
رمضان.. الراحل والقادم
أوشك شهر رمضان على الرحيل، وأوشكت أيامه على أن توّدع جمهورها من الصائمني 
والقائم���ني عل���ى ض���رورة اإللتزام بفرائض���ه وس���ننه وآدابه.. نه���ارًا بالصي���ام واالمتناع عن 
تناول الطعام والش���راب، وغّض البصر وحفظ اللسان، ولياًل على القيام والدعاء والتسبيح 
واالس���تغفار. وليس في نهار رمضان أو ليله س���وى ذلك من املشاغل. لكن أين نحن من هذه 
االلتزامات؟! فإذا ذهب املؤمن ألداء صالة العش���اء والتراويح في املس���جد، تعّجل في العودة 
ليسأل أهله هل وقع انفجار ثالث في القاع أو في عرسال، أو تفجير انتحاري في استامبول 
أو ديار بكر.. وهل انفرط عقد احلكومة باس���تقالة وزير آخر!! وهكذا يعيش اللبنانيون أيام 
رمض���ان ولياليه، يرك���ز املؤمنون منهم على الصيام والقيام خالل نهار رمضان ولياليه، لكن 
أخب���ار االش���تباكات هنا وهن���اك، والقصف اجلوي واملدفعي وإط���الق البراميل املتفجرة، في 
سوريا أو العراق أو اليمن.. كل ذلك يجعل تركيز املؤمن في الدعاء إلى الله أن يرفع البالء 
ع���ن عب���اده وأن يوقف ما يصيبهم من أذى، أكثر من الدعاء بدخول اجلنة والبعد عن عذاب 
غن���ا رمض���ان في عامنا الق���ادم، وأن يله���م الله حكامنا مزي���دًا من الوعي  جهن���م. فالله���م بلِّ

وإدراك مخاطر احلروب.. لعل رمضان القادم يكون أخف وطأة من الذي نحن فيه.
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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(

البيت األبيض يحّذر إيران 
من تمويل »حزب الله«

 ح��ّذر البيت األبي��ض، بلس��ان الناطق 
باس��مه أريك شولتز، إيران من االستمرار في 
دعم »ح��زب الل��ه«، ولفت إلى »أنن��ا نطالب 
كل ط��رف ميّول ح��زب الله ب��أن يتوقف عن 

متويله«.
وق��ال ف��ي مؤمت��ر صحافي: »ن��درك أن 
إي��ران مت��ّول اإلره��اب، ونع��رف أنه��ا تدعم 
ح��زب الل��ه، ل��ذا فرضن��ا أقس��ى العقوب��ات 
االقتصادية عليها، وم��ن املهم ان تدرك مدى 

تورطها في هذا الدعم«.
وأش��ار إل��ى ان »البيت األبيض يش��عر 
بالقل��ق من ق��درة إي��ران على الوص��ول الى 
األس��واق العاملي��ة والنظ��ام املصرف��ي، وكل 
تراق��ب  العاملي��ة  واملؤسس��ات  املص��ارف 
س��لوك إي��ران واس��تمرارها بدع��م اإلره��اب 
وتق��دمي مس��اعدات حلزب الله«، مح��ّذراً من 
انه »س��تكون لهذا الس��لوك عواقب��ه«. ولفت 
الى ان »هذه املؤسسات املالية لن ترغب في 
إج��راء معام��ات مع دولة ترع��ى اإلرهاب«، 
مطالب��اً إي��ران »بالتوق��ف ع��ن دع��م ح��زب 
الل��ه ودع��م اإلره��اب، ألنه لي��س فق��ط امراً 
مهماً لألم��ن القومي بل ايض��اً، ألنه ليس في 

مصلحة إيران«.

بري: المهم إنقاذ البلد

أك��د رئي��س مجل��س النواب نبي��ه بري 
أن »الهم االس��اس من كل احلراك السياس��ي 
املتجس��د على طاول��ة احلوار راهن��اً كما في 
االجتماع��ات الثنائي��ة الت��ي تعق��د ف��ي عني 
التين��ة ه��و إخ��راج الب��اد م��ن األزم��ة التي 
تتخب��ط فيه��ا، وذل��ك غي��ر جائ��ز وممكن اال 
اله��ادئ  املوضوع��ي  والنق��اش  بالتاق��ي 
احلل��ول  مقارب��ة  بغي��ة  العالق��ة  للملف��ات 
الواجبة«. وأش��ار ال��ى أن »مواضيع طاولة 
احل��وار وبنوده��ا ه��ي نفس��ها الت��ي كان قد 
تناوله��ا املتح��اورون بدءاً م��ن وضع قانون 
االس��تحقاقني  واج��راء  لانتخاب��ات  جدي��د 
النيابي والرئاس��ي ومن ثم البحث في كيفية 
النهوض بالباد عبر الس��لطتني التشريعية 
حتت��اج  العناوي��ن  ه��ذه  وأن  والتنفيذي��ة، 
توافق��اً او اتفاق��اً اذا أمك��ن، وال ف��رق اذا ما مت 
ذلك عبر م��ا يعرف بطاولة احلوار أو بس��لة 
كامل��ة متكامل��ة أو دوحة لبناني��ة«، معتبراً 
أن »امله��م إنقاذ البل��د من االزم��ات املتراكمة 

املستفحلة اخلطورة«.

»تكتل التغيير« يحمل على 
النزوح السوري »المتفلت«

حمل »تكتل التغيير واإلصاح« النيابي 
على النزوح الس��وري »املتفل��ت« في لبنان. 

وقال عض��و التكتل س��ليم جريصات��ي: »إن 
كان��وا يس��مون ذل��ك عنصرية فنح��ن نقول 
له��م بالف��م املآلن لن ن��دع بعد الي��وم اخلطر 
يته��دد أمننا وس��امة أهلنا ف��ي أي بقعة من 
بقع لبنان، ولن ندع بعد اليوم الفراغ يس��ود 
قراراتنا وال املس��ؤولني تائهني عن واجباتهم 
القومية والوطنية ما يجع��ل أمننا مهدداً في 

كل حني«.
اجتم��اع  بع��د  جريصات��ي  وأش��اد 
التكتل بأبن��اء »القاع األبط��ال الذين تصدوا 
انغماس��ية  هجم��ات  ألعت��ى  بأجس��ادهم 
إرهابي��ة انتحارية بني فجر وليل«. وس��أل: 
»هل ألحد أن يتنكر ألخطار النزوح الس��وري 
املتفلت من أي ضوابط كما التهديد اإلرهابي 
الذي ميكن أن يجد بيئة حاضنة له، بل بيئة 
تناس��لية لإلرهابي��ني وعتادهم م��ن أحزمة 
تفجير يتمنطق بها هؤالء وسواها من وسائل 
قت��ل املدنيني األبري��اء في جتمع��ات النزوح 

العشوائية على تخوم بلداتنا وقرانا؟«.

مجلس األمن يدين 
التفجيرات

أدان مجل��س األم��ن الدول��ي، و»بأش��د 
الت��ي  اإلرهابي��ة  الهجم��ات  العب��ارات«، 
اس��تهدفت بلدة الق��اع. وطال��ب ب�»ضرورة 
تقدمي مرتكبي ومنظم��ي وممّولي ورعاة تلك 
األعم��ال اإلرهابي��ة التي تس��تحق الش��جب 
إل��ى العدال��ة«، وح��ث جمي��ع ال��دول عل��ى 
التعاون بنشاط مع الس��لطات اللبنانية في 
هذا الص��دد، وذلك وفق��اً اللتزاماتها مبوجب 
القان��ون الدولي وق��رارات مجلس األمن ذات 

الصلة.
ع��ن  األم��ن  مجل��س  أعض��اء  وأع��رب 
تعاطفهم وتعازيهم العميقة ألس��ر الضحايا 
ولش��عب لبنان وحكومت��ه، كم��ا أعربوا عن 

أمنياتهم للمصابني بالشفاء العاجل.
»األعم��ال  أن  عل��ى  املجل��س  وش��دد 
اإلرهابي��ة بجمي��ع أش��كالها ومظاهرها هي 
أعمال إجرامية ال ميكن تبريرها بغض النظر 
عن دوافعها ومكان أو زمان وقوعها وأياً كان 
مرتكبوه��ا، ويتعنّي عدم ربطه��ا بأي دين أو 

جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية«.
ال��دول  جمي��ع  امتث��ال  ض��رورة  وأك��د 
مبكافحة اإلرهاب بكل الوس��ائل، وفقاً مليثاق 
األمم املتحدة وغيره م��ن االلتزامات مبوجب 
القان��ون الدولي، وال س��يما القان��ون الدولي 
حلقوق اإلنس��ان والقان��ون الدولي لاجئني 
والقانون اإلنس��اني الدولي، مج��دداً التزامه 
ووح��دة  لبن��ان  وأم��ن  وس��يادة  اس��تقال 

أراضيه.

اإلمارات: سجن امرأة 
تتجّسس لصالح »حزب الله«

أصدرت احملكم��ة االحتادي��ة العليا في 
اإلمارات،  حكماً بسجن مواطنة عشرة أعوام 

بتهمة التجسس لصالح »حزب الله«.
وذك��رت صحيفة »اخللي��ج« أن املتهمة 
إماراتي��ة م��ن أص��ل لبنان��ي، وحك��م عليه��ا 
بالس��جن عشرة أعوام التهامها »بالتجّسس 
على شخصيات مهمة في الدولة )اإلمارات(، 
والتخابر ملصلحة جهاز االستخبارات التابع 

حلزب الله«.
بتزوي��د  قام��ت  املتهم��ة  أن  وأضاف��ت 
احلزب »مبعلومات حساسة وخطيرة متّس 

أمن الباد وأمن ش��خصيات مهم��ة في دولة 
اإلم��ارات، مس��تغلة منصب زوجه��ا املواطن 
الذي يعمل ف��ي وظيفة حساس��ة«، من دون 

حتديد ماهيتها.

المشنوق: االنتحاريون 
جاؤوا من الداخل السوري

  ش��ّدد وزي��ر الداخلي��ة والبلديات نهاد 
املش��نوق على أن »األمن السياسي هو األهم 
ف��ي لبن��ان وال يكتمل هذا األم��ن إال بانتخاب 
رئيس للجمهورية«، كاشفاً أن »االنتحاريني 
ج��اؤوا م��ن الداخ��ل الس��وري ولي��س م��ن 
مخيم��ات النازح��ني«. ورأى أن م��ن »امله��م 
التوصل إلى صيغة توفق بني مس��ؤولياتنا 
النازح��ني  جت��اه  كلبناني��ني  اإلنس��انية 
الس��وريني، وبني منعهم م��ن أن يكونوا بيئة 
حاضنة لاره��اب التكفي��ري واالعتداء على 
القوان��ني اللبناني��ة«، مش��دداً عل��ى ضرورة 
التوص��ل إلى »مفهوم دول��ي موحد للمناطق 
اآلمن��ة داخل األراضي الس��ورية وتش��جيع 
النازح��ني الس��وريني على الع��ودة إلى هذه 

املناطق«.

جنبالط: أهم ما في السياسة 
قبول مبدأ التسوية

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  رئي��س  غ��ّرد 
النائ��ب ولي��د جنب��اط عب��ر حس��ابه عل��ى 
»تويتر«  قائاً: »التحية كل التحية للمسعف 
بول��س األحم��ر ال��ذي استش��هد وه��و يقوم 
بواجبه على أكمل وجه في مواجهة اإلرهاب 
في القاع، وحتية جلميع الشهداء واجلرحى 
الذين أصيب��وا في االعت��داء اإلرهابي وألهل 
ه��ذه البلدة الصامدة واألبي��ة«. أضاف: »آن 
األوان للخروج من النقاش السياسي احلالي 
وم��ن تبادل االتهامات ألنه لن يؤخر أو يقدم، 
فلتك��ن املهم��ة بتحص��ني اجلي��ش واالجهزة 
األمنية ووضع سياسة تقشف وقد جتاوزنا 
اخلط��وط احلم��ر، وليك��ن انتخ��اب رئي��س 
ب��أي ثمن ك��ي ال نصل ال��ى حزي��ران 2017 
النتخابات نيابية على قانون الس��تني، وفي 
غياب رئيس تبقى هذه احلكومة وتصبح في 

حالة تصريف أعمال. يا لها من كارثة«.

ترحيل مقدمة برامج 
لبنانية من مصر

مقدم��ة  املصري��ة  الس��لطات  رّحل��ت 
البرامج السياس��ية اللبنانية-البريطانية 
»الص��ورة  برنام��ج  ُمقدم��ة  داود  ليلي��ان 
الكاملة« على فضائية »أون تي في اليف« 
اخلاصة، بعد س��اعات من إنهاء تعاقدها 

مع القناة.
مباح��ث  م��ن  أمني��ة  ق��وة  ودهم��ت 
اجل��وازات منزل داود في ح��ي الزمالك في 
وس��ط القاهرة، بعد نحو نصف ساعة من 
إعانها إنهاء تعاقدها مع القناة التي قدمت 
عبر شاش��تها برنامج »الص��ورة الكاملة« 
عل��ى م��دى 5 أع��وام. وق��ال ل�»احلي��اة« 
محاميه��ا زياد العليم��ي إن »القوة األمنية 
اصطحب��ت داود مبفرده��ا إل��ى جه��ة م��ا، 
ومنه��ا إلى مط��ار القاه��رة الدول��ي، حيث 
ُطلب منه��ا اختيار وجهتها، فس��افرت إلى 

بيروت«.

وجهة نظر

براغماتية جنبالط... عونية
يس���تكمل وليد جنب���الط براغماتيته ويتقدم خطوة أخ���رى نحو العماد 
ميش���ال عون. فبعد أن أعلن رفع الفيتو عن القبول بعون رئيس���ًا للجمهورية 
من���ذ نحو أس���بوعني، ع���اد اليوم بعد تفجي���رات القاع ليؤكد ض���رورة انتخاب 
رئي���س، أي رئي���س... غام���زًا في ذلك م���ن قناة الرئيس س���عد احلريري الذي 
بقي وحيدًا من معس���كر الرابع عش���ر من آذار على ترش���يحه للنائب سليمان 
فرجنية. وهو يكاد يكون وحيدًا في هذا الترشيح حتى داخل »تيار املستقبل«. 
وتتس���م براغماتية جنبالط الرئاسية هذه األيام باملماحلة التي حصلت قبل 
نح���و أس���بوع على مائدة كتل���ة الوفاء للمقاومة والتي قد يك���ون لها تأثير ما 
ف���ي دف���ع ه���ذه البراغماتية إلى األم���ام في مواق���ف رئيس احل���زب التقدمي 
االش���تراكي. صحي���ح أن البي���ك خائف من تفجي���رات القاع، ولك���ن امليل إلى 

القبول بعون مرشحًا رئاسيًا قد سبق هذه التفجيرات املشار إليها. 
ويبق���ى الس���ؤال الكبي���ر ماثاًل ح���ول موقف الرئي���س نبيه ب���ري املتعلق 
باملوضوع الرئاسي،  والذي كان قد أعرب عن تأييده لترشيح فرجنية للرئاسة 
األولى والذي يرتبط في الوقت نفس���ه بعالق���ة حتالف وثيق مع »حزب الله« 

وبعالقة انتماء مشترك إلى الثامن من آذار مع العماد ميشال عون. 
وتتج���ه أنظ���ار معظم املراقبني السياس���يني اللبنانيني إل���ى املوعد الذي 
حدده الرئيس بري جللسات احلوار الوطني في 3 و4 و5 آب املقبل حيث املوعد 
احلاسم لتحديد مواقف األطراف اللبنانية املتحاورة من القانون االنتخابي 
املنش���ود أو م���ا يس���مى »الس���لة املتكامل���ة« التي تتضم���ن: انتخابات رئاس���ية، 
وقانونًا انتخابيًا، وتشكيلة حكومية وخالفه مما لّذ وطاب من وجبات املوائد 
السلطوية املزدحمة. وعلى الرغم من إجماع الساسة اللبنانيني على إمكانية 
الفرار من االس���تحقاق االنتخابي النيابي القادم في 2017، فإن التوصل الى 
قانون انتخابي مش���ترك يبدو أكثر صعوبة من التوصل إلى اتفاق على اس���م 
رئاس���ي يحظى بإجماع القوى السياس���ية اللبنانية أو أكثرها. ويصّر البعض 
على أن طبخة البحص مس���تمرة على املس���ارين الكبيرين: املس���ار الرئاس���ي 
ومس���ار القان���ون االنتخاب���ي. ويفاق���م ه���ذا الوض���ع غي���اب احل���ّد األدنى من 
التواف���ق اإلقليمي في املنطقة، وحتديدًا التوافق الس���عودي اإليراني البعيد 
ال���ذي يحل محل���ه صراع محتدم لم تش���هد له املنطقة مثي���اًل من قبل. وهو 

صراع يغير اخلرائط ويسحق الدول كما هو حاصل في سوريا والعراق. 
يعتق���د البع���ض أن وليد جنبالط غل���ب الواقعية السياس���ية في موقفه 
م���ن ترش���يح العماد ع���ون، ليقينه ب���أن طبخة البحص املش���ار إليه���ا ال تزال 
قائمة، وأن اإليجابية التي يعتمدها تعزز من دوره السياسي املرجح وحتفظ 
ل���ه متيز موقعه السياس���ي والطائفي بكل البعد اإلنق���اذي الذي يتعطش له 
اللبنانيون... إال أن س���وء الظن املش���ار إليه بحق سيد قصر املختارة ال ينبغي 
أن يكون حقيقيًا في كل األوقات، فالرجل يدرك أن اجلميع في مركب واحد، 

وأن غرق املركب سيضر باجلميع في نهاية املطاف.<
أمين حجازي

عقد املكتب السياس��ي للجماعة االس��امية ف��ي لبنان، اجتماعه األس��بوعي 
وناقش التطورات السياسية واالحداث التي ميّر بها لبنان، وأّكد على اآلتي: 

- يؤّك��د املكتب السياس��ي أن احل��وار الوطني الش��امل انطلق به��دف ايجاد 
مخرج للش��غور في س��ّدة الرئاس��ة األولى، وبالتالي فإن مفتاح حل األزمات التي 
يعيش��ها لبن��ان تكمن بانتخاب الرئيس م��ن ضمن اآلليات الدس��تورية املعتمدة، 
ويطال��ب الق��وى والكتل املعّطل��ة باخلروج من منط��ق التعطيل والقي��ام بواجبها 

بانتخاب رئيس للجمهورية للشروع في حل بقية األزمات.
- يس��تنكر املكتب التفجي��رات التي اس��تهدفت بلدة القاع، والتي تس��تهدف 
املدني��ني إل��ى أي منطق��ة أو مك��ّون انتم��وا، ويعتبره��ا إرهاب��اً غير مب��رر، ويدعو 
الدولة بأجهزتها العس��كرية واألمنية إلى توفير احلماية لكافة املواطنني، ويجدد 
دعوته إلى املتوّرطني بالقتال في س��وريا إلى العودة إلى لبنان، واخلروج من هذا 
املستنقع الذي جّر التوّرط فيه الويل على البلد، ألن ذلك يشّكل اخلطوة األولى في 

حماية أمنه واستقراره. 
- اس��تهجن املكت��ب تصري��ح وزي��ر العمل ح��ول نيته التق��ّدم باقت��راح أمام 
احلكومة لزيادة ساعات العمل يوم اجلمعة، فأكد أن يوم اجلمعة وصاة اجلمعة 
مقدسان عند املسلمني، وقد تواضع املسلمون مع شركائهم في الوطن على صيغة 
احترم��ت هذه القدس��ية، وراعت ظ��روف العمل والعم��ال، وعلي��ه يطالب معالي 
الوزي��ر بأخذ هذا األمر بع��ني االعتبار حفاظ��اً على صيغة الش��راكة الفريدة التي 

يتمتع بها لبنان. 
- ي��رى املكتب ف��ي االقتحام��ات املتكررة للمس��توطنني الصهاينة للمس��جد 
األقصى غطرسة صهيونية ممنهجة، ومخططاً للنيل من األقصى. وإذ يحّيي املكتب 
صمود أهلنا في القدس وبقية فلس��طني دفاعاً عن األقصى، يطالب الدول العربية 
ومنظم��ة التعاون االس��امي واألمم املتحدة بالعمل اجل��اد لوضع حّد لاعتداءات 

الصهيونية التي ترمي إلى تدمير املسجد املبارك وإقامة الهيكل املزعوم مكانه. 

لقطات لبنانية

احتف���اًء بق���دوم عي���د الفطر، واختتام العش���ر األواخر من ش���هر رمضان، تتقدم 
أس���رة مجل���ة األم���ان من قرائه���ا الك���رام واملس���لمني جميعًا بأزك���ى التهان���ي بالعيد 

السعيد، وتدعو الله أن يعيده على اللبنانيني جميعًا وهم أحسن حااًل وأهنأ بااًل..
وتعلن »األمان« عن اضطرارها لالحتجاب عن الصدور خالل عطلة العيد، على 

أن تصل إلى القراء في يوم اجلمعة الذي يليه.. وكل عام وأنتم بخير.
»أسرة األمان«

عطلة »األمان« في العيد

الجماعة اإلسالمية تستنكر تفجيرات القاع 
وتطالب بإنهاء الشغور الرئاسي
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كلمة
األمان

حت��ت علم احلزب أو املجموعات الش��يعية األخرى. ولم يق��ف الدعم العربي 
واألمريك��ي عند مائ��ة صاروخ، بل تعدى ذلك إلى أس��لحة ثقيل��ة كالدبابات 
واملدفعية، التي انتش��رت ش��مال مدينة حلب قريباً من احلدود الس��ورية مع 
تركي��ا، مما يدفع تركيا إلى فتح مل��ف »املنطقة اآلمنة« من جديد. يضاف إلى 
كل ذلك تسرب قوات عسكرية فرنسية كانت مرابطة في قاعدة أجنرلك داخل 

األراضي التركية، إلى الداخل السوري شمال مدينة حلب.
.. كل ذل��ك دفع الرئيس بوت��ني إلى أن يرد التحية التي أرس��لها الرئيس 
أردوغان في رس��الة اعتذاره باتصال هاتفي مع الرئيس التركي، مما يساهم 
في عودة العاقات الروس��ية التركية إلى طبيعته��ا، خاصة بعد اللقاء الذي 
عق��ده وزير اخلارجي��ة التركي مول��ود جاوي��ش أوغلو مع وزي��ر اخلارجية 

الروسي.
م��اذا ع��ن اجلانب اإليران��ي إزاء كل ما يج��ري؟ لقد ج��رى اقصاء وكيل 
اخلارجية السابق لشؤون الشرق األوسط حسني أمير عبد اللهيان، وتعيني 
حسني جابري أنصاري مكانه. ومعروف أن عبد اللهيان كانت تربطه عاقة 
وطيدة مع قيادات احلرس الثوري، مما كان يعطل مسارات وزير اخلارجية 
محم��د ج��واد ظري��ف التصاحلية م��ع الغ��رب، ال س��يما الوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة. تزام��ن ذلك مع تعيني س��كرتير املجل��س األعلى لألم��ن القومي 
اإليراني علي ش��مخاني منس��قاً أعلى مع روسيا وس��وريا للشؤون األمنية 
والعس��كرية. وقد أدلى ش��مخاني بعد لقائه وزير الدفاع الروس��ي اجلنرال 
س��يرغي شويغو في طهران بتصريح قال فيه: ان احلوار بني أطراف النزاع 
في س��وريا هي البديل للحرب والعنف، في اش��ارة إل��ى خيارات املصاحلة 
واحلوار التي يتجه إليها النظام اإليراني في معاجلة األزمة السورية. وكان 
الرئي��س روحاني ق��د ركز على هذا التوجه منذ ش��هرين حني دعا اإليرانيني 
إلى االس��تعداد إلبرام اتفاق ثان وثالث مع الغرب تطال امللفات العالقة بني 
اجلانبني، مثل حقوق اإلنسان واإلرهاب ودور طهران في امللفات اإلقليمية.

وم��اذا عن لبن��ان؟ ماذا لو ه��دأت احلرب الدائ��رة في س��وريا.. ماذا لو 
اتخ��ذ ق��رار بوقف اط��اق النار وس��حب املجموع��ات املقاتلة هناك، س��واء 
كان��ت إرهابية أو تكفيرية أو غير ذلك.. ثم جرى إعادة النازحني الس��وريني 
إل��ى ديارهم، وهم يحملون ركاماً من الكراهية ملن قاتلوا الش��عب الس��وري 
ودمروا مدنه وقراه ومساجده ومدارسه ومستشفياته.. لقد بادرت عناصر 
ح��زب الله ف��ي منطقة القاع بالبقاع الش��مالي إلى عق��د حتالف مع عناصر 
حزب القوات اللبنانية ملواجهة موجة التفجيرات التي يقوم بها س��وريون، 
س��واء كان��وا م��ن النازح��ني أو الذين يتس��ّربون إل��ى املنطقة عبر عرس��ال 
وجروده��ا، وهي مبادرة جتري ألول مرة بني هذي��ن الفريقني.. خاصة بعد 
اش��اعات تس��ربت في املنطقة تقول بأن الرد اإلرهاب��ي والتفجيرات جاءت 
رداً عل��ى تدمير مبان س��كنية أقامها النازحون على تخ��وم القرية.. وهذا ما 
يحتاج إلى معاجلة حتى ال يش��كل مبرراً لاقتتال يتذرع به طرف ضد آخر، 

إذا ما وضعت احلرب أوزارها وانصرف الناس ملعاجلة تداعياتها.{

اجلم��ود والركود يس��يطران عل��ى كل أزم��ات املنطقة، من لبن��ان الذي 
يعي��ش با رأس وال رئي��س، وفي ظل حكومة هي أش��به بتصريف األعمال، 
ومجل��س نيابي ممّدد لنفس��ه مما يفقده الش��رعية.. إلى جان��ب أزمة اليمن 
واحل��رب األهلي��ة الدائرة فيه��ا منذ أكث��ر من ع��ام، واألزمة الس��ورية التي 
جت��اوزت خم��س س��نوات.. اضاف��ة إلى االنقس��ام ف��ي الع��راق، والصراع 
العس��كري ف��ي ليبيا، وغيرها م��ن األزم��ات واالنقس��امات.. يعيدها معظم 
املراقب��ني الى االنكفاء األميركي عن التدخل حلل ه��ذه األزمات، خاصة بعد 
الفش��ل ال��ذي وقعت فيه الواليات املتح��دة بعد تدخلها في أفغانس��تان، أو 
في الع��راق. يضاف إلى كل ذلك ضعف الرئيس أوبام��ا، وأنه ميضي أيامه 

األخيرة في البيت األبيض.
لك��ن أحداث األيام القليلة املاضية توحي بأن معظم األزمات متجه نحو 
احللحلة، وأن مسار األحداث يوحي بأن القرار األمريكي ليس في يد الرئيس 
أوباما وح��ده، وأن دوائر البيت األبيض والكونغرس، وحتى وزارتي الدفاع 
واخلارجية، تركز على استعادة الدور األميركي حتى ال يتقدم الدب الروسي 
ممث��ًا بالرئي��س بوتني إلى ممارس��ة دور القطب العاملي الذي كان يتقاس��م 

القرارات العاملية مع املنظومة السوفياتية وحتكمها بجزء كبير من العالم.
يؤكد ذلك معظم أعضاء الوفد السعودي الكبير الذي قام بجولة واسعة 
ف��ي معظم دوائ��ر القرار األميركي، برئاس��ة ولي ولي العه��د األمير محمد بن 
س��لمان، وعضوية وزي��ر اخلارجية عادل اجلبير، اضافة إل��ى عدد كبير من 
األكادميي��ني من الرج��ال والنس��اء، املدنيني والعس��كريني. وبعد اس��تكمال 
جول��ة الوف��د في ع��دد من العواص��م األوروبي��ة والعربية، جن��د أن دواليب 
األزم��ات بدأت تتح��رك. ففي األزمة الس��ورية، عل��م أن دوالً تدعم املعارضة 
السورية )تركيا والسعودية واألردن( سمحت بتسريب قرابة مائة صاروخ 
مضادة للطائرات إلى »جبهة النصرة«، وأن ما يسمى »املعارضة اإلرهابية« 
ب��ات ينطبق فق��ط على تنظيم الدول��ة )داعش(، وهذا ما حم��ل هذه األخيرة 
على تفجير انتحارييها في بل��دة القاع على بعد عدة كيلومترات من احلدود 
الس��ورية، وأن وزير الداخلية )نهاد املش��نوق( صرح بأن مفجري العبوات 
قدم��وا إلى لبنان م��ن داخل األراضي الس��ورية، وأنهم ليس��وا من النازحني 
داخل األراضي اللبنانية. وهذا ما يش��ير إلى »داعش« ألنها استثنيت من أي 
دعم مادي أو عسكري، وأن مناطق نفوذها سواء في شمال العراق أو املناطق 
الس��ورية، بدأت تضيق وتتحرر من س��يطرتها. وليس بعيداً عن ذلك اشارة 
الرئي��س أردوغان في أول تصريح له إلى مس��ؤولية »داعش« عن تفجيرات 

مطار استامبول وليس إلى املجموعات الكردية كما كان يقول سابقاً.
عل��ى صعيد آخر، تأتي املب��ادرة التركية بترطيب العاقات مع روس��يا، 
بعدم��ا أصابها من جمود بعد اس��قاط طائرة س��وخوي 24 قريباً من احلدود 
التركي��ة الس��ورية. والتركيز داخل س��وريا على توتر العاق��ات بني القوات 
اإليرانية الداعمة للنظام وحلفائها وبني الوجود العس��كري الروسي، وهذا ما 
يتكتم عليه حزب الله في خطابه السياسي، وتتحدث عنه املجموعات املقاتلة 

هل بدأت حلحلة
أزمات المنطقة
وصراعاتها اإلقليمية؟!

جدي��دة يج��ري اس��تثمارها ف��ي احملاف��ل الدولي��ة م��ن 
ضمن التس��ويق للحرب على األره��اب، ولذلك فإن هذه 
التفجي��رات لم تأت من ف��راغ، وال بهدف االنتق��ام، إذ إن 
أهالي بلدة القاع احتضنوا الاجئني السوريني املتهمني 
بتصدي��ر »االنتحاريني« املفترضني م��ن مخيماتهم، ولم 
يتعامل��وا ب��أي إس��اءة أو تضيي��ق، فلماذا يق��وم هؤالء 
باالنتق��ام م��ن هذه البل��دة؟! ومع��روف أيضاً أن قس��ماً 
كبيراً من أبنائها من املؤيدين للثورة السورية والداعمني 
لها. كما أن مسألة احلديث عن إمارة جديدة للتنظيمات 
االسامية في البقاع انطاقاً من بلدة القاع يبدو افتراضاً 
هّش��اً ال يقنع أحداً، إذ إن البل��دة تقع على احلدود املقفلة 
أصاً من اجلانب الس��وري بقوات النظام، وهي محاطة 
م��ن اجلان��ب اللبنان��ي ببل��دات معظمه��ا م��ن النس��يج 
االجتماع��ي الداع��م لاح��زاب الدائ��رة ف��ي فل��ك النظام 
السوري. وهنا جتدر اإلش��ارة إلى أن البعض في لبنان 
ش��ّكك برواي��ة وجود هذا الع��دد م��ن االنتحاريني اصاً، 
وأش��ار إلى فرضية وج��ود العبوات الناس��فة، والقنابل 
اليدوي��ة ف��ي املكان، وهن��ا ميك��ن الق��ول إن التفجيرات 
تأتي في سياق االس��تثمار السياسي من خال الرسائل 
التي حتملها، وليس في س��ياق االنتقام أو املش��اريع أو 

الطموحات التي ميكن أن يقدم عليها أي عاقل.
وأم��ا ف��ي مج��ال احلديث ع��ن الرس��ائل، فقد ذهب 
البع��ض إل��ى احلدي��ث ع��ن فرضي��ة العم��ل لتحضي��ر 
االجواء داخلياً وخارجياً إلى معارك جديدة في س��وريا 
ينخرط فيها بعض اللبنانيني وحتتاج إلى غطاء لتبرير 
االنخ��راط فيه��ا، وإقناع ال��رأي الع��ام بجدواه��ا، وهنا 
جاء االس��تغال ليتم ضرب ع��دة عصافير بحجر واحد، 
ب��ل وذهب البعض إل��ى أبعد من ذل��ك عندما حتدث عن 
رابط معنّي بني تفجير بيروت الذي استهدف بنك لبنان 

واملهجر في أول رمضان، وبني هذه التفجيرات.
أم��ا ع��ن تداعي��ات ه��ذه التفجي��رات في��كاد يتف��ق 
اجلميع في لبنان على أنه��ا ال ترقى في املرحلة احلالية 
إلى مستوى االهداف السياسية، أو املشاريع السياسية 
التي تس��تهدف األمن اللبناني واالستقرار فيه، وإن كان 
الاجئون السوريون سيدفعون ثمناً جراء هذه الرسائل 
الدموي��ة، وس��تزيد معاناته��م اليومية بانتظار حس��م 

االمور في سوريا حرباً أو سلماً.{

باس��يل، ش��ّن قبل يوم واحد حملة واسعة وعنيفة على 
الاجئ��ني الس��وريني، وطالب بإقفال املخيم��ات، وأعلن 
أن البلديات التي يس��يطر عليها حزب��ه )التيار الوطني 
احلر( س��تعمد إلى طرد السوريني منها، وستمنعهم من 
العمل في إطارها البلدي، وقد كرر مثل هذه التصريحات 

أثناء زيارته بلدة القاع املستهدفة.
وبالعودة إلى األسباب واالهداف أيضاً، فإن معرفة 
اجلهة املسؤولة عن التفجيرات ميكن أن جتعلنا نعرف 
تلك االس��باب. وهنا ال بّد من االش��ارة إلى أن االس��تثمار 
السياس��ي عنصر مه��م جداً ف��ي معرفة واكتش��اف تلك 
االس��باب. وهنا ال بّد من االشارة إلى أن موجات التفجير 
الت��ي حصلت فجراً ومس��اًء في القاع كان��ت حتمل هدفاً 
سياس��ياً معيناً، قد يك��ون من بنوده تهجي��ر بلدة القاع 
املس��يحية م��ن منطق��ة احل��دود، وتوس��يع الفجوة بني 
الاجئني السوريني من جهة واملجتمع املسيحي حتديداً 
من جهة ثانية بش��كل خاص، فضاً عن بقية اللبنانيني 
والدول��ة اللبناني��ة، وذلك اس��تكماالً ملش��روع »تطهير« 
املنطق��ة من الوج��ود الس��وري أوالً، ومن أبن��اء املنطقة 
بش��كل ع��ام، حت��ى تتح��ّول إلى ل��ون طائف��ي ومذهبي 
واحد، فض��اً عن أن توري��ط اجلي��ش اللبناني مبعارك 

بالنس��بة  أوالً 
إل��ى الرواي��ات التي 
س��يقت عن حادثتي 
التفجي��ر فإنه��ا غير 
وغي��ر  متماس��كة 
مقنع��ة ب��أي ش��كل 
إذ  االش��كال،  م��ن 
كيف ميك��ن أن يقدم 
ثمانية »انتحاريني« 
في ي��وم واح��د، بل 
في ساعات متقاربة 
أنفسهم  تفجير  على 

بهذه الطريق��ة اجلماعية، وفي وقت فيه تفاوت بس��يط 
بني تفجي��ر وآخر، ف��ي منطقة حدودية تش��هد إجراءات 
أمني��ة مش��ددة للجي��ش والق��وى األمني��ة م��ن اجله��ة 
اللبناني��ة، وتخضع لس��يطرة النظام الس��وري بالكامل 
م��ن اجله��ة الس��ورية، فض��اً ع��ن أن هات��ني الروايتني 
تش��بهان إلى حد كبير املشاهد التي ترد غالباً في االفام 

البوليودية.
أم��ا في ما يتص��ل باألس��باب وااله��داف التي رمبا 
تك��ون خل��ف ه��ذه التفجي��رات، فه��ي ترتب��ط باجله��ة 
املس��ؤولة عنها بش��كل أساس��ي، وإلى اآلن لم تعلن أية 
جهة مس��ؤوليتها ع��ن التفجي��رات، وإن كان اجلميع قد 
أخذ املوضوع باجتاه اتهام تنظيم الدولة »داعش« حيث 
ش��ّن الكثير من االعام حملة واسعة اتهم فيها مخيمات 
الاجئ��ني الس��وريني باملس��ؤولية عن ذلك عل��ى خلفية 
خروج »االنتحاريني« املفترضني من تلك املخيمات، فيما 
الاف��ت أن وزير الداخلي��ة، نهاد املش��نوق، عند زيارته 
لبلدة القاع، أكد أن املعلومات التي بحوزة القوى األمنية 
تؤكد أن االش��خاص »االنتحاري��ني« املفترضني أتوا من 
اجلانب واجلهة السورية وليس من املخيمات. والافت 
في هذا االطار أيضاً أن وزير اخلارجية اللبناني، جبران 

وائل جنم -كاتب وباحث
سلس��لة  اس��تهدفت  املاض��ي  االثن��ني  ي��وم  فج��ر 
تفجيرات بلدة القاع املس��يحية في أقصى ش��رق البقاع 
بني بلدتي عرسال والهرمل، ووفقاً للرواية الرسمية فقد 
أقدم أربعة أش��خاص »انتحاريني« على تفجير أنفسهم 
في بل��دة القاع عند الس��اعة الرابعة فج��راً داخل أحياء 
البل��دة وعلى بع��د أمتار من مرك��ز اجلم��ارك اللبنانية، 
وبفارق عش��ر دقائق بني كل »انتحاري« وآخر، وقد أدت 
هذه التفجيرات إلى سقوط خمسة قتلى وعشرة جرحى 

من املدنيني من أهل البلدة.
وعند العاش��رة م��ن ليل االثن��ني - الثاث��اء عادت 
البلدة وتعرض��ت لهجمة جديدة م��ن التفجيرات، حيث 
قال��ت الرواي��ة الرس��مية أيض��اً إن خمس��ة أش��خاص 
»انتحاري��ني« أقدم��وا عل��ى تفجير أنفس��هم أيضاً داخل 
البلدة في أوقات متفاوتة، ما أّدى إلى جرح ثاثة عش��ر 
ش��خصاً من املدنيني أيضاً، وش��ددت الرواية الرس��مية 
عل��ى أن التفجي��رات املس��ائية ل��م تكن بأحزمة ناس��فة 
إمن��ا بقنابل يدوية. وهنا تس��جل ع��دة ماحظات حول 
الروايات، إال أن الس��ؤال األساس��ي يبقى: هل تأتي هذه 
التفجي��رات ف��ي س��ياق العم��ل االنتقامي أم في س��ياق 
الرس��ائل السياس��ية؟ وتالي��اً من هي اجله��ة احلقيقية 

التي تقف خلفها؟ وملاذا؟

تفجيرات القاع.. بين العمل االنتقامي والرسائل السياسّية!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

في ساحة التفجيرات
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خيار السّلة السياسّية.. هل يؤدي إلى حلحلة الوضع في لبنان؟
تعيش الس��احة اللبنانية في ه��ذه األيام على وقع 
التوترات األمنية املتنقلة م��ن بيروت إلى البقاع، وصوالً 
إلى حلب التي أعلن األمني العام حلزب الله السيد حسن 
نصر الله، أنه س��يخوض معركتها باعتبارها أم املعارك 
حلماي��ة النظام الس��وري ولبنان، وهو ما ت��رك انطباعاً 

بأن احللول السياسية مؤجلة حتى إشعار آخر.
لك��ن ط��رح موض��وع الس��لة السياس��ية املتكامل��ة 
حل��ل األزم��ة السياس��ية املس��تعصية منذ انته��اء والية 
الرئي��س ميش��ال س��ليمان قب��ل أكثر م��ن س��نتني، ومع 
التمدي��د للمجل��س النياب��ي احلال��ي أكث��ر من م��رة، وما 
كش��فته نتائ��ج االنتخاب��ات البلدي��ة األخيرة م��ن حالة 
متلمل ش��عبي في مختلف املناطق اللبنانية وحتى على 
صعيد الطوائف، جعل موضوع الس��لة السياس��ية التي 
يعم��ل عليها الرئي��س نبيه بري باعتباره��ا احلل األمثل 
مل��ا يعاني��ه لبن��ان واللبناني��ون عل��ى مختل��ف الصعد 
السياس��ية واألمنية واالقتصادية، مبثابة كّوة في جدار 
التصلب السياسي الذي يتمسك فيه حزب الله بترشيح 
العماد ع��ون لرئاس��ة اجلمهورية، وفت��ح النقاش حول 
إمكانية الوصول حللول وس��ط في م��ا يتعلق بالقانون 
االنتخاب��ي العالق وس��ط زحم��ة املش��اريع االنتخابية 
املطروح��ة في املجل��س النياب��ي التي تبدأ من النس��بية 
الكامل��ة ومت��ّر بالنس��بية املختلطة وتصل إل��ى القانون 
األرثوذكس��ي، ومع احلديث عن أن الس��لة تش��مل أيضاً 
معاجلة الشأن احلكومي، وبذلك يصبح موضوع السلة 
السياس��ية املتكامل��ة التي تقرر بحثها ف��ي خلوة طاولة 
احل��وار القادم��ة ف��ي 2 و 3 و4 آب الق��ادم ه��و احلل في 
مواجه��ة »الفراغ الش��امل إن لم أقل الدمار الش��امل« كما 

قال الرئيس نبيه بري.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو: هل تؤمن الس��لة 
السياس��ية الت��ي يطرحه��ا الرئي��س نبيه ب��ري احللول 
لألزم��ات السياس��ية واألمني��ة واالقتصادي��ة، وم��ا هي 

أسباب االعتراض الشديد عليها؟
ف��ي البداية، ميكن القول إن أحد أس��باب االعتراض 
الرئيس��ية على الس��لة السياس��ية التي أعلنه��ا الرئيس 
ب��ري وصفه��ا ب�»الدوحة اللبنانية«، وس��بب االعتراض 
ه��و أن »اتفاق الدوح��ة« الذي جاء بعد ح��وادث 7 و11 
أي��ار 2008 وال��ذي تضم��ن ثاثة بن��ود رئيس��ية، وهي 
اس��م رئيس اجلمهورية حيث جرى التوافق على اختيار 
الرئيس ميش��ال س��ليمان، ورئيس احلكوم��ة االنتقالية 
قب��ل وبعد االنتخاب��ات النيابي��ة، حيث اختي��ر الرئيس 
س��عد احلريري ليك��ون رئيس احلكوم��ة األول في العهد 
اجلدي��د، وص��والً إلى قان��ون الس��تني الذي ج��رت على 

أساسه االنتخابات النيابية األخيرة. 
وقد أثبتت األح��داث التي تلت »اتف��اق الدوحة« أن 
ه��ذا االتف��اق كان اتفاقاً مرحلياً ولم ي��أت باحلل للوضع 

في لبنان.
 فالرئي��س ميش��ال س��ليمان بفعل أنه ج��اء باتفاق 
مس��بق عليه من قبل القوى املش��اركة في اتفاق الدوحة 
لم يس��تطع أن ميارس صاحيات��ه مبا يتعارض مع هذا 
االتفاق، وعندما حاول في أواخر أيام واليته الرئاسية أن 
ميارس دوره الطبيعي كرئيس للجمهورية، وال سيما في 
ما يتعلق بتحييد لبنان عن الوضع املتفجر في س��وريا، 
أصبح شبه معزول سياس��ياً من قبل حزب الله والعماد 

ميشال عون.
أم��ا الرئيس س��عد احلري��ري فكانت فترة رئاس��ته 

للحكوم��ة مليئة باملش��اكل والعق��د في مجل��س الوزراء 
بس��بب اخلاف مع حزب الل��ه حول العديد م��ن امللفات 
الداخلي��ة، وال س��يما م��ا يتعل��ق ب��دوره في القت��ال إلى 
جانب النظام الس��وري، وانتهى األمر بإسقاط احلكومة 
عب��ر الوزي��ر امللك، واخ��راج الرئيس س��عد احلريري من 
احلكوم��ة بطريق��ة مهين��ة رغم التعه��دات الس��ابقة في 

اتفاق الدوحة بعدم إسقاط احلكومة.
أم��ا املجل��س النياب��ي الذي ج��اء بناًء عل��ى قانون 
انتخاب عام 1960، فأصبح في خبر كان، بعد االعتراض 
عليه أوالً، ألن��ه أعطى األكثرية النيابي��ة لفريق 14 آذار، 
وحي��ث اعتبر حزب الله أن فري��ق 14 آذار ميلك األكثرية 

النيابية، ونحن منلك األكثرية الشعبية، وبالتالي وصل 
احلال إلى عجز املجلس النيابي عن عقد جلسة النتخاب 

رئيس للجمهورية بعد 39 جلسة انتخاب.
بع��د ه��ذا االس��تعراض للفت��رة السياس��ية الت��ي 
تل��ت اتفاق الدوح��ة وما أدت إليه من مش��كات وعقبات 
وتعقي��دات ميكن فهم االعتراض السياس��ي الش��ديد من 
قب��ل العديد من النواب والش��خصيات على طرح الس��لة 
السياسية التي يعمل عليها الرئيس نبيه بري. فالرئيس 
بري يطرح التوافق على اس��م رئي��س للجمهورية، وكما 
يعل��م اجلمي��ع فإن ح��زب الل��ه متمس��ك بالعم��اد عون 
لرئاس��ة اجلمهوري��ة، ويط��رح أيض��اً االتفاق على اس��م 
أي  الق��ادم،  احلكوم��ة  رئي��س 
الرئي��س س��عد احلري��ري. وأما 
قانون االنتخ��اب، فاملطروح هو 
القان��ون املختل��ط. أي إن احلل 
أو الس��لة السياسية تريد إعادة 
اتف��اق الدوح��ة ولك��ن برئي��س 
ل�»ح��زب  م��وال  للجمهوري��ة 
الل��ه«، ورئي��س للحكومة ميكن 
أن يتع��رض ملا ح��ل به س��ابقاً 

بعد »اتفاق الدوحة« ومبجل��س نيابي لن يختلف كثيراً 
عن املجلس احلالي.

ه��ذا احلل ال��ذي يعم��ل علي��ه الرئي��س نبي��ه بري 
يصادر أول م��ا يصادر خيار اللبناني��ني الدميقراطي في 
اختيار ممثليهم في املجلس النيابي حيث سيكون هؤالء 
ملتزمني س��لفاً برئي��س للجمهوري��ة ورئي��س للحكومة 
متف��ق عليهم��ا، وهذه نقطة مهم��ة ولعلها أه��م نقطة في 

فشل اتفاق الدوحة.
النقط��ة الثانية -وه��ي رأيي األهم- هي أن الس��لة 
السياسية التي يطرحها الرئيس بري ال تتحدث من قريب 
أو بعيد عن س��اح حزب الله ودوره في القتال بس��وريا 
والع��راق واليمن وتهديده الس��تقرار لبن��ان االقتصادي 
عب��ر زّج لبنان في صراعات إيران مع الس��عودية ودول 

اخلليج العربي.
فهل ميكن أّي اتفاق سياس��ي مهما كان هذا االتقاف 
وش��كله ومواصفات��ه أن ينجح إذا غضَّ النظ��ر أو أعطى 
الش��رعية ملغامرات حزب الله في سوريا واملنطقة؟ وهل 
يضمن الرئيس س��عد احلريري أن ال تتكرر جتربة إقالته 

مرة أخرى؟
أسئلة كثيرة مطروحة على الرئيس سعد احلريري 
الذي يبدي صمتاً مريباً قد يدفعه إلى خيار يكون مبثابة 
انتحار سياسي أخير بعد خيار سليمان فرجنية لرئاسة 
اجلمهوري��ة. فه��ل يضّح��ي س��عد احلريري مبس��تقبله 

السياسي كرمى لعيون حزب الله؟{
بسام غنوم

على وقع الهجمات في القاع: 

تحذيرات دبلوماسّية من المخاطر القادمة على الوضع اللبناني
ش��كلت الهجمات االنتحارية الت��ي تعرضت لها بلدة 
القاع البقاعية تط��وراً خطيراً على صعيد األوضاع األمنية 

في لبنان.
وق��د جاءت هذه التفجيرات ف��ي ظل حتذيرات عديدة 
أطلقها دبلوماس��يون ع��رب وأجانب من املخاط��ر التي قد 
يواجهه��ا لبنان ف��ي املرحلة املقبلة، س��واء عل��ى الصعيد 
السياس��ي أو األمن��ي، في ظل اس��تمرار الفراغ السياس��ي 
وبس��بب التداعي��ات الناجت��ة م��ن التطور ات في س��وريا 
والع��راق، وبعد سلس��لة التحذي��رات الت��ي أطلقها تنظيم 
»داعش« من القيام بعمليات جديدة تستهدف دول املنطقة 
وعلى الصعي��د العاملي، وبع��د االعترافات الت��ي أدلى بها 
عدد من املوقوف��ني املنتمني إلى تنظيم داعش لدى األجهزة 
األمنية وكش��فوا فيها عن مخططات لتنفيذ عمليات تفجير 

في معظم املناطق اللبنانية.
وق��د أدت ه��ذه التط��ورات إل��ى تكثي��ف االج��راءات 
العس��كرية واألمني��ة في كل املناط��ق اللبنانية، ومت اتخاذ 
العدي��د م��ن الق��رارات حلماي��ة الوض��ع األمني وم��ن أجل 
تفعيل العمل احلكومي في ظل استمرار الفراغ السياسي..

فماذا في جعبة الدبلوماسيني العرب واألجانب حول 
األوض��اع األمنية والسياس��ية في لبن��ان؟ وإلى أين تتجه 

هذه األوضاع في املرحلة املقبلة؟
املخاطر األمنية والوضع السياسي

بداي��ة، م��اذا ل��دى الدبلوماس��يني الع��رب واألجانب 
العاملني في بي��روت حول املخاطر األمني��ة التي يواجهها 

لبنان حالياً؟ وماذا عن الوضع السياسي الداخلي؟
خ��ال اللق��اء م��ع الدبلوماس��يني ع��رب وأجانب في 

بيروت، يتح��دث هؤالء بوضوح وصراحة: عن أن الوضع 
األمني في لبنان يواجه حالياً مخاطر عديدة، بعضها ناجت 
من قيام املجموعات املتش��ددة كتنظي��م داعش بالتحضير 
لعمليات إرهابية تس��تهدف الوض��ع اللبناني )كما حصل 
ف��ي بلدة الق��اع، وقد يتك��رر في مناطق أخ��رى(، وبعضها 
ناجت م��ن تداعيات التط��ورات في املنطقة ف��ي ظل تصاعد 
التط��ورات العس��كرية ف��ي س��وريا والع��راق واس��تمرار 

الصراعات في املنطقة.
كما يش��ير هؤالء الدبلوماسيون الى املخاطر الناجتة 
من القرارات األميركية املالية ملواجهة حزب الله، التي أدت 
إلى حصول توتر داخلي ترافق مع التفجير الذي استهدف 

بنك لبنان واملهجر في بيروت.
وم��ع أن بعض الدبلوماس��يني يش��يرون إل��ى وجود 
معلوم��ات لديهم ع��ن تراجع حدة االش��كاالت بني مصرف 
لبن��ان املركزي واملصارف اللبنانية م��ن جهة، وبني حزب 
الله ومؤيديه من جهة أخرى بس��بب اإلجراءات املصرفية، 
فإنهم في املقابل يعتبرون ان اس��تمرار التصعيد األميركي 
ضد حزب الله من خال البوابة املالية، قد يؤدي مس��تقباً 
الى حصول توترات جديدة قد تنعكس س��لباً على الوضع 

األمني في لبنان.
لك��ن اجلان��ب األمن��ي األخط��ر ال��ذي يتح��دث عن��ه 
الدبلوماس��يون هو ان يتع��رض لبنان ملخاط��ر كبيرة في 
املرحلة املقبلة بسبب األوضاع في املنطقة، وكذلك استمرار 
الفراغ السياسي، ما قد يؤدي الى تفجير الوضع األمني مبا 
يشبه األحداث التي حصلت في أيار 2008، أو في محطات 
أخرى واجهها لبن��ان بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 

مروراً باحلرب اإلسرائيلية على لبنان عام 2006.
ه��ؤالء  فيش��ير  السياس��ي،  الصعي��د  عل��ى  أم��ا 
الدبلوماس��يون إلى غياب احللول العملية ملش��كلة الفراغ 
الرئاس��ي وانعكاس ذلك على املؤسس��ات الرس��مية، ومع 
أن ه��ؤالء الدبلوماس��يني يش��يدون باجلهود الت��ي يبذلها 
الرئي��س نبيه بري للوصول إلى حلول سياس��ية ش��املة 
لألزمة من خ��ال احلوار الوطني، فإنهم في الوقت نفس��ه 
يؤكدون »ان ال حلول سياسية قريبة، نظراً لترابط الوضع 
اللبناني بتطورات األوضاع في املنطقة واستمرار الصراع 
الس��عودي - اإليراني، وعدم قدرة ال��دول الكبرى أو الدول 
العربية واإلقليمي��ة الفاعلة على ممارس��ة ضغوط تؤدي 
إل��ى تواف��ق سياس��ي، ما ق��د يؤدي إل��ى املزيد من الش��لل 

واألزمات على الصعيد اللبناني في املرحلة املقبلة«.
مستقبل األوضاع في لبنان

لك��ن إلى أي��ن يتج��ه الوض��ع اللبناني ف��ي ظل هذه 
التحذي��رات واملخاطر التي يتحدث عنها الدبلوماس��يون 

العرب واألجانب في بيروت؟
يجيب هؤالء عن هذا السؤال بالقول: إن لبنان حظي 
خال الس��نوات اخلمس املاضية )أي منذ اندالع الثورات 
الش��عبية العربي��ة ووص��والً إل��ى التطورات في س��وريا 

والع��راق( مبا يش��به االس��تقرار النس��بي، ورغم حصول 
العدي��د م��ن التفجي��رات واألح��داث األمني��ة خ��ال ه��ذه 
الس��نوات، بقيت األوضاع حتت الس��يطرة، وذلك بس��بب 
دور األجهزة األمنية العس��كرية، وألن األط��راف الداخلية 
واخلارجي��ة ل��م تك��ن ترغب بحص��ول حرب واس��عة في 

لبنان، نظراً للمخاطر الناجتة من هذه احلرب.
ويضيف ه��ؤالء: رغم الفراغ الرئاس��ي وع��دم إجراء 
للمجل��س  والتمدي��د  اجلمهوري��ة،  لرئاس��ة  انتخاب��ات 
النيابي، فإن املؤسس��ات الرسمية بقيت تعمل ضمن احلد 
األدنى، وش��كَّل إج��راء االنتخاب��ات البلدي��ة واالختيارية 
مؤشراً إيجابياً على امكانية حصول االنتخابات النيابية 

في عام 2017 إذا بقيت األوضاع األمنية مستقرة.
لكن في مقابل هذه املؤش��رات االيجابي��ة التي كانت 
موجودة خال األعوام املاضية، فإن هؤالء الدبلوماسيني 
يعتب��رون أن التط��ورات الداخلي��ة واخلارجي��ة ف��ي هذه 
املرحل��ة قد حتم��ل مخاطر جديدة على الوض��ع اللبناني، 
ما قد يؤدي إلى ضرب االس��تقرار النس��بي القائ��م حالياً، 

ويفتح الباب أمام تطورات خطيرة.
ولذلك يدعو الدبلوماسيون العرب واألجانب األطراف 
اللبناني��ة للمس��ارعة ف��ي البح��ث ع��ن حل��ول سياس��ية 
ملختلف امللفات، وخصوصاً االنتخابات الرئاسية وقانون 
االنتخابات، ألن القوى اخلارجية مشغولة حالياً بالعديد 
م��ن التط��ورات الدولية واإلقليمية وال يقع لبنان في س��لم 

أولوياتها في هذه املرحلة.
ويتابع الدبلوماسيون: ان مسؤولية معاجلة امللفات 
السياس��ية في لبنان هي بيد األطراف اللبنانية الداخلية، 
وأما الدول اخلارجية فيمكن أن تس��اعد في دعم أي اتفاق 

قد يحصل بني اللبنانيني.
ومع أن بعض الدبلوماس��يني يؤكدون أهمية االتفاق 
الس��عودي - اإليراني )ف��ي حال حصوله( في املس��اعدة 
في دعم التواف��ق اللبناني الداخلي نظ��راً لعاقات بعض 
األط��راف اللبناني��ة م��ع هذي��ن البلدي��ن، فإنه��م باملقابل 
يدع��ون إل��ى مزي��د م��ن احل��وارات الداخلي��ة للبحث عن 
األس��س األولية ملعاجلة األزمة اللبنانية س��واء من خال 
احل��وارات الت��ي يرعاها الرئي��س نبيه ب��ري أو من خال 
احل��وارات الثنائي��ة الت��ي ميك��ن إجراؤه��ا ب��ني مختل��ف 

األطراف اللبنانية.
وفي اخلاصة يس��تنتج املراقب من خ��ال اللقاءات 
التي يجريها مع الدبلوماسيني العرب واألجانب أنه للمرة 
األولى لم يعد لدى هؤالء حلول س��حرية لألزمات أو رؤية 
واضح��ة ملا يجري في لبنان واملنطقة وان كل ما لديهم هو 
املزيد من التحذيرات من املخاط��ر القادمة والتمنيات بأن 
يتفق اللبنانيون على معاجلة مش��اكلهم وحماية بادهم 
ألن األش��هر الثاث��ة املقبل��ة س��تكون مليئ��ة بالتط��ورات 
السياس��ية واألمنية بانتظار انتهاء االنتخابات األميركية 

ووضوح الصورة دولياً وإقليمياً.{
قاسم قصير

د. الحوت لـ»إذاعة الفجر« : الحوار بات لتقطيع الوقت 
والحل الشامل يحتاج إلى رعاية رئيس الجمهورية

رأى نائب اجلماعة االس��امية د. عماد احلوت أن طاولة احلوار الوطني حتولت اآلن إلى 
آلية المتصاص توتر الشارع وأداة لتمرير الوقت ال اكثر وال أقل.

احل��وت ف��ي حديث ل� »إذاعة الفجر« اعتبر أن احلل املتكام��ل يحتاج الى راع خارجي في 
ظ��ل مك��ّون   ميتلك فائض ق��وة، أو إلى رئي��س للجمهورية يكون هو الراع��ي واملنطلق للحل. 
ورأى احلوت أن هناك فريقاً يريد تأخير رئاس��ة اجلمهورية الى ما بعد االنتخابات النيابية، 

وفريقاً آخر يعطل انتخاب الرئيس حتى يعّطل املؤسسات وال ُيسأل عن قتاله في سوريا.
واعتب��ر أن هناك من يدف��ع إلى خيارين اثنني، إما الس��لة الكاملة أو الذه��اب الى املؤمتر 
التأسيسي، وأكد أننا اذا أردنا أن نراعي التركيبة اللبنانية وتنّوعها فا بّد من انتخاب رئيس 

للجمهورية ثم االتفاق على الباقي.
كذل��ك أكد احلوت أن العودة الى قانون الس��تني هو أس��وا اخليارات، لك��ن يبدو أن هناك 
فريقاً يسعى الى الدفع من أجل اإلبقاء على هذا القانون، وطالب الطبقة السياسية بأن تتيح 

للجان املشتركة أن تعمل بحرّية ووفق معايير واضحة للوصول الى قانون انتخاب.

الرئيس بري يسّوق مشروعه
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قتلى بقصٍف جوي على حلب..وتواصل المعارك في منبج

المفاوضات السورية أمام طريق مسدود: هل يستقيل دي ميستورا؟

ج��دد الطيران احلرب��ي للنظام الس��وري في األيام 
األخي��رة ، قصف��ه ملناط��ق تس��يطر عليه��ا املعارض��ة 
الس��ورية في محافظة حل��ب، فيما ُقت��ل ثمانية مدنيني 
وأصيب آخرون بقصٍف جوي، اس��تهدف مدينة الباب، 
أب��رز معاق��ل تنظيم »الدول��ة  اإلس��امية«)داعش( في 
ري��ف حلب الش��رقي، ال��ذي تتواصل في��ه املعارك على 
أط��راف مدين��ة منب��ج، ب��ني التنظي��م و»قوات س��وريا 
القتح��ام  أس��ابيع  من��ذ  تس��عى  الت��ي  الدميقراطي��ة« 

املدينة.
وقالت مصادر محلية ف��ي مدينة حلب إن الطيران 
لبل��دة حريت��ان، ومنطق��ة  اس��تهدافه  الروس��ي ج��دد 
امل��اح بري��ف حل��ب الش��مالي، إذ إن ه��ذه الهجم��ات 
اجلوي��ة املتواصلة من��ذ أيام في املنطقة ذاتها، تس��عى 
لتمهي��د طري��ق ق��وات النظ��ام، للتق��دم نح��و خط��وط 
إم��داد املعارضة في الكاس��تيلو، بينم��ا تواصل فصائل 
مس��اعي  إلجه��اض  محاوالته��ا  الس��ورية  املعارض��ة 
النظام، والس��تعادة الس��يطرة على مزارع املاح، التي 

كانت خسرتها يوم األحد املاضي.
مبوازاة ذلك، قال »مرك��ز حلب اإلعامي إن ثمانية 
مدني��ني قتل��وا وس��قط أكث��ر من عش��رين جريح��اً، في 
ريف املدين��ة الش��رقي،  بقصف الطي��ران احلربي على 
مدينة الباب، التي يس��يطر عليها تنظيم »داعش«، فيما 
تواردت أنباٌء عن خروج مشفى املدينة من اخلدمة، بعد 

استهدافه بإحدى الغارات.
يأت��ي ه��ذا فيم��ا تتواصل مع��ارك »قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة« م��ع التنظيم في مدين��ة منبج، إذ حتدث 
املرصد الس��وري حلقوق اإلنس��ان عن أن االش��تباكات 

ت��راوح العملي��ة السياس��ية ف��ي س��ورية مكانه��ا 
ودخلت في مرحلة »انس��داد اآلفاق«، بحس��ب ما يعتقد 
للمبع��وث  الدؤوب��ة  اجله��ود  أن  مرجح��ني  مراقب��ون، 
األممي، ستيفان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل 
سياس��ي، س��تذهب س��دى في ظل تعنت وتصلب نظام 
بش��ار األسد واس��تمراره مع حلفائه في قتل املدنيني، ما 
يطرح احتمال أن يعمد املوفد األممي إلى إعان »يأس��ه« 

وتخليه عن مهامه على غرار أسافه.
ورمى دي ميس��تورا الكرة في ملع��ب مجلس األمن 
الدولي، عندما أش��ار يوم اخلميس 6/23 إلى أن فرص 
عقد جولة جديدة من محادثات السام السورية ستكون 
أوضح بعد أن يناق��ش مجلس األمن اخليارات املختلفة 

في 29 حزيران اجلاري«.
في م��وازاة ذلك، كانت الوالي��ات املتحدة، تؤكد من 
جدي��د خ��ال األي��ام املاضية، أنه��ا لن تتدخل عس��كرياً 
للضغط على نظام األس��د كي ينص��اع للقرارات الدولية 
ويب��ذل م��ا يكف��ي لتس��هيل التوص��ل التف��اق سياس��ي 
يس��هم في وضع حد لس��فك الدماء الذي ميارس��ه بحق 
املدنيني، ويؤس��س ملرحلة انتقالية تقوده��ا هيئة حكم 
كامل��ة الصاحي��ات دون وجود لألس��د. وه��و ما ترجم 
بتصريح��ات املتح��دث باس��م البي��ت األبي��ض، جوش 
إرنس��ت، والت��ي ق��ال فيه��ا إن ب��اده ليس��ت ف��ي صدد 
التفكير باس��تخدام القوة ضد نظام األسد، مشيراً إلى أن 
ذلك قد يؤدي إلى حرب شاملة، ويشتت اجلهود إلحلاق 

الهزمية بتنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(.
في غضون ذلك، تقول مصادر في االئتاف الوطني 
السوري، إنها باتت مقتنعة بأن الرئيس األميركي باراك 
أوباما »س��يرّحل القضية الس��ورية إل��ى اإلدارة املقبلة، 
وأنه ليس في صدد مواجهة اإلصرار الروس��ي على دعم 
بشار األس��د ونظامه، والضغط أكثر على املعارضة من 
خال اتباع سياسة التوحش والفتك باملدنيني«. وتشير 
املصادر نفسها إلى أنها »باتت مقتنعة بأن دي ميستورا 
ل��م يعد بإمكانه فعل أي ش��يء من ش��أنه أن يفضي إلى 
بدء مرحلة انتقالية في س��ورية خال الصيف اجلاري، 
كما تأم��ل األمم املتحدة«. ووفقاً للمص��ادر فإن »اجتراح 
احلل��ول مهم��ة صعب��ة ف��ي ظ��ل متس��ك بش��ار األس��د 
بالس��لطة، وعدم االكتراث بالقرارات الدولية، مس��تفيداً 
من دعم روس��ي وإيراني، وعدم قدرة احللفاء اإلقليميني 
للمعارضة الس��ورية على فعل ش��يء قادر على موازنة 

الكفة السياسية، إثر تكبيل الواليات املتحدة لهم«.

دي ميستورا يلحق بأقرانه
وتش��ير املصادر إلى أن دي ميستورا بدأ في اآلونة 
األخيرة يش��عر ب�»اليأس«، وبينما تلفت إلى أنه »أطول 
عمراً من س��ابقيه، وميتلك قدرة عل��ى الصبر«، تعّبر عن 
اعتقادها أنه »بات قريباً من االس��تقالة، وقد رش��ح عنه 

أنه بات يشعر بخيبة األمل، وال يدري ملن يصغي«.
وكان املوف��دان الدولي��ان الس��ابقان إلى س��ورية، 
كوف��ي عنان واألخضر اإلبراهيمي، قد أعلنا اس��تقالتهما 
عقب اصط��دام جهودهم��ا بحائط رفض األس��د التخلي 
عن الس��لطة، وعدم قبوله بحلول سياسية تساعد على 
إنهاء مأس��اة مايني الس��وريني. وأعلن عن��ان في بداية 
ش��هر آب من عام 2012 تخليه عن مهامه كموفد من قبل 
األمم املتحدة إلى س��ورية، مش��يراً إلى أنه لم يتلق دعماً 
من املجتم��ع الدولي، مؤكداً أن »تصاعد العس��كرة على 
األرض، وانعدام اإلجماع في مجلس األمن الدولي، غّيرا 

بني اجلانبني »ال تزال متواصلة 
ف��ي  العن��ف  متف��اوت  بش��كل 
أطراف حارة احلزاونة بجنوب 
مدين��ة منب��ج، حي��ث حت��اول 
الدميقراطية(  )س��وريا  ق��وات 
والتق��دم  احل��ي  ف��ي  التوغ��ل 
م��ن  متكنه��ا  عق��ب  بداخل��ه، 
الس��يطرة عل��ى دوار املطاحن، 
بالتزام��ن م��ع اش��تباكات ف��ي 

شمال املدينة بني اجلانبني«.
وذكر املرص��د أن »املعارك 

دوري بشكل جذري«.
وج��اءت اس��تقالة عنان ف��ي حينه بعدم��ا كان قد 
جن��ح ف��ي إص��دار م��ا ُيس��ّمى بي��ان »جني��ف1« أواخر 
حزي��ران م��ن ع��ام 2012، الذي تتمس��ك ب��ه املعارضة 
أساس��اً للحل، وهو يدعو إلى »إقامة هيئة حكم انتقالية 
باس��تطاعتها أن ُتهّي��ئ بيئ��ة محايدة تتح��رك في ظلها 
العملي��ة االنتقالية، وأن متارس هيئ��ة احلكم االنتقالية 
كام��ل الس��لطات التنفيذية، وميكن أن تض��م أعضاء من 
احلكومة احلالي��ة واملعارضة ومن املجموعات األخرى، 
ويجب أن ُتش��ّكل على أس��اس املوافق��ة املتبادلة«، وفق 
ما جاء ف��ي البيان. ولم ينتظر خلفه األخضر اإلبراهيمي 
طوي��اً قب��ل أن يعل��ن ه��و اآلخ��ر اس��تقالته بعد فش��ل 
مفاوضات »جنيف2« في ش��باط من ع��ام 2014، حني 

متفاوتة العنف في املدينة وأطرافها، تتزامن مع قصف 
لطائ��رات التحالف الدولي على مواق��ع التنظيم، فيما ال 
ي��زال مئات املدني��ني يحاولون الفرار م��ن املدينة، التي 

باتت العمليات العسكرية عند أطرافها وفي داخلها«.
م��ن جهة أخ��رى، قصفت ق��وات النظام الس��وري، 
بع��ض املناطق والقرى، التي خس��رتها حديثاً في ريف 
الاذقي��ة الش��مالي، بع��د أن ش��نت فصائ��ل باجلي��ش 
السوري احلر وأخرى إس��امية، هجوماً مباغتاً، ضمن 

معركة »اليرموك«.
وكان الناش��ط اإلعامي، طارق عب��د احلق، قد أكد 
أّن »فصائل من املعارضة املسلحة أطلقت معركة حتت 
اس��م اليرموك، بهدف الس��يطرة على مناطق في جبلي 
األك��راد والتركم��ان«، مش��يراً إل��ى أّنها »س��يطرت على 
تلة أب��و علي وبرج قري��ة البيضاء في جب��ل التركمان، 
وقري��ة مازغلة، والقرميل في جبل األكراد«، بعد معارك 
عنيفة أدت »إلى مقتل وجرح العشرات من قوات النظام 

واملليشيات املساندة لها«.{

أغلق األس��د كل أبواب السياس��ة إثر إصراره على إجراء 
انتخابات رئاس��ية، ومضّيه في خيار احلسم العسكري 

الذي جعل سورية عرضة للتقسيم الدموي.
النظام.. ومؤّيدوه

اتهم��ت املعارض��ة الس��ورية روس��يا باس��تخدام 
أس��لحة محرمة دولياً في س��ورية، داعي��ًة األمم املتحدة 
إلى فتح حتقيق بهذا الش��أن، مشيرًة في رسالة وجهها 
منس��ق اللجن��ة العليا للتف��اوض، رياض حج��اب، إلى 
األم��ني العام لألمم املتح��دة بان كي مون، إل��ى أن قوات 
جوي��ة روس��ية »أطلقت بص��ورة متكررة قناب��ل حارقة 
وقناب��ل عنقودي��ة لقت��ل وترهي��ب املدني��ني الس��وريني 
ومن بينها عش��ر ح��وادث موثقة على األق��ل«. وأضافت 
الرس��الة: »لق��د انتهكوا معاه��دة حظر وتقييد أس��لحة 
تقليدي��ة معينة وخرق��وا القان��ون اإلنس��اني الدولي«. 
ووثق ناش��طون س��وريون اس��تخدام مقاتات روس��ية 
لقناب��ل حارق��ة، وأخ��رى عنقودي��ة في قصفه��ا ملناطق 
تس��يطر عليه��ا املعارض��ة الس��ورية ف��ي ري��ف حل��ب 

الشمالي خال األيام القليلة املاضية.
تنح��ي  أن  عل��ى  الس��ورية  املعارض��ة  وتص��ر 
األس��د عن الس��لطة ش��رط أس��اس من أجل ب��دء عملية 
انتقالية مجدية في س��ورية، تس��اعد في جتنيب الباد 
س��يناريوهات »مفزع��ة«، ف��ي مقدمته��ا التقس��يم. ف��ي 
املقابل، يتمسك األسد بالس��لطة مهدداً مبواصلة »سفك 
الدم��اء« لتحقيق غايته وفرض نفس��ه، وه��و يبدو غير 
مكترث باجله��ود الدولية، مكتفياً بالس��يطرة على جزء 
من اجلغرافيا السورية، ومسلطاً مقاتاته على املناطق 
التي تقع حتت سيطرة قوى املعارضة وتنظيم »داعش« 
ومرتكباً املجازر باس��تمرار. وفي الس��ياق، يشير مصدر 
في االئتاف الوطني إلى أن السوريني »ضحايا الصمت 
الدولي، وهم وحدهم يدفعون ثمن لعبة الكبار في حلبة 

الصراع الدولي«، وفق املصدر.{

بقلم: محمد أمني

»حجاب« يطالب بالتحقيق في استخدام روسيا قنابل حارقة
أعلنت الهيئة العامة للمفاوضات املمثلة للمعارضة 
السورية أنها طالبت األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
م���ون بالبدء في حتقيق حول اس���تخدام روس���يا قنابل 
حارقة في سوريا. وطالب املنسق العام للهيئة )رياض 
حج���اب( األمم املتح���دة بحماية املدنيني الس���وريني من 
اس���تخدام األس���لحة اجلوي���ة احلارق���ة، ودع���ا ال���دول 
األعض���اء إلى ف���رض عقوب���ات على اخل���روق املتكّررة 
للقان���ون الدولي اإلنس���اني م���ن قبل القوات الروس���ية 

وقوات نظام األسد في سوريا.
وكتب رياض في رسالة إلى بان كي مون: »أطلقت 
ق���وات جوية روس���ية بص���ورة متكررة قناب���ل حارقة 
وقناب���ل عنقودي���ة لقتل وترهي���ب املدنيني الس���وريني، 
ومن بينها عش���ر حوادث موثقة على األقل«. وأضاف: 
»لق���د انتهك���وا معاه���دة حظ���ر وتقيي���د أس���لحة تقليدية 

معينة وخرقوا القانون اإلنساني الدولي«.
م���ن جهته، قال فرحان حق املتحدث باس���م األمني 
الع���ام ل���ألمم املتح���دة إن املنظم���ة الدولي���ة قلقة بش���أن 
التقارير التي تشير إلى اس���تخدام القنابل احلارقة في 
حل���ب، مضيفاً أن اس���تخدام هذه األس���لحة في مناطق 

سكنية يعد خرقاً لالتفاقية بشأن األسلحة التقليدية.

وكان���ت الهيئ���ة العلي���ا للمفاوض���ات -الت���ي متثل 
املعارضة السورية- اتهمت روسيا باستخدام متكرر 
للقنابل احلارقة في سوريا، وذلك عقب تأكيد منظمات 
وتقارير إعالمية استخدام روسيا هذه القنابل احملرمة 

دولياً.
بالقناب���ل  الروس���ي  القص���ف  ناش���طون  ووث���ق 
احلارقة ملناطق في ريف حلب الذي يش���هد معارك بني 
املعارضة املس���لحة وقوات النظام واملليشيات األجنبية 
الداعم���ة له���ا، أو ب���ني ق���وات النظ���ام وتنظي���م الدول���ة 

اإلسالمية.
في سياق متصل قال جون كيربي املتحدث باسم 
وزارة اخلارجي���ة األميركي���ة إن الوالي���ات املتح���دة ال 
ميكنها تأكيد مزاعم املعارضة الس���ورية، وأضاف في 
حديث للصحفيني أن واش���نطن تتعامل مع هذه املزاعم 

على محمل شديد اجلدّية.
يذك���ر أن القنابل احلارقة تس���تخدم مواد مصّممة 
إلش���عال النيران في األجسام أو حرق األشخاص، أما 
القنابل العنقودي���ة فهي حاويات تنفجر في اجلو لتنثر 
قنابل أصغر حجماً فوق مس���احة كبيرة، وكال النوعني 

محظور مبوجب معاهدة األسلحة التقليدية.{

الشبكة السورية: أكثر من اثني عشر ألفًا ماتوا بالتعذيب على يد النظام
قالت الش��بكة الس��ورية حلق��وق اإلنس��ان إن نحو 
12 ألفاً و679 ش��خصاً لقوا حتفهم في س��وريا، بس��بب 
التعذيب خال خمس سنوات )منذ اندالع الثورة(، مبينًة 

أن 99% منهم قضوا على يد قوات النظام السوري.
وأضاف��ت الش��بكة ف��ي تقريره��ا الس��نوي الصادر 
مبناس��بة اليوم العاملي ملس��اندة ضحاي��ا التعذيب، أن 
»التقرير يعتمد على أرش��يف الش��بكة الناجت من حاالت 
املراقبة والتوثيق اليومية املستمرة منذ عام 2011 حتى 
اآلن، وجميع اإلحصائيات الواردة فيه مس��جلة باالس��م 
والص��ورة، ومكان وزمان الوف��اة، أو االعتقال، وغير ذلك 

من التفاصيل«.

للصعوب��ات  »نظ��راً  أن��ه  إل��ى  التقري��ر  وأش��ار 
االس��تثنائية، وس��عة حجم االنتهاكات، ف��إن ما ورد في 
هذا التقرير مُيثل احلد األدنى من االنتهاكات، كما تضمن 
التقرير شهادات لناجني من التعذيب من مختلف أطراف 

النزاع«.
التقري��ر املعنون ب���»ال بّد من إنقاذ بقي��ة املعتقلني« 
أوض��ح أن الضحايا س��قطوا خال املدة م��ن آذار 2011، 
حت��ى حزي��ران 2016، مبيناً أن بينه��م 163 طفاً، و53 
س��يدة. وأكد أن »القوات احلكومي��ة قتلت منهم 12596 
ش��خصاً، م��ن بينه��م 160 طف��اً، و38 س��يدة، بينم��ا 
س��جل التقرير مقت��ل 18 ش��خصاً، بينهم طفل وس��يدة 

عل��ى ي��د ق��وات اإلدارة الذاتي��ة )تنظي��م ب ي د ال��ذراع 
الس��ورية ملنظم��ة ب��ي كا كا اإلرهابية(، و29 ش��خصاً، 
من بينهم طفل، و13 س��يدة، قتلوا على يد تنظيم داعش 

)اإلرهابي(«.
 15 قت��ل  النص��رة  جبه��ة  »تنظي��م  أن  وأضاف��ت 
ش��خصاً، فيما قتلت فصائل في املعارضة املس��لحة 19 
شخصاً، وسجل التقرير مقتل شخصني بسبب التعذيب 

على يد جهات لم يتمكن التقرير من حتديدها«.
املس��ؤولية  الس��وري  »النظ��ام  التقري��ر  وحّم��ل 
ع��ن 99% م��ن الوفي��ات، بس��بب التعذيب داخ��ل مراكز 

االحتجاز«.{
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أردوغان ومشعل يبحثان الجهود الرامية الحتواء الخالفات الفلسطينّية
ومشعل يشيد بتركيا لتمسكها برفع حصار غزة

بحث الرئي��س التركي، رجب طي��ب أردوغان يوم 
اجلمع��ة املاض��ي، ورئيس املكت��ب السياس��ي حلركة 
»حم��اس«، خال��د مش��عل، اجله��ود الرامي��ة الحت��واء 

اخلافات الفلسطينية، في مدينة إسطنبول.
وأوضحت مصادر في الرئاسة التركية لألناضول، 
أن أردوغان استقبل مشعل والوفد املرافق له، في قصر 

»يلدز مابني«.
وأش��ارت املصادر إلى أن اجلانبني »بحثا اجلهود 
الرامية الحتواء اخلافات الفلس��طينية - الفلسطينية، 

فضاً عن املساعدات التركية للشعب الفلسطيني«.
وش��دد الرئيس التركي خال اللقاء، على أن باده 
»تولي أهمية كبي��رة لتخفيف معاناة الفلس��طينيني«،  

دون تقدمي مزيد من التفاصيل.
و»حم��اس«  »فت��ح«  حركت��ا  تبادل��ت  ومؤخ��راً، 
االتهامات، بشأن إفشال لقاءات املصاحلة الفلسطينية، 
الت��ي عق��دت نهاية األس��بوع املاض��ي، ف��ي العاصمة 

القطرية الدوحة.

ج��والت  تفل��ح  ول��م 
عل��ى  املتك��ررة  املصاحل��ة 
واألع��وام  األش��هر  م��دار 
دول  برعاي��ة  املاضي��ة 
عربي��ة بينها مص��ر وقطر، 
في ط��ّي صفحة االنقس��ام 

الفلسطيني.
أش��اد  جهت��ه  م��ن 
رئي��س املكت��ب السياس��ي 
حلركة املقاومة اإلس��امية 
مش��عل  خال��د  )حم��اس( 
رف��ع  الش��تراطها  بتركي��ا 
قب��ل  غ��زة  ع��ن  احلص��ار 

تطبي��ع العاق��ات مع إس��رائيل، مش��يراً إل��ى اجلهود 
القطرية والتركية لتخفيف احلصار عن سكان القطاع.

وعّبر مش��عل -ف��ي لق��اء إعام��ي بالدوحة- عن 
ش��كره تركيا وقيادتها لدعمهما القضية الفلس��طينية. 

وأضاف: »ُيش��كر األتراك وُتش��كر القي��ادة التركية أنها 
وضعت شرط كسر احلصار عن غزة، ولو تخلت تركيا 

عن هذا الشرط لتفاهمت )مع إسرائيل( منذ زمن«.

وكان وزي��ر اخلارجي��ة التركي قد ق��ال في مؤمتر 
صحف��ي بأنق��رة إن��ه ال توجد مش��كلة تتعل��ق بحركة 
حم��اس ف��ي مفاوض��ات تطبي��ع العاقات ب��ني تركيا 
وإس��رائيل. فيم��ا ق��ال مس��ؤول ترك��ي إن احملادث��ات 

أحرزت تقدماً في ما يتعلق بإنهاء حصار غزة.
وفي تصريحاته بالدوحة، قال مش��عل إن حماس 
»تس��عى لكس��ر احلص��ار ع��ن غ��زة باجله��د القط��ري 
والتركي م��ن خال إعادة اإلعمار وغيرها«، في إش��ارة 
إلى مس��اهمة تركيا وقطر في مش��اريع إلعادة إعمار ما 
دمرته احلرب اإلس��رائيلية األخيرة، ويش��مل ذلك بناء 
مس��اكن وترميم البني��ة التحتية، مبا في ذل��ك املرافق 

اخلدمية على غرار الكهرباء واملياه.
وفي ما يخص املصاحلة الفلس��طينية، قال رئيس 
املكتب السياس��ي حلركة حم��اس إن احملادث��ات التي 
ترعاه��ا قطر بني حم��اس وفتح حققت تقدم��اً، لكنها ال 

تزال في بداية الطريق.
وأضاف أنه لم يلتق الرئيس محمود عباس خال 
زيارت��ه الدوحة مؤخراً، مؤك��داً أن حركة حماس تضع 

املصاحلة وإنهاء االنقسام على رأس أولوياتها.
وحت��دث مش��عل عن العاق��ة مع مصر فق��ال إنها 
محصورة مع املخابرات املصرية، وأوضح أنه ال ميكن 
االستغناء عن دور مصر، كذلك تطّرق إلى عاقة حركة 

حماس بدول عربية وإيران.{

ما اصطلح على تسميتها »النكسة« في الرابع من حزيران عام 1967، ونتج 
عنه��ا احت��ال كامل فلس��طني، مبا فيها الق��دس، ودخلت ق��وات االحتال إلى 
املس��جد األقصى املبارك حيث رفع جنود االحتال العلم الصهيوني على قبة 

الصخرة املشرفة.
وميك��ن الق��ول إن نكب��ة القدس لم تتوق��ف فعلياً من��ذ مائة ع��ام، لكنها 

مستمرة بأشكال مختلفة، وليس بالضرورة بالساح التقليدي.
إنه��ا حرب مس��تمرة من خ��ال ما يس��مى بلدي��ة االحتال، وما يس��مى 
الكنيس��ت، وم��ن خ��ال أجه��زة األم��ن واحملاك��م الظامل��ة، وأخيراً م��ن خال 
املنظم��ات اليهودية املتطرف��ة مثل إلع��اد وعطيرت كهونيم التي اس��تطاعت 
جمع 17.4 مليار دوالر لتهويد املدينة املقدسة، ومت توطني ما يزيد  على250 
ألف مس��توطن يهودي في الشطر الش��رقي من املدينة، في الوقت الذي بقيت 
فيه املدينة تنتظر الدعم العربي املنش��ود الذي لم يصلها منذ 68 عاماً س��وى 

اليسير منه.
نكبة القدس ليس��ت بفعل االحتال وحده، بل بالصمت العربي والهوان 
اإلس��امي واالنقسام الفلسطيني، ولذا جند أن الش��عب الفلسطيني لم يبخل 

مبا ميلك في الدفاع ليس فقط عن املدينة املقدسة بل عن كرامة األمة.
ول��ذا حتل ه��ذا العام 2016 ذك��رى النكبة على فلس��طني وهي تخوض 
انتفاض��ة القدس في وجه احملتل��ني، لتجدد مرة تلو امل��رة عهدها مع القدس 
ب��أن احلق لن يضيع، ولن ينس��اه الكب��ار وال الصغار، إل��ى أن يتحقق الوعد 
وتتحرر القدس ويعود املش��ردون إلى ديارهم، <والله غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس ال يعلمون> سورة يوسف، اآلية 21.{

في الذكرى الثامنة والس��تني لنكبة فلسطني، التي أصبح تاريخ 15 أيار 
من كل عام موعداً إلحياء ذكراها، مّرت الذكرى في هذا العام على القدس وهي 

تئن من قسوة االحتال وسياسة التهويد ملا بقي منها.
ول��م يكن تاريخ 11 أي��ار 1949 عندما جرى التصويت في األمم املتحدة 
على االعتراف بإس��رائيل وعلى تقس��يم فلس��طني هو بداية النكبة في القدس 
وس��ائر فلس��طني، بل س��بقت هذا التاريخ بعق��ود من الزمن سلس��لة أحداث 

دموية أفضت إلى نكبة مكتملة األركان في القدس.
فعلى سبيل املثال، ما زال العرب يستذكرون عام 1916 عندما انخرطوا 
ف��ي حرب على العثمانيني بالتنس��يق مع بريطانيا، وس��رعان ما غدرت بهم 
بريطانيا، فكانت »سايكس - بيكو« وكان وعد بلفور عام 1917، وكان الدعم 
للهجرات اليهودية إلى فلس��طني، وكانت هزمية الدولة العثمانية التي حمت 
القدس قروناً من الزمن، وكان االنتداب البريطاني مبثابة احتال لفلس��طني، 
وكانت كلمات اجلنرال اللنبي في ساحة عمر بن اخلطاب )على درجات قلعة 
الق��دس( في ب��اب اخلليل لها وقع الصاعقة، إذ ق��ال يومها وهو يعلن احتال 

املدينة املقدسة، وهزمية العثمانيني: »اليوم انتهت احلروب الصليبية..!«.
وبدأت فصول املأساة جتد طريقها إلى القدس باعتبارها جوهر الصراع، 

ومن يحكمها يحكم سائر فلسطني.
ولم جتد بريطانيا )صديقة الدول العربية( أفضل من اليهودي هيربرت 
صموئي��ل ليكون مندوباً س��امياً عل��ى القدس، ليس��وم أهلها س��وء العذاب، 
ويدفع باجتاه دع��م العصابات الصهيونية اإلرهابية باملال والس��اح ألجل 
استكمال شروط النكبة املقبلة على املدينة، وكانت ثقافة الهزمية قد انتشرت 
على نطاق واسع في الباد العربية، حتى أن عميد األدب العربي »املتفرنس« 
طه حس��ني كان من أوائل املهنئني بافتتاح اجلامع��ة العبرية في القدس عام 

.1925

ف��ي املقابل، كانت جامعة الدول العربي��ة قد خذلت املجاهدين املدافعني 
ع��ن الق��دس بقيادة عب��د القادر احلس��يني، الذي وثق ذلك برس��الة أرس��لها 
للجامع��ة التي رفض��ت تقدمي الدعم بالس��اح أو امل��ال للمجاهدي��ن، فكانت 
النتيج��ة استش��هاد عب��د الق��ادر احلس��يني ليل��ة 8 نيس��ان 1948، ومن ثم 
سقوط حّي القسطل )بوابة القدس الغربية( في قبضة العصابات اإلرهابية 
الصهيوني��ة، واندفاع هذه العصاب��ات نحو أحياء الق��دس الغربية، والغدر 
بس��كان دير ياس��ني املجاورة يوم 9 نيس��ان 1948، واقتراف مجزرة رهيبة 
بحق الس��كان وهم نيام، األمر الذي جع��ل اإلرهابي مناحيم بيغن يقول: لوال 

مجزرة دير ياسني ملا قامت دولة إسرائيل!
دولة قامت من يومها على الدم واجلماجم واألشاء، واستطاعت أن تدفع 

باإلرهابي )بيغن( املطلوب للعدالة الدولية للتتويج بجائزة نوبل للسام.
وعل��ى إثر مذبحة دير ياس��ني، وم��ا تاها من هجوم كاس��ح على أحياء 
الق��دس، وبعد نفاد الذخيرة واألس��لحة من يد املدافعني ع��ن املدينة، تهاوت 
ه��ذه الدفاعات، وخذلتها اجليوش العربية، فس��قط ف��ي قبضة االحتال 38 
حياً من أحياء املدينة، ومت تهجير أهلها قسراً إلى الشطر الشرقي من املدينة، 
وإلى س��ائر ال��دول العربية األخرى، وبذلك س��يطرت العصابات الصهيونية 
عل��ى ما مجموعه 82% من مس��احة الق��دس، فيما احتف��ظ املدافعون ومعهم 
وح��دات من اجليش األردن��ي على ما مجموعه 18% من مس��احة املدينة، مبا 
في��ه البلدة القدمية ف��ي القدس، التي حتت��وي على املس��جد األقصى املبارك 

وكنيسة القيامة واألماكن التاريخية الهامة.
وعليه، فلم تكن النتيجة إثر ذلك س��وى اس��تكمال النكب��ة بنكبة مكتملة 
األركان حلت بكامل فلس��طني، وبالق��دس على وجه اخلصوص، حيث وقعت 

النكبة إذ تحّط رحالها منذ مائة عام في القدس:
اليوم انتهت الحروب الصليبّية!

بقلم: جمال عمرو

ربع مليون أدوا صالة الجمعة في األقصى
أدى ربع مليون فلسطيني صاة اجلمعة الثالثة من شهر رمضان في املسجد األقصى في مدينة القدس.

وقال الش��يخ عزام اخلطيب، مدير إدارة األوقاف اإلس��امية في مدينة الق��دس لألناضول إن 250 ألف مصّل 
أدوا صاة اجلمعة الثالثة من شهر رمضان في املسجد األقصى.

وحّيا الش��يخ عكرم��ة صبري في خطبة اجلمعة املصلني، داعياً الفلس��طينيني إلى ش��د الرحال الى املس��جد 
األقصى في رمضان وغير رمضان.

وانتقد القيود اإلسرائيلية على وصول املصلني إلى األقصى، مجدداً التأكيد أن األقصى للمسلمني وحدهم.
وانتشر اآلالف من عناصر الشرطة اإلسرائيلية عند بوابات البلدة القدمية في القدس وعند بوابات املسجد.

واستخدمت الشرطة طائرة عمودية ومنطاداً ثبتت عليه كاميرات ملتابعة األوضاع في ساحات املسجد.
عل��ى  الثالث��ة  وللجمع��ة 
التوالي منع اجليش اإلسرائيلي 
الفلسطينيني الرجال من سكان 
تق��ل  الذي��ن  الغربي��ة  الضف��ة 
أعمارهم عن 45 عاماً من املرور 

إلى مدينة القدس.
اجلي��ش  يس��مح  ول��م 
م��ن  لثاثمائ��ة  إال  االس��رائيلي 
س��كان قط��اع غ��زة بالوصول 

إلى القدس.{

حصاد الجمعة الثالثة من رمضان:
 شهيدة في سبع نقاط تماس مع االحتالل

ش��هدت اجلمع��ة الثالث��ة من رمض��ان والتاس��عة 
والثاث��ني م��ن انتفاض��ة الق��دس )ب��دأت في 1 تش��رين 
األول 2015(، مواجهات بني قوات االحتال اإلس��رائيلي 
والش��بان الفلس��طينيني في س��بع نقاط متاس بالضفة 

الغربية احملتلة.
واندلع��ت مواجه��ات ف��ي نقطت��ي مت��اس باخلليل 
)جنوب القدس(، ومثلهما في رام الله، ونقطة واحدة في 

كل من؛ قلقيلية ونابلس وبيت حلم.
وقمعت قوات االحتال مسيرة كفر قدوم األسبوعية 
السلمية املناهضة لاستيطان )شرقي املدينة(، املطالبة 
بفتح ش��ارع القرية املغلق لصالح مستوطنة »قدوميم« 

املقامة على أراضي الفلسطينيني شرقي قلقيلية.
ونفذت فتاة فلس��طينية ظهر اجلمعة، عملية دهس 
ق��رب مس��توطنة »كريات أربع«، وأس��فرت ع��ن إصابة 
إسرائيلينينْ بجراح على حد زعم الصهاينة؛ قبل أن ُيعدم 
جنود االحتال الفتاة مجد اخلضور )19 عاماً( من قرية 

بني نعيم.

االحت��ال  مركب��ات  فلس��طينيون  ش��بان  ورش��ق 
وآلياته العس��كرية باحلجارة قرب بلدة س��لواد )شرقي 
رام الله(، فجر يوم اجلمعة، ما أدى إلى اندالع مواجهات 

محدودة.
واعترضت قوات االحتال مسيرة بلعني األسبوعية 
املناهضة للجدار واالستيطان في قرية بلعني )غربي رام 
الله(، ومنعت املش��اركني فيها من الوصول إلى األراضي 

الفلسطينية املُصادرة لصالح اجلدار.
وف��ي نابلس، صّد املواطنون هجوماً للمس��توطنني 
اليه��ود على قري��ة قصرة )جنوبي املدين��ة(، ما أدى إلى 
اندالع مواجه��ات مع قوات االحتال التي وصلت للمكان 

بغرض تأمني خروج املستوطنني اليهود.
أطلق��ت  االحت��ال  ق��وات  إن  عي��ان  ش��هود  وق��ال 
الرص��اص املعدن��ي املغلف باملط��اط والقناب��ل الغازية 
املسيلة للدموع باجتاه الش��بان الذين حاولوا الوصول 
إلى مدين��ة القدس احملتلة للصاة في املس��جد األقصى، 

قرب السياج الفاصل مبدينة بيت حلم.{

أردوغان ومشعل
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كأّن الحراك الشعبي يتجّدد في األردن هذه األيام!!
تعي��د املواجه��ات )قب��ل أي��ام( في قري��ة ذيبان، 
التابع��ة حملافظ��ة مأدبا قرب عّمان، ب��ني قوات الدرك 
ومعتصم��ني عاطلني من العم��ل، يبحثون عن وظائف 
وفرص عم��ل، األردن إل��ى أجواء نهاي��ة العام 2010 
وبداي��ات 2011، عندما بدأ احلراك الش��عبي املطلبي 
ف��ي الب��اد، عل��ى وق��ع األزم��ة االقتصادي��ة، في ظل 
حكومة س��مير الرفاع��ي، م��ا أدى إل��ى »إقالتها«، مع 
دخول املنطقة بأس��رها ف��ي أجواء الث��ورات والربيع 

العربي.
املفارق��ة أّن قرية ذيبان نفس��ها الت��ي تعاني من 
الفق��ر وارتفاع معدالت البطالة إلى مس��توى عاٍل بني 
الش��باب، هي التي بدأت احلراك الش��عبي في األردن 
عام 2010، ومنها انطلقت ش��علة االحتجاجات التي 
اجتاحت اململكة، وانتقلت إلى وسط العاصمة عّمان، 
ثم حتّول احلراك نفسه من مطلبي بطابع اقتصادي- 
اجتماعي، إلى سياس��ي تبنته القوى السياسية، وفي 

مقدمتها جماعة اإلخوان املسلمني.
تعام��ل الدول��ة الش��رس والقاس��ي م��ع خيم��ة 
املعتصمني ف��ي األيام املاضي��ة، باقتحامه��ا واعتقال 
ه��ذه  يعك��س  املواجه��ات،  اش��تعال  ث��م  القي��ادات، 

ش��بح  م��ن  املخ��اوف 
احل��راك  »ع��ودة« 
الش��عبي، خصوصاً مع 
احلكوم��ة اجلديدة التي 
كان أّول قراراته��ا إعان 
الرس��وم،  بع��ض  رف��ع 
كأح��د بن��ود االتفاق مع 
الدولي،  النق��د  صندوق 
بع��د أن مّت تأجي��ل قرار 
الكهرب��اء  أس��عار  رف��ع 
وامل��اء، بأم��ٍر م��ن املل��ك 
م��ا بعد  إلى  للحكوم��ة، 

االنتخاب��ات النيابية في 20 أيل��ول، حتى ال يؤّثر ذلك 
القرار على أجواء االنتخابات وخيارات الشارع.

اضطرت احلكومة، الحقاً إلى عقد اتفاٍق مع أهالي 
املنطقة ووجهائها، س��حبت مبوجب��ه املظاهر األمنية 
وأطلقت سراح املوقوفني، األمر الذي ُنظر إليه بوصفه 
انتص��اراً حل��راك العاطلني م��ن العمل، وب��دأت وفوٌد 
من رفاقه��م احلراكيني الس��ابقني بزيارتهم وتهنئتهم 
باالنتص��ار اجلديد، ما ع��ّزز مخاوف الدول��ة من عدم 
قدرته��ا عل��ى ضب��ط األم��ور في ح��ال ع��ودة احلراك 

نتيجة الظروف االقتصادية املترّدية.
تستبطن نظرة الدولة األردنية للحراك فرضيات 
رئيس��ة؛ األول��ى أّن تل��ك الس��نوات )2013-2011( 
كلّف��ت خزين��ة الدول��ة أم��واالً هائل��ة، وش��هدت تنّمراً 
عليه��ا من أبناء احملافظات، م��ا أدى إلى تراخي قوتها 
وهيبته��ا، األمر الذي احتاج منه��ا عامني كاملني حتى 
اس��تعادت القدرة على ضبط األمور واستعادة »حكم 
القان��ون«، ما لن تس��مح به مّرة أخ��رى، خصوصاً أّن 
ب��اب االعتصامات إذا فتح لن يغلق بس��هولة، في ظل 
ظ��روف البطال��ة والفق��ر وارتفاع األس��عار، ف��ي وقٍت 
تواجه في��ه الدولة اس��تحقاقاٍت كبي��رة وخطيرة في 

تطبيقها االتفاق اجلديد مع صندوق النقد الدولي.
الفرضي��ة الثاني��ة أّن الدول��ة خرج��ت منتص��رًة 
م��ن حلظة الربي��ع العرب��ي القاس��ية، وأّن احلراكيني 
واإلس��اميني والقوى الت��ي راهنت على تل��ك اللحظة 
خس��رت معركته��ا، بع��د تده��ور األم��ور في س��ورية 
واالنق��اب العس��كري ف��ي مص��ر، وعملية التش��ويه 
املنهج��ي اإلعام��ي الت��ي جرت عب��ر ماكين��ة اإلعام 
العرب��ي احملافظ للربيع. وذلك يعن��ي أّن املطلوب من 
الدولة أن تظهر اليوم القوة والعني احلمرا، ال التهاون 
م��ع ه��ذه احل��ركات الصغي��رة الت��ي تريد اس��تعادة 
احل��راك والربيع، وإدخ��ال الباد مّرة أخ��رى في تلك 

األجواء. 
»تؤك��د أحداث ذيب��ان أّن الربي��ع العربي لم يكن 
غمامة صي��ٍف عابرة، وأّن الدول��ة الُقطرية العربية ال 
تزال على مفترق طرق، وأّن املرحلة املقبلة ليس��ت أقل 

تعقيداً وخطورًة مما سبق«.
ق��د تب��دو الفرضي��ة األول��ى ف��ي ظ��ل الظ��روف 
االقتصادي��ة منطقية وواقعية، لك��ن الفرضية الثانية 
)أي االنتص��ار والق��وة( خطي��رة، وق��د جت��ّر الدول��ة 
إل��ى سياس��اٍت أدى جتّنبه��ا إل��ى حماي��ة األردن من 
االن��زالق إلى الفوض��ى والعن��ف ودوام��ة املواجهات 
الت��ي اجتاحت دوالً عربية أخ��رى. ففي حراك 2011، 
اجت��رح مدي��ر األمن الع��ام حينه��ا، حس��ني املجالي، 
مصطلح »األم��ن الناعم«، في مواجه��ة االحتجاجات 
واالعتصام��ات واملطال��ب االقتصادي��ة والسياس��ية، 
وانتش��رت ص��ور األم��ن العام، وه��و ي��وّزع العصائر 
واملاء عل��ى املتظاهرين. وجنحت الدول��ة، مؤقتاً، في 
اختطاف الصورة اإلعامية، قب��ل أن تنتقل بالتدريج 

إلى استخدام القوة، أحياناً، في مواجهة االحتجاجات 
الت��ي اعتبرتها خطراً، كما ح��دث مع اعتصام 24  آذار 

.2011
املس��ؤولون،  يواجهه��ا  معق��دة  معادل��ة  ه��ي 
خصوص��اً أيض��اً أّن أغل��ب االحتجاج��ات املتوقع��ة 
س��تكون في احملافظات ذات األصول الش��رق أردنية، 
وهي األكثر تضّرراً من األزمة االقتصادية، ومن تخلي 
الدولة عن مس��ؤوليتها االجتماعي��ة، ومن تفّكك عرى 
العاق��ة الرعوية بني الدول��ة واملجتمع. هي حتوالت 
نوعية، لم تأخذ تداعياتها املدى الكبير في بنية العقد 
االجتماع��ي األردني احلقيقية، أي التماهي بني الدولة 
واملجتمع، وال��دور االقتصادي الرع��وي للدولة، وهو 
ال��دور الذي لم تعد قادرًة على القيام به، وال االعتراف 
للش��رق أردنيني بأّن هنالك حتوالً جوهرياً حدث على 
هذه املعادلة التاريخية. لذلك، الدولة اليوم في ورطة 
وأزم��ة حقيقي��ة ف��ي مواجه��ة االس��تحقاقات القادمة 

اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
اجل��واب على س��ؤال »م��ا العمل؟« ه��و ضرورة 
االنفت��اح واملصارحة ب��ني الدولة والقوى السياس��ية 
واملجتمعي��ة، وإخفاء فك��رة االنتص��ار والتغلب التي 
هيمن��ت على عقل »مطبخ الق��رار« في الفترة املاضية، 
حتى تلق��ى صفعة ذيب��ان لتوقظه من ه��ذه األوهام. 
وفي موازاة ذلك بناء رس��الة الدولة املطلوبة سياسياً 
وإعامياً بوضوح ش��ديد، فيما تتوقعه من املواطنني، 
وم��ا ميك��ن أن يتوقعوه هم من الدول��ة، في الفرق بني 
االحتج��اج املش��روع واملطالب املنطقي��ة والتنمر على 
الدولة واخلروج على القانون واملطالب غير املنطقية، 
ف��ي تأكي��د التمييز ب��ني األمن الع��ام ف��ي التعامل مع 
قضاي��ا احلري��ات وحق التعبي��ر واألمن الص��ارم في 
التعامل مع مظاه��ر العنف والفوضى وابتزاز الدولة. 
تؤك��د أحداث ذيبان أّن الربي��ع العربي لم يكن غمامة 
صي��ٍف عاب��رة، وأّن الدول��ة الُقطرية العربي��ة ال تزال 
عل��ى مفت��رق ط��رق، وأّن املرحل��ة املقبلة ليس��ت أقل 
تعقي��داً وخطورًة مما س��بق، وأّن سياس��ات اإلصاح 
واالنفتاح واحل��وار والدمقرطة هي الس��بيل الوحيدة 

ملستقبل آمن.{

بقلم: محمد أبو رمان

في أبعاد
 المصالحة التركية اإلسرائيلّية

بقلم: خورشيد دلي

على الرغ��م من اختاف املواقف والسياس��ات، وجدت املصاحلة التركية – اإلس��رائيلية طريقها إلى 
اإلجناز، بعد أن توترت العاقات بني اجلانبني، على خلفية االعتداء اإلس��رائيلي على س��فينة مرمرة التي 
أرس��لتها تركيا لكس��ر احلصار عن غزة، وقتل عشرة ناش��طني أتراك كانوا على متنها في أيار عام 2010، 

وفي احلديث عن هذه املصاحلة، ال بّد من التوقف عند أمرين أساسيني. 
األول: الس��عي األميرك��ي الدائم إلى حتقي��ق هذه املصاحلة ب��ني احلليفني املهّمني ل��إلدارة األميركية 
في الش��رق األوس��ط، من أجل االس��تفادة من التعاون بينهما في كيفية التعامل مع التطورات اجلارية في 

املنطقة. 
الثان��ي: الرغبة التركية – اإلس��رائيلية املتبادلة ف��ي حتقيق املصاحلة، انطاقاً م��ن أهمية كل طرف 
لآلخ��ر ف��ي منظومة العاق��ات اإلقليمية في املنطقة، ولتاري��خ العاقة اجليدة ب��ني اجلانبني، حيث كانت 
تركيا أول دولٍة إس��امية تعترف بدولة إسرائيل عام 1949. وعليه، ثمة دوافع كثيرة تدفع اجلانبني إلى 
هذه املصاحلة. بالنس��بة إلى تركيا، رمبا التوقيت مهم، بعد أن وصلت عاقاتها مع اخلارج إلى ما يش��به 
أزمة، فعاقاتها مع معظم دول اجلوار اجلغرافي متوترة، وتكاد أحياناً تقترب من الصدام مع بعضها، كما 
أنها مع الغرب، بشقيه األوروبي واألميركي، ليست على ما يرام، إذ إن السمة العامة لها باتت غياب الثقة 
واالتهامات املتبادلة بلهجٍة عالية. وعليه، تبدو إس��رائيل كأنها نقط��ة إقليمية جاذبة لهذه العاقة، نظراً 
ألن إعادة الدفء إلى هذه العاقة ستقوي موقف أنقرة جتاه موسكو وطهران والقاهرة واألزمة السورية، 
فضاً عن أن إس��رائيل كانت، على الدوام، محّدداً أساس��ياً للعاقة مع الواليات املتحدة، لكن هذه األسباب 
ليس��ت وحدها التي تقف وراء الرغبة التركية في املصاحلة مع إسرائيل، امنا ثّمة تطلعات تتعلق بصلب 
األمن القومي لتركيا ودورها اإلقليمي، ولعل في مقدمة هذه التطلعات االستفادة من هذه العاقة في كيفية 
التعاط��ي م��ع الصعود الك��ردي في املنطقة، خصوص��اً بعد أن أعلنت إس��رائيل مراراً دعمه��ا إلقامة دولة 
كردي��ة، وكذلك ضمان دور تركي رس��مي جتاه قطاع غزة، وهو دور يدع��م موقفها في اخلاف اجلاري مع 
مصر عبد الفتاح السيس��ي. واقتصادياً تتطلع تركيا بقوة إلى تثبيت خطوط نقل الغاز من البحر األبيض 
املتوسط عبر أراضيها، بعد أن أصبحت إسرائيل العباً أساسياً في التحكم بغاز البحر األبيض املتوسط.

ف��ي املقاب��ل، جتد إس��رائيل ف��ي التع��اون األمني م��ع تركيا حاج��ة إقليمية له��ا، خصوص��اً في ظل 
رغبتها ببيع األس��لحة واملعدات العس��كرية لها، كم��ا أن العاقة بني تركيا وحرك��ة حماس هي في صلب 
اس��تراتيجيتها، س��واء في كيفية التعامل مع الوضع االقتصادي واملعيش��ي الصعب ف��ي غزة، من زاوية 
كيفي��ة محارب��ة ما تطلق عليه التنظيمات املش��ددة، أو الس��عي، عبر ه��ذه العاقة إلى ممارس��ة مزيد من 
الضغ��ط عل��ى حركة حماس ومحاصرتها، وإغ��اق األبواب أمامها، كما يبقى، في صل��ب حركتها، تثبيت 
تصدي��ر نفط املتوس��ط عبر تركي��ا، نظراً إلى وج��ود بنية حتتية جاه��زة وقرب جغرافي ميّكن بس��هولة 
م��ن تصدي��ر الغاز إلى أوروبا، ولع��ل هذه التطلعات املتبادل��ة تذّكرنا بقول الرئي��س التركي، رجب طيب 

أردوغان، إن باده بحاجة إلى إسرائيل، مثلما هي بحاجة إلى تركيا.{

حماس تشيد بدعم أردوغان لغزة
 عّب��رت حرك��ة املقاومة اإلس��امية حماس عن تقديره��ا جلهود الرئي��س التركي رجب طيب 

أردوغان في مساعدة أهل غزة والتخفيف من حصار القطاع .
وقالت احلركة في بيان صدر يوم االثنني عقب اس��تعادة العاقات التركية اإلس��رائيلية إنها 
تأمل أن تواصل أنقرة دورها في دعم القضية الفلس��طينية وإنهاء احلصار بش��كل كامل عن غزة، 
والضغ��ط على »االحتال الصهيوني لوقف اعتداءاته على ش��عبنا وأرضنا وفي مقدمتها القدس 

واألقصى«.
وأضاف البيان أن حماس تس��تذكر »ش��هداء مرمرة الذين ضحوا بحياتهم من أجل فلسطني 

وشعبها. وتعبر عن تقديرها ألهالي الشهداء واملصابني والشعب التركي«.
ف��ي الوقت نفس��ه، أكدت احلركة متس��كها مبواقفها املبدئية جتاه االحتال اإلس��رائيلي وفي 

مقدمتها إنهاء االحتال وحتقيق احلقوق الوطنية.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي أعلن في وقت س��ابق استعادة العاقات التركية 

اإلسرائيلية بعد توتر دام ست سنوات.
لكنه أكد أن هذا التفاهم سيس��هم بش��كل كبير في رفع احلصار عن الشعب الفلسطيني عامًة 

وعن قطاع غزة على وجه اخلصوص.
من جانبه، قال وزير اخلارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تركيا ستواصل االجتماع مع 

حركة املقاومة اإلسامية الفلسطينية في إطار جهودها من أجل حتقيق سام دائم في املنطقة.
وأوضح تش��اوش أوغلو أن االجتماعات مع حركة حماس ليست عقبة أمام تطبيع العاقات 

مع إسرائيل.{

في سابقة خطيرة
محكمة »إسرائيلّية« ُتجّرم »التكبير« في األقصى

أصدرت محكمة الصل��ح االحتالية غربي القدس 
قراراً ضّد الش��اب س��اهر غزاوي من مدين��ة الناصرة، 
يقض��ي بتجرمي التكبير في املس��جد األقصى باعتباره 

تصرفاً قد يثير الشغب.
وق��ال احملام��ي رم��زي كتي��ات ال��ذي ترافع عن 
غ��زاوي، الذي أدانت��ه احملكمة بعرقلة عمل الش��رطة، 
عل��ى خلفي��ة أح��داث اقتح��ام مس��توطنني للمس��جد 
األقص��ى ع��ام 2011: إّن احملكمة اعتب��رت التكبير في 
املس��جد األقص��ى جت��اه املقتحم��ني من املس��توطنني 

مبثابة جرمية.
وأوض��ح كتي��ات أّن قاضي محكم��ة الصلح أخذ 
بقول النياب��ة التي قالت بكل وضوح في املرافعة التي 
قدمتها: إّنه ال بّد من جترمي التكبير في ساحات املسجد 

األقصى أثناء تواجد املستوطنني في املكان.
وأعرب كتيات عن خش��يته من األبعاد الواسعة 

له��ذا القرار، وق��ال: هناك الكثير من األش��خاص الذين 
مّت التحقي��ق معهم حول التكبير في املس��جد األقصى، 
هذا القرار اليوم يعني أّن هناك ش��ارة خضراء من قبل 
احملكمة »اإلسرائيلية« بتقدمي لوائح اتهام ضّد كّل من 

مّت التحقيق معه في السابق حول هذا األمر.
يذكر أّن امللف يعود إلى أحداث 21 أيلول 2011م، 
حيث اقتحم عدد من املس��توطنني املسجد األقصى ورّد 
املصل��ون بالتكبي��ر والتهليل، وقامت ق��وات االحتال 
يومه��ا باعتقال س��اهر غزاوي ظهراً ل��دى خروجه من 
ب��اب حط��ة )أح��د أب��واب املس��جد األقص��ى(، وقامت 
باالعت��داء عليه جس��دياً ولفظياً، ومّت س��جنه ملدة 24 
ساعة، وفي اليوم التالي أصدرت محكمة الصلح قراراً 
بإبعاده عن املس��جد األقصى ملدة عش��رة أيام، والحقاً 
مّت تق��دمي الئحة اتهام ض��ّده بالتهم املذك��ورة من قبل 

النيابة العاّمة اإلسرائيلّية.{
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شيفرات السيسي.. وذكريات أيام السادات
يبدو نظام عبد الفتاح السيسي مولعاً بالرسائل 
اخلفي��ة واإلش��ارات والرم��وز، وكأنن��ا أم��ام نس��خٍة 
مصري��ٍة م��ن رواي��ة »ش��يفرة دافنش��ي«، فق��د صدر 
احلكم على الرئيس محمد مرس��ي بالسجن املؤبد في 
القضي��ة الهزلية »التخابر مع قطر« يوم 18 حزيران، 
تزامناً مع ذك��رى جناحه في االنتخابات الرئاس��ية، 
وتوليه احلكم عام 2012. وقبلها، انعقدت اجللس��ة 
األولى حملاكمته في القضية الهزلية األخرى »الهروب 
من سجن وادي النطرون« يوم 28 كانون الثاني عام 
2014، وه��و الي��وم ال��ذي يص��ادف ذك��رى »جمعة 
الغض��ب« الت��ي ث��ار فيه��ا الش��عب املص��ري، وأذاق 
جاديه ال��ذل، وأجبرهم على الفرار واالنس��حاب من 
امليادي��ن، فكان أن قّرر نظام حس��ني مب��ارك معاقبة 
الثائري��ن بإعط��اء أوام��ر للش��رطة باالنس��حاب من 
أقس��ام الش��رطة، وفتح الس��جون في وجه املجرمني 

إلشاعة الفوضى في الباد.
اس��تهوت اللعب��ة السيس��ي، وتعام��ل باملنطق 
نفس��ه مع حادث مقتل النائب العام الس��ابق هش��ام 
ب��ركات، إذ قام بتغيير اس��م مي��دان رابع��ة العدوية 
إلى ميدان هش��ام بركات، وهو املكان الذي شهد أكبر 
مذبح��ٍة في تاريخ مصر احلدي��ث، وفقاً ألوامر النائب 
الع��ام القتيل، و»بناء على تعليمات النيابة العامة«، 
كما جاء ف��ي مكبر الصوت الذي حملته قوات اجليش 
والش��رطة، وهي تقتل املعتصمني. كما حتّرك القضاء 
في االجتاه نفس��ه، وقام بتعيني جنل هش��ام بركات 
ممث��ًا للنيابة في قضية التخابر مع قطر، ليبدو كأنه 
ينتق��م لوالده، م��ا دعا كثيرين إلى تش��بيه سياس��ة 
السيس��ي بأنها تعتمد على »الكيد«، لكنها في الواقع 

أعمق من ذلك.
كان وزي��ر العدل املقال، أحمد الزند، على ما يبدو 
أح��د املتأثرين بذلك املنه��ج، أو أنها كانت رس��الًة لم 
ينتبه لها، وهو يصدر قراراً بتولي هشام عبد احلميد 
رئاسة مصلحة الطب الشرعي، في ذكرى وفاة شيماء 
الصباغ، عضو حزب التحالف االشتراكي، التي ُقتلت 
عل��ى يد ق��وات األمن في الذك��رى الرابع��ة لثورة 25 
يناي��ر. وكان عب��د احلمي��د يش��غل منص��ب املتحّدث 
باس��م مصلحة الط��ب الش��رعي، وصرح آن��ذاك بأن 
نحافة جس��د ش��يماء الصباغ هي السبب في وفاتها، 

متأثرة بطلقات اخلرطوش!!
ليس��ت لعبة التواريخ دائماً في صالح السيسي 
ونظامه، فقد هوى س��عر اجلنيه املصري أمام الدوالر 
األميرك��ي ف��ي ش��باط املاض��ي، ف��ي الذك��رى األولى 
للمؤمت��ر االقتص��ادي الهزل��ي الذي عقده ف��ي مدينة 
ش��رم الش��يخ، وتبارت وس��ائل اإلع��ام املصرية في 
تقدير املليارات التي س��تنهال عل��ى املصريني من هذا 
املؤمت��ر. حت��ى وصل الرق��م إل��ى 160 ملي��ار دوالر، 
ليأت��ي العام الذي يلي��ه حاماً معه أزم��ًة اقتصاديًة 
خانقًة، يص��ل فيها س��عر الدوالر الواحد إلى تس��عة 
جنيه��ات في الس��وق الرس��مي، ووصل في الس��وق 

السوداء إلى ما يقرب من 12 جنيهاً.
كما تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير 
قبل ذكرى حترير سيناء بأيام، وأقّر مجلس الشورى 
نيس��ان،   25 ي��وم  باإلجم��اع  االتفاقي��ة  الس��عودي 
اليوم الذي حت��ل فيه الذكرى، لك��ن البرملان املصري 
ل��م يصّدق عليها بع��د، وخرجت ق��وات األمن لتطارد 

وتعتق��ل كل م��ن يتحّدث بعك��س ذلك. كم��ا اقتحمت 
مليش��يات وزارة الداخلية مقر نقابة الصحافيني قبل 
غريبٍة أو غباء من الطراز النادر.ي��وم من اليوم العاملي حلرية الصحافة، في مصادفٍة 

وفي خطابه عن »الس��ام الدافئ« مع إس��رائيل، 
وتغّزل��ه فيه��ا مطالب��اً بإذاع��ة خطابه ف��ي تلفزيون 
الكي��ان الصهيون��ي، ظهرت القاع��ة التي يلق��ي فيها 
السيس��ي كلمت��ه مزّين��ة باللونني األبي��ض واألزرق 
)ألوان علم إس��رائيل(، وهو ما جع��ل بعضهم يطرح 
تس��اؤالٍت ح��ول م��ا إذا كان��ت تل��ك إح��دى رس��ائل 
السيس��ي اخلفّية التي اعتاد عليه��ا أم ال. وقد تقّمص 
السيسي، في ذلك اخلطاب، شخصية الرئيس الراحل 
أنور السادات، عندما أعلن عن استعداده للذهاب إلى 

الكنيست، وأتبع ذلك بزيارة إلى القدس احملتلة. 
كانت مامح التش��ابه بني الس��ادات والسيس��ي 

قد بدأت، من��ذ جمع بينهما حلم رآه األخير في منامه، 
وح��كاه للمقرب��ني من��ه، وعرف��ه الن��اس بع��د نش��ر 
تسريباته، يقول فيه السيسي للسادات إنه سيصبح 
رئيس��اً ملصر. وقد عّبر السيس��ي، مّراٍت، عن إعجابه 
بسياسات السادات االقتصادية واالجتماعية، وأشاد 
في أثناء توليه وزارة الدفاع بقرار السادات رفع الدعم 
عن الس��لع األساس��ية، وأكد عزم��ه على اتخ��اذ قراٍر 
مماث��ل. لكن الرئيس الراحل تعّرض لواقعٍة مؤس��فٍة 
تتعلق بش��يفرات التواريخ، فقد اغتيل في ذكرى يوم 
الس��ادس من أكتوب��ر، يوم مج��ده ال��ذي حتّقق بعد 
إصداره أمر عبور قناة الس��ويس لتحرير س��يناء من 
االحتال اإلس��رائيلي. فهل يتعّرض السيس��ي ملصير 
مماث��ل في ذكرى أيٍّ من أيام »أمج��اده« الكثيرة التي 
حققه��ا، س��واء الثاثون م��ن حزيران الذي اس��تغله 
للقفز على الس��لطة، أو الثال��ث من متوز ذكرى إعانه 
االنق��اب، أو 14 آب ذك��رى املذبحة الكب��رى، أو حتى 
يوم 25 يناي��ر، ذكرى الثورة التي غ��در بها وحاربها 
ب��كل قوة للقض��اء عليها، لكنها تأبى حت��ى اآلن. فهل 
يذهب السيسي ضحيًة ملكر التاريخ، مثل قدوته، في 

أٍيّ من تلك األيام؟{

بقلم: أسامة الرشيدي

عباس يعتذر بعد خطاب »بروكسل«
بسبب اتهامات بمعاداة السامية

إصابة فلسطينّيين بمواجهات مع االحتالل 
في المسجد األقصى

تراجع رئيس الس��لطة الفلسطينية محمود عباس، 
ع��ن تصريحات��ه أمام البرمل��ان األوروبي في بروكس��ل، 
حيث قال إن احلاخامات اليهود يدعون إلى تسميم آبار 
املياه الفلسطينية. واعتذر عباس عن تصريحاته بعدما 
اتهمته جهات إس��رائيلية مبعاداة الس��امية، واإلس��اءة 
إلى الديانة اليهودية، مؤكداً بحسب »وفا« أنه لم يقصد 

اإلساءة، وأنه يحترم الديانة اليهودية.
وق��ال عب��اس: »قب��ل أس��بوع فق��ط ق��ام ع��دد من 
واضح��اً  إعان��اً  ونش��روا  إس��رائيل  ف��ي  احلاخام��ات 
مطالبني حكومتهم بتس��ميم املياه لقتل الفلس��طينيني.. 
أليس هذا حتريضاً واضحاً على القتل اجلماعي للشعب 

الفلسطيني؟«.
ويأت��ي اعتذار عباس رغم كش��ف منظم��ة حقوقية 
إس��رائيلية، النقاب عن أن املس��توطنني اليهود يعكفون 

خمس��ة  أصي��ب 
فلسطينيني واعتقل أربعة 
ش��بان م��ن املعتكف��ني في 
خ��ال  األقص��ى  املس��جد 
ب��ني  اندلع��ت  مواجه��ات 
االحتال،  وقوات  املصلني 
التي سمحت للمستوطنني 
األقصى  باح��ات  باقتحام 
ف��ي أول ي��وم م��ن األي��ام 
م��ن  األخي��رة  العش��رة 

رمضان.
واندلعت املواجهات مرتني بعد السماح لفوجني من 
املس��توطنني بدخول باحات األقصى من ب��اب املغاربة، 
واعت��دت ق��وات االحت��ال عل��ى املصل��ني الذي��ن تراجع 

بعضهم إلى داخل املسجد القبلي.
وأش��ارت مصادر إلى أن ش��رطة االحت��ال اعتقلت 
أربعة ش��بان من املصلني، بينهم ثاث��ة أفارقة كانوا من 

بني املعتكفني في املسجد األقصى.
من جانبه، قال مدير املسجد األقصى عمر الكسواني 
إن الش��رطة اإلس��رائيلية أغلقت أبواب املسجد األقصى، 
واقتحمه حوالى 190 شرطياً بقوة الساح، وعمدوا إلى 

ضرب املصلني.

على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية 
في أنحاء الضفة الغربية. 

وق��ال يهودا ش��اؤول، مؤس��س منظمة »يكس��رون 
الصم��ت«، التي تعنى برصد انتهاكات حقوق اإلنس��ان 
التي ينفذها اجليش اإلس��رائيلي واملس��توطنون اليهود 
ض��د الفلس��طينيني، إن الهدف من تس��ميم املي��اه يتمثل 
في دفع »الفلسطينيني احملليني إلى ترك قراهم وبلداتهم 

ليتسنى للمستوطنني السيطرة على أراضيها«.
الق��رى  إح��دى  س��كان  ف��إن  ش��اؤول،  وبحس��ب 
الفلس��طينية في جبل اخلليل غ��ادروا قراهم ملدة عامني 
بعدم��ا ق��ام مس��توطنون م��ن املس��توطنات املج��اورة 
بتس��ميم محطات املياه التي تغذي هذه القرية، مش��يراً 
إلى أن التقديرات تؤكد أن هذا األس��لوب قد استخدم في 

مناطق عديدة داخل الضفة الغربية.{

وأضاف الكسواني أن قوات االحتال أطلقت القنابل 
الصوتي��ة باجت��اه املصلني، واعت��دت عليهم بق��وة غير 
مس��بوقة، ما أدى إلى إصابة خمسة على األقل، واعتقال 

ثمانية مصلني.
وطال��ب الكس��واني »بالس��رعة ف��ي توفي��ر حماية 
للمس��جد األقص��ى في ظل التخ��وف من ح��دوث مجزرة 

جراء التوتر القائم«، وفق تعبيره.
الس��لطات  إن  فلس��طينيون  مس��ؤولون  وق��ال 
اإلس��رائيلية اعتادت منع املس��توطنني م��ن الدخول إلى 
األقصى ف��ي األيام العش��رة األخيرة من رمض��ان، لكنها 

هذه املرة سمحت لهم بشكل استفز مشاعر املصلني.{

مساجد مصر تحت حصار األمن في »أواخر رمضان«
قبل دخول العشر األواخر من رمضان بساعات، 
ش��ددت وزارة األوق��اف املصري��ة إجراءاته��ا عل��ى 
املس��اجد بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتأمني عدد 
من املساجد خال تلك الفترة، بحيث أرسلت الوزارة 
إلى املديريات التابعة لها نشرة بضوابط االعتكاف، 

لتعميمها على كافة املساجد.
وأثارت الشروط ردود أفعال غاضبة لدى كثير 
من مديريات األوقاف باحملافظ��ات، واألهالي أيضاً، 
مهددي��ن بعدم االعتراف بها، ألنه��ا تهدف إلى إفراغ 

املساجد من رّوادها.
وكان��ت الوزارة ق��ررت أن املس��اجد الراغبة في 
االعتكاف، عليها التقدم بطلب، لبحث حالة املس��جد 
واملترددين عليه أمنياً بالتعاون مع أجهزة األمن في 
الدائرة التابع لها املس��جد، ش��رط أن يش��مل الطلب 
اسم املسجد وعنوانه ومساحته وعدد املعتكفني به، 
فضاً عن اس��م إمام املس��جد أو الواع��ظ أو اخلطيب 
املعتم��د م��ن قبل األوق��اف، الذي س��يكون مس��ؤوالً 
ع��ن اجلانب الدع��وي لاعتكاف، عل��ى أن يكون من 
حقه االط��اع على البطاقات الش��خصية للمعتكفني 

والسماح لهم باالعتكاف ومنع من يراه خطراً.
أرس��لتها  الت��ي  االعت��كاف  ش��روط  وتضمن��ت 
ال��وزارة، أن يك��ون املعتكف��ون م��ن أبن��اء املنطق��ة 
احمليط��ة باملس��جد جغرافي��اً ومن املعروف��ني إلدارة 
املس��جد، وأن يك��ون االعت��كاف باملس��جد اجلامع ال 
بالزوايا وال املصليات، وأن يكون املسجد الذي جرى 
به االعتكاف حتت إش��راف أئمة األوقاف، وأن يكون 

عدد املعتكفني مناسباً ملساحة االعتكاف.
وح��ذرت وزارة األوق��اف م��ن اتخ��اذ إج��راءات 
حاس��مة جتاه أي جماعة تقيم اعتكافاً با تصريح، 
باعتب��اره اجتماعاً خ��ارج إطار القان��ون. كما أكدت 
في شروطها عدم توزيع أي كتب أو منشورات داخل 
املس��اجد، وعدم التح��دث أثناء اخلط��ب الدينية في 
الشؤون السياس��ية، مؤكدة أن هناك عدداً كبيراً من 
املسؤولني سوف ميّرون على تلك املساجد لياً أثناء 

لكتابة  االعت��كاف، 
التقارير  م��ن  ع��دد 
لرفعها إلى الوزارة 
اإلجراءات  التخ��اذ 
القانوني��ة ضد أي 

مخالف.
جه��ة  م��ن 
مصدر  أك��د  ثانية، 
ب��وزارة  مس��ؤول 
األوق��اف أن هن��اك 
حال��ة غض��ب م��ن 
املس��ؤولني  قب��ل 
ف��ي احملافظات من 

تلك القرارات، مؤكداً أن س��بب الغضب أن الكثير من 
املس��اجد واألهالي ال ميكنهم الت��زام تلك التعليمات، 
حيث هناك روحانيات خصوصاً في العش��ر األواخر 

يريد كثير منهم أن يغتنمها.
وأض��اف املص��در أن كثي��راً م��ن العامل��ني ف��ي 
الدولة يفضل��ون احلصول على إجازة في تلك األيام 
لاعت��كاف ف��ي املس��اجد املج��اورة حمل��ال إقامتهم، 
موضحاً أن الوزارة اتفقت مع أجهزة األمن على مرور 
ضب��اط وأمناء ش��رطة على املس��اجد، واالس��تماع 
لعدد من اخلطب، وتس��جيل رأيه��م األمني حول كل 

مسجد.
وأك��د كثير من األهالي أن تلك اإلجراءات األمنية 
س��وف متنعهم من ل��ذة صاة اجلماع��ة واالعتكاف 

واالس��تماع للخط��ب الديني��ة، بس��بب التش��ديدات 
األمني��ة املكثف��ة من خ��ال مخب��ري األم��ن الوطني 

واألوقاف على املساجد.
وفّض��ل كثير م��ن األئمة غلق املس��اجد في وجه 
أك��د  حي��ث  التحقي��ق،  يطاوله��م  ال  ك��ي  املعتكف��ني 
أح��د األئم��ة مبدين��ة اخلص��وص التابع��ة حملافظة 
القليوبي��ة، أن عدداً من ضب��اط األمن الوطني طلبوا 
منه ص��وراً م��ن بطاقة الرق��م القومي ل��كل معتكف، 
وقال الش��يخ: »من الصعب القيام بذلك مع األهالي، 
عمرنا ما وصلنا للي إحن��ا فيه، زمان كان االعتكاف 
متاح، بنروح املسجد عش��ان نصلي ونتسحر هناك 
وندعي ربنا ونس��أله الغفران، لكن دلوقتي عش��ان 

نصلي يطلّعوا روحنا«.{

السيسي
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قادة االتحاد األوروبي يعقدون قمتهم األولى بعد االستفتاء على خروج بريطانيا
ما زالت صدمة االس��تفتاء البريطاني تتسع بعد 
خمس��ة أيام على االقتصاد، بينما يبدو القلق واضحاً 
داخل االحتاد بشأن العواقب السياسية واالقتصادية 

خلروج بريطانيا املقبل.
وتراق��ب األس��واق بدق��ة بريطانيا الت��ي اعلنت 
وكالت��ان للتصني��ف االئتمان��ي خفض درج��ة دينها 
يس��تخلص  ان  ويفت��رض  االثن��ني.  ي��وم  الس��يادي 
الناخب��ني  تصوي��ت  م��ن  »ال��دروس«  االوروبي��ون 

البريطانيني الى جانب هدف جتنب انتقال العدوى.
وأعلن��ت فرنس��ا واملاني��ا وايطالي��ا رغبته��ا في 
اعط��اء »دف��ع جديد للمش��روع األوروب��ي«. لكن هذه 
ال��دول الث��اث التي متثل أكب��ر ثاثة اقتص��ادات في 
منطقة اليورو، اس��تبعدت أي مفاوضات مع لندن ما 

لم تقدم طلباً رسمياً لانسحاب من االحتاد.
وبذل رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
خال عش��اء مع نظرائ��ه يوم الثاثاء، جهوداً ش��اقة 
لتق��دمي »توضيح��ات« بع��د اخفاقه. وطال��ب رئيس 
ال��وزراء البلجيك��ي ش��ارل ميش��ال »بالوضوح« من 
أجل »جتنب مسلس��ل س��ّيئ ح��ول مغ��ادرة« اململكة 

املتحدة.
م��ن جهتها، صرح��ت وزي��رة خارجي��ة االحتاد 
االوروب��ي فيديريكا موغيريني ان »األمر يتعلق أيضاً 
ب���440 ملي��ون مواطن ف��ي االحت��اد األوروبي خارج 
بريطاني��ا يحق له��م ان يعرفوا بش��كل واضح في أي 

احتاد أوروبي يعيشون: مع بريطانيا أو بدونها«.
وح��ث رئي��س املفوضي��ة األوروبية ج��ان كلود 
يونك��ر بريطانيا يوم الثاثاء عل��ى »توضيح موقفها 
بأس��رع ما ميك��ن« بعد قراره��ا اخلروج م��ن االحتاد 
األوروبي، مس��تبعداً أي مفاوضات قبل ان تبدأ لندن 

اجراءات اخلروج.
وق��ال في البرمل��ان األوروب��ي: »ال ميكنن��ا البقاء 

في الغموض لفترة طويل��ة... أريد ان توضح اململكة 
املتحدة موقفها فوراً... ليس غداً وال بعد غد«، وش��دد 
عل��ى ان��ه »ال تف��اوض دون اب��اغ«، مدلي��اً بالعبارة 

األخيرة باإلنكليزية.
م��ن جهتها ح��ذرت املستش��ارة االملاني��ة انغيا 
ميكنه��ا  ال  بريطاني��ا  ان  م��ن  الثاث��اء  ي��وم  مي��ركل 
»اختي��ار« االحتف��اظ بامتيازاتها م��ع التخلي عن كل 

واجباتها مشددة على قوة االحتاد.
وقال��ت مي��ركل ام��ام مجل��س الن��واب االملان��ي 
)البوندستاغ(: »سنحرص على أال تكون املفاوضات 
على أس��اس االنتقاء، من يخ��رج ال ميكنه توقع زوال 
واجبات��ه واالحتف��اظ بامتيازات��ه« مش��ددة على ان 
االحت��اد األوروبي قوي مبا فيه الكفاية لتجاوز رحيل 

بريطانيا.

زخم جديد
وعش��ية القم��ة ف��ي بروكس��ل، اقترح��ت املاني��ا 
وفرنس��ا وايطالي��ا اعط��اء »زخ��م جديد« للمش��روع 
األوروب��ي بعد اختيار بريطانيا اخل��روج من االحتاد 
األوروب��ي، لكنها اب��دت معارضتها لفت��ح مفاوضات 

االنفصال طاملا انها لم تقدم رسمياً طلب االنسحاب.

وقال��ت ميركل ف��ي مؤمتر صحافي م��ع الرئيس 
الفرنس��ي فرنس��وا هوالند ورئيس ال��وزراء االيطالي 
ماتيو رينزي: »س��نقدم اقتراحاً الى زمائنا« رؤس��اء 
دول وحكومات البلدان األخ��رى األعضاء في االحتاد 
»العطاء دفع جديد« للمش��روع األوروبي »في االشهر 

املقبلة«، لتجنب انتقال العدوى في أوروبا.
وفي مؤش��ر الى ان ع��دداً كبيراً م��ن البريطانيني 
وخصوص��اً الش��باب، ل��م يتقبل��وا قرار اخل��روج من 
االحتاد األوروبي، جتاوز عدد موقعي عريضة تطالب 
بتنظيم استفتاء ثان 3،8 مايني توقيع مساء االثنني. 
ونظم��ت تظاهرة مس��اء الثلث��اء في س��احة ترافلغار 

لاحتجاج على نتيجة االستفتاء.
وقد ح��اول كاميرون الذي دعا ال��ى عدم التخلي 
ع��ن اوروبا، تهدئ��ة القلق في مجلس العم��وم، مؤكداً 
ان األس��س االقتصادية لبلده جيدة وستسمح للباد 

مبواجهة الغموض الناجم عن االستفتاء.
وه��ذه احلال��ة م��ن االضط��راب السياس��ي ف��ي 
بريطاني��ا يفاقمه��ا تهديد اس��كتلندا الت��ي صّوت 62 
باملئ��ة من ناخبيه��ا مع البقاء في االحت��اد األوروبي، 

باالنفصال عن اململكة املتحدة.
وفي معس��كر العماليني، أعل��ن زعيمهم جيرميي 
كورب��ن املتهم داخل حزبه بأنه لم يبذل جهوداً كافية 
للبقاء ف��ي االحتاد انه ل��ن يس��تقيل، وان كان نصف 
أعضاء حكومة الظل التي يقودها قد انسحبوا تعبيراً 

عن احتجاجهم.
وكما لو ان كل هذا ال يكفي. فمساء االثنني خرجت 
انكلترا م��ن مباريات كأس أوروبا لك��رة القدم 2016 
بعد هزمي��ة منتخبها أمام منتخب ايس��لندا 1-2 في 

دور ثمن النهائي.{

كاميرون يستقيل
بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

أردوغان: نتيجة استفتاء خروج بريطانيا
بداية مرحلة جديدة للطرفين

ويلّوح باستفتاء على االنضمام لالتحاد األوروبي

أعل��ن رئيس الوزراء البريطان��ي ديفد كاميرون أنه 
سيس��تقيل من منصبه بحلول تش��رين األول القادم بعد 
أن أّي��د البريطاني��ون اخلروج من االحت��اد األوروبي في 

استفتاء تقرير مصير الشراكة مع اإلحتاد.
 وق��ال كامي��رون للصحفي��ني أم��ام مق��ر إقامته في 
داونين��غ س��تريت إن��ه أبلغ ملك��ة بريطانيا به��ذا األمر، 
موضح��اً »ال أعتقد أنه س��يكون من املائم لي أن أمس��ك 

بدفة قيادة الباد إلى وجهتها املقبلة«.
وق��ال كاميرون إنه يج��ب انتخاب رئي��س للوزراء 
بحل��ول املؤمتر الس��نوي حل��زب احملافظني بع��د ثاثة 
أش��هر، وب��نّي أن��ه يج��ب انتخ��اب رئي��س وزراء جديد 
للتف��اوض مع االحت��اد األوروب��ي للخ��روج. وأن حرية 
التجارة واحلركة وأوض��اع األوروبيني في بريطانيا لن 

تتغير بشكل فوري.
وعش��ية االس��تفتاء، كان كاميرون دعا أبناء وطنه 
للتصوي��ت لصال��ح البق��اء ف��ي االحت��اد األوروب��ي، إال 
أن ه��ذه املناش��دة لم تتحق��ق على أرض الواقع، وس��ط 
تأكي��دات بأن نتيجة التصويت هذه س��تؤدي قطعاً إلى 

مغادرته منصبه رغم أنه قال إنه سيبقى.
وبحس��ب النتائ��ج النهائية الت��ي أعلنته��ا اللجنة 
االنتخابي��ة اجلمع��ة ي��وم ف��إن 51.9% م��ن الناخب��ني 
البريطاني��ني )ما يعادل 17.4 مليون ش��خص( صوتوا 
لصالح خ��روج اململك��ة املتحدة م��ن االحت��اد األوروبي 
بعد عضوية اس��تمرت 43 عاماً، مقاب��ل %48.1 )16.1 

مليوناً( عّبروا عن تأييدهم للبقاء فيه. 
وأظه��رت النتائ��ج تهدي��داً بانقس��ام ف��ي اململك��ة 
وإيرلن��دا  وأس��كتلندا  لن��دن  صوت��ت  حي��ث  املتح��دة، 
الش��مالية لصال��ح البق��اء، فيما صوتت ش��مال إجنلترا 

)ويلز( لصالح اخلروج.
حكومة ومفاوضات

وق��ال زعي��م حمل��ة خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد 
نايغل فراج إن من غير املقبول أن يس��تمر رئيس الوزراء 
البريطان��ي في منصب��ه، مؤكداً أن باده حتت��اج حالياً 
إل��ى حكومة تدير خ��روج بريطاني��ا من االحت��اد، وإلى 
بدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن بش��أن ش��روط هذا 

اخلروج.
أغلبي��ة  تصوي��ت  بع��د  للصحفي��ني  ف��راج  وق��ال 

ق��ال الرئيس الترك��ي، رجب طي��ب أردوغان، إن 
»نتيج��ة االس��تفتاء ال��ذي ص��ّوت في��ه البريطانيون 
لصالح خروج باده��م من مظلة االحتاد )األوروبي(، 

مبثابة بداية مرحلة جديدة للطرفني«.
وأضاف الرئيس التركي: »ألننا ننتسب إلى نهج 
سياسي يعتمد احترام اإلرادة الوطنية والدميقراطية 
أساس��اً ل��ه، أمتن��ى أن تكون نتائ��ج االس��تفتاء خيراً 
للش��عب البريطاني )...(، وأرى أن القرار الذي اتخذه 
البريطانيون س��يكون بداية مرحلة جديدة لبريطانيا 

واالحتاد األوروبي«.
ولف��ت إل��ى تصريحات أدل��ى بها رئي��س الوزراء 
البريطان��ي، ديفيد كاميرون، في وقت س��ابق الش��هر 
اجل��اري، وق��ال فيه��ا: »تركي��ا ل��ن تدخ��ل االحت��اد 
األوروب��ي لغاية عام 3000«، مضيفاً بالقول رداً على 
كاميرون: »هيا، تفضل، يبدو أنك لم تس��تطع الصمود 

لثاثة أيام«.
وأظه��رت نتائ��ج رس��مية بخص��وص اس��تفتاء 
االحت��اد  ف��ي  باده��م  عضوي��ة  عل��ى  البريطاني��ني 
األوروب��ي، تصويت 52% من الناخبني لصالح خروج 
بريطاني��ا من االحت��اد، مقاب��ل 48% صّوت��وا لصالح 

البقاء فيه.
وتبع نتائج االس��تفتاء، إعان كاميرون اعتزامه 
تقدمي اس��تقالته خال مؤمتر ح��زب احملافظني، الذي 

يرأسه، والذي سيعقد في تشرين األول املقبل.
وانتقد أردوغ��ان موقف االحت��اد األوروبي جتاه 
تركي��ا ومماطلتهم في ضمها إلى االحت��اد، متهماً إياه 

بتبني »اإلساموفوبيا« ضد باده.
تركي��ا،  ب�»خ��داع  األوروب��ي  االحت��اد  واته��م 
وعدم التص��رف معه��ا مبصداقية، خ��ال مفاوضات 
االنضمام«، مش��يراً إلى أنه سبق أن طالب املفاوضني 
بغم��وض،  والتص��رف  املماطل��ة  بع��دم  األوروبي��ني 
واإلفصاح عن قراره��م في قبول تركيا من عدمه، دون 

إنهاك أي من الطرفني. 
جتدر اإلش��ارة إل��ى أن تركي��ا تقدمت قب��ل قرابة 
ثاثة عق��ود، بطلب لانضمام إل��ى االحتاد األوروبي، 
إال أن بع��ض ال��دول األوروبي��ة وضع��ت عراقيل أمام 

انضمامها.
وأك��د أردوغان أن »موقف االحت��اد األوروبي غير 
األخاقي والا إنس��اني من مسألة املهاجرين أدى إلى 
حال��ة من اجل��دل اجلاد ح��ول مصداقيت��ه«. وقال إن 
االحتاد األوروبي س��يعرف حتماً عل��ى املدى القصير 
خ��روج مزيد من الدول األعضاء إذا اس��تمر على نفس 

املسار.

البريطاني��ني لصالح اخل��روج من التكت��ل األوروبي إن 
»االحت��اد األوروب��ي يواجه الفش��ل، االحت��اد األوروبي 
يحتضر«. وأضاف: »أرجو أن نكون قد خلعنا أول حجر 
في اجل��دار، وأمتنى أن تك��ون هذه هي اخلط��وة األولى 

باجتاه أوروبا تضم دوالً ذات سيادة«.
إجراءات االنفصال

وتستغرق إجراءات االنفصال عن االحتاد األوروبي 
مدة عامني كحد أدنى، تقوم خاله احلكومة البريطانية 

بالتفاوض مع دول االحتاد السبع والعشرين املتبقية.
ويش��مل التف��اوض ترتيبات اخلروج م��ن االحتاد، 
والنظر ف��ي مختلف النصوص واالتفاقيات التي تربطها 
به ف��ي قضايا اقتصادية، وغي��ر اقتصادية خال الفترة 
االنتقالي��ة الت��ي قد متت��د إلى أرب��ع أو خمس س��نوات، 
حيث يج��ب عل��ى احلكوم��ة البريطانية االس��تمرار في 
االلت��زام باالتفاقيات واملعاه��دات التي تربطها باالحتاد 
األوروب��ي. لكنه��ا لن يس��مح له��ا باملش��اركة في صنع 
القرارات. كما يتعنّي على احلكومة أن تعرض املوضوع 
على البرملان للموافقة على نتيجة االستفتاء أو رفضها.

ومن الناحية النظري��ة، ميكن للنواب رفض نتيجة 
االس��تفتاء. لكن، م��ن الناحي��ة التطبيقية س��يكون أمراً 

صعباً، بل سيشكل معارضة للنهج الدميقراطي.{

استفتاء على االنضمام لاحتاد
وق��د أثار الرئيس التركي احتم��ال أن تنظم باده 
اس��تفتاء ح��ول مواصل��ة إج��راءات انضمامه��ا إل��ى 
االحت��اد األوروبي على غرار االس��تفتاء الذي مت حول 

عضوية بريطانيا في االحتاد.
واته��م رج��ب طي��ب أردوغ��ان ال��دول األوروبية 
باملماطل��ة في حص��ول ب��اده على عضوي��ة االحتاد 

بسبب أن أغلبية األتراك مسلمون.
وأش��ار أردوغان إلى تأكيد وزير خارجية فرنسا 
بش��كل واض��ح وصري��ح، خ��ال اجتم��اع ثاث��ي مع 
رئي��س الوزراء الس��ابق أحم��د داود أوغل��و، أن تركيا 

تبذل جهودها عبثاً من أجل عضوية االحتاد.
وأض��اف أنه »في ح��ال امتناع االحت��اد عن رفع 
التأش��يرة لدخ��ول املواطنني األت��راك، فإننا س��ننظم 
اس��تفتاًء ش��عبياً حول اس��تمرار املفاوضات أو وقفها 
مع االحت��اد األوروبي، عل��ى غرار بريطانيا«، مش��يراً 
إلى وجود م��ن صرحوا بأنهم أخطأوا لقبول تركيا في 

عضوية حلف شمال األطلسي )ناتو(«.
وفي س��ياق آخر، انتق��د الرئيس التركي مرش��ح 
احل��زب اجلمه��وري ف��ي س��باق الرئاس��ة األمريكية، 
دونالد ترامب؛ بس��بب تهجمه على املس��لمني، مشيداً 
مبوقف الرئيس باراك أوباما، ودعوته إلى عدم إجراء 
متيي��ز بحقه��م، وأوض��ح أن »ترام��ب يزعج��ه وجود 

املسلمني في الواليات املتحدة«.
ودعا أردوغ��ان إلى إزالة ماركة باس��م »ترامب« 

على مبنى في وسط إسطنبول.{
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فرنسا: اتهام رفعت األسد 
بقضية اختالس أموال

وجه االتهام في فرنسا إلى رفعت األسد، 
عم الرئيس الس��وري بش��ار األس��د والنائب 
األس��بق للرئيس الراحل حافظ األسد، حيث 
يش��تبه بأنه صنع ث��روة في العق��ارات عبر 

اختاس أموال عامة.
وق��ال مص��در مق��رب م��ن التحقي��ق إن 
مذك��رة توقي��ف ص��درت بحق رفعت األس��د 
)78 عام��اً(، ال��ذي اته��م ف��ي التاس��ع م��ن 
حزي��ران باخت��اس أم��وال عام��ة وتبييض 
أموال وإخفاء عمل موظفني ألجور غير معلنة 
وتدف��ع نقداً. وأك��دت منظمة »ش��يربا«، غير 
احلكومية املتخصصة بالدف��اع عن ضحايا 
اجلرائ��م االقتصادي��ة ورفع��ت الدع��وى في 
2013 و2014، »حلي��ازة ممتل��كات بطريقة 
سيئة«، هذه املعلومات، معبرة عن ارتياحها 

لهذا »التقدم«.
وتته��م املنظمة رفعت األس��د الذي يقيم 
من��ذ الثمانينيات في اخل��ارج، بني بريطانيا 
وفرنسا واسبانيا، بجمع ثروة كبيرة بفضل 
أموال جاءت من الفساد واختاس أموال في 

سوريا.
وفي تقرير ف��ي 2014 اطلعت »فرانس 
برس« على نسخة منه، قدر محققو اجلمارك 
بحوال��ي 90 ملي��ون يورو القيم��ة اإلجمالية 
ملمتلكات��ه العقارية وممتل��كات عائلته التي 
ضمت أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا، 

عن طريق شركات من لوكسمبورغ.

الجبير: األسد سيرحل 
سياسيًا أو عسكريًا

أعل��ن وزير اخلارجية الس��عودي عادل 
اجلبي��ر، أن زي��ارة ول��ي ول��ي العه��د األمير 
محمد بن س��لمان لفرنس��ا، بحثت في تعزيز 
العاق��ات »التاريخي��ة االس��تراتيجية« بني 

البلدين وملفات الشرق األوسط.
وق��ال اجلبي��ر، خ��ال مؤمت��ر صحافي 
مش��ترك م��ع نظي��ره الفرنس��ي ج��ان مارك 
ايرول��ت في باري��س، إن الزي��ارة هدفت إلى 
»االستمرار في التشاور والتنسيق في املواقف 
بني البلدين، والنظر في تعزيز وتكثيف هذه 
العاق��ات التاريخية االس��تراتيجية املميزة 

بني البلدين الصديقني«.
أما في الش��أن الس��وري، فك��رر اجلبير 
الرئي��س  لرحي��ل  الداع��ي  ب��اده  موق��ف 
السوري بشار األس��د عن احلكم بحل سلمي 
أو عس��كري، محماً إي��اه مس��ؤولية النزاع. 
وقال: »هناك حان في س��وريا ال ثالث لهما، 
وهما حل سياس��ي أو حل عسكري، وكاهما 

يؤديان إلى إبعاد بشار األسد«.

الجيش اإلسرائيلي يلغي 
إجراء »هنيبعل«

أم��ر رئي��س أركان اجليش اإلس��رائيلي 
اجلن��رال غ��ادي آيزنك��وت بإلغ��اء »إج��راء 
هنيبع��ل« ال��ذي كان معم��والً به من��ذ عقود، 
وال��ذي كثي��راً م��ا أث��ار انتق��ادات سياس��ية 

وأخاقية.
هت مسودُة  وجاء هذا اإللغاء بعد أن َوَجّ
تقري��ر مراقب الدول��ة انتقاداٍت ش��ديدًة لهذا 
اإلج��راء، بعد إثب��ات وجود ثغ��رات خطيرة 
فيه، غير أن مصدراً عس��كرياً إس��رائيلياً أكد 
أن ق��رار اإللغاء صدر قبل أس��ابيع، وهو غير 
مرتبط مبسودة التقرير التي لم يتم توزيعها 

سوى هذا األسبوع.
وقد أمر اجلنرال آيزنكوت بإلغاء »إجراء 

هنيبع��ل« الذي كان يس��مح بتعريض حياة 
اجلن��ود للخطر في س��بيل من��ع اختطافهم، 
وصياغ��ة أمر عس��كري جديد أكث��ر وضوحاً 
للتعام��ل مع ه��ذا الوض��ع. وجاء نش��ر هذا 
األم��ر بع��د وق��ت قصي��ر م��ن نش��ر صحيفة 
»هآرت��س« تقري��راً أوضحت في��ه أن مراقب 
الدول��ة القاضي يوس��ف ش��ابيرا أوصى في 
مس��ودة تقريره عن حرب »اجلرف الصامد« 
على غزة صيف 2014 رئيس األركان بإلغاء 

»إجراء هنيبعل«.

إيران: قائد جديد
 للقوات المسلحة

للجمهوري��ة  األعل��ى  املرش��د  أص��در 
اإليرانية السيد علي خامنئي، أمس، مرسوماً 
ع��نّي مبوجب��ه الل��واء محم��د باقري رئيس��اً 
جدي��داً ألركان القوات املس��لحة خلف��اً للواء 
حس��ن فيروز أب��ادي، الذي عينه مستش��اراً 

كبيراً له.
وعم��ل باقري في مقر »خ��امت األنبياء«، 
الث��وري«  »احل��رس  ل���  الهندس��ية  ال��ذراع 
اإليران��ي ال��ذي يس��اهم ف��ي تأم��ني الدخ��ل 

للحرس ومتويل عملياته.
باق��ري  لقائ��ه  خ��ال  خامنئ��ي  وأك��د 
الق��درات  مبس��توى  االرتق��اء  »ض��رورة 
للق��وات  واألمني��ة  الدفاعي��ة  واجلهوزي��ة 
ف��ي  الش��عبية، وال��رد  املس��لحة والتعبئ��ة 
أوانه وبش��كل مؤثر على اي مس��توى ونوع 
م��ن التهدي��دات املوجه��ة ض��د اجلمهوري��ة 
اإلس��امية وذل��ك في ظ��ل العمل الث��وري«، 
األنب��اء  وكاالت  عن��ه  نقل��ت  م��ا  بحس��ب 

اإليرانية.

هجوم إرهابي يستهدف 
مطار إسطنبول

تركي��ا،  ف��ي  مج��دداً  اإلره��اب  ض��رب 
مستهِدفاً هذه املّرة أحد املرافق احلساسة في 
الباد، ال��ذي يفترض أن يك��ون األكثر أماناً، 
وه��و مط��ار أتات��ورك الدولي في اس��طنبول 
الذي تعرض الثاثاء املاضي لهجوم دموي، 
إذ فجر انتحاريان، على األقل، نفس��يهما، في 
داخله، ما أدى إلى مقتل 28 شخصاً وإصابة 

ما يقرب من 60 آخرين، في حصيلة أولية.
الت��ي  اإلرهابي��ة  االعت��داءات  وتأت��ي 
ضربت مط��ار أتاتورك، في س��ياق سلس��لة 
هجم��ات إرهابي��ة متفرق��ة ش��هدتها مناطق 
عّدة ف��ي تركيا، مبا في ذل��ك العاصمة أنقرة 
والقل��ب الس��ياحي ملدين��ة اس��طنبول، وق��د 
نس��بتها الس��لطات التركية إلى جهات عّدة، 
تبع��اً لتقلبات املواقف السياس��ية بني نظام 
الرئي��س رج��ب طي��ب إردوغ��ان وخصومه، 
أبرزه��ا تنظيم »الدولة اإلس��امية« و»حزب 

العمال الكردستاني« و»صقور كردستان«.

بان كي مون يندد باستمرار 
حصار قطاع غزة

ندد االمني العام ل��امم املتحدة بان كي 
م��ون، باحلصار االس��رائيلي على قطاع غزة 
ووصفه ب�»العق��اب اجلماعي«، مش��يراً الى 
ان��ه »يزي��د م��ن خط��ر التصعيد«، بع��د يوم 
من اعان اس��رائيل ان احلصار مس��تمر على 

الرغم من توقيع اتفاق مع تركيا.
اجل��وي  احلص��ار  ان  ب��ان  واعتب��ر 
والبح��ري والب��ري ال��ذي تفرضه اس��رائيل 
منذ 10 س��نوات على القطاع الفقير، »يخنق 
السكان ويدمر االقتصاد ويعوق جهود اعادة 

االعمار«.

وج��اءت تصريح��ات بان ك��ي مون في 
زيارته الرابعة واالخي��رة التي يقوم بها الى 

القطاع كأمني عام لامم املتحدة.
ورأى االمني الع��ام ان »الوضع ال ميكن 
ان يس��تمر فإن��ه يغ��ذي الغض��ب والي��أس 
ويزي��د من مخاطر تصعي��د األعمال العدائية 
والت��ي ال ميك��ن ان جتل��ب س��وى املزي��د من 

املعاناة لسكان غزة«.

إيران: محاكمة مهاجمي 
السفارة السعودية

  أعرب الرئيس االيراني حسن روحاني 
ع��ن االمل ف��ي ان تتي��ح محاكم��ة املهاجمني 
املفترضني للس��فارة الس��عودية ف��ي طهران 

تعزيز ثقة األسرة الدولية بإيران.
وس��تبدأ اعتب��اراً م��ن 18 مت��وز املقب��ل 
محاكمة 48 شخصاً اتهموا مبهاجمة سفارة 
الس��عودية وبإض��رام النار جزئي��اً فيها في 

كانون الثاني.
وتابع روحاني في كلمة ألقاها مبناسبة 
»أس��بوع العدالة« »كل بلد مس��ؤول عن أمن 

السفارات األجنبية«.
وأع��رب عن االمل ف��ي ان تعزز احملاكمة 
»ثقة الرأي العام )بإيران( وثقة العالم« ازاء 
باده، مش��يراً إلى »املهاجم��ني واملخططني« 
ع��ن  خارج��ني  »عناص��ر  بأنه��م  للهج��وم 

السيطرة«.
وكان رئي��س احملاك��م الثوري��ة عباس 
ش��خصاً   48 ان  األح��د  أعل��ن  بوريان��ي 
س��يمثلون أمام احدى هذه احملاكم من اصل 
األح��داث،  خ��ال  اوقف��وا«  ش��خصاً   121«

بحسب وكالة ايسنا لانباء.

70 مليون طفل مهددون 
بالموت خالل سنوات

ح��ذرت منظم��ة األمم املتح��دة للطفولة 
)اليونيس��يف( م��ن أن نحو س��بعني مليون 
طف��ل س��يموتون قبل س��ن اخلامس��ة خال 
األربع��ة عش��ر عام��اً القادمة ألس��باب ميكن 
جتنبها، مش��يرة إلى أن أكثر من 120 مليون 
طف��ل ال يذهبون إل��ى املدارس األساس��ية أو 
الثانوي��ة. ودعا تقري��ر املنظمة إل��ى تكثيف 
اجلهود ك��ي ال يصب��ح العالم أكثر انقس��اماً 

وأكثر افتقاراً للمساواة بني أطفاله.
وشددت املنظمة في تقريرها الذي حمل 
عن��وان فرصة عادلة لكل طف��ل، على أولوية 
حرمان��اً  األكث��ر  األطف��ال  أوض��اع  حتس��ني 
لترس��يخ التق��دم احمل��رز في مج��ال الصحة 

والتعليم منذ 25 عاماً.
وق��ال تقري��ر اليونيس��يف إن��ه بحلول 
ع��ام 2030 فإن أكث��ر م��ن 165 مليون طفل 
سيعيش��ون ف��ي فق��ر مدق��ع، 90% منهم في 

بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

تسجيالت تكشف تصفية 
الحوثيين للعميد القشيبي

نشرت قناة اجلزيرة تسجيات صوتية 
مس��ربة قالت إنها تكش��ف ت��ورط احلوثيني 
بتصفي��ة قائ��د الل��واء 310، العمي��د الركن، 
حميد القش��يبي، مبحافظة عمران في يوليو 

من العام 2014.
وأظهرت التس��جيات املس��ربة خمسة 
اتص��االت هاتفي��ة بني قي��ادات ف��ي جماعة 
احلوثي��ني توض��ح الطريق��ة الت��ي قت��ل بها 
القش��يبي، وكذا التأكد من ش��خصية الرجل 
وأوصاف��ه، وعدد م��ن نفذوا عملي��ة االغتيال 

وكيفيتها، إضافة إلى أسمائهم.
التس��جيات كش��فت  أس��ماء وعدد من 
نف��ذوا عملي��ة تصفي��ة القش��يبي ومرافقيه، 
حيث تشير إلى أن ثمانية من قادة احلوثيني 
أطلق��وا الرصاص على العميد القش��يبي من 
مس��افة قريب��ة، بعدم��ا أس��روه، ووضعوه  
على كرس��ي، قبل أن يقوموا بإفراغ عش��رات 
األعي��رة الناري��ة ف��ي جس��ده م��ن بنادقهم، 
معتبري��ن ذلك -كما تكش��ف التس��جيات- 
»توفيق��اً م��ن الله وث��أراً ملؤس��س اجلماعة« 
حس��ني بدر الدي��ن احلوث��ي، ال��ذي قتل في 
احل��رب األولى التي دارت بني نظام علي عبد 
الله صالح وأتباع احلوثي في مدينة صعدة 

)معقل احلوثيني( عام 2004.

لقطات سريعة

قتلى للجيش والحشد بالفلوجة 
واستعداد لمعركة نينوى

 قالت مصادر أمنية بقيادة عمليات األنبار إن أكثر من عشرين من القوات 
العراقية واحلش��د العش��ائري قتلوا بهجوم واس��ع لتنظيم الدولة اإلسامية 
عل��ى مناطق كانت الق��وات العراقية قد اس��تعادتها بجنوب غ��رب الفلوجة. 
من جهته أعلن وزير الدفاع العراقي أن للبش��مركة دوراً في »معركة نينوى« 

املقبلة.
وأضاف��ت املص��ادر األمنية أن مس��لحي التنظي��م وصلوا إل��ى اخلطوط 
األمامي��ة للقوات العراقي��ة، وأحرقوا ع��دداً من اآلليات العس��كرية في مواقع 
تابع��ة له��ذه القوات قبل أن ينس��حبوا إلى منطقة احلصي املج��اورة التي ما 

زالوا يسيطرون عليها.
وكانت القوات العراقية قد بدأت، مبس��اندة مليش��يات احلش��د الشعبي 
ودع��م طي��ران التحالف الدولي من��ذ 23 أيار املاضي، عملية عس��كرية كبرى 

الستعادة السيطرة على الفلوجة.
وتع��د الفلوج��ة أولى مدن العراق التي س��قطت مطلع الع��ام 2014 بيد 
مس��لحي تنظيم الدولة الذين ش��نوا في حزيران من ذلك العام هجوماً واسع 
النطاق س��يطروا خاله على مناطق أخرى في شمال الباد وغربها، وال سيما 

مدينة املوصل )شمال الباد(.
وقد أس��فرت املعارك األخي��رة في الفلوجة عن ن��زوح آالف العائات إلى 
مخيمات ش��يدتها األمم املتح��دة ومنظمات إغاثية، وس��ط أوضاع إنس��انية 

متدهورة.
وتعرض اآلالف من س��كان الفلوجة للعديد من االنتهاكات الطائفية على 
أيدي املليش��يات، وقالت القوات العراقية إنها احتجزت نحو عشرين ألفاً من 

سكان الفلوجة للتحقق مما إذا كان بينهم من ينتسبون إلى تنظيم الدولة.
وفي هذا الس��ياق ق��ال برنامج الغ��ذاء العاملي التابع ل��ألمم املتحدة إنه 
يتاب��ع الظروف القاس��ية التي يعيش��ها أكث��ر من 85 ألف ش��خص نازح من 

الفلوجة بقلق شديد.
م��ن جهة أخرى ق��ال وزير الدف��اع العراقي خالد العبي��دي إن دور قوات 
البشمركة -التابعة إلقليم كردس��تان العراق- في معارك استعادة محافظة 

نينوى املقبلة سيكون رئيسياً وال ميكن االستغناء عنه.
وأضاف العبيدي في تصريحات عقب اجتماع حضرته قيادات سياسية 
وعس��كرية وأمنية من بغ��داد وأربيل، أن قوات البش��مركة إن لم تش��ارك في 

معركة نينوى كقوة رئيسية فبإمكانها أن تقدم اإلسناد للقوات العراقية.{

 جدد املرش��د األعلى اإليراني علي خامنئ��ي التهديدات اإليرانية للبحرين، 
في أعقاب قرارها إسقاط اجلنسية عن رجل دين شيعي متهم بالوالء اخلارجي 
والتحريض على العنف، وقال إن هذا القرار يفتح الباب أمام »ش��بان البحرين 

األبطال ملهاجمة النظام«.
 ووص��ف خامنئي في تصريحات نقله��ا التلفزيون احلكومي يوم األحد أن 
قرار الس��لطات البحرينية »حماقة فجة وباهة«، وأن »مهاجمة الش��يخ قاسم 
تعن��ي إزال��ة كل العوائق أمام ش��بان البحرين األبطال ملهاجم��ة النظام«، وفق 

قوله.
وتع��د تصريح��ات خامنئ��ي أح��دث حلق��ة ف��ي التهدي��دات اإليرانية ضد 
البحرين، في أعقاب قرار إس��قاط جنس��ية الشيخ قاس��م، حيث هدد قائد فيلق 
القدس في احلرس الثوري اإليراني قاس��م س��ليماني ب�»انتفاضة دموية« ضد 
القي��ادة البحرينية، كما ص��درت تهديدات علنية من زعماء ميليش��يات عراقية 

موالية إليران ضد البحرين.
وكانت الس��لطات البحرينية قد جّردت رجل الدين الش��يعي عيسى قاسم 
)79 عاماً( من جنس��يته، واتهمت الس��لطات الشيخ عيس��ى قاسم »باستغال 
املنبر الديني وإقحامه في الشأن السياسي خلدمة مصالح أجنبية، والتشجيع 
عل��ى الطائفي��ة والعن��ف«. وقال��ت وزارة الداخلي��ة إنه »تس��بب ف��ي اإلضرار 

باملصالح العليا للباد ولم يراع واجب الوالء لها«.
ونش��رت صحيفة »األيام« البحرينية في عددها الصادر يوم األحد وثائق 
قال��ت إنه��ا خاصة وس��رية وتكش��ف مخططاً الس��تهداف اململكة واس��تقرارها 

واالستعداد لبناء دولة »والية الفقيه« في البحرين.
وحسب الصحيفة، فقد عثرت السلطات على مستندات وأوراق مالية تثبت 
أن قاسم كان يجمع أمواالً منذ سنة 2009 بشكل خفي عن أنظمة وقوانني الدولة 

وتهرباً منها، بهدف تغيير نظام احلكم والشكل الدميوغرافي في الباد.{

المرشد خامنئي يجدد
التهديدات اإليرانية للبحرين
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الرئيس أردوغان يوضح الشروط الثالثة لالتفاق التركي اإلسرائيلي
أوض��ح الرئيس التركي، رجب طي��ب أردوغان، 
الشروط التي سبقت توصل باده إلى اتفاق لتطبيع 
العاق��ات مع إس��رائيل، واجله��ود واملب��ادرات التي 

رافقت مسار التفاوض.
وق��ال إن العاق��ات مع إس��رائيل م��رت مبرحلة 
عصيب��ة عق��ب حادثة استش��هاد عش��رة أت��راك في 
االعت��داء عل��ى س��فينة »مافي مرم��رة«، الت��ي كانت 

حتمل مساعدات للفلسطينني في غزة عام 2010.
كام أردوغان جاء في كلم��ة ألقاها يوم االثنني، 
في مأدب��ة إفطار أعدتها الرئاس��ة التركي��ة لعدد من 

املواطنني في املجّمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأش��ار إل��ى أن��ه كان��ت هن��اك مب��ادرات، عقب 
احلادثة، من جانب العديد من األطراف، وعلى رأسها 
الواليات املتحدة، من أجل تس��وية القضية، مضيفاً: 
»م��ن البداية قلت إنه يجب حتقيق ثاثة ش��روط من 
أج��ل تس��وية العاق��ات مع إس��رائيل، وهو م��ا قلته 

عندما كنت رئيساً للوزراء، ثم رئيساً للجمهورية«.
وأوض��ح أن الش��رط األول كان تقدمي إس��رائيل 
اعتذاراً رس��مياً لتركيا، مشيراً إلى أن »رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي قدم شخصّياً هذا االعتذار لي، وشهد على 

ذلك الرئيس األمريكي، باراك أوباما، عام 2013«.
ولفت إلى أن الش��رط الثاني كان »دفع إسرائيل 
تعويض��ات ل��ذوي األبري��اء الذي��ن استش��هدوا في 
حادث��ة »ماف��ي مرم��رة«، وه��ذا الش��رط، ال��ذي مت 
التواف��ق عليه مبدئّي��اً، وحتقق بع��د التأكيد على أن 
مبلغ التعويضات هو 20 مليون دوالر«، موضحاً أن 
إس��رائيل س��تدفع مبلغ مليوني دوالر حلساب يفتح 

في املصرف عن كل شهيد.
أما الش��رط الثالث، فتمثل ف��ي رفع احلصار عن 
غزة لتحس��ني ظروف معيش��ة الفلسطينيني املقيمني 
في القطاع، والذي كان غاية ش��هداء »مافي مرمرة«، 
الرئي��س  بحس��ب  ألجل��ه،  أرواحه��م  بذل��وا  الذي��ن 

التركي.
وف��ي هذا الصدد أش��ار إلى تأكي��ده ضرورة حل 
مش��كلة البنية التحتية لش��بكتي الكهرباء واملاء في 
غ��زة، مبوج��ب االتف��اق، ال��ذي مت التوص��ل إليه في 
د أربع أو ست ساعات  روما، مضيفاً: »ألن الطاقة تزَوّ

في اليوم، والظام مخيم في أغلب األوقات«.
ولفت إلى أنه اقترح إرس��ال س��فينة قادرة على 
تزوي��د القطاع بالكهرباء، أو م��ّده بالطاقة من محطة 
تش��غلها أملانيا في املنطقة، إضافة إلى جتديد باده 
جلمي��ع الش��بكات في غ��زة، موضحاً أن ه��ذا الطلب 

أيضاً لقي قبوالً من جانب إسرائيل.
وأف��اد أردوغ��ان ب��أن املش��كلة حالياً ف��ي املاء، 
»وله��ذا اقترحن��ا حتلي��ة م��اء البح��ر أو ش��راء املاء، 
أو التنقي��ب عنه، وهذا قبل��وه أيضاً، ب��ل إنهم أفادوا 

بإمكانية تقدميهم 50 مليون متر مكعب من املاء«.
املج��االت  ف��ي  املس��اعدات،  »س��تصل  وتاب��ع: 
واالحتياج��ات  والس��كنية  والصحي��ة  الغذائي��ة 
الرئيس��ية إل��ى غ��زة م��ن طري��ق تركي��ا، وسنرس��ل 

قب��ل العيد)الفط��ر( س��فينة حتم��ل 14 أل��ف طن من 
املساعدات«.

وأش��ار إل��ى أنه س��يتم إجن��از مش��روع املدينة 
الصناعية في جنني بالضفة الغربية، حتى يس��تفيد 

منه الفلسطينيون.
وأوض��ح الرئي��س الترك��ي أن��ه بح��ث مس��ألة 
تطبي��ع العاق��ات ب��ني تركيا وإس��رائيل م��ع رئيس 
السلطة الفلس��طينية محمود عباس، ورئيس املكتب 
السياس��ي حلركة حماس، مش��يراً إلى أن املسؤولني 

الفلسطينيني يقّيمون الوضع بشكل إيجابي. 
وقال أردوغان: »رفضنا لغاية اليوم أي ش��روط 
أو ضغوط من ش��أنها اإلخال بحقوق الفلسطينيني، 
أو إيذاء أرواح ش��هداء سفينة مافي مرمرة، ولن نقبل 

بذلك«. 
وأضاف: »إن شاء الله سنتخذ خطوات سريعة 
من أجل تفادي الضرر الذي عاش��ه الفلسطينيون في 

غزة منذ سنوات طويلة«.
وأشار أردوغان إلى أن أول سفينة تركية محملة 
بعشرة آالف طن من املساعدات اإلنسانية ستتحرك 
يوم اجلمعة املقبل باجتاه ميناء أش��دود، لنقلها إلى 

قطاع غزة قبيل عيد الفطر.
ولف��ت إل��ى أنهم »في الوق��ت ال��ذي يبذلون فيه 
جه��وداً حلماي��ة حق��وق أخوته��م الفلس��طينيني في 
القطاع والضفة الغربية، فأنهم لم ينسوا أبداً مسألة 

القدس واملسجد األقصى«. 
األزمة في سوريا

وش��دد على أنه »لو كانت اجلهات الدولية قبلت 
باقتراح تركيا، وتقدمي الدع��م لها، بخصوص إيجاد 

حل لألزمة الس��ورية منذ بدايتها، ملا وصلت املنطقة 
إلى ما آلت إليه اليوم«.

وأض��اف: »قلت له��م تعالوا ننش��ئ منطقة آمنة 
ش��مالي س��وريا، فارغة من اإلرهاب، ونقوم بتدريب 
املعارضة املعتدلة«، مردفاً: »لو كان املقترح التركي 
نّف��ذ ملا وص��ل الاجئون إلى أوروب��ا، أو تركيا، وكان 

سيعيشون في أمان وهدوء بتلك املنطقة«.
ومض��ى بالق��ول: »ف��ي نهاي��ة املطاف م��ا الذي 
ح��دث؟ فق��د نح��و 600 ألف س��وري ب��ريء مظلوم 
أرواحه��م، على أي��دي املنظم��ات اإلرهابي��ة، وقوات 

النظام امللطخة أيديها بالدماء، على مرأى العالم«.
القناب��ل  حت��ت  »قض��وا  أردوغ��ان:  وتاب��ع 
الفوس��فورية، والبراميل املتفجرة«، مستدركاً: »لكن 
ال تنس��وا أن ح��ق املظل��وم ال يضيع، وس��يأتي اليوم 
الذي يحاس��ب في��ه كل من ش��ارك في املج��ازر التي 

ارتكبت في سوريا«.
العاقة مع روسيا

على صعيد العاقات التركية الروس��ية، أعلنت 
أنقرة أنها اتفقت مع موس��كو على اس��تئناف س��ريع 

للعاقات »التقليدية« بينهما.
جاء ذلك بعد اإلعان في كل من موس��كو وأنقرة 
ع��ن قي��ام الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان 
بإرس��ال رسالة إلى نظيره الروسي فادميير بوتني، 
ق��ال الكرمل��ني إنه��ا تضمن��ت اعت��ذاراً ع��ن إس��قاط 
اجليش التركي طائرة لس��اح اجلو الروس��ي، بينما 
قالت أنقرة إن االعت��ذار كان موجهاً إلى عائلة الطيار 

الروسي القتيل.
وقالت وكال��ة الصحافة الفرنس��ية إن أردوغان 

أع��رب ع��ن األم��ل ب��أن ت��ؤدي رس��الته إل��ى نظيره 
الروسي إلى »تطبيع سريع« للعاقات بني الطرفني، 
كم��ا عبر عن أمل��ه في »جتاوز الوض��ع احلالي الذي 

يلحق ضرراً بكا البلدين«.
من جانبه، قال الناطق باس��م الكرملني دميتري 
بيس��كوف إن »الرئي��س الترك��ي عّب��ر ع��ن تعاطف��ه 
ال��ذي  الروس��ي  الطي��ار  لعائل��ة  احل��ارة  وتعازي��ه 
قت��ل«، وأض��اف أن أردوغان قال إنه »س��يبذل كل ما 
بوس��عه إلصاح العاقات الودية تقليدياً بني تركيا 

وروسيا«.
وأكد املتحدث باسم الرئيس التركي أن أردوغان 
عبر في رسالته عن »األسف« لعائلة الطيار الروسي 
القتيل للحادث، مش��يراً إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا 
على الب��دء دون تأخير في إعادة عاق��ات »الصداقة 

التقليدية« بينهما.{

املس��اعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض حلصار خانق، حيث س��تتوجه أول 
س��فينة حتمل عش��رة أطنان من املساعدات اإلنس��انية إلى ميناء أسدود يوم 

اجلمعة مبوجب االتفاق.
وأكد أن هناك عماً دؤوباً من أجل توليد التيار الكهربائي واملياه الصاحلة 
للشرب في قطاع غزة، باإلضافة إلى بناء مستشفى كبير بسعة مئتي سرير، 

مع العديد من املشاريع األخرى.
وبارك يلدرم للش��عب الفلس��طيني هذا االتفاق الذي اعتبر أنه سيش��كل 

مرحلة من أجل إعادة احلياة إلى القطاع.
من جهته، ق��ال رئيس الوزراء اإلس��رائيلي إن االتفاق مع تركيا س��يمنع 
أية أنش��طة »إرهابية« من األراضي التركية ضد إسرائيل، معتبراً أنه انتصار 

للجانبني التركي واإلسرائيلي وضمان ملصالح البلدين.
وق��ال إن االتفاق س��يبقي احلصار األمني قبالة غ��زة، ومينع تعاظم قوة 
حركة املقاومة اإلس��امية )حم��اس(، فضاً عن أنه س��يتيح إمكانية تصدير 

الغاز اإلسرائيلي ألوروبا عبر تركيا.{

أعل��ن رئيس ال��وزراء التركي بن علي يل��درم من أنقرة، عن ب��دء املرحلة 
األولى من اتفاق تطبيع العاقات بني إس��رائيل وتركيا، الذي مبوجبه س��يتم 

تبادل السفراء بني البلدين، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة احملاصر.
وف��ي مؤمتر صحفي م��ن العاصمة أنقرة حت��ّدث يلدرم عن س��بب توتر 
العاقات مع إسرائيل، الذي يعود إلى هجوم اجليش اإلسرائيلي على أسطول 

احلرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في 31 أيار 2010.
وقد أسفر الهجوم -الذي وقع في املياه الدولية- عن مقتل تسعة ناشطني 
أتراك كانوا على منت س��فينة »مافي مرمرة«، بينم��ا توفي آخر في وقت الحق 

متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم.
وبنّي يلدرم أن من أهم ش��روط تركيا إلع��ادة العاقات هو إلغاء احلصار 
املف��روض على غ��زة، ودفع تعويض��ات من قبل إس��رائيل إلى عائ��ات قتلى 

»مافي مرمرة«.
وبحس��ب رئيس الوزراء التركي، فقد تعهدت إس��رائيل بدفع تعويضات 
بقيم��ة عش��رين ملي��ون دوالر، وذك��ر أن ه��ذه االتفاقية س��تمكن م��ن إيصال 

اإلعالن عن اتفاق تطبيع عالقات بين تركيا والكيان الصهيوني

36 قتياًل بهجوم إرهابي على مطار أتاتورك في إسطنبول
 قت��ل 36  ش��خصاً وأصيب عش��رات آخ��رون في 
هجوم نفذه ثاثة »انتحاريني« مس��اء الثاثاء مبطار 
أتاتورك الدولي في إس��طنبول، ورجحت أنقرة وقوف 

تنظيم الدولة اإلسامية وراءه.
وقال رئي��س الوزراء التركي )بن علي يلدرم( في 
موق��ع الهجوم للصحفيني إن ب��ني القتلى أجانب على 
األرجح، وإن عدداً قلياً من املصابني في حالة خطرة.

وأك��د أن التحقيقات األولية تش��ير إلى أن »ثاثة 
انتحاريني« أطلقوا النار على املس��افرين بالرشاشات 
ف��ي الهج��وم عل��ى مط��ار أتات��ورك قب��ل أن يفج��روا 
أنفس��هم، مؤك��داً أن املهاجم��ني وصل��وا إل��ى املط��ار 

بسيارات تاكسي.
ونف��ى يل��درم ح��دوث أي خل��ل أمني ف��ي املطار، 
ال��ذي يعد األكبر في تركيا ومن بني األكثر ازدحاماً في 
أوروبا، مؤكداً أن »اإلرهاب« يبقى تهديداً عاملياً، ولفت 
إلى أن حركة الطيران اس��تؤنفت منذ الس��اعة الثالثة 

صباحاً بالتوقيت احمللي.
وأش��ار رئي��س ال��وزراء الترك��ي إل��ى أن النتائج 
األولية للتحقيقات تش��ير إلى مسؤولية تنظيم الدولة 

وأكد أنه يتوقع أن يظهر العالم »موقفاً حاس��ماً« ضد 
اجلماعات اإلرهابية في أعقاب الهجوم.

وق��ال أردوغ��ان: »من الواضح أن ه��ذا الهجوم ال 
يهدف إلى حتقيق أي نتيجة س��وى نش��ر دعاية ضد 

بلدنا باستخدام دماء وآالم األبرياء«.
وقد أك��د الرئيس الترك��ي رجب طي��ب أردوغان، 

عل��ى  الهج��وم  ع��ن 
املط��ار، مش��دداً على 
أن التحقيقات ال تزال 

مستمرة.
وزي��ر  وكان 
الع��دل الترك��ي بك��ر 
بوزداج��ك قد حتدث 
في آخ��ر إحصاء عن 
ش��خصاً،   31 مقت��ل 
م��ن  غالبيته��م 
وإصاب��ة  األت��راك 
بج��روح،   147
وف��ق م��ا نقل��ت عنه 

وكالة األناضول التركية في س��اعة مبكرة من صباح 
األربعاء.

تقويض تركيا
من جهت��ه ش��جب الرئي��س التركي رج��ب طيب 
أردوغ��ان الهج��وم عل��ى مطار أتات��ورك، مش��يراً إلى 
أن��ه يهدف إلى تقويض تركيا من خ��ال قتل األبرياء. 

أَنّ االعت��داء اإلرهاب��ي ال��ذي ش��هده مط��ار أتات��ورك 
بإس��طنبول، هدفه تش��ويه صورة باده أمام العالم، 
مدين��اً بأش��د العب��ارات االعتداء اإلرهاب��ي الذي جنم 

عنه عشرات القتلى واجلرحى.
وأك��د أردوغ��ان، أن تركي��ا »س��تواصل مكافح��ة 
اإلره��اب حتى النهاية، بكل قوة وعزمية، رغم األثمان 

التي دفعتها«.
وذكر أردوغان أنه ال فرق بالنس��بة إلى املنظمات 
اإلرهابي��ة، بني إس��طنبول ولندن وب��ني أنقرة وبرلني 
وبني إزمي��ر وش��يكاغو، وب��ني أنطاليا وروم��ا، قائاً: 
»إن ل��م تقف كافة الدول واإلنس��انية جمع��اء يداً بيد 
في مكافحة املنظمات اإلرهابية، فإن كافة االحتماالت 
الت��ي نخش��ى التفكير بها س��وف تتحق��ق واحدة تلو 

األخرى«.
وف��ي واش��نطن، ش��جب البي��ت األبيض »بأش��د 
العب��ارات املمكنة« الهجوم، وقال إن الواليات املتحدة 
تبقى ثابتة في دعمها لتركيا، كما شجب قادة ورؤساء 

حكومات العديد من الدول الهجوم.
وتعرض��ت تركي��ا من��ذ الع��ام املاضي لسلس��لة 
هجم��ات دامية نس��بت إلى املتمردين األك��راد وتنظيم 
الدول��ة. وش��هدت أنقرة وإس��طنبول موج��ة هجمات 
أسفرت عن مقتل أكثر من مئتي شخص باإلضافة إلى 

عشرات اجلرحى.{
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العالقات العربّية اإليرانّية: المأزق المشترك
لي��س العرب وحده��م في مأزق س��ورية والعراق، 
مب��ا في ذل��ك املّس بعروب��ة هذين البلدي��ن ووحدتهما. 
فإيران متّر فيهما بأزمة حقيقية. وقد وصل االس��تنزاف 
إلى درجة اضطرارها للتعامل مع التململ بني الش��يعة 
الع��رب العراقيني. وميك��ن تخّيل ما س��وف يكون عليه 
األمر بعد عقد. هل تش��اور روسيا إيران بشأن عملياتها 
في س��ورية؟ قطعاً ال. وميكن أن نضيف من هذا الش��عر 

أبياتاً. فمثاً:
1. إيران ال تعلم ش��يئاً عن االتصاالت بني روس��يا 
والوالي��ات املتح��دة، بش��أن احلل ف��ي س��ورية. تركها 
»احلليف الروسي« فريسة التكهنات القائمة على تلّقط 

األخبار من مصادر دبلوماسية مختلفة.
2. روس��يا ال تض��ع إيران، وال س��ورية، في صورة 
املش��اورات املهمة اجلارية بني بوتني وننت ياهو اللذينْن 
تربطهم��ا أواص��ر صداقة، لي��س أقلها مش��اعر كراهيٍة 
عميقٍة يضمرانها ألوباما. ومع أن إسرائيل حليفة أميركا 
بالدرج��ة األول��ى، إال أن ه��ذا ال مين��ع أن تش��مل املوّدة 
املتبادل��ة بني بوت��ني وننت ياه��و تفاهم��اً »أعمق« على 
تشخيص قضايا املنطقة. وبوتني وننت ياهو يتشاوران 

بشأن مستقبل سورية، مبا في ذلك اجلوالن.
3. ومن نافل القول إن روسيا ال تشاور إيران، حني 
تفتح األجواء الس��ورية للطائرات اإلسرائيلية، لتقصف 

حتركات حزب الله التي تشتبه بها.
وس��بق أن بّينا، في موضع آخ��ر، أن قاعدة النظام 
االجتماعي��ة في س��ورية، ونخبه الثقافية والسياس��ية 

التي لم تنفض عنه بعد، تفّضل روسيا على إيران.
ليس الوص��ف أعاه من ب��اب املبالغة في ش��يء، 
فهك��ذا يبدو امل��أزق اإليراني احلالي في س��ورية. ال أحد 
يرغب بوجود إيران في سورية غير املليشيات املتحالفة 
معه��ا. ولك��ي تثب��ت حضوره��ا ف��ي أّي ح��ٍلّ سياس��ٍيّ 

مستقباً، جتد اجلمهورية اإلسامية نفسها مجبرًة على 
الكشف عن عدد قتاها وأسمائهم، واالعتراف بتوّرطها 
العس��كري املباشر في هذا البلد العربي. وهي متشائمة 
من إس��قاطات أيِّ حلٍّ يتوصل إليه الروس واألميركان، 

بالنسبة إلى املصالح اإليرانية واتصاالتها اإلقليمية.
أم��ا املعارض��ة الس��ورية وم��ن دعمه��ا م��ن الدول 
العربي��ة، فق��د تعّرفوا عل��ى مأزقه��م مبّك��راً، إذ راهنوا، 
بش��كل غير واقعي وال م��دروس، على تدخ��ٍل خارجي. 
وتأخ��ر التدخ��ل، ث��م جاء، ف��ي النهاي��ة، لدع��م النظام 
السوري. وأطلق حلفاء الثورة السورية املزعومون في 
أمي��ركا وأوروبا أي��دي نظام البراميل للتف��ّ� في جرائم 
اإلبادة؛ على أن ذلك كله لم ينفعه، كما لم ينقذه التدخل 
اإليراني وحده، فحتى تدخل الطيران الروسي مباشرًة 

كان النظام السوري في حكم املهزوم.
األه��م من هذا كله أن ق��وس األزمة املتمثل بالعراق 
وس��ورية ولبنان أصبح حلبًة متصل��ًة للحرب األهلية 
للطوائ��ف، باألصال��ة عن نفس��ها، وبالوكال��ة عن قوى 
إقليمية )نأمل أن تبقى هذه حرباً باردة في لبنان(. لقد 
سقط احللم اإليراني املتمثل في حتقيق هيمنٍة وسيطرٍة 
متصل��ٍة متت��د من طه��ران حتى بي��روت، كم��ا تفاجأت 

إيران بعملية عاصفة احلزم. 
ولك��ن، لم تقم، ب��دالً من ق��وس الهيمن��ة اإليرانية، 
منظوم��ة هيمن��ٍة عربي��ة، كم��ا يبتع��د حل��م النش��طاء 
الس��وريني الذين بدأوا أعمال االحتج��اج ضد الطغيان 
ف��ي آذار 2011 بتحقي��ق نظ��ام دميقراطي في س��ورية 
موّحدة، وهو حلم نبيل شاركهم فيه دميقراطيون عرب 
وغير عرب. وحّوله النظام إلى كابوس. واحلرب األهلية 
الت��ي نتجت من رّد فعل نظام البراميل العنيف، والدعم 
اإليران��ي غير احمل��دود له، اتصلت باحل��رب األهلية في 
العراق، منذ العدوان األميركي عليه. وهي تعد بكوارث 
كثي��رٍة وتفرع��اٍت س��رطانيٍة 

كثيرة عربياً وإيرانياً.
التقدم  لن يك��ون ممكن��اً 
عرب��ي  اقتص��اد  بن��اء  نح��و 
وق��وي،  مس��تقّر  إيران��ي،  أو 
االس��تنزاف.  ه��ذا  ظ��ل  ف��ي 
التق��ّدم  ممكن��اً  يك��ون  ول��ن 
نح��و بن��اء دول مؤسس��ات، 
فض��اً ع��ن الدميقراطية، في 
ظ��ل هذا الن��وع م��ن احلروب 
إقليمياً.  املس��نودة  الطائفي��ة 
كما س��يتعّذر التحّكم بتداعي 

املوق��ف والهرول��ة نحو إس��رائيل عبر متري��ر اتصاالٍت 
وخط��واٍت تطبيعي��ة. فثم��ة فوضى سياس��ية، ترافقها 
فوض��ى قيمّية ف��ي غياب مرجعي��ات. وبحج��ة العداء 
لاس��تبداد واس��تخدامه قضية فلس��طني العادل��ة أداًة 
في تبرير الظلم، تصبح إس��رائيل مقبولة عند بعضهم، 
أو ال ُتصّن��ف ع��دواً عل��ى أق��ل تقدي��ر؛ وبحجة الس��ام 
خي��اراً اس��تراتيجياً والتنس��يق ضد اإلرهاب، تس��عى 
ق��وى املمانعة إل��ى أن ُتقَبل في عضوية النادي نفس��ه 
مع إس��رائيل، فهي حت��اول إقناع العال��م بأنها الضمان 
الوحيد لاس��تقرار، وألمن دولة االحتال واالستيطان. 
إن ضبط ه��ذا الفلتان في ظل فوض��ى احلرب اإلقليمية 
التي تش��رخ املجتمعات أمٌر ش��به مس��تحيل، والتحّكم 
به في ظ��روف اعتبار كل طرٍف فيها الطرف اآلخر عدّوه 
الرئيس��ي، وحتيي��د إس��رائيل وغيره��ا، ه��و ضرب من 

اخليال.
اخلاس��رون هم الع��رب، أنظمًة وش��عوباً، وإيران 
كذل��ك نظاماً وش��عباً. فا اس��تقرار األنظم��ة ُيضمن في 
ظل مثل هذه احلروب، وال حتقيق الشعوب أمانيها، ألن 

النتيجة هي الفوض��ى وليس حتقيق الكرامة واحلرية، 
وبدل املس��تبد الواحد تفّرخ الفوضى مئات املس��تبدين 

الصغار.
ال ميكن جتنب هذا اإلش��كال الكبي��ر، وبات حتقيق 
ح��وار عرب��ي إيران��ي، وتواف��ق عرب��ي إيراني يس��بق 
التواف��ق األميركي الروس��ي هو املهمة الرئيس��ية، فهنا 
مربط الفرس، وتشخيص الداء قبل الدواء. وإيران التي 
متّكنت م��ن التوصل إل��ى اتفاٍق مع »الش��يطان األكبر« 
على قضاي��ا اعتبرته��ا يوماً س��يادّية، ميكنه��ا االتفاق 
م��ع الدول العربي��ة؛ واململكة العربية الس��عودية التي 
دبجت مبادرة س��ام مع إس��رائيل إلرض��اء أميركا بعد 
أحداث 11 سبتمبر، ميكنها تقدمي تصوٍر لعيٍش مشترك 

مع إيران في اإلقليم بشروط.
ال يوج��د ح��ل آخر. وال ب��د من االتفاق عل��ى قضايا 
املنطق��ة، بحي��ث تتخل��ى إيران عن سياس��ٍة توس��عيٍة 
جعل��ت م��ن مصلحته��ا تقس��يم املجتمع��ات العربي��ة 
طائفياً، ودعم املليش��يات املسلحة ضّد أّي دولة عربية، 
ميكنه��ا حتقي��ق ذل��ك فيه��ا، مب��ا في ذل��ك م��ن تناقٍض 
وصراٍع مع منطق الدولة نفس��ه؛ وبحي��ث تتخلى دوٌل 
عربيٌة ع��ن حلم إطاح��ة النظام اإليراني، فليس��ت هذه 
وظيفتها. التغيي��ر الدميقراطي )اإلصاحي أو الثوري( 
مهم��ة املجتمع��ات والش��عوب، وقد أصبح��ت صعوبة 
هذه املهمة في املش��رق العربي مض��رب األمثال بوجود 
انقسام طائفٍيّ واستقطاب مليش��ياوي يغذيهما صراع 
إقليمي. ه��ذا املوضوع حاضر بق��وة، ومؤثر إلى درجة 

متنع جتاهله.{

بقلم: عزمي بشارة

الجماعة اإلسالمية:
أقل الخاسرين سّنّيًا باالنتخابات البلدية

حمل��ت االنتخاب��ات البلدي��ة األخي��رة مفاج��آت ع��دة، متثلت في توجه ش��عبي مس��تاء م��ن الطبقة 
السياسية التقليدية، وخاصة األحزاب على اختاف الطوائف واملناطق.

فعلى الساحة املسيحية وبالرغم من الفوز الذي حققته األحزاب في العديد من البلديات، وفوز رمزي 
الدالل��ة في زحل��ة وجزين، تبينت نقم��ة الناس عل��ى أن 86% املزعومة لتحالف التي��ار العوني والقوات، 
ومتثل ذلك في ضعف املش��اركة املسيحية في بيروت وعدم االلتزام بالتحالف، وخرق الئحة جزين بعدد 
من املرش��حني، وقرع أج��راس الكنائس للف��وز ببلدية زحلة التي كان مصيرها الفش��ل ل��و احتدت عائلتا 

سكاف وفتوش...
وب��رزت قوة العامل العائل��ي وبعض الزعامات احمللية كعائلة اخلوري وع��ازار في جزين، وبطرس 
ح��رب الذي ربح ف��ي تنورين، وآل املر في امل��نت، وحبيش  وضاهر في القبيات.. مما س��ّبب هزة للتحالف 

املسيحي..
وعلى الس��احة الش��يعية، برز خرق للوائح أمل وح��زب الله في اجلنوب )فوز بعض الش��يوعّيني(، 

وكانت معركة بعلبك صعبة على احلزب )43% صوتوا ضد الئحته...(..
وعلى الس��احة الدرزي��ة، أقر وليد جنباط بخس��ارة عدد م��ن البلديات، ولم يع��د بإمكانه »تعيني« 

دوري شمعون رئيساً لبلدية دير القمر التي فاز فيها حتالف القوات وعون..
اما على الساحة السّنية، فقد كادت الئحة »بيروت مدينتي« تسجل املفاجآت لو زادت نسبة االقتراع، 
وإذا اس��تثنينا صي��دا وبعض البلديات، يعّد تيار املس��تقبل اخلاس��ر األول من خال تدّني نس��بة اقتراع 
بيروت، وعدم قدرته س��ّنياً في جبل لبنان والبقاع )عرس��ال(، وخس��ارته املدّوية في طرابلس والضنّية 

)بخعون/سير...( وما حال امليقاتي وكرامي وسّنة 8 آذار بأفضل..
ملاذا تعّد اجلماعة اإلسامية أقل اخلاسرين سّنياً.. فلماذا؟

1( ألن كل األحزاب أصابتها شظايا الغضب الشعبي..
2( ألن اجلماع��ة بانتش��ارها عل��ى كامل الس��احة اإلس��امية اللبناني��ة، حققت نتائ��ج طيبة في كل 

املعارك تقريباً.
ففي بيروت، فاز مرشحها على الئحة البيارتة، وأوصلت خمسة مخاتير من أصل خمسة مرشحني.

وف��ي البقاع، فازت كل اللوائح التي دعمتها، خاصة في عرس��ال، جب جنني، الال، الس��لطان يعقوب، 
كفريا، املنارة، الرفيد، كفردينس )خسارة قب الياس فقط(.

وفازت في جبل لبنان في برجا، وكانت بيضة القبان ملنع وصول بعض الدخاء في ش��حيم، وفازت 
ضمن حتالف ببلدية كترمايا.. لتكون اجلماعة أول الرابحني سّنياً في اثنتني من أكبر ثاث بلديات.

وفازت ضمن التحالف في بلدية صيدا بثاثة أعضاء.
وفي الش��مال، فازت في بلدية الس��فيرة )من اهم بلديات الضنية(، وف��ي ببنني )أكبر بلديات عكار(، 
وف��ي القلم��ون، عدا عن فوز مرش��حها في عضوي��ة بلدية امليناء، واثنني من مرش��حيها ف��ي البداوي رغم 

خسارة الائحة...
يض��اف الى ذلك املخاتي��ر املدعومون منها، وفوز الكثي��ر من مناصريها وحت��ى أعضائها على الئحة 

قرار طرابلس..
مل��اذا يش��عر جمهور اجلماعة باحلس��رة رغ��م النتائ��ج الطيبة اذا م��ا قورنت بوضع باق��ي األحزاب 

وخاصة التي متتلك ميزانيات أكبر مئات املرات من اجلماعة؟
باختصار.. انها طرابلس.

طرابلس منشأ اجلماعة ومهدها.. طرابلس كرامة اجلماعة وعزها..
طرابل��س الت��ي وقفت اجلماعة فيها في الس��نوات االخيرة مع املجتمع املدني ضد مش��اريع مس��يئة 

للمدينة كمرأب التل...
طرابل��س التي انتظ��رت قوى املجتمع املدن��ي وقوف اجلماعة ال��ى جانبها في االنتخاب��ات البلدية، 
فاختارت اجلماعة، على مضض، ودون رضى الكثيرين، ان تكون ضمن حتالف سياس��ي عريض، رفضه 

كثيرون، وتلقفه الريفي وصار ما صار..
اجلماعة اإلس��امية أقل اخلاس��رين س��ّنياً عل��ى الس��احة اللبنانية، غي��ر ان الغيرة واحلس��رة عند 
أعضائه��ا ومناصريه��ا ق��د يظهرها في املوقع اخلاس��ر، وهذا وهم كبي��ر قد يقع فيه من ال يعرف الس��احة 

اإلسامية.{
د. بشار الصيادي

عشرات القتلى بقصف ومعارك في اليمن
القتل��ى  عش��رات  س��قط 
ف��ي مع��ارك وقصف اس��تهدف 
جبه��ات مختلفة ف��ي اليمن، في 
تصعيد متزايد يتزامن مع جمود 
مشاورات الس��ام التي ترعاها 

األمم املتحدة في الكويت.
الصحاف��ة  وكال��ة  ونقل��ت 
الفرنس��ية عن مصادر عسكرية 
للتحال��ف  غ��ارات  أن  ومحلي��ة 
العرب��ي اس��تهدفت تعز مس��اء 
االربع��اء، وأدت إل��ى مقت��ل 15 
عنص��راً م��ن مليش��يا احلوث��ي 
للرئي��س  املوالي��ة  والق��وات 

املخلوع علي عبد الله صالح.
مدني��ني  قتل��ى  س��قوط  ع��ن  املص��ادر  وحتدث��ت 
بالغارات التي كانت تستهدف شاحنة تابعة للحوثيني 

وقوات صالح كانت محملة باألسلحة.
وش��هدت مدينة تعز -التي يحاصره��ا احلوثيون 
وق��وات صالح منذ أش��هر- مقتل 11 مدني��اً وجندياً من 

قوات الشرعية في قصف من احلوثيني وحلفائهم.
وف��ي محافظ��ة حل��ج اجلنوبي��ة، أف��ادت املصادر 
العس��كرية بأن القوات احلكومية املدعومة من التحالف 
العربي أرس��لت تعزيزات حملاولة استعادة نقاط مهمة 
س��يطر عليها احلوثيون في األيام املاضية، أبرزها جبل 
جالس االس��تراتيجي املطل على قاع��دة العند اجلوية، 

وهي الكبرى في الباد.
م��ن جان��ب آخ��ر، قت��ل 12 عنص��راً م��ن احلوثيني 
وقوات صال��ح وثاثة جنود حكوميني ف��ي معارك على 

جبهة نهم ش��مال ش��رق صنعاء، في ح��ني أدت املعارك 
في مأرب ملقتل س��تة من احلوثيني وقوات صالح واثنني 

من عناصر القوات احلكومية.
كما شهدت مأرب خال الساعات األربع والعشرين 
املاضية مقتل س��تة من احلوثيني وقوات صالح واثنني 
من القوات احلكومية في معارك بجبل هيان والش��جح 
غرب احملافظة، بحس��ب مس��ؤول في املنطقة العسكرية 

الثالثة اليمنية.
وكان تنظي��م الدول��ة اإلس��امية قد تبنى سلس��لة 
هجمات أدت إلى مقتل 42 شخصاً في مدينة املكا مركز 

محافظة حضرموت.
ويأتي التصعيد امليداني في ظل تواصل مشاورات 
الس��ام ب��ني احلكوم��ة اليمني��ة م��ن جه��ة واحلوثي��ني 
وحلفائهم من جهة أخرى، من دون حتقيق أي تقدم يذكر 

منذ انطاقها في 21 نيسان املاضي.{
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العدّو الواضح والسلوك الفاضح.. في سلطة االنقالبّيين
في س��ابق األيام أق��ام البعض الدنيا ول��م يقعدها، 
ح��ني أُرس��لت باخلط��أ رس��الة كان مطلعه��ا »عزي��زي 
بيريز«، كانت تلك الرس��الة من »الرئيس مرسي«، ورغم 
أننا علمنا أن ش��خصاً ما في قصر االحتادية مسؤول عن 
الشؤون البروتوكولية قد قام بهذا الفعل بنوع من الدس 
على الرئي��س آنذاك، ضمن محاوالت النيل من س��معته، 
والتروي��ج إل��ى أنه يخاطب الع��دّو اإلس��رائيلي والكيان 
الصهيون��ي بلغة ودودة ال تليق بش��أن انعق��اد العداوة 
إلس��رائيل في ه��ذا املقام، ورغ��م تنبيه الرئي��س في ذلك 
الوق��ت من ض��رورة عرض تلك الرس��ائل التي تتجه إلى 
إس��رائيل أو الواليات املتحدة في مل��ف خاص، إال أن من 
أراد بهذا الدس أن يحقق هدفه اخلبيث مرر تلك الرسالة 
بعد أن أدرجها بني رس��ائل بروتوكولي��ة بهذا التوقيت، 
وقام��ت الدنيا ولم تقعد، لم يس��تطع أحد آنذاك أن يدافع 
ع��ن ذل��ك املوقف، إال ما ص��رح به أن هذا األم��ر لم يكن إال 

خطأ بروتوكوليا.
ومت��ر األيام والس��نوات، وتق��وم س��لطات االنقاب 
ممثلة ف��ي وزير خارجيتها بكتابة خطاب يتضمن تهنئة 
حارة مبناس��بة ذك��رى النكب��ة، يهنئ إس��رائيل بذكرى 
إعانه��ا واحتال فلس��طني، يفعل ذل��ك بعمدية واضحة 
وب��ا موارب��ة، إن��ه يهن��ئ الكي��ان الصهيون��ي بقيام��ه 

وترس��يخ دولت��ه ف��ي ذك��رى احتفاله باحت��ال غاصب 
وس��افر، م��اذا يعني ذل��ك، يعني أن منظوم��ة االنقاب ال 

ترى بأساً في تهنئة كيان صهيوني بذكرى احتاله.
وف��ي الي��وم ذاته، تقوم س��لطات االنق��اب فيما أكد 
موق��ع »أروتز ش��يفا« اإلس��رائيلي، أن س��لطات القاهرة 
قطعت يوم الس��بت آخر كيبل كهرب��اء واصل إلى جنوب 
قطاع غزة من مصر، الذي كان يغذي رفح وخان يونس، 
موضحة أن قطاع غزة س��يغرق ف��ي الظام الدامس، في 
الوق��ت الذي ال ميكن فيه أن يتهم الفلس��طينيون في غزة 

إسرائيل بأنها السبب في ذلك.
ف��إن  بارل��ي«،  »م��ان  املوق��ع  مراس��ل  وبحس��ب 
مس��ؤولية انقطاع التيار الكهربائي تتحملها مصر بشكل 
كامل، وأيضاً هي مس��ؤولة عن معاناة مناطق رفح على 
احلدود املصرية وخان يونس، املتاخمة لواحدة من أكبر 
املس��توطنات اإلس��رائيلية »غوش كاتيف« م��ن انقطاع 
كام��ل للكهرب��اء، وق��ال املوق��ع إن اخل��ط األول قطع منذ 
أس��بوعني، وهو ما أدى لتقليل فترات استخدام الكهرباء 
إلى س��ت س��اعات في اليوم لكل مناطق وأحياء القطاع، 
وبذلك أضاف��ت منظومة االنق��اب مش��كلة الكهرباء إلى 

مشكات أخرى يعاني منها القطاع.
وف��ي تزام��ن ال تخطئ��ه عني، فت��ح معبر رف��ح ملدة 
يومني، وعل��ى الرغم من الزحام الش��ديد على اجلانبني، 
إال أن الس��لطات املصرية أغلقت املعب��ر، غير مكترثة بكل 
احل��االت احلرجة، بل أعلنت الس��لطات أنها اس��تطاعت 
أن تقب��ض عل��ى عش��رين فلس��طينياً قام��ت بترحيله��م 

وتسليمهم.
إنها تدبي��رات االنقاب في خنق قطاع غزة، وإحكام 
احلص��ار حوله عل��ى البش��ر، وعلى كاف��ة احتياجاتهم، 
وعل��ى تعم��د جعلهم ف��ي ح��ال م��ن الظ��ام الدامس، ال 
يكترث��ون أله��ل القط��اع وال تدبي��ر ضرورات معاش��هم، 
ف��ي عمل ممنهج تقوم به منظوم��ة االنقاب حتى صارت 
إس��رائيل ليس��ت بحاجة إلح��كام حصاره��ا؛ ألن غيرها 

لألس��ف يق��وم بكل م��ا من ش��أنه النيل من أه��ل غزة  في 
حالة من العقاب اجلماعي واحلصار اخلانق.

هك��ذا س��نرى تصريح��ات دوري��ة وش��به يومي��ة 
يتح��دث فيه��ا الكي��ان الصهيون��ي ع��ن أن تل��ك الهب��ة 
االنقابية هي أفضل ما صادفته إس��رائيل في الس��نوات 
املاضية في حال ش��كل السيسي وسلطات انقابه، ليس 
ما عبر عنه أيام مبارك املخلوع بكونه كنزاً اس��تراتيجياً، 
ولكنها حالة من تعمد تلك السلطات ضمن حالة انبطاح 
اس��تراتيجي تقوم فيها س��لطات االنقاب مبا ال ميكن أن 
تتخيله إسرائيل ذاتها، بل إنه بني الفينة واألخرى تصدر 
تصريحات هنا وهناك تتح��دث عن إحكام احلصار على 
هذا النحو الفاجع والفاضح، ميكن أن يش��كل على املدى 
املتوس��ط حالة احتقان ف��ي القطاع ميك��ن أن تؤدي إلى 

بوادر انفجار.
م��ن األهمية مب��كان الوق��وف عند التوصي��ات التي 
قدمها »مركز أبحاث األمن القومي« اإلسرائيلي، الذي يعّد 

أحد أهم محافل التقدير االستراتيجي في إسرائيل لصناع 
الق��رار في تل أبيب، حول س��بل دعم االنقابيني في مصر 
وتكريس ش��رعيتهم، إن االحتفاء اإلس��رائيلي باالنقاب 
وجتند احلكومة األكثر تطرفاً في تاريخ إس��رائيل خلدمة 
االنقابي��ني تعك��س ف��ي الواق��ع حج��م الرهان��ات التي 
تعقده��ا الدولة العبرية على هذا االنقاب، وس��عيها في 
توظيف��ه لتخليصها م��ن التداعيات »الس��لبية« لثورات 
الربي��ع العربي، الت��ي أض��ّرت ببيئتها االس��تراتيجية. 

وسيتعرض الباحث هنا جلملة هذه الرهانات.
ب��ل أكثر م��ن ذل��ك فإنه يس��تبدل ع��داوة إس��رائيل 
بعداوة أهل املقاومة في غزة العزة، ويحاولون أن يرموا 
ه��ؤالء بكل ما من ش��أنه أن يجرم فع��ل مقاومتهم، بل إن 
لغ��ة التحريض بش��كل مباش��ر وغي��ر مباش��ر تأتي من 

سلطات االنقاب الرسمية ومن خطاب إعامي مأفون.
هكذا كان تصرف منظومة االنقاب حيال هذا العدّو 
الفاض��ح، وهك��ذا كان تدبيره��م م��ن قب��ل ح��ول خطاب 
»عزي��زي بريز« وخطاب إعان إفكهم وكذبهم وافترائهم، 
يقومون بكل ذلك بدم بارد، يساندون العدّو، ويدعمونه، 
ثم بع��د ذلك يتحدثون عن عداوة إس��رائيل، فكيف ميكن 
أن يتسق معنى العداوة مع كل معاني احللف والصداقة 
واخلط��اب املس��تمر واملس��تقر ح��ول احلف��اظ عل��ى أمن 

إسرائيل وكأنه من أمن مصر؟ 
املخزي��ة  ومواقفك��م  اخلاطئ��ة  أقوالك��م  تكذبك��م 

وأفعالكم الفاضحة.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

فين َأماَنُة الموَظّ
م وال ُنْكران،  اأَلمانُة هي رعايُة حقِّ الله تعالى بتأدية ما اْفَترض على املرء وأَْوجب من َغيِر َتبُرّ
وه���ي ِرعاي���ُة ح���قِّ العبد في م���ا يتعّلق بأمور دينه ودني���اه من َغير ُجحود وال نس���يان، والله تعالى 
عِت األمانُة في حق  يق���ول: }إّن الل���َه يْأُمُرك���م أن تؤّدوا اأَلماناِت إلى أهلها{ النس���اء - 58، فإذا ُضيِّ
الله تعالى َضاع الدين واإلميان، لقول الرس���ول ]: »ال إمياَن ملن ال أَمانَة له، وال ديَن ملن ال َعْهَد 
عِت األمانُة في ُحقوق العباد وقع عل���ى الناس من الله الَغضب والَعذاب،  ل���ه« رواه الَب���ّزار، وإذا ُضيِّ
َعِت األمانُة فانتظِر الَساعة«  َوَدَنْت عالماُت الس���اعِة واقترب احِلس���اب؛ يقول الرس���ول ]: »إذا ُضيِّ
قالوا: وكيف إضاعُتها يارس���ول الله؟ قال: إذا ُأْس���ِند األْمُر إلى غير أَْهِله فانتظر الس���اعة« أخرجه 

البخاري.
زًا كبيرًا ونصيبًا ظاِهرًا في أداء املوظفني، ينبغي  إن لألمانة في معامالت الناس الدنيوية َحيِّ

ع.. مُم، وال ُتضيَّ َنع، وأن ُتْرعى الذِّ أن ُيراَعى فيها تقوى الله عّز وجل، وأن ُتَؤّدى احلُقوُق وال مُتْ
فون أَْكفي���اء َيش���غلون وَظائفهم  ���َق له���ا موظَّ إن م���ن أم���ارات ُرق���يِّ األم���ة وس���عادِتها أن يتحقَّ
بُعهوده���م وُعلومه���م، وأن َيْس���َلم اجلهاُز اإلداري من أهل ِبطانِة الّس���وء، وِمن أْهل اخِليانة وفس���اِد 
���ع بالَيَقظة في مراَقبة موّظفيه وُمحاس���بِتِهم؛ وحني  م���ة، وإن الوال���ي الصال���ح هو الذي يتمتَّ الذِّ
َيْذك���ُر التاري���ُخ باإلعج���اب واإلكبار عَمَر ب���َن اخلطاب رضي الله عنه يكون في ناصية أس���باب هذا 
اإلعجاب يقظُته وَحْزمه في معاَملة ُعّماله في دولة واس���عِة األرجاء.. فقد كانت َعيناه ال تغفالِن 
ع���ن ُمراقبة هؤالء الُعّمال مهما َنأت بهم الّديار، واَتس���عت املس���اوُف واألقط���ار، حتى ورد في ذلك 
م���ا يدع���و إلى الدهش���ة والَعجب، فقد قيل كان كلُّ موظف وبخاّصة ال���ُوالة والقادة وُجباُة اخَلراج 
ش���ون في األقطار يس���ألون عن  س���ُل امل�ُفتِّ يعتقد أن َعنَي ُعمر وراءه في كل حركٍة وَس���َكنة، وكان الُرّ
أحوال املوظفني وأمانتهم واس���ِتقامتهم حتى »كان ُعمُر كما يقول اجلاحظ: ِعلُمه مبن َنأى عنه 
ته، كِعلمه مبن بات معه في مهاٍد واحٍد، وعلى ِوس���اد واحد، فلم يكن في ُقطٍر من  اله ورعيَّ من ُعمَّ

األقطار عاِمٌل وال أميُر جيش إال وله عليه عنٌي ال تفاِرُقه«.
كتب إلى أبي موس���ى األش���عري واِليه على الكوفة يقول: »قد بلغني أنه َفَشا َلك وألهل بيتك 
هيئٌة في لباِس���ك وَمْطَعمك وَمْركبك ليس للمس���لمني مثُلها، َفإّياك يا َعْبَد الله أن تكون مبنزلِة 
ْمن، واعلم أن العامل  ْمُن وإمنا َحْتُفها في السُّ الَبهيمة َمّرت بواٍد َخصيب فلم يكن لها َهمٌّ إال السُّ

إذا زاَغ زاغت رعّيَتُه، وأْشَقى الناس من َشِقَي الناُس به«.
ه بعد ذلك، فما  وكان من عادة عمر إذا َوّلى رجاًل عماًل من األعمال أَْحصى أمواَله ثم حاَس���بَ
م���ات، فإنه ُيَعّد من  وج���د م���ن زي���ادٍة على راتبه أخذه منه وقاَس���َمه! وذلك ألن الُغلول إحدى احملَرّ
أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال النبي الكرمي ]: من استعملناه على عمٍل فرزقناُه ِرْزقًا )أي 

أعطيناه أَجرًا أو راتبًا( فما أخذ سوى ذلك فهو ُغلول« رواه أبو داود.
أرس���ل النب���يُّ ] ُمعاذ بن جبل إلى اليمن، فلما س���ار أرس���ل ف���ي أََثره فقال: أََت���ْدري لم بعثُت 
إلي���ك؟ ال تصي���نَّ ش���يئًا بغير إذني فإنُه ُغل���ول: }وَمن َيْغُلْل َيأِت مبا َغلَّ ي���وَم القيامة{ آل عمران 

-161، لهذا َدعوُتك فاْمِض. رواه الترمذي.
إن الّرش���وة التي يس���ُقط في لهيبها الُوالُة وامل�ُوظفون سقوَط الفراش في النار هي من كبائر 
اإلثم التي ُيحاَسُب عليها املوَظفون امل�ُْرتشون في الوظائف واإلدارات، وقد جاء في حترمي الّرشوة 
ق���وُل النب���ي ]: »َلَعَن الله الراش���ي وال�ُمْرتش���ي والّراِئ���ش، والّرائُش هو الذي ميش���ي بينهما« رواه 

أحمد والبيهقي.
مم، وتنتش���ُر الّرش���وة َيْفُس���ُد جه���اُز الدولة وَتْفُس���د احلياة، وتن���زل بالناس  وح���ني َتْفُس���ُد الِذّ
عي���ة على كبار  العقوب���ات الرباني���ة، وع���ذاُب الله الواِقع ال���ذي ليس له من داِف���ع! ومن حقوق الرَّ
ُدهم ملن حتَت أيديهم فال َيغيبون عن رعّيتهم وال  املوظف���ني والوالة أن يك���ون لهم حضوُرهم وَتفقُّ

ُيْفَتقدون، وال ُيقّدمون شؤونهم اخلاصة على حقوق الناس العامة.
كان عمُر رضي الله عنه يأمُر ُكّل أميٍر وقائٍد بقوله: »ال ُتْغِلقوا أبواَبكم دوَن حوائِج الّناس فإن 
َفعلتم َحّلت بكم العقوبُة،  فكونوا في ما ُعِهد إليكم من األمانات رؤوس���ًا ال أَْذنابًا، واْحِرصوا على 

أن تكونوا في َحْمِلها أَْسيادًا ال عبيدًا«!<

بقلم: سيف الدين عبدالفتاح

القضاء المصري في النظام القائم إلى أين؟
تق��ول املذك��رة اإليضاحي��ة 66 لقان��ون اس��تقال 
القضاء املصري لس��نة 1943: »خير ضمانات القاضي 
هي تل��ك التي يس��تمدها من قرارة نفس��ه، وخير حصن 
يلج��أ إليه ه��و ضميره.. ه��ذه احلصان��ة الذاتي��ة، هي 
وال  النص��وص  تخلقه��ا  ال  القض��اء،  اس��تقال  أس��اس 
القوانني، وإمنا تقرر القوان��ني الضمانات التي تؤكد هذا 
احل��ق وتعززه، وتس��د كل ثغ��رة ينفذ منها الس��وء إلى 

استقال القضاء«.
وإذا نظرنا إلى بنية القضاء احلقيقية، جند أن مبدأ 
اس��تقال القضاء يكمن في انحص��ار الوظيفة القضائية 
التنفيذي��ة  الس��لطتني  تدخ��ل  وع��دم  فق��ط،  بالقض��اء 
والتشريعية في أموره. وميتد هذا املبدأ ليشمل استقال 
كل ق��اض على حدة، مب��ا يضمن متتع��ه بحرية إصدار 
أحكام��ه مبوجب القان��ون بعيداً عن أي تدخ��ل أو تأثير 

خارجي بالترغيب أو الترهيب.
وتس��عى الدس��اتير احلديث��ة، التي تنش��د ضمان 
العدال��ة وحماي��ة حري��ة املواط��ن، إلى تأكيد اس��تقال 
الس��لطة القضائية، وذل��ك ألهميته العملي��ة في ضمان 
عدة أمور، من بينها: حتقيق العدالة، وس��يادة القانون، 

وحماية احلقوق واحلريات السياسية.
ويق��وم مب��دأ اس��تقال القض��اء عل��ى مجموعة من 
الركائ��ز متث��ل حّداً أدن��ى لضمان ه��ذا االس��تقال، لعل 
من أهمها: مبدأ الفصل بني الس��لطات، ومبدأ االس��تقال 
اإلداري واملال��ي، ومب��دأ ع��دم قابلي��ة القض��اة للعزل..

مبعنى عدم ترك الفصل ف��ي عزل القاضي من عدمه بيد 
السلطة التنفيذية.

ولعلن��ا ناح��ظ ف��ي اآلون��ة األخي��رة أن القض��اء 
املصري لألسف - أو على األقل من يتصدرون املشهد في 
احملاكمات التي يجوز أن نسميها سياسية اآلن - ناله ما 
نال كل مؤسسات الدولة من التخريب والتسييس، فبدالً 
م��ن أن يلجأ املواطن إلى قاضي��ه الطبيعي حلمايته من 
االعت��داء عليه وعلى حريته، جن��د أن معظم القضاة في 
تلك احملاكمات السياس��ية اآلن، أو مبعن��ى آخر القضاة 
املختارين، يتعاملون م��ع املتهمني كخصوم ألّداء، ويتم 
تلفيق التهم لهم جزافاً، واالعتماد على تقارير وحتّريات 
ما يس��مى باألمن الوطني وحدها، بدالً من االعتماد على 

أدلة وقرائن وشهادة شهود، ومن بعدها ضمير القاضي، 
وس��لطته التقديرية العادلة. وم��ن ثّم جند أن احلصيلة 
النهائي��ة للقض��اء املس��مى بالش��امخ، أصبح مبتس��راً 
مش��وهاً يسير في ركب احلاكم وبطانته، ويؤيده في كل 

سياساته، وهذا خلل كبير في بنية التقاضي.
وأصبح ذلك القضاء في مصر من أخطر وأهم آليات 
الثورة املضادة، فقد وقف من��ذ الوهلة األولى مع الثورة 
املضادة والدولة العميقة، وكان أداة تنكيل بخصوم هذا 
النظام املنقلب على الدميقراطية، كما أنه شرعن للباطل 
ووق��ف يحميه ويص��ّد عنه، وذل��ك مقابل ع��َرض زائل، 
حي��ث كان املقابل زيادة في املرتبات وتعيني الفاش��لني 
من أبناء أعض��اء الهيئات القضائية ف��ي القضاء، فضاً 
عن إلقاء لقيم��ات لهم من املال احلرام الذي فضلوه على 

العزة والكرامة، فأصبحوا عبيداً للعبيد.
وم��ن العجيب أن ُج��ّل ما يصدر ضد نظام حس��ني 
مب��ارك ورجال��ه من أح��كام، يتس��م بالش��فقة والرحمة 
ألن��اس اش��ُتهروا بالفس��اد والتضلي��ل والتخري��ب لكل 
مؤسس��ات الدولة، وف��ي املقابل جند األحكام القاس��ية 
التي لم حت��دث في تاريخ مصر من قبل، تبدأ بالس��جن 
غي��ر املبّرر، وأح��كام تصل لإلعدام للمئ��ات، ناهيكم عن 
ف��رض كف��االت خيالية تص��ل ملائة ألف جني��ه مصري، 
واألص��ل أن كل من يخالف سياس��ة النظ��ام القائم اآلن، 

فهو ُمدان وُمتهم، وتصدر ضده األحكام املشددة.
إن بنية اجلهاز القضائي في مصر حتتاج إلى إعادة 
بناء مرة أخرى على أس��س دستورية وقانونية جديدة، 
لك��ي تطبق معايير العدال��ة االنتقالية على كل من أجرم 
في حق الشعب املصري بكل فئاته، وبدون ذلك ستبقى 
هذه املؤسسة عارية من مبدأ العدالة، وسيكون مصيرها 

إلى مقبرة التاريخ التي ال ترحم أحداً.
إن إقامة دولة العدل جتعل من الضروري والواجب 
البح��ث عن ع��اج عاجل وناج��ع يعيد به��اء وقوة هذه 
املنظومة، وأن تكون األولوية في العمل إلصاح القضاء 
هي إيجاد س��لطة قضائية تتمتع باالس��تقال التام، من 

ناحية، وبالكفاءة املهنية، من ناحية أخرى.{

بقلم: جمال نصار
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»تحجيم اإلسالم السّني« هل بات هدفًا ألمريكا في المنطقة؟
بات م��ن املتداول في املنتدي��ات احلوارية، ومواقع 
األمريك��ي  التق��ارب  توصي��ف  االجتماع��ي،  التواص��ل 
اإليراني باعتباره »تقريباً لإلس��ام الشيعي« في مقابل 
»حتجيم اإلس��ام الس��ّني«، بع��د أن وج��دت أمريكا في 
»إس��ام الش��يعة« بدياً من »إس��ام الس��ّنة« في لعبة 
إدارتها ألزمات املنطقة من أجل احملافظة على مصاحلها 

الدائمة. 
عّبر أحد نش��طاء »فيس��بوك« عن ذل��ك بقوله: »من 
أهم أهداف أمريكا حتجيم »اإلس��ام الس��ّني« من خال 
السماح للمش��روع اإليراني بالتمدد في املنطقة«. ورأى 
آخر أن األمر بعد االتفاق األمريكي اإليراني بات واضحاً، 
»فأمري��كا وج��دت ف��ي )اإلس��ام الش��يعي( بدي��ا م��ن 

)اإلسام السّني(«.
وإمعاناً في االستناد إلى البعد املذهبي في التحليل، 
قارن ثالث بني جهاد إيران الذي اعتبره »جهاداً صوتياً« 
يكتف��ي بترديد »املوت ألمري��كا وإس��رائيل«، من غير أن 
تس��جل حادثة واح��دة نفذها إيرانيون ض��د أمريكا، في 
الوق��ت ال��ذي تنس��ب كل العملي��ات املس��تهدفة ألمريكا 
ومصاحلها ألهل الس��نة، معقباً بأن »الرسالة األمريكية 

أصبحت واضحة«.
وبحس��ب قراءة الناش��ط »الس��ّني« فإن الرس��الة 
األمريكي��ة تق��ول: »إم��ا أن نتخل��ى عن اإلس��ام بجميع 

مصي��ر  س��نواجه  أو  إخوان��ي..(  )وهاب��ي،  اجتاهات��ه 
إيران )الفارسية(، فأمريكا صبرت علينا وعلى تطرفنا، 
وتصدي��ر االنتحاريني ليس حباً فينا، ولكن لعدم وجود 

البديل.. اآلن البديل أصبح متوفراً.. إنه إيران«. 
ووفقاً لباحثني ومحللني، فإن تلك الرؤى واملقوالت 
تص��در من رح��م األجواء املش��حونة بالص��راع الطائفي 
املتأج��ج في املنطقة، واملس��كون باخلاف��ات العقائدية 
بالعق��د  واملش��بع  والش��يعة،  الس��نة  ب��ني  املتج��ذرة 
التاريخي��ة التي ما زال��ت حاضرة بقوة ف��ي الصراعات 

الراهنة. 
أمريكا والعاقات املذهبية

كيف ينظ��ر احملللون وأس��اتذة العلوم السياس��ية 
إلى تل��ك الرؤى واملق��والت، الت��ي تنطلق م��ن منطلقات 
عقائدي��ة صارمة، م��ع تغييبه��ا إلى حد كبي��ر للعوامل 

األخرى )سياسية واقتصادية واستراتيجية(؟
وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك 
األردني��ة، ولي��د عبد احلّي، تل��ك »الفرضي��ة« بأنها غير 
دقيق��ة وال علمية، ألن الواليات املتحدة األمريكية ال تقيم 
عاقاته��ا مع الدول اس��تناداً إل��ى املذه��ب الديني لهذه 

الدولة أو تلك.
وأض��اف: »ميكن ش��رح القضية ببس��اطة، فالذي 
عاقاته��ا  ف��ي  ألمري��كا  السياس��ية  التوجه��ات  يح��دد 
كل  م��ع  اخلارجي��ة 
العال��م  ومناط��ق  دول 
س��عيها  ه��و  املختلف��ة، 
الدائ��م للمحافظ��ة عل��ى 
اخلارجي��ة،  مصاحله��ا 
ظروفه��ا  م��ع  بالتفاع��ل 
إط��ار  ف��ي  الداخلي��ة، 
بني��ة نظامها السياس��ي 

احلاكم«.
عب��د  واس��ترجع 
احل��ّي طبيع��ة العاقات 
أمري��كا  ب��ني  الس��ابقة 

وإي��ران، ب��أن األول��ى كانت حتاص��ر الثاني��ة، وتضّيق 
اخلن��اق عليها، الفت��اً إلى أن أمريكا كانت تش��كل تهديداً 
حقيقياً وجدياً إليران، واحتمال ضربها عس��كرياً س��واء 

من قبلها، أو بواسطة إسرائيل أو هما معاً كان وارداً.
تل��ك  فش��ل  إل��ى  »ونظ��راً  احل��ّي:  عب��د  وتاب��ع 
االس��تراتيجية في محاص��رة إيران، بس��بب متكنها من 
إيج��اد بدائل ف��ي عاقاته��ا الدولي��ة، من خ��ال تطوير 
عاقاته��ا م��ع روس��يا، وم��ع دول ش��نغهاي، حت��ى مع 
بعض ال��دول األوروبي��ة واألفريقية والعربية، ش��عرت 
أمريكا بأن استراتيجيتها لن تؤدي إلى النتائج املأمولة 

من خال احلصار واحلرب اإلعامية«.
وأوض��ح عبد احلي أن ما جعل أمريكا تغير موقفها 
من إي��ران فيما بعد ه��و متغيرات السياس��ة وتقلباتها، 
ولي��س العوام��ل الدينية املذهبي��ة، الفتاً إل��ى أن أمريكا 
توظف البعد املذهبي حيث ينفعها، لكنه ليس هو املعيار 

الذي يحدد مواقفها وسلوكها السياسي اخلارجي. 
ف��ي الس��ياق ذات��ه، تطاب��ق رأي الكات��ب واحملل��ل 
السياس��ي املص��ري، فهم��ي هوي��دي، م��ع رأي أس��تاذ 
العل��وم السياس��ية األردني، الذي أك��د أن أمريكا تبحث 
عن مصاحلها، من غير متييز منها في تعاملها مع السنة 

أو الشيعة أو الدروز أو غيرهم. 
ولف��ت هويدي إل��ى أن أمريكا ال ميكن أن تنس��ى أن 
الذين قاموا بتفجيرات 11 س��بتمبر هم من الس��ّنة، وأن 
من احتجز موظفي س��فارتها في طه��ران كرهائن هم من 
الش��يعة، وأن الش��يعة ينابذونه��ا العداء ف��ي خطابهم 
وخطبهم ويدعون عليها باملوت منذ ما يزيد على ثاثني 

سنة. 
وجواباً عن سؤال حول تقوميه ملا يقال من أن أمريكا 

انحازت إلى »املذهبية الشيعية« في سعيها إلى حتجيم 
»اإلسام السّني«، شكك هويدي في هذه املقولة، فأمريكا 
أوالً وأخيراً تنحاز إل��ى مصاحلها، املتمثلة في احملافظة 
على أمن إس��رائيل، والنفط، وهي، وفقاً لذلك تراهن على 
الق��وى التي تخدم مصاحلها، وحتاف��ظ عليها، وهذا هو 

معيارها في مواقفها وسياساتها اخلارجية. 
ظاهرها مذهبي وباطنها سياسي

ب��دوره أوضح أس��تاذ العلوم السياس��ية بجامعة 
الكويت، شفيق الغبرا، أن اخلافات بني السنة والشيعة 
في جوهرها وحقيقتها خافات سياس��ية، وإن ألبسوها 
ثوب��اً مذهبي��اً، وأخ��ذت طابع��اً مذهبي��اً، وبالتال��ي فما 
يترت��ب عليها وينتج منها هو سياس��ي بالضرورة، وإن 

كان الصوت املذهبي هو األعلى.
وحتف��ظ الغبرا على م��ن يتخذون املعي��ار املذهبي 
أداة للتحلي��ل وتقومي املواق��ف، إذ إن واقع األمر كما يراه 
ليس كذلك، فليس��ت القضية صراعاً بني اإلسام السّني 
واإلس��ام الش��يعي، بقدر ما ه��و واقع اس��تبداد، وواقع 
معارض لاس��تبداد، وواقع ظلم، وآخر معارض له، فقد 
جتد س��ّنة مع االس��تبداد، وشيعة ضد االس��تبداد، وقد 

جتد شيعة مع الظلم، وسّنة ضده، والعكس صحيح.
من جانب آخر، يجادل من ي��رى أن أمريكا انحازت 
إلى »الش��يعة« في س��عيها إلى حتجيم »الس��ّنة« بأنها 
وجدت في إيران دولة محورية تس��تطيع ضبط مس��ار 
اجلماع��ات واحل��ركات الش��يعية ف��ي املنطق��ة، ألنه��ا 
تأمت��ر بأمرها، وتتقي��د متام��اً بتعليماته��ا، على عكس 
جماعات واجتاهات أهل الس��نة املختلفة التي تفتقر إلى 
رأس يحكمه��ا ويضبط مس��اراتها، وهو ما دف��ع أمريكا 
إل��ى االنحي��از إلى إي��ران واالبتع��اد عن دول »اإلس��ام 

السّني«.
عل��ق الغب��را عل��ى ذل��ك ال��رأي، بأن��ه ميث��ل رؤية 
سياس��ية بامتياز، وليس��ت مذهبية بأي ح��ال، فأمريكا 
ال تهمه��ا نوعية التدين والتمذهب، بقدر ما يهمها البحث 
عن ق��وى قادرة على ضم��ان مصاحلها، وه��و ما تراهن 
عليه، وال حضور للبعد املذهبي في س��لوكها السياس��ي 
اخلارجي إال بالق��در الذي يخدمها في حتقيق مصاحلها 

احليوية.{

بقلم: بسام ناصر

اإلفطار الرمضاني السنوي إلذاعة الفجر

الجماعة اإلسالمية في القلمون تقيم إفطارها السنوي

الجماعة في فنيدق تنّظم احتفااًل بمناسبة »بدر وفتح مكة«
جمعية النجاة تقيم إفطارًا لألسر في بيروت

نظمت إذاعة الفجر إفطارها السنوي في قاعة مركز 
الدع��وة في بي��روت، بحضور: رئيس مجل��س اإلدارة د. 
ف��ؤاد الرفاع��ي، احلاج عص��ام برغوت )عض��و املجلس 
البلدي الس��ابق ورئيس مجل��س إدارة جمعية تكافل(، 
احملام��ي باس��م احل��وت، رئي��س املكت��ب اإلعام��ي في 
اجلماعة اإلس��امية إبراهي��م مس��لماني، الدكتور هال 
درويش، الش��يخ عبد القادر عكاري.. وأفراد أسرة إذاعة 

الفجر.
رّحب عري��ف احلفل الزميل بال حمادة باحلضور، 
وكان��ت كلمة ملدير عام اإلذاعة أمين املصري،  فأكد أن ما 
وصلت إليه إذاعة الفجر هو بفضل الله أوالً، ثم بإخاص 
العامل��ني فيه��ا وجهودهم. وقال: ال نّدع��ي وصولنا إلى 
االحت��راف الكامل في هذا العمر القصير، لكننا نقول بكل 
ثقة: إنن��ا نتقدم وال نتراجع، ونص��ل إلى جمهور جديد، 

أقامت اجلماعة اإلس��امية في القلم��ون افطارها 
الس��نوي ف��ي قاعة مس��جد الرضا، وذلك غ��روب يوم 
االح��د 21 رمضان. وقد لبى الدع��وة نحو250 مدعّواً 
على رأسهم رئيس وأعضاء بلدية القلمون، باالضافة 
ال��ى املش��ايخ واملخاتير واالخ��وة في عب��اد الرحمن، 
واالس��اتذة  واملهندس��ني  االطب��اء  م��ن  كبي��ر  وع��دد 

واملفتشني ونفر من ابناء البلدة.
افتتح اللقاء بآي��ات من القرآن الكرمي لاخ إيهاب 
م��اط، ث��م كانت كلمة لعري��ف اجلمع االس��تاذ زكريا 
الصباغ، حيث حتدث عن نش��أة اجلماعة في القلمون 

ونسّجل حضوراً الفتاً في هذا الفضاء اإلعامي. أضاف: 
نحمل معاناة املواطنني ونس��لط الضوء على قضاياهم، 
ونلّبي احتياجات املستمعني، كل املستمعني، وال نتخلى 
عن مس��ؤوليتنا جتاه ساحتنا اإلس��امية أمام ما يحاك 
له��ا م��ن تش��ويه وما تتع��رض له م��ن تضيي��ق. وختم 
عارضاً للمشاريع التي س��يتم التركيز على تنفيذها في 

املرحلة القادمة.
ثم قدم الزميان حسان مس��عود وسارة كالو فقرة 

مسابقات وجوائز ألفراد أسرة اإلذاعة.
ومت إجراء اس��تفتاء ألس��رة اإلذاعة ح��ول »الزميل 
املفضل«، فنال الزميل محمد العرب )معّد ومقّدم برامج( 
املرتبة األولى، والزميل عزت األيوبي )مس��ؤول القس��م 

التقني والفني( املرتبة الثانية.
وختاماً قّدم الكوميدي بال مواس فقرة ترفيهية.

وما تقوم ب��ه من عمل دع��وي واجتماعي هدفه خدمة 
البلدة وأهلها.

ث��م كان��ت كلم��ة اجلماع��ة ألقاها احلاج غس��ان 
حبلص، ش��كر فيها احلضور على تلبية الدعوة ودعا 
أه��ل البلدة إل��ى ان يكونوا يداً واح��دة ملا فيه مصلحة 
بلدته��م. وأك��د ان اجلماع��ة منفتح��ة عل��ى اجلمي��ع 
ومستعدة للعمل مع اآلخرين ملا فيه خير هذه البلدة.

كما حت��دث عن البلدية باعضائه��ا جميعاً، ودعا 
أه��ل البلدة إلى مس��اعدتهم في اجن��اح العمل البلدي 

الذي يؤدي إلى جناح لكل القلمون دون استثناء.

نظم القس��ُم الدعوُيّ في اجلماعة اإلس��امية في 
فنيدق احتفاالً مبناس��بة »معركة بدر وفتح مكة« في 
مسجد الدوحة، حيث حضر عدٌد من فعاليات املنطقة 

وحشد من اهالي فنيدق.
كانت كلمُة املناسبة للش��يخ أحمد العمر، حتَدّث 
فيه��ا عن هذه الفتوحات التي جرت في ش��هر رمضان 
ترسيخاً لفكرة ان شهر رمضان هو شهر اجلّد والعمل 
واالجتهاد والنصر، وليس ش��هر اخلمول والكسل كما 

يظن الكثير من شبابنا اليوم.

كم��ا ح��ث ش��باب امتن��ا عل��ى التخل��ق بالق��رآن 
في ش��هر الق��رآن، واالقتداء برس��ولنا الك��رمي في هذه 
الل��ه  ليعزن��ا  واقعن��ا  ف��ي  واس��تثمارها  الفتوح��ات 
ُتنا الي��وم بأمسِّ احلاج��ة إلى هذه  بنص��ر جدي��د، فأمَّ
االنتص��ارات وجتدي��د بيعتن��ا وامياننا وتق��وى الله 
ع��ّز وجل، »ليكت��ب لنا الع��زة ونكمل كتاب��ة تاريخنا 
اإلسامي كما كتبه أس��افنا، مِبداٍد من نور، وحبر من 

دماء الشهداء األبرار«. 
تخلل احلفل وصلة انشادية، واخُتتم بالدعاء.

أق�������ام�������ت 
النجاة  جمعية 
في  االجتماعية 
إفطارها  بيروت 
السنوي لألخوات  
في  عنوان  حتت 

ظال األخوة.
ك������ل������م������ة    
سعاد  للمربية 
اخلطيب. واختتم 

احلفل بتكرمي األخت الناشطة في العمل الدعوي بأقسامه املختلفة وفاء الصعيدي.
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وأهدافها احلالية، ومت تكرمي األخت هبة مومنة مسؤولة 
الرابطة السابقة على جهودها خال األعوام السابقة.

واختتم اللقاء بتوزيع هدايا للمس��نات، ومت سحب 
أربعة أسماء طالبات للفوز بهدايا العيد تقدمة حلي.

رائدات في شتى املجاالت املجتمعية. 
كما شاركت مسؤولة القسم الدعوي في اجلمعية 

األخت هناء القصير بكلمة.
وع��رض فيل��م ع��ن أب��رز نش��اطات وإجن��ازات 

اجلمعية، واخُتتم النشاط باألناشيد الرمضانية.

لألستاذ  احلكيم  الذكر  من  آيات  اإلفطار  تخلل  البقاعية. 
محمد  لألستاذ  ترحيبية  وكلمة  الساسة،  الرحمن  عبد 
البكري مسؤول الرابطة في البقاع الغربي وكلمة رابطة 
املعلمني املسلمني ألقاها مسؤولها في لبنان األستاذ علي 

احلاج.

محاض��رة بعن��وان »قد أفلح م��ن زكاها« ألقاه��ا فضيلة 
الش��يخ يحيى البري��دي رئيس جمعية األب��رار اخليرية 
وذلك ي��وم اخلمي��س الرابع م��ن رمضان، حي��ث رحبت 

األخت أم عبيدة باحلضور،
 ألقى فضيلته محاضرة قيِّمة ركز فيها على ضرورة 
تزكية النفس والتمس��ك بتغذية الروح ليستطيع الواحد 
منا مواجهة احملن والفنت وحب الش��هوات في هذا الزمن 

العصيب.

الشباب لرفعها. 
تخلل اإلفطار أناشيد اسامية من وحي املناسبة، 
ومت تكرمي مسؤولة الطالبات السابقة األخت ملا فواز، 

واختتم اللقاء بدعاء.

وس��يم املغرب��ل، أّك��د فيها أن ش��هر رمضان هو أنس��ب 
وعاء زمني للحظة عظيمة بني العبد وربه، وهي حلظة 
الوص��ال الروحي، داعياً إلى ض��رورة إعادة الصلة بني 

املسلم والقرآن على مستوى املفاهيم الكبرى والفكر. 

واإلكث��ار من ش��رب املاء خ��ال الليل وع��دم التعرض 
كثيراً ألش��عة الش��مس كي ال نخس��ر كمي��ة كبيرة من 

املاء خال التعرق ونشعر باجلفاف.
ع��ن  فيه��ا  حتدث��ت  املص��رّي  مل��ي  كلم��ة  تلته��ا 
»ض��رورة اغتنام ش��هر رمضان بالعبادة، واس��تثمار 
الوق��ت وتطبيق العب��ادة بالقول والفع��ل، وان نخرج 
م��ن رمضان وق��د تغيرنا لألفض��ل، وان نصوم صيام 

اجلوارح ال صيام العوام«.

البغدادي، حتدث فيها عن حقيقة اإلميان عند  بالله 
املسلم وفرضية العمل الذي يستلزم الطاعة، فتنتج 
هو  احلقيقي  الصيام  وأن  وجل،  عّز  الله  تقوى  منه 
فقط،  اجل��وارح  صيام  وليس  سرية  قلبية  عبادة 
أساس  هي  والتقوى  بالغيب،  اإلميان  هي  فالتقوى 

العمل.
اجلماعة  اقسام  عن  قصير  فيلم  عرض  كان  ثم 
ثم  ال��ط��وارئ  جهاز  ال��ى  كشفي  عمل  من  اإلسامية 
عمل  وأخيراً  واالجتماعي،  والدعوي  الطابي  العمل 

قسم األخوات.

معهد »اقرأ وارق« في شحيم
في  النجاة  جمعية  في  وارق«  »اقرأ  معهد  أقام 
الدعوة  مركز  في  السنوي  إفطاره  شحيم،   - اإلقليم 
املعهد  ملسؤولة  ترحيبية  كلمة  تخللته  اإلسامي، 

األخت فاتن احلجار. 

الط��اب  رابط��ة  أقام��ت 
الطالب��ات  قس��م   - املس��لمني 
النج��اة  م��ع جمعي��ة  بالتع��اون 
االجتماعي��ة ف��ي بي��روت إفط��اراً 
خيرياً مع مس��نات من مستشفى 
دار العجزة اإلس��امية ف��ي قاعة 
جام��ع عب��د الرحم��ن ب��ن عوف، 
وذل��ك ي��وم الس��بت 18 حزيران 
بحضور س��بعني طالبة وأخوات 

من الدار.
افتت��ح اللق��اء بت��اوة عطرة 

من القران الكرمي تلته��ا األخت نور احللبي، بعدها كانت 
كلمة ل��ألخ زين العابدين هواري حت��دث فيها عن عاقة 
احلب بني الله والعبد، ثم حتدثت مسؤولة رابطة الطاب 
املسلمني قس��م الطالبات األخت هدى شهاب عن الرابطة 

النج��اة  جمعي��ة  أقام��ت 
االجتماعي��ة في صي��دا إفطارها 
الرمضان��ي الس��نوي ف��ي مركز 
الرحم��ة خلدمة املجتم��ع وذلك 
مس��اء األربعاء 2016/6/22، 
بحضور رئيس��ة جمعية النجاة 
خت��ام  الصيدل��ي  لبن��ان  ف��ي 
ش��حادة، ومش��اركة ع��دد م��ن 
ف��ي  واملؤسس��ات  اجلمعي��ات 

صيدا.  
االحتف��ال  عريف��ة  رحب��ت   

األخ��ت جن��ى ال��رواس  باحلض��ور الك��رمي، ث��م كان 
ملس��ؤولة اجلمعي��ة ف��ي صيدا األخ��ت هيف��اء حجير  
كلمة حتدثت فيها عن ش��هر رمضان وفضله وحس��ن 
اس��تثماره بالطاعات، كما أكدت على أهداف اجلمعية 
في سعيها إلى النهوض لارتقاء باألسرة وبناء نساء 

البقاع  في  اإلسامية  اجلماعة  مسؤول  بحضور 
امل��دارس  في  املعلمني  ونقيب  ن��وح،  اب��و  مالك  احل��اج 
اخلاصة في البقاع االستاذ ربيع فرجني، أقامت رابطة 
للمعلمني  تكرميياً  إفطاراً  البقاع  في  املسلمني  املعلمني 
في البقاع مبشاركة 300 معلم ومعلمة من كافة القرى 

جمعي��ة  نظم��ت   {
النجاة - املنارة محاضرة 
مبناسبة غزوة بدر الكبرى 
بعنوان  »إن تنصروا الله 

ينصركم«.
احملاضرة  وتطرق��ت 
إل��ى أح��داث غ��زوة ب��در، 
عل��ى  فيه��ا  ورك��زت 
موق��ف األنص��ار ودعمهم 
إلخوانه��م املهاجري��ن في 
جانبه��م  إل��ى  الوق��وف 

السترجاع اموالهم )اعتراض القافلة(، نصرة لدين الله، 
وحثت على التش��به بهم في نصرة إخواننا من املسلمني 

في قضاياهم العادلة، وبخاصة في فلسطني.
مش��اعر  استجاش��ت  قصي��دة،  احملاض��رة  تخل��ل 
احلضور، تذكر بغزوة بدر وأمجادها، وتستنهض الهمم 
الس��ترجاع ذلك املجد املضّيع، ألقته��ا االخت موهانا أبو 

طه.
} نظم��ت جمعي��ة النج��اة ف��ي املن��ارة  )البق��اع( 

قس��م  أق��ام 
الطالب��ات ف��ي رابط��ة 
املس��لمني  الط��اب 
ف��ي  الس��نوي  إفط��اره 
اإلقليم في خلية مسجد 

الدمياس - برجا. 
الكلم��ة  كان��ت 
ملس��ؤولة الطالبات في 
اإلقلي��م االخ��ت مني��رة 
س��عد، فقامت بتعريف 
رابطة الطاب املسلمني 

أنها مدرس��ة عامة وجامعة ش��عبية وكلية تهذييبة، 
واالجتماعي��ة  الثقافي��ة  املج��االت  بجمي��ع  تعن��ى 
والتعليمي��ة والترفيهية.. وحتدثت عن فضل العش��ر 
األواخر وأهمية العمل التطوعي وحاجة األمة لقدرات 

ش��عار  حت��ت 
صل��ة«،  »رمض��ان 
وضمن فعالّيات حملتها 
الرمضانية لعام 2016، 
أقام��ت جمعية اإلرش��اد 
اخليري��ة  واإلص��اح 
اإلس��امية ف��ي بي��روت 
حف��ل إفطارها الس��نوي 
الداخل��ي، وذل��ك غروب 
يوم السبت 25 حزيران 
الكوم��ودور  فن��دق  ف��ي 

ومتطوعيه��ا  وأعضائه��ا  اإلداري��ة  هيئته��ا  بحض��ور 
وموظفيه��ا م��ن مختل��ف مراك��ز اجلمعي��ة ف��ي بيروت 

واملناطق. 
كلم��ة رئيس جمعية اإلرش��اد واإلص��اح املهندس 

أقامت جمعية النجاة االجتماعية في مش��مش - 
عكار محاضرة عن الصيام.

كلم��ة الدكت��ورة لين��ا العل��ي بعن��وان »صوموا 
تصح��وا« حتدث��ت فيه��ا عن أث��ر الصيام على جس��م 
االنس��ان وخاي��اه، واش��ارت ال��ى ض��رورة تن��اول 
االطعم��ة الصحية كاخلض��روات والفواكه، واالبتعاد 
عن املش��روبات الغازية والوجبات الس��ريعة ملا فيها 
من تأثير س��لبي عل��ى صحتنا، خاصة ف��ي رمضان، 

ن�����ظ�����م�����ت 
النجاة  جمعية 
االج���ت���م���اع���ي���ة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون 
الطالبات  ق��س��م 
في رابطة الطاب 
امل���س���ل���م���ني ف��ي 
امل��ن��ي��ة إف��ط��اره��ا 
ال����رم����ض����ان����ي 
تخللته  اخليري، 

وتخللته  الرماوي،  فاطمة  للداعية  توجيهية  كلمة 
مسابقة دينية وترفيهية. 

الفقيرة  للعائات  تبرعات  حملة  أُطلقت  كذلك 
العيد،  كسوة  غذائية،  حصصاً  تضمنت  واألي��ت��ام، 

جمع زكاة الفطر والصدقات لتلك العائات.
اإلفطار  طرابلس  في  النجاة  جمعية  ونظمت 

السنوي اخليري بعنوان: »على اخلير اجتمعنا«.
افتتح اللقاء بكلمة ملسؤولة دائرة العمل الشبابي 

في اجلمعية راوية أيوب.
الضوء  الزعبي  رندة  األستاذة  سلّطت  بعدها، 
كل  يؤديه  الذي  وال��دور  اإلداري��ة  األقسام  كافة  على 

قسم..
ملنشدات  مميزة  إنشادية  وصلة  اللقاء  تخلل 

»فرقة شدا الفنية«..
} كذلك أقام القسم التربوي في جمعية النجاة 
املعتصم  للشيخ  محاضرة  بطرابلس  االجتماعية 

رابطة الطالب المسلمين تقيم إفطارًا للطالبات

جمعية النجاة - صيدا تقيم إفطارها الرمضاني

رابطة المعلمين المسلمين في البقاع تقيم إفطارًا للمعلمين

محاضرتان لجمعية النجاة في البقاع - المنارة

.. وإفطار للطالبات في برجا

حفل اإلفطار السنوي الداخلي لإلرشاد واإلصالح

محاضرة »الصيام صحة«  للدكتورة لينا العلي في عكار

جمعية النجاة االجتماعية تقيم إفطارات رمضانية

أنشطة
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تصدرها
شركة »بـالغ«
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كل حدث مهما كان سلبيًا وإجراميًا ودمويًا، ال بّد أن تكون له جوانب إيجابية ميكن للمرء 
االستفادة منها. فاالنفجارات اإلرهابية التي شهدتها بلدة القاع احلدودية أعادت إلى الواجهة 
مل���ف »األم���ن الذاتي« وكش���فت ع���ن عري الدول���ة اللبنانية وس���قوط ورقة التوت ع���ن عوراتها. 
أق���ول أع���ادت إلى الواجهة ملف »األمن الذاتي« ألنه لم يكن يومًا غائبًا، في ظل اس���تئثار فريق 
بالس���الح، وح���رص ه���ذا الفريق على املش���اركة ف���ي بقاع األرض املش���تعلة، وفي البق���ع التي لم 

تشتعل يبذل جهده في التحريض والتوتير.
جل���وء أبن���اء بل���دة القاع حلماية أنفس���هم حتت عن���وان »األم���ن الذاتي« وحملهم الس���الح 
بفخر، حتت أنظار األجهزة األمنية وأمام عدسات وسائل اإلعالم، وعدم جتّرؤ أحد من الطبقة 
السياسية على انتقاد هذه الظاهرة، يفتح املجال أمام بقية اللبنانيني لالحتذاء بأبناء القاع. 
فالقص���ة ل���م تعد محص���ورة بطرف يفرض بالس���طوة والق���وة إرادته على اللبناني���ني، بل باتت 
مشاعة لكل من أراد ذلك. تخيلوا معي أن أبناء منطقة فردان في بيروت حملوا السالح ونشروا 
حواجزه���م حلماي���ة منطقته���م بعد تفجير بنك لبن���ان واملهجر. تخّيلوا م���ا كان يحصل لو أن 

أبناء طرابلس فعلوا ذلك حلماية مدينتهم عقب تفجير مسجدي التقوى والسالم!! 
في كل دول العالم، حني تش���هد البالد أوضاعًا اس���تثنائية يتم اللجوء لوس���ائل اس���تثنائية 
للحماية، حتى لو كانت هذه الوس���ائل تخالف القوانني، خاصة حني تكون الس���لطة عاجزة عن 
القيام بواجباتها في ضبط أمنها واستقرارها. لذلك، وحرصًا على مساندة السلطة اللبنانية، 
وس���عيًا ملس���اعدة حزب الله في حماية لبنان واللبنانيني وسوريا والسوريني والعراق والعراقيني 
واليم���ن واليمني���ني والبحرين والبحرينيني والس���عودية والس���عوديني ونيجيريا والنيجيريني، 
وكل مظل���وم ومكل���وم ومقهور على وجه البس���يطة، يجب على جمي���ع اللبنانيني على اختالف 
انتماءاته���م وطوائفهم حم���ل البندقية والوقوف في خندق واحد إلى جانب حزب الله ملواجهة 

القتلة املجرمني اإلرهابيني، وعدم تركه وحيدًا كي اليتم االستفراد به.
املس���ؤولية ملق���اة عل���ى عات���ق جمي���ع اللبناني���ني، فبع���د تفجي���رات الق���اع تب���نّي أن خطر 
اإلرهابي���ني ل���م يع���د مقتصرًا على حزب أو طائف���ة أو منطقة بعينها، فكلنا مس���تهدفون وكلنا 
معنيون بحماية أنفسنا من مخاطر التفجيرات اإلرهابية. كما أن هذه املخاطر مصدرها ليس 
بالض���رورة إرهابيني قدموا م���ن وراء احلدود، فبعض اإلرهابيني املجرم���ني »مّنا وفينا«، وجاؤوا 
من أماكن قريبة ومعروفة، فبات معروفًا أن املجرمني الذين نفذوا تفجيري مس���جدي التقوى 
والس���الم قدموا من منطقة جبل محس���ن املجاورة. واملجرم ميش���ال س���ماحة ليس س���وريًا وال 
شيشانيًا وال باكستانيًا، بل هو لبناني كان يخطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات خدمة ملعلميه في 
سوريا، كما أن التفجير الذي شهده بنك لبنان واملهجر تشير جميع املؤشرات إلى أن املسؤولني 

عنه لم يعبروا احلدود بل جاؤوا من منطقة مجاورة.
عود على بدء، التفجيرات اإلرهابية تطال مختلف املناطق اللبنانية، لذلك على مختلف 
اللبنانيني املش���اركة في حماية أنفس���هم، وليس ألحد أن يحتكر هذا الدور. على اللبنانيني أن 
يبادروا حلماية أنفس���هم، وليس لهم عذر حني ينفرد طرف دون غيره في حمل الس���الح، بينما 
هم يس���ندون الكنبة، يتابعون األحداث على شاش���ات التلفزيون دون أي رغبة بأن يكون لهم دور 

في صناعة هذه األحداث.
يجب على اللبنانيني جميعًا أن يقفوا جنبًا إلى جنب مع أشرف الناس وأوفى الناس وأكرم 
الناس في خندق واحد، للدفاع عن لبنان واللبنانيني. عليهم املش���اركة في حمل الس���الح، ونشر 

احلواجز، وحماية أهلهم ومؤسساتهم. 
الدولة اللبنانية أمام خيارين: إما أن تقنع اللبنانيني بوجودها وتبس���ط س���لطتها وأمنها، 
وتطب���ق القان���ون عل���ى جمي���ع اللبنانيني، وتق���وم بدورها ف���ي حمايتهم، وإم���ا أن تعلن عجزها 
وتت���رك األم���ور على غاربها، وأن يكون مس���موحًا جلميع اللبنانيني حماية أنفس���هم بالطريقة 
الت���ي يجدونه���ا مناس���بة. أما أن مت���ارس األجه���زة األمنية عنترياته���ا في مناط���ق، وتغيب في 

مناطق أخرى، فهذه خطيئة يجب أن اليسمح باستمرارها.<

بقلم: أواب إبراهيم

هّيا بنا نحمل السالح

كلمة طيبة

حسناً فعل الرئيس س��عد احلريري، وقد 
كان منتظ��راً أن يلتق��ي أعضاء مجل��س بلدية 
اعض��اء  »ان  له��م  وقول��ه  اجلدي��د  طرابل��س 
مجلس��كم البل��دي اجلدي��د جميعه��م اخواني 
واصدقائ��ي وأحبائي«، مؤكداً مل��ن يهمه االمر 
للمتس��ائلني في مبادرته هذه »اننا نحن نرى 
مصلحة طرابلس فوق كل اعتبار«، منّوهاً بأنه 
وفاًء خل��ط الرئيس الش��هيد رفي��ق احلريري 
»ممن��وع أن يكون محل تش��كيك و مراجعة أو 
اعادة تقومي، فطرابلس لن تخرج من جلدها«.
أهال��ي  تنف��س  املعّب��رة  الكلم��ات  به��ذه 
طرابل��س الصعداء به��ذه املب��ادرة التي متثل 
حكمة الرئيس احلري��ري وحرصه على وحدة 
الصف االسامي وعدم فسح املجال ألي شرخ 
ف��ي عاقة الطرابلس��يني بعضه��م ببعض إثر 
نتائ��ج انتخاب��ات املجل��س البل��دي االخي��رة 
وترقب الطرابلس��يني بوج��ل انطاقة املجلس 
البل��دي اجلدي��د وس��ط الضبابي��ة الت��ي لّفت 
املدينة والتي لم تلبث أن انقش��عت اثر مبادرة 

الرئيس احلريري.
وكم��ا كتبنا ف��ي زاوية الع��دد املاضي أن 
الش��ارع االس��امي مفكك واحلاجة ماسة الى 
اع��ادة لم ش��مله، ه��ا ه��و الرئي��س احلريري 
يؤك��د ف��ي لقاءات��ه وخطب��ه أّن لطرابلس حقاً 
علين��ا جميعاً وقول��ه »عندما ُتهم��ل طرابلس 
فنحن مسؤولون وعندما ُتظلم طرابلس فنحن 
مس��ؤولون وعندم��ا تكون طرابل��س على حق 
فنحن مس��ؤولون«. ويؤكد في م��كان آخر من 
خطاب��ه ف��ي معرض طرابل��س الدول��ي قائاً: 
»أنا آٍت ألقول لكل شخص في هذه املدينة: لقد 
وصلني صوتكم«، وهذا منتهى التجرد والنقد 
الذاتي الذي يؤسس ملرحلة جديدة في مسيرة 
الص��ف االس��امي م��ن ش��خصيات وحركات 
اس��امية وعلى رأسهم الرئيس جنيب ميقاتي 
وس��ائر رؤس��اء احلكومات والوزراء والنواب 
والفعاليات السياس��ية واجلماعة االس��امية 
الت��ي حترص عل��ى وح��دة الصّف ولّم ش��مل 
اجلميع. وه��ا هو الرئيس احلري��ري يؤكد في 
جولته الثاثية على طرابلس والضنية واملنية 
وعكار انفت��اح »تيار املس��تقبل« على اجلميع 
ويؤك��د تعاون��ه وم��د ي��ده ال��ى كل املجال��س 

البلدية الشمالية وخاصة بلدية طرابلس.
وق��د رح��ب الطرابلس��يون والعكاري��ون 
الرئي��س  بوع��ود  واملني��ة  الضني��ة  وأهال��ي 

احلري��ري االمنائية الذي أش��ار ال��ى دور مرفأ 
طرابل��س وخ��ط س��كة احلدي��د ف��ي احل��دود 
الش��مالية باجتاه س��وريا واملع��رض الدولي 
وطالب املجال��س البلدية الش��مالية وخاصة 
مجلس طرابلس بإعداد لوائح باملطالب احملقة 
ليس��عى م��ع فعالي��ات املدين��ة واملؤسس��ات 
املعنية الى حتقيقها فقد ملت طرابلس االنتظار 
وسئمت من سلبية الدولة وعزمت على انتزاع 

حقوقها في املجاالت املختلفة.
الرئي��س  اطال��ة  ان  املناس��بة،  وف��ي 
احلري��ري في طرابل��س واألقضية الش��مالية 
تعي��د إلى األذه��ان اهتم��ام الرئيس الش��هيد 
احملروم��ة  املناط��ق  به��ذه  احلري��ري  رفي��ق 
والبعي��دة ع��ن اهتمام��ات الدول��ة. لق��د أدرك 
الطرابلس��يون والعكاريون أنهم غير مغيبني 
ع��ن اهتمام��ات الرئي��س احلري��ري ولقد كان 
مش��هد الفعالي��ات السياس��ية املختلف��ة ف��ي 
معرض رش��يد كرامي الدولي معبراً بحضور 
الرئيس جنيب ميقات��ي الذي يحرص على لم 
الشمل االسامي وكذلك الوزير السابق فيصل 
كرام��ي، ما يؤك��د أن الفرصة مناس��بة إلعان 
ه��ذه املب��ادرات احلكيمة في خدمة املس��لمني 
عل��ى اخت��اف مناطقهم وميولهم السياس��ية 
وان��ه لي��س هنال��ك بع��د اآلن م��ن تناب��ذ بني 
املس��لمني الس��نة ولتكن طرابلس ومصاحلها 
وحقوقه��ا توّح��د الطرابلس��يني ف��ي املرحل��ة 

القادمة.
لق��د أقر الرئي��س احلريري بأن��ه ال بّد من 
اع��ادة طرابل��س إل��ى اخلريط��ة االقتصادية 
املنطق��ة  اجن��از  بع��د  له��ا  املنتظ��ر  وال��دور 
االقتصادي��ة املتخصصة )احل��رة( بعد عودة 
الس��ام الى س��وريا وما ينتظ��ر طرابلس من 
سلس��لة مش��اريع اعمارية ستس��توعب آالف 

العّمال العاطلني من العمل.
ان على املجل��س البلدي اجلديد أن يكون 
على قدر املس��ؤولية ويتولى اعداد املش��اريع 
واخلطط التي حتتاجه��ا طرابلس بالتضامن 
ب��ني أعضائه��ا كاف��ة الذي��ن س��يتخلون ع��ن 
طرابل��س  ملصلح��ة  السياس��ية  انتماءاته��م 
وعلى السياس��يني كافة أن ميتنعوا عن اثارة 
اخلافات داخ��ل هذا املجل��س وأن ميحضوه 
ثقتهم ودعمهم واهتمامهم وان يكون شعارهم 

»طرابلس أوالً«.{
عبد القادر االسمر

زيارة الرئيس الحريري لطرابلس
مبادرة للّم الشمل
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