
خطأ معالي الوزير
دأب وزير التربية والتعليم )الياس بوصعب( على االهتمام بشؤون وزارته وافتتاح مدارس 
رس���مية جديدة ال س���يما في املناطق احملرومة. كذلك متابعة االمتحانات الرسمية ومراقبة 
عمليات تس���ريب أس���ئلة االمتحانات وأجوبتها عبر وس���ائل االتصال، وهذا جهد مش���كور له. 
لكن���ه أعل���ن بع���د إذاعة نتائ���ج االمتحانات الرس���مية عن مواعي���د الدورة الثانية للش���هادات 
الرس���مية: الثانوي���ة العام���ة واملتوس���طة. وقد ح���ّدد يوم اجلمع���ة 29 متوز لش���هادة البروفيه 
)املتوس���طة(، وش���هادة الثانوي���ة العامة تبدأ يوم اخلميس 8/4، وتس���تمر أيام���ًا، مبا في ذلك 
اجلمع���ة. وال ن���دري مب���ررًا للتركيز على ي���وم اجلمعة، مع أن اجلميع يدرك���ون أنه يوم عطلة 
وعب���ادة، وأن ص���الة اجلمع���ة ال تؤّج���ل وال ترّحل، وهي فريضة واجبة على الطالب املس���لمني 
كما على املراقبني وعمال املدارس التي جتري فيها االمتحانات. واالشكالية أن معالي الوزير 
أعل���ن ه���ذه املواعيد بصوته عند إع���الن نتائج اإلمتحانات، لكن يبق���ى أن العودة عن اخلطأ 
فضيلة، ورغم أن الوزير غير مكلف بهذه العبادات، لكنه س���وف يحمل وزر كل الذين مينعهم 
قراره من أداء فريضة اجلمعة. وال نطالبه بأن يقيم لهم مسجدًا ألداء الصالة، ولكن ال أقل 

من أن يتيح لهم فرصة ألداء الصالة بتعديل مواعيد االمتحانات عن وقت أداء الصالة.
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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(

العريضي: لنحّضر أنفسنا 
ألسس تسوية

أع��رب عض��و »اللق��اء الدميوقراطي« 
النائ��ب غ��ازي العريضي عن اعتق��اده أنه 
»آن األوان لنذه��ب إل��ى حتم��ل املس��ؤولية 
وإنتاج تسوية سياسية لبنانية، نستطيع 
من خاللها أن ننتخب رئيساً، ثم نذهب إلى 
كل اإلج��راءات املقبلة إلعادة انتظام احلياة 
السياس��ية قب��ل أن ندف��ع جميع��اً األثمان 
الكبيرة«. وق��ال بعد لقائ��ه رئيس املجلس 
النيابي نبيه بري إنه »حتدثنا عن جلسات 
احل��وار املقبل��ة، وأعتق��د أنن��ا أم��ام فرصة 
كبرى ودقيقة في اجللس��ات ألننا س��نكون 
أمام مرحلة دقيق��ة، خصوصاً إذا لم نتمكن 
من التوصل إلى تفاهم��ات في االجتماعات 
املقبلة«، مضيفاً: »أسمع تأكيداً أكثر من أي 
وقت مضى حول التمس��ك بالطائف، وهذه 
فرصة لتلق��ف ما تقدم به رئي��س املجلس، 
وما س��مي س��لة هو جدول أعم��ال احلوار« 
متمني��اً أن »نحضر أنفس��نا لكي نضع على 
األق��ل أس��س تس��وية وندخ��ل بالش��روع 
ف��ي تطبيقه��ا حتى ال نف��وت ه��ذه الفرصة 

اجلديدة«.

األسير يرفض استجوابه 
ألسباب صحية

ل��م تتمك��ن احملكم��ة العس��كرية حتى 
اآلن م��ن اس��تجواب الش��يخ أحمد األس��ير 
ف��ي ملف »ح��وادث عبرا«، عل��ى رغم مرور 
11 ش��هراً على توقيفه. ف��وكالء الدفاع عن 
األس��ير يثي��رون ف��ي كل جلس��ة قب��ل ب��دء 
استجواب موكلهم مسألة انتقاص حقوقه، 
ما أثار ش��كوكاً لدى رئي��س احملكمة العميد 
خلي��ل إبراهي��م المس��ت ح��ّد اليق��ن بأنهم 
»يتعمدون إطالة أم��د احملاكمة«. وعّبر عن 
ذلك بصراحة خالل جلسة الثالثاء املاضي 
الت��ي أرجئ��ت ال��ى 6 أيل��ول املقب��ل بعد أن 
صّرح األس��ير بأنه »ليس جاه��زاً ال صحياً 
وال نفسياً لالستجواب، وتوقيفي في سجن 

الريحانية عّطل استجوابي«.
وأعلن احملام��ي انطوان نعمة مقاطعة 
اجللس��ات الى ح��ن تأمن حق��وق الدفاع. 
لك��ن رئيس احملكمة لم ير في طلبات الدفاع 
ما يس��تدعي إرج��اء اجللس��ة، وتوجه الى 
األسير س��ائالً: هل أنت جاهز لالستجواب، 
ف��رد األخي��ر: »كيف أكون جاه��زاً ووضعي 
الصح��ي يتده��ور، خصوص��اً ان اللج��ان 
الطبي��ة أكدت ان س��بب فق��دان وزني )60 
كلغ( هو مكان توقيف��ي، انقلوني الى مكان 
وكان  الصح��ي«.  وضع��ي  م��ع  يتناس��ب 
توضي��ح م��ن رئيس احملكم��ة ب��أن النيابة 

العامة اجلهة الصاحلة للبت بذلك.

»المستقبل« وريفي يرّدان 
على الشيخ قاسم

 نددت »كتلة املستقبل« التي اجتمعت 
برئاس��ة الرئي��س فؤاد الس��نيورة، بش��دة 
ل�»ح��زب  الع��ام  لألم��ن  األخي��ر  بال��كالم 
الله« الش��يخ نعيم قاس��م، ال��ذي قالت إنه 
تهّجم في��ه على الس��عودية عب��ر حتميلها 
زوراً مس��ؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة 
ل العلن��ي معروف  اللبناني��ة، »فيم��ا املعطِّ

وواضح وضوح الش��مس ويعلن عن نفسه 
كل يوم وهو الش��يخ قاس��م وحزبه والتيار 

الوطني احلر الذي يسير في ركابه«.
وقال��ت في بي��ان ت��اله النائ��ب محمد 
احلج��ار: »إن ه��ذا االس��تهزاء املس��تمر في 
عق��ول وذكاء اللبنانين ال ميكن ان يس��تمر 
أو ينطل��ي عل��ى أحد، وال س��يما أن��ه يجري 
عل��ى قاعدة يرض��ى القتي��ل وليس يرضى 

القاتل«.
م��ن جهت��ه، ق��ال وزي��ر الع��دل اللواء 
أش��رف ريفي: »إن ما صدر يدين حزب الله 
بج��رم التعطيل املش��هود، والالف��ت للنظر 
في ما قاله اس��تعماله مراراً عب��ارة اختيار 

الرئيس، بدل انتخاب الرئيس«.

خليل: المحميات 
الضريبية ترهق االقتصاد

ال��وزراء،  مجل��س  جلس��ة  خلص��ت 
املخصص��ة لع��رض الوضع املال��ي للدولة 
وسبل معاجلته، إلى أن الوضع املالي مقلق 
لكن��ه لي��س كارثياً، عل��ى حد تعبي��ر وزير 
املال وعدد من ال��وزراء. وتبن أن املعاجلة 
سياسية بالدرجة االولى وتتعلق بضرورة 
انتظام عمل املؤسسات الدستورية بدءاً من 
انتخ��اب رئيس للجمهوري��ة، على أن تأتي 
بعدها املعاجل��ة التقنية التي تبدأ »بضبط 
النفق��ات ومعاجل��ة العج��ز والدي��ن العام 
والبطال��ة، وزي��ادة نس��بة النم��و، وإيجاد 
واردات إضافي��ة م��ن دون ف��رض ضرائ��ب 
ورس��وم جديدة ترهق كاه��ل املواطن، إلى 
إدارة أفض��ل للدي��ن العام وإع��ادة حتريك 
سياس��ة  وتثبي��ت  االنتاجي��ة،  القطاع��ات 

احلماية لبعضها«.
وخلص��ت مص��ادر وزاري��ة مضم��ون 
التقرير باآلتي: تبلغ نسبة النمو عام 2016 
م��ا يعادل 1،2 ف��ي املئة، ونس��بة التضخم 
االس��تثمارات  ونس��بة  املئ��ة،  ف��ي  واح��د 
االجنبية من الدخل العام تراجعت بنس��بة 
47 ف��ي املئ��ة )ب��ن 2010 و2015(. أم��ا 
العج��ز الكلي فقد تراجع م��ن 29 باملئة في 
الع��ام 2012 إل��ى 21 ف��ي املئة ف��ي العام 

 .2015
»وثيقة جدعون«: احتمال 

احتالل مستعمرات في الجليل
عل��ى  جدع��ون«  »وثيق��ة  أض��اءت 
احتم��ال احت��الل اخلصم )»ح��زب الله« أو 
»حم��اس«( أراض��َي إس��رائيلية، كمعط��ى 
نوعي غير مسبوق، يستحق التوقف عنده، 
ويعك��س تخّوفاً جدّياً من س��يطرة املقاومة 
على إح��دى مس��تعمرات اجللي��ل أو غالف 
غ��ّزة، عبر ش��بكات األنفاق. وفي الس��نتن 
املاضيت��ن، تك��ّرر احلدي��ث عن س��يناريو 
دخ��ول مجموع��ات املقاوم��ة مس��توطنات 

اجلليل وبلداته.
وتع��ّززت ه��ذه الفرضي��ة الهجومية، 
إث��ر انخراط املقاومة في احلرب الس��ورية، 
واكتس��اب قادتها ومقاتليها خبرات مكّثفة 
عل��ى مس��توى العم��ل األركان��ي وتنس��يق 
آالف  يش��ارك  عملي��ات  وقي��ادة  األس��لحة 
املقاتلن فيها. بينما اقتصر أس��لوب قتالها 
في »ح��رب مت��وز«، عل��ى نظ��ام الوحدات 
الصغيرة املبعثرة، ضمن هيكلية ال مركزية، 

تعتمد حّرية املبادرة واحلركة.

تشكيل لجنة وطنية 
لسالمة القمح

والصح��ة  الزراع��ة  وزارت��ا  اتخ��ذت 
العام��ة إج��راءات متعلق��ة بس��المة القمح 
والطح��ن حفاظ��اً عل��ى صح��ة املواطن��ن 

وسالمتهم.
وأعلن وزير الزراعة أكرم ش��هيب، في 
مؤمت��ر صحاف��ي مش��ترك عقده م��ع وزير 
الصح��ة العام��ة وائ��ل أبو فاعور، تش��كيل 
ال��وزارات  م��ع  بالتنس��يق  وطني��ة  جلن��ة 

املعنية بس��المة القمح والطحن والرغيف 
الذي هو الغذاء اليومي لش��ريحة واس��عة 
م��ن اللبناني��ن، إضاف��ة إلى تعدي��ل القرار 

502 إلضافة فحوص مخبرية جديدة.
م��ن جهته، أعلن أبو فاعور أن فحوصاً 
جدي��دة مت إجراؤه��ا لعين��ات م��ن القم��ح 
أظه��رت، كما جاء في النتائ��ج التي أعلنتها 
أن  الزراعي��ة  العلمي��ة  األبح��اث  مصلح��ة 
عين��ة واح��دة من أص��ل 16 عين��ة حتتوي 
على نس��بة عالية من مادة األوتراتوكسن 

املسببة للسرطان.
وأش��ار أب��و فاعور إل��ى ان آلية فحص 
القمح س��تبدأ من ح��ن وصوله إل��ى املرفأ 
حت��ى حتول��ه إل��ى رغي��ف، الفت��اً االنتباه 
إل��ى وض��ع ش��روط للتخزي��ن والنق��ل مع 
إعط��اء دور لوزارة الصح��ة في حتديد هذه 

الشروط.

قهوجي الستراتيجية 
شاملة لمواجهة اإلرهاب

العم��اد  اللبنان��ي  قائ��د اجلي��ش  رأى 
ج��ان قهوج��ي في كلم��ة ألقاها ف��ي افتتاح 
ف��ي  الس��ادس  االقليم��ي  »املؤمت��ر  أعم��ال 
لبن��ان«، بدعوة م��ن اجلي��ش اللبناني في 
فن��دق »مونرو« ف��ي بي��روت، ان »اإلرهاب 
يش��ّكل اخلط��ر األول عل��ى املنطق��ة، لكونه 
يس��عى إل��ى تفكي��ك النس��يج االجتماع��ي 
وضرب بنية الدول ومؤسس��اتها«. وش��دد 
على  أن »من الضروري وضع استراتيجية 
ش��املة ملواجهة اإلرهاب، تشمل باإلضافة 
إل��ى اجلانب العس��كري واألمن��ي، اجلانب 
الثقافي والتربوي«، مش��يراً ال��ى انه »أمام 
تش��ابك املصال��ح الدولية وص��راع األفكار 
وتفش��ي ظواه��ر العن��ف واإلره��اب، يبقى 
األم��ل معق��وداً على جيل الش��باب والنخب 
»ه��ذه  ان  معتب��راً  والثقافي��ة«،  الفكري��ة 
مسؤولية مش��تركة بن الدول واملؤسسات 
عل��ى  والديني��ة  واالجتماعي��ة  التعليمي��ة 
اختالفه��ا، تفض��ي ف��ي نهاية املط��اف إلى 

تنشئة األجيال تنشئة صحيحة«.
وأك��د أن »أي عمل إرهاب��ي مهما كانت 
طبيعت��ه ل��ن ينال م��ن عزميتن��ا وإصرارنا 
عل��ى حماية لبن��ان واحلفاظ عل��ى وحدته 

وسيادته واستقالله«.

وجهة نظر

قانون االنتخاب وأرجحية »الستين«
قان���ون الس���تني، ه���و القان���ون االنتخابي النياب���ي الذي اعتم���د في عام 
1960 أيام الرئيس الراحل فؤاد ش���هاب، وكان القضاء -وفق هذا القانون- هو 
الدائرة االنتخابية في احملافظات اللبنانية األربع، أما محافظة بيروت، فقد 
ُقس���مت إلى ثالث دوائر انتخابية. وقد حصلت بعض االس���تثناءات، من مثل 
تقس���يم قض���اء صيدا إلى دائرة صي���دا التي تضم دائرة اجلن���وب، وإلى دائرة 

الزهراني التي كانت تضم قرى ذلك القضاء.
أم���ا أحجام الدوائ���ر االنتخابية فقد تفاوتت.فمنه���ا الكبير مثل بعلبك 
- الهرمل وزحلة وطرابلس، ومنها املتوس���ط كالكورة والنبطية وصور، ومنها 
الصغي���ر كالبترون والضنية وصيدا التي انف���ردت بدائرة انتخابية ذات نائب 
واحد. وهكذا ُفقدت املعايير املوحدة من حيث عدد املقاعد ومن حيث مساحة 
الدائرة املعتمدة. وقد اس���تمر العمل به���ذا القانون في انتخابات أعوام 1964 
و1968 و1972. أما بعد اتفاق الطائف الذي نص على اعتماد احملافظة دائرة 
انتخابي���ة بع���د إحداث تعدي���الت إدارية تط���اول احملافظ���ات وحجمها، فجاء 
القان���ون االنتخاب���ي الذي اعتمد ف���ي انتخابات عام 1992 هجين���ًا وتلفيقيًا 
ح���ني اعُتم���دت احملافظة دائرًة انتخابية في الش���مال وبي���روت، وكانت العودة 
إل���ى القض���اء ف���ي جب���ل لبنان والبق���اع في مقاب���ل دمج محافظت���ي اجلنوب 

والنبطية حتت عنوان الظروف التي يفرضها وجود االحتالل الصهيوني.
ف���ي مرحلة ما بع���د الطائف علق جانب من جوانب اإلحباط املس���يحي 
عل���ى عات���ق القان���ون االنتخابي، وبات���ت معظم الق���وى املس���يحية متيل إلى 
الدع���وة للع���ودة إلى نظام الس���تني الذي يلغ���ي مصادرة العدي���د من املقاعد 
النيابية املس���يحية في اجلنوب والش���مال والبقاع وبيروت من قبل األكثريات 
اإلس���المية السّنية والشيعية والدرزية، ما ش���ّكل مطلبًا سعى إليه لقاء قرنة 
ش���هوان والبطريرك املاروني الس���ابق نصر الله صفي���ر وغيرهما من الهيئات 
املسيحية الناشطة في مرحلة )2000 - 2005(. وقد طرأ تعديل على مواقف 
ه���ذه الق���وى بعد انتخابات ع���ام 2005، حيث لم يعد يص���ّر بعض هؤالء على 
قان���ون الس���تني بعدم���ا ذاق���وا ايجابيات القان���ون الذي ُأطلَقت عليه تس���مية 
»قان���ون غ���ازي كنع���ان« عل���ى نتائجه���م االنتخابي���ة، خصوصًا ف���ي محافظة 
الش���مال الت���ي أف���رزت ف���وزًا كاماًل ملعس���كر 14 آذار ف���ي تل���ك االنتخابات )28 
مقعدًا نيابيًا من أصل 28(. وبقي العماد ميش���ال عون والتيار الوطني احلر 
من أنصار قانون الس���تني، ودأبوا طوال املرحلة املمتدة من عام 2005 إلى عام 
2008 عل���ى املطالب���ة باعتم���اده. وهذا ما حص���ل بالفعل عندم���ا متكن التيار 
الوطني احلر من حش���د القوى احلليفة ممثلة بحزب الله وحركة أمل، ومن 
ف���رض ه���ذا القانون عل���ى اتفاق الدوحة ال���ذي أجنز في أيار م���ن عام 2008. 
وق���د قي���ل في حينه���ا إن مؤمت���ر الدوحة ق���د هدد بالفش���ل نتيج���ة االصرار 
عل���ى اعتماد قانون الس���تني. لكن االنتخابات النيابي���ة التي حصلت في أيار 
م���ن ع���ام 2009، أي بعد عام م���ن مؤمتر الدوحة، لم حتم���ل أي تغير ملصلحة 
معس���كر الثام���ن من آذار، حي���ث بقيت األكثري���ة النيابية مع معكس���ر الرابع 
عش���ر م���ن آذار حتى تاري���خ انقالب النائ���ب وليد جنبالط على هذا املعس���كر 
وانخراطه في دعم الرئيس جنيب ميقاتي على رأس احلكومة في بداية عام 
2011 اسقاط حكومة الرئيس سعد احلريري. ومنذ ذلك احلني باتت معظم 
القوى السياس���ية اللبنانية تتنصل من قانون الستني وتلعنه وترفض العودة 
إلي���ه... وحده وليد جنبالط بقي على وفائه لقانون الس���تني ألنه يحفظ له 

الكتلة النيابية املرجحة في دائرتي الشوف وعاليه.
س���نوات طويلة فش���لت فيها كل احملاوالت في اس���تنبات قان���ون انتخابي 
يحظى مبوافقة جميع أو أكثرية اللبنانيني أو القوى اللبنانية الفاعلة، على 
الرغم من اعتماد وسائل تلفيقية شتى الستيالد قانون مختلط بني النسبي 
واألكثري. واليوم، على بعد عام واحد من االنتخابات النيابية، ما زال قانون 

الستني على فوالذيته املميزة. فهل تتغير هذه احلقيقة؟<
أمين حجازي

الجماعة اإلسالمية تلتقي مفتي الجمهورية
زار وفد من اجلماعة اإلس��المية 
الع��ام  األم��ن  برئاس��ة  لبن��ان  ف��ي 
األيوب��ي،  ع��ّزام  األس��تاذ  للجماع��ة 
وحض��ور عض��و املجل��س الش��رعي 
اإلس��المي األس��تاذ مصطف��ى خي��ر، 
احل��وت،  عم��اد  الدكت��ور  والنائ��ب 
س��ماحة  العم��ري،  أحم��د  والش��يخ 
مفت��ي اجلمهورية اللبنانية الش��يخ 
عبد اللطيف دري��ان، في دار الفتوى، 

حي��ث ق��ّدم الوفد التهان��ي للمفتي بعي��د الفط��ر، وجرى خالل 
اللقاء البحث في األوضاع اللبنانية عامة، وش��ؤون املس��لمن 
خاصة ف��ي ظل التحديات التي تواجه لبنان على املس��تويات 

السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية.
وبع��د اللق��اء صّرح النائب احلوت باس��م الوف��د، فأكد أن 

الزي��ارة تأت��ي في إطار التهنئ��ة بالعيد، وما يح��دث في لبنان 
واملنطق��ة من تأّزم، وال س��يما عل��ى أثر التفجير ال��ذي وقع في 
منطقة القاع.  وش��دد على أننا اليوم بحاج��ة أكثر من أي وقت 
مضى إلى تأمن الغطاء السياس��ي للجيش والقوى األمنية من 

خالل إعادة ترميم املؤسسات، وانتخاب رئيس للجمهورية. 

لقطات لبنانية



3األمان األمـان - العــدد 1220 - 15 تـمـوز  2016م

كلمة
األمان

سالح حربي.
م��اذا بعد ذل��ك؟ وصل البل��د إلى حال��ة رهيبة م��ن االنهي��ار االقتصادي، 
فاالنت��اج اللبناني، زراعياً كان أو صناعياً، ال يجد طريقه إلى خارج احلدود إال 
بش��ق األنفس، ولبنان الذي كان يفاخر باستقبال مئات األلوف من املصطافن 
والس��ائحن العرب واألجانب، بات ب��ؤرة لإلرهاب الداخلي، مما دفع بعدد من 
األقط��ار اخلليجية إلى من��ع رعاياها من الس��فر إلى لبنان، خوف��اً من عمليات 
خط��ف أو قتل أو س��لب.. وهذا م��ا جعل وزير املالية علي حس��ن خليل يتحدث 
في مجلس الوزراء عن الدين العام الذي جتاوز الس��بعن مليار دوالر أميركي، 
وع��ن البطالة وتدني نس��ب النم��و في الس��ياحة والصناع��ة والزراعة. وحن 
قارب عملية اخلروج من هذه األزمات كان بن خيارين، اما باالجتاه الى زيادة 
الدين العام دون أي أفق بالوفاء، واما مبزيد من التقشف.. مركزاً على ضرورة 
انتخ��اب رئي��س للجمهورية وتفعيل املؤسس��ات الدس��تورية، وه��ذا ما جعل 
الوزراء يخرجون من اجللس��ة وهم يضربون أخماس��اً بأس��داس، فأي مخرج 

أشار إليه الوزير قابل للتنفيذ؟!
ال ب��ّد من االعت��راف بأن معظ��م القوى السياس��ية اللبنانية التي تتش��كل 
منه��ا احلكومة واملجل��س النيابي تربطه��ا عالقات ومصالح مع ق��وى إقليمية 
ورمب��ا دولي��ة، لكن أياً م��ن هذه الق��وى ال مصلحة له��ا بدمار لبن��ان وانهياره 
سياس��ياً أو اقتصادي��اً.. وبالتالي ف��إن النقاط ينبغ��ي أن توضع على حروف 
الش��أن السياس��ي اللبناني، بصرف النظر عن أية مصال��ح حزبية أو طائفية، 
ألن موجات التضليل السياس��ي ينبغ��ي ان تتوقف، وال ب��ّد ملمثلي هذه القوى 
من أن يدركوا أن اإلنس��ان اللبناني يرى ويسمع ويرصد ما يجري، وأن الفراغ 
السياسي سوف يقود سفينة البلد الى الغرق أو التفسخ، بصرف النظر عن أية 

عوامل حزبية أو طائفية أو مذهبية.
الص��راع في لبنان ل��م يعد مجرد جت��اذب حزبي أو طائف��ي، وامنا حتّول 
الى احتمال الوقوع في االنهي��ار الكامل. وإذا كان هذا اخليار مفتوحاً في أقطار 
أخرى مثل سوريا وليبيا واليمن، فإن أمام هذه األقطار أسباباً ومبررات يدركها 
اجلميع. أما نحن في لبنان فأين هي أس��باب التفس��خ السياس��ي؟! خاصة أن 
اللبنانين عانوا س��نوات حرب طويلة، وقد خرجوا منها بخّفي ُحنن، أو بخف 
واح��د، وقد كانت لديهم أس��باب ومب��ررات لم تعد موجودة، فما هي أس��بابهم 

هذه األيام؟!
هناك من توّرط خارجياً في س��وريا، ورمبا في الع��راق واليمن، وعليه أن 
يس��ترجع أوراقه ليدرك أن هذه املش��اركات لن تطول، وان��ه ال بّد أن يعود إلى 
لبنانّيته، وإلى ش��عبه ووطنه، وأن الش��عب اللبناني ال بّد له أن يصرخ: كفى، 
نريد أن نعيش أحراراً كرماء، ابن بيروت مع ابن الشمال واجلنوب، وأن القوى 
اإلقليمية لديها همومها ومشاكلها التي تكفيها، سواء كانت هذه القوى خليجية 
أو إيرانية، وأن شعوب املنطقة تطالب بالرخاء االقتصادي واالستقرار األمني، 
فضالً عن املش��روع الفكري أو السياسي الذي حتمله.. فهل ندرك أننا في لبنان 

جزء من العالم ونعمل على أن نعيش فيه؟{

انتظ��ر اللبناني��ون طوي��الً، من اختصار أوق��ات الدوام في ش��هر رمضان، 
وبع��ده عطل��ة العي��د وامتداده��ا األس��بوعي، ليصل إل��ى ربوع الوط��ن وزير 
اخلارجية الفرنس��ي جان مارك ايرولت، ليزور القوات الفرنس��ية املشاركة في 
قوات الطوارئ الدولية ف��ي اجلنوب، ثم املرجعيات الثالث: البطريرك الراعي، 
والرئيسان نبيه بري ومتام سالم.. ليستقر بعدها في قصر الصنوبر ويستقبل 
زعم��اء الكتل السياس��ية اللبنانية. لكن م��اذا وقع بعد ه��ذه اجلولة واالنتظار 

الطويل؟!
ال ش��يء، فالبلد ما زال بدون رئيس، أو على األصح بدون رأس. واملجلس 
النياب��ي الذي مّدد لنفس��ه مرتن مطعون في ش��رعّيته، خاص��ة بعد تصريح 
الرئيس ب��ري أنه يفضل أن يقطع يده على أن يوقع قرار متديد جديد للمجلس 
إذا لم جتر االنتخابات النيابية خالل الربيع القادم. هنا يبقى السؤال مطروحاً: 
م��اذا حم��ل معه وزير اخلارجية الفرنس��ي، أو ماذا حمل معه مم��ن التقاهم من 
الزعماء اللبنانين؟ ال ش��يء قط، فق��د جدد الرجل نصحه ملن التقاهم بضرورة 
انتخ��اب رئي��س للجمهورية، مع أن اجلميع اس��تمعوا إلي��ه، ويفترض بهم أن 
يبادروا إلى املش��اركة في جلس��ة االنتخ��اب الثانية واألربعن الت��ي دعا إليها 
الرئي��س بري من أجل انتخ��اب رئيس جديد للجمهوري��ة. لكن مجموعة نواب 
تكت��ل الثامن من آذار تكرر غيابها عن جلس��ات املجل��س، ومقاطعتها النتخاب 
رئي��س اجلمهوري��ة، دون خجل وال وجل، معيدة األس��طوانة املش��روخة التي 
تقول بأنها ليس��ت هي التي تعط��ل عمل املجلس النيابي ومؤسس��ات الدولة، 
وأن الطرف اآلخر )14 آذار( هو الذي يعطل، وأن عليه أن ينتخب ميشال عون، 

وإال فليس هناك انتخابات وال رئيس للجمهورية!!
أبعد من ذلك، فقد بات عدد من النواب ميسك عن توجيه اللوم إلى القوى 
الدولي��ة، ويكتف��ي بالقوى اإلقليمي��ة التي تعطل اج��راء االنتخاب��ات.. ملقية 
بالكرة في مرمى إيران والس��عودية، مع أن أياً من هاتن الدولتن اإلقليميتن 
غي��ر مش��غولة باملل��ف اللبنان��ي وال باس��م الرئي��س الق��ادم.. وبالتال��ي فإن 
انتخابات الرئيس قد تكون شأناً لبنانياً ألول مرة في تاريخ لبنان، ألن لبنان 
ب��ات على هام��ش السياس��ات اإلقليمية والدولي��ة، وقد ألف العال��م أن يكون 
لبن��ان بدون رئي��س وال مجلس نيابي، تديره حكوم��ة تصريف أعمال يتبادل 
أعضاؤه��ا وكتلها السياس��ية االتهام��ات دون خجل وال وج��ل، ويدير عدد من 
وزرائها أعم��ال وزاراتهم بالوكالة ومن خارج مكاتبه��م، نتيجة خالف حزبي 

أو سياسي.
م��اذا يش��غل اللبنانين غي��ر ذلك.. النزوح الس��وري إلى لبن��ان، خاصة 
بع��د أن حت��ّول كل ن��ازح س��وري، رج��الً كان أم ام��رأة أم طفالً، إل��ى إرهابي، 
وأنه عضو ف��ي تنظيم داعش أو النصرة أو غيرهم��ا، فيجري اعتقاله وايداعه 
السجن أس��ابيع قبل أن يجري اإلفراج عنه، ملجرد أنه ال يحمل أوراقاً رسمية، 
أو أن��ه يتج��ّول خارج مخيمات النزوح بعد الس��اعة الس��ابعة مس��اء.. بينما 
تعبر احلدود اللبنانية مع س��وريا مجموعات قتالية مس��لحة، من وإلى داخل 
األراض��ي الس��ورية، دون هوّية س��ورية أو لبنانية، وامنا ببطاق��ة حزبية أو 

ماذا بعد زيارة
الوزير الفرنسي: 
تفسخ.. وانهيار

ش��ركات موّزعة، بصورة غير مباشرة، توزيعاً سياسياً 
وطائفي��اً. كذلك أخ��ذ النزاع حول امللف ش��كالً آخر، ففي 
وق��ت طالب��ت أط��راف سياس��ية بفت��ح كافة ما ُيس��ّمى 
»البل��وكات«، أو طرحه��ا للتلزمي دفعة واح��دة، طالبت 
أطراف سياس��ية أخ��رى بفتح أو تل��زمي »ثالثة بلوكات 
من أصل عش��رة« بحجة حفظ حق��وق االجيال القادمة. 
وحت��ت عنوان هذا النزاع ظل املل��ف جامداً ومقفالً طوال 
فترة الس��نوات املاضية، وصوالً إل��ى االتفاق الذي أُعلن 
قب��ل أيام بن رئيس املجلس النيابي نبيه بري، ورئيس 
التي��ار الوطني احلّر الوزير جبران باس��يل، وهو اتفاق، 
وإن رّحبت به العديد من القوى واالطراف السياسية، إال 
أنه أثار مخاوف جّدية عند كثير من األطراف من احتكار 
ه��ذا القطاع من قبل هذين املكونن السياس��ين، خاصة 
أن االتف��اق أب��رم خارج مؤسس��ات الدول��ة )احلكومة( 
التي كان��ت بعيدة كل البع��د عن مضمون ه��ذا االتفاق، 
وهذه إشكالية أخرى ال تقّل أهمية أو خطورة عن احتكار 
ملف النفط، إذ إنها تهّمش مؤسسات الدولة وجتعل من 

االتفاقات الثنائية بديالً إلدارة البالد.
أما بالنسبة إلى املعطى اخلارجي الذي أّخر اإلفادة 
من هذه الثروة، فيبرز موضوع الش��ركات العاملية التي 
ال حتّب��ذ املغامرة في مثل هذه املناط��ق التي تكون محل 
نزاع أو لم تصل فيها األطراف املعنية إلى ترسيم احلدود 
)كم��ا ف��ي حال��ة لبنان م��ع كي��ان االحت��الل وقبرص(، 
وكذلك االطماع اإلس��رائيلية التي تفّضل اإلفادة الفردية 
م��ن هذه الثروة أكبر وقت ممكن قبل االتفاق مع االطراف 

األخرى.
ما يهّمنا في هذا املوضوع، أن التأخير الذي يصيب 
ه��ذا املل��ف يجع��ل لبنان يخس��ر الكثي��ر من قيم��ة هذه 
الث��روة. فف��ي الوقت ال��ذي اكُتش��فت فيه ه��ذه احلقول 
كانت أس��عار النفط أفضل من االسعار املوجودة حالياً، 
حيث تراجعت أسعار النفط إلى حدود كبيرة، فضالً عن 
ش��روع الدول األخرى في اس��تثمار حصتها من احلقول 
املتداخل��ة، وتبقى ضرورة أن يخرج املس��ؤولون عندنا 
م��ن منط��ق احملاصص��ة والتوظي��ف السياس��ي له��ذه 
القطاع��ات الواعدة إل��ى منطق املصلح��ة الوطنية التي 
حتف��ظ ح��ق اجلميع وحتف��ظ لبن��ان دولة واح��دة لكل 

أبنائه دون تفريق أو نزاع.{

أن تكون االط��راف السياس��ية الفاعلة ش��ريكة حقيقية 
وفعلية مع الش��ركات العاملية املتخصص��ة بالعمل في 
هذا القطاع، وذلك حتى تتوافر لهذه االطراف السياسية 
مص��ادر متوي��ل جديدة تبقيها ممس��كة بتالبي��ب القرار 
ترده��ا  الت��ي  املس��اعدات  ع��ن  وتس��تغني  اللبنان��ي، 
م��ن اخل��ارج، خاصة في ظ��ل تراج��ع تلك املس��اعدات 
بالنظ��ر إلى تراجع أس��عار النفط وزي��ادة حجم االنفاق 
ف��ي القطاع��ات كافة عند ال��دول الت��ي كانت تق��ّدم تلك 

املساعدات.
لقد اختلفت هذه االطراف السياس��ية على تش��كيل 
»الهيئ��ة الوطني��ة إلدارة مل��ف النف��ط والغ��از«، وظ��ل 
اخل��الف عل��ى الهيئ��ة فت��رة م��ن الزم��ن، حت��ى ج��رى 
التوص��ل بع��د فترة من الوقت إلى تش��كيل ه��ذه الهيئة 
وفقاً لنظ��ام محاصص��ة طائفي ومذهبي بعي��داً عن كل 
تفكي��ر باملصلح��ة الوطني��ة. ثم بع��د ذلك بدأ ن��زاع من 
ن��وع آخر ح��ول طبيع��ة الش��ركات التي ميك��ن أن تلّزم 
التنقي��ب واس��تخراج النفط، وهو ن��زاع وتنافس ما زال 
قائم��اً، وإن ب��ات هناك ما يش��به االتف��اق على اخلطوط 
العريض��ة على ه��ذا املوضوع، بحي��ث حتصر في ثالث 

النظ��ر  وبغ��ض 
السياس��ة  تل��ك  ع��ن 
الت��ي اتبعت في خالل 
والعق��ود  الس��نوات 
املاضية، فإن اكتشاف 
النفط والغاز في املياه 
بارقة  مّث��ل  االقليمي��ة 
للخ��روج من نفق  أمل 
األزمة املالية، وبالتالي 
حتّس��ن الوضع املالي 
للبن��ان  واالقتص��ادي 
ولكنه��ا  واللبناني��ن، 
» ي��ا فرح��ة م��ا مّتت« 

كم��ا يق��ول املث��ل اللبناني العام��ي. فمنذ تلك الس��نوات 
التي حصل فيها االكتش��اف، وإلى اآلن لم يش��رع لبنان 
ف��ي العمل لإلفادة من هذا االكتش��اف، ومن هذا املخزون 
النفط��ي والغ��ازي الهائ��ل، وذل��ك نظ��راً إل��ى كثي��ر من 
االعتب��ارات الت��ي تركت جزءاً م��ن هذه الث��روة النفطية 
الغازية نهب��اً ألطراف إقليمية مجاورة، س��واء في كيان 
االحتالل االس��رائيلي الذي بدأ عمليات تصدير الغاز، أو 

لدولة قبرص املجاورة.
االعتب��ارات التي حالت إلى اليوم في تأخير االفادة 
من هذه الثروة منها داخلي له عالقة بالوضع اللبناني، 
ومنها ما له عالقة باخلارج، سواء على املستوى الدولي 
وما متثله ش��ركات االنتاج العاملية من اخطبوط يتحكم 
ب��كل مفاص��ل ه��ذا القط��اع، أو عل��ى املس��توى االقليمي 
والن��زاع املعلن أو غي��ر املعلن على حدود ه��ذه احلقول 

النفطية.
مس��ألة  ب��رزت  الداخل��ي  الوض��ع  إل��ى  بالنس��بة 
احملاصص��ة السياس��ية بش��كل غير مباش��ر م��ن خالل 
العمل الحتكار هذه القطاع عبر ش��ركات يكون لالطراف 
السياس��ية اللبناني��ة حصة واف��رة فيه��ا. مبعنى آخر، 

وائل جنم -كاتب وباحث
قبل بضع��ة أعوام أعلن��ت وزارة الطاق��ة اللبنانية 
اكتشاف كميات كبيرة من حقول النفط والغاز في املياه 
اإلقليمية اللبنانية قبالة السواحل الشمالية واجلنوبية، 
وقّدرت كمية الغاز املكتشفة قبالة السواحل الشمالية ب� 
15 تريليون قدم مكعب م��ن الغاز الطبيعي، فيما قّدرت 
كمية الغاز قبالة السواحل اجلنوبية ب� 12 تريليون قدم 
مكعب، وكمية السوائل النفطية قبالة السواحل اللبنانية 
بنحو 440 ملي��ون برميل نفط، ميكن أن تصل إلى 650 
مليون برميل، وذلك بحس��ب املس��وحات الت��ي أجرتها 

شركات متخصصة باملسح والبحث عن الطاقة.
يومه��ا استبش��ر اللبناني��ون خي��راً به��ذه امل��وارد 
اجلدي��دة الت��ي أملوا أن تخ��رج لبنان من األزم��ة املالية 
التي يعنيها، ومن الديون املتراكمة عليه جراء سياس��ة 
الق��روض الت��ي اعتمدته��ا احلكوم��ات الس��ابقة والتي 
جعل��ت الدين الع��ام يقفز فوق مس��توى الس��تن مليار 
دوالر، وه��و رق��م ي��زداد س��نوياً بالنظ��ر إلى م��ا يعرف 
في عالم امل��ال واالقتص��اد ب�»خدمة الدي��ن« أي الفوائد 
الت��ي جتنيها اجله��ات الدائنة من اجله��ات املدينة على 
الق��روض املقدمة، وهي بالطبع ما جتعل الدول أس��يرة 
اجلهات التي تقرضها املال من أجل إطالق مشاريع أوالً، 

ومن ثم يتحّول األمر الحقاً إلى خدمة هذه القروض.

ملف النفط والغاز.. بين المصلحة الوطنّية والمحاصصة السياسّية!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرئيس بري مع وزراء



األمـان - العــدد 1220 - 15 تـمـوز  2016م4 األمان اللبناني

زيارة إيرولت للبنان.. سياحّية أم مرتبطة بالتطورات في المنطقة؟
ش��كلت زيارة وزير اخلارجية الفرنس��ي جان مارك 
ايرول��ت للبنان حدثاً سياس��ياً بارزاً أع��اد حتريك املياه 

الراكدة في الساحة السياسية اللبنانية.
فقد انقس��مت اآلراء بن مرحب بالزيارة، باعتبارها 
تعبيراً عن استمرار االهتمام الفرنسي والدولي بالوضع 
ف��ي لبن��ان، وال س��يما ف��ي م��ا يتعل��ق باحملافظ��ة على 
االس��تقرار األمني فيه، وبالوضع على احلدود مع العدّو 
الصهيون��ي حي��ث تزامن��ت زي��ارة الوزير الفرنس��ي مع 
الذك��رى العاش��رة للع��دوان الصهيوني عل��ى لبنان في 
12 مت��وز 2006 ال��ذي انتهى بإعالن ق��رار مجلس األمن 
1701 الذي أعاد األمن واالس��تقرار إلى اجلنوب منذ عام 

2006 وحتى الوقت احلاضر.
أما اآلراء املش��ككة بالزيارة وبأهدافها، فقد اعتبرت 
أن زي��ارة الوزير جان م��ارك إيرولت »ال طعم لها وال لون 
وال رائحة«، ولن تش��كل أي ف��ارق في ما يتعلق بالوضع 
السياس��ي اللبنان��ي العالق ف��ي أزمة الفراغ الرئاس��ي. 
ورأت أن الدور الفرنس��ي أصبح مجرد صدى للسياس��ة 
السعودية في لبنان واملنطقة، وبالتالي إن زيارة الوزير 
الفرنس��ي للبنان لن ُتس��اهم في حلحلة العق��د املتعلقة 
باملل��ف الرئاس��ي ال��ذي يحت��اج إل��ى حوار س��عودي - 

إيراني مباشر.
إال أن ذلك لم مينع وفداً من حزب الله برئاسة النائب 
علي فياض من اللقاء م��ع الوزير جان مارك إيرولت، هو 
م��ا يعكس حال��ة العبثي��ة السياس��ية الت��ي حتكم عمل 
البعض على الس��احة السياس��ية في لبن��ان منذ ما قبل 

الفراغ في شهر أيار 2014.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه ه��و: هل زي��ارة وزير 
اخلارجي��ة الفرنس��ي للبنان س��ياحية، أم ه��ي مرتبطة 

بتطورات الوضع في املنطقة؟
في البداية، ميك��ن القول إن زي��ارة وزير اخلارجية 
الفرنسي للبنان بغض النظر عن اآلراء املرحبة واملشككة 
ش��كلت حدثاً سياسياً هاماً أعاد حتريك املياه السياسية 
الراكدة، وال س��يما في م��ا يتعلق بالفراغ الرئاس��ي. فقد 
أع��ادت الزي��ارة احلرارة إل��ى املل��ف الرئاس��ي، ولو من 
الباب السلبي، حيث اعتبرت األوساط القريبة من حزب 
الله أن السياس��ة الفرنس��ية في لبن��ان هي مجرد صدى 
للسياس��ة الس��عودية في املنطقة، وبالتالي أطلقت على 
الوزير جان م��ارك إيرولت صفة املوفد الس��عودي، وهو 
ما دفع نائب األمن العام حلزب الله الشيخ نعيم قاسم، 
إل��ى احلديث ع��ن أن طريق احلل النتخ��اب الرئيس »هو 
مبعاجل��ة املش��كلة، فتش��وا ع��ن الس��عودية، إن وافقت 
يج��ري االنتخاب غداً، وإن لم توافق فاألزمة طويلة، ولن 
حتله��ا التصريحات وال التبريرات وال الزيارات األجنبية 
وال االتهامات. باختصار، حل الرئاسة عند السعودية«.

ورغ��م ذلك، قام وفد من ح��زب الله ضّم النائب علي 
فياض ومس��ؤول العالقات الدولية في ح��زب الله عمار 
املوس��وي بعقد لقاء مع وزير اخلارجية الفرنس��ي جان 
م��ارك ايرولت، وهو ما يؤكد حرص حزب الله على اللقاء 
مع األوروبين عامة والفرنس��ين خاصة، وال سيما بعد 
العقوبات األميركية على حزب الله، وأن سياسة الصوت 
العال��ي واملواق��ف املرتفع��ة إمن��ا ه��ي إليصال رس��ائل 
داخلية على الصعيدين الش��عبي والسياس��ي ال أكثر وال 
أقل، وأن ح��زب الله رغم مواقفه املعلنة من االس��تحقاق 
الرئاس��ي وبتمس��كه بالعم��اد عون كمرش��ح للرئاس��ة، 
مس��تعد للمس��اومة على املوض��وع إذا توافر حل يرضي 
س��وريا وإيران أوالً، وطموحات حزب الله السياسية في 
لبن��ان ثانياً، وإال فما معنى احل��رص على اللقاء بالوزير 
إيرول��ت رغ��م تش��كيك األوس��اط اإلعالمي��ة القريبة من 
حزب الله بالزيارة، ووصِفها الوزير الفرنس��ي ب�»املوفد 

السعودي«.

في ض��وء هذا الواق��ع ميكن القول إن زي��ارة الوزير 
الفرنس��ي للبن��ان حقق��ت أهدافها ف��ي ما يتعل��ق بامللف 
الرئاسي، حيث إن السياسة الفرنسية في ظل التعقيدات 
اإلقليمية والدولية احمليطة بامللف الرئاسي ال تطمح إلى 
أكثر من إبقاء هذا امللف س��اخناً ومتحركاً حتى ال يصبح 
ف��ي طي النس��يان، وت��زداد أزم��ة الفراغ الدس��توري في 

مؤسسات الدولة.

هذا ف��ي اجلانب الداخل��ي لزيارة الوزير الفرنس��ي 
للبن��ان. أم��ا ف��ي اجلوان��ب األخ��رى املتعلق��ة بالوضع 
في اجلن��وب، والتط��ورات املرتبطة بالوضع الس��وري، 
فق��د أوض��ح الوزير إيرول��ت في خ��الل زيارت��ه الكتيبة 
الفرنس��ية املش��اركة في قوة األمم املتحدة ف��ي لبنان أن 
»استقرار اخلط األزرق أولوية لفرنسا«، وأضاف: »أتيت 
إلى هنا حامالً رس��الة دع��م لقواتنا وللش��عب اللبناني، 

ونري��د أن نقول أيضاً لإلس��رائيلين عل��ى اجلانب اآلخر 
من احل��دود إننا نقوم ب��كل ما هو ممكن لضمان الس��الم 

واألمن للجميع«.
والالفت أن هذه املواقف الفرنس��ية أتت في الذكرى 
العاش��رة للع��دوان الصهيوني على لبن��ان في 12 متوز 
2006، وهي تؤكد االلتزام الفرنس��ي باألمن واالس��تقرار 
في لبنان، وال س��يما في اجلنوب، االس��تمرار في االلتزام 
بق��رار مجل��س األم��ن 1701، وح��رص الفرنس��ين على 
أم��ن العدّو الصهيون��ي انطالقاً من احلف��اظ على الهدوء 
واالستقرار على جانب احلدود. وباإلضافة إلى الرسالة 
التي وجهتها فرنس��ا عب��ر وزير خارجيتها جت��اه العدّو 
الصهيوني، وجه الوزير الفرنس��ي رسالة أمنية داخلية 
جت��اه التط��ورات احلاصل��ة في س��وريا، حيث أك��د أنه 

»يجب ان يبقى لبنان مبنأى عن النزاع السوري«.
وه��ذه الرس��الة ش��ديدة احلساس��ية حي��ث إنه��ا 
موجه��ة إلى ح��زب الل��ه الذي ي��ورط لبنان باملس��تنقع 
الس��وري عبر قتاله الى جانب قوات بش��ار األس��د، وهذا 
ما يفس��ر ج��زءاً من احلمل��ة اإلعالمية على زي��ارة وزيرة 
اخلارجية الفرنس��ي للبنان من قبل الوس��ائل اإلعالمية 

املوالية ل�»حزب الله«.
باختصار، زيارة الوزير ج��ان مارك إيرولت للبنان 
ليس��ت زي��ارة س��ياحية، فق��د حمل��ت رس��ائل محلي��ة 
وإقليمي��ة، وحرك��ت املي��اه الراك��دة في امللف الرئاس��ي، 
وه��ذا ه��و جوه��ر السياس��ة الفرنس��ية في ه��ذه األيام. 
فهل يس��تفيد اللبنانيون من هذه الزيارة حلل مش��اكلهم 

واحلفاظ على أمن لبنان واستقراره؟{
بسام غنوم

عشر سنوات على حرب تموز 2006:

أين أصبح الصراع مع العدّو الصهيوني؟
ُيحي��ي اللبناني��ون ه��ذه األي��ام ذكرى مرور عش��ر 
س��نوات عل��ى ح��رب مت��وز 2006، وق��د ش��ّن اجلي��ش 
اإلس��رائيلي هذه احلرب على ح��زب الله ولبنان رداً على 
أسر املقاومة اإلس��المية جندين إس��رائيلين في منطقة 
خلة وردة قرب بلدة عيتا الشعب قرب احلدود اللبنانية 

- الفلسطينية.
لك��ن أه��داف احل��رب اإلس��رائيلية على ح��زب الله 
ولبن��ان كانت أبعد من عملية الرد على خطف اجلندين. 
األميركي��ن  املس��ؤولن  باعتراف��ات  احل��رب،  فه��ذه 
اخلريط��ة  تغيي��ر  إل��ى  ته��دف  كان��ت  واإلس��رائيلين، 
السياس��ية في لبن��ان واملنطق��ة، إضافة إل��ى أنها كانت 
تهدف إلى إنهاء الوجود العس��كري للمقاومة اإلس��المية 
في جن��وب لبنان، على غ��رار احلرب التي ش��نها الكيان 
الصهيوني على لبنان عام 1982 والتي أدت إلى اخراج 
منظمة التحرير الفلس��طينية في بيروت وانتخاب بشير 

اجلمّيل رئيساً.
وق��د أعلن��ت وزي��رة اخلارجي��ة األميركي��ة آن��ذاك 
كونداليزا رايس »أن ش��رقاً أوس��ط جديداً سيولد«، لكن 
احل��رب لم حتق��ق األهداف السياس��ية واالس��تراتيجية 
املطلوب��ة، بعد ان جن��ح حزب الله واملقاومة اإلس��المية 
في إن��زال هزمية كبرى باجليش اإلس��رائيلي )باعتراف 
»جلن��ة  وُش��كِّلَت  آن��ذاك(،  اإلس��رائيلين  املس��ؤولن 
فينوغراد« للتحقيق في أسباب فشل اجليش اإلسرائيلي 
في حتقيق أهدافه، وأدت احلرب إلى استقالة املسؤولن 

عنها.
لكن في نهاية احلرب صدر القرار 1701 عن مجلس 
األم��ن، وفرض معادالت جديدة عل��ى صعيد الوضع في 
جن��وب لبن��ان م��ن خ��الل تعزي��ز دور الق��وات الدولي��ة 

ودخول اجليش اللبناني الى منطقة احلدود وانس��حاب 
مقاتلي احل��زب إلى ما خل��ف نهر الليطان��ي. وفي العام 
2008 حصل��ت »عملي��ة الرضوان« لتبادل األس��رى مع 
اجلي��ش اإلس��رائيلي، وأدت إل��ى إطالق س��راح املناضل 
اللبنان��ي س��مير القنط��ار م��ع عدد م��ن مقاتل��ي احلزب. 
لك��ن القنطار اغتيل في الع��ام احلالي في اجلوالن، كذلك 
اغتي��ل قائ��د املقاومة احلاج عماد مغني��ة في عام 2008 

في دمشق.
فم��ا هي أبرز دالالت وأبعاد ح��رب متوز 2006 بعد 
مرور عش��ر س��نوات على انتهائها؟ وأين أصبح الصراع 
مع العدّو الصهيوني اليوم في ظل ما يجري من تطورات 

وصراعات في املنطقة؟
دالالت ونتائج حرب متوز

لقد شكلت حرب متوز 2006 تطوراً مهماً على صعيد 
الص��راع مع الع��دّو الصهيون��ي، ألن الع��دّو الصهيوني 
ومن ورائه أميركا ودول غربية وعربية فش��لوا في انهاء 
الوجود العسكري للمقاومة اإلسالمية في لبنان رغم كل 

اشكال التدمير واملجازر التي حصلت خالل احلرب.
وجنح��ت املقاوم��ة اإلس��المية ف��ي حتقي��ق العديد 
م��ن املفاجآت خالل احل��رب، وخصوصاً عبر اس��تهداف 
الس��فينة العس��كرية )س��اعر( في ع��رض البح��ر، ومن 
خالل حجم ونوعي��ة الصواريخ التي أطلقت على الكيان 
الصهيون��ي والتي أدَّت إلى تغيير مع��ادالت الصراع في 

املنطقة.
وكان من أهم اإلجنازات االستراتيجية للحرب على 
لبن��ان، انتق��ال ه��ذه التجربة إل��ى قطاع غ��زة من خالل 
تطوي��ر الصواريخ وبناء احملمي��ات واألنفاق في القطاع، 
ما أدى إلى صمود غزة في مواجهة حربن ش��نهما العدّو 

الصهيوني عامي 2009 و2014.
وفرضت احل��رب معادلة جديدة بن لبنان والكيان 
الصهيوني من خالل منع اجليش اإلس��رائيل من شن أية 
حرب جديدة طوال الس��نوات العشر املاضية، وباملقابل 
جنحت املقاومة اإلس��المية في تعزيز قدراتها العسكرية 
والصاروخية والبش��رية، وإن كان دوره��ا قد حتول من 

قوة هجومية إلى قوة دفاعية وردعية.
كذل��ك أدت احل��رب إل��ى انت��اج نظري��ات جدي��دة 
ف��ي القتال واحل��رب وأبرزه��ا حتوي��ل »جموعات حرب 
العصاب��ات« إلى »قوة عس��كرية نظامي��ة« واجلمع بن 

»قتال حرب العصابات« وقتال اجليوش النظامية.
وبعد انتهاء ح��رب متوز 2006 أعي��د فتح النقاش  
واسعاً في لبنان حول دور حزب الله واملقاومة اإلسالمية 
واالس��تراتيجية الدفاعية التي يج��ب ان يعتمدها لبنان 
ف��ي مواجه��ة الكيان الصهيون��ي، لكن النق��اش واحلوار 
ال ي��زال مس��تمراً، وإن كان الص��راع ف��ي س��وريا وتدخل 

حزب الله في هذا الصراع قد فتح نقاش��ات جديدة وترك 
انعكاسات سلبية داخلياً وخارجياً.

مستقبل الصراع مع العدّو الصهيوني
لكن إل��ى أين يتجه الص��راع مع الع��دّو الصهيوني 
ف��ي ظل التطورات اجلارية ف��ي املنطقة؟ وهل ال يزال هذا 
الصراع ه��و األولوية؟ وأين دور املقاومة اإلس��المية في 

لبنان في هذا الصراع؟
بع��د مرور عش��ر س��نوات عل��ى حرب مت��وز، ورغم 
قيام العدّو الصهيوني بش��ن حرب��ن على غزة في خالل 
الس��نوات األخي��رة وزيادة االس��تيطان وتهوي��د القدس 
والتهديد بتدمير املس��جد األقصى وبناء هيكل س��ليمان،  
لم يعد هذا الصراع يحظ��ى حالياً باألولوية لدى العديد 
من الق��وى واحلركات اإلس��المية أو عل��ى صعيد القوى 
العربي��ة الش��عبية واحلزبي��ة، ولقد تقدم��ت الصراعات 
في املنطق��ة على أولوي��ة الصراع مع الع��دّو الصهيوني 
)س��وريا، الع��راق، اليم��ن، البحرين، مص��ر، ليبيا(، كما 
ان الص��راع م��ع املجموعات املتطرف��ة أو مواجهة العنف 
واإلره��اب الداخل��ي أو ازدي��اد حاالت االس��تبداد والقمع 
يس��تحوذ على األولوية ف��ي العديد من ال��دول العربية، 
ويضاف إلى كل ذلك تفاقم الصراع السعودي - اإليراني 
وازدي��اد مخاطر الص��راع املذهبي، وانتش��رت الدعوات 
إلى تشكيل »حتالف عربي - إسرائيلي« ملواجهة »العدّو 

اإليراني الفارسي«.
لكن ه��ل تعني كل ه��ذه التط��ورات أن دور املقاومة 
في مواجهة العدّو الصهيوني قد انتهى، س��واء في لبنان 
أو في فلس��طن احملتلة؟ وهل باإلمكان استعادة أولوية 

الصراع مع العدّو الصهيوني؟
م��ن خالل متابعة م��ا يجري في العال��م العربي من 
أح��داث وتطورات سياس��ية وعس��كرية وأمني��ة وكذلك 
على الصعيد الفكري والثقافي، ميكن التأكيد أن الصراع 
م��ع الع��دّو الصهيون��ي ل��م يعد ل��ه األولوية ف��ي برامج 
القوى واحلركات اإلس��المية والقومية والليبرالية، رغم 
كل اجلهود التي تبذل من أجل إبقاء هذا الصراع حاضراً، 
بل لألس��ف وصلنا إل��ى مرحلة توَصف فيه��ا »املقاومة« 

ال. باإلرهاب دون مواجهة ذلك بالشكل القوي والفعَّ
ورغ��م ان ق��ادة ح��زب الل��ه واملقاوم��ة اإلس��المية 
حرصوا خالل كل السنوات املاضية على تبرير املشاركة 
في الصراعات في املنطقة بأنها من أجل حماية مش��روع 
الص��راع  وان  املس��تجدة  املخاط��ر  وملواجه��ة  املقاوم��ة 
م��ع الع��دّو الصهيون��ي س��يبقى األولوية، ف��إن الوقائع 
عل��ى األرض تش��ير إلى ان ه��ذه الصراعات أس��همت في 
انشغال ش��عوب املنطقة عن مواجهة الكيان الصهيوني 

ومخاطره.
وبانتظار تبلور صورة أوض��اع املنطقة في املرحلة 
املقبل��ة، ف��إن الع��دّو الصهيون��ي س��يبقى ه��و اخلط��ر 
األساس��ي وان كل الصراعات في املنطقة قد يكون هدفها 
تبري��ر وج��ود ه��ذا الكي��ان وتفتيت ال��دول إل��ى كيانات 
مذهبي��ة أو طائفية، ما يتطلب من اجلميع اعادة تقومي ما 
جرى في الس��نوات العشر املاضية ووضع استراتيجية 

جديدة ملواجهه مختلف التحديدات.{
قاسم قصير

انتخاب الشيخ أبو بكر الذهبي
رئيسًا لهيئة علماء المسلمين في لبنان

عقد املكتب اإلداري لهيئة علماء املس��لمن في لبنان يوم األحد اخلامس من ش��وال 1437 املوافق 
10 مت��وز 2016 اجتماع��ه الدوري في مكت��ب الهيئة في بيروت، حيث تناول املجتمعون املس��تجدات 
على الس��احتن الداخلية واإلقليمية، كما بحثوا في قضية مخيمات النازحن، واالعتقاالت التعس��فية 

التي تطالهم. ثم جرى التداول في الشؤون الداخلية للهيئة ومكاتبها التنفيذية في املناطق.
بعد ذلك مت انتخاب الشيخ أبوبكر الذهبي رئيساً جديداً للهيئة بإجماع احلاضرين، خلفاً للشيخ 
حس��ن قاطرجي، والشيخ رائد حليحل نائباً أول، والش��يخ خالد العارفي نائباً ثانياً، والدكتور عدنان 

أمامة رئيساً للمكتب التنفيذي.
وقد شكر املجتمعون الشيخ حسن قاطرجي على حسن إدارته للهيئة وتضحياته، كما سألوا الله 

تعالى أن يوفق املنتخبن ملا فيه خير العباد والبالد واملسلمن.{

الرئيس سالم مع وزير اخلارجية الفرنسي
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الجماعة اإلسالمّية في لبنان تستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
في بيروت

قي��ادة  اس��تقبلت  الس��عيد  الفط��ر  عي��د  مبناس��بة 
اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي بي��روت املهنئ��ن مبركزها في 
عائش��ة بكار، حيث كان في استقبالهم نائب األمن العام 
للجماعة األس��تاذ مصطفى خير، واألمن العام الس��ابق 
األس��تاذ ابراهي��م املص��ري، والنائ��ب د. عم��اد احل��وت، 

والقيادي الشيخ أحمد العمري، وقيادة اجلماعة.
كان بن املهّنئن، النائب عمار حوري ممثالً الرئيس 
س��عد احلريري، عمر وعصام غندور عن اللقاء اإلسالمي 
الوح��دوي، توفي��ق مهنا نائ��ب رئيس احلزب الس��وري 
القومي االجتماعي، األب قس��طنطن نصار ممثالً املطران 
الياس عودة، وفد قيادي من احلزب التقدمي االش��تراكي 
برئاس��ة أمن السر العام ظافر ناصر، وفد جتمع اللجان 
والروابط الشعبية برئاس��ة األستاذ معن بشور، الوزير 
الس��ابق بش��ارة مرهج، حش��د من مخاتير وشخصيات 
عامة، وفد من جمعية االحتاد اإلس��المي برئاسة الشيخ 
حس��ن قاطرجي، رئيس الهيئ��ة الدائمة لنص��رة القدس 

وفلس��طن القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، رئيس 
حزب النجادة األس��تاذ مصطفى احلكيم، وفد من جمعية 
اإلرش��اد واإلصالح برئاسة األستاذ وس��يم مغربل، وفد 
احتاد العائالت البيروتية برئاسة الدكتور فوزي زيدان، 
املقدم عمرو يافاوي م��ن قوى األمن الداخلي، املقدم أمين 
س��نو من أمن الدول��ة، املقدم عماد دمش��قية رئيس دائرة 
أمن عام بيروت، قائد فوج اإلطفاء العقيد محمد الش��يخ، 
العمي��د خال��د ج��ارودي، األس��تاذ رم��زي دس��وم ممثالً 
التيار الوطني احلر، األس��تاذ جبريل النور آدم مستشار 
السفارة السودانية، القاضي الشيخ يحيى الرافعي، وفد 
جمعية الواقع برئاسة األس��تاذ مصطفى بنبوك، رئيس 
جمعية اإلنش��اء والتطوير األس��تاذ جمال نعيم احلوت، 
ممثال حركة حماس في لبنان أسامة حمدان وعلي بركة، 
املدير العام لصندوق الزكاة الش��يخ زهي��ر كبي، وفد آل 
العم��ري، وفد حركة اجلهاد اإلس��المي برئاس��ة الش��يخ 
علي أبو ياسن، ورئيس رابطة آل الكستي األستاذ محمد 

الكستي.

في صيدا
اس��تقبلت قي��ادة اجلماع��ة االس��المية ف��ي صي��دا 
واجلنوب املهنئن، حيث أمت الوفود الرسمية واحلزبية 
والسياس��ية واالجتماعية مبنى اجلماع��ة، كما وروابط 
العائالت واجلمعيات الكش��فية وحش��د م��ن أبناء صيدا 

واجلوار.
تقدم املهنئن قاضي صيدا الش��رعي الش��يخ محمد 
أبو زيد، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة املطران 
الياس نّصار، وفد تيار املستقبل برئاسة احملامي محيي 
الدين جوي��دي، وفد حزب التحري��ر، رئيس بلدية صيدا 
املهندس محمد الس��عودي، رئيس بلدية بقسطا ابراهيم 
مزه��ر، رئي��س بلدي��ة مجدليون بط��رس صليب��ا، ممثل 
احملاف��ظ نق��وال بوضاهر، وف��د حركة حم��اس في صيدا 
برئاسة أبو أحمد فضل، حركة اجلهاد االسالمي برئاسة 
ش��كيب العينا، وفد جبهة التحرير الفلس��طينية برئاسة 
عض��و مكتبها السياس��ي ص��الح اليوس��ف، وف��د هيئة 
العلماء املسلمن برئاسة الشيخ خالد عارفي، وفد هيئة 
علماء فلس��طن برئاس��ة الش��يخ علي اليوس��ف، رئيس 
رابط��ة أطباء صيدا الدكتور نزي��ه البزري على رأس وفد 

من األطباء، رئيس غرفة التجارة والصناعة في اجلنوب 
األس��تاذ محمد صالح، وفد ش��رطة بلدية صيدا برئاسة 
املؤه��ل ب��الل الصياد، وف��د جمعية ش��باب الش��رحبيل 
بن حس��نة، وفود كش��فية، وف��د مخاتير صيدا برئاس��ة 
املخت��ار إبراهي��م عنت��ر، اجلمعي��ة الطبي��ة اإلس��المية، 
روابط عائلية، وفد جتمع خبراء السير في صيدا، رئيس 
مصلحة تسجيل السيارات وامليكانيك عمر وهبي، جتمع 
املؤسسات األهلية ماجد حمتو وفضل الله حسونة، مدير 
ثانوية اإلميان األس��تاذ كامل كزبر، رئيس حلقة التنمية 
واحل��وار اميل اس��كندر، األس��تاذ عدنان الزيب��اوي، وفد 
من مخاتير ووجهاء طبايا وعرب اجلل برئاس��ة الش��يخ 
بس��ام ضاهر، وفد بيت األس��رى برئاسة الشيخ يوسف 
مسلماني والشيخ محيي الدين عنتر، ووفود شعبية من 

أحياء مدينة صيدا واجلوار.
في البقاع

اس��تقبلت قيادة اجلماعة اإلس��المية في البقاع في 
مركز اجلماعة في بل��دة برالياس البقاعية املهنئن بعيد 
الفط��ر الس��عيد بحض��ور مس��ؤول اجلماعة ف��ي البقاع 

األستاذ مالك أبو نوح.

والرواب��ط واجلمعي��ات واألندي��ة الثقافي��ة والرياضية 
ومدراء املدارس وشخصيات اجتماعية ورسمية وحشد 

من فاعليات املنطقة.
وف��ي ش��حيم اس��تقبلت قي��ادة اجلماع��ة املهنئ��ن 
في قاعة الش��يخ ميم��ون زرزور في مرك��ز الدعوة، تقدم 
املهنئ��ن النائ��ب الدكت��ور محمد احلجار عل��ى رأس وفد 
كبير من تيار املس��تقبل في اإلقليم، رئيس احتاد بلديات 
إقليم اخل��روب الش��مالي الرائد املتقاع��د محمد منصور، 
أعض��اء املجل��س البل��دي ف��ي ش��حيم، وفد م��ن مخاتير 
ش��حيم وداريا وكترمايا وعانوت وحص��روت وممثلون 

عن رابطة الشغيلة وأحزاب وفعاليات املنطقة.

عمر سراج ورئيسة جمعية النجاة االجتماعية في لبنان 
الصيدالنية ختام احلاج ش��حادة، وس��يدات من جمعية 
النج��اة، حي��ث مت التداول فيه��ا في األوض��اع والقضايا 
الت��ي تهم املنطق��ة، ومت التش��ديد على أهمي��ة وضرورة 
التواصل وتطوير العالقات وتب��ادل اللقاءات والزيارات 

بن اجلانبن ملا فيه خير املنطقة والوطن. 

في عكار
اس��تقبلت اجلماع��ة اإلس��المية في محافظ��ة عكار 

املهنئن بعيد الفطر في مركز اجلماعة في حلبا.
وقد كان في اس��تقبال املهنئن مسؤول اجلماعة في 

عكار االستاذ محمد هوشر وأعضاء املكتب.
من أبرز الشخصيات التي أمت مركز اجلماعة:

النائ��ب نض��ال طعم��ة، مط��ران ع��كار باس��يلوس 
منصور، نائب رئيس املجلس اإلداري لألوقاف اإلسالمية 
الش��يخ محمد احلسن، مستشار وزير اخلارجية االستاذ 
الق��وات  منس��ق  ضرغ��ام،  اس��عد 
اللبناني��ة االس��تاذ نبيل س��ركيس، 
منس��ق التيار الوطني احلر االستاذ 
طوني عاصي، منسق تيار املستقبل 
األس��تاذ س��امر حدارة، ممثل حزب 
بي��ار  االس��تاذ  اللبناني��ة  الكتائ��ب 
خوري، ممثل الرئيس جنيب ميقاتي 
رؤس��اء  حس��ن..  محم��د  االس��تاذ 
وش��خصيات  ومخاتي��ر  بلدي��ات 

تربوية واقتصادية واجتماعية.

اجلماع��ة  اس��تقبلت 
االس��المية في جبل لبنان 
الفط��ر  بعي��د  املهنئ��ن 
الس��عيد في كل: من برجا 

وشحيم.. 
اس��تقبلت  ففي برجا 
املهنئن  اجلماع��ة  قي��ادة 
في قاعة مسجد الدمياس 
بحض��ور رئي��س مجل��س 
لبن��ان  جب��ل  محافظ��ة 
ق��داح  محم��د  املهن��دس 

والش��يخ أحم��د عثمان واملس��ؤول السياس��ي ف��ي جبل 
لبن��ان عمر س��راج، ورئيس وأعضاء مكت��ب برجا، حيث 
غصت القاع��ة بالوفود املهنئ��ة تقدمهم رؤس��اء بلديات 
برج��ا واجلي��ة وكترماي��ا والبرج��ن، وأعض��اء املجلس 
البلدي ومخاتير برجا واملنطق��ة، ووكيل داخلية احلزب 
االش��تراكي الدكت��ور س��ليم الس��يد عل��ى رأس وف��د من 
احل��زب ورئي��س دي��ر م��ار ش��ربل - اجلّية األب بس��ام 
حبيب يرافقه ع��دد من رهبان الدير، وممثل النائب نعمة 
طعم��ة األس��تاذ منير الس��يد، ووف��د من ح��زب الطليعة 
ترأسه االس��تاذ محيي الدين حمّية ووفد من هيئة علماء 
املس��لمن في جبل لبن��ان ورجال دين وممثل��و األحزاب 

زار وف��د مش��ترك من 
املخلصي��ة  الرهباني��ة 
املخلصي��ات  والراهب��ات 
مركز اجلماعة اإلس��المية 
ف��ي ش��حيم مهنئ��اً بعي��د 
الوف��د  وض��م  الفط��ر، 
الرئيس الع��ام للرهبانية 
املخلصي��ة  الباس��يلية 
انط��وان  األرش��مندريت 
ديب، واملدب��ر نبيل واكيم 
راش��د،  ش��ربل  واألب 

والرئيس��ة العامة للراهب��ات املخلصيات األم منى وازن، 
ورئيس��ة دي��ر الراهبات س��يمون خليل والقّيم��ة العامة 

أوغيستا خوري والراهبة إلهام جرجورة. 
كان ف��ي اس��تقبالهم رئي��س مجل��س محافظة جبل 
لبنان في اجلماعة اإلسالمية املهندس محمد قداح وعضو 
املكتب العام الش��يخ أحمد عثمان واملس��ؤول السياس��ي 

اجلماعة  قيادة  استقبلت 
طرابل��س  ف��ي  اإلس��المية 
أمينه��ا  بحض��ور  والش��مال 
العام األس��تاذ ع��زام األيوبي 
السياس��ي  مكتبه��ا  ورئي��س 
هرم��وش  أس��عد  األس��تاذ 
محافظ��ة  مجل��س  ورئي��س 
س��مير  األس��تاذ  الش��مال 
ش��عراني ومس��ؤول اجلماعة 
ف��ي طرابلس األس��تاذ س��عيد 
العوي��ك املهنئن بعي��د الفطر 
املبارك ف��ي مركزها، وكان في 
وأعض��اء  العلم��اء  مقدمته��م 
املجل��س اإلس��المي الش��رعي 
وأعض��اء  ورؤس��اء  األعل��ى 
مجالس بلدي��ة ووفود نقابية 
وطبي��ة  مدني��ة  وهيئ��ات 
وتربوي��ة واجتماعية، وجمع 
من مخت��اري املناط��ق ووفود 
ش��عبية من مناط��ق طرابلس 

والقلمون وامليناء والبداوي.

في الضنية
واس��تقبلت اجلماع��ة ف��ي الضّنية املهنئ��ن بقدوم 
عيد الفطر، وذلك بحضور األمن العام للجماعة األس��تاذ 
عزام األيوبي، ورئيس املكتب السياس��ي األس��تاذ أسعد 
هرموش، باإلضافة إلى قيادة اجلماعة في الضّنية. ومن 
أبرز املهنئن رئيس احتاد بلديات الضنية محمد سعدية 
والعدي��د من رؤس��اء البلدي��ات واملخاتير، م��ع فعاليات 
ووجهاء املنطقة، باإلضافة إلى عدد من الوفود الشعبية 

والثقافية والطبية والتربوية من بلدات الضنية.

الجماعة في جبل لبنان تستقبل المهنئين

وفد من الرهبنة والراهبات المخلصيات زار الجماعة في اإلقليم

قيادة الجماعة في طرابلس والشمال تستقبل المهّنئين
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أزمة إنسانّية في حلب.. وحاالت وفاة جوعًا بمضايا
روسيا تقصف مخيمًا لنازحين سوريين بقنابل عنقودية

سالح الجو الروسي.. منقذ النظام السوري وراعي المصالح الروسّية

أعرب��ت األمم املتحدة ع��ن قلقها من تصاع��د القتال 
في مدينة حلب ومحيطها، ودعت إلى إدخال املس��اعدات 

اإلنسانية وإجالء املدنين من هناك بشكل عاجل.
وقال��ت املتحدث باس��م املنظمة الدولية أليس��اندرا 
فيلوتش��ي إن املعارك في حلب أدت إلى قطع املساعدات 
اإلنس��انية عن ثالثمئة ألف ش��خص يقطنون في شرقي 

املدينة.
وتعاني مدينة حلب من حصار خانق بس��بب قطع 
طري��ق الكاس��تيلو -املنف��ذ الوحيد للمدين��ة نحو الريف 
الغرب��ي- بعد رصده من قبل جي��ش النظام املتمركز في 

جمعية املالح شمالي حلب.
   أزمة مضايا

أما في مدينة مضايا القريبة من دمش��ق، فقد توفي 
خ��الل عام من احلصار 86 ش��خصاً -بينهم 65 بس��بب 
س��وء التغذية- ج��راء معاناتهم من أم��راض كان ميكن 

الوقاية منها.
ج��اء ذل��ك ف��ي تقري��ر للجمعي��ة الطبية الس��ورية 
األميركي��ة ومنظم��ة »أطب��اء من أج��ل حقوق اإلنس��ان« 
)مقرهم��ا نيوي��ورك( ح��ول مضاي��ا التي أحكم��ت قوات 
النظ��ام واملجموعات املوالية لها احلصار عليها في متوز 

.2015
وحتول��ت مضاي��ا الت��ي ت��ؤوي نح��و أربع��ن ألف 
ش��خص إلى رم��ز ملعان��اة املدنين في س��وريا بعد وفاة 
عدد من األش��خاص -بينهم أطفال- جراء اجلوع وسوء 

التغذية منذ كانون األول 2015.
وقال��ت مس��ؤولة البرام��ج ف��ي منظمة »أطب��اء من 
أجل حقوق اإلنس��ان« أليس بيكر إن قوافل األمم املتحدة 
التي دخلت مضاي��ا لم تكن كافية لتأمن الغذاء والدواء، 

ال ش��ّك أن التدخل العس��كري الروس��ي في سورية 
من��ذ 30 أيل��ول م��ن الع��ام املاضي، قل��ب إلى ح��ّد بعيد 
موازي��ن القوى ملصلح��ة قوات النظام الس��وري، ومّكنها 
بفض��ل الغطاء اجلوي املكّثف م��ن حتقيق جناحات عدة 
في أنحاء مختلفة م��ن البالد، بعد أن وصلت تلك القوات 
إلى مرحلة من اإلنهاك بس��بب الضغط العسكري لقوات 

املعارضة في كل اجلبهات.
وتأت��ي أهمية تدخل الطيران احلربي الروس��ي، من 
أنه جاء في ظل اإلنهاك الذي طاول سالح اجلو السوري، 
ال��ذي تق��وم طائرات��ه من��ذ س��نوات بعش��رات الطلعات 
اجلوية يومياً، في مختلف أنحاء البالد، وأغلبها طائرات 
قدمية، س��قط العشرات منها حتى اآلن خالل املعارك مع 
قوات املعارضة، بينم��ا يفتقد بعضها اآلخر لقطع الغيار 
الضرورية، ألنها لم تعد مس��تخدمة في روس��يا، املصدر 

األصلي لهذه الطائرات.
كما يعاني سالح اجلو السوري من تناقص مخزون 
وق��ود الطائ��رات املس��تورد، وانش��قاق معظ��م الضباط 
املهندس��ن الفني��ن املكلف��ن فح��ص الطائ��رات وإجراء 
الصيان��ة له��ا. أما روس��يا الت��ي كانت طائراتها تنش��ط 
بكثاف��ة ف��ي األش��هر األول��ى م��ن التدخل العس��كري في 
س��ورية، فمن املالحظ أنه��ا باتت في األس��ابيع األخيرة 
ُتق��ّ� طلع��ات طيرانه��ا، وترب��ط مهامه على نح��و أكثر 
وضوحاً بأجندتها السياس��ية، وال تؤّمن الغطاء اجلوي 
إال للمع��ارك الت��ي تقترحها ه��ي، أو يتم التنس��يق معها 
بش��أنها مس��بقاً، كما عّبر عن ذلك بوض��وح أحد النواب 
الروس بقوله للنظام في دمش��ق: »سالح اجلو الروسي 

ليس موّظفاً عندكم«.

متهم��ة النظام الس��وري بإزال��ة بعض املواد م��ن قوافل 
املس��اعدات، بينه��ا مس��تلزمات خاصة بع��الج األطفال 

الذين يعانون من سوء التغذية.
وحثت املنظمتان على التحرك إلنهاء فوري للحصار 
املفروض على كافة املناطق، داعية مجلس األمن الدولي 
إلى إقرار إلقاء املساعدات جواً في حال الضرورة ملساعدة 

احملاصرين.
روسيا تقصف مخيماً لنازحن

ألقت طائرات روس��ية يوم الثالث��اء قنابل عنقودية 
على مخيم »العاي��الت« للنازحن في بادية احلماد قرب 
املثلث احلدودي السوري األردني العراقي، مما أسفر عن 

عشرات الضحايا.
وحت��دث ناش��طون ع��ن أع��داد كبي��رة م��ن القتلى 
واجلرح��ى م��ن ب��ن النازح��ن الذي��ن ف��روا م��ن القتال 

والقصف في أرياف محافظتي حمص ودير الزور.
ونقل��ت وكالة األناض��ول أن 17 نازحاً قتلوا وُجرح 
أربعون آخرون في قصف بالقنابل العنقودية اس��تهدف 
املخي��م املتاخ��م للح��دود األردني��ة، وأّن من ب��ن القتلى 

واجلرحى أطفاالً ونساء.
م��ن جهته��ا، نقل��ت وكال��ة رويت��رز ع��ن معارضن 
س��ورين أن القص��ف أدى إل��ى مقت��ل م��ا ال يق��ل عن 12 
شخصاً وإصابة عش��رات آخرين، في أول هجوم روسي 

من نوعه قرب احلدود األردنية.
وق��ال املعارضون إن عدة طائرات كانت حتلق على 
ارتفاع ش��اهق قصفت عند الظهر مخيم��اً يقيم فيه بضع 
مئات -معظمهم من النس��اء واألطف��ال- من العالقن في 
منطق��ة فاصلة على اجلانب الس��وري من احلدود، بينما 
أك��د دبلوماس��ي غرب��ي كبي��ر وقوع احل��ادث، وق��ال إن 
املعلومات املبدئية تقول 
إن عدة طائرات روس��ية 

شنت الغارات.
معارك حلب

وفي محافظة حلب 
قال��ت  س��وريا،  ش��مال 
املس��لحة  املعارض��ة 
تقدم��اً  أح��رزت  إنه��ا 
البري��ج  مح��وري  ف��ي 
معارك  بعد  واملياس��ات 

وق��د مّك��ن الغط��اء 
اجلوي الروس��ي املكثف 
والعني��ف ق��وات النظام 
املدعوم��ة  الس��وري، 
مبليش��يات أجنبية، من 
حتقي��ق ما عج��زت عنه 
األربع  الس��نوات  طيل��ة 
بري��ف  حل��ب  املاضي��ة 
خ��الل  م��ن  الش��مالي، 
بلدت��ي  إل��ى  الوص��ول 
مطل��ع  والزه��راء  نب��ل 
اللت��ن  احلال��ي،  الع��ام 
قوات  حتاصرهما  كانت 

املعارضة منذ بداية الثورة السورية.
كما اس��تطاعت تلك الق��وات في منتصف ش��هر آذار 
املاضي اس��تعادة مدينة تدمر، ش��رقي محافظة حمص، 
بفض��ل الغط��اء اجل��وي الروس��ي، ال��ذي وّفر عش��رات 
الطلعات اجلوية في اليوم الواحد، وجعل متّسك عناصر 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( مبواقعهم املكشوفة 

صعباً للغاية.
كما أدى س��الح اجلو الروس��ي دوراً بارزاً في متكن 
قوات النظ��ام نهاية الع��ام املاضي من اس��تعادة معظم 
املناطق التي استولت عليها قوات املعارضة في محافظة 
الالذقية، التي تعمل األخيرة هذه األيام على اس��تعادتها 
مجدداً، مستفيدة من تراخي الطلعات اجلوية الروسية، 
ومن طبيعة األرض اجلبلي��ة الوعرة التي توفر ملقاتليها 
مالذات آمنة، ومن اتس��اع نطاق الهجمات التي تقوم بها 

مع قوات النظام املدعومة جواً بالطائرات الروسية.
وذك��رت املعارض��ة أنه��ا قتلت العش��رات من قوات 
النظ��ام واملليش��يات املوالي��ة له��ا، كم��ا دمرت ع��دداً من 
اآلليات العسكرية خالل املواجهات التي ال تزال مستمرة. 
وقال مراس��لون إن مدينة حلب وريفه��ا تعرضا لغارات 

كثيفة من طائرات روسية وسورية.
وفي حلب أيضاً، قال مراس��ل اجلزيرة إن املعارضة 
الس��ورية املس��لحة وجبه��ة النصرة س��يطرتا على عدة 
نق��اط عس��كرية ف��ي جمعية م��زارع املالح التي تش��رف 
على طريق الكاس��تيلو ش��مالي مدينة حلب، بعد معارك 

عنيفة.
ونقل��ت وكال��ة رويترز ع��ن رئيس املجل��س احمللي 

عل��ى كامل جبل��ي التركمان واألك��راد في ري��ف الالذقية 
الشمالي الشرقي.

ف��ي ه��ذا الس��ياق، يق��ول مدي��ر »املرصد الس��وري 
حلقوق اإلنسان« رامي عبد الرحمن، إن »انسحاب قوات 
النظ��ام م��ن الطبقة يثب��ت مجدداً أن��ه ال ميك��ن مواجهة 
داعش والتقدم داخل معاقله في س��ورية بغياب الغطاء 

اجلوي، حتديداً في املناطق الصحراوية املكشوفة«.
كم��ا يؤكد مصدر عس��كري من املعارضة الس��ورية  
أن »ه��ذا التنس��يق ب��ن جي��ش الفت��ح في حل��ب وغرفة 
عملي��ات معرك��ة اليرم��وك في الالذقي��ة ش��ّتت القدرات 
اجلوية الروس��ية، وأسهم في تخفيض عدد الغارات إلى 
النص��ف تقريب��اً«. ويضي��ف املصدر أن��ه »ال ميكن فصل 
املعركت��ن ف��ي ريف حل��ب اجلنوب��ي وجب��ال الالذقية، 
فكالهما حتمالن رس��ائل تركية إلى روسيا بالتوازي مع 

ملدينة حلب قوله إن س��لطات املعارضة تس��عى في ظل 
االرتف��اع الكبير لألس��عار إلى ترش��يد االس��تهالك ومنع 
اكتناز الس��لع وضبط األس��عار ملنع التجار من زيادتها، 
مضيف��اً أن املعارض��ة تتح��رك لفتح »ط��رق بديلة« إلى 

مناطق سيطرتها في املدينة.
معارك منبج

وف��ي س��ياق آخ��ر، تش��هد منطق��ة الس��بع بحرات 
جنوب مدين��ة منبج مواجهات عنيفة بن قوات س��وريا 

الدميقراطية ومسلحي تنظيم الدولة.
وقال��ت مصادر محلي��ة إن عناص��ر التنظيم ش��ّنوا 
هجوم��اً واس��عاً فج��ر الثالث��اء الس��تعادة النق��اط التي 
س��يطرت عليه��ا ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة ف��ي ح��ّي 

احلزاونه جنوب املدينة وقرب املشفى الوطني.
وكش��فت املصادر أن لدى قوات سوريا الدميقراطية 
معلومات تفيد بأن تنظيم الدولة جهز نحو 150 س��يارة 
مفخخ��ة داخ��ل مدينة منب��ج للدفاع عن معقل��ه وعرقلة 
تقدم القوات املهاجمة، إضافة إلى زرع اآلالف من األلغام 

والعبوات الناسفة.{

جهود اس��تعادة العالقات بن اجلانبن، إذ تسعى تركيا 
لتثبي��ت وقائ��ع جديدة عل��ى األرض، قبل بدء التش��اور 
والتنس��يق مع روس��يا سياس��ياً وعل��ى األرض، كما هو 

متوقع خالل املرحلة املقبلة«.
من جهته، يرى اخلبير االس��تراتيجي، العميد أحمد 
رحال، أن »روس��يا حاولت مراراً إيصال رسالة ملن يهمه 
األم��ر، بأنها ال تعم��ل موظفاً عند بش��ار األس��د أو إيران، 
وسعت لتبليغ تلك الرس��الة خالل اجتماع وزراء الدفاع 
الثالثي في طهران الشهر املاضي، لكن إيران رفضت تلقي 

أوامر من روسيا، وهو ما أدى إلى فشل ذلك االجتماع«.
والتحالف��ات  »التعقي��دات  أن  متابع��ون  وي��رى 
السياس��ية وامليدانية بدأت حتّد من فاعلية س��الح اجلو 
الروس��ي. وتب��رز هن��ا على س��بيل املث��ال معرك��ة حلب 
التي تس��تنزف قوات النظام واملليش��يات املس��اندة لها، 
وتس��تنزف حزب الله الذي تكّبد خسائر كبيرة هناك في 
األسابيع األخيرة، ما سبب خالفات ومشاحنات بن تلك 

القوى وصلت إلى حّد االشتباك املسلّح«.
وقد اس��تبعد الس��فير الروسي في دمش��ق ألكسندر 
كينشتشاك، أن يهاجم جيش النظام كالً من حلب والرقة 
في القريب العاجل، في رس��الة غير مباشرة للنظام بأن 
التغطي��ة الروس��ية ق��د ال تك��ون متواف��رة إال للدفاع عن 

النفس وليس لدعم عمليات هجومية.
وف��ي كل ح��ال، ال ب��ّد م��ن اإلش��ارة إل��ى أن القصف 
اجل��وي الروس��ي لي��س دائم��اً »احترافي��اً«، وكثي��راً ما 
يوق��ع خس��ائر كبيرة ف��ي صف��وف املدني��ن، خصوصاً 
مع بدء اس��تخدام الطائرات الروس��ية قنابل فوسفورية 
وحرارية في غاراتها بحلب وريفها، ما أوقع مئات القتلى 

واملصابن من املدنين.
وبحس��ب تقاري��ر غربية، فإن روس��يا اس��تخدمت 
أس��لحة فّتاكة إشعاعية وفوسفورية، في قصفها املكثف 
عل��ى ريف حل��ب واملدينة ط��وال الش��هر املاضي مبعدل 
زاد عل��ى 300 غارة، وهو ما يعتبر القصف األعنف الذي 

تشهده معارك خالل العقود األخيرة.{

أنس العبدة: ال تغيير في السياسة التركية 
تجاه الثورة السورية

قال رئي��س االئت��الف الس��وري املع��ارض »أنس 
العب��دة«، إن االئت��الف تلقى »رس��ائل م��ن تركيا« تفيد 
بش��كل واض��ح بأن��ه »لي��س هن��اك أي تغيي��رات ف��ي 
السياس��ة التركي��ة جت��اه النظ��ام الس��وري، وأن دعم 
تركي��ا للحراك الس��وري والثورة الس��ورية لن يتغير، 

وأن أساسيات هذه السياسة ما زالت قائمة«.
وف��ي مؤمت��ر صحف��ي لالئت��الف الوطن��ي لق��وى 
ف��ي  الثالث��اء  ي��وم  الس��ورية،  واملعارض��ة  الث��ورة 
اس��طنبول، أوضح العب��دة أن هذه التطمين��ات تلقاها 
االت��الف »م��ن وزارة اخلارجي��ة التركية« مضيف��اً أنه 
حت��ى »التطبيع )التركي( مع روس��يا قد يس��تفيد منه 

الشعب السوري«.
ورأى أنه »بالنسبة إلى أصدقاء الشعب السوري، 
هم أحرار في عالقاتهم، ولكننا نتمنى أن يبقوا ملتزمن 
في سياساتهم جتاه الشعب السوري«، مضيفاً: »هذه 
الثورة مستمرة منذ 5 سنوات، وهذا بحد ذاته معجزة، 
وبالتالي فإن الش��عب الس��وري ماض في خياراته في 

ما يتعلق باحلرية، على الرغم من املؤامرات«.
وح��ول قضي��ة جتني��س الس��ورين ف��ي تركي��ا، 
أوضح أنه »ما زال من املبكر احلديث عن موضوع منح 

السورين اجلنس��ية التركية، وفي تركيا هنالك قانون 
للتجني��س، ال ينطبق فقط على الس��ورين، بل على كل 
ش��خص موج��ود ف��ي تركيا، وه��ذا األمر عائ��د جلهات 
التش��ريع في تركيا، ما يهمنا فقط أن يكون تطبيق هذا 

القانون على اجلميع بشكل عادل«.
وطالب العبدة »اجلامعة العربية في عهد رئاستها 
اجلدي��دة، ب��أن تب��ادر للوق��وف إل��ى جان��ب الش��عب 
الس��وري ف��ي معانات��ه، وأن تعق��د اجتماعاً ملجلس��ها 
ال��وزاري، يدين االحت��الل اإليراني والروس��ي ألراضي 
س��وريا وانتهاك س��يادتها، وتورطهما في قتل الشعب 
الس��وري، واملطالبة بخ��روج جميع الق��وات األجنبية 
وامليليش��يات واملنظم��ات اإلرهابية«. وش��دد من جهة 
أخرى ان��ه ال يوجد »ما يب��ّرر حظر الس��الح النوعي أو 
تقنين��ه عن اجليش الس��وري احلّر وفصائل��ه املقاتلة، 
وخاص��ة الس��الح املض��اد للطي��ران، في الوق��ت الذي 
يقتل فيه السورين يومياً بالغارات اجلوية والبراميل 
املتفج��رة، وال جن��د مس��ّوغاً لرف��ض اإلدارة األمريكية 
إقامة مناطق آمنة حتمي أطفال س��ورية ونس��اءها من 
القصف الوحش��ي، الذي لم يوفر مدرس��ة أو مش��فى أو 

ِمرفقاً خدمياً، وِلَم ُيهاجم تنظيم داعش اإلرهابي«.
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مستوطنون يقتحمون باحات األقصى بحماية شرطة االحتالل
 اقتحمت مجموعة من املستوطنن باحات احلرم 
القدس��ي الش��ريف صباح الثالث��اء املاض��ي بحماية 
م��ن جنود االحت��الل، ومن ضم��ن الذين نف��ذوا عملية 
االقتح��ام عائل��ة الفتاة هيلي��ل يافي الت��ي قتلت على 
يد فلس��طيني ف��ي مس��توطنة كريات أرب��ع قبل نحو 

أسبوعن.
وأف��اد ش��هود أن عش��رات املس��توطنن اقتحموا 
باح��ات األقص��ى م��ن جه��ة ب��اب املغاربة عل��ى عدة 
مجموع��ات، كل منه��ا مك��ّون م��ن أربعن أو خمس��ن 
أح��د  أخرج��ت  االحت��الل  ش��رطة  وأن  ش��خصاً، 

املستوطنن بعد أن أدى صالة تلمودية.
غي��ر  بأع��داد  إس��رائيلية  ق��وات  انتش��رت  وق��د 
اعتيادي��ة في باح��ات املس��جد األقصى منذ س��اعات 
الصباح الباكر متهيداً القتحام املس��توطنن، كما شن 
جيش االحت��الل منذ س��اعات الفجر حمل��ة مداهمات 
واقتحام��ات واس��عة ف��ي بل��دة دوراً جن��وب اخلليل 

وقراها في الضفة الغربية.
وم��ن جبل الزيتون ف��ي القدس احملتلة، ش��ددت 
قوات االحتالل إجراءاتها األمنية على أبواب األقصى، 
ومنعت عدداً م��ن املصلن الفلس��طينين القادمن من 
مناط��ق بعي��دة م��ن الدخول، وذل��ك بعد دع��وات من 
جهات إس��المية بضرورة تواف��د املصلن والرباط في 

األقصى حلمايته.
وكان��ت جماع��ات يهودي��ة متطرف��ة دع��ت إل��ى 
اقتحام جماع��ي لألقصى يوم الثالثاء إلقامة مراس��م 
خاص��ة إحياًء لذك��رى الفت��اة هليل ياف��ي التي قتلت 
على يد فلس��طيني قبل نحو أس��بوعن في مستوطنة 

كريات أربع في اخلليل.
وحاول��ت تل��ك اجلماع��ات املتطرف��ة احلص��ول 
على ترخيص من س��لطات االحتالل باقتحام جماعي 
باحلكوم��ة  مييني��ن  أعض��اء  ومبش��اركة  لألقص��ى 
والكنيس��ت، لكن الس��لطات علّقت الطل��ب ولم توافق 
علي��ه، وق��ال املراس��ل إن احلكومة رمبا تك��ون وافقت 
بش��كل غي��ر مباش��ر عل��ى الطل��ب عب��ر صمته��ا إزاء 

االقتحام.
ومن جهة أخرى، ش��نت القوات اإلس��رائيلية منذ 
س��اعات الفجر حمل��ة مداهمات واقتحامات واس��عة 

ف��ي بلدة دورا جنوب اخلليل وقراها، وذلك مبش��اركة 
عش��رات اآلليات العس��كرية واجلن��ود الذي��ن اعتلوا 
أس��طح املنازل ونصب��وا احلواجز وأج��روا مداهمات 

للمنازل وحتقيقات ميدانية مع سكانها.

وتدخل احلملة العس��كرية على البلدة أس��بوعها 
الثان��ي مع اس��تمرار إغ��الق مداخلها وبل��دات أخرى 
مبحافظ��ة اخللي��ل، وذل��ك عق��ب عمليتن اس��تهدفتا 
مس��توطنن باألي��ام األخي��رة، م��ا أدى ملقت��ل أحدهم 

جنوب املدينة.
من جهت��ه، دعا نائ��ب رئيس احلركة اإلس��المية 
داخ��ل اخل��ط األخض��ر، الش��يخ كم��ال خطي��ب، إلى 
ش��د الرحال إلى املس��جد األقصى، عل��ى خلفية دعوة 
وجهته��ا أس��رة إس��رائيلية قتل��ت ابنته��ا قب��ل نح��و 

أسبوعن، القتحام األقصى.
وق��ال اخلطيب، في تدوينة عل��ى موقع التواصل 
االجتماع��ي: »يق��ول الواج��ب أن نلب��ي نداء املس��جد 
األقص��ى ونق��ول له ي��ا أقص��ى لس��ت وحيداً، فنش��د 
الرح��ال إلي��ه الثالثاء، حي��ث دعت تلك الش��ريرة من 
كري��ات أرب��ع والدة الفت��اة التي قتلت قبل أس��بوعن 
القتحام األقصى، إلحياء ذك��رى ابنتها التي كانت من 

رائدات االقتحام والتدنيس للمسجد األقصى«.
وأض��اف اخلطي��ب: »إن رمزي��ة ومكانة املس��جد 
األقص��ى دالل��ة واضح��ة عل��ى تاري��خ ه��ذه األرض 
وهويته��ا مهما تقلب��ت عليها االحت��الالت، فكما نحمي 
املسجد األقصى، فإننا نحتمي به وبشموخه في وجه 
ادع��اءات الزي��ف واالفتراء ع��ن حق مزع��وم وتاريخ 

كاذب لغيرنا في هذه األرض املباركة«.
وتش��هد مختل��ف األراضي الفلس��طينية منذ ذلك 
احل��ن، مواجه��ات ب��ن ش��بان فلس��طينين وق��وات 
إس��رائيلية، اندلعت بسبب إصرار مس��توطنن يهود 
متش��ددين، عل��ى مواصلة اقتحام س��احات املس��جد 

األقصى، حتت حراسة الشرطة اإلسرائيلية.{

مسؤول فلسطيني: مباحثات إيجابية
مع مسؤولين أتراك إلنهاء أزمة كهرباء غزة

مس��ؤول  ق��ال 
مس��ؤولن  إن  فلس��طيني، 
في س��لطة الطاقة واملوارد 
الطبيعي��ة ف��ي قط��اع غزة 
)تديره��ا حرك��ة حماس(، 
تباحث��وا مع وف��د حكومي 
القط��اع،  ي��زور  ترك��ي 
حول إيج��اد حل��ول ألزمة 

الكهرباء في غزة.
تصريح��ات  وف��ي 
قال  »األناضول«،  ملراس��ل 
فتحي الشيخ خليل، نائب 
الطاقة في  رئي��س س��لطة 

غزة: »درسنا مع املسؤولن األتراك مراحل وحلول إلنهاء 
أزمة الكهرباء املستمرة للعام العاشر على التوالي«.

وأضاف »الشيخ خليل«: »كانت املباحثات إيجابية 
مع الوفد التركي، وملسنا اهتماماً شديداً منهم جتاه أزمة 

الكهرباء«. 
وذكر، أن م��ن مراحل العالج األولية التي مت طرحها 
متثل��ت في تزوي��د محطة الكهرباء الوحي��دة في القطاع، 
بالوق��ود ال��الزم لتش��غيلها دون انقط��اع، وتوس��يعها، 
ومتديد خط غاز من اجلانب اإلسرائيلي لتشغيل احملطة، 

بدالً من »السوالر الصناعي«.
إل��ى أن الوف��د الترك��ي  وأش��ار »الش��يخ خلي��ل«، 
س��يقدم بعد عودته إلى أنق��رة، تقريراً مفص��الً إلى وزير 
الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة الترك��ي، ب��راءت ألبي��رق، 
يتضم��ن االحتياج��ات املتعلق��ة بإنت��اج ونق��ل وتوزيع 
الطاق��ة ومش��اكل البني��ة التحتي��ة ف��ي قطاع غ��زة، وما 
ميكن فعله على املدى القصير واملتوس��ط والطويل، بهذا 

اخلصوص. 
والتق��ى وفد م��ن وزارة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعية 

التركية، يوم الثالثاء، مسؤولن في سلطة الطاقة بقطاع 
غزة، لدراس��ة س��بل حل أزمة الكهرباء املستمرة منذ 10 

أعوام. 
الترك��ي  الس��فير  بحض��ور  الوف��د،  أعض��اء  وعق��د 
لدى فلس��طن، مصطفى س��ارنتش، اجتماع��اً مطوالً مع 
املسؤولن في سلطة الطاقة، استمر لعدة ساعات، داخل 

مقر سلطة الطاقة بغزة. 
ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغاوات من الكهرباء، 
ال يتوفر منها إال 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 
ميغاوات، ومص��ر 32 ميغاوات وش��ركة توليد الكهرباء 
الوحي��دة ف��ي غ��زة 60 ميغ��اوات، وف��ق س��لطة الطاقة 

الفلسطينية. 
وتوصل��ت تركي��ا وإس��رائيل إل��ى اتف��اق لتطبي��ع 
العالقات بينهما، في العاصم��ة اإليطالية روما، يوم 26 
حزيران املاضي. وستقوم تركيا في إطار التفاهم، بتأمن 
دخ��ول امل��واد التي تس��تخدم ألغراض مدني��ة إلى قطاع 
غزة، ومن ضمنها املس��اعدات اإلنسانية، واالستثمار في 

البنية التحتية في القطاع، وتوفير الطاقة.{

عائلة جندي إسرائيلي تحاول منع زيارة ذوي األسرى الفلسطينّيين لمعتقل »نفحة«
ب��دأت عائلة اجلندي اإلس��رائيلي األس��ير في قطاع 
غ��زة آرون ش��اؤول ي��وم االثن��ن، اعتصاماً أمام س��جن 
»نفح��ة الصحراوي« في منطقة النقب جنوبي فلس��طن 
احملتلة، مطالبن مبنع عائالت األسرى الفلسطينين من 

زيارة ذويهم القابعن في املعتقل.
ونقل��ت القن��اة الثانية ف��ي التلفزي��ون العبري عن 
هرتس��ل ش��اؤول )والد اجلندي(، قوله »إننا ننوي منع 
األس��رى الفلس��طينين م��ن الزي��ارة اليوم، كم��ا نطالب 
بإغالق مقصف الس��جن »الكانتينا«، ومنع األس��رى من 
مش��اهدة التلفزيون، وإغالق معبر كرم أبو س��الم، ومنع 

مرور البضائع إلى غزة )...(«.

»نري��د  وأض��اف: 
عل��ى  الضغ��وط  ممارس��ة 
س��كان غ��زة لك��ي يضغطوا 
وعنده��ا  حم��اس،  عل��ى 
س��يتغير كل شيء وستفرج 
حماس ع��ن معلوم��ات عن 

اجلنود واملفقودين«.
وأك��د أن عائلت��ه وم��ن 
املس��توطنن  م��ن  يرافقه��ا 
س��يواصلون  اإلس��رائيلين 
االعتصام أمام مقر الس��جن 
املق��ّررة  الزي��ارة  ملن��ع 
عائ��الت  م��ن  ملجموع��ة 

األس��رى الفلس��طينين من أبناء قطاع غزة، الذين س��بق 
أن حرمتهم الس��لطات اإلس��رائيلية من الزيارة لسنوات 

عديدة.
وفي املقابل بعثت عائلة اجلندي اإلسرائيلي األسير 
ه��دار غولدين، برس��الة ال��ى رئيس احلكوم��ة نتنياهو، 
طلب��ت فيه��ا اس��تغالل زيارة وزي��ر اخلارجي��ة املصري 
سامح شكري إلى تل أبيب، لطلب مساعدة بالده من أجل 

ضمان إطالق سراح جنلها وبقية اجلنود األسرى.
وكان��ت ت��ل أبي��ب، قد أعلن��ت ع��ن مقت��ل اثنن من 
جنوده��ا؛ يدعي��ان أورون ش��اؤول وه��دار غول��دن، في 
قطاع غزة خ��الل العام 2014 عقب احلرب اإلس��رائيلية 
عل��ى القطاع، ولكن مؤخ��ًرا مت تصنيفهما م��ن قبل وزارة 

الدفاع اإلسرائيلية على أنهما »مفقودان وأسيران«.

كما أعلنت الس��لطات اإلس��رائيلية عن فقدان جندي 
إس��رائيلي من أصول إثيوبية يدعى أفراهام منغيس��تو، 
حي��ث قالت عائلته إن جنله��ا اختفت آثاره قبل عام حن 
دخ��ل قطاع غ��زة عن طري��ق البح��ر، وأن��ه محتجز لدى 
حركة املقاومة اإلس��المية »حماس« التي تلتزم الصمت 

إزاء هذا امللف.
وتشترط حركة »حماس« اإلفراج عن آالف األسرى 
الفلس��طينين في س��جون االحتالل، مقابل إطالق سراح 
اجلن��ود احملتجزي��ن لديه��ا، عل��ى غ��رار صفق��ة »وف��اء 
األح��رار« الت��ي أفرج��ت احلرك��ة مبوجبها ع��ن اجلندي 
اإلس��رائيلي جلع��اد ش��اليط، مقابل اإلفرج ع��ن أكثر من 
أل��ف أس��ير فلس��طيني م��ن أصح��اب األح��كام العالي��ة 

واملؤبدات.{

حماس تستنكر تصريحات لمستشار
الحرس الثوري اإليراني.. أنها تتفاوض مع إسرائيل

استنكرت حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( تصريحات مستشار احلرس الثوري اإليراني 
العميد خسرو عروج التي اتهم فيها احلركة بالسعي وراء التفاوض مع إسرائيل عبر تركيا.

واعتب��رت حماس ف��ي بيان يوم األحد أن ما جاء على لس��ان املس��ؤول اإليراني »افتراءات 
باطلة وال أس��اس لها من الصح��ة«. وأضافت: »نذكر القاصي والدان��ي ومنهم احلرس الثوري 

اإليراني أن سياسة حماس الرسمية والفعلية هي عدم التفاوض مع العدو )إسرائيل(«.
وأكدت حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( أنها »س��تظل رأس حربة املقاومة في فلسطن 

حتى التحرير والعودة«.
وكان عروج قد هاجم -في تصريحات نقلتها وكالة مهر اإليرانية لألنباء مس��اء الس��بت- 

حركة حماس واتهمها بالسعي لتوقيع معاهدات مع تل أبيب عبر أنقرة.
وقال أيضاً إن حماس »رفعت راية النضال والقتال لتدمير إسرائيل، لكننا اليوم نرى كالماً 
آخر وتفكيراً مغايراً لنهج اإلمام اخلميني الذي يرفض اجللوس مع الظالم إلى طاولة واحدة«.

وتأزم��ت العالقة ب��ن حماس وإي��ران مع بداي��ات الثورة الس��ورية ورف��ض احلركة قمع 
النظام الس��وري للثورة، والتحفظ على التدخل اإليراني وحزب الله في سوريا، ما دفع طهران 
إلى الدخول في حالة ش��به قطيعة مع حماس وقياداتها ومهاجمتها في مناسبات مختلفة عبر 

وسائل اإلعالم.{
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تفريق مظاهرة غاضبة بالكّرادة.. والعبادي يقيل قادة أمنّيين

زيارة شكري ترّسخ تقارب مصر مع الكيان الصهيوني

 أطلق��ت قوات األم��ن العراقية الرص��اص احلي في 
اله��واء واس��تخدمت الغ��از املدم��ع لتفري��ق متظاهرين 
مبنطق��ة الكرادة وس��ط بغ��داد، بعد أن طالب��وا بتحقيق 
دول��ي في تفجي��ر الكرادة ون��ددوا بالطائفي��ة واالنفالت 
األمني، بينما أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

عدداً من كبار املسؤولن األمنين من مناصبهم.
وفرق��ت ق��وات األم��ن ف��ي منطق��ة الكرادة عش��رات 
العراقين الغاضب��ن، مطلقة الرصاص احلي في الهواء 
وقذائ��ف الغ��از املدم��ع، حيث طال��ب املتظاه��رون بفتح 
حتقيق دولي في تفجير الكرادة الذي خلف نحو ثالثمئة 
قتي��ل وعش��رات اجلرح��ى فج��ر األح��د الذي س��بق عيد 

الفطر.
وكان املتظاه��رون ق��د انطلق��وا م��ن موق��ع التفجير 
نحو املنطقة اخلضراء التي تض��م مقر احلكومة، ورددوا 
هتافات ضد احملاّصة الطائفية وهيمنة األحزاب الدينية 
على احلياة السياسية وغياب اخلطط األمنية الناجعة.

وعل��ى خلفية تفجي��ر الك��رادة أعفى العب��ادي قائد 
عمليات بغداد وكبار مس��ؤولي األمن واالستخبارات من 

مناصبهم.
وكان وزير الداخلية محمد الغبان قد قدم استقالته 
قب��ل أيام، واته��م العبادي مبا س��ماه حتري��ف احلقائق 
بربط أس��باب اس��تقالته بتفجي��ر الكرادة، في »مس��عى 
إلبع��اد مس��ؤولية اإلخفاق األمن��ي عنه« بصفت��ه القائد 

العام للقوات املسلحة.
واستقال الغبان احتجاجاً على ما وصفه بالتخبط 

األمني، وعدم استالم وزارته 
املل��ف األمن��ي الداخل��ي في 
م��ن  واحملافظ��ات  بغ��داد 
و»تقاط��ع  اجلي��ش،  ق��وات 
الصالحي��ات األمني��ة وعدم 
لألجهزة  املوح��د  التنس��يق 

األمنية«.
وأك��د الوزير املس��تقيل 
ف��ي بي��ان له ي��وم اخلميس 
العب��ادي ه��و املس��ؤول  أن 
تص��در  و»من��ه  األم��ن  ع��ن 
القرارات واألوامر دون  كافة 

التقى وزير اخلارجية املصري س��امح ش��كري يوم 
األح��د رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامن ن��ن ياهو في 
الق��دس احملتل��ة، في زيارة رس��خت تقارباً ب��ن القاهرة 
وتل أبيب، وقال مس��ؤول إس��رائيلي إنها س��تمهد لزيارة 

نتنياهو ملصر.
وزيارة ش��كري هي األولى لوزي��ر خارجية مصري 
منذ تسع سنوات، وكان نن ياهو عّبر صباح األحد خالل 
اجللس��ة األس��بوعية حلكومته عن س��عادته باستقبال 

وزير اخلارجية املصري في القدس احملتلة.
واس��تقبل ن��ن ياه��و ش��كري ف��ي منزل��ه بالقدس 
احملتل��ة، وعقد معه لق��اء ثانياً على مأدبة عش��اء نظمها 

على شرفه.
وكان��ت وزارة اخلارجي��ة املصري��ة قال��ت إن زيارة 
الس��الم  لعملي��ة  دفع��ة  توجي��ه  »تس��تهدف  ش��كري 
الفلس��طينية اإلس��رائيلية، إضافة إلى مناقش��ة عدد من 

مش��ورة مع الوزراء األمنين«، مش��يراً إلى أنه لم يجتمع 
معه خالل األشهر األربعة املاضية.

وذكر تقرير حكومي س��ري صادر عن قس��م البحث 
اجلنائي ف��ي إدارة مكافح��ة املتفجرات ببغ��داد يتضمن 
معلوم��ات أن التفجير الدامي الذي وق��ع في حي الكرادة 
وس��ط العاصمة بغ��داد خلف نحو ثالثمئ��ة قتيل وزهاء 

مئتي جريح.
وذك��ر التقري��ر أن االنفج��ار نف��ذ بس��يارة ملغم��ة 
م��ن طراز هيون��داي لنقل املس��افرين يقوده��ا انتحاري، 
وكان��ت محملة مبواد ش��ديدة االنفجار تق��در بنحو 250 
كيلوغرام��اً. وكش��ف التحقي��ق عن وج��ود آث��ار لنترات 
األموني��وم وبرادة األملني��وم، إضافة إلى ك��رات معدنية 

صغيرة احلجم.
وقد أثار تفجير الكرادة موجة غضب عارمة.

هيئة »علماء املسلمن«
 تدين تفجير مرقد شيعي

وأدان��ت هيئة علماء املس��لمن في العراق سلس��لة 
التفجي��رات الت��ي وقعت في محي��ط مرقد الس��يد محمد 
ببل��دة بلد جن��وب محافظة صالح الدين الواقعة ش��مال 
بغ��داد، الت��ي أس��فرت ع��ن مقت��ل نح��و 36 وج��رح 65 

آخرين.
وقال��ت الهيئة في بيان إن ه��ذه املدينة وضواحيها 
تسيطر عليها بشكل كامل القوات احلكومية واملليشيات 
الطائفي��ة، مضيف��ة أن ه��ذا الن��وع م��ن التفجي��رات بات 

امللف��ات املتعلق��ة باجلوان��ب السياس��ية ف��ي العالقات 
الثنائية واألوضاع اإلقليمية«.

ومتح��ورت الزي��ارة ح��ول إحي��اء املفاوض��ات بن 
الفلس��طينين واإلس��رائيلين، كم��ا تناول��ت العالق��ات 
الثنائي��ة في ظل ما تصفه القاه��رة وتل أبيب بأنه وضع 

مضطرب في املنطقة يتنامى فيه خطر اإلرهاب.
تقارب أكبر

وتعتب��ر زي��ارة وزي��ر اخلارجي��ة املص��ري خط��وة 
متقدم��ة ف��ي م��ا اعُتب��ر مس��اراً م��ن التق��ارب ب��ن مصر 
وإسرائيل بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي احلكم 
في مصر إث��ر إطاحته الرئيس محمد مرس��ي يوم الثالث 

من متوز 2013.
وفي األش��هر القليلة املاضية أثنى كبار املس��ؤولن 
اإلس��رائيلين عل��ى قي��ادة السيس��ي ملص��ر، ووصف��وه 

بالرجل املناسب.
مس��ؤول  وق��ال 
إن  إس��رائيلي  دبلوماس��ي 
وش��كري  نتنياهو  اجتماع 
وصفه��ا  أج��واء  ف��ي  مت 
فيم��ا  للغاي��ة،  باجلي��دة 
العام��ة  اإلذاع��ة  ذك��رت 
أن زيارة وزير  اإلسرائيلية 
اخلارجية املصري قد تأتي 
في س��ياق حتضي��ر زيارة 
محتمل��ة لرئي��س ال��وزراء 

اإلسرائيلي للقاهرة.
ف��ي  ش��كري  وق��ال 
مؤمتر صحفي مشترك مع 
نتنياه��و إن ح��ل الّص��راع 

واضح��اً أن نتائج��ه تص��ب ف��ي مصلح��ة م��ن س��متهم 
أصحاب املشاريع اإلقليمية املتمددة.

وتابعت الهيئة أن املش��روع السياسي الذي يتحكم 
ف��ي العراق ب��أدوات واش��نطن وطه��ران يس��تعمل الدم 
العراقي، لالس��تيالء على ثروات البالد والتنكيل بشعبه 

ومحو ماضيه األصيل.
وكان بيان صادر عن خلية اإلعالم احلربي التابعة 
لقيادة العمليات املشتركة قال إن تنظيم الدولة اإلسالمية 
اس��تهدف مرقد »س��يد محمد« )ابن اإلم��ام علي الهادي( 

الفلسطيني اإلسرائيلي املستمر منذ عقود ستكون له آثار 
إيجابية على منطقة الش��رق األوس��ط، وأض��اف أن حل 

الدولتن )الفلسطينية واإلسرائيلية( في املتناول.
من جهته دعا نتنياهو الفلس��طينين إلى استئناف 
املفاوضات املباش��رة املتوقفة متاماً منذ  نيس��ان 2014 
إثر فش��ل مس��اع قادها وزي��ر اخلارجي��ة األميركي جون 

كيري.
من جهة أخرى، قال مس��ؤول إسرائيلي إن نتنياهو 
طلب من ش��كري مس��اعدة مصر الس��تعادة إس��رائيلين 
محتجزي��ن لدى حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( في 
قطاع غزة، مضيفاً أن الوزير املصري قابل الطلب املتعلق 

باألسرى »باإليجاب«.
 تناغم شكري ونن ياهو

في غضون ذلك، عكست تصريحات كل من نتنياهو 
وش��كري عقب اللقاء الذي عقد بينهما م��دى التناغم بن 
النظام املصري واملس��ؤولن اإلسرائيلين، خصوصاً في 
م��ا يتعلق بالقضي��ة الفلس��طينية. ومما قال��ه نن ياهو 
»أنتظر بفارغ الصبر النقاش املشترك بيننا، إنني أرحب 
باقتراح الرئيس السيس��ي إلطالق مب��ادرة تقودها مصر 
من أجل حتقيق الس��الم مع الفلسطينين وسالم إقليمي، 
وأدعو الفلس��طينين للس��ير عل��ى خطى مص��ر واألردن 
والعودة لطاولة املفاوضات. ه��ذه هي الطريق الوحيدة 
الت��ي ميكنن��ا أن نحل عبره��ا اخلالف��ات وأن نحقق حلم 

السالم على أساس حل دولتن لشعبن«.
م��ن جهته، ح��اول وزير اخلارجية املص��ري، تبرير 
خطوت��ه بالق��ول »إن زيارت��ي ه��ي ج��زء م��ن االلت��زام 
املصري العميق الس��تقرار املنطقة، وال س��يما للمواطنن 
اإلسرائيلين والفلسطينين، إننا نأمل ببناء جسور الثقة 
بن الشعوب وأن نتقدم باجتاه إحراز سالم سيؤدي إلى 

بقذائف الهاون، وأعقب ذلك هجوم ثالثة انتحارين لكن 
مت إطالق النار عليهم، وعندها فجر اثنان منهم نفس��يهما 

عند سوق بجانب املرقد بينما قتل الثالث.
وقال الصحفي العراقي علي اجلبوري إن انتحارين 
فج��را نفس��يهما عند بواب��ة املرقد، مضيف��اً أنهما جتاوزا 
احلواج��ز اإلس��منتية املخصص��ة حلماية املرق��د وادعياً 

أنهما من احلشد الشعبي قبل أن يفجرا نفسيهما.
وق��د أص��در زعيم التي��ار الص��دري مقت��دى الصدر 
توجيهاً ملليشيا »سرايا السالم« التابعة للتيار بالذهاب 
إل��ى بلد حلماية املرقد الش��يعي، وذلك ف��ي بيان أصدره 

بعيد الهجوم.
ووقع الهجوم بعد أيام قليلة على تفجير اس��تهدف 
حّي الكرادة الدامي في العاصمة بغداد ، في وقت حتاول 
في��ه الق��وات العراقي��ة ط��رد مقاتل��ي تنظي��م الدولة من 

معاقلهم األخيرة في محافظة صالح الدين.{

نتائج إيجابية للمنطقة«.
»لغة املصالح«

وفي هذا السياق ميكن إدراج زيارة شكري في إطار 
مبادرة السيسي التي أطلقها في أيار املاضي، الهادفة إلى 
ايجاد بيئة مواتية الستئناف املفاوضات »املباشرة« بن 
إس��رائيل والفلسطينين بهدف »إنش��اء دولة فلسطينية 
مس��تقلة على حدود حزي��ران 1967 وعاصمتها القدس 
الش��رقية، وحتقي��ق أمن وس��المة إس��رائيل، وتوس��يع 

عالقات التطبيع بينها وبن الدول العربية«.
وحينها اس��تقبل نتنياه��و ووزراء حكومته مبادرة 
السيس��ي بترح��اب واض��ح، يعّب��ر بوض��وح ع��ن مدى 
قوة التنس��يق الذي يأخ��ذ منحًى تصاعدي��اً منذ وصول 
السيسي للسلطة، سواء على الصعيد األمني والعسكري 
أو السياس��ي. كم��ا ش��هد عه��د السيس��ي إع��ادة افتتاح 
السفارة اإلس��رائيلية بالقاهرة، وتوطيد التعاون األمني 
والعس��كري، خصوص��اً ف��ي »مج��ال محارب��ة اإلرهاب 
بش��مال ش��رق س��يناء«، كم��ا ب��ات معروفاً عبر ش��هود 
عي��ان مش��اركة طائ��رات إس��رائيلية م��ن دون طيار في 
عمليات املراقبة والتمهيد للضربات العس��كرية املصرية 
ملعاق��ل تنظي��م »والية س��يناء« املوالي لتنظي��م »الدولة 

اإلسالمية« )داعش(.
وعل��ى الرغم م��ن أن نتنياهو كان ق��د أعلن قبل ذلك 
بأي��ام رف��ض املب��ادرة الفرنس��ية للس��الم، إال أنه رحب 
بتصريحات السيس��ي واعتبرها صادرة من »قائد ميكن 

الوثوق فيه«.
برعاي��ة  إقليم��ي  دور  أداء  ف��ي  السيس��ي  ويرغ��ب 
أميركي��ة، يضم��ن اس��تقرار حكم��ه، حتديداً بع��د فقدانه 
ج��زءاً م��ن مصداقيته في املجتم��ع الغربي، ال س��يما في 
أوروب��ا، بس��بب انته��اكات نظام��ه املتزايدة ف��ي مجال 
حقوق اإلنس��ان. ويدعم هذا االجتاه أن السيس��ي، الذي 
لم يش��ارك ف��ي أي معركة عس��كرية عدا ح��رب اخلليج، 
ال يعتب��ر إس��رائيل عدواً، وهو ال يش��يد بأي ق��رار اتخذه 
الرئي��س الراح��ل أن��ور الس��ادات إاّل اتف��اق الس��الم م��ع 

إسرائيل.{

مقتدى الصدر يدعو العراقيين للتظاهر
ضد الفساد يوم الجمعة

دع��ا زعي��م التي��ار الص��دري العراق��ي، مقت��دي 
الصدر، العراقين إلى التظاهر يوم اجلمعة، للضغط 
عل��ى احلكومة العراقي��ة من أجل »طرد الفاس��دين«، 
وقال: »أدع��و املؤمنن بالقضية العراقية واملش��روع 
اإلصالحي اخلالص من مدنين وإس��المين أن يهّبوا 
هب��ة ش��عب واحد للخ��روج مبظاه��رة مهيب��ة إلنقاذ 
الوطن من املفس��دين، ولكي ال تذه��ب دماء العراقين 

هباء«.
واعتب��ر الص��در، في بيان ل��ه يوم االثن��ن، بقاء 
الفاس��دين يعني تسلط اإلرهاب، حيث إنه احلاضنة 
األول��ى له وس��بب اس��تمراره، مطالب��اً بالتظاهر كي 
ال تذه��ب دم��اء العراقي��ن التي س��الت وال س��يما في 
تفجيري الكرادة وس��ط بغ��داد وقضاء »بلد« جنوبي 
صالح الدين، ولكي يزول الفساد والظلم عن العراق.

وأضاف: »أيها الوطنيون في كل مكان، هّبوا يوم 
اجلمعة للتظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد هبة 
ش��عب واحد دون مس��ّميات وبدون صور وهتافات ال 
تتغنى بالوطن إلزالة كابوس وش��بح الفساد، ودعماً 
للجيش، مطالبن بإقالة جميع الفاسدين واملقصرين 

في كل امللفات والوزارات وجميع املناصب«.
خطي��ر  مبنعط��ف  مي��ر  الع��راق  »إن  وتاب��ع: 

يس��توجب من��ا وقف��ة حقيقي��ة وج��ادة إلنق��اذه من 
محنته، أوع��زت للمجاهدين ب��رص الصفوف ولبس 
األكف��ان على القل��وب من أجل دفع خط��ر اإلرهاب في 
س��وح اجله��اد، وهم لم يأل��وا جهداً ول��م يقصروا من 
أج��ل الدفاع عن الش��عب، إن اإلرهاب ليس هو عدّونا 
الوحيد، لنرفع أصواتن��ا ومطالبنا من خالل التظاهر 

من أجل اإلصالح احلقيقي الفعال«.
تس��لب  فالي��وم  خضوع��اً،  »كفان��ا  واس��تطرد: 
حقوقنا وجهادنا بسبب ثلة فاسدة جل همها التشبث 
بالكرس��ي، غير مراعية لش��عبها والدماء الطاهرة وال 
لقم��ة العيش، بعداً للفاس��دين واالرهابي��ن والنصر 

حليف املصلحن«.
ومن��ذ أش��هر ينظ��م العراقي��ون مظاه��رات ف��ي 
مطالب��ن  جنوبي��ة،  ومحافظ��ات  بغ��داد  العاصم��ة 
ب�»تش��كيل حكوم��ة تكنوق��راط، وإنه��اء اخلالف��ات 
السياسية الدائرة في البرملان، وتقدمي الفاسدين إلى 

القضاء«.
وف��ي 20 نيس��ان املاض��ي ق��رر الص��در جتمي��د 
عضوي��ة »كتلة األح��رار« الش��يعية، التابع��ة له في 
البرمل��ان العراقي، التي متتل��ك 34 مقعداً من إجمالي 

مقاعد البرملان البالغة 328 مقعداً.

الوزير شكري
مع ننت ياهو
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اإلسالمية أو قوى االعتدال اإلسالمية بصفة عامة.
وال يخف��ى املوق��ف اإلماراتي جتاه اإلس��المين في اليم��ن، الذي أتى 
ف��ي مصلحة التحالف العربي الذي يدعم الش��رعية، ومن ذلك ما نش��رته 
صحيف��ة »فوري��ن أفي��رز« األمريكية في تش��رين األول املاض��ي، أن مصر 
واإلمارات وراء تأخر حترير تعز لرفضهما تس��ليح املقاومة الش��عبية ألن 

قائدها من »اإلصالح« اإلسالمي.
بعد زيارة القرضاوي، كانت هناك زيارة بالغة األهمية للشيخ راشد 
الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي للسعودية، وأدلى بعدها بيومن 

بتصريح بشأن تفجير احلرم قال فيه:
»اململك��ة هي قبلة املس��لمن.. حباه��ا الله مبكانة وقدرات وش��رعية 
تؤهلها للقيام بدور العمود الفقري الذي ميس��ك اجلس��م، فهي األقدر على 

أن متثل احملور األساسي الذي يجمع شتات األمة«.
إذن هن��اك حتوالت س��عودية واضح��ة باجتاه التعامل مع اإلس��الم 
املعت��دل، تلك التح��والت ال ميكن النظر إليها مبعزل عن املش��روع اإليراني 

الذي يتمدد في املنطقة.
الس��عودية أيقن��ت ف��ي مواجهته��ا للتم��دد اإليران��ي أن التحالف��ات 
اإلقليمية م��ع األنظمة العربية ال تكفي حلماية ظهره��ا في مواجهة إيران، 

فلكلٍّ مشروعه وطموحاته اإلقليمية.
لذا، كان التقارب مع قوى اإلسالم املعتدل ورقة رابحة بيد السعودية 
ِقبلة العالم اإلسالمي، حيث تعلم يقيناً أنه مع أي خطر يداهم األرض التي 
حتتضن احلرمن س��تقوم هذه القوى اإلسالمية بتحريك الشعوب للدفاع 

عنها.
ومن ناحي��ة أخرى، تدرك الس��عودية أن األذرع اإليرانية املتمثلة في 
احلش��د الش��عبي بالعراق، وحزب الله في لبنان وغيرهم��ا، هي أحد أبرز 
أدوات الق��وة اإليرانية، وأنه لزاماً على الس��عودية أن حتس��ن عالقتها مع 
التي��ار اإلس��المي املعتدل، ليقف ف��ي مواجهة ه��ذه األذرع عل��ى الصعيد 
العسكري )كما هو احلال في سوريا( أو على الصعيد الفكري في مواجهة 

اجليوب املوالية إليران في الوطن العربي.
وحتى على صعيد مواجهة اإلرهاب، س��يكون التقارب السعودي مع 

القوى اإلسالمية املعتدلة، أكبر ضامن حملاربة هذا التطرف الفكري.
لك��ن التح��والت الس��عودية متثل حالة م��ن النض��ج اخلليجي، رمبا 
ترج��ح كف��ة الكتلة اخلليجي��ة التي ترى أن اإلس��الم السياس��ي ليس هو 

العدّو.{

تختل��ف ال��دول اخلليجية في م��ا بينها جت��اه التعامل مع م��ا ُيعرف 
بالقوى اإلسالمية املعتدلة.

قطر ُتعد أكثر الدول اخلليجية انفتاحاً على التيار اإلس��المي املعتدل، 
وال ت��رى في��ه العدّو، وال أن هناك ض��رورة حتتم الوقوف ف��ي مواجهة هذا 
التي��ار، بل تس��تفيد منه لدفع عجلة الس��الم، وحتقيق الت��وازن املجتمعي 
واإلقليمي، وأصبحت مالذاً آمناً لعناصر التيار اإلسالمي الفارين من بطش 

األنظمة القمعية في بالدهم.
دولة اإلمارات على العكس متاماً من اجلارة القطرية، فهي أش��د الدول 
اخلليجية عداء لإلس��المين، وق��ادت الثورات املضادة ف��ي العالم العربي 
للقض��اء على ثورات الربيع التي تصدِّر فيها اإلس��الميون املش��هد في عدة 
دول عربي��ة، وحتركاته��ا معروفة في دعم االنقالب ف��ي مصر، ودعم قوات 

حفتر في ليبيا، ومحاولة ضرب احلركة اإلسالمية في تونس.
أما الس��عودية، فلم تتخ��ذ موقفاً عدائياً من التيار اإلس��المي، ونظرت 
إليه نظرة مختلفة عن جماعات العنف املس��لح التي تتخذ أرضها مس��رحاً 
لعملياتها، واتس��مت عالقتها بالقوى اإلس��المية املعتدلة بالتغير املستمر 

صعوداً وهبوطاً، ولنأخذ مثاالً على ذلك: عالقتها بحركة حماس.
كان موقف السعودية من حماس يتسم في أسوأ أحواله بالفتور، لكنه 
لم يصل يوماً إلى العداء، فلم تصنف السعودية احلركة على أنها إرهابية، 
وظل��ت تتعامل مع مُمثلها في الرياض، وكان هناك تفاهم مش��ترك لوجود 

قنوات اتصال بينهما، إلى جانب جهود بذلتها اململكة إلعادة إعمار غزة.
وعلى الرغم من أن الس��عودية كانت تتجه حلل القضية الفلس��طينية 
عب��ر املنظم��ات الدولي��ة، إال أنها ل��م تقف في وج��ه حم��اس وتبنيها خيار 

املقاومة.
لك��ن الس��عودية اليوم في ظ��ل تولي قيادته��ا اجلديدة زم��ام األمور، 
ص��ارت أكث��ر انفتاح��اً على التيار اإلس��المي ورم��وزه، وهن��اك العديد من 

مظاهر هذا االنفتاح والتقارب:
ففي اليمن، دعمت السعودية حزب اإلصالح اليمني، ونّسقت معه في 

مواجهة جماعة احلوثي التي متثل الذراع اإليراني في اليمن.
وفي سوريا تدعم اململكة الفصائل اإلسالمية املعتدلة التي تقاتل على 
جبهتن في س��وريا ضد نظام بشار األس��د من ناحية، وضد تنظيم داعش 

من ناحية أخرى.
كم��ا ب��دا أن احلرك��ة اخت��ارت االنحياز ملعس��كر اململكة على حس��اب 
اجلانب اإليراني، وعلى الرغم من تلقيها دعماً سابقاً من إيران حتت ضغط 
الواق��ع، إال أنه��ا رفض��ت التماهي م��ع املوقف اإليران��ي في اليم��ن، وأّيدت 
الش��رعية، إضافة إلى رفض احلركة تأييد نظام بشار األسد حليف إيران، 
ما أثار س��خط اإليرانين الذين اتهموا حماس بإرسال املئات من عناصرها 

للقتال إلى جانب التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
ظهرت آثار هذا التقارب الس��عودي مع احلركة ف��ي لقاء القاهرة الذي 
جم��ع وف��د حم��اس واملخاب��رات املصرية، وظه��رت بصمات امللك س��لمان 

بوضوح على رعاية هذه املقابلة.
تفجيرات احل��رم النبوي األخيرة تبعتها بيانات إدانة من قبل جماعة 
اإلخ��وان في مص��ر، وكذلك حرك��ة حم��اس، والتنديد باس��تهداف اململكة، 
وهي تصريحات حملت لوناً من التقارب مع القيادة الس��عودية والش��عب 

السعودي.
ولم تكن اس��تضافة الرياض للش��يخ عبد املجيد الزنداني احملس��وب 
على تيار اإلخوان املس��لمن هي األخيرة من نوعها، حيث كان احتفاء امللك 
الس��عودي بالشيخ يوس��ف القرضاوي خالل دبلوماسية العشر األواخر، 

وهو لقاء تاريخي له مغزاه.
فالشيخ القرضاوي ال تتعامل معه اجلهات الرسمية باعتباره رئيس 
االحت��اد العاملي لعلماء املس��لمن فحس��ب، بل بالدرجة األول��ى باعتباره 
املرجعي��ة العلمية جلماع��ة اإلخوان املس��لمن واألب الروحي لها، وهو ما 
يعب��ر عن دخول اململكة في حالة جديدة من التعامل اإليجابي مع احلركة 

السعودية والحركة اإلسالمّية.. مرحلة النضج
بقلم: إحسان الفقيه

حركة حماس.. عنوان المقاومة الراشدة
أطل��ق ناش��طون على موق��ع التدوي��ن املصغر 
»تويتر« هاشتاغ »حماس منا ونحن منها« رداً على 
تصريح��ات ترك��ي الفيص��ل، رئيس االس��تخبارات 
الس��عودية األسبق، املس��يئة حلماس واملتهمة لها، 
وذلك في كلمت��ه التي ألقاها أم��ام مؤمتر املعارضة 
اإليراني��ة املنعقد ف��ي العاصمة الفرنس��ية باريس 

مؤخراً.
وق��ال الفيصل ف��ي تصريحاته: »إي��ران دعمت 
حرك��ة حم��اس واجله��اد اإلس��المي وح��زب الل��ه، 
ف��ي  الفوض��ى  إش��اعة  به��دف  القاع��دة  وتنظي��م 

املنطقة«.
م��ن جهتها أص��درت حركة حم��اس بياناً ردت 
فيه على اتهام الفيصل لها، جاء فيه: »إننا في حركة 
حماس نرفض هذه االفتراءات التي ال أساس لها من 
الصحة، وهي مجافي��ة للحقيقة والواقع، فالقاصي 
والدان��ي يعلم أن حماس حركة فلس��طينية مقاومة 
لالحت��الل الصهيون��ي داخل أرض فلس��طن، وذات 
أجندة فلسطينية خالصة لصالح شعبها وقضيتها 

وقدسها وأقصاها«.
وأضاف البيان: »إن هذه التصريحات تس��يء 
إال  إل��ى ش��عبنا وقضيتن��ا ومقاومتن��ا، وال تخ��دم 
االحت��الل الصهيون��ي، وتوف��ر له الذرائ��ع ملزيد من 

عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا«.
ب��ات واضحاً أن حرك��ة حماس متث��ل في عقل 
األمة اجلمعي، حالة املقاومة الراش��دة في مواجهة 
االحت��الل والع��دوان، وه��ي ثابت��ة عل��ى مبادئه��ا 
وهويته��ا، ومحافظ��ة عل��ى نس��ق تدّينه��ا، من غير 
تبدي��ل وال تغيي��ر، ولئ��ن كان��ت ظروف السياس��ة 
القاه��رة قد أجبرته��ا على التعامل م��ع إيران ضمن 
س��ياقات معين��ة ومح��ددة، إال أنه��ا حافظ��ت على 

هويتها اإلسالمية السّنية بجّدية وصرامة.
مح��ل  تك��ون  ت��كاد  جهادي��ة  حال��ة  جت��د  وال 
إجماع مختل��ف اجتاهات األم��ة وتياراتها الفكرية، 
كم��ا ه��ي ف��ي حال��ة حركة حم��اس، وه��ذا م��ا عّبر 
عن��ه مفك��رون وأكادميي��ون وعلماء ودع��اة وكتاب 
ف��ي مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي املختلف��ة خالل 
اليومن الس��ابقن، فالكل مجمع على تأييد حماس 
ومؤازرتها، رغم مساحات االختالف معها، ومستنكر 

إلدراجها ضمن املنظات التي توصف بأنها منظمات 
إرهابي��ة، ألنه��ا متثل ف��ي وجدانه��م جميع��اً حالة 
املقاومة الراشدة التي تنجذب إليها غالب اجتاهات 

األمة وتياراتها الفكرية والسياسية املختلفة.
ح��ال األنظم��ة السياس��ية العربي��ة، وبع��ض 
السياس��ين الذي��ن يس��ارعون إل��ى اته��ام حماس 
بأنه��ا ذراع م��ن أذرع��ة إي��ران ف��ي املنطق��ة، كحال 
القائ��ل )ألقاه في اليّم مكتوف��اً وقال له** إياك إياك 
أن تبتل باملاء(، فليتهم تركوا حماس في حالها ولم 
يش��اركوا في حصاره��ا وخنقها، والتكال��ب عليها، 
فإن لم يحسنوا إليها ويدعموها ويقفوا إلى جانبها، 
فليكفوا عن اإلساءة إليها، وليمسكوا عن مهاجمتها.
حماس حركة مقاومة إس��المية سّنية خالصة، 
ومبّرر وجودها حراستها ومحافظتها على مشروعها 
املقاوم، وهي ال تقوى على حراس��ة ذلك املشروع إال 
بإدامة تغذيته مباء احلياة، دعماً وتدريباً وتسليحاً 
وإعداداً، وهو ما يعني ضرورة التمويل الدائم، الذي 
إن توق��ف تضعض��ع املش��روع املق��اوم وانكش��ف 
ظهره، وأصب��ح لقمة س��ائغة للمحت��ل الصهيوني 
الذي يتربص به الدوائر، فأين تذهب حماس؟ ومن 
أين تستمد الدعم والتأييد والتمويل بعد أن أدار لها 

غالب األنظمة من أهل السّنة ظهورهم؟.
تلك األنظمة السياسية هي التي دفعت حماس 
دفعا كي تذه��ب إلى إيران، ولو أنه��ا وجدت عندها 
م��ا تريد )وفق ش��روطها وليس على ش��روطهم( ملا 
فعلت ذلك، ألن أش��اوس أنظمة أهل الس��نة حينذاك 

سيوفرون لها ما تريد وزيادة.
حماس حالة إسالمية معتدلة في نسق تدّينها 
اإلس��المي السّني، وحالة راش��دة في احملافظة على 
بوصلة جهادها ومقاومتها، فهي قد حددت وجهتها 
بدقة منذ بداية مسيرتها وإلى يومنا هذا، كما عّبرت 
ع��ن ذلك كل��ه في بيانه��ا األخير، »وتتبن��ى احلركة 
الفك��ر اإلس��المي الوس��طي، ومنفتح��ة عل��ى جميع 
مكونات ش��عبها وأمتها والعالم، وحرصت احلركة 
طوال مسيرتها على النأي بنفسها عن أي صراعات 

أو جتاذبات أو أجندات أخرى«.{

بقلم: بسام ناصر

إسرائيل نفذت هجمات  في سيناء 
بموافقة مصرية

كش��ف مصدر إس��رائيلي رفيع املستوى عن قيام 
طائرات إس��رائيلية مس��ّيرة بقصف مواقع لتنظيمات 
وصفه��ا »باإلرهابي��ة« ف��ي س��يناء، بعل��م وموافق��ة 

السلطات املصرية في السنوات األخيرة.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مس��ؤول إس��رائيلي 
س��ابق قول��ه إن الهجم��ات ُنفذت مببارك��ة مصر، كما 
نقل��ت عن يائير غوالن نائب قائد اجليش اإلس��رائيلي 
قوله إن العالقات اإلس��رائيلية املصرية لم تكن أفضل 
ح��االً مما هي عليه اليوم، وأض��اف »أن األمر ال يتعلُق 

بعالقة عاطفية، وإمنا بتقاسم قيم مشتركة«.
ومن��ذ أيل��ول 2013 تش��ن ق��وات مش��تركة م��ن 
اجليش والش��رطة املصرين حملة عس��كرية موسعة 
لتعقب ما تصفها بالعناصر »التكفيرية« في محافظة 
ش��مال س��يناء، حيث ينش��ط تنظيماً »والية سيناء« 
و»أجن��اد مص��ر« اللذان نف��ذا هجم��ات أدت إلى مقتل 

املئات من عناصر اجليش والشرطة.
ويأت��ي ه��ذا الكش��ف ف��ي ظ��ل تق��ارب مص��ري 
إسرائيلي، حيث التقى وزير اخلارجية املصري سامح 
ش��كري يوم األحد رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامن 
نن ياهو ف��ي القدس احملتلة، في زيارة قال مس��ؤول 

إسرائيلي إنها ستمهد لزيارة نن ياهو ملصر.
وتعّد زيارة ش��كري إلسرائيل خطوة متقدمة، في 

ما يعد مس��اراً من التق��ارب بن مصر وإس��رائيل بعد 
تول��ي الرئيس عب��د الفتاح السيس��ي احلكم في مصر 
إث��ر إطاحت��ه بالرئيس محمد مرس��ي ف��ي الثالث من 

متوز 2013.
وفي األشهر القليلة املاضية أثنى كبار املسؤولن 
اإلس��رائيلين عل��ى قيادة السيس��ي ملص��ر، ووصفوه 

بالرجل املناسب.
وقال مس��ؤول دبلوماسي إس��رائيلي إن اجتماع 
ن��ن ياه��و وش��كري مت ف��ي أج��واء وصفه��ا باجليدة 
للغاية، ف��ي حن ذك��رت اإلذاعة العامة اإلس��رائيلية 
أن زي��ارة وزير اخلارجية املصري قد تأتي في س��ياق 
حتضير زي��ارة محتملة لرئي��س الوزراء اإلس��رائيلي 

للقاهرة.
وف��ي آذار 1979 وقعت مصر وإس��رائيل معاهدة 
اس��تعادة  عل��ى  نص��ت  أميركي��ة،  برعاي��ة  للس��الم 
مصر ش��به جزيرة س��يناء كامل��ة مقابل س��الم كامل 
وعالق��ات دبلوماس��ية واقتصادية وثقافي��ة طبيعية 

مع إسرائيل.
وشملت االتفاقية تسع مواد أنهت احلرب وأعلنت 
الس��الم رس��مياً بن مصر وإس��رائيل، وأكدت احترام 
الس��يادة واألراضي واالنس��حاب من س��يناء وضمان 

أمن احلدود، وما يستتبعه من ترتيبات.{
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»إسرائيل« تحاصر 
المنظمات غير الحكومية

أق��ر الكنيس��ت اإلس��رائيلي )البرمل��ان( 
قانون��اً موض��ع ج��دل يرغ��م املنظم��ات غير 
احلكومي��ة الت��ي تتلق��ى القس��م األكب��ر م��ن 
متويله��ا من حكوم��ات أجنبي��ة، بالتصريح 
عنه رسمياً، في وقت اعتبر االحتاد األوروبي 
أن القان��ون يه��دد بتقوي��ض الدميوقراطية 
وحري��ة التعبي��ر، وقال��ت جماع��ة حقوقية 
إس��رائيلية ب��ارزة إنها س��تقيم دع��وى ضد 

القانون أمام احملكمة العليا.
ومت��ت املصادق��ة عل��ى القان��ون ال��ذي 
يق��ول منتق��دوه إن��ه يس��تهدف اجلمعي��ات 
اليسارية املناهضة لالستيطان في األراضي 
الفلس��طينية والناش��طة م��ن أج��ل حق��وق 
اإلنس��ان، ب���57 صوت��اً ف��ي مقاب��ل 48 بعد 

مناقشات طويلة.
وجاء ف��ي مقدمة القانون أنه يهدف إلى 
»معاجل��ة ظاه��رة املنظمات غي��ر احلكومية 
التي متث��ل مصال��ح أجنبية ل��دول أجنبية، 
فيم��ا تتحرك حت��ت س��تار منظم��ات محلية 

تسعى إلى خدمة مصالح اإلسرائيلين«.

فياض يطرح أفكارًا إلحياء 
الحياة السياسية

الفلس��طيني  ال��وزراء  رئي��س  اقت��رح 
الس��ابق الدكتور س��الم فياض خطة إلعادة 
إحي��اء احلياة السياس��ية الفلس��طينية تبدأ 
باالتفاق عل��ى برنامج مرحل��ي لفترة زمنية 
االنقس��ام،  إنه��اء  خالله��ا  يج��ري  مح��ددة 
وإعادة توحيد جميع القوى السياسية حتت 

إطار منظمة التحرير.
وق��ال في��اض ف��ي محاض��رة قدمها في 
مركز »مس��ارات« في رام الل��ه بحضور عدد 
كبي��ر م��ن ق��ادة الق��وى السياس��ية وممثلي 
املؤسسات وأس��اتذة اجلامعات والناشطن 
وق��ادة ال��رأي، إن هناك حاج��ة لالتفاق على 
برنامج إجماع وطني مرحلي يحقق الشراكة 
الكامل��ة في حتمل املس��ؤولية على صعيدي 
التمثيل الفلس��طيني وإدارة الشأن الداخلي. 
وأض��اف أن برنامج املنظمة يج��ب أن يبقى 
م��ن دون تغيير، وحتتفظ املنظم��ة مبكانتها 
كممث��ل ش��رعي وحيد للش��عب الفلس��طيني 
إل��ى أن يصب��ح توس��يع عضوي��ة املنظم��ة 
ممكناً، سواء من خالل االنتخابات أو أي آلية 

موضوعية أخرى يتم التوافق عليها.

طهران تشكو »تقصير« 
واشنطن في رفع العقوبات

عش��ية الذكرى الس��نوية األولى إلبرام 
االتف��اق الن��ووي بن إي��ران والدول الس��ت، 
ش��كت طهران من تقصير واش��نطن في إيفاء 
التزاماته��ا برف��ع العقوب��ات املفروضة على 

إيران.
ف��ي لن��دن، ُعقد اجتم��اع ب��ن املصرف 
املركزي اإليران��ي ووزارة اخلزانة األميركية 
ومصارف دولية تتخذ العاصمة البريطانية 
وزي��ر  ووض��ع  العقوب��ات.  ناق��ش  مق��راً، 
هامون��د  فيلي��ب  البريطان��ي  اخلارجي��ة 
االجتم��اع في إطار »محاول��ة لتحقيق تقّدم« 
في مسألة تردد مصارف كبرى في العمل مع 

إيران، خشية تعّرضها لعقوبات أميركية.
وأعل��ن عب��اس عراقج��ي، نائ��ب وزي��ر 
اخلارجي��ة اإليران��ي، أن بالده تس��لّمت ثمن 
32 طن��اً م��ن امل��اء الثقي��ل باعت��ه للواليات 
املتح��دة. وأض��اف في إش��ارة إل��ى االتفاق: 
»هناك قيود تفرض نفسها من خارج االتفاق، 

وهن��اك قيود ناجمة م��ن العقوب��ات، لم ُتلغ 
بع��د«. واعتب��ر ان واش��نطن »تتعام��ل م��ع 
مل��ف العقوبات مبعايير مزدوج��ة، اذ تعلن 
رفعها عن إيران وضرورة تعاون الش��ركات 
واملص��ارف األجنبية معه��ا، وتؤكد من جهة 
أخرى على بقاء إج��راءات العقوبات األولية 
على إي��ران، وحتذر الش��ركات األميركية من 
التعامل معها«. وأكد أن طهران »لن تضّحي 

بحزب الله )اللبناني( ألجل أي شيء«.

نصف األوروبيين خائفون 
من الالجئين

أظهر اس��تطالع لل��رأي ُنش��رت نتائجه 
االثن��ن أن نحو نصف األوروبين يش��عرون 
ب��أن وص��ول الالجئ��ن يزيد خط��ر حصول 
كثي��رون  وي��رى  بالده��م  ف��ي  هجم��ات 
وخصوص��اً في ش��رق أوروبا أنه��م ميثلون 

عبئاً على اقتصادات بالدهم.
ووجد مركز »بيو« لألبحاث الذي يتخذ 
واش��نطن مقراً له أن نس��بة الذي��ن يعتقدون 
أن«الالجئ��ن س��يزيدون احتم��ال حص��ول 
إرهاب ف��ي بلده��م« كانت بن نس��ب أخرى 
46 ف��ي املئ��ة ف��ي فرنس��ا و52 ف��ي املئة في 
بريطاني��ا و61 ف��ي املئة في أملاني��ا و71 في 

املئة في بولونيا و76 في املئة في املجر.
وعندما سئل املشاركون في االستطالع 
الذي ش��مل عش��ر دول عما إذا كان الالجئون 
ميثلون عبئ��اً ألنهم يحصل��ون على وظائف 
ومزايا ادلوا بأجوبة متنوعة من 31 في املئة 
من األملان الذي��ن وافقوا على ذلك إلى 82 في 

املئة من املجرين.

إيران توّجه اتهامات بالتجّسس 
إلى لبناني وآخرين

أفاد موقع ميزان اإلخباري الرسمي بأن 
الس��لطة القضائية في إيران وجهت اتهامات 
ال��ى ثالثة محتجزين إيراني��ن من مزدوجي 

اجلنسية ولبناني محتجز أيضاً في إيران.
واعتقل ع��دد كبير م��ن اإليرانين الذين 
يحمل��ون جنس��ية مزدوج��ة م��ن الوالي��ات 
املتح��دة وبريطاني��ا وكن��دا وفرنس��ا خ��الل 
األش��هر األخيرة وأبقوا ره��ن االحتجاز بتهم 
متنوع��ة ش��ملت التجس��س والتع��اون م��ع 

حكومة معادية.
ونق��ل املوق��ع ع��ن ممث��ل االدع��اء ف��ي 
طه��ران عب��اس جعف��ري دول��ت أب��ادي أنه 
»بع��د توجي��ه االتهام��ات أحيل��ت الدعاوى 
املقام��ة على البريطاني��ة - اإليرانية نازانن 
اإليران��ي   - واألميرك��ي  راتكلي��ف  زج��اري 
س��ياماك نام��ازي والكندي��ة - اإليرانية هما 
هودفر واألميركي - اللبناني نزار زكا... على 

احملكمة التخاذ اإلجراءات«.
االتهام��ات  ع��ن  تفاصي��ل  ي��ورد  ول��م 
املوجه��ة إلى األربعة. كما ل��م يفصح عما إذا 
كان��ت احملكم��ة التي أحيلت الدع��اوى عليها 
بالقضاي��ا  املعني��ة  الثوري��ة  احملكم��ة  ه��ي 

املتعلقة باألمن.

ساندرز ينضم
 إلى حملة كلينتون

 أعل��ن الس��يناتور الدميوقراطي بيرني 
ساندرز رسمياً دعمه للمرشحة في الس��باق 
الرئ��اسي من حزبه هيالري كلينتون، منهياًَ 
بذل��ك حمل��ًة متي��زت بتوج��ي��ه االنت��قادات 
الالذعة ملنافسته في االنتخابات التمه��يدية 

للفوز بترش��يح احلزب لسباق الرئاسة.
وأوضح السيناتور عن والية فيرمونت 
أن كلينت��ون »قد فازت في عملية االنتخابات 
التمهيدية الدميوقراطية«، مؤكداً أنه سيبذل 
الرئيس��ة املقبل��ة  م��ا بوس��عه لك��ي تك��ون 

للواليات املتحدة.
يوص��ف  ال��ذي  س��اندرز،  وكان 
ب�»الدميوقراط��ي االش��تراكي« ق��اد معرك��ة 
متهيدي��ة شرس��ة متي��زت بحصوله��ا عل��ى 
متي��ز  اذ  الش��باب،  األميركي��ن  م��ن  الدع��م 
خطابه خصوصاً مبهاجمة »وول س��تريت« 

وأسواق املال.
ورداً على إعالن س��اندرز، أصدر دونالد 
ترامب، املرشح املفترض للحزب اجلمهوري، 

بيان��اً اعتبر فيه أن س��اندرز أصبح طرفاً في 
»نظام ُمزور« بتأييده لكلينتون.

36 ألف نازح في معارك 
جوبا

أعلن��ت األمم املتح��دة، أن املع��ارك التي 
ش����هدتها عاص��م��ة جن��وب الس��ودان من��ذ 

اجلم��عة، أدت إلى ن��زوح 36 ألف شخص.
وش��هدت جوب��ا، م��ن مس��اء اجلمع��ة 
حت��ى االثنن املاض��ي مواجه��ات دامية بن 
قوات موالية للرئيس س��لفا كي��ر ومتمّردين 
س��ابقن تابعن خلصمه نائب الرئيس رياك 
مشار. واستجاب املسؤوالن لدعوات األسرة 

الدولية بإعالن وقف إطالق النار.
وقال��ت املتحدثة باس��م مكتب تنس��يق 
الش��ؤون االنس��انية ل��ألمم املتحدة فانيس��ا 
هوغين��ن إن »املعارك األخي��رة منذ اجلمعة 
أدت إل��ى نزوح 36 ألف ش��خص«، موضحة 
أن هذا العدد ُمرّش��ح لالرتفاع ألن الوضع ما 

زال قابالً لالنفجار. 
وأطلقت األمم املتحدة نداء دولياً، جلمع 
مبل��غ 952 ملي��ون دوالر لتموي��ل احلاجات 
اإلنسانية في السودان للعام 2016، أغلبها 

للمتأثرين بالنزاع في إقليم دارفور.

سنُّ واهب الدم وجنسه 
يؤثران على المتلقي

 أظهرت دراس��ة كندية نش��رت نتائجها 
أن  ميديس��ن«  انترن��ل  »غاّم��ا  مجل��ة  ف��ي 
األش��خاص الذي��ن يتلق��ون وح��دات دم من 
واهب��ن إناث أو ش��بان من اجلنس��ن لديهم 

حظ�����وظ أدنى في البقاء على قيد احلياة.
املرض��ى  أن  إل��ى  الباحث��ون  وخل��ص 
الذي��ن تلق��وا وح��دات دم م��ن ام��رأة كان��وا 
األس��باب  ملختل��ف  وف��اة  خط��ر  يواجه��ون 
أكب��ر ب�8 ف��ي املئة ل��كل وح��دة باملقارنة مع 
األش��خاص احلاصلن على وح��دات دم من 
واهب رج��ل. وبذل��ك، يواجه املري��ض الذي 
أعطي سّت وحدات دم خطر وفاة بنسبة 36 
ف��ي املئة بعد س��نة، إذا م��ا كان الدم مصدره 
واهبة امرأة، مقارنة مع 27 في املئة في حال 
كان الواهب رجالً. والح��ظ الباحثون نتائج 
مش��ابهة ل��دى االش��خاص الذي��ن يتلق��ون 
وحدات دم من شبان بن سن 17 و20 عاماً. 
فقد كان خطر الوفاة أعلى بنس��بة 8 في املئة 
عن كل وح��دة دم منقول��ة مقارنة مع اخلطر 
القائ��م في حال كان عمر واه��ب الدم يتراوح 

بن 40 و50 عاماً.

آشتون كارتر: حرية أكبر 
لضرب طالبان

أكد وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر، 
اّن قائ��د الق��وات األميركي��ة في أفغانس��تان 
اجلنرال جون نيكلس��ون س��يملك ق��دراً أكبر 
م��ن احلري��ة ف��ي توجي��ه ضرب��ات حلرك��ة 
»طالبان« مبوجب س��لطات جديدة واس��عة 

الن��طاق أق��رها الرئيس باراك أوباما.
كاب��ول  زيارت��ه  خ��الل  كارت��ر  وج��دد 
التش��ديد عل��ى دعم واش��نطن لق��وات األمن 
األفغانية، غ��داة التزام بالده وحلف ش��مال 
األطلس��ي بالبقاء ف��ي أفغانس��تان، واالبقاء 

على آالف من جنودهما في البلد املضطرب.
وأشار كارتر، خالل مؤمتر صحافي مع 
الرئيس األفغاني أشرف غني، الى أّن »قوات 
وإرادة  حماس��ة  أظه��رت  األفغاني��ة  األم��ن 
وصالب��ة في وج��ه الع��دو املس��تمر« مؤكداً 

ثقته في قدراتها.

لقطات سريعة

هو عيد للصائمين القائمين
 رغم كثرة الجراح

بقلم: ياسر الزعاترة
يعتق��د كثيرون أن مفه��وم العيد في اإلس��الم هو لون من الف��رح املجاني 
ال��ذي ميكن أن يتوف��ر في األع��راس واملناس��بات االجتماعي��ة التقليدية التي 
يعرفه��ا الناس في حياتهم اليومية، ومن هنا تتكرر على ألس��نتهم في س��ياق 
العيد مقوالت جتّرده من الفرح تبعاً ألحوال األمة املعقدة واجلراحات الكثيرة 
الت��ي يتواصل نزفه��ا على نحو اس��تثنائي في اآلون��ة األخيرة. ب��ل إن مقولة 
املتنبي الش��عرية الشهيرة »عيد بأية حال عدت يا عيد، مبا مضى أم ألمر فيك 
جتديد« تكاد تتحول إلى الزمة على األلسنة، فيما يذهب البعض إلى أن العيد 
للصغ��ار وليس للكب��ار الذين تزدحم حياتهم بالهم��وم والواجبات التي يأتي 

العيد ليضيف إليها أعباء جديدة، وال سيما لذوي الدخل احملدود.
واحلال أن العودة إلى األصول في س��ياق مفهوم العيد وطقوسه قد تعيد 
اإلنسان املسلم إلى حقيقة العيد كما أرادها الدين احلنيف، وإلى جوهره الذي 

ال ينزع عنه صفة العيد في أي حال من األحوال.
نتذكر هنا وصف النبي له بيوم اجلائزة، أو اليوم الذي توزع فيه اجلوائز، 
أي األج��ور العظيمة عل��ى الصائمن والقائمن، ويكفي أن يتخيل املرء املس��لم 
حقيقة أن عامالً مضى عليه ش��هر كامل يكّد ويتعب، وجاء اليوم الذي سيأخذ 
فيه أجره كامالً دون نقصان، بل مع كثير من الزيادة على سبيل املكافأة، ولله 

املثل األعلى.
في رمضان يصوم املس��لم شهراً كامالً، ويضيف إلى ذلك القيام في الليل، 
وه��و يعل��م أن الله عز وج��ل خّص هذا الش��هر بأجر عظيم مل��ن صامه وقامه، 
فكي��ف ال يفرح يوم العيد بعد أن مّن الله عليه بأن أعانه على الصيام والقيام، 

ثم أكرمه باألجر اجلزيل لقاء ذلك.
إن��ه الفرح بالطاعة، »ق��ل بفضل الله وبرحمته فبذل��ك فليفرحوا هو خير 
مم��ا يجمعون«، والطاعة هي الصيام بالنس��بة إلى عي��د الفطر، كما هي احلج 
ف��ي عيد األضحى، رغم أن احلج يبدو مختلفاً م��ن حيث قلة من يحجون، لكن 
يوم عرفة ومن ثم يوم النحر الذي يش��ارك فيه كل القادرين بتقدمي األضاحي 
ه��و نوع من الطاعة التي تس��تحق الفرح، فضالً عن صي��ام يوم عرفة للتوحد 

مع مشاعر احلجاج الواقفن بذلك الصعيد الطاهر.
الف��رح في اإلس��الم هو فرح بالطاعة، والطاعة تس��تحق الف��رح ملن أدرك 
تأثيرها في نفوس املؤمنن، وهي ال ترتبط بالصيام واحلج فحسب، بل تشمل 
الصالة والصدقة وس��ائر القربات إلى الله، وكان النبي عليه الصالة والسالم 
يق��ول عن الصالة: »أرحنا بها يا بالل«، وفي العموم فإن ش��عور املؤمن برضا 
الله أو اقترابه من رضاه هو الس��بيل إلى الس��عادة، ألنها املدخل إلى السعادة 

األبدية في الدار اآلخرة.
أم��ا أحوال األمة فهي ليس��ت ن��ادرة، إذ مرت مبثلها طوال ق��رون دون أن 
يطالب أحد بإلغاء العيد، فيما ال ينبغي املبالغة في تصوير احلال على النحو 
ال��ذي يجري. صحي��ح أن هجمة عاتية تواجهها األمة ف��ي أكثر من مكان، لكن 
ذل��ك ال ينبغ��ي أن يلفت االنتباه ع��ن أنها أمة تقاوم وال تستس��لم، بل ال تعرف 

االستسالم.
خالص��ة الق��ول أن العي��د يس��تحق فرح��ة الصائم��ن والقائم��ن في كل 
األحوال، لك��ن األمة أيضاً بخير وفي جس��دها الكثير م��ن العافية الذي يحول 
بينها وبن االستس��الم أمام هجمات األعداء، بل يؤك��د أن خروجها من احملنة 

مؤكد بحول الله.
إال أنن��ا في كل األحوال إزاء فرح إيجابي ال ينس��ي أصحابه واجبهم جتاه 
دينه��م وأمته��م، وخي��رة رجالها من ش��هداء وأس��رى ومجاهدي��ن. تقبل الله 

الطاعات وكل عام ونحن وأنتم وأمتنا بألف خير.{

داف��ع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ع��ن اقتراحه توطن عدد كبير من 
الالجئن السورين في تركيا.

وأعلن أردوغ��ان في الثاني من متوز احلالي أن احلكوم��ة التركية تعمل على 
مش��روع من ش��أنه الس��ماح في نهاي��ة املطاف للراغب��ن من الالجئن الس��ورين 

باحلصول على اجلنسية التركية.
وأثار مش��روع أردوغان -الذي قد يشمل توطن ثالثمئة ألف شخص بحسب 
صحيف��ة »خب��ر ت��ورك«- موج��ة انتقادات عل��ى الش��بكات االجتماعي��ة، وعبرت 

املعارضة البرملانية عن رفضها له.
ونقلت وسائل اإلعالم عن أردوغان يوم االثنن اقتراحه بأن يتمكن السوريون 
من االستفادة من ازدواج اجلنسية والبقاء في تركيا بعد انتهاء احلرب في بالدهم. 
وس��أل: »هل هو ش��رط أن يع��ود حاملو اجلنس��ية املزدوج��ة إلى بلده��م األم؟«، 
وأعطى مثاالً على ذلك بعش��رات اآلالف من العمال األت��راك الذين ذهبوا إلى أملانيا 
أوائل س��تينات القرن املاضي، قائالً إن »أحداً لم يس��ألهم إذا كانوا س��يعودون إلى 

تركيا أم ال؟«.
وف��ي محاول��ة لتهدئة املخ��اوف داخل تركيا حول املش��روع ال��ذي لم تتضح 
معامل��ه بع��د، أكد أردوغ��ان أن ل��دى بالده مس��احة كبي��رة مبا يكفي الس��تيعاب 

السورين، بحسب ما ذكرت صحيفة حرييت. 
وق��ال: »ال ش��يء نخش��اه، ه��ذا البل��د موط��ن ألكث��ر م��ن 79 ملي��ون نس��مة 
)يعيش��ون( على مساحة 780 ألف كيلومتر مربع«، مشيراً في املقابل إلى أن »85 

مليوناً يعيشون في أملانيا على مساحة أصغر مبرتن«.{

أردوغان يدافع عن مشروعه
لتوطين الجئين سوريين
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هذا ما حدث في باريس.. مهرجان للمعارضة اإليرانّية في الخارج
 ف��ي التاس��ع م��ن مت��وز ف��ي العاصم��ة الفرنس��ية 
باريس، احتشد عش��رات اآلالف من الناشطن اإليرانين 
املعارض��ن للنظ��ام؛ ليقول��وا إن الوق��ت ح��ان ليتنفس 
الش��عب اإليران��ي أنس��ام احلري��ة ويتخلص م��ن الظلم 
واالستبداد الذي عاشه خالل العقود املاضية، مبشاركة 

وتضامن عربي ودولي منقطع النظير.
 أكثر من مائة ألف ش��خص قالوا كلمتهم على لسان 
رئيس��ة املعارضة اإليراني��ة مرمي رج��وي، التي طالبت 
الش��عب اإليراني بالثورة على النظام، مؤكدة أن إسقاط 

ذلك النظام يعني إحالل السالم في املنطقة.
 وأمام سياسين وإعالمين من مختلف دول العالم، 
أضاف��ت رجوي أن النظ��ام اإليراني متخ��وف من ازدياد 
ش��عبية املقاومة في الداخ��ل واخلارج، مطالب��ة النظام 
»املتهالك« باالعتراف باملقاومة اإليرانية وحقها الشرعي 

في املشاركة باحلكم وإدارة البالد.
 وكش��فت أن نظ��ام والية الفقيه حاول التس��تر على 
فش��له بإدارة البالد بالتدخل في ش��ؤون الدول املجاورة 
واملش��اركة باحلرب الس��ورية، موضحة أن النظام دفع 
بقراب��ة 70 أل��ف مقات��ل إلى س��وريا، لدعم نظام األس��د 

الهش، ما أدى إلى فقدانه الكثير من عناصره.
واعتب��رت زعيم��ة املعارض��ة في املنف��ى أن األموال 
الت��ي جنته��ا إيران م��ن بيع نفطه��ا بعد رف��ع العقوبات 

الدولية عنها ذهبت في أتون احلرب في سوريا.
 وش��ددت مرمي رجوي، على أن إس��قاط نظام والية 
الفقيه هو احلل الوحيد إلخراج إيران من واقعها املتردي 
سياس��ياً واقتصادياً وحتى عسكرياً، مضيفة: »علينا أن 
نقول ال ألصحاب العمائم الس��وداء والبيضاء؛ فليس��قط 

نظام والية الفقيه«.
إرهاب يتخطى احلدود

رئي��س  ق��ال  املؤمت��ر،  ف��ي  مش��اركته  وخ��الل   
االس��تخبارات العام��ة الس��عودي األس��بق األمير تركي 
الفيص��ل، إن اخلميني حاول ف��رض وصايته على الدول 
العربية واإلس��المية املج��اورة حتت مفه��وم »الثورة«، 

األمر الذي خلّف نزاعات كبيرة في دول اجلوار.
 وأوض��ح الفيص��ل أن نظام املاللي ف��ي إيران يدعم 
جماعات طائفية لزعزعة االس��تقرار في الدول املجاورة، 
قائالً: »ال نس��مح للنظام اإليراني بالتدخل في الش��ؤون 
الداخلي��ة لل��دول العربية«، مضيف��اً أن القم��ع في إيران 
ال يقتص��ر على املعارضن، بل يش��مل األقليات، ال س��يما 

العرب، والسنة، واألكراد.
 وأك��د دع��م اململك��ة العربي��ة الس��عودية والعال��م 
اإلس��المي أجم��ع لالنتفاضات التي اش��تعلت في جميع 
أنح��اء إي��ران ض��د نظ��ام املالل��ي مس��تطرداً: »نحن في 
العال��م اإلس��المي نق��ف معك��م قلب��اً وقالب��اً، نناصركم 

وندعو الباري أن يسدد خطاكم«.
وأجمعت الوفود العربية املش��اركة في املؤمتر على 
ضرورة إسقاط نظام املاللي؛ كي يعم السالم في املنطقة 
وينتهي مسلس��ل اإلرهاب األس��ود الذي بات يس��تهدف 

معظم عواصم العالم دون أي متييز.

تفاعل شعبي
 »FreeIran« وخارج أسوار املؤمتر، تصّدر وسم
القائم��ة األكثر تفاعالً ف��ي موقع تويتر، مبش��اركة مئات 
اآلالف من الناشطن اإليرانين والعرب واألحواز وغيرهم 

من األجانب مع شعارات املؤمتر.
 وكت��ب أحد املغردين: »مرمي رجوي ليس��ت س��ّنية 
بل ش��يعية، إذن ال توجد مشكلة بن السّنة والشيعة في 
التعايش، املشكلة في من يزرع الكره ويعمل لنشره وهو 
النظ��ام احلال��ي..«. وأضاف مغ��رد ث��ان: »دول اخلليج 
صبرت صبر أيوب على ممارس��ات النظام اإليراني حتى 
أصب��ح الصب��ر ال يطاق وب��ات زوال نظام املالل��ي مطلباً 

حتمياً وشعبياً«.

ثال��ث:  مغ��رد  وتاب��ع   
»م��ن ح��ق ه��ذا الش��عب أن 
يطالب باحلياة، فقد استأثر 
الرغي��دة  باحلي��اة  املالل��ي 
على حس��اب الش��عب الذي 

يتضّور جوعاً«.
 وطالب أحد الناشطن 
األح��واز  الع��رب  ب�»من��ح 
مقع��داً ف��ي مجل��س جامعة 
باعتب��ار  العربي��ة،  ال��دول 

األح��واز دول��ة محتل��ة، وتدوي��ل القضي��ة ومنحهم حق 
تقرير املصير«.

 واعتبر بعض املغردين حضور األمير تركي الفيصل 
والوفود العربية إلى املؤمتر رس��الة قوية ملاللي طهران، 
حيث قال أحد الناشطن: »إن تركي الفيصل كان حاضراً 
في الصف األول ملؤمتر املعارضة اإليرانية.. وهي رسالة 

ستصل ملاللي طهران«.{ بقلم: محمد صيام

بقلم: صالح النعامي

بوصفها طائفية.
عل��ى الرغم من أن عدداً من مؤسس��ي حزب الدع��وة وقادته كانوا جزءاً 
من جماعة اإلخوان املس��لمن في العراق، إال أن ه��ذا احلزب، مع بقية القوى 
اإلس��المية الش��يعية، قّدم��وا منوذج��اً للعجز عن جت��اوز الهوي��ة املذهبية 
الضيق��ة، وأنتجوا مصائ��ب عديدة، جّرها االس��تقطاب الطائفي الذي أصّروا 
عل��ى تعزي��زه. يتلخ��ص مش��روع األح��زاب الطائفي��ة املهيمنة عل��ى نظام 
احملاصصة، في التسعير الطائفي، والفساد املتسربل برداء الدين والطقوس 

املذهبية.
الفس��اد ونهب امل��ال العام يجري مبع��دالٍت غير طبيعي��ة، فمن يصّدق 
أن بل��داً نفطي��اً كالع��راق يعاني أبناؤه م��ن عدم توفر اخلدمات األساس��ية، 
وم��ن بنيٍة حتتيٍة س��يئة، مع فش��ل أمني. تواجه األح��زاب احلاكمة كل هذه 
التحديات بتعزيز الطقوس��ية الش��يعية، والتش��جيع على تكوي��ن املواكب 
وزي��ارة األضرحة، عبر منح إجازاٍت ملوظفي الدولة في املناس��بات الدينية. 
عم��ٌل تقليدي ميكن أن نش��هده من أحزاب إس��المية كثي��رة، ال متلك برنامج 
عم��ل، وال مش��روعاً اقتصادي��اً، فتغط��ي على فش��لها وعلى الفس��اد والنهب 
احلاصل في مؤسس��ات الدولة، مبحاولة دغدغة مشاعر الناس بالشعارات 

والطقوس الدينية، واللعب على صراعات الهوية.
تش��ّكل مناذج الفش��ل في العراق عبرًة ملن يعتبر. لك��ن، ال يبدو أن أحداً 
يعتبر بالفعل، فاس��تغاثات بعض النخ��ب العربية بالقوى الغربية تتوالى 
لتخليصه��ا م��ن الديكتاتورية، والتحش��يد عل��ى الهوية املذهبية يتوّس��ع، 
وتنض��م إلي��ه نخٌب جدي��دة، وأح��زاب سياس��ية ال تغ��ادر مربع التس��عير 
الطائفي. وهكذا، يتصاعد العنف، وتتمّدد مناذج الفشل في العراق إلى بقية 

املشرق العربي.{

حص��د تفجي��ر الكرادة، في نهاية ش��هر رمض��ان، أرواح أكث��ر من 280 
قتي��الً عراقي��اً. لم يكن التفجي��ر األول ولن يكون األخير، في سلس��لٍة متصلٍة 
م��ن اجلرائم بحق الش��عب العراقي ال��ذي حتول أفراده إل��ى أرقام جافة في 
وس��ائل اإلعالم، ُتْذكر مآس��يها ألخذ العلم، وال تتعاطى وس��ائل اإلعالم هذه 
م��ع تلك املج��ازر املرعبة إال مبا يخ��دم أجندتها السياس��ية والطائفية. األهم 
هو العراق نفس��ه: كي��ف وصل إلى هذه املرحلة من ضع��ف الدولة وتآكلها، 

وتفّكك املجتمع، وغياب األمن؟ 
ال ب��ّد م��ن العودة إل��ى حلظة االحت��الل األميرك��ي للع��راق، فهي حلظة 
مفصلية، ال ينبغ��ي جتاهلها أو التهوين من آثارها املس��تمرة. جاء االحتالل 
بنم��وذٍج يق��وم على دميقراطي��ة اجلماع��ات املذهبية واإلثنية، ومت تقس��يم 
الش��عب العراقي إلى ش��يعة وس��نة وأكراد، وترتي��ب العملية السياس��ية، 
واملناصب األساسية، في إطار احملاصصة بن هذه اجلماعات. ُصِمّم منوذج 
الدول��ة العراقية اجلديدة على أس��اس تكّون املجتم��ع العراقي من جماعاٍت 
مختلفة )ضمن تقس��يٍم اعتباطي يعترف بالقومية الكردية، ويقّس��م العرب 
س��نًة وش��يعة(، حتتاج إلى التفاهم بينها لتقاس��م الس��لطة وإدارة الدولة، 
وب��دالً من وجود جماعٍة وطنيٍة لها هوية مش��تركة، تتنافس داخلها وضمن 
االنتماء له��ا األحزاب السياس��ية على متثيل مصاحلها، ص��ارت اجلماعات 

املذهبي��ة والعرقية كياناٍت سياس��يًة تتنافس داخ��ل كٍلّ منها األحزاب على 
متثيل مصاحلها داخل الدولة، في مقابل اجلماعات األخرى. 

ماذا ع��ن الذي��ن حكموا الع��راق بعد االحت��الل؟ كان ه��ؤالء معارضن 
لنظام الرئيس صدام حس��ن، وكانوا يعّددون نقاط فش��له، ويش��يرون إلى 
اس��تبداده وتس��لطه، وفش��ل نظام صدام ف��ي أم��وٍر عديدة، لعل م��ن أهمها 
فش��له في الدفع نحو التحديث في العراق، بالعودة إلى العشائرية وصالت 
القرابة، باعتبارها حامياً أساسياً للحكم التسلطي، فتحّول حزب البعث إلى 
واجهٍة حلكٍم عشائري، وُضِربت األحزاب كلها، واسُتخدمت القومية العربية 
شعاراً تبريرياً للنظام، فيما اس��ُتبدلت الهوية العربية بالهوية العشائرية، 

وُحكمت الدولة باالرتكاز على القرابة واحملسوبيات.
واجهت األحزاب والقوى اإلسالمية الشيعية هذا النموذج بنموذٍج يقوم 
عل��ى الهوي��ة الطائفية في تعريف ال��ذات واملجتمع والدولة، وعلى س��رديٍة 
تزعم أن حكم العراق »س��ّني«، وأن على الكتلة الش��يعية أن تس��تعيد حقها 
في حكم العراق، أي أن هذه املعارضة اس��تهدفت النظام بالدعاية الطائفية، 
لتب��ّرر طائفيته��ا هي، وفّس��رت العش��ائرية وص��الت القرابة داخ��ل النظام 

نماذج الفشل في العراق.. وتفشي الفساد والطائفية
بقلم: بدر اإلبراهيم

صفعات نتن ياهو وابتذال السيسي.. إزاء الملف الفلسطيني
يدرك صناع القرار في ت��ل أبيب طابع األصداء التي 
ميك��ن أن ُيحدثها ق��رار الرقابة العس��كرية اإلس��رائيلية، 
الكش��ف ع��ن ش��ن طائ��رات ب��دون طي��ار تابع��ة جليش 
االحت��الل مئ��ات الغ��ارات داخ��ل س��يناء ض��د عناص��ر 
»والية س��يناء«، بناًء على طلب زعي��م االنقالب في مصر 
عب��د الفتاح السيس��ي ومباركته. فعندما تعلن إس��رائيل 
أن األخي��ر هو من طل��ب هذه الغارات، فإنه��ا تعي أن هذا 
اإلعالن س��يزّود خصوم السيس��ي في مصر بأدلٍة دامغٍة 
تؤك��د ارتكابه جرم اخليانة العظمى، خاصة إن كانوا في 
صراٍع مع النظ��ام القائم في القاهرة؛ وال س��يما وأن أحداً 
من ممثلي هذا النظام لم يس��ارع لنفي اإلقرار اإلس��رائيلي 
الرس��مي. املفارقة أن اإلعالن جاء بعد انتهاء زيارة وزير 
خارجية السيسي، سامح ش��كري، القدس احملتلة، التي 
هدف��ت إلى تق��دمي خدم��ة اس��تراتيجية حلكوم��ة اليمن 
املتطّرف في تل أبيب، تتمثل ف��ي تهيئة الظروف إلحباط 
املبادرة الفرنس��ية التي يخش��ى نن ياهو أن تفضي إلى 
املّس مبكانة إس��رائيل الدولية، من خالل إعطاء االنطباع 
كأن هن��اك »مب��ادرة« مصرية بديلة، ترتك��ز على خطاب 

السيسي في أسيوط في 17  أيار املاضي. 
وال حاج��ة للتذكي��ر ب��أن ذل��ك اخلطاب خ��ال من كل 
ش��يء، باس��تثناء تبنيه موقف اليمن الصهيوني القائل 
إن تسوية الصراع تتطلب حصول إسرائيل على ترتيباٍت 
أمني��ة، يفضي الوفاء به��ا إلى تصفية احلق��وق الوطنية 
الفلس��طينية. لك��ن ش��كري ل��م ي��أت إلحب��اط املب��ادرة 
الفرنس��ية فحس��ب، ب��ل وج��ه ضرب��ة جنالء ملا تس��مى 
»مبادرة السالم العربية« التي تتبناها مصر، حيث جاءت 
زيارته بعد ش��هر على إعالن نن ياهو أنه ال ميكن القبول 
بهذه املب��ادرة أساس��اً للمفاوض��ات. وقد مثل��ت الزيارة 
إس��ناداً غير مس��بوق خلط اليمن اإلس��رائيلي الدعائي، 
ألنه��ا متت بعد أربعة أيام من قرار نن ياهو إحداث طفرٍة 

في املش��اريع االس��تيطانية في الضفة الغربية والقدس، 
حيث اعتبر متحدثون باس��م اليمن في تل أبيب أن زيارة 
ش��كري تدل على أن التوسع في االستيطان ال يفضي إلى 
عزلة إسرائيل إقليمياً ودولياً، كما قال وزير االستخبارات 

الصهيوني، يسرائيل كاتس.
لكن ه��ذه الزيارة الت��ي مثلت أحّط مظاه��ر االبتذال 
التي يبديها نظام السيس��ي جتاه إس��رائيل أعقبت عودة  
نن ياه��و من جولت��ه في أفريقي��ا، التي أّسس��ت إلحكام 
احلصار عل��ى مصر من اجلنوب، وامل��ّس بأمنها القومي، 
وعكس��ت في محطتها اإلثيوبية، سعيه إلى إحياء »حلف 
األطراف« الذي دش��نه رئيس وزراء إسرائيل األول، ديفيد 
ب��ن غوري��ون، ف��ي اخلمس��ينيات، الذي ق��ام عل��ى بناء 
حتالف��اٍت مع دوٍل تع��ادي دولًة عربية ف��ي حالة صراع 
م��ع الكي��ان الصهيون��ي، من أجل ض��رب أمنه��ا القومي، 
وتقليص قدرتها على التفرغ ملواجهة الكيان الصهيوني، 
من دون أن تكون تل أبي��ب مطالبًة ببذل مواردها الذاتية 
لتحقيق هذا الهدف. فمن أسٍف، لم يلتفت النظام االنقالبي 
في القاهرة ملا جاء في التحقيق املهم الذي نش��رته وكالة 
بلومبيرغ األميركية قبل س��تة أش��هر، وأعده الس��يناتور 
األميرك��ي الس��ابق ج��ون فن ال��ذي أج��رى مقابالت مع 
عشرات املس��ؤولن السياس��ين واألمنين اإلسرائيلين، 
حالين وس��ابقن، وأكدوا جميعاً ثقتهم بأنه ال مس��تقبل 
لنظ��ام السيس��ي، وأنه يجدر بإس��رائيل التح��ّوط لليوم 
التال��ي له. م��ن هنا، ته��دف جولة ن��ن ياه��و األفريقية، 
ضمن أمور أخرى، إلى االس��تعداد ملواجهة حكم معاٍد في 
القاهرة قد يخلف السيس��ي، من خ��الل بناء حتالفاٍت مع 

دول في وسعها مشاغلة مصر وإرهاقها.
وق��د مّث��ل االتف��اق، م��ع االتفاق م��ع تركي��ا، صفعة 
أخ��رى وجهه��ا نن ياهو للسيس��ي، ألنه أس��دل الس��تار 
عل��ى رهانات زعيم االنقالب على ش��راكاٍت م��ع تل أبيب 

ف��ي مجال الطاقة، بعدما تبن أن احملّرك الرئيس لالتفاق 
التركي اإلسرائيلي هو الشراكة في مجال الطاقة، واختيار 
إس��رائيل تصدير الغاز إلى أنقرة. املفارقة أن قناة التلفزة 
اإلس��رائيلية الثانية نقلت عن بعض خبراء الطاقة قولهم 
إنه ق��د يتبن، عند ترس��يم حدود املي��اه االقتصادية بن 
مصر وإس��رائيل، أن بع��ض حقول الغاز التي اكتش��فتها 

إسرائيل تقع ضمن املياه االقتصادية املصرية.
وبعد أس��بوع على إع��الن وزير الطاقة اإلس��رائيلي 
امل��دّوي واحمل��رج، أن السيس��ي أقدم على تدمي��ر األنفاق 
بن س��يناء وغزة فقط بع��د أن طلبت منه ذلك إس��رائيل، 
فاجأ السيس��ي وفداً ميثل اليه��ود األميركين بحديثه عن 
»قدرات نن ياهو الهائلة، التي تؤهله ليس فقط لتحقيق 
التقدم والنهضة إلسرائيل، بل مساعدة املنطقة والعالم«. 
وبعدم��ا لطمه نن ياه��و بتعين أفيغ��دور ليبرمان الذي 
اس��تفز املصري��ن بتهدي��ده بتدمير الس��د العال��ي وزيراً 
للحرب، كثف السيسي سعيه إلى حتسن صورة إسرائيل 
الدولية. ويش��هد املعلق البارز آرييه شافيت بأنه فوجئ 
عندم��ا أبلغه مس��ؤولون أجان��ب زاروا القاه��رة، والتقوا 
السيس��ي أنهم »عجزوا« على الرغم م��ن محاوالتهم، في 
إقناع السيس��ي بتوجي��ه أي انتقاد لسياس��ات نن ياهو 
جتاه الفلس��طينين )هآرت��س 5-7(. من هنا، لم يكن من 
املستهجن أن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي األسبق، 
اجلن��رال آف��ي بنياه��و، دع��ا إل��ى توظيف السيس��ي في 

مواجهة حركة املقاطعة الدولية على إسرائيل، ذلك.
أن السيس��ي معن��ي بأن تواص��ل إس��رائيل توجيه 
الصفعات له على ه��ذا النحو، حتى يواصل إقناع الغرب 

بالطابع الوظيفي لنظامه.{

مرمي جبوري
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اليمن وأوهام السالم وحقائق الحرب
أكث��ر من س��بعن يوم��اً قضاه��ا وفدا الش��رعية 
واالنقالب اليمنيان ف��ي الكويت، منذ 21 آذار املاضي، 
انقضت على أم��ل عودتها بعد أس��بوعن، إجازة عيد 
منحها له��م املبع��وث األممي، إس��ماعيل ولد الش��يخ 
املتفائ��ل بق��رب حتقي��ق اخت��راق ف��ي ج��دار التصلب 
االنقالبي، في ما يتعلق بوجود خريطة س��الم، يتوقع 
موافقتهم عليها، وهو تفاؤل بّدده رئيس وفد الشرعية 
وزي��ر اخلارجية اليمن��ي، عبد امللك املخالف��ي، بقوله 
إن ثق��ة وفده اهتزت بولد الش��يخ، في مؤش��ر واضح 
على فش��ل ذريع للمباحث��ات التي كانت فخ��اً إيرانياً 
محكماً، للعب على أوهام السالم للحفاظ على متاسك 
مليش��ياتها االنقالبي��ة الت��ي كان��ت قد ب��دأت االنهيار 
ف��ي جبهات عدي��دة، فج��اء احلديث ع��ن الذهاب إلى 
مباحث��ات س��الم مبثاب��ة تنّف��س صناع��ي لالنقالب، 
استطاع به ترتيب صفوفه، وتعزيز جبهاته على أكثر 
من صعيد، جتلت مبحاوالٍت مستميتٍة لتطويق مدينة 
تعز، ومحاولة إسقاط مدينة التربة من جبهتي حيفان 
والوازعية لتطويق املنفذ الوحيد لتعز، احملاصرة منذ 

أكثر من عام ونصف. 
احلدي��ث عن الس��الم ف��ي أج��واء ح��رٍب طاحنة 
ل��م يتوق��ف حلظ��ة، عل��ى الرغ��م م��ن اإلع��الن الدائم 
عن وجود هدنة فش��لت ف��ي حلظاتها األولى، مؤش��ر 
واضح النعدام وجود أّي نيٍة حقيقية للسالم املزعوم، 
ليس فقط من خالل مش��اهد اللحظة، وإمنا مؤش��رات 
التاريخ وقراءة واعي��ة حلقيقة هذه اجلماعة وبنيتها 
التفكيرية، يتضح أن أوهام الس��الم ال ميكن أن تطغى 
على حقائق احلرب التي ترتكز على منظومٍة كهنوتيٍة 
تكفيريٍة خلصوم السياس��ة، تبي��ح دماءهم وأموالهم 

وأعراضهم. 
ل��ن يك��ون اله��روب نح��و احلديث عن س��الٍم في 
احلالة اليمنية س��وى ف��خ كبير، س��يقود املنطقة إلى 
دائرٍة م��ن الفوضى العارمة التي س��تقودنا إلى حالٍة 
أكث��ر س��وءاً م��ن الوض��ع الراهن ف��ي الع��راق، حيث 
سيتم من خاللها شرعنة انقالب طائفي، يرهن املشهد 

اليمن��ي واخلليجي كله مل��زاج طائفي مليش��يوي، لن 
يق��ف عن��د هذا احل��د، وإمن��ا سيس��تمر، ف��ي متواليٍة 
فوضويٍة عنفية، س��تجر املنطقة كلها إلى مستنقٍع من 
االقتت��ال األهلي الطائفي الذي يتم دفع املنطقة نحوه، 
لي��س فقط من إيران فحس��ب، ب��ل أيضاً م��ن حلفائها 

اجلدد في الغرب األميركي حتديداً. 
ف��ي اليمن، كم��ا في املنطقة كلها، الس��الم مرهون 
باستعادة الدولة وعودة الشرعية، وإسقاط االنقالب 
إال برؤي��ة  اإليران��ي. ول��ن يتأت��ى ه��ذا  املليش��يوي، 
اس��تراتيجيٍة واضح��ٍة للتحال��ف العرب��ي، واململك��ة 
الس��عودية حتدي��داً، املعنّي��ة ب��إدارة املنطق��ة، ق��دراً 
مصيري��اً فرضته هذه اللحظ��ة التاريخية عليها، بعد 
انهيار العراق وس��ورية وضياع مصر وليبيا، عدا عن 

محاولة ابتالع اخلليج من خالل البوابة اليمنية. 
مليش��يات  تقّدمه��ا  الت��ي  التطمين��ات  حال��ة 
احلوث��ي للمملك��ة ليس��ت س��وى انحن��اء للعاصفة، 
لتمّر ولتس��تعيد هذه املليش��يات دورها، كأقوى ورقة 
إيراني��ة ف��ي املنطقة، بع��د ورقة حزب الل��ه اللبناني. 
وفي ح��ال مت مترير مش��روع الس��الم املزع��وم، الذي 
س��يمنح هذه املليش��يات الطائفية ش��رعية سلطة أمر 
واقع، س��يكون له��ا النصيب األكب��ر م��ن إدارة الدولة 
اليمنية والتحّكم بها، دون حتّمل أي مسؤولياٍت جتاه 
إع��ادة اإلعمار وتعزي��ز األمن واالس��تقرار في املنطقة، 
وإمنا س��تتحّول هذه املليش��يات إلى ما يش��به جبهًة 
إيراني��ة متقّدمة على خاص��رة اململكة، لتكتمل مرحلة 
الكماشة عليها جنوباً وشماالً، ومن ثم تطويع اململكة 
وإطالق م��ارد اخلاليا التي متت زراعته��ا في اخلليج 

أكثر من ثالثن عاماً. 
االستمرار الدائم في إطالق الصواريخ الباليستية 
عل��ى اململكة، وعل��ى مدن ميني��ة محّررة مث��ل مأرب، 
ليس س��وى منوذج حلقيقة املرحل��ة املقبلة التي ُيراد 
فرضه��ا حتت ش��عار الس��الم املزعوم، ع��دا عن حالة 
التحش��يد الكبي��رة ف��ي كل 
مؤش��رات  كلها  اجلبه��ات، 
للح��ل  طري��ق  ال  أن  عل��ى 
ف��ي اليمن س��وى االنتصار 
خي��اراً  وح��ده  العس��كري 
اس��تراتيجياً، لي��س لليمن 
للمنطق��ة  وإمن��ا  فحس��ب، 
العربي��ة كله��ا، فمن خالله 
ميكن بدء عاصفٍة عكسية، 
إيران  الستعادة ما قضمته 
عل��ى مدى عش��ر س��نوات، 

من دول عربية بكاملها. 
ل��ذا، أصب��ح تأخي��ر احلس��م العس��كري املقدور 
عليه في احلال��ة اليمنية مبثابة جهاز تنفس صناعي 
لالنق��الب، يعم��ل م��ن خالل��ه عل��ى ترتي��ب صفوفه، 
وإيج��اد مناخ��اٍت ومن��اوراٍت أخ��رى م��ع الش��رعية 
والتحال��ف، ف��أي تأخي��ر يعن��ي، ف��ي املقاب��ل، ترّهل 
الش��رعية وضعفه��ا، وتوفير ف��رص أكب��ر للضغوط 
الدولية املؤيدة للمليش��يات، حتت ش��عاراٍت مختلفة 
إليق��اف احلرب، منها إنس��انية وحقوقي��ة، وهلم جرا 
م��ن ملف��اٍت وأوراٍق يتم خلطه��ا، وف��ي مقدمتها ورقة 

اإلرهاب. 
ليس من صالح املنطقة اليوم الذهاب إلى س��الٍم 
كاذب. اس��تمرار احل��رب خي��ر من حتّقق هذا الس��الم 
املزع��وم، بالنظر إلى تداعياٍت كثيرٍة س��يترتب عليها 
املش��هد تباعاً، وفي مقدمتها جناح املش��روع اإليراني 
في ضم اليم��ن إلى أمالكه ومناطق نفوذه، وهو يعني 
تطوي��ق دول اخللي��ج، والب��دء بتفكيكها م��ن الداخل، 
وإح��كام الس��يطرة عل��ى املنطق��ة العربي��ة ف��ي ظ��ل 
الفوضى والدمار واخل��راب واالنهيارات التي متر بها 

املجتمعات العربية حالياً.{

بقلم: نبيل البكيري

الرئيس هادي: لن نسمح للحوثّيين 
بإقامة دولة فارسّية

 أك��د الرئيس اليمني عبد رب��ه منصور هادي أنه لن 
يس��مح لألمم املتح��دة بفرض ق��رارات بتش��كيل حكومة 
ائتالفية م��ع احلوثين، وذلك بعد أن وصل صباح األحد 
إلى محافظة مأرب ش��مالي البالد لالط��الع على الوضع 

األمني والعسكري هناك.
وأض��اف ه��ادي ف��ي كلمت��ه أم��ام حش��د م��ن أبناء 
محافظ��ة م��أرب الت��ي زاره��ا ألول م��رة من��ذ اس��تعادة 
الس��يطرة عليه��ا م��ن مليش��يا احلوثي وصال��ح، أنه لن 

يعود إلى الكويت إذا أصدرت األمم املتحدة قراراً بذلك.
وق��ال ه��ادي إن��ه ل��ن يس��مح للحوثي��ن باقام��ة 
دولة فارس��ية في اليمن، وس��يكون قريباً ف��ي العاصمة 

صنعاء.
وق��د زار هادي مقر ق��وات التحالف في مأرب وأطلع 
على تقري��ر لس��ير العمليات العس��كرية ف��ي محافظات 

مأرب وصنعاء واجلوف وشبوة.
 وكان هادي قد وصل إلى احملافظة برفقة نائبه علي 
محس��ن األحمر وبعض املسؤولن احلكومين. وتكتسب 
هذه الزيارة بعداً رمزياً وتهدف إلى تثبيت الش��رعية في 
املناطق التي اس��تعادها اجليش واملقاومة الشعبية من 

مليشيا احلوثي.
وتع��ّد ه��ذه امل��رة األول��ى الت��ي يص��ل فيه��ا هادي 
إل��ى محافظة مأرب من��ذ حتريرها من قبض��ة احلوثين 
والقوات العسكرية املوالية للرئيس اليمني املخلوع علي 

عبد الله صالح.
وفي وقت س��ابق، عقد رئيس ال��وزراء اليمني أحمد 
بن دغر اجتماعاً في عدن مع قادة قوات التحالف العربي 
بحضور ممثلن عن السعودية والبحرين والسودان في 

قوات التحالف.
وتطرق االجتماع إلى سبل ووسائل تعزيز األمن في 
املناطق التي تس��يطر عليها املقاومة الش��عبية واجليش 

الوطني.
وأك��د ب��ن دغ��ر خ��الل اللق��اء ض��رورة تعزي��ز أداء 
الس��لطات احمللي��ة املدني��ة واألمني��ة ف��ي ه��ذه املناطق 

للتغلب على الصعوبات التي تواجهها.
ويأتي وصول هادي للمحافظة في وقت تش��هد فيه 
جبه��ة »صرواح« مواجهات متقطع��ة بن قوات اجليش 
واملقاوم��ة م��ن جهة، وق��وات احلوثي وصال��ح من جهة 
أخ��رى. وتعتبر ص��رواح آخر مديرية مب��أرب ال تزال في 

قبضة احلوثين وقوات صالح.
وق��ال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنه لن 
يعود إلى املشاركة في مشاورات الكويت إذا أصدرت األمم 

املتحدة قراراً بتشكيل حكومة ائتالفية مع احلوثين.
وقال مصدر دبلوماسي في نيويورك إن دوالً غربية 
دعم��ت صيغ��ة بي��ان يصدر ع��ن مجل��س األم��ن تراعي 
مطال��ب احلكوم��ة اليمنية. لك��ن روس��يا اعترضت على 
الصيغة، م��ا حال دون تبني بيان لدع��م جهود املبعوث 
األمم��ي إس��ماعيل ولد الش��يخ أحم��د لتحقي��ق تقدم في 

محادثات الكويت.
وتطال��ب احلكومة اليمني��ة بتنفيٍذ متسلس��ٍل لقرار 
مجل��س األم��ن رق��م 2216 القاض��ي بإزالة جمي��ع آثار 
االنق��الب أوالً ثم بدء العملية السياس��ية. لكن احلوثين 
يش��ترطون البدء بتش��كيل حكومة يكون مقرها صنعاء 

اخلاضعة لسيطرتهم، ثم بعد ذلك إزالة آثار االنقالب.
وف��ي الس��ياق نفس��ه نقل��ت وكال��ة األناض��ول عن 
مص��ادر م��ن احلكوم��ة اليمني��ة وجماع��ة احلوث��ي أن 
مشاورات السالم لن تس��تأنف على األرجح في موعدها 
ال��ذي حددت��ه األمم املتحدة وهو ي��وم 15 متوز اجلاري، 

بسبب خالفات بن اجلانبن.
ويش��ار إل��ى أن مش��اورات الكويت انطلق��ت في 21 
نيسان املاضي برعاية أممية، غير أنها لم حتقق اختراقاً 
في األزم��ة نتيجة تباعد وجهات النظر بن وفد احلكومة 

وممثلي جماعة احلوثي والرئيس املخلوع صالح.{ قتلى في اشتباكات قرب صنعاء
ومواجهات في مأرب

 أعل��ن قيادي باملقاوم��ة الش��عبية املوالية للرئيس 
اليمن��ي عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي مقت��ل العش��رات من 
مس��لحي احلوثي وبعض أف��راد اجلي��ش واملقاومة، في 

معارك مبديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال الناطق الرس��مي باس��م املقاومة الشعبية في 
محافظة صنعاء عبد الله الش��ندقي إن اشتباكات عنيفة 
دارت ب��ن مقاتلي اجليش الوطني واملقاومة الش��عبية، 
وب��ن مليش��يات احلوثي وصال��ح في منطق��ة جبل يام 
مبديري��ة نه��م ش��رق العاصم��ة صنع��اء، إث��ر محاولة 

املليشيات الهجوم على أحد مواقع قوات الشرعية.
وأضاف الش��ندقي في بيان نشره على صفحته أن 
»اجليش واملقاومة متكنا من التقدم والسيطرة على جبل 

القرن في منطقة االشتباكات«.
واش��تدت وتيرة املع��ارك بن الطرفن خ��الل األيام 
املاضي��ة في محي��ط صنعاء، وخصوصاً ف��ي جبهة نهم 

الواقعة على بعد أربعن كيلومتراً شرقي صنعاء.
وف��ي س��ياق م��واز، أف��اد مراس��لون في م��أرب بأن 
اش��تباكات اندلعت بن مقاتلي اجلي��ش الوطني اليمني 

ومليشيا احلوثي في منطقة صرواح مبحافظة مأرب.
وأضاف املراسلون أن احلوثين متكنوا من السيطرة 
عل��ى ع��دد م��ن الت��الل الت��ي تط��ل عل��ى معس��كر كوفل 

االستراتيجي في صرواح قبل أن يضطروا لالنسحاب.
م��ن جه��ة أخ��رى، قت��ل قي��ادي كبي��ر ف��ي املقاومة 
الش��عبية ف��ي انفج��ار لغم أرض��ي زرعه مس��لحون من 

جماعة احلوثي وسط اليمن مساء االثنن.
وق��ال مص��در ف��ي املقاوم��ة لوكال��ة األناض��ول إن 
»صالح الشاجري املعروف باسم أبو السعود املشدلي، 
ُقتل في انفج��ار لغم أرضي زرع��ه احلوثيون في طريقه 
مبحافظ��ة البيضاء مع عدد م��ن مرافقيه«، دون أن يحدد 

عددهم.
وأضاف املصدر أن »الش��اجري ي��رأس املقاومة في 
منطق��ة احلازمي��ة مبديري��ة الصومع��ة ف��ي احملافظة«، 
واصفاً مقتله بأنه »خس��ارة كبيرة نظراً لدوره الكبير في 

جبهات القتال«.
ويعد الشاجري أحد القيادات السلفية التي شاركت 
في قتال جماع��ة احلوثين مبديرية كت��اف في محافظة 
صعدة )ش��مال اليمن( خ��الل الع��ام 2013، قبل انتهاء 

املواجهات لصالح األخيرة التي تسيطر على احملافظة.
ويأتي ه��ذا احلادث بع��د يومن من زي��ارة محافظ 
البيضاء نايف القيسي للحازمية ولقائه قيادات املقاومة 
هن��اك، وتعه��ده بدعمه��ا بالس��الح ف��ي غض��ون األيام 

القادمة.{

حكومة الوفاق الليبية تنتقل لمقر رئاسة الوزراء بطرابلس
تس��لمت حكومة الوفاق الوطن��ي الليبية يوم 
االثن��ن مقر رئاس��ة الوزراء ف��ي طرابلس بعد مئة 
يوم م��ن دخوله��ا العاصم��ة، في خط��وة اعتبرت 

»البداية الفعلية« لعملها.
وج��رت عملية تس��لم املق��ر الواقع في وس��ط 
طرابل��س بحض��ور رئي��س ال��وزراء فايز الس��راج 
وأعضاء آخرين ف��ي احلكومة التي عقدت اجتماعاً 

في املقر فور دخولها إليه.
وقال موس��ى الكوني نائب رئيس الوزراء في 
مؤمت��ر صحفي باملق��ر احلكومي: »اليوم اس��تلمنا 
مقر رئاسة الوزراء بعدما أمضينا أكثر من مئة يوم 
في القاعدة البحرية«، مضيف��اً: »اعتباراً من اليوم 

ستباشر حكومة الوفاق عملها من هذا املقر«.
واعتب��ر الكون��ي أن »البداي��ة الفعلي��ة لعم��ل 
احلكوم��ة تنطلق اليوم«، مضيف��اً: »كنا مكبلن في 
السابق، واليوم أصبحنا قادرين على إدارة شؤون 

الدولة«.
طرابل��س  دخل��ت  الس��راج  حكوم��ة  وكان��ت 
نهاي��ة آذار املاض��ي، وجنحت في إقص��اء حكومة 

األمر الواقع الس��ابقة عن احلكم، وتس��لمت مقرات 
العديد من الوزارات، لكنها بقيت تعقد اجتماعاتها 
في قاعدة طرابلس البحرية حتى انتقالها إلى مقر 

رئاسة الوزراء اليوم.
املجتم��ع  م��ن  املدعوم��ة  وتواج��ه احلكوم��ة 
الدول��ي صعوبات في ترس��يخ س��لطتها وتوحيد 
الب��الد، بفعل اس��تمرار املعارضة الت��ي تلقاها من 
قب��ل حكوم��ة موازي��ة غير معت��رف به��ا دوليا في 

شرق ليبيا.    
وول��دت حكومة الوف��اق نتيجة اتفاق س��الم 
وقعت��ه أط��راف ليبي��ة في املغ��رب في ديس��مبر/

أن تق��ود ه��ذه  كان��ون األول 2015، ن��ص عل��ى 
احلكومة مرحل��ة انتقالية لعام��ن، وتنهي النزاع 
على السلطة املتواصل منذ منتصف العام 2014.

وإلى جانب الصراع على احلكم، تش��هد ليبيا 
من��ذ اإلطاح��ة بنظام معم��ر القذافي ف��ي انتفاضة 
ش��عبية عام 2011، فوضى أمنية بسبب احتفاظ 
النظ��ام  ه��ذا  قاتل��ت  الت��ي  املس��لحة  اجلماع��ات 

بأسلحتها.{
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الكيان الصهيوني: القضية الفلسطينّية ال تهّم السيسي.. والتعاون معه ذخر
أك��د رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيام��ن نن ياهو، 
أن التع��اون بن ت��ل أبي��ب والقاهرة »ذخر لب��الده أمنياً 

وسياسياً«.
 وأض��اف نن ياهو أن قيام وزير اخلارجية املصري 
س��امح ش��كري، بزي��ارة إس��رائيل ي��وم األح��د ألول مرة 
منذ تس��عة أعوام، يع��د دليالً عل��ى التق��ارب الكبير بن 

الدولتن.
 وأش��ار رئي��س ال��وزراء، ف��ي تصريح��ات ل��ه ف��ي 
مستهل اجتماع لكتلة الليكود بالكنيست، نقلتها اإلذاعة 
اإلس��رائيلية على موقعها اإللكتروني، إلى أنه ناقش مع 
ش��كري يوم األحد قضايا إقليمي��ة ذات أهمية كبيرة، من 

بينها عملية السالم مع الفلسطينين.
القضية الفلسطينية ال تعني مصر

 م��ن جانب��ه، أكد رئي��س جلن��ة اخلارجي��ة واألمن 
القضي��ة  أن  ديخت��ر،  آف��ي  اإلس��رائيلي  بالكنيس��ت 
الفلس��طينية والس��الم بن اإلس��رائيلين والفلسطينين 
أصبح��ا ال يهم��ان النظام املص��ري البتة، مش��يراً إلى أن 
التصريحات التي تصدر عن املسؤولن املصرين في هذا 

الشأن ليست إال »ضريبة كالمية«.
وأضاف ديختر، ف��ي تصريحات صحفية، أن زيارة 
وزير اخلارجية املصري س��امح ش��كري إلسرائيل مهمة 
للغاي��ة، وأن توقيتها لم يكن محض صدفة، مش��يراً إلى 
أن التق��ارب األخي��ر ب��ن إس��رائيل وتركيا أث��ار إنزعاج 

النظام املصري.
 وأبدى رئي��س جلنة اخلارجية واألمن بالكنيس��ت 
استغرابه من عدم قيام قائد االنقالب املصري عبد الفتاح 
السيس��ي بزيارة إس��رائيل حتى اآلن، مش��يراً إلى أنه لم 
يسبق أن اجتمع نن ياهو مع السيسي، ولكنهما حتادثا 

عبر الهاتف مرات عديدة.
 »عشاء خاص«

وجرت زيارة ش��كري إلس��رائيل في أجواء حميمّية، 
حيث عق��دا اجتماعاً مطوالً تبعه مؤمت��ر صحفي في مقر 
رئاس��ة ال��وزراء بالقدس، قب��ل أن ينتقال ملق��ر إقامة نن 
ياهو، لتناول العش��اء ومش��اهدة نهائي بطول��ة أوروبا 

لكرة القدم معاً.
 م��ن جهته��ا، قال��ت وزارة اخلارجي��ة املصرية، إن 
زي��ارة الوزير س��امح ش��كري إلس��رائيل كانت س��ريعة 
وخاطف��ة، وقد ش��هدت مباحثات مطولة مع املس��ؤولن 
اإلس��رائيلين، ح��ول دع��م العملية الس��لمية وتش��جيع 
اس��تئناف  عل��ى  واإلس��رائيلي  الفلس��طيني  الطرف��ن 

املفاوضات بينهما.
 وأوضح املستش��ار أحم��د أبو زيد، املتحدث باس��م 
وزارة اخلارجي��ة، أن مباحثات ش��كري مع رئيس وزراء 
إس��رائيل بنيام��ن نن ياه��و، اس��تمرت ألكثر م��ن أربع 
س��اعات، نق��ل خاللها رس��الة ش��فهية م��ن عب��د الفتاح 
السيس��ي إل��ى بنيام��ن نن ياه��و حول احمل��ددات التي 
ميكن على أساسها اس��تئناف املفاوضات الفلسطينية-
اإلس��رائيلية. وأض��اف أبو زي��د، في مداخل��ة هاتفية مع 
قن��اة »النه��ار الي��وم«، أن نن ياهو اس��تضاف ش��كري 
بش��كل منفرد في منزله اخلاص بالقدس، وقدم له عشاًء 

خاصاً واستكمال مباحثاتهما على هامش العشاء.
وساطات متبادلة

 وأضافت اإلذاعة أن وزير اخلارجية املصري سامح 
ش��كري، اس��تجاب لطل��ب رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ن نن ياهو، مبس��اعدة مص��ر في إع��ادة اجلنود 

اإلسرائيلين »املفقودين« في غزة.
وف��ي س��ياق ذي صلة، قال��ت صحيف��ة »هآرتس« 
اإلس��رائيلية إن املصري��ن قلق��ون من إقامة إثيوبيا س��ّد 
النهضة على نهر الني��ل، لكنهم في الوقت ذاته يعترفون 

بأن إسرائيل متتلك تأثيراً على هذه القضية.
 وأش��ارت الصحيف��ة إلى أن زي��ارة وزير اخلارجية 
املص��ري حتم��ل رغب��ة من جان��ب النظ��ام املص��ري في 
معرف��ة ما إذا كان نن ياه��و قد رجع من زيارته لعدد من 
دول حوض النيل بأنباء س��ارة حول أزمة س��ّد النهضة، 
وإلى أي مدى ميكن أن يؤثر على إثيوبيا في هذه القضية 

الشائكة.
عالقة محرمة

 وما زالت األصوات املعارضة لزيارة سامح شكري 

إلس��رائيل تعلو في القاهرة، وفي هذا السياق قال 
النائب مصطف��ى بكري، عضو مجل��س النواب إن 
ه��ذه الزي��ارة كان هدفه��ا توصيل رس��الة رفض 
األفريق��ي  لالحت��اد  إس��رائيل  النضم��ام  مص��ري 
كمراق��ب، باإلضافة إلى مواجه��ة تغلغل تل أبيب 
في ملف مياه النيل، مش��يراً إلى أنه كان من املمكن 
أن تك��ون الزيارة لل��دول األفريقي��ة وليس إلى تل 

أبيب، وكانت تؤدي الغرض نفسه.
 وأضاف بك��ري في مداخل��ة هاتفية مع قناة 
»الغ��د« اإلخبارية، أنه تقدم بطل��ب إحاطة لوزير 
اخلارجية بش��أن زيارته إلى إس��رائيل، متس��ائالً 
عن سبب هذه اخلطوة غير املبررة خاصة في ظل 
عدم جتاوب إس��رائيل مع مبادرة السيس��ي حول 

عملية السالم مع الفلسطينين.
عي��د،  جم��ال  احلقوق��ي  الناش��ط  وس��خر   
من زي��ارة س��امح ش��كري إلس��رائيل، فكتب على 

»فيس��بوك« يقول: »احل��رام: كيف لدول��ة يربطها زواج 
ش��رعي وليس��ت نزوة م��ع الوالي��ات املتح��دة، أن تقيم 

سالماً دافئاً مع إسرائيل؟«.
وزي��ر  مس��اعد  م��رزوق،  معص��وم  الس��فير  أم��ا   
اخلارجي��ة األس��بق، فعل��ق عل��ى ه��ذه األنب��اء بقول��ه: 

»غموض الزيارة يثير املزيد من التكهنات لكنها دون شك 
تكش��ف قوة العالق��ات املصرية اإلس��رائيلية، ولو كانت 
الزي��ارة تتعلق بجولة نن ياهو ف��ي أفريقيا، فهذا يعني 
أن إسرائيل أصبحت، ولألس��ف، وسيطنا في مفاوضات 

سّد النهضة«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

اس بالُغْفران َأْولى الَنّ
إن العف���و ع���ن اخلّطائ���ني التّوابني وع���ن ال�ُمذنبني ال�ُمنيب���ني رحمٌة َعلّية وِمنحٌة َس���ِنّية 
م���ن ربِّ البرّي���ة لعب���اده املؤمنني؛ ل���ذا كان مما ُيزّكي املؤمَن وَيْس���مو به عند الل���ه وعند الناس 
ع نفس���ه ل���زوم هذا الَفضل الك���رمي في عالقته مع  ���ق به���ذا اخُلل���ق العظيم، وأن ُيطوِّ أن يتخلَّ

املؤمنني.
َهب���ّي للس���يرة النبوّي���ة مواقَف خال���دة َرقَي بها النبي ] س���ماًء ما  ن الِس���ِجلُّ الذَّ لق���د َدَوّ

طاولْتها سماُء أحٍد من عباِد الله.
وَصفِت الكتُب الّسماوّية الّسابقة الرسول ] بأنه »ليَس بَفظٍّ وال صّخاٍب في األسواق، وال 
ة الَعْوجاء بأن  ئة، ولكن َيعفو وَيصَفْح، ولن يقِبضه الله حتى ُيقيم به ال�ِمَلّ يِّ ئة السَّ يِّ َيْدفُع بالسِّ

يقولوا ال إله إال الله، وَيفتَح به أْعُينًا ُعميًا وآذانًا ُصّمًا وُقلوبًا ُغلفًا...« أخرجه البخاري.
���فاهة،  لقد واَجه النبَيّ ] رجاٌل ِغالٌظ ِش���داٌد من أَهل البادية واألعراب بالفظاظة والسَّ
فما أخرجه ذلك عن ِحلِمه وال عن َعفوه وإحس���انه! ُيخاطبه رجٌل من أهل البادية واألعراب 
ف النبيُّ ] في حديثه  فيما ُقِسم له من املاِل قائاًل: هذه ِقسمة ما ُأريد بها وجُه الله! فَيَتلَطّ
معه. ويقول َفظٌّ آخر: يا محمد، والله لئن أَمرك اللُه أن تعِدل فما أراك تعِدل!! فَيِرقُّ له في 
ال���كالم. وأعراب���ي آخر يقول له النبي ]: أَأحس���ْنُت إليك يا أعرابّي؟ فيق���ول: ال وال أْجَملت! 
���ون بالرج���ل فَيْزُجُره���م النب���يُّ ] ويدعوه���م إلى التحّل���ي باحِللم  فيغض���ب املس���لمون وَيُهمُّ

والصبر..
، ويأبى س���ادة الق���وم أن ُيجيروه، فينطلق  دِّ فض والصَّ ُيواجُه���ه املش���ركون يوَم الَعَقبة بالرَّ
النب���ي ] هائم���ًا عل���ى وجهه كئيبًا حزينًا، فُيرس���ل الله إلي���ه مَلك اجِلبال لَيع���ِرض عليه أن 
ُيْطِبق على أهل مكة اأَلخَشَبني )اجلبَلني( فيأبى ويقول: »بل أرجو أن ُيخِرج اللُه من أصالبهم 
م���ن يعُب���د الل���ه وحَده وال ُيش���رَك به ش���يئًا« متف���ُق عليه؛ وما ِني���ل من نبِيّ الُهدى ش���يٌء قط 
فينتق���م ِم���ن صاحب���ه إاّل أن ُينَتَهك ش���يٌء من محارم الل���ه تعالى فينتقم لله ع���ز وجل. فإذا 
فون أن نّتبع الرسول ] ونقتدي بشمائله وسجاياه، ونسير على َسَنِنه وُخطاه،  أْيَقّنا أننا ُمكلَّ
مَي... فإنه يتوجب علين���ا أن نأخَذ العفو  وَننه���َل م���ن س���يرته َغْرفًا من البحر أو َرش���فًا من الدِّ
ونأم���َر بالُعْرِف، وأن نصنع ذلك حيث وضعه رس���ولنا الك���رمي ] ال حيث َيْهدي أحَدنا قريُنه، 

أو يأمره هواه.
إن البش���ر جميع���ًا ينتمون إلى س���اللٍة من طني ولم ُيخَلقوا من ن���وٍر ُمبني، أبوهم آدم قد 
نس���ي قبل هبوِطه إلى األرض ما َعِهد إليه ربُّ العامَلني: }ولَقْد َعِهدنا إلى آدَم من قبُل فَنس���َي 
ة في اخلّطائني  ول���م جِن���ْد له َعزمًا{ طه-115، فَبنو آدم خّط���اؤون ال معصومون، ولكنَّ اخَليرَيّ
ِرين{ البقرة-222، لذا فإن لكل جواٍد  التّواب���ني، ف���إن الله تعالى }ُيِحبُّ التّوابنَي وُيحبُّ املَتطهِّ
ة تعتري  َكب���وة، ول���كل ص���ارٍم َنْبوة، ول���كل عاِلٍم َهفوة، ول���كل قاصٍد َفت���رة. ورد في األثر: احِل���َدّ
ت ُرَتبهم ال َيْس���َلمون من ِح���دٍة تعتريهم في بعض أحوالهم،  خي���ار أمت���ي، فِخياُر أمتي وإن َجلَّ
فُتخِرَجهم من ُخُلق احِللم، وكمال األدب، فال تستقيم احلياة بني اخُلَلطاء واخِلاّلن من غير 

عْفٍو وُغفران.
ن ُيخطئ في  ِبع���ني لأله���واء اخلاضعني للش���هوات مييل���ون إلى العفو وامل�َغف���رة عمَّ إن املَتّ
���دة واحِلّدة وردِّ الّس���يئة  ه���م أو ُيس���يُء إليه���م إن كان َحليف���ًا أو نصيرًا، وَيجنحون إلى الشِّ حقِّ

بأعظم منها مع من ُيبِعدهم عنهم َشنآٌن وِنَقم.
إن أَْول���ى الن���اس بَعفِونا وَصفِحنا هم الذين َتِصلنا بهم وش���ائج الُقرب���ى، وروابُط اأُلخّوة 

وعالئق اجِلوار...
إن أَْول���ى املؤمن���ني بُخلق العفو وفضيلة الُغف���ران هم أهل القرآن الذين يعملون به، ولكن 
ها هم أبعُد األنام  من غرائب هذا الزمان أن تكون هذه الفئات التي ُيرجى خيرها وُيطوى شرُّ

عن التحّلي بالَعفِو واإلحسان!<

جرافات إسرائيلية تخرق
»خط وقف إطالق النار« مع سوريا

وتبدأ بإقامة سواتر ترابية

اخترق��ت ي��وم االثنن، جراف��ات تابع��ة للجيش 
اإلس��رائيلي م��ا يس��مى »خ��ط وق��ف إط��الق الن��ار« 
جنوبي س��وريا، وبدأت بتنفيذ أعمال حفر في املنطقة، 
بغية إقامة س��واتر ترابية، بحس��ب م��ا أكد مصدر في 

املعارضة السورية.
وأوض��ح املص��در أن جرافت��ن يرافقهم��ا عناصر 
م��ن اجلي��ش اإلس��رائيلي، اجتازت��ا خط وق��ف إطالق 
الن��ار الفاص��ل بن اجل��والن احملت��ل وري��ف محافظة 
القنيطرة)جنوبي س��وريا( ودخلتا مس��افة 300 متر 
ف��ي منطقة تل عكاش��ة ببل��دة بريقة بري��ف القنيطرة 

األوسط.
مبحاول��ة  اإلس��رائيلية  الق��وات  املص��در  واته��م 
دف��ع »خ��ط وقف إط��الق الن��ار« أكثر داخ��ل األراضي 
السورية، إلى جانب العمل على تأمن هضبة اجلوالن 

التي حتتلها منذ عام 1967.
وكان اجلي��ش اإلس��رائيلي توغ��ل صي��ف الع��ام 

املاضي داخل مخيم الش��حار بريف القنيطرة الشمالي 
املالصق للشريط الفاصل مع اجلوالن احملتل، وجّرفت 
بعض األش��جار واخليم في املنطق��ة، فضالً عن حفرها 

خنادق فيها.
ويفص��ل خ��ط وقف إط��الق الن��ار، املناط��ق التي 
حتتلها إسرائيل في هضبة اجلوالن السوري )منذ عام 
1967(، واملنطق��ة منزوع��ة الس��الح، التابعة لإلدارة 
السورية، بحس��ب اتفاقية فض االشتباك املوقعة بن 
س��وريا وإس��رائيل في 31  أيار ع��ام 1974، بحضور 
ممثلن عن األمم املتحدة واالحتاد السوفياتي)سابقاً( 

والواليات املتحدة األمريكية.
ونصت االتفاقية علي أن يراعي الطرفان السوري 
واإلس��رائيلي، وبدقة وقف إطالق النار في البر والبحر 
واجلو، وأن ميتنعا عن جميع األعمال العس��كرية فور 
توقي��ع هذه الوثيقة تنفيذاً لق��رار مجلس األمن الدولي 

رقم 338 الصادر في 22 تشرين األول 1973.{
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والتربي��ة كعنصري��ن أساس��ين للنهض��ة املجتمعية 
الشاملة. 

ثم كانت كلمة لرئيس مكتب اجلنوب في اجلماعة 
الش��يخ مصطفى احلري��ري الذي رح��ب باحلضور في 
عاصم��ة املقاوم��ة صيدا، داعياً الش��باب ال��ى ان يأخذ 

دوره في خدمة املجتمع.
ثم كان عرض لرؤساء املكاتب التخصصية الذين 
عرضوا لالس��تراتيجيات التي حتك��م اخلطط املرحلية 
والتوجهات العامة لكل مكتب، في جو تفاعلي نتج منه 

رسم رؤية للدائرة وحتديد لألهداف االستراتيجية.
ثم توزع املش��اركون على مجموعات عمل درست 
محاور اخلطط واألهداف املرحلية، والوسائل والبرامج 

التي تخدم الرؤية العامة للجماعة.
أخي��راً، جرى ع��رض نتاج��ات ورش العمل ورفع 
التوصيات الى جلنة متخصصة لدراستها واعتمادها.. 

ثم متت دعوة جميع املشاركن إلى طعام اإلفطار.

بجهدهم املشكور، الذي كان له الفضل الكبير بتحقيق 
هذا النجاح.

واحلقوقية، فمحبته وبصماته وسيرته ستبقى حّية في 
قلوب كل من عرفه وعايشه.

وكان مجل��س ادارة جمعية التربية اإلس��المية  وآل 
الفقيد تقبلوا التعزية بفقيدهم الراحل األس��تاذ »محمود 
الدندش��ي« رحمه الله تعالى، في قاعة مس��جد الوفاء - 
بطرابلس، حيث غصت القاعة بالشخصيات السياسية 

واالجتماعية والنقابية.

التداول في التحديات التي تتطلب من جميع األعضاء 
املنتخب��ن العم��ل بروحي��ة الفريق الواحد واالس��راع 
لرفع مستوى اخلدمات البلدية في طرابلس بعد طول 

انتظار من املواطنن.
وقد أكد األمن العام للجماعة وضع كل االمكانيات 
املتاح��ة لدى اجلماعة ف��ي تصرف البلدي��ة، وأن اليد 

ممدودة في سبيل ازدهار وتقدم مدينة طرابلس.

االس��رائيلي على قطاع غزة منذ سنوات، كما استعرض 
اجلانب��ان آف��اق العم��ل وس��بل التعاون من أجل كس��ر 

احلصار.
 من جهته قّدر األمن العام للجنة جهودها وأش��اد 
بخطواته��ا م��ن أجل كس��ر احلصار ع��ن غ��زة، وأكد أن 
إمكانات اجلماعة اإلس��المية بتصرف اللجنة مبا يخدم 

األهداف التي تعمل من أجلها.

بدعوة م��ن دائرة التعبئة في اجلماعة اإلس��المية 
ف��ي لبن��ان اجتم��ع مئت��ان وخمس��ون كادراً ش��بابياً 
وتربوي��اً ميثل��ون مكات��ب وأقس��ام الط��الب واملعلمن 

والشباب والناشئة في لبنان. 
بدأ اللق��اء بالقرآن الك��رمي، ثم كلم��ة ترحيبية من 
رئي��س اللجنة التحضيرية االس��تاذ هان��ي احلريري، 

معرفاً بامللتقى وأهدافه ومحاوره.
ث��م كانت كلمة لألم��ن العام للجماعة االس��المية 
االس��تاذ عزام االيوبي، الذي توجه بالتحية الى شباب 
اجلماع��ة الذين ي��رى فيهم الق��وة املؤثرة ف��ي صناعة 
مس��تقبل اجلماعة ولبنان، داعياً الش��باب إلى االنتفاع 
واإلبداع والتجديد، مؤك��داً انفتاح قيادة اجلماعة على 
آراء الش��باب ومقترحاتهم وفتح املجال لهم للمشاركة 

في صناعة القرار وترشيده.
كلم��ة دائ��رة التعبئ��ة ألقاه��ا رئيس��ها ف��ي لبنان 
االس��تاذ س��امي اخلطي��ب، ال��ذي أك��د أهمية الش��باب 

فازت ثانوية اإلميان في بيروت باملرتبة 
الثاني��ة على صعي��د لبنان ف��ي االمتحانات 
الرس��مية )الثانوي��ة العام��ة( ف��رع العل��وم 
العامة، وذل��ك من خالل الطال��ب أحمد طالل 

البخاري.
وأعلنت إدارة الثانوية أن نسبة النجاح 
في هذا الفرع بلغت 100٪، ونال طالب تقدير 

جيد جداً، وثالثة طالب تقديد جيد.
وكان��ت نس��بة النج��اح ذاته��ا ف��ي فرع 
علوم احلياة 100٪، حيث نالت طالبة تقدير 

جيد جداً، وأربعة طالب تقدير جيد.
وف��ي ف��رع االجتم��اع واالقتص��اد بلغت 
نس��بة النج��اح 95٪، ون��ال طالب��ان تقدي��ر 

جيد.
أم��ا في ش��هادة املتوس��طة - فق��د كانت 
نسبة النجاح 92٪، ونال سبعة طالب تقدير 

جيد جداً، وتسعة طالب تقدير جيد.
وهن��أت اإلدارة الطال��ب أحم��د البخاري 

وجميع طالبها الناجحن في الفروع كافة.
كم��ا هن��أت أعض��اء الهيئ��ة التعليمي��ة، ونّوهت 

أقام��ت جمعية التربية اإلس��المية افطاراً في مطعم 
دار القم��ر بطرابلس، جمع رئي��س وأعضاء مجلس إدارة 
اجلمعية وآل الفقيد الراحل األس��تاذ »محمود الدندشي« 
رحمه الله إضافة الى نقيب احملامن األس��تاذ فهد املقدم 

وفعاليات املدينة السياسية والتربوية والثقافية.
تخل��ل اإلفط��ار كلم��ة لنائ��ب رئي��س مجل��س إدارة 
جمعي��ة التربي��ة اإلس��المية الدكت��ور ولي��د الول��ي جاء 
فيه��ا: »أن أق��ف الي��وم بينكم ف��ي مجلس عزاء األس��تاذ 
احملام��ي محمود الدندش��ي متحدث��اً عن الرج��ل ومآثره 
فلن أس��تطيع أن أوفيه بعضاً م��ن حقه، كيف وقد عرفته 
من��ذ أكثر من نص��ف قرن من الزمان.. ان��ه اخي وصديق 
العم��ر... ان��ه علم من اع��الم الدع��وة، حقوقي إس��المي 
م��ن اجلي��ل األول، واكب الكب��ار وكان مجلياً مع الش��يخ 
فيصل مولوي والدكتور محمد علي الضناوي واألس��تاذ 
فايز ايعالي واألس��تاذ أس��عد هرموش في انطالق احتاد 
احلقوقي��ن املس��لمن، وكان أول إس��المي حقوقي وصل 

الى عضوية وأمانة سر نقابة احملامن في طرابلس«.
ثم كانت كلمة لنقيب محامي الش��مال األس��تاذ فهد 
املقدم، وللمحامي األستاذ محمد سنجر، أكدا فيها مناقبية 
األستاذ الراحل »محمود الدندشي« وأياديه البيضاء في 
شتى املجاالت واألعمال اإلنسانية واإلسالمية والتربوية 

زار رئي��س بلدي��ة طرابل��س املهن��دس أحمد قمر 
الدين مركز اجلماعة اإلسالمية في طرابلس، وكان في 
اس��تقباله األمن العام للجماعة األستاذ عزام األيوبي 
وقي��ادة اجلماعة في طرابلس والش��مال، التي جددت 
له التهنئة بانتخابه رئيس��اً لبلدية طرابلس. وكانت 
الزيارة مناس��بة ملناقش��ة الوضع البل��دي في املدينة 
واآلم��ال املعق��ودة عل��ى املجل��س املنتخ��ب، وج��رى 

استقبل األمن العام للجماعة اإلسالمية في لبنان 
األس��تاذ عّزام األيوبي، ظهر اخلميس )2016/6/30( 
مبرك��ز اجلماع��ة ف��ي بي��روت، اللجن��ة الدولية لكس��ر 
احلص��ار الذي يفرض��ه االحتالل االس��رائيلي على غزة 

برئاسة ممثل اللجنة في لبنان، االستاذ رشيد عيسى.
 عرض الوفد لألمن العام األنش��طة التي  تقوم بها 
اللجن��ة من أجل كس��ر احلصار ال��ذي يفرضه االحتالل 

دائرة التعبئة في الجماعة اإلسالمية 
تعقد ملتقاها األول

ثانوية اإليمان في بيروت
الثانية في لبنان في العلوم العامة

سيلفانا يخني من مدرسة اإليمان بطرابلس تحصد
المركز األول في الشمال والثالث في لبنان بالشهادة الثانوية

جمعية التربية اإلسالمية تقيم إفطارًا في طرابلس 
للمعزين باألستاذ محمود دندشي

األمين العام للجماعة يستقبل رئيس بلدية طرابلس

األمين العام يستقبل اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة

م��رة اخ��رى يثب��ت خريج��و وخريجات »مدرس��ة 
اإلميان اإلس��المية« جدارتهم في اس��تحقاق الشهادات 
الرسمية. فقد حصد طالب مختلف فروع مدارس اإلميان 
في الش��مال عل��ى 92 تقدي��راً في الش��هادة املتوس��طة 
م��ع املرتبة السادس��ة على مس��توى لبن��ان، حصدتها 
الطالبة ش��ذا الغ��ا، و53 تقدي��راً في الش��هادة الثانوية 
مع املرتب��ة الثالثة على مس��توى لبن��ان، واألولى على 
مس��توى الش��مال، حصدته��ا الطالبة س��يلفانا يخني، 
اضافة إلى املرتبة الثامنة على مستوى لبنان والثالثة 
على مس��توى الش��مال، حصدها الطالب عدنان الوّزة، 

وكالهما من فرع – العلوم العامة.
هنيئاً لطالب وطالبات م��دارس اإلميان وألهاليهم 

وملعلميهم، ولكل من عمل معهم لتحقيق هذا اإلجناز.

»خلِّ صيامك صح« محاضرة لقسم الطالبات في شحيم
أقامت رابطة الطالب املس��لمن في شحيم - قسم 
الطالب��ات، محاض��رة بعن��وان »خ��لِّ صيامك صح« 
ألقتها األستاذة رميا شبيب، وذلك يوم الثالثاء 6/21 

في مركز الدعوة اإلسالمي. 
أشارت األس��تاذة رميا إلى أن الغاية من رمضان 
كم��ا ج��اء ف��ي احلدي��ث: »م��ن ص��ام رمض��ان إمياناً 

واحتس��اباً غفر ل��ه ما تقّدم من ذنب��ه«؛ إضافة إلى أن 
اإلنس��ان ه��و جس��د وروح، وال ب��ّد من تغذي��ة الروح 
خاصة ونحن في رحاب رمض��ان، ومن تزكيتها. وقد 
يك��ون ذلك عبر إس��عاد عائلتنا وم��ن حولنا من أناس 
نعزهم، وال ب��ّد أيضاً أن نكون رباني��ن ال رمضانين، 

مشيرة إلى أهمية تقوى الله في السر والعلن.

 الطالب الفائز أحمد البخاري 
مع وزير التربية
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البّر والتق��وى>، واجتهدت في بن��اء حتالفات مع قوى 
سياس��ية تنسجم مع موقفها ومع عائالت بهدف امنائي 
والوص��ول الى تش��كيل مجال��س بلدية منس��جمة تقدم 

افضل ما عندها خلدمة اهلها وتنمية مجتمعها..«. 
وتاب��ع: »حققن��ا نتائج ال ب��أس بها على الس��احة 
اللبناني��ة كاف��ة، وقدمنا تنازالت تقدي��راً منا للمصلحة، 
وانسحبنا في ش��حيم لنوفر مناخاً وفرصة لغيرنا، وما 
زلنا نضع كل امكانياتن��ا وخبراتنا في خدمة أهلنا وفي 
تص��رف املجلس البل��دي إلمناء ش��حيم ونظافتها وحل 

مشكالتها..«.
وختم قداح كلمته شاكراً كل »من شارك باالفطار«، 
متمني��اً ان »يعيد الله تعال��ى رمضان على لبنان واألمة 

اإلسالمية باألمن واليمن والسالم«.

األستاذة رانيا احلجار، حتدثت فيها عن مهنة التعليم 
التي تعتب��ر من أنبل املهن وأرقاها ف��ي بناء املجتمع، 
ودع��ت املربي��ات إل��ى تكاتف اجله��ود ملواكب��ة تطور 
العص��ر وتنمية مهارات املعلم وتعزي��ز قيمة التطوير 
الذاتي لديه، م��ن خالل الدورات التدريبية، كما عرفت 

بأهداف ورؤية رابطة املعلمن املسلمن في لبنان.

حسن احلسن، ثم مسابقة دينية ثقافية قدمتها الطالبة 
سلوى املصري، وتوزيع مطويات دعوية.

تب��ع اإلفطار كلمة للش��يخ س��امي اخلطي��ب رئيس 
دائ��رة التعبئ��ة في اجلماع��ة اإلس��المية، أك��د فيها دور 

الشباب في نهضة األمة وصناعة التغيير. 
حض��ر اإلفطار ع��دد كبير م��ن األس��اتذة واملعلمات  
والط��الب والطالبات م��ن مختلف امل��دارس واجلامعات 

وضيوف اللقاء من العلماء وأصدقاء الرابطة.

2016 في مركز الدعوة اإلسالمية - عائشة بكار.
تخل��ل اإلفط��ار ألع��اب ترفيهي��ة وكلم��ة للداعية 
واإلعالمية هنادي الشيخ جنيب، وتكرمي لألخت آمنة 

القيسي.

أقام��ت اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي ش��حيم افطارها 
الس��نوي التكرميي للعاملن في الشأن العام، في مركز 
الدع��وة ف��ي ش��حيم، بحض��ور رئي��س احت��اد بلديات 
اقلي��م اخلروب الش��مالي محم��د بهيج منص��ور، رئيس 
بلدية ش��حيم الس��فير زيدان الصغير، واعضاء املجلس 
البلدي ومخاتير البلدة وفاعليات اجتماعية واقتصادية 

واعالمية.
بعد ترحيب من مالك فواز، ألقى مس��ؤول اجلماعة 
االس��المية في جب��ل لبنان املهن��دس محمد ق��داح كلمة 
ق��ال فيها: »رمضان دائماً يجمعن��ا على اخلير والطاعة، 
نصوم معاً ونفطر معاً«. واعتبر »ان اجلماعة اإلسالمية 
خاض��ت االنتخاب��ات البلدي��ة االختياري��ة عل��ى مب��دأ 
املش��اركة والتعاون، لقول الل��ه تعالى و<تعاونوا على 

اإلقلي��م  أقام��ت رابط��ة املعلم��ن املس��لمن ف��ي 
إفطارها الس��نوي األول بحضور مس��ؤولة النجاة في 
لبنان الصيدلي ختام احلاج شحادة في مركز الدعوة 
اإلسالمية في شحيم، حتت عنوان »انطالقة مشرقة« 

وذلك غروب يوم األربعاء 29 / 6 / 2016.
تخللت اإلفطار كلمة ملس��ؤولة املعلمن في لبنان 

اختتمت رابطة الطالب املس��لمن في صيدا سلسلة 
أنش��طتها الرمضاني��ة بإفطاره��ا املش��ترك م��ع رابط��ة 
املعلم��ن املس��لمن ف��ي صي��دا وذل��ك ي��وم اجلمعة 26 

رمضان في مركز الرحمة خلدمة املجتمع.
بدأ النشاط بفترة موجهة للطالب، بحضور األستاذ 
ايه��اب توتوجني مس��ؤول قس��م الط��الب ف��ي الرابطة، 
واألخت إميان عنتر مس��ؤولة قسم الطالبات في الرابطة 
بعن��وان »كي��ف نغتنم ليل��ة القدر في رمضان« للش��يخ 

نظم قس��م الطالبات )صبايا( ف��ي رابطة الطالب 
املسلمن، بإشراف القسم الشبابي في جمعية النجاة 
بعن��وان  اخلي��ري  إفط��اره  بي��روت،   - االجتماعي��ة 
»قلوبن��ا معكم« وذلك غروب ي��وم االثنن 27 حزيران 

الجماعة اإلسالمية في شحيم تقيم افطارها 
السنوي التكريمي للعاملين في الشأن العام

 اإلفطار السنوي لرابطة المعلمين المسلمين في اإلقليم

رابطة الطالب المسلمين في صيدا تختتم أنشطتها الرمضانية

أنشطة متفرقة لجمعية النجاة في المناطق

إفطار صبايا رابطة الطالب المسلمين مع األيتام

أنشطة

الهبارية، األس��تاذ أحمد بركات، رئيس بلدية كفرحمام، 
األس��تاذ هيثم س��ويد، حيث قدم الوفد التهنئة لرؤس��اء 
البلديات بعيد الفطر الس��عيد، وكانت مناسبة أكد الوفد 
خاللها ح��رص اجلماعة على التعاون م��ع البلديات مبا 
يخ��دم البل��دات عل��ى املس��توين اخلدمات��ي واالمنائي، 
كذلك أكد الوفد وحرصه على وحدة موقف املنطقة خلف 

مرجعياتها حرصه على مؤسسات الدولة فيها. 

م��ن  وف��د  ق��ام 
اإلس��المية  اجلماع��ة 
املكت��ب  عض��و  ض��م 
السياسي األستاذ وائل 
جنم، مس��ؤول منطقة 
حاصبيا - مرجعيون 
سويد،  وسيم  األستاذ 
نائب مسؤول املنطقة، 
الشيخ شريف عطوي، 
العالق��ات  مس��ؤول 
محمد  الش��يخ  العامة 

اجل��رار، وأعضاء قيادة منطقة حاصبيا - مرجعيون في 
اجلماع��ة، بزيارة مفت��ي حاصبيا ومرجعي��ون القاضي 
الش��يخ حس��ن دلي، حيث قدم الوفد التهنئة لس��ماحته 

ملناسبة عيد الفطر السعيد. 
كما ش��ملت زيارة الوفد رئيس بلدية ش��بعا، رئيس 
احت��اد بلدي��ات العرق��وب، احلاج محمد صع��ب، رئيس 
بلدية كفرش��وبا، الدكتور قاس��م الق��ادري، رئيس بلدية 

الجماعة تهنئ فعاليات العرقوب بعيد الفطر

نظم قس��م العم��ل اخليري في جمعية النج��اة االجتماعية - بي��روت إفطاراً 
للعائالت املتعففة واملكفولن لديه، وذلك غروب يوم اجلمعة 2016/6/24.

حض��ر اإلفط��ار ما يزيد على مئة س��يدة م��ع أبنائهن. تخل��ل البرنامج كلمة 
لألخت رانيا اخلطيب، حتدثت فيها عن فضائل الش��هر الكرمي وكيفية االس��تفادة 
م��ن كل س��اعة فيه، وحث األبناء وتش��جيعهم عل��ى الصالة والصي��ام. وتضمن 
عرض��اً مصوراً عن أنش��طة القس��م، إضافة إلى فقرة ش��عر ألقتها الناش��ئة مالك 

شهاب.
ومت توزيع بطاقات استالم »فروج العيد« على احلاضرات.

إفطار العمل 
االجتماعي 
النسائي في 

بيروت

جمعي��ة  أقام��ت 
االجتماعي��ة  النج��اة 
في صيدا يوم السبت 
جلس��ة  حزي��ران   18
مرك��ز  ف��ي  تعبدي��ة 
تخللته��ا  اجلمعي��ة 
بعن��وان  محاض��رة 
الق��رب«  »ح��الوة 
غزال��ة  للداعي��ة 
احلج��ار، الت��ي حثت 
عل��ى أهمي��ة املداومة 
الق��رآن  ت��الوة  عل��ى 
م��ن  في��ه  مل��ا  الك��رمي 

األجر العظيم واألثر الكبير الذي يتركه في النفوس.
واختتم��ت اجللس��ة بدع��اء لألخ��ت هن��اء قصير 

وصالة الظهر جماعة مع األخوات.
.. وفي املنية

أقام��ت جمعية النجاة االجتماعي��ة بالتعاون مع 
قس��م الطالبات في رابطة الطالب املس��لمن في املنية، 
يوم األحد 6/19، محاضرة رمضانية بعنوