو إلنهاء عمل 

وكالة »أونروا«.
وتق��دم الوكال��ة مس��اعدات حلوال��ي خمس��ة 
مالي��ن الج��ئ م��ن فلس��طن ف��ي األردن ولبن��ان 
وس��وريا واألراضي الفلس��طينية احملتلة، تش��مل 
والبني��ة  واإلغاث��ة  الصحي��ة  والرعاي��ة  التعلي��م 
التحتي��ة وحتس��ن املخيم��ات والدع��م املجتمعي 
واإلق��راض الصغي��ر واالس��تجابة الطارئة مبا في 

ذلك في أوقات النزاع املسلح.
وم��ن ش��أن وق��ف عمله��ا خنق م��ا تبق��ى من 

متنفس اقتصادي لسكان القطاع احملاصر.
وقد ازداد الوضع س��وءاً ف��ي القطاع بعد حظر 
االحتالل -مؤخراً- أكثر من ألف صنف من الس��لع 

والبضائع من الدخول إلى قطاع.
ونّب��ه جم��ال اخلض��ري ال��ذي ي��رأس اللجنة 
إج��راءات  أن  إل��ى  احلص��ار  ملواجه��ة  الش��عبية 
إسرائيل اجلديدة تهدد مبزيد من االرتفاع القياسي 
في معدالت الفقر والبطالة في صفوف س��كان غزة 

الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.
واش��ترطت إس��رائيل عق��ب اجتم��اع ملجل��س 
ال��وزراء األمن��ي املصغ��ر برئاس��ة رئيس ال��وزراء 
بنيامن ن��نت ياهو، تخفيف احلص��ار مقابل التزام 

الفصائل الفلسطينية بالتهدئة من جانبها.{

األخيرة جن��د أن الرئيس لم يعد ي��رى في حركة فتح 
تنظيم��اً مينحه الوالء والطاع��ة، وهو ما قد يراه خطراً 
محدقاً به؛ خش��ية وصول أحد ه��ذه القيادات للحكم، 
أو حتى منافسته في بعض امللفات؛ لذلك فهو يحاول 
أن يحتكر القرار، س��واء بإقالة قيادات محسوبة على 
تي��اره، أو نفي هذا القيادي في موقع سياس��ي خارج 

فلسطن، كما حصل مع قيادات سابقة«.
 وكان الفت��اً في اآلون��ة األخيرة انته��اج الرئيس 
للسياس��ية ذاته��ا ف��ي إقصاء قي��ادات خ��ارج حركة 
فت��ح من مواقع قيادية، س��واء في منظم��ة التحرير أو 
الس��لطة الفلس��طينية، وخي��ر مثال عل��ى ذلك جتريد 
الرئيس لتيس��ير خالد عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحري��ر م��ن موقعه رئيس��اً لدائرة ش��ؤون الالجئن 
التابع��ة للمنظم��ة، والت��ي كان��ت حكراً عل��ى اجلبهة 

الدميقراطية منذ 22 عاماً.
 وفي الس��ياق ذاته، نوه القيادي في حركة فتح، 
عب��د الل��ه عب��د الله، ف��ي حدي��ث ل�»عرب��ي21«، بأن 
»موضوع إقالة القدوة من مواقعه القيادية في حركة 
فتح لم يتم حسمها بعد، حيث رفض الرئيس استقالة 
القدوة التي تقدم بها قبل شهرين، ولكن يبدو أن تطوراً 
جرى في الساعات األخيرة بن الرئيس والقدوة، ُفسر 

بشكل خاطئ من قبل وسائل اإلعالم«.
 وف��ي م��ا يخ��ص اإلقاالت األخ��رى الت��ي طاولت 
قي��ادات فتحاوية، رف��ض عبد الله التعلي��ق على هذا 

املوضوع.
مزيد من االنشقاقات

 من جانب آخر، اعتبر أس��تاذ العلوم السياس��ية 
ف��ي جامعة األم��ة، حس��ام الدجني، ما يج��ري داخل 
حركة فتح في الفترة األخيرة يؤكد »غياب املؤسس��ة 
التنظيمي��ة داخ��ل احلرك��ة، حي��ث ل��م تع��د تقتص��ر 
التيارات املتنافس��ة داخل احلركة على كل من دحالن 
وعب��اس، ب��ل أصبح��ت فت��ح تتج��ه نح��و مزي��د من 

االنشقاق داخل التيار الواحد«.
 ويفس��ر أس��تاذ العل��وم السياس��ية، ف��ي حديث 
ل�»عرب��ي21«، ه��ذه احلال��ة إل��ى »هيمن��ة الرئي��س 
عباس وفريق��ه احمليط به على مفاص��ل التنظيم، من 
منطلق أن الرئيس يتعامل مع 
حركة فتح من منطق )العزبة( 
ولي��س ضمن نطاق املؤسس��ة 
التنظيمية التي حتكمها قوانن 
وتسلسل إداري يجب احترامه 
حملاس��بة  قانون��ي  ونظ��ام 
املقصرين، ولكن ما يجري على 
األرض هو أن حركة فتح باتت 
بي��د مجموعة من األش��خاص 
بنف��وذ واس��ع، هم  يتمتع��ون 
من يقررون سياس��ية احلركة 
ومصاحله��م  ألهوائه��م  وفق��اً 

الشخصية«.{

قالت وزيرة خارجية النرويج التي تزور قطاع 
غ��زة إن الوضع ف��ي القط��اع صعب للغاي��ة، وإن 
كثيراً م��ن الش��باب العاطلن عن العم��ل فقدوا كل 
أمل في مس��تقبل أفضل؛ فيما تتواصل احتجاجات 
نقابات فلسطينية تضامنا مع عمال مطرودين من 
وكال��ة غوث وتش��غيل الالجئن )أونروا(، وس��ط 
تده��ور كبير لألوض��اع االقتصادي��ة واالجتماعية 

في القطاع احملاصر.
وتأت��ي زي��ارة الوزي��رة النرويجي��ة إل��ى غزة 
بعد أيام من احتجاز س��لطات االحتالل اإلسرائيلي 
سفينة »العودة« النرويجية و»احلرية« السويدية، 

اللتن شاركتا في رحلة للكسر احلصار عن غزة.
ورس��م املس��ؤولون في غزة صورة قامتة عن 
األوض��اع االجتماعي��ة واالقتصادي��ة ف��ي القطاع، 
بس��بب تش��ديد احلص��ار واس��تمرار االعت��داءات 
مصلح��ة  ض��د  إج��راءات  واتخ��اذ  اإلس��رائيلية 
الفلسطينين، وكان آخرها طرد مئات املوظفن من 

»األونروا«.
وقف��ة  الفلس��طينية  النقاب��ات  جتم��ع  ونظ��م 
احتجاجية أم��ام مق��ر الوكالة مبدينة غ��زة، دعماً 
ملوظفيها الذين أنهيت عقودهم، ويبلغ عددهم ألف 

موظف.
وتعاني الوكالة األممية من أزمة مالية خانقة 
ج��راء جتمي��د واش��نطن ثالثمئة ملي��ون دوالر من 

أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دوالر.
حتت��اج  األون��روا  إن  املتح��دة  األمم  وتق��ول 
217 ملي��ون دوالر، محذرة من احتم��ال أن تضطر 
الوكالة خلفض برامجها بشكل حاد والتي تتضمن 
مس��اعدات غذائي��ة ودوائية، وهو ما من ش��أنه أن 

يعي��ش البي��ت الفتح��اوي عل��ى صفي��ح إقاالت 
مفاجئة ش��نها الرئيس محمود عب��اس منذ أيام بحق 

قيادات وازنة في احلركة.
وبدأت احلملة بإقالة رئيس هيئة شؤون األسرى 
واحملررين عيس��ى قراق��ع، والقيادي محم��د النحال، 
م��ن رئاس��ة مؤسس��ة رعاية أس��ر الش��هداء، واإلقالة 
املفاجئ��ة لناصر القدوة من موقعه رئيس��اً ملؤسس��ة 
ياسر عرفات، وسحب ملف اإلعالم والثقافة والتعبئة 
الفكرية من القدوة، وهي إحدى الدوائر التابعة حلركة 

فتح.
وتباين��ت دواف��ع الرئي��س إلقالة ه��ذه القيادات، 
فبحس��ب مص��ادر فتحاوية أقي��ل قراقع بع��د انتقاده 
لس��لوك الرئي��س بخصم��ه لروات��ب األس��رى داخ��ل 
الس��جون وذويهم املنتمن حلركة حماس، فيما كانت 
دواف��ع إقال��ة النحال إث��ر خالفات نش��بت بينه وبن 
مستش��ار الرئيس محمود الهباش، بعد تالعب األخير 

بأسماء بعثة احلج لهذا العام من ذوي الشهداء.
فيما يرى مراقبون أن الرئيس عباس يحاول بهذه 
السياس��ة الدفع بحركة فتح نحو مزيد من االنشقاق، 
خصوص��اً أن اإلق��االت األخي��رة طال��ت قي��ادات م��ن 
الصف األول احملسوبن على تيار الرئيس، على عكس 
ما كان يجري في الس��ابق من إقال��ة قيادات فتحاوية 

محسوبة على منافسه في احلركة محمد دحالن.
إرباك الرئيس

 من جانبه، أكد النائب عن حركة فتح احملس��وب 
عل��ى تي��ار دح��الن، ماج��د أبو ش��مالة، أن »سياس��ة 
خصوم��ه  ض��د  الرئي��س  ينتهجه��ا  الت��ي  اإلقص��اء 
السياس��ين تش��ير إلى حال��ة اإلرباك التي يعيش��ها 
الرئي��س، فه��و من جهة يح��اول أن يضع ح��داً حلالة 
الغض��ب الت��ي يعيش��ها الص��ف الفتح��اوي بس��بب 
سياس��ة التفرد بالق��رار الت��ي ينتهجه��ا الرئيس منذ 
وصوله للس��لطة، وش��يطنة كل من يح��اول أن يبدي 
رأي��ه في ملفات سياس��ية حتت��اج إلى قرار مش��ترك، 
خصوصاً في ظل الضغوط السياس��ية واالقتصادية 

التي متر بها السلطة«.
 وأض��اف أب��و ش��مالة أن��ه »بالنظ��ر للس��نوات 

أوضاع غزة تزداد تدهورًا
وهذه مؤشرات االنفجار

وعباس يقيل قيادات فتحاوّية
من الصف األول.. لماذا؟
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إيران وأميركا: موعد مع التهدئة.. هل يحقق أغراضه؟
طهران �� فرح الزمان شوقي

بع��د فترة من تب��ادل التهديدات والرس��ائل احلادة 
اللهج��ة ب��ن الوالي��ات املتح��دة وإي��ران، وصل��ت ح��د 
احلدي��ث ع��ن »أم املعارك«، لت��دل عل��ى أن البلدين باتا 
على ش��فير حرب، فاجأ الرئيس األميركي دونالد ترامب 
اجلمي��ع بإعالن اس��تعداده للق��اء الق��ادة اإليرانين بال 
ش��روط مس��بقة، في تطور قد يدفع البلدي��ن إلى مرحلة 
تهدئ��ة، عل��ى الرغ��م م��ن أن الوالي��ات املتح��دة ال ت��زال 
ماضية مبش��روع إعادة العقوبات على إيران والضغط 
االقتصادي والسياس��ي على النظ��ام احلاكم، وما يقابل 
ذلك م��ن تلوي��ح املس��ؤولن اإليرانين ب��أوراق قوة في 
يدهم، أبرزها مضيق هرمز، وفي ظل تش��ديد على رفض 

التفاوض حتت الضغوط.
رد املس��ؤولن اإليرانين على مقترح ترامب للحوار 
جاء بلهج��ة هادئة، مع طرحهم ش��روطاً لذل��ك، أبرزها 
العودة لالتف��اق النووي، وض��رورة بناء جس��ور الثقة 
قب��ل التفاوض، في ما يبدو محاول��ة لتبرير احلوار أمام 
الش��عب اإليراني واملتش��ددين في هذا املل��ف. وبينما ال 
يزال من املبكر احلديث ع��ن خطوات فعلية حلوار كهذا، 
تبرز حتركات الوسيط الُعماني، الذي يتدّخل كلما ترتفع 
وتي��رة األزم��ات مع أمي��ركا، فوزير اخلارجي��ة العماني 
يوس��ف بن علوي الذي كان في واشنطن والتقى نظيره 
األميرك��ي مايك بومبيو، مؤكداً أن على الواليات املتحدة 
وإيران إيجاد فرص لتالفي الدخول في صراع، س��يصل 
طهران خالل أيام وجيزة، مع العلم أن مس��قط أدت دوراً 
أساسياً في التحضير لالتفاق النووي عام 2015 عندما 

استضافت لقاءات متهيدية بن األطراف املعنية به.
»الع��ودة إلى مس��ار التهدئة ب��دأت بإعالن مفاجئ 
لترام��ب خ��الل مؤمت��ر صحاف��ي م��ع رئي��س ال��وزراء 
اإليطالي جوس��يبي كونتي في واشنطن االثنن، إذ قال: 
»س��أجتمع بالتأكيد مع )املسؤولن في( إيران إذا أرادوا 
االجتم��اع. ال أعلم إن كانوا مس��تعدين بع��د. أعتقد أنهم 
س��يرغبون في االجتماع على األرجح في نهاية املطاف، 
وأنا مس��تعد للقاء في أي وقت يرغب��ون فيه«. وأضاف 
ترامب أنه ليس لديه »أي شروط مسبقة« لالجتماع مع 

اإليرانين.
ويتحف��ظ غالبي��ة املس��ؤولن في الداخ��ل اإليراني 
عل��ى اخت��الف انتماءاته��م عل��ى مس��ألة احل��وار م��ع 
الواليات املتحدة حالياً ألس��باب ترتبط بالعداء وغياب 

الثق��ة، لكنه��م مع ذل��ك يحاول��ون اليوم حتقي��ق توازن 
ف��ي التصريحات، عل��ى الرغم من تناق��ض الكثير منها. 
فالرئي��س اإليران��ي حس��ن روحان��ي الذي ل��ّوح بورقة 
إغالق مضيق هرمز بعد أن أعلنت واشنطن نّيتها تصفير 
ع��داد ص��ادرات النفط اإليرانية، قال إن بالده ال تس��عى 
إلح��داث توتر في املنطقة أو عرقلة تدف��ق النفط، إال أنها 
ل��ن تتخلى عن حقها في تصديره. واعتبر خالل لقاء مع 
عدد من الس��فراء األجانب في طهران، أن قرارات اإلدارة 
األميركي��ة عابرة، داعياً إلى تبدي��ل الضغوط املفروضة 

على بالده إلى فرص.
وبعدم��ا ق��ال املتحدث باس��م اخلارجي��ة اإليرانية 
به��رام قاس��مي، في مؤمت��ر صحافي يوم االثنن س��بق 
تصريح��ات ترامب اجلديدة بس��اعات، إنه ال ميكن فتح 
ح��وار مع الوالي��ات املتحدة، رد املدير السياس��ي ملكتب 
الرئي��س اإليران��ي، حميد أبو طالب��ي، عليها مبا يوضح 
النظ��رة اإليراني��ة الراهن��ة للع��رض األميرك��ي، بالقول 
إن عل��ى م��ن يدع��و للح��وار ويؤم��ن بأنه وس��يلة حلل 
اخلالف��ات أن يلتزم أدواته احلقيقية. ووضع أبو طالبي 
ش��روطاً أمام الواليات املتحدة، أوله��ا املطالبة باحترام 
اإليرانين، وهو الذي يعني وقف توجيه أصابع االتهام 
إلى طهران ولومها على كل مل��ف، وثانيها وقف العداء، 
والذي قد يتحقق بتعليق سياسات الضغط االقتصادي 
وفرض احلظ��ر والعقوبات، وثالثها وه��و األهم العودة 

لالتفاق النووي. 

أما رئيس جلنة األمن القومي، حش��مت الله فالحت 
بيش��ه، الذي تس��لّم هذا املنصب منذ فت��رة وجيزة، وهو 
من يطل��ق تصريحات جدلية على ش��اكلة انتقاده لدور 
روسيا في سورية والتشكيك في استغاللها لبالده، فرّد 
على ع��رض ترامب بتصريح��ات الفتة للغاي��ة، معتبراً 
صراح��ة أن��ه »ال ينبغ��ي أن يتح��ّول احلوار م��ع أميركا 
إل��ى أمر محظ��ور ومحّرم«، مؤكداً عدم وج��ود أي توّجه 
اس��تراتيجي لدى الطرفن خلوض حرب. واقترح إيجاد 
خ��ط اتصال أحمر بن الطرفن مين��ع تصاعد األزمة من 
قب��ل الالعب��ن املؤثرين في أس��وأ احل��االت. ونقلت عنه 
وكال��ة »إيس��نا« أن عامل غي��اب الثق��ة زاد من صعوبة 
وصل القنوات الدبلوماس��ية، إل��ى جانب وجود عراقيل 
تضعها أط��راف ثالثة وصفها بالرجعي��ة والصهيونية 
وهي التي تس��تغل العداء اإليران��ي األميركي لصاحلها، 
منوهاً إلى »أهمي��ة الدور اإليراني في حفظ أمن املنطقة، 
فإذا ظلت أميركا تتغاضى عن��ه وأصرت على التصعيد 
فهذا س��ينعكس على أمن الش��رق األوس��ط«، في إشارة 
من��ه إلى ما س��يحصل في ح��ال وقوع املواجه��ة التي ال 

يريدها الطرفان على ما يبدو.
»ف��ي املقاب��ل، ب��رزت تصريح��ات إيراني��ة أخ��رى 
متش��ددة، فوزي��ر الداخلية عبد الرض��ا رحماني فضلي 
قال إن »الواليات املتحدة ليست أهالً للثقة. كيف ميكننا 
أن نثق في هذا البلد بعد أن انس��حب بش��كل أحادي من 
االتفاق الن��ووي؟«، كما نقلت عنه وكال��ة »فارس«. كما 
أن نائ��ب رئي��س البرمل��ان علي مطه��ري قال إن��ه »لو لم 
ينس��حب ترامب م��ن االتفاق النووي ويف��رض عقوبات 
على إيران ملا كانت هناك أي مش��كلة في املفاوضات مع 
أميركا«، مضيف��اً أن »التفاوض مع األميركين س��يكون 

إذالالً اآلن«.
ه��ذه التصريح��ات أظه��رت اخت��الف املس��ؤولن 
اإليراني��ن ف��ي درجات ومس��تويات الرد عل��ى العرض 
األميرك��ي، وذل��ك يعتم��د عل��ى مؤسس��ة صن��ع الق��رار 
والتي��ار الذي ينتم��ون إليه، لكنهم يتفقون على مس��ألة 
ض��رورة بناء جس��ر الثق��ة والع��ودة لالتف��اق النووي، 
فم��ن دون ذلك ال ميكن تبرير احلوار ال ألنفس��هم وال أمام 
املتش��ددين في ه��ذا امللف بال��ذات. وذكر ن��واب كثر من 
جلن��ة األمن القومي والسياس��ات اخلارجي��ة أن احلوار 
مع أميركا يس��تلزم بالفعل ترميم مس��ألة الثقة ومن ثم 
الدخ��ول ف��ي مباحث��ات، وه��ذا يتحقق من خ��الل الكف 
ع��ن محاولة زعزعة الداخل وإيجاد ش��رخ بن الش��ارع 

والسلطة، كما قالوا.
وكما حت��اول طهران حتقيق توازن سياس��ي، فهي 
على الضفة العس��كرية تس��تخدم ذات اخلط��اب الرامي 
لرف��ع قوة الردع. وس��بق ص��دور تصريح��ات روحاني 
التي تؤك��د أن بالده ال تري��د إثارة مش��كل وال منع مرور 
النفط بساعات قليلة تصريحات أخرى على لسان قائد 
الق��وات البحرية حس��ن خان��زادي، الذي ق��ال إن إبقاء 
هرم��ز مفتوح��اً مرتبط بتحق��ق مصالح طه��ران التي ال 

ترى أن واشنطن تؤثر في هذا القرار.
كل هذه التطورات تشي بأن املستقبل يخبئ الكثير 
للعالق��ات اإليرانية األميركية، الت��ي يرى كثر في الوقت 
الراهن أنه إذا حتققت بعض الش��روط وُوجدت الظروف 
املناس��بة، فقد يجد الطرفان نفسيهما على طاولة حوار، 
س��تضع لها طه��ران مب��رراً مقنعاً وس��تتعامل معها من 
منطلق الندية والقوة كما حصل متاماً خالل املفاوضات 
النووية، وذلك يعتمد على س��لوك اإلدارة األميركية وما 

ستقدمه إليران التي ال تريد حرباً.{

روحاني يخاطب الشعب اإليراني
عشّية عقوبات ترامب.. ماذا قال؟

قال الرئيس اإليراني الش��يخ حس��ن روحاني، 
إنهم س��ينفتحون على احلوار مع الواليات املتحدة 
األمريكي��ة إذا ع��ادت إلى االتفاق الن��ووي. جاء ذلك 
في كلمه ل��ه نقلها التلفزيون احلكومي اإليراني يوم 
االثنن، حيث أش��ار إلى أن املفاوضات مع الواليات 
املتحدة لن يك��ون لها معنى مع اس��تمرار عقوباتها 

على بالده.
ولفت روحاني إلى أن مقترح الرئيس األمريكي، 
دونالد ترامب، بإجراء حوار مع إيران دون ش��روط 
مسبقة، الهدف منه التأثير في الرأي العام األمريكي 

من أجل االنتخابات املقبلة.
واتهم روحان��ي ترامب بإط��الق مقترحه للقاء 
القيادة اإليرانية دون شروط مسبقة؛ من أجل اطالق 

اضطرابات ف��ي إيران. وأوضح قائالً: »ليس هناك جدوى من دع��وة للمفاوضات أثناء العقوبات، 
شرطنا للمفاوضات هو أن يظهر الطرف اآلخر صدقه، ويعود إلى التزاماته باالتفاق النووي، ليس 

لدينا أي شروط مسبقة للمفاوضات«.
وأردف: »األس��اس ف��ي املفاوضات هو الوف��اء، فكيف نتفاوض مع من غ��ادر الطاولة وفرض 

العقوبات«.
وأشار إلى أن إيران ليست وحدها في مواجهة الواليات املتحدة، بل إن الدول األخرى األطراف 
في االتفاق أبدت التزامها به. وتابع بأن »الشركاء األوروبين والبلدان األخرى عملوا ما بوسعهم، 

إال إننا ننتظر منهم إجراءات ملموسة«.
وتابع: »س��يبدأ احلظر الفعلي في غضون ثالثة أشهر، لقد وعدتنا أوروبا، والصن، وروسيا، 
مبقاوم��ة احلظر الق��ادم، في هذه الظروف تعد الدول اآلس��يوية مهمة جداً بالنس��بة إلينا، ولكن ال 

توجد عوائق أمام تطوير عالقاتنا مع أوروبا«.
وفي 8 أي��ار املاضي، أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، االنس��حاب من االتفاق الذي يقّيد 

البرنامج النووي اإليراني في االستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
وأعل��ن ترام��ب عزمه عل��ى إع��ادة العم��ل بالعقوب��ات االقتصادية عل��ى طهران والش��ركات 

والكيانات التي تتعامل معها.{

لليوم التاس��ع على التوالي تتواصل احتجاجات 
الغض��ب ف��ي إي��ران وت��زداد حدته��ا وتتس��ع دائرتها 
لتش��مل مدن��اً ومناط��ق ف��ي مختل��ف أنح��اء الب��الد، 
وخصوصاً في قم، وس��ط الب��الد، والعاصمة طهران، 
فيما أخ��ذت تتحول إلى مظاهرات دموية بعد س��قوط 

أول قتيل فيها.
رموز النظ��ام أصبحت هدف��اً للمتظاهرين، الذين 
خرجوا احتجاج��اً على الظروف االقتصادية الس��يئة 
وانهي��ار التوم��ان والفس��اد، فهاجم��وا ح��وزة ديني��ة 
وهتف��وا ضد املرش��د والس��لطة الدينية وسياس��اتها، 

باإلضافة إلى حزب الله، كما حدث في مدينة قم.
ويشكل وصول االحتجاجات إلى مدينة قم، التي 
تعتب��ر حوزته��ا العلمية املرك��ز العلمي للش��يعة بعد 
النجف في العراق، أق��وى صفعة للماللي، بالنظر إلى 
أهميته��ا الدينية. وأفادت أنباء ب��أن االحتجاجات في 
قم، التي تضم عش��رات مؤسس��ات واملدارس العلمية 
ويزيد عددها على س��تن مؤسس��ة ومدرسة، انطلقت 
من امليدان الرئيس��ي فيها »ميدان توحيد«، حيث هتف 

املتظاهرون ضد حزب الله واملرشد األعلى.
ووفق��اً لتقارير، فقد امت��دت التظاهرات من مدينة 
شيراز في اجلنوب إلى األهواز في الغرب، مروراً بقم في 
وسط البالد، إلى طهران في الشمال ومشهد في شرقي 
الب��الد. إضاف��ة إلى هذه امل��دن، ش��ملت االحتجاجات 
مشهد وكرج وخميني شهر وآراك واألهواز وغندريجان 

وجنف أباد وقرجك ورامن واشتهارد.
وخ��الل ه��ذه االحتجاج��ات ص��رخ املتظاه��رون 
بهتاف��ات مث��ل »خامنئ��ي.. اخج��ل وات��رك الب��الد«، 
و»امل��وت للدكتات��ور« و»ال تخاف��وا ال ال تخاف��وا كلن��ا 

متحدون معاً« و»الغالء والنكبة.. املوت لروحاني«.
ف��ي  قتي��ل  أول  س��قوط  اجلمع��ة  ي��وم  وش��هد 
االحتجاج��ات األخي��رة، وذل��ك بعدم��ا أف��ادت تقارير 
بأنه س��قط في مدينة كرج إلى الغرب من طهران، فيما 

حتدثت أنباء عن اعتقال العشرات.
يشار إلى أن التظاهرات اإليرانية بدأت احتجاجاً 
على التضخم وتدهور س��عر العملة اإليرانية وقيمتها 
وانتش��ار الفس��اد، باإلضافة إلى متويل إيران ألذرعها 
في العراق واليمن ولبنان، باإلضافة إلى ضخ األموال 

الطائلة حلماية النظام السوري.
وتأت��ي ه��ذه التظاه��رات ف��ي وق��ت يترق��ب فيه 
اإليراني��ون بقلق ما س��تؤول إليه الظ��روف واألوضاع 
االقتصادية إث��ر إعادة فرض العقوبات األميركية على 
طهران، التي ستدخل املرحلة األولى منها في األسبوع 

املقبل.
وكانت واش��نطن قد انسحبت من االتفاق النووي 
مع إيران، فيما توعد الرئي��س األميركي دونالد ترامب 
بفرض عقوبات »شديدة األثر« على االقتصاد اإليراني 
عل��ى مرحلتن، األول��ى في الس��ابع م��ن آب اجلاري، 

والثانية في اخلامس من تشرين الثاني املقبل.{

مظاهرات الغضب في إيران من قم  إلى جميع المحافظات
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شروط إسرائيلية تقّوض 
صفقة التهدئة

فلس��طينية  قيادي��ة  مص��ادر  كش��فت 
مطلعة في غزة أن وفد احلركة، الذي يرأس��ه 
نائ��ب رئيس املكتب السياس��ي م��ن اخلارج 
ص��الح الع��اروري ويض��م عض��وي املكتب 
السياس��ي م��ن غ��زة خلي��ل احلي��ة وروحي 
مشتهى، س��يبلغ رئيس جهاز االستخبارات 
العامة املصري��ة الوزير الل��واء عباس كامل 
ومس��اعديه مبواق��ف احلرك��ة الت��ي تواَفق 
بع��د  السياس��ي،  املكت��ب  أعض��اء  عليه��ا 
سلس��لة اجتماعات داخلي��ة مطّولة عقدوها 
من��ذ اخلميس املاضي، وأخ��رى مع الفصائل 
الفلسطينية. وقالت إن لدى احلركة »مرونة 
جت��اه الورق��ة املصرية املعّدل��ة للمصاحلة، 

وستبلغ مصر مبوافقتها عليها«.
وعلى صعيد التهدئة، كش��فت املصادر 
والش��روط  الط��رح  ترف��ض  »حم��اس«  أن 
اإلس��رائيلية، وقالت إن وفد احلركة س��يبلغ 
مصر املوافقة عل��ى تهدئة تعيد األوضاع في 
القطاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرتها عليه 

عام 2007.
وأضاف��ت أن احلرك��ة ترف��ض التهدئة 
ف��ي مقابل عودة األوضاع إلى ما قبل انطالق 
مسيرات العودة في 30 آذار املاضي، أو وفقاً 
التف��اق التهدئة عام 2014 ال��ذي وضع حداً 

للعدوان اإلسرائيلي على القطاع.

ماتيس يؤيد إنشاء قيادة 
عسكرية أميركية للفضاء

أّكد وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس، 
أنه يوافق »متام��اً« على أّن البنتاغون يجب 
أن ُينشئ قيادة عسكرية مخصصة للفضاء.

وكان الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب 
ق��د أم��ر البنتاغ��ون ف��ي حزي��ران املاض��ي 
ال��ذراع  لتك��ون  فضائي��ة  »ق��وة  بتش��كيل 
السادس��ة ف��ي اجلي��ش األميرك��ي وتضم��ن 
الفض��اء. وق��ال  ف��ي  الس��يطرة األميركي��ة« 
ترامب آنذاك: »للدفاع عن أميركا، ال يكفي أن 
نكون موجودين في الفضاء، يجب أن نهيمن 

على الفضاء«.
البنتاغ��ون  ُيق��ّدم  أن  املتوّق��ع  وم��ن 
اقتراح��ات إل��ى الكونغ��رس تتعل��ق بكيفية 

تنفيذ أمر ترامب.
وبحس��ب مس��ودة تقرير حص��ل عليها 
موقع »ديفانس وان« اإلخباري العس��كري، 
فإّن واضعي اخلطط في البنتاغون يعملون 
على حتدي��د مجموعة من اخلط��وات تتعلق 

بالفضاء.
وس��أل أح��د الصحافي��ن وزي��ر الدفاع 
األميرك��ي عم��ا إذا كان يؤي��د إنش��اء قي��ادة 
للفض��اء، فأج��اب ماتيس: »نع��م، بالتأكيد. 
علين��ا التعامل م��ع الفضاء على أنه س��احة 
قتال تتط��ّور، وبالتأكيد فإّن القيادة القتالية 

هي أحد األشياء التي مُيكننا إنشاؤها«.

شهيدان من »القسام« 
بقصف إسرائيلي شرق غزة

قتلت »إس��رائيل« ناش��َطْن في »كتائب 
حلرك��ة  العس��كرية  ال��ذراع  القس��ام«، 
»حم��اس«، ف��ي محاول��ة ملواصل��ة الضغط 
عل��ى احلرك��ة، الت��ي تعه��دت ب��أن تدّفعه��ا 
الثمن. وعكس القصف اإلسرائيلي استخفافاً 
بجهود التهدئة، وكاد أن يشعل حرباً جديدة، 
خصوص��اً أن ع��دداً م��ن القادة السياس��ين 
للحرك��ة كان��وا ف��ي امل��كان املس��تهدف، من 
بينهم نائب رئيس مكتبها السياس��ي صالح 

الع��اروري، ل��وال ت��دارك األم��ور قب��ل فوات 
األوان، وتدّخ��ل مصري ملنع تدهور األوضاع 

على األرض.
وأعلن��ت احلرك��ة أن القصف أس��فر عن 
 24( مرج��ان  أحم��د  الناش��َطْن  استش��هاد 
سنة( وعبد احلافظ الس��يالوي )23 سنة(، 
وأك��دت أنه��ا تنظ��ر »بخط��ورة بالغ��ة إل��ى 
تعمد اس��تهداف االحتالل اإلسرائيلي موقعاً 
لكتائب القس��ام ش��مال قطاع غ��زة«. وحمل 
الناطق باس��م احلركة فوزي برهوم سلطات 
االحتالل »تبعات كل هذا التصعيد«. وش��دد 
ف��ي تصريح صحاف��ي، عل��ى أن »املقاومة ال 
ميك��ن أن تس��لم لالحت��الل بفرض سياس��ة 
قصف املواقع واس��تهداف املقاومن من دون 
أن يدف��ع الثم��ن«، وه��ي »ق��ادرة عل��ى قض 

مضاجعه وجعله ال يعرف الهدوء«.

سلفاكير: السالم بات 
حقيقة وكاذب من ُيشّكك

الس��ودان  جن��وب  دول��ة  رئي��س  أك��د 
سلفاكير ميارديت، أّن »السالم بات حقيقة« 
في ب��الده، في وق��ت رّحب فيه األم��ن العام 
ل��ألمم املتح��دة أنطونيو غوتيري��ش بتوقيع 
اتفاق لتقاسم الس��لطة في جنوب السودان، 
داعياً إلى تطبيقه »سريعاً وبالكامل« من أجل 
إنهاء نحو خمس سنوات من احلرب األهلية. 
املواطن��ن  م��ن  حش��داً  س��لفاكير  وخاط��ب 
جتمعوا الستقباله في مطار العاصمة جوبا 
الت��ي وصلها آتياً من اخلرطوم غداة توقيعه 
اتف��اق اقتس��ام الس��لطة واحلكم م��ع ممثلي 
املعارضة وس��ط األهازيج، أّن السالم حتّقق 
في جنوب السودان »وكل من يشكك في ذلك 

كاذب«.
وبعدم��ا أف��اد ب��أن احلكوم��ة س��تنّظم 
احتفاالً كبيراً مبناس��بة توقيع اتفاق السالم 
مبش��اركة رؤس��اء دول اإلقلي��م بالعاصم��ة 
جوبا قريباً، بّن سلفاكير أن الوفد احلكومي 
املف��اوض س��يبقى ف��ي اخلرط��وم ملواصل��ة 
التباح��ث م��ع مجموع��ات املعارض��ة حول 
بقي��ة القضايا العالقة التي ل��م يتم التوصل 

التفاق بشأنها.

وليامسون: بريطانيا قوة 
عسكرية من »الدرجة األولى«

ق��ال وزي��ر الدف��اع البريطان��ي جاف��ن 
ق��وة  دوم��اً  س��تظل  ب��الده  إن  وليامس��ون، 

عسكرية من »الدرجة األولى«.
وكان��ت رئيس��ة الوزراء تيري��زا ماي قد 
قال��ت ف��ي حزي��ران املاض��ي إن تقري��راً أفاد 
بتش��كيكها في وض��ع اململكة املتح��دة كقوة 
عس��كرية من »الدرجة األولى« غير صحيح. 
لكن عندما سئلت بشكل مباشر رفضت تكرار 
العب��ارة، مكتفية بالقول إنه��ا تريد أن تكون 

بريطانيا »دولة رائدة في مجال الدفاع«.
»أتالنتي��ك  ملرك��ز  وليامس��ون  وق��ال 
كاونسيل« لألبحاث في واشنطن: »بريطانيا 
الع��ب عامل��ي كبي��ر وكن��ا عل��ى ال��دوام قوة 

عسكرية من الدرجة األولى وسنظل كذلك«.

ر العالم: التعامل  ترامب يحذِّ
التجاري مع إيران ممنوع

ح��ذر الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 
العال��م من التعامل جتارياً مع إيران مش��يداً 
»األكث��ر  بأنه��ا  وصفه��ا  الت��ي  بالعقوب��ات 
إيالماً على اإلطالق« التي فرضتها واش��نطن 
ودخلت حيز التنفيذ الثالثاء املاضي، وس��ط 
مزيج من مش��اعر الغضب والقلق والتحدي 

في اجلمهورية اإلسالمية. 
وق��ال ترامب في تغري��دة على »تويتر« 
إن »العقوبات اإليرانية ُفرضت رسمياً. هذه 
العقوبات هي األكث��ر إيالماً التي يتم فرضها 
عل��ى اإلط��الق، وفي تش��رين الثاني، س��يتم 

تشديدها إلى مستوى جديد«. 
وأض��اف أن »أي جهة تتعام��ل جتارياً 
مع إي��ران لن يكون بإمكانها التعامل جتارياً 
مع الواليات املتحدة. ال أسعى إلى شيء أقل 

من السلم العاملي«. 

الحرس الثوري: حرضنا الحوثيين 
على مهاجمة الناقلتين

اعترف قائد باحل��رس الثوري اإليراني 
بأن الهجوم احلوثي الذي اس��تهدف ناقلتي 
النفط الس��عوديتن في مضي��ق باب املندب 

كان بطلب من احلرس الثوري.
وقال قائد عمليات مقر »ثار الله« التابع 
للح��رس الث��وري، ناصر ش��عباني: »طلبنا 
النف��ط  اليمني��ن أن يهاجم��وا ناقلت��ي  م��ن 
الس��عوديتن، ففعلوا ذلك«، بحس��ب وكالة 

»فارس« اإليرانية. 
وأضاف شعباني أن ميليشيات احلوثي 
في اليمن، وميليش��يات حزب الله اللبناني، 

متثالن العمق اإليراني في املنطقة.
إال أن الوكال��ة اإليراني��ة، حذف��ت اخلبر 
بع��د دقائ��ق م��ن نش��ره، ف��ي أول اعت��راف 
إيراني صريح بدعم ميليشيات احلوثي، من 

صفحاتها.
وكان حتالف دعم الشرعية في اليمن قد 
أعلن إحباط هجوم حوثي اس��تهدف ناقلتي 
نفط سعوديتن في مضيق باب املندب قبالة 

السواحل الغربية لليمن.

 مؤسسات تلجأ إلى المحكمة 
ضد »قانون القومية« اليهودية

قدمت القيادات السياسية واالجتماعية 
العربي��ة داخ��ل فلس��طن احملتلة، التماس��اً 
للمحكم��ة العلي��ا ض��د قانون القومي��ة الذي 
يعرف »إس��رائيل« على أنه��ا الدولة القومية 
للش��عب اليه��ودي على أس��اس أن��ه قانون 
عنص��ري يلغ��ي احلق��وق املدني��ة والقومية 
للفلس��طينين في وطنهم ويخالف للمواثيق 

الدولية.
وقال احملامي حسن جبارين مدير مركز 
عدالة احلقوقي لألقلية العربية في فلسطن 
تقدمن��ا  ب��رس:  فران��س  لوكال��ة  احملتل��ة 
بالتم��اس للمحكم��ة العلي��ا على كاف��ة بنود 
القانون باس��م مركز عدالة وجلن��ة املتابعة 
العلي��ا للجماهي��ر العربي��ة في »إس��رائيل« 
والقائم��ة املش��تركة ف��ي الكنيس��ت، وجلنة 

رؤساء السلطات احمللية العربية.
وج��اء ف��ي االلتم��اس أن عل��ى احملكمة 
العلي��ا التدخ��ل وإبط��ال قان��ون األس��اس، 
لكون��ه قانون��اً عنصرياً وميّس بش��كل كبير 
بحقوق اإلنسان، ومخالفاً للمواثيق الدولية 
التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي 

إلى نظام عنصرى.

ليبرمان: مستعدون ألي 
سيناريو بشأن صواريخ غزة

قام وزي��ر احلرب في حكوم��ة االحتالل 
أفيغ��دور ليبرم��ان بزيارة مدينة س��ديروت 
على احلدود مع غزة بعد إطالق صواريخ من 

القطاع باجتاه البلدات احمليطة بالقطاع.
ف��ي  أمن��ي  ملصن��ع  زيارت��ه  وخ��الل 
س��ديروت، قال ليبرم��ان: »علينا االطمئنان، 
فنح��ن نعرف ما نق��وم به وكي��ف نفعل ذلك 
اإلس��رائيلي  »اجلي��ش  أن  مؤك��داً  ومت��ى«، 

مستعد ألي سيناريو«.
وأشار ليبرمان إلى أن احلادثة األخيرة 
لس��قوط صواري��خ ناجم��ة ع��ن »صراعات 

داخلية« في غزة.
وأض��اف: »نح��ن نأمل أن س��كان قطاع 
غزة س��يجبرون قياداتهم عل��ى بذل اجلهود 
وامل��وارد لتطوي��ر اقتص��اد القط��اع، ولي��س 
حلفر األنفاق وصناع��ة الصواريخ وإطالقها 
عل��ى »إس��رائيل«، م��ا يع��رض كافة س��كان 

قطاع غزة للخطر«.

لقطات سريعة

الدفعة األولى من العقوبات األميركية 
على إيران.. تدخل حيز التنفيذ

دخلت الدفع��ة األولى من العقوبات التي ق��ررت الواليات املتحدة إعادة 
فرضها على إيران حيز التنفيذ، يوم الثالثاء، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي 
على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من االتفاق التاريخي حول 

امللف النووي اإليراني املوقع عام 2015.
وتش��مل الدفعة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثالثاء، جتميد التعامالت 

األولي��ة،  امل��واد  وواردات  املالي��ة 
كم��ا تس��تهدف قطاعي الس��يارات 
وس��تعقبها  التج��اري.  والطي��ران 
ف��ي تش��رين الثاني تدابي��ر تطاول 
قطاع��ي النفط والغ��از، إضافة إلى 

البنك املركزي اإليراني.
األميرك��ي،  الرئي��س  ووّق��ع 
دونال��د ترامب، ي��وم االثن��ن، أمراً 
تنفيذياً من ش��أنه إعادة فرض عدد 
من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 
ثالثة أشهر على انسحاب واشنطن 
من االتف��اق النووي، وذل��ك بعد أن 

أبدى في وقت سابق، استعداده للقاء الزعماء اإليرانين في أي وقت للتوصل 
إلى اتفاق جديد، بحسب ما نقل عنه مسؤولون أميركيون.

وقال ترامب، في بيان، إن سياس��ة الوالي��ات املتحدة هي »فرض أقصى 
ضغ��ط اقتصادي عل��ى البالد )إي��ران(«، حس��بما نقلت وكالة »أسوش��ييتد 

برس« األميركية.
ورّد الرئي��س اإليراني، حس��ن روحان��ي، على عرض نظي��ره األميركي، 
املتعلق بفتح حوار غير مش��روط بن الطرفن، قائ��اًل إنه »ال معنى للتفاوض 
بالتزام��ن مع وج��ود عقوبات، فللحوار بنيان خاص يق��وم أوال على الصدق، 
ويس��تند ثانياً إلى نّي��ة الوصول لنتيجة«، معتبراً أن��ه على ترامب أن يرجع 
كثي��راً إل��ى الوراء مبا يحقق ش��روط إي��ران لتقبل التفاوض، وب��أن الواليات 
املتح��دة األميركي��ة مديون��ة لبالده، ويجب س��داد م��ا عليها إثر س��نوات من 

احلصار والتدخل والعداء.
ولم يتخّوف روحاني كثيًرا من حزمة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ 
العملي، لكنه رأى أن احلزمة القادمة في تشرين الثاني ستكون هي األساس، 
كونها تس��تهدف النفط واملبادالت املصرفية، موضحاً أن األطراف الباقية في 
االتفاق أعطت وعوداً إليج��اد حلول تضمن بيع النفط اإليراني واحلفاظ على 

العالقات املالية مع البالد.
واس��تقبلت طهران دخ��ول الدفعة األول��ى من العقوب��ات األميركية حيز 
التنفيذ، بحزمة قرارات لردع املضاربن بالعملة جتنباً ملزيد من تدهور س��عر 
صرف العملة احمللية أمام الدوالر األميركي، واحلد من ارتفاع أس��عار الس��لع 

وارتباك األسواق.{

األميركي��ة  الس��فارة  أعلن��ت 
ل��دى أنق��رة أن الوالي��ات املتح��دة ال 
ت��زال صديقة قوي��ة وحليفة لتركيا، 
رغ��م التوت��رات احلالي��ة ب��ن أنقرة 
وواش��نطن. ج��اء ذل��ك ف��ي تغريدة 
عل��ى حس��اب الس��فارة عل��ى تويتر 
أن  أضاف��ت  حي��ث  الثالث��اء،  ي��وم 
البلدي��ن بينهما »اتص��ال اقتصادي 

حيوي«.
ونف��ت الس��فارة صح��ة األنباء 

الت��ي حتدثت ع��ن توقع مس��ؤول أميركي ارتف��اع الدوالر ليعادل س��بع ليرات 
تركية، مؤكدة أنه »ملفق وال أساس له من الصحة ويدعو إلى االنزعاج«.

ونق��ل تلفزيون »س��ي إن إن ت��رك« عن مصادر دبلوماس��ية ي��وم الثالثاء 
قولها إن وفداً من مس��ؤولن أتراك سيتوجه إلى واشنطن خالل يومن ملناقشة 

اخلالف بن البلدين العضوين في حلف شمال األطلسي )ناتو(.
وأضافت املصادر أن أنقرة وواش��نطن توصلتا إلى اتفاقات مس��بقة بشأن 

قضايا معينة، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وتوت��رت العالق��ات ب��ن البلدين بع��د فرض واش��نطن األس��بوع املاضي 
عقوب��ات عل��ى وزيري��ن تركين عل��ى خلفي��ة محاكمة الق��س األميرك��ي أندرو 
برانس��ون بتهمت��ي التجس��س واإلره��اب، وقال الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغان إن تركيا س��ترد بتجمي��د األصول اململوكة لوزي��ري الداخلية والعدل 

األميركين في تركيا »إن وجدت«.
وفرضت أنقرة رس��وماً على س��لع أميركية رداً على الرسوم التي فرضتها 
الواليات املتحدة على الصلب واألملنيوم. وفقدت الليرة التركية 27% من قيمتها 
ه��ذا العام، والمس��ت -يوم االثنن- مس��توى منخفضاً عن��د 5.5 ليرات مقابل 

الدوالر.{

واشنطن: أنقرة صديقة قوية 
وحليفة رغم الخالف
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اليمن: مجزرة الحديدة عشّية
مفاوضات جنيف: الحل السياسي طارئ

أياً كان املسؤول عن املجزرة بحق أهالي احلديدة 
اليمني��ة الت��ي وقع��ت ي��وم اخلمي��س 2018/8/2، 
وأدت إلى س��قوط م��ا يزيد على 150 مدني��اً بن قتيل 
وجريح، وس��ط تبادل اتهامات باملسؤولية عنها بن 
احلوثين والتحالف بقيادة الس��عودية، يبقى املؤكد 
أن طرفي احلرب في اليمن يس��تهينان بحياة املدنين 
في قتالهما حلسم الصراع ملصلحتهما، وهو ما أثبتته 
عشرات املجازر التي شهدتها ما تزيد على ثالثة أعوام 
من احلرب، سقط خاللها آالف الضحايا املدنين الذين 
حتّولوا إلى أرقام في ظل غياب حتقيق جدي يحاسب 
املسؤولن عن الهجمات التي ترقى إلى جرائم حرب. 

املجزرة الت��ي وقعت بينم��ا كان املبعوث الدولي 
إلى اليم��ن، مارتن غريفيث، يس��تعد لق��راءة إحاطته 
ح��ول اليمن أمام مجل��س األمن الدولي، ش��ّكلت دليالً 
جدي��داً على الكلف��ة الكبيرة للحرب عل��ى املدنين في 
احلدي��دة، م��ا يفترض أن يع��زز موق��ف األمم املتحدة 
التحال��ف  لناحي��ة ض��رورة الضغ��ط عل��ى كل م��ن 
واحلكومة اليمنية واحلوثين لوقف احلرب، وبالتالي 
استعجال احلراك الدولي إليجاد حل سياسي. لكن في 
املقابل، فإن احلديدة قد تكون »نقطة ساخنة« تقّوض 
جهود عقد احملادثات التي أعلن غريفيث موعدها في 6 

أيلول املقبل، مبا يعيد األمور إلى احلسم العسكري.
وف��ي تفاصي��ل م��ا ج��رى، حس��ب ش��هود عيان 
ورواي��ات محلي��ة، فق��د تطاي��رت أش��الء العدي��د من 
املواطن��ن م��ن س��كان مدين��ة احلدي��دة، مبجزرت��ن 
منفصلتن، في كٍل من »س��وق الس��مك«، وأمام بوابة 
مستش��فى الث��ورة العام، أكب��ر مستش��فيات املدينة، 
من ج��ّراء ث��الث ضرب��ات خلّفت مج��زرة دامي��ة، في 
واح��دة من أكث��ر املناط��ق ازدحاماً بالس��كان، قبل أن 
تكتظ مستش��فيات املدينة بعشرات اجلرحى وبجثث 
القتل��ى، الذين وص��ل عددهم إلى 52 قتي��الً وأكثر من 
مائ��ة جري��ح، وفق��اً ملكت��ب وزارة الصح��ة اخلاض��ع 
للحوثي��ن ف��ي احملافظة. ووفق��اً للرواية الت��ي قدمها 
مدي��ر مركز األورام في مستش��فى الثورة، ياس��ر نور، 
فق��د جتّم��ع أمام بواب��ة طوارئ املستش��فى عش��رات 
اجلرحى وأهال��ي الضحايا القادم��ون من »احملوات« 
)سوق السمك(، بعد قصفهم هناك، لتستهدف عندها 

غارتان جديدتان جتّمع املدنين أمام املستشفى.
وعلى الرغم من نفي التحالف أن يكون قد نفذ أي 
عمليات في احلديدة يوم اخلميس، كما نقلت وس��ائل 
إعالم س��عودية عن املتحدث الرس��مي باسمه العقيد 
تركي املالكي، ال��ذي اتهم احلوثين بتنفيذ عملية قتل 
املدنين في احلديدة، إال أن مصادر محلية أكدت سماع 
أص��وات حتليق طائ��رات أثناء املج��زرة، التي بدا كما 
لو أنها هاجمت أهدافاً مفترضة في »س��وق الس��مك«، 
وتابعت لإلجه��از على اجلرحى خالل إس��عافهم إلى 
املستش��فى، ال��ذي يفصله ش��ارع عن موق��ع املجزرة 

األولى، وبينهما دقائق فقط.
املزدحم��ة  اليمني��ة  امل��دن  م��ن  احلدي��دة  وُتع��د 
بالكثافة الس��كانية، وجاء القصف ف��ي اثنن من أكثر 
األماكن حركة في »سوق السمك«، وبوابة »مستشفى 
الثورة«، وهو املستشفى احلكومي األهم في احلديدة، 
واس��تقبل خ��الل النص��ف األول من ع��ام 2018، وفقاً 
لتقري��ر رس��مي ع��ن املستش��فى، أكث��ر م��ن 344 ألف 
ش��خص للعالج، في املدينة التي تعي��ش صيفاً حاراً 
ت��زداد مع��ه األم��راض، ف��ي ظ��ل األوضاع املعيش��ّية 
والصحية الصعبة، التي يقاس��يها الس��كان، علماً أن 
احلدي��دة ومنطق��ة تهامة عموماً تعّد م��ن بن املناطق 

األكثر فقراً وتنتشر فيها املجاعة منذ سنوات.
ووفق��اً للص��ور والتفاصي��ل املرتبط��ة مبجزرتي 
املوقع��ن  ف��إن  احلدي��دة،  ف��ي  الدام��ي  اخلمي��س 
املس��تهدفن هما في مناطق مدني��ة بعيدة عن مناطق 
اجلنوبي��ة  الضواح��ي  ف��ي  املباش��رة،  االش��تباكات 
للمدين��ة، ومن غير املنطق��ي أن يكونا هدفاً عس��كرياً، 
األمر الذي يضع عالمات استفهام كبيرة حول ما وراء 
استهداف املدنين، خصوصاً أن للطائرات السعودية 
واإلماراتي��ة تاريخ��اً طويالً من اس��تهداف التجّمعات 
املدنية »م��ن طريق اخلطأ«، بحس��ب التبرير املعتاد، 
مب��ا في ذل��ك األس��واق وحف��الت الزف��اف أو مجالس 

العزاء.

وقالت منس��قة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، 
لي��زا غران��دي، في بي��ان إن مستش��فى الث��ورة الذي 
تع��رض للغارة »ه��و األكبر ف��ي اليمن وأح��د املرافق 
الطبية القليلة العاملة ف��ي املنطقة. ويوجد فيه واحد 
من أفض��ل مراكز ع��الج الكوليرا في املدين��ة«. ولفتت 
إلى أن مئ��ات اآلالف يعتم��دون على هذا املستش��فى. 
وقالت: »ش��هدنا في كل يوم من هذا األس��بوع حاالت 
كولي��را جدي��دة ف��ي احلدي��دة، تأثير ه��ذه الضربات 
م��رّوع، كل ش��يء نحاول فعل��ه للحد من أس��وأ تفٍش 
للكولي��را في العال��م معرض للخطر«. وفي الس��ياق، 
قال��ت منظمة الصحة العاملي��ة إن اليمن قد يكون على 

شفا تفشٍّ جديد للكوليرا.
واستغل احلوثيون مجزرة اخلميس منذ اللحظات 
األولى، لربطها بانعقاد مجلس األمن، واعتبر رئيس ما 
ُيس��مى »اللجنة الثورية العليا«، محمد علي احلوثي، 
أن القصف ميثل »حتدياً سافراً  ملجلس األمن«. وُقرئت 

مجزرة احلديدة في 
زاوي��ة  م��ن  أكث��ر 
مرتبطة أوالً وأخيراً 
الدولي��ة  باجله��ود 

للسالم، إذ بدا أن اس��تهداف موقعن مدنين يأتي في 
محاول��ة إلحباط ه��ذه اجلهود رمبا، وإيصال رس��الة 
حتدٍّ للمجتمع الدولي متعلق��ة بالضغوط حول وقف 
العمليات العسكرية في احلديدة. أما الزاوية األخرى، 
وباعتب��اره قصفاً جوياً اس��تهدفت عش��رات املدنين، 
يكون احلوثيون هم »املس��تفيد« من املجزرة، ليؤكدوا 
للعال��م أن املدنين هم الضحية للعمليات العس��كرية 
للتحال��ف. وت��داول خصوم احلوثي��ن روايات كثيرة 
تفي��د ب��أن احلوثين ه��م الذي��ن قصفوا املستش��فى، 
واس��تدّلوا عل��ى ذل��ك مبش��اهد بثته��ا قناة املس��يرة 
التابع��ة ل�»أنصار الل��ه« ظهرت فيه��ا بقايا صواريخ 
ه��اون ف��ي املكان املس��تهدف، وه��و ما يفيد، بحس��ب 

هذه الرواية، بأن احلوثين قصفوا املستشفى بقذائف 
الهاون إللص��اق التهمة ب�»التحالف« وزيادة الضغط 

الدولي عليه. 
ُيذكر أن مجزرة احلديدة ليست األولى من نوعها، 
إذ س��قط آالف الضحايا من املدنين في اليمن، بقصف 
جوي، وصل��ت ذروتها باس��تهداف مجل��س عزاء في 
»الصال��ة الكب��رى« بالعاصم��ة صنعاء في تش��رين 
األول 2016. وم��ع ذل��ك، ف��إن غ��ارات اخلمي��س تعّد 
األعن��ف واألكث��ر بش��اعة منذ أش��هر، حن اس��تهدف 
التحال��ف حفل زف��اف في محافظة حجة، في نيس��ان 
املاضي، ليتحول إلى م��أمت جماعي، ذهب كغيره، من 

دون الوصول إلى مسؤول واحد عن هذه اجلرائم.{

خمسة مرشحين لرئاسة الحكومة العراقّية... ودعم أميركي حاسم للعبادي
ما زالت بوصلة الكتل السياس��ية التي أعلن عن 
فوزه��ا ف��ي النتائ��ج األولي��ة لالنتخاب��ات العراقية، 
املطعون بها قضائياً، غير مس��تقرة على اجتاه ثابت 
نحو تش��كيل حكومة جديدة للعراقي��ن، فاخلالفات 
احلالية بن الكتل السياس��ية ه��ي الكبرى من نوعها 
منذ عام 2003، وسبق أن استغرقت الكتل السياسية 
في العراق ما بن تسعة أيام إلى ستن يوماً لتشكيل 
احلكومات املاضية برئاس��ة إياد ع��الوي ثم إبراهيم 
اجلعفري، ثم نوري املالك��ي 2006 و2010، وصوالً 
إل��ى حي��در العب��ادي ع��ام 2014، إال أن احلكوم��ة 
احلالي��ة قد يس��تغرق تش��كيلها فت��رة طويل��ة، وفقاً 
ملصادر سياسية عراقية، قالت إن »العملية السياسية 
بحاجة من ش��هر إلى اثنن إضافين إلجناز احلكومة 

اجلديدة في حال لم يحصل شيء جانبي«.
وم��ع مطلع األس��بوع املقب��ل تك��ون االنتخابات 
ق��د مضى عليه��ا فعلي��اً ثالثة أش��هر بالع��راق، دون 
أن تك��ون هن��اك نتائ��ج رس��مية معلن��ة أو معتم��دة 
قضائي��اً، فاالنتخاب��ات التي ُطع��ن بنزاهتها ما زالت 
قي��د التحقيق يدوي��اً من قبل فريق ج��رى انتدابه من 
مجلس القضاء، بعد جتميد عمل مسؤولي املفوضية 
السابقن ومنعهم من الس��فر، وسط توقعات بسجن 
عدد منه��م بتهمة الفس��اد املالي والتزوي��ر والتالعب 
بالنتائج والتحيز ألطراف سياس��ية ومرشحن دون 

غيرهم.
وم��ن املق��رر أن يعقد عدد م��ن الكتل السياس��ية 
العراقي��ة اجتماع��اً جدي��داً، ف��ي من��زل زعي��م قائمة 
»الفتح«، القيادي مبليش��يا احلش��د هادي العامري، 
لبح��ث م��ا مت االنتهاء منه ف��ي االجتماع��ات املاضية 
دون التوص��ل إلى نتيجة، وهو اس��م رئي��س الوزراء 
املقب��ل وال��وزارات األمنية والس��يادية ف��ي احلكومة 
املقبل��ة، ومقت��رح منح ال��وزارات اخلدمي��ة كالبلدية 
والكهرب��اء والري ل��ذوي اختص��اص، وإخراجها من 

خانة احملاصصة بن الكتل.
وق��ال قي��ادي ب��ارز ف��ي حتال��ف »الفت��ح«، إن 
»االجتماع��ات املتواصلة تهدف لالس��تعجال ببلورة 
اتفاق بن كتل الفتح ودول��ة القانون وكفاءات وكتلة 
إرادة«، مبيناً أن »هذه الكتل حسمت أمرها في حتالف 
ثابت سيعلن عنه مبا يزيد عن 80 نائباً، واالجتماعات 
حالياً تتركز عل��ى إقناع حتالف النصر بزعامة حيدر 
العب��ادي باالنضمام معنا«. وتابع قائالً إن »الصورة 
احلالي��ة متمحورة حول معس��كرين ش��يعيَّن، األول 
بزعام��ة ه��ادي العام��ري ون��وري املالك��ي، والثاني 
بزعام��ة مقتدى الص��در وعمار احلكيم. واملعس��كران 
يتس��ابقان نحو الكتلة الكبرى التي لها حق تش��كيل 
احلكومة، والطرفان يقدمان إغراءات لألكراد والسّنة، 

للدخول معهم في من سيحس��م في النهاية الس��باق 
لصالح أحد األطراف«.

وتوق��ع أن »تك��ون األي��ام املقبل��ة حاس��مة ف��ي 
بل��ورة التحالف��ات، كون نتائ��ج العد والف��رز اليدوي 
س��تعلن قريباً أيضاً، وم��ن بعدها س��تتم الدعوة إلى 
جلسة برملانية أولى، فهناك مهلة شهر واحد لتشكيل 
احلكومة، وهو ما يعني أن احلكومة لن تولد في أفضل 

احلاالت خالل هذا الشهر أو حتى الشهر املقبل«.
وخالل الس��اعات ال�48 املاضية ُس��ّربت أس��ماء 
خمس ش��خصيات عراقي��ة جرى طرحها م��ن أطراف 
كت��ل »الفتح« و»دولة القان��ون« و»النصر« في بغداد 
وه��ي، ه��ادي العام��ري، ال��ذي م��ا زال مص��راً عل��ى 
أن يك��ون ه��و مرش��ح قائمت��ه الوحيد له��ذا املنصب، 
رغ��م املعارض��ة داخل قائم��ة »الفتح« الحت��كاره هذا 
الترش��يح، باإلضاف��ة إل��ى مستش��ار األم��ن الوطني، 
رئيس »هيئة احلش��د الش��عبي« فالح الفياض. وهو 
املع��روف بقربه م��ن إيران وحزب الل��ه وأحد أصدقاء 
رئيس النظام السوري بشار األسد، إضافة إلى طارق 
النج��م، وه��و مدير مكتب ن��وري املالكي خ��الل توليه 
احلكومة الس��ابقة، وأيضاً القيادي في حزب الدعوة، 
وزي��ر العم��ل احلال��ي محمد ش��ياع الس��وداني، وهو 

أيضاً من حزب الدعوة، فضالً عن حيدر العبادي.
وبحسب املصادر ذاتها، فإن »األقرب من بن تلك 
األس��ماء هو حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني، 
واألبع��د هو هادي العام��ري وفالح الفياض، بس��بب 
وجود حتفظ أميركي على الفياض حتديداً، ومعارضة 
األكراد والسّنة السم العامري«. ووفقاً للمصادر ذاتها 
فإن��ه »يجري أيضاً طرح موضوع أن تتولى الوزارات 
ال��وزارة  اخلدمي��ة ش��خصيات مس��تقلة م��ن أس��رة 
نفس��ها ومن ذوي االختصاص، بعد الفش��ل في توفير 

اخلدم��ات للعراقي��ن من قبل ش��خصيات سياس��ية، 
توّل��وا املهم��ة ف��ي وزارات الكهرباء وامل��اء والبلديات 

والعمل والشؤون االجتماعية وغيرها«.
وأك��دوا أن »الوزارات الس��يادية، مثل اخلارجية 
والدف��اع والداخلي��ة والتخطي��ط واملالي��ة، س��تبقى 
ضمن احملاصص��ة الطائفية واملكّوناتي��ة في العراق، 
فالداخلية للش��يعة والدفاع للس��نة واملالي��ة لألكراد 

واخلارجية للشيعة والتخطيط للسنة«.
القي��ادي ف��ي »ائت��الف دول��ة القان��ون« منصور 
البعيج��ي، ق��ال إن »هن��اك تفاهمات لك��ن ال حتالفات 
وش��يكة حت��ى اآلن«، مبيناً أن »حتال��ف الفتح ودولة 
القان��ون وج��زء من النص��ر بزعام��ة حي��در العبادي 
وكذلك كتل كردية وس��نية هو من ستنبثق عنه الكتلة 
الكب��رى، وبالتالي تش��كيل احلكوم��ة«. وذلك في أول 
إش��ارة من نوعها إلى وجود حت��رك لكتل داخل قائمة 
رئيس الوزراء لس��حبها إلى حتالفات أخرى، ما ميثل 

تهديداً لها بتفككها.
من جانبه قال القيادي في التيار الصدري، رئيس 
جلن��ة األمن والدف��اع ف��ي البرمل��ان املنتهي��ة واليته، 
حاك��م الزامل��ي، إن »اجلميع بانتظ��ار املصادقة على 
نتائ��ج االنتخاب��ات«. وأض��اف الزامل��ي أن »حتالف 
سائرون ميتلك عدداً كبيراً من املقاعد ولديه حتالفات 
وتفاهمات، وأعتقد أن األيام املقبلة بعد املصادقة على 
األسماء ستعلن الكتلة الكبرى«. وبّن أن »أي حكومة 
ال يتم من خاللها التفاهم على املهام أو امللفات الرئيسة 
ل��ن تكون ناجحة، حتدي��داً ملف طريق��ة إدارة الدولة 
ونزع الس��الح والقضاء على احملاصصة والفس��اد«. 
واعتب��ر أن »حتال��ف س��ائرون لديه حظ��وظ أكبر من 
غيره في عقد التحالفات م��ع مختلف الكتل العراقية، 

لكن ليس من بينها كتلة نوري املالكي«.{
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الكن��دي ه��و هج��وم عل��ى اململك��ة العربية الس��عودية، 
ويس��توجب اتخ��اذ موق��ف ح��ازم جتاهه ي��ردع كل من 
يحاول املساس بسيادة اململكة العربية السعودية، ومن 
املؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة )اإلفراج فوراً( وهو 

أمر مستهجن وغير مقبول في العالقات بن الدول.
وأضاف البيان أن اململكة العربية السعودية  تعّبر 
ع��ن رفضها املطل��ق والقاط��ع ملوقف احلكوم��ة الكندية، 
وتؤك��د حرصها على عدم التدخل في الش��ؤون الداخلية 
لل��دول مب��ا فيه��ا كن��دا، وترف��ض رفض��اً قاطع��اً تدخل 
الدول األخرى في ش��ؤونها الداخلية وعالقاتها بأبنائها 
املواطن��ن، وأن أي محاول��ة أخ��رى في ه��ذا اجلانب من 
كندا تعني أنه مسموح لنا التدخل في الشؤون الداخلية 
الكندية، ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن اململكة أحرص 

على أبنائها من غيرها، بحسب ما جاء في البيان.
ه��ذا وأعلن��ت الس��عودية جتمي��د كاف��ة التعامالت 
التجارية واالس��تثمارية اجلديدة ب��ن اململكة وكندا، مع 

احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.
وتعتق��ل الس��لطات الس��عودية ع��دداً م��ن الدع��اة 
البارزين والنش��طاء على خلفيات فكرية منذ عدة أش��هر 

دون تقدميهم للمحاكمة.{

أث��ار تصري��ح لوزي��رة اخلارجي��ة الكندي��ة غضب 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية، ودفعها إلى طرد الس��فير 
الكندي من الرياض واس��تدعاء س��فيرها، حيث اعتبرت 
مطالبة كن��دا باإلفراج عن معتقلي الرأي في الس��عودية 

تدخالً في شؤون اململكة الداخلية.
واعتبرت الس��عودية الس��فير الكندي ش��خصاً غير 
مرغ��وب في��ه، طالبة منه املغ��ادرة في م��دة أقصاها 24 
ساعة، على خلفّية ما صدر عن وزيرة اخلارجية الكندية 
بش��أن انتقادها لالعتقاالت في صف��وف املجتمع املدني، 
مطالبة السعودية باإلفراج عنهم فوراً بحسب ما ورد في 

بيان صدر فجر االثنن. 
وقال��ت اخلارجية الس��عودية إنها اطلع��ت على ما 
صدر ع��ن وزيرة اخلارجي��ة الكندية والس��فارة الكندية 
في اململكة، بشأن ما سّمته نشطاء املجتمع املدني الذين 
أُوقف��وا ف��ي اململك��ة، وإنه��ا حتث الس��لطات ف��ي اململكة 

لإلفراج عنهم فوراً.
وأك��دت ال��وزارة في بي��ان أصدرته مس��اء األحد أن 
ه��ذا املوق��ف الس��لبي واملس��تغرب من كن��دا ُيع��د ادعاًء 
غي��ر صحيح جملة وتفصيالً ومجافي��اً للحقيقة، وأنه لم 
ُي��َن على أية معلوم��ات أو وقائع صحيح��ة، وأن إيقاف 
املذكوري��ن مت م��ن قب��ل اجله��ة املختص��ة وه��ي النيابة 
العام��ة التهامه��م بارت��كاب جرائم توجب اإليق��اف وفقاً 
لإلج��راءات النظامي��ة املتبع��ة التي كفلت له��م حقوقهم 
املعتبرة ش��رعاً ونظام��اً، ووفرت لهم جمي��ع الضمانات 

خالل مرحلتي التحقيق واحملاكمة.
واعتب��رت ال��وزارة املوق��ف الكندي تدخ��الً صريحاً 
العربي��ة  للمملك��ة  الداخلي��ة  الش��ؤون  ف��ي  وس��افراً 
الس��عودية، ومخالفاً ألبس��ط األع��راف الدولية وجميع 
املواثي��ق التي حتكم العالقات بن ال��دول، ويعّد جتاوزاً 
كبيراً وغير مقبول على أنظمة اململكة وإجراءاتها املتبعة، 
وجتاوزاً على السلطة القضائية في اململكة وإخالالً مببدأ 
الس��يادة، فاململك��ة العربي��ة الس��عودية عب��ر تاريخها 
الطوي��ل لم ول��ن تقبل التدخ��ل في ش��ؤونها الداخلية أو 
ف��رض إم��الءات عليه��ا من أي دول��ة كان��ت، وأن املوقف 

هذه الجملة أغضبت السعودية من كندا 
وتسّببت بطرد السفير

بنكيران لملك المغرب:
ينقصك رجال مخلصون

ف��ي خ��روج عن صم��ت التزم��ه منذ عدة ش��هور، 
اعتبر رئيس احلكومة املغربية السابق ورئيس حزب 
العدال��ة والتنمي��ة عب��د اإلل��ه بنكي��ران أن م��ا ينقص 
اململك��ة ه��و وج��ود رجال مخلص��ن إلى جان��ب امللك 

محمد السادس.
وف��ي كلمة أم��ام امللتق��ى الوطني لش��باب حزب 
العدالة والتنمية، الذي يق��ود احلكومة، قال بنكيران: 
»حن س��معت امللك يقول في خط��اب العرش )في 29 
متوز املاضي(: أشعر بأن شيئاً ما ينقصنا، متنيت أن 
أق��ول له: ما ينقصك س��يدي هو أن يك��ون معك رجال 

مخلصون بالشكل املطلوب«.
وأض��اف بنكي��ران أن »املغ��رب يحت��اج إل��ى من 
يق��ول كلمة احل��ق أوالً قبل كل ش��يء«. وتابع أن الكل 
يعرف والكل س��اكت، منهم اخلائفون ومنهم من ذوي 

قيادة جديدة
لحركة »التوحيد واإلصالح« المغربّية

انتخب��ت حركة التوحيد واإلص��الح، النظير الدعوي حلزب العدال��ة والتنمية املغربي، 
هياكله��ا التنظيمية، كما صادقت عل��ى ميثاقها اجلديد ومخططها للفت��رة من العام احلالي 

وحتى عام 2022.
جاء ذلك خالل اختتام أعمال اجلمع العام الوطني الس��ادس للحركة، مساء يوم األحد، 

الذي انعقد مبدينة الرباط ملدة ثالثة أيام حتت شعار »اإلصالح أصالة وجتديد«.
وجرى جتديد الثقة لعبد الرحيم شيخي رئيساً للحركة لوالية ثانية على التوالي، بعد 
حصوله على غالبية األصوات. وصادق االجتماع على أوس رمال نائباً أوالً لرئيس احلركة، 

وحنان اإلدريسي نائباً ثانياً، ومحمد عليلو منسقاً عاماً ملجلس الشورى.
وخلت الئحة أعضاء املكتب التنفيذي )أعلى هيئة للحركة( من أي اسم من وزراء حزب 

العدالة والتنمية أو أعضاء أمانته العامة، بخالف السابق.
وفقد وزيران في حكومة الرئيس سعد الدين العثماني احلالية عضوية املكتب التنفيذي، 
وهما وزير التش��غيل )العمل( محمد يتيم، والناطق باس��م احلكوم��ة مصطفى اخللفي، ولم 

يفلح محمد احلمداوي عضو األمانة العامة للحزب في احلصول على عضوية املكتب.
وي��رى مراقبون أن تخلي احلركة عن اس��تمرار وزراء وقيادات احلزب بعضوية مكتبها 
التنفيذي يؤكد النقاش الذي س��بق االجتماع، والرامي إلى تأكيد الطابع الدعوي والتربوي 

واإلصالحي للحركة بعيداً عن االنشغال السياسي احلزبي.
واعتبر مراقبون هذا األمر خطوة أولية نحو فك االرتباط النهائي بن احلزب السياس��ي 

واحلركة الدعوية.
ُيذك��ر أن »التوحي��د واإلص��الح« حرك��ة دعوي��ة وتربوي��ة وفكري��ة، كان��ت حاض��رة 
بنش��اطها في املجتمع املدني منذ أواس��ط الس��بعينيات، وأخذت أش��كاالً متعددة من العمل 

اجلماهيري. {

االس��تقبال احلار ال��ذي حظي به، وهتافهم »الش��عب 
يريد بنكيران من جديد«.

وفي س��ياق متصل، انتق��د بنكي��ران تصريحات 
س��ابقة للقيادي باحل��زب عب��د العلي حام��ي الدين، 
التي قال فيها إن امللكية بشكلها احلالي تعرقل التقدم 
والتط��ور والتنمي��ة. وخاط��ب حامي الدي��ن قائالً: »ال 
نس��مح بأن تق��ول إن امللكية عائ��ق أم��ام التنمية، بل 

املصالح.
وأشار املسؤول املغربي السابق إلى أن حزبه مع 
امللكية بدون مقابل أو ابتزاز، مضيفاً: »نحن مع ملكية 
مرجعيتها اإلس��الم والدس��تور وتعيش العصر«، كما 

شّدد على ضرورة تطور امللكية مع العصر.
بنكيران حظي باس��تقبال حافل من شبيبة حزب 
العدالة والتنمية، وكشف رئيس احلكومة السابق عن 
أن غيابه عن الس��احة السياسية وتواريه عن األنظار 
ف��ي اللق��اءات احلزبي��ة من��ذ أن اس��تبعد من تش��كيل 
احلكومة، ثم ع��دم متكنه من قي��ادة العدالة والتنمية 

لوالية ثالثة، جعله يدخل في أزمة نفسية.
وأك��د بنكيران أنه كان »في حالة نفس��ية صعبة 

جداً«،؛ كما أورد أنه يجد نفسه مضطراً للسكوت.
وذرف بنكي��ران الدم��وع أمام ش��بيبة حزبه بعد 

بالعك��س إنه��ا بع��د الله ضم��ان الوحدة واالس��تقرار 
والتنمية«.

واعتبر أن امللكية في املغرب ال حتتاج إلى التملق، 
بل إلى من يكون مس��ؤوالً في الب��الد ويقف معها وقت 
الشدة ويس��هم معها في اإلصالح. ولفت إلى أنه ليس 
من الضروري أن نكون متفقن مع امللك على كل شيء، 

لكنه ملك محبوب من شعبه ويريد اخلير لبالده.

الكابينت اإلسرائيلي يمتنع عن البت
 في مقترحات مالدينوف للتهدئة بغزة

امتنع الكابينت السياس��ي واألمني حلكومة 
االحت��الل اإلس��رائيلي، ي��وم األحد، ع��ن البّت في 
مقترح��ات التهدئ��ة في غزة التي قدمها الوس��يط 
الدول��ي نيك��والي مالدين��وف، واكتف��ى الكابينت 
بإص��دار بي��ان مقتض��ب ج��اء في��ه أن »أعض��اء 
الكابينت اس��تمعوا إل��ى إيجاز من رئي��س أركان 
اجلي��ش، اجلن��رال غ��ادي أيزنك��وط، واجلي��ش 

مستعد ملواجهة كل السيناريوهات احملتملة«.
وأعل��ن وزي��ر »ش��ؤون القدس« ف��ي حكومة 
االحت��الل زئي��ف إلك��ن ف��ي مقابل��ة م��ع اإلذاع��ة 
اإلسرائيلية صباح يوم االثنن أن التهدئة الطويلة 
األم��د مع حرك��ة »حماس« ليس��ت مطروحة على 
ج��دول أعمال احلكومة اإلس��رائيلية حالي��اً، الفتاً 
إل��ى أن »احلكوم��ة لن تقب��ل بقواع��د اللعبة التي 
حتاول حركة حماس فرضها منذ بدئها التصعيد 

على احلدود في األشهر األخيرة«.
وحاول إلكن إع��ادة الكرة إل��ى ملعب حركة 
»حم��اس«، مّدعي��اً أن »مبق��دور احلرك��ة إع��ادة 
الوض��ع إلى م��ا كان عليه قبل ثالثة أش��هر، نحن 
ل��م نبدأ التصعيد«. وأضاف أن��ه »لن تكون هناك 
أي تهدئة طويلة املدى مع حماس بدون استعادة 
جثمان��ي اجلندي��ن اإلس��رائيلين ل��دى حماس، 
واملواطن��ن اإلس��رائيلين اللذين اجت��ازا احلدود 

إلى غزة«.
ولفت��ت اإلذاع��ة اإلس��رائيلية إلى أن جلس��ة 
الكابينت اس��تمرت خلمس س��اعات، استمع فيها 
ال��وزراء أيضاً إل��ى مقترحات التس��وية. وفي هذا 
الس��ياق أش��ار موقع »يديعوت أحرون��وت« إلى 
ما اعتبره »تش��اؤماً« في الكابينت اإلسرائيلي من 
فرص التوصل إلى تس��وية م��ع »حماس«، بفعل 

الفجوة بن مواقف الطرفن.
م��ا  إل��ى  املوق��ع  وأش��ار 
وصف��ه »بالعقب��ات الكثي��رة« 
الت��ي حت��ول دون ذل��ك، وف��ي 
حرك��ة  اش��تراط  مقدمته��ا 
»حماس« حترير أسرى صفقة 
ش��اليط الذين أُعي��د اعتقالهم، 
كش��رط أول��ي لب��دء مفاضات 
بش��أن إعاة جثماني اجلندين 

اإلسرائيلَيْن.{
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فضل أيام العشر من ذي الحّجة

من هي سمر بدوي 
التي تسببت في األزمة السعودية الكندية؟

إن الله س��بحانه وتعالى رحيم.. يحب أن يجعل 
لعباده فرص التوبة.. ويحب أن يرى عباده يتقّربون 
إليه بالطاعات.. لذل��ك جعل الله لنا كل عام أيام خير 
وبركة.. يضاعف الله لنا فيها الثواب لترغيبنا بالعمل 
فيه��ا. فلماذا ال نعمل في هذه األيام لنحصل على أعلى 
درجات التفوق ف��ي اختبار اآلخ��رة؟ فالعمل في هذه 

األيام هو خير من العمل طوال أيام السنة األخرى.
قال الله تعالى: <ليش��هدوا مناَف��ع لهم ويذكروا 
اس��م الله في أّياٍم معلومات على م��ا رزقهم من بهيمة 
األنعام فكلوا منه��ا وأطعموا البائ��س الفقير> احلج: 

28، قال ابن عباس: أيام العشر )فتح الباري(.
وقال النب��ي صلى الله عليه وس��لم: )ما من أيام 
العم��ل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه األيام 
العش��ر(، قالوا: وال اجلهاد في س��بيل الله؟! قال: )وال 
اجلهاد في سبيل الله، إال رجل خرج بنفسه وماله ولم 

يرجع من ذلك بشيء( رواه البخاري.
إن اإلنس��ان من��ا في هذه الدنيا إذا أحب ش��خصاً 
يفع��ل أقصى ما يس��تطيع من أجل إس��عاده، ويتقرب 
إليه مبا يح��ب.. وحب الله س��بحانه وتعالى ينبغي 
أن يك��ون أعظم حب في قلب كل مس��لم.. كيف ال والله 
س��بحانه وتعالى هو الذي ميّن علينا بكل نعمه نحن 
فيه��ا.. فينبغ��ي علين��ا إذاً أن نتقّرب إلى الل��ه بكل ما 
يحب.. وأن جنتن��ب كل ما يكره.. حتى ننال حب الله 

سبحانه وتعالى لنا.
األعمال املستحبة

الصيام
يسن للمس��لم أن يصوم هذه األيام أو بعضها إن 
اس��تطاع، ألن الصيام من أفضل األعمال. فقد قال الله 
في احلديث القدس��ي: )كل عمل ابن آدم له إال الصيام، 
فإن��ه لي وأنا أج��زي به( رواه البخ��اري. وكان النبي 
صلى الله عليه وس��لم يحرص على صيام هذه األيام 

اعتقلت س��مر بدوي 
قبل أيام من مكان إقامتها 

في مدينة جدة - جيتي.
الناش��طة  س��ببت 
الس��عودية  احلقوقي��ة 
سمر بدوي، التي اعتقلت 
مؤخ��راً، أزمة ح��ادة بن 
حكوم��ة بالده��ا وكن��دا، 
األخي��رة  مطالب��ة  بع��د 

باإلفراج عنها.
احلكوم��ة  وق��ررت 
الس��عودية طرد الس��فير 
واس��تدعاء  الكن��دي، 
كاف��ة  وقط��ع  س��فيرها، 

الرح��الت اجلوي��ة ب��ن البلدي��ن، إضافة إل��ى حزمة 
إج��راءات أخرى، بس��بب تغريدة حلس��اب الس��فارة 
الكندي��ة في الرياض، طالبت اململكة باإلفراج الفوري 

عن سمر بدوي.
وس��مر بدوي ناشطة حقوقية تبلغ من العمر 37 
عام��اً، وذاع صيته��ا منذ س��نوات؛ بس��بب اخلالفات 
احل��ادة بينه��ا هي وش��قيقها رائ��ف من جه��ة، وبن 

والدهما من جهة أخرى.
وتعّرض��ت س��مر ب��دوي لالعتق��ال ع��دة مرات، 
بسبب خالفاتها األسرية مع والدها، وبسبب نشاطها 
احلقوق��ي. وتق��ول تقاري��ر صحفي��ة إن س��مر بدوي 
توقف��ت عن الدراس��ة عند الصف الس��ادس االبتدائي 
فق��ط، وعانت من تعنيف والدها خمس عش��رة س��نة 

كاملة.
وفّرت سمر بدوي، التي تنحدر من قبيلة »شّمر«، 
إل��ى إح��دى دور الرعاي��ة ف��ي ج��ّدة، قب��ل أن تتزّوج 
احملامي الش��هير وليد أبو اخلير، دون موافقة والدها، 
ال��ذي وص��ف زواجهم��ا عب��ر قن��اة محلية ب���»زواج 

السفاح«.
ووليد أبو اخلير، الذي ترأس جمعيات حقوقية، 

)عش��ر ذي احلجة(، فصيام يوم تطوعاً يبعد املس��لم 
عن النار س��بعن س��نة كم��ا أخبرنا النب��ي صلى الله 
عليه وس��لم في حديثه: )من صام يوماً في سبيل الله 

أبعد الله وجهه عن النار سبعن خريفاً( متفق عليه.
التكبير

يس��ن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام 
العش��ر. ويكفين��ا أن الل��ه س��بحانه وتعال��ى جليس 
م��ن يذكره، وصف��ة التكبير: )الله أكب��ر، ال إله إال الله، 
والل��ه أكبر، الله أكبر ولله احلم��د(، ولها أيضاً صفات 

متعددة واردة في السنة.
اإلكثار من األعمال الصاحلة

ألن العمل الصالح محبوب عند الله تعالى، وذلك 
مث��ل الصالة وقراءة القرآن والذك��ر والدعاء والصدقة 
وب��ّر الوالدين وصلة األرحام واألمر باملعروف والنهي 
ع��ن املنكر، وغير ذلك من طرق اخلير وس��بل الطاعة.. 
ألن كل هذه األمور جتعل منك مس��لماً قدوة، وتزيد من 
إميان��ك وحبك لله عّز وج��ل، فيزيد الله حب��اً وتثبيتاً 
لك، ويعطيك شعوراً بالس��عادة القلبية التي يفتقدها 
كل من ال يحب الله، فقد قال الله تعالى: <وَمن أعرَض 
عن ذكري فإّن له معيشة ضنكاً ونحشُره يوم القيامة 

أعمى> طه: 124.
األضحية

وم��ن األعم��ال الصاحلة ف��ي هذا العش��ر التقرب 
إل��ى الل��ه تعال��ى بذب��ح األضاح��ي، والتب��رع بثلثها 
للفق��راء واملس��اكن، مش��اركة منا آلالمه��م ورغبة منا 
ف��ي إس��عادهم. والصدق��ة كما ق��ال النبي صل��ى الله 
عليه وس��لم: )تطفئ غضب الرب(.. وتش��رع في يوم 
النحر وأيام التشريق.. وهي سّنة نبينا إبراهيم عليه 
الس��الم حن ف��دى الله ول��ده بذبح عظي��م، وقد ثبت 
عن أنس رضي الله عنه قال: )ضحى النبي بكبش��ن 
أملح��ن أقرنن ذبحهم��ا بيده، وس��مى وكّبر، ووضع 

يقض��ي حكم��اً بالس��جن 15 س��نة؛ بس��بب نش��اطه 
احلقوقي، علماً أنه معتقل منذ عام 2014.

وف��ي ع��ام 2012، ح��ازت س��مر ب��دوي جائ��زة 
أشجع نساء العالم العاملية من ِقبل وزارة اخلارجية 
األمريكي��ة، وذل��ك بس��بب رفعها قضيت��ي »العضل« 
ض��د والده��ا )املن��ع م��ن ال��زواج(، وح��ق التصويت 
للمرأة التي اعتبرتها وزارة اخلارجية رائدة؛ بس��بب 

تشجيعها وإلهامها النساء األخريات.
وكان��ت س��مر ب��دوي رفع��ت قضية ض��د وزارة 
الش��ؤون البلدية؛ لرفضها تس��جيلها بصف��ة ناخبة 
في االنتخابات البلدية عام 2011، قائلة إنه ال يوجد 
قانون ف��ي البالد مين��ع صراحة تصويت النس��اء أو 
الترش��ح لالنتخابات، ولكن ديوان املظالم اعتبر ذلك 

خطوة سابقة ألوانها، قبل أن تقرها الحقاً.
ورفع��ت دع��وى قضائي��ة ف��ي العام نفس��ه ضد 
اإلدارة العامة للمرور في الس��عودية؛ بسبب رفضها 

منح رخصة قيادة لها.
ويقضي رائف بدوي، شقيق سمر، حكماً بالسجن 
عشر سنوات، بعد توجيه عدة تهم له، بينها اإلساءة 

إلى الدين اإلسالمي.{

رجله على صفاحهما( متفق عليه.
عل��ى م��ن أراد أن يضح��ي أن ال يأخذ من ش��عره 
وأظف��اره ملا ثبت من حديث أم س��لمة رضي الله عنها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )من كان له ذبح 
يذبحه، فإذا أهّل هالل ذي احلجة فال يأخذّن من شعره 

وال من أظفاره شيئاً حتى يضحي( رواه مسلم.
التوبة إلى الله

ومما يتأكد في هذا العش��ر التوبة إلى الله تعالى 
واإلقالع عن املعاصي وجميع الذنوب. والتوبة تتكون 

من ثالثة مراحل:
- األولى: اإلقالع عن الذنب.

- الثانية: الندم عليه.
- الثالث��ة: ه��ي الع��زم عل��ى ع��دم الع��ودة لهذا 

الذنب.
والتوب��ة ف��ي ه��ذه األوقات ه��ي أمر عظي��م.. ألن 
الله س��بحانه، قال تعالى: <فأّما من تاب وآمن وعمل 
صاحلاً فعسى أن يكون من املفلحن> القصص: 67، 
وق��ال س��بحانه: <ُقل يا عب��ادي الذين أس��رفوا على 
أنفس��هم ال تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً إنه هو الغفور الرحيم> الزمر: 53. نسأل الله 
تعال��ى أن نك��ون من الذين يحس��نون اس��تغالل هذه 

الفرص العظيمة خير استغالل.
صيام يوم عرفة

عن أبي قتادة األنصارّي رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وس��لم ُس��ئل عن صوم يوم عرفة 

فقال: )يكِفّر السنة املاضية والباقية( متفق عليه.{

»طاهرة أَمة الودود«
تسعى لتكون أول مسلمة في الكونغرس

للرئيس دونالد ترامب.
وهي واحدة من خمس مرش��حات يحاولن 
أن يصبح��ن أول نس��وة مس��لمات يدخل��ن إلى 
مجلس النواب في انتخاب��ات منتصف الوالية 
التي س��تجري في تش��رين الثاني املقبل، وذلك 
بعد 12 عاماً من وصول ممثل والية مينيسوتا 

كيث إليسون أول مسلم إلى الكونغرس.
»وقت التغيير«

وبينم��ا يش��ّكل ع��دم الرض��ا ع��ن الوضع 
الراهن في أوس��اط مجتمعها الدافع األساس��ي 
لقرارها الترشح، تؤكد أن انتخاب ترامب »غّير 

كل شيء«.
وقالت: »بعض سياس��اته وطباعه أثارت 
ذعر الناس )...( لدي أصدقاء وجيران وزبائن 
قال��وا لي إنهم يس��تيقظون مهمومن«، مضيفة 

أن »مستقبلهم ال يبدو مشرقاً«.
من جهتها، انضمت دينا وليامز )56 عاماً( 
إلى حملة أمة الودود في وقت س��ابق هذا العام 
بعدما تول��ت األخي��رة الدفاع عنه��ا في قضية 

طالقها.
»فران��س  لوكال��ة  وليام��ز  وقال��ت 
ب��رس«: »ح��ان وق��ت التغيي��ر، منطق��ة غ��رب 
ماساتشوس��تس تعان��ي ونحت��اج إل��ى مزيد 
من األش��خاص )لتمثيل املنطقة( في واش��نطن 
للمس��اعدة. هناك الكثير من األش��خاص الذين 

يكافحون وال يحصلون على فرص عمل«.
وفي مق��ر احلملة، تؤكد أمة ال��ودود ثقتها 
»الكبي��رة« بالفوز في معركته��ا. وتقول إنه إذا 

لم يتحقق ذلك »فسأبقى في مكاني«.{

ام��رأة  تق��ف 
ترتدي حجاب��اً زهري 
الل��ون في مش��هد غير 
مأل��وف وس��ط طريق 
ماساتشوس��تس  ف��ي 
املتح��دة  بالوالي��ات 
للس��يارات  لتل��وح 
م��ن  طالب��ة  القادم��ة 
لها  التصويت  راكبيها 

لدخول الكونغرس.
وتل��ّوح »طاه��رة 
ألح��د  ال��ودود«  أم��ة 
»كي��ف  قائل��ة  امل��ارة 

حال��ك؟ س��عيدة بلقائ��ك« فيما تطلق س��يارات 
أبواقها ويخفض سائق نافذته ليسلم عليها.

وأمة الودود هي أم لسبعة أطفال ومحامية 
مس��لمة  أنه��ا  واألب��رز  اجتماعي��ة.  وناش��طة 
تس��تيقظ قبل الفجر، وتصل��ي خمس مرات في 

اليوم، وتصوم خالل شهر رمضان.
وم��ع بلوغها 44 عام��اً، تواج��ه أكبر حتّد 
في حياته��ا يتمثل في محاولته��ا إقناع الدائرة 
غالبي��ة  البي��ض  يش��كل  الت��ي  االنتخابي��ة، 
س��كانها والكاثوليك أكبر مجموعة دينية فيها، 
بالتصوي��ت له��ا كأول ام��رأة مس��لمة ُتنَتَخ��ب 

لدخول الكونغرس.
مس��ألة  ه��و  إليه��ا  بالنس��بة  األم��ر  لك��ن 
سياس��ة وليس دين، ويتعلق بتمثيل وحتسن 
أوض��اع س��كان غ��رب ماساتشوس��تس، وهي 
منطق��ة تعان��ي م��ن ارتف��اع مع��دالت البطالة 
ع��ن مس��توياتها، وحيث يضطر كثي��رون ألداء 

وظيفتن معاً.
وقال��ت لوكال��ة »فران��س برس« ف��ي مقر 
حملته��ا عند أط��راف س��برينغفيلد: »ال أحتدث 
كثي��راً ع��ن الدين ألنن��ي ال أتطل��ع إل��ى القيادة 
أن  موضح��ة  دين��ي«،  منظ��ور  م��ن  واخلدم��ة 
أهدافه��ا علماني��ة رغ��م أن إميانها ه��و »مصدر 

القوة األساسي« بالنسبة إليها.
دافئ��ة  بابتس��امة  ومس��لحة  كل��ل  ودون 
وعقلي��ة احملام��ي، تش��كل أم��ة ال��ودود ج��زءاً 
م��ن موجة كبيرة من النس��اء وأعض��اء احلزب 
الع��ام  ه��ذا  ترش��حوا  الذي��ن  الدميوقراط��ي 
مدفوعن على األقل بش��كل جزئي مبعارضتهم 

سمر بدوي
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اإلرهابية.
ونص��ت الئحة االتهام على ت��وّرط القس في دعم 
احملاولة االنقالبية الفاشلة ضد احلكومة التركية عام 

.2016
وكان��ت وزارة اخلزان��ة األميركي��ة ق��د فرض��ت 
قب��ل يومن عقوب��ات على وزي��ري الداخلي��ة والعدل 
ف��ي تركيا، في إط��ار الضغط على أنق��رة حلملها على 

اإلفراج عن القس.
وجاءت العقوب��ات بعد حتذير الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب لتركيا من أنه س��يعاقبهما إذا لم ُيفَرج 

عن برانسون.
م��ن جانب��ه، اته��م الرئي��س التركي رج��ب طيب 
أردوغان إدارة ترامب بأنها تقودها »عقلية صهيونية 
إجنيلّي��ة«، وقالت وزارة اخلارجي��ة التركية في وقت 
الح��ق إن املوق��ف العدوان��ي »ل��ن يخ��دم أي غرض، 

وسيقابل باالنتقام دون أي تأخير«.{

يش��ار إل��ى أن وزارة اخلزان��ة األميركي��ة فرضت 
عقوب��ات على وزي��ر الع��دل التركي عب��د احلميد غل، 
ووزير الداخلية س��ليمان صويلو، بسبب قضية القس 
أن��درو برانس��ون احملتجز ف��ي أنقرة. وكان��ت محكمة 
تركي��ة قد رفض��ت التماس��اً قدم��ه برانس��ون إلطالق 

سراحه من اإلقامة اجلبرية.
باإلره��اب  تتعل��ق  بتهم��ة  برانس��ون  واحُتج��ز 
وتق��دمي الدع��م جلماعة فت��ح الله غولن، ال��ذي تتهمه 
أنقرة بالوق��وف وراء االنقالب الفاش��ل في صيف عام 
2016، وأدت محاكم��ة برانس��ون واعتقال��ه إلى توتر 

في العالقات بن البلدين.
ويس��ّير اجليش��ان الترك��ي واألميرك��ي دوري��ات 
مستقلة على طول اخلط الواقع بن منطقة عملية درع 
الف��رات ومنب��ج، التزام��اً بخريطة الطري��ق التي اتفق 
عليه��ا اجلانب��ان في حزي��ران املاضي، ونص��ت أيضاً 
على انس��حاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية 

السورية من منبج.{

عق��د وزير خارجية تركيا مول��ود جاويش أوغلو 
فج��ر يوم اجلمعة اجتماعاً مع نظي��ره األميركي مايك 
بومبي��و عل��ى هام��ش االجتم��اع الواحد واخلمس��ن 
ل��وزراء خارجي��ة رابط��ة دول جن��وب ش��رق آس��يا 

)آسيان( املنعقد بسنغافورة.
ويأت��ي اللقاء وس��ط توت��ر عالق��ات البلدين بعد 
فرض واشنطن عقوبات على وزيرين تركّين لتكثيف 
الضغط على أنقرة من أجل اإلفراج عن القس األميركي 
أندرو برانسون املتهم بالتوّرط في احملاولة االنقالبية 

ضد احلكومة التركية منتصف 2016.
وقال وزي��ر اخلارجية التركي إن اللقاء كان بّناء، 
ومت االتفاق عل��ى العمل واحلوار خ��الل الفترة املقبلة 
حلل املش��اكل. وأضاف أنه أبل��غ بومبيو أنه »ال ميكن 
التوص��ل إلى أي��ة نتائج عبر اس��تخدام لغ��ة التهديد 

وفرض العقوبات«.
وخ��الل األس��بوعن األخيري��ن، ج��رت اتصاالت 
هاتفي��ة ب��ن جاوي��ش أوغل��و وبومبي��و، تطّرقت إلى 
قضاي��ا متع��ددة، في مقدمته��ا التطورات في س��وريا 
وتسليم »فتح الله غولن« الذي تتهمه أنقرة بالوقوف 

خلف احملاولة االنقالبية.
كم��ا تناول��ت املباحث��ات مل��ف تس��ليم الواليات 
املتحدة مقات��الت أف 35 لتركيا، وقضية القس أندرو 

برانسون.
وقالت مصادر دبلوماس��ية تركي��ة إن اللقاء بن 
الوزيرين بدأ فجر يوم اجلمعة عند الرابعة بالتوقيت 

العاملي.
يش��ار إل��ى أن النائ��ب الع��ام ف��ي إزمي��ر اته��م 
الق��س برانس��ون بارت��كاب جرائ��م باس��م منظمت��ي 
»اخلدم��ة« التابع��ة لفتح الله غول��ن و»حزب العمال 
الكردس��تاني«، اللتن تصنفهما أنقرة ضمن احلركات 

ق��ال الرئيس الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان ي��وم اجلمع��ة املاض��ي إن��ه 
الطري��ق  خريط��ة  تتأث��ر  أال  يتوق��ع 
املش��تركة مع الواليات املتحدة بش��أن 
مدينة منبج في شمال سوريا؛ بالتوتر 
بن البلدين الش��ريكن في حلف شمال 

األطلسي.
إثر  أردوغ��ان  ج��اءت تصريحات 
اللق��اء الذي ضّم ي��وم اجلمعة وزيرْي 
خارجية تركيا مول��ود جاويش أوغلو 
والوالي��ات املتح��دة ماي��ك بومبيو في 
س��نغافورة، عل��ى هام��ش االجتم��اع 

ال�51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب ش��رق آس��يا 
)آسيان(.

وج��اء اللق��اء وس��ط توتر عالق��ات البلدي��ن بعد 
أن فرض��ت واش��نطن عقوب��ات على وزيري��ن تركّين، 
لتكثيف الضغط عل��ى أنقرة من أجل اإلفراج عن القس 
األميركي أندرو برانسون، املتهم بالتورط في احملاولة 
االنقالبية ضد احلكومة التركية منتصف  عام 2016.

وقال وزير اخلارجية الترك��ي إن اللقاء كان بّناًء، 
ومت االتف��اق على العم��ل واحلوار خالل الفت��رة املقبلة 
حلل املش��اكل. وأضاف أنه أبلغ بومبيو بأنه »ال ميكن 
التوص��ل إلى أي��ة نتائج عبر اس��تخدام لغ��ة التهديد 

وفرض العقوبات«.
وخ��الل األس��بوعن األخيري��ن؛ ج��رت اتصاالت 
هاتفي��ة ب��ن أوغل��و وبومبي��و، تطّرق��ت إل��ى قضاي��ا 
متع��ددة، في مقدمتها التطورات في س��وريا وتس��ليم 
الداعي��ة الترك��ي فت��ح الله غول��ن، الذي تّتهم��ه أنقرة 

بالوقوف خلف احملاولة االنقالبية.

قّس وغولن ومقاتالت
تركيا: الخالف مع واشنطن ال يؤثر على منبجملفات بحثها أوغلو وبومبيو

جرائم الطغاة والظالمين
من »األخدود« إلى »رابعة«.. َأتواصوا بِه؟!

 إن طبيع��ة الطغاة وجبلّتهم واحدة في كل عصر 
ومصر، وموقفه��م من أصحاب الدعوات واملصلحن ال 
يتغير، وه��و دائماً اإلعراض واالضطه��اد، والتكذبب، 
والتنكيل والتعذي��ب والقتل، وصدق ربنا فى وصفهم 
حي��ث يق��ول تعال��ى: <أََتَواَص��ْوا ِب��ِه.. َب��ْل ُه��ْم َقْوٌم 

َطاُغوَن>{ الذاريات: 53.
ولذلك لم يكن حادث أصحاب األخدود هو خامتة 
األحداث، وليس نهاية املطاف، فالبقية آتية، واألحداث 

تتكرر وإن اختلفت األسماء واألماكن والبلدان.
وإن الذي حدث في »رابع��ة العدوية« مبصر في 
عصرنا احلاضر لهو قريب من حال أصحاب األخدود، 
فقضية أصحاب األخدود كانت قضية إميان وعقيدة، 
قال س��بحانه: <َوَما َنَقُموا ِمْنُه��ْم إاَِلّ أَْن ُيْؤِمُن��وا ِباللَِّه 

ِميِد > البروج: 8.  اْلَعِزيِز احْلَ
فاإلمي��ان بالل��ه تعال��ى كان دائماً س��بباً للنقمة، 
والقت��ل، واحلرق، واإلب��ادة من الظامل��ن واجلبارين، 
وأه��ل رابعة كانت قضّيتهم هي نف��س القضية، حيث 
متس��كوا بعقيدتهم، وحريته��م، وش��رعيتهم، فكانت 

هذه جرميتهم. 
أصحاب األخدود تس��لط عليه��م أعداء لهم طغاة 
قس��اة القل��وب، أرادوا منهم ت��رك عقيدته��م واالرتداد 
عن دينهم، فأبوا ومتنعوا، وأهل رابعة تس��لط عليهم 
طغ��اة جّب��ارون م��ن بن��ي جلدته��م، مات��ت فيهم كل 
معاني اإلنسانية، أرادوا منهم أن يتخلوا عن حريتهم، 

وشرعّيتهم ومبادئهم.
أصح��اب األخ��دود ش��ق له��م الطغ��اة ش��قاً ف��ي 
األرض، وأوق��دوا في��ه الني��ران، وكّبوهم فيه��ا فماتوا 
حرقاً، على مرأى من اجلموع التي حشدها املتسلطون 

لتشهد مصرع الفئة املؤمنة.
وأهل رابعة قتلوا بهذه الطريقة البشعة، فضربوا 
باألسلحة الفتاكة، وأحرقوا بالنار على مرأى ومسمع 
من العال��م كله، إن الذي حدث ف��ي رابعة ليس نهاية 
املط��اف، فالبقية آتية هناك، واجلزاء الذي يضع األمر 
في نصابه، ويفص��ل فيما كان ب��ن املؤمنن والطغاة 

آت، وهو مقّرر مؤكد، وواقع كما يقول عنه الله تعالى: 
<إَِنّ اَلِّذي��َن َفَتُنوا امْلُْؤِمِن��َن َوامْلُْؤِمَناِت>.. ومضوا في 
ضاللته��م س��ادرين، ل��م يندموا على م��ا فعل��وا <ُثَمّ 
ِريِق >،  َل��ْم َيُتوُبوا َفلَُهْم َع��َذاُب َجَهَنَّم َوَلُهْم َع��َذاُب احْلَ
ِريِق«.. وهو مفهوم من عذاب جهنم،  وينص على »احْلَ
ولكن��ه ينطق به وين��ص عليه ليك��ون مقابالً للحريق 
في الدنيا، وبنفس اللفظ الذي يدل على احلدث، ولكن 
أين حريق من حريق؟ في ش��ّدته أو في مّدته! وحريق 
الدنيا بنار يوقدها اخللق، وحريق اآلخرة بنار يوقدها 
اخلال��ق! وحري��ق الدني��ا حلظ��ات وتنته��ي، وحريق 
اآلخرة آب��اد ال يعلمها إال الله! وهذا اجل��زاء توّعد الله 
به من قتل مؤمناً بغير حق، يقول تعالى: <َوَمْن َيْقُتْل 
داً َفَجَزاُؤُه َجَهَنّ��ُم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه  ُمْؤِمن��اً ُمَتَعِمّ

َعلَْيِه َوَلَعَنُه َوأََعَدّ َلُه َعَذاباً َعِظيماً> النساء: 93، 94.
هذا مصير الظلمة اجلبارين..

فما مصير املؤمنن؟ 
إنه رضا الل��ه عنهم، ويتمثل رض��ا الله وإنعامه 
عل��ى الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ف��ي اجلنة: <إَِنّ 
ِري ِمْن  احِل��اِت َلُهْم َجَنّاٌت جَتْ اَلِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الَصّ
ِتَه��ا اأْلَْنهاُر>.. وهذه هي النج��اة احلقيقية: <ذِلَك  حَتْ
اْلَفْوُز اْلَكِبير>.. والفوز: النجاة والنجاح، والنجاة من 
ع��ذاب اآلخرة فوز، فكيف باجلن��ات جتري من حتتها 
األنه��ار؟ أم��ا ف��ي الدنيا فنصر م��ن الله وفت��ح قريب. 
ا َلَنْنُصُر ُرُس��لََنا َواَلِّذيَن  إن وعد الل��ه قاطع جازم: <إَِنّ
ْنَيا َوَي��ْوَم َيُقوُم اأْلَْش��َهاُد. َيْوَم اَل  َي��اِة الُدّ آَمُن��وا ِفي احْلَ
امِلَِن َمْعِذَرُتُهْم َوَلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الَدّاِر>  َيْنَفُع الَظّ
غافر: 51 - 52.. بينما يشاهد الناس الدعاة إلى الله، 
فمنه��م من يقتل ومنهم من يهاجر م��ن أرضه مطروداً، 
ومنه��م من يس��ام الع��ذاب، وفيهم من يح��رق بالنار، 
وفيهم من يستشهد، وفيهم من يعيش في كرب وشدة 

واضطهاد. 
فأين وعد الله لهم بالنصر في احلياة الدنيا؟

ويدخل الش��يطان إل��ى النفوس من ه��ذا املدخل، 
ويفع��ل بها األفاعي��ل! ولكن الناس يقيس��ون بظواهر 

األم��ور، ويغفلون عن قي��م كثيرة وحقائ��ق كثيرة في 
التقدير.

فالبطش الش��ديد هو بطش اجلبار، الذي له ملك 
الس��ماوات واألرض، ال بطش الضعاف املهازيل الذين 
يتس��لطون على رقعة من األرض مح��دودة، في رقعة 

من الزمان محدودة.
ولذلك فإن بعد الشدة ووصول األمر منتهاه يأتي 

الفرج م��ن الله، ألم تقرأ ق��ول احلق: <أَْم َحِس��ْبُتْم أَْن 
َنَّة َومَلَّا َيأِْتُك��ْم َمَثُل اَلِّذيَن َخلَ��ْوا ِمْن َقْبلُِكْم  َتْدُخلُ��وا اجْلَ
َرّاُء َوُزْلِزُلوا َحَتّى َيُقوَل الَرُّسوُل  ْتُهْم اْلَبأَْساُء َوالَضّ َمَسّ
َواَلِّذيَن آَمُنوا َمَع��ُه..> البقرة:214، فالفرج إمنا يأتي 
مع الش��دة، والنص��ر إمنا يكون مع الصب��ر: <َفإَِنّ َمَع 
اْلُعْس��ِر ُيْس��راً.. إَِنّ َمَع اْلُعْس��ِر ُيْس��راً> { الشرح: 5، 

}.6

تركيا وأمريكا: عالقات الصداقة تنتهي!
ل��م تك��ن العالق��ات ب��ن الوالي��ات املتحدة 
وتركي��ا مثالي��ة في اآلون��ة األخيرة، ومن��ذ فترة 
طويلة كانت الدولتان حلفاء وشركاء في الشرق 
األوس��ط، ألنهم��ا تس��عيان إل��ى نف��س املصالح 
واأله��داف في املنطق��ة. ولك��ن اآلن تغّير الوضع 
متاماً وب��دأت تلوح أزم��ة خطيرة ف��ي العالقات 

بن الدولتن على خلفية القضية الكردية.
تق��ول وكال��ة مه��ر لألنب��اء: تعتب��ر أمريكا 
األك��راد فرص��ًة أخي��رًة للبق��اء ف��ي س��ورية. ال 
ري��ب في أن الوالي��ات املتحدة تعتزم اس��تخدام 
األكراد كوس��يلة ضغط على تركيا بغية حتقيق 
أهدافها في س��ورية. وقد وعدت واشنطن األكراد 
باالس��تقالل والدع��م واحلماي��ة، ولك��ن ال ي��زال 
من غي��ر الواض��ح كي��ف س��يحتفظ األمريكيون 

بوعودهم.
وبدوره��ا تعتبر تركيا اجلماعات املس��لحة 
الكردي��ة منظمات إرهابية، وترّد بش��دة على أي 
تعزي��ز لألك��راد بالقرب من حدوده��ا اجلنوبية. 

ولذل��ك كان رد الفع��ل التركي عل��ى تقارير حول 
تش��كيل اجلي��ش الك��ردي املتأل��ف م��ن 30 ألف 
ش��خص بدع��م م��ن الوالي��ات املتح��دة. ث��م بدأ 
اجلي��ش الترك��ي ي��وم 20 كانون الثان��ي عملية 
»غص��ن الزيت��ون« وتوغ��ل في أراض س��ورية. 
وأدى ه��ذا إلى وضع حرج في ش��مال البالد. في 
الواقع تتحم��ل الواليات املتحدة املس��ؤولية في 

تصعيد التوتر على احلدود السورية التركية.
وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك غضب��ت تركي��ا ألن 
الواليات املتح��دة متارس »لعبة مزدوجة« حن  
التق��ى وزير اخلارجية الترك��ي »مولود جاويش 
أوغل��و« نظي��ره األمريك��ي »ريكس تيلرس��ون« 
ف��ي باريس ي��وم 1/24، لكن لم يكن ه��ذا اللقاء 
ناجحاً ولم يصبح اخلطوة األولى نحو حتس��ن 
العالق��ات األمريكي��ة التركي��ة. وق��ال جاوي��ش 
أوغل��و إن »األمريكي��ن يدركون أس��باب تزعزع 
الثق��ة بيننا، وعليهم اإلق��دام على خطوات جادة 

من شأنها تأسيس الثقة مجدداً«.
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من أحاديث النبي، ثم حتدثت عن فضل احلفظ للسنة 
املطهرة، وضرورة تدبرها والعمل بها ونشرها. 

بعده��ا مت توزي��ع اجلوائز على الفائ��زات الثالث 
األوائل، وجوائز ترضية على بقية املش��اركات. وكان 
اخلت��ام بالدع��اء وش��كر القيم��ن عل��ى مرك��ز اإلم��ام 
الش��اطبي حلف��ظ القرآن الك��رمي على دعمه��م بتقدمي 

املركز إلقامة النشاط.

قام قسم الدعوة في جمعية النجاة االجتماعية - 
البقاع، بتوزيع جوائز املسابقة الرمضانية »من هدي 
املصطفى«، وذلك يوم الثالثاء 2018/7/3 التي كان 
قد أجراها األس��بوع املاضي في مركز اإلمام الشاطبي 

في كامد اللوز.
شكرت مسؤولة القسم األس��تاذة مرمي البعلبكي 
املش��اركات، وأثنت على حفظهن خلمسة عشر حديثاً 

أقام��ت جمعية النج��اة االجتماعية 
ف��ي بعلب��ك محاض��رة للش��يخ الدكتور 
رائ��د طلوزي بعن��وان »احل��ج: أحكامه 
وحكم��ه« ف��ي مركز اجلماعة اإلس��المية 
في بعلبك، بحضور مجموعة من النساء 
الذاهبات إل��ى احلج حيث اس��تفدن من 
ش��رح األحكام بالتفصي��ل، وذلك صباح 

األحد 2018/7/29.

جمعية النجاة في البقاع
توزع جوائز حفظ السيرة النبوية

محاضرة لجمعية النجاة في بعلبك عن الحج

أنشطة

اإلفراج عنه في أقل من 24 ساعة دون محاكمة وال توجيه 
تهم، ودون التفات إلى طلبات النظام املصري بتس��ليمه. 
وحرص��ت وزارة اخلارجي��ة املصرية على تبرير فش��لها 
في إقن��اع اإليطالي��ن بتس��ليمه بتغريدة قال��ت فيها إن 
اإلفراج عنه جاء بس��بب حمله اجلنس��ية اإليطالية، قبل 
أن تسحب تلك التغريدة، وإن بقي التبرير ذاته يتردد في 
أوساط املغردين املوالن للنظام املصري، بيد أن وسائل 
إعالم ومغردين عديدين نقلوا عن محس��وب نفيه املطلق 
حلمله اجلنس��ية اإليطالية، ومطالبته بالدليل على ذلك 

االدعاء.
مطاردة خارج »األسوار«

وم��ن الدروس الت��ي توقف عندها بع��ض املغردين 
إص��رار النظام املصري -في ما يب��دو- على نقل معاركه 
السياسية واألمنية والقضائية مع خصومه السياسين 
إل��ى خ��ارج الوطن، بع��د أن وضع يده –بحس��ب هؤالء 
املغردي��ن- على معظ��م معارضي الداخ��ل وزج بهم في 
الس��جون واملعتق��الت بته��م أغلبه��ا يتص��ل باإلره��اب 

واملشاركة في زعزعة أمن البالد واستقرارها.
وبالنس��بة إل��ى الوزير محس��وب، فكما غ��رد بداية 
مخب��راً باحتجازه؛ عاد بعد اإلفراج عنه ش��اكراً ومتمنياً 
ومتعه��داً: »ال أملك ما أش��كر ب��ه كل هذه القل��وب الطيبة 
الت��ي أحاطتن��ي بتضامنها ومش��اعرها الدافئ��ة.. إال أن 
أعاهده��ا بأال أتخل��ى عن قضايان��ا العادلة م��ا حييت.. 
احلري��ة والكرام��ة والعيش الكرمي والع��دل.. أقّبل كل يد 
ارتفعت بالدعاء.. وكل قلب لهج مبش��اعر الود.. وكل من 

اجتهد بجهد أو تفضل بوقت.. دينكم ال ينسى«.{

نظام األسد، فينحرف املسار من احتفاء مببدأ مقاومة 
االحت��الل وتضام��ن مع��ه، كم��ا جتل��ى ف��ي االنتصار 
الصغي��ر الذي حققته التميمي، بصمودها ومواجهتها 
لغطرس��ة احملت��ل، لندخ��ل ف��ي حال��ة هس��تيرية من 
التش��كيك ف��ي الصغي��رة وم��ا فعلت��ه، انطالق��اً م��ن 
محاس��بتها على اختيارات والده��ا، فيصير االنتصار 

للهوى األيديولوجي مقّدماً على االنتصار للمقاومة.
ش��يء من ه��ذا، طفح في مأس��اة الدكت��ور محمد 
محس��وب، الوزير السابق والسياسي املعارض، لدى 
اعتق��ال الس��لطات اإليطالية ل��ه اس��تجابة لطلب من 
النظام املصري، لته��ّب عاصفة تضامن معه، لم تخل 
من بعض سموم التشكيك والتفتيش في سجل مواقف 
الرجل، للخروج بتركيبة تعاطف مش��روط، بالعبارة 
البائس��ة »رغم االخت��الف مع��ه«، تلك العب��ارة التي 
تخدش قيم��ة االنحي��از للحرية ومبدأ الدف��اع املطلق 
عن العدل واحلق. وفي مقابل ذلك، يشتط آخرون في 
االنحياز، على أس��اس أيديولوجي مغل��ق، أو معرفة 
ش��خصية به، عل��ى الرغم من أن��ه لي��س مطلوباً، وال 
يجب أن يكون مطروحاً، الس��جل الشخصي للمظلوم، 

قبل أن حتاول رفع الظلم عنه.
هنيئاً لعهد التميمي وياس��من أبو سرور ومحمد 
محسوب باحلرية، وال عزاء لهمجية االحتالل وفاشية 

الطغيان.{

ل��م يك��ن الف��رح واالبته��اج بإط��الق س��راح محمد 
محس��وب، وزي��ر الش��ؤون القانوني��ة في عه��د الرئيس 
املعزول محمد مرس��ي، أقل من احل��زن واالمتعاض بعد 
احتج��ازه م��ن قبل إيطالي��ا على خلفي��ة مطالب مصرية 

عبر الشرطة الدولية )إنتربول( باعتقاله وتسليمه.
فبن تدوينته األولى مساء الثالثاء التي قال فيها إن 
الشرطة اإليطالية حتتجزه منذ ثالث ساعات قرب مدينة 
كاتانيا بطلب من السلطة املصرية، وترفض اإلفصاح عن 
الته��م املوجهة له، وإطالق س��راحه؛ عّم مواقع التواصل 
االجتماعي م��ا يوصف »مبظاهرات« عارمة ش��ارك فيها 
اآلالف، عب��ر عش��رات آالف التغري��دات املطالبة باإلفراج 
عنه وممارس��ة أقصى الضغ��وط القانوني��ة واإلعالمية 

والسياسية على احلكومة اإليطالية إلطالق سراحه.
وكما امتألت فضاءات التواصل االجتماعي بالدعوة 
لإلف��راج عن��ه؛ غص��ت أيض��اً بالتهنئ��ة واالبته��اج بعد 
اس��ترداده حريته؛ حيث تنفس املغ��ردون الصعداء بعد 
أن خفق��ت قلوبهم خوفاً من تس��ليمه للنظام املصري، أو 
اس��تخدامه من قبل اإليطالين كورقة مقايضة في قضية 

الشاب اإليطالي القتيل جوليو ريجيني.
بن محسوب وريجيني

وجت��اوز  حريت��ه،  محس��وب  اس��تعاد  أن  وبع��د 
املغردون صدم��ة االحتج��از ومخاوف التس��ليم، طفقوا 
يع��ددون دروس التجرب��ة ودالالتها، ال س��يما ما يتعلق 
مبس��تقبل تعام��ل األنظمة الغربي��ة مع طلب��ات القضاء 

املصري.
ف��ي البداي��ة توق��ف ع��دد م��ن املغردين م��ع تعامل 
الش��رطة اإليطالية مع محمد محسوب، في مقابل تعامل 
األم��ن املص��ري م��ع املواط��ن اإليطال��ي ريجين��ي ال��ذي 
اختط��ف وقتل في مصر قب��ل أكثر من عام��ن وعثر على 
جثته مش��ّوهة، وما زال اإليطاليون يحاولون فك طالسم 

تلك القضية دون جدوى.
وق��ال املغ��رد واحلقوق��ي املص��ري جم��ال عي��د إن 
اإليطالي��ن عاملوا محمد محس��وب كما ل��و كان إيطالياً، 
بينما عذب املصريون جوليو ريجيني وقتلوه كما لو كان 
مصرياً. وتساءل املغرد طارق الدسوقي: تخيلوا لو كان 

محمد محسوب مت احتجازه في بلد عربي!!
وبينما انتش��ى املغردون املوال��ون للنظام في مصر 
باحتجاز محسوب، وسادت خيبة أمل كبيرة بينهم بعد 

عندما ترفض الظلم الواقع على شخٍص مهّدد في 
حريته ووجوده، فإنك ال تتضامن مع ش��خص، وإمنا 
تنحاز إل��ى قيم ومبادئ، وبالتال��ي ال ينبغي أن تنظر 
هنا إلى مواقفه السابقة واآلنية، التي قد تكون مخالفًة 
لقناعات��ك، وال يصّح أن تضع ف��ي مقدمة تضامنك، أو 

منتهاه عبارة »رغم اختالفي معه«.
التميم��ي  عه��د  الفلس��طينيتن،  موض��وع  ف��ي 
وياس��من أبو س��رور، وفي محنة السياس��ي املصري 
املعارض محمد محس��وب، تش��بعت األجواء بسموم 
االنتقائية األيديولوجية، والفرز القبائلي، على حساب 
املب��دأ الع��ام والقيم��ة املطلق��ة، فجاءت بع��ض رّدات 

الفعل مسممًة بامليل الشخصي والهوى العقائدي.
ف��ي قصة عهد وياس��من، العائدتن من س��جون 
االحت��الل الصهيوني، أطلت األهواء الضيقة برأس��ها، 
اس��تناداً إلى أن االحتفال كان صاخب��اً وهادراً بحرية 
املقدس��ية عهد التميم��ي، الصبّية الصغيرة الش��قراء، 
املسترس��لة الش��عر، بينم��ا ج��اء خافتاً، ال يش��عر به 
أحد، مع حرية املقدس��ية األخرى ياس��من أبو سرور، 

احملجّبة ذات السمت احملافظ.
من املمكن هن��ا إدانة منهج التعاط��ف االنتقائي، 
لك��ن ذلك ال يبّرر أب��داً جتريد ما فعلت��ه الصغيرة عهد 
من مضمون��ه البطول��ي، ومحتواه املق��اوم، بالذهاب 
إلى التفتي��ش في تاريخ والدها وانحي��ازه إلى إجرام 

اإلفراج عن الوزير محسوب
بعد اعتقاله في ايطاليا

محمد محسوب و»عهد« و»ياسمين«: 
قضايا ذات عنوان واحد

تظاهر املئ��ات من أهالي مدين��ة البصرة بجنوب 
الع��راق يوم اخلمي��س للمطالب��ة بتحس��ن ظروفهم 
املعيش��ية وحل أزمتي الكهرب��اء والبطالة، وذلك بعد 
أيام من س��قوط قتيل وجرحى ف��ي مظاهرات مماثلة. 
بينم��ا تس��عى احلكوم��ة الحت��واء الغضب الش��عبي 

املتصاعد.
وش��رع متظاه��رون بقط��ع الطري��ق الراب��ط بن 
احل��دود اإليرانية والبصرة من جهة منفذ الش��المجة 
احلدودي، وإقامة خيم اعتصام وسط الشارع العام، 
وتقيي��د حرك��ة الش��احنات والس��يارات ومنع دخول 

وخروج البضائع عبر املنفذ للضغط على احلكومة.
وق��ام آخرون بقط��ع الطرق املؤدي��ة إلى احلقول 
النفطي��ة ف��ي الرميل��ة الش��مالية واجلنوبي��ة وغربي 
القرن��ة األول والثان��ي، وحاول��وا من��ع العامل��ن من 
الوص��ول إل��ى املنش��آت النفطي��ة مطالب��ن مبغادرة 

العمالة األجنبية واستبدال عمالة عراقية بها.
وطاف متظاهرون في ش��وارع احملافظة يتقدمهم 
ش��يوخ العش��ائر وش��خصيات سياس��ية، وأحرق��وا 
إطارات للمطالبة بتحس��ن الظروف املعيش��ية وحّل 

مشاكل الكهرباء والبطالة ومياه الشرب.
ف��ي املقابل، كل��ف رئيس الوزراء حي��در العبادي 
جلن��ة تض��م خمس��ة وزراء لزي��ارة مدين��ة البص��رة 

واالستماع إلى مطالب املتظاهرين وحل مشاكلهم.
واألحد املاضي، س��قط قتي��ل وثمانية جرحى إثر 
إطالق قوات األمن النار على مظاهرة لشّبان يطالبون 
بتوفي��ر ف��رص عم��ل وحتس��ن ظ��روف حياته��م في 

البصرة، وفقاً ملصادر رسمية وصحفية.
احملتج��ون  ح��اول  عندم��ا  بالن��ار  ال��رد  وج��اء 
إغ��الق الطريق املؤدي إلى ش��ركتي النفط »لوك أويل 
الروسية، إكسون موبيل األميركية« ونصب خيم على 

الطريق.
ويحت��ج العاطل��ون من��ذ س��نوات عل��ى اعتم��اد 
ش��ركات النفط على العمالة األجنبي��ة بالبصرة التي 
تنت��ج نح��و 80% من ص��ادرات الب��الد، وت��زداد نقمة 
الس��كان على احلكومة جراء انقطاع التيار الكهربائي 
م��ع ارتف��اع احل��رارة، وال س��يما بعدما أوقف��ت إيران 
تصدي��ر الكهرب��اء للع��راق قبل أس��بوع ج��راء تراكم 

الديون.}

مظاهرات البصرة تّتسع
والحكومة تسعى الحتوائها
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يعي���ش فخامة رئي���س اجلمهورية وعائلته الكرمية وتياره الوطن���ي احلر هذه األيام أجواء 
إحياء ذكرى 7 آب 2001. بالعودة في الذاكرة 17 عامًا إلى الوراء، يومها كان فخامة الرئيس ما 
زال ُمبعدًا في باريس، في الوقت الذي تعرض فيه مئات الش���بان املؤيدين له للضرب والس���حل 
واالعتق���ال م���ن األجه���زة األمني���ة اللبنانية التي كانت تأمت���ر بالوصاية الس���ورية. حصل ذلك 
بع���د يوم���ن من مصاحلة اجلبل التي جمعت البطريرك املارون���ي مار نصر الله بطرس صفير 
والزعيم الدرزي وليد جنبالط، وشكلت مصاحلة تاريخية بن املسيحين والدروز. يومها قامت 
مخابرات اجليش اللبناني مبداهمة مقاّر حزبية تابعة للتيار الوطني احلر والقوات اللبنانية، 
واعتقلت قرابة 200 من مناصري احلزبن بينهم قياديون. أثارت االعتقاالت التعسفّية غضب 
الش���ارع، املس���يحي منه حتديدًا، فدعت األحزاب املسيحية ومعها النقابات املهنية التي تسيطر 
عليه���ا إل���ى إض���راب عام ووقف���ة احتجاجي���ة أمام قص���ر العدل في بي���روت. لبى الدع���وة مئات 
الناشطن الذين القتهم عناصر أمنّية بلباس مدني تابعة ملخابرات اجليش واألمن العام الذي 
كان يرأسه اللواء جميل السيد، فتمت تفرقة املعتصمن بالقوة والضرب والسحل واالعتقال.

خ���الل ذك���رى إحي���اء 7 آب قب���ل أيام، ق���ال رئيس التي���ار الوطني احلر صه���ر فخامة رئيس 
اجلمهوري���ة وزير اخلارجية جبران باس���يل إن ما حصل في ذل���ك اليوم حّرر لبنان من الوصاية 
الس���ورية، واليوم س���يقوم ه���و وتياره وعائلته الكرمي���ة بتحرير لبنان من الفس���اد. يبدو معاليه 
واثقًا مما يقول، خاصة أنه خالل س���بعة عش���ر عامًا، أمور كثيرة تغيرت، ومواقف كثيرة تبدلت، 

ومبادئ كثيرة تناقضت. 
بعد أحداث 7 آب اتهم العماد ميش���ال عون األجهزة األمنية اللبنانية، وال س���يما مخابرات 
اجلي���ش بالرضوخ للوصاية الس���ورية وتنفيذ أوامرها. هذه األجه���زة ما زالت على حالها اليوم 
بع���د وص���ول فخامت���ه إلى قص���ر بعبدا. ب���ل إن صغار الضب���اط الذين ضربوا وقمعوا وس���حلوا 
مؤّيدي���ه في الش���ارع بات���وا اليوم كبار الضباط الذي���ن يقودون األجهزة األمني���ة ويديرونها. بل 
إن أب���رز رمز للنظام األمني اللبناني الس���وري كان حينذاك هو املدي���ر العام لألمن العام اللواء 
جمي���ل الس���يد، الذي خلع اليوم بزته العس���كرية ورف���ع النجوم عن كتفه وارتدى بذلة رس���مية 
وربطة عنق، وبات عضوًا في مجلس النواب، يجلس إلى جانب النائب العوني زياد أس���ود الذي 

كان أحد الذين ُسحلوا في منطقة املتحف على أيدي عناصر األمن العام.
احلرية هي املطلب األس���اس الذي طالب به التيار الوطني احلر عام 2001 خالل مواجهة 
النظ���ام األمن���ي. هذه احلري���ة التي ضحى م���ن أجلها الكثي���رون جرى االنق���الب عليها اليوم، 
بعدما بات عدوًا للحرية وقامعًا لها وساعيًا لكّم األفواه وإخراس املنتقدين، من خالل الدعاوى 
القضائية التي يقدمها كل حن رئيس التيار الوطني احلر بحق كل من كتب تغريدة أو تعليقًا 
على وس���ائل التواصل االجتماعي، ينتقد أو يس���خر.. فيتم اس���تدعاء الناش���طن للمثول أمام 
األجهزة األمنية، متامًا كما حصل قبل 17 عامًا مع ناش���طي التيار الوطني احلر. يومها كانت 
جرمي���ة ناش���طي التيار هي معارض���ة النظام األمني اللبناني الس���وري، بينما التهمة اليوم هي 
كتاب���ة تعليق���ات معارض���ة للعهد ولصه���ر العهد وللعائل���ة الكرمية. القمع نفس���ه لكن العنوان 

اختلف.
املعركة احلقيقية التي خاضها التيار الوطني احلر قبل 17 عامًا كانت في مواجهة النظام 
األمني اللبناني السوري. فطالب التيار ورئيسه حينذاك بانسحاب اجليش السوري من لبنان 
ووق���ف تدخل���ه في���ه. وعلى هذا األس���اس كان لفخامة الرئيس جهد مش���هود ف���ي التواصل مع 
مس���ؤولن في اإلدارة األميركية للتوصل إلى قانون محاس���بة س���وريا. النظام الس���وري نفس���ه 
الذي أراد فخامته محاس���بته يرس���ل باجتاهه إش���ارات إيجابية، ويطالب صهر فخامته بأفضل 
العالق���ات املمي���زة مع���ه، كم���ا يطال���ب بط���رد النازحن الس���ورين الهارب���ن من بط���ش النظام 

بإعادتهم إلى كنفه ليتلقوا الظلم والبطش نفسه الذي تلقاه التيار الوطني احلر.
س���بعة عش���ر عام���ًا كانت كافية ليتحول األم���ل الذي أعطاه التي���ار الوطني احلر جلمهوره 

إلى خيبة أمل. 

بقلم: أواب إبراهيم

7 آب.. القمع نفسه

كلمة طيبة

ال جدي��د يذك��ر ف��ي مل��ف احلكومة 
حت��ى الس��اعة. املواق��ف عل��ى حاله��ا 
واملطال��ب والش��روط ل��م تتح��رك أبداً. 
الش��يء الوحي��د اجلديد في ه��ذا امللف 
ال��ى  اجلمهوري��ة  رئي��س  تلمي��ح  ه��و 
عق��د وتدخ��الت خارجية تعي��ق عملية 

التأليف. 
م��ن جهت��ه الرئي��س املكلف س��عد 
احلري��ري يح��اول من خ��الل اتصاالته 
ولقاءات��ه ومش��اوراته تدوي��ر الزواي��ا 
وايجاد بعض املخارج واحللول، ولكن 
حتى الس��اعة لم تفلح كل احلركة التي 
يقوم بها في ايجاد قناعة لدى األطراف 
األخرى في خف��ض مس��توى مطالبها، 
واملساهمة في ايجاد احللول، إذ إن »يداً 

واحدة ال تصفق« في هذا املوضوع.
عل��ى كل ح��ال، األف��ق احلكومي ال 
ينب��ئ أن ثم��ة حل��والً تلوح ف��ي األفق، 
إال إذا غّي��رت بع��ض القوى السياس��ية 
قناعته��ا، أو عّدلت فيها، بحيث تس��هم 
ف��ي  مبطالبه��ا  تواضعه��ا  خ��الل  م��ن 
الوص��ول الى صيغة مقبول��ة. وإال فإن 
املراوحة تس��تمر واجلم��ود االقتصادي 
والسياسي ستستمر، واألزمة ستستمر 

إن لم تتدحرج الى ما هو أسوأ.
انس��داد أف��ق تأليف احلكوم��ة بدأ 
ينعك��س عل��ى امللف��ات األخ��رى، فق��د 
ب��رز ملف الكهرب��اء من جدي��د مع أزمة 
الباخ��رة التركية التي يج��ري التعامل 
معها بش��كل خارج إطار املألوف، فتارة 
تك��ون ف��ي اجلن��وب وط��وراً تنتقل الى 
اجلّي��ة، ث��م بع��د ذلك ال��ى ال��ذوق، في 

ألجــــل أبـــنـــائــنــــــا!
حرك��ة غي��ر مفهوم��ة م��ن ال��رأي العام 
ف��ي  األمّري��ن  يعان��ي  ال��ذي  اللبنان��ي 

مسألة الكهرباء. 
يتعل��ق  م��ا  ف��ي  األم��ر  وكذل��ك 
وق��د  الب��ري،  النق��ل  احت��اد  بإض��راب 
كش��ف عن خروقات وجت��اوزات ال تعّد 
وال حتص��ى في ملف��ات كثي��رة متصلة 
به��ذا القطاع، منها م��ا يتصل مبصلحة 
تس��جيل الس��يارات، ومنه��ا م��ا يتصل 
مبراك��ز املعاين��ة، وم��ا يتص��ل ب�»منر 
الس��يارات«، كل ذلك كشف أيضاً حجم 
الفس��اد احملم��ي م��ن مس��تويات عالية 

على حساب الشعب واملواطنن.
علي��ه  ُكت��ب  البل��د  ه��ذا  أن  يب��دو 
للخ��روج  ب��ّد  وال  واملعان��اة،  الش��قاء 
من ه��ذه األزم��ات م��ن صح��وة ضمير 
عند املس��ؤولن، ت��كاد تك��ون منعدمة. 
أو صح��وة وع��ي عن��د الن��اس لتس��أل 
الطبق��ة  ه��ذه  وتعاق��ب  وحتاس��ب 
الت��ي تتحك��م مبصي��ر البل��د، وتأخذه 
نح��و الهاوي��ة حت��ت عن��وان »حق��وق 
الطوائ��ف«، وهي في احلقيقة اس��تئثار 
بعض السياسين بإمكانات البلد حتت 

عنوان »الطوائف«.
اللبناني��ون  س��ينتظر  مت��ى  ال��ى 
حتى يطلق��وا صرخ��ة الوج��ع واأللم؟ 
الى متى س��تظل ه��ذه الدوامة متحكمة 
أبنائه��م؟  ومس��تقبل  الن��اس  مبصي��ر 
ال��ى متى س��يبقى هذا الصم��ت، وتبقى 
بعقوله��م  متحكم��ة  العناوي��ن  ه��ذه 

وعواطفهم؟
من حق الن��اس أن تعيش بكرامة، 
أن  حقه��ا  وم��ن 
أولئ��ك  ل��كل  تق��ول 
م��اذا تري��دون م��ن 
اجلمي��ل.  بلدن��ا 
إس��ألوهم ول��و مرة 
واحدة، م��اذا فعلت 
وقّدم��ت لهذا البلد؟ 
اس��ألوهم  رج��اًء 
م��ن  وحاس��بوهم 
أج��ل أبنائن��ا ه��ذه 

املرة.
أبو محمد
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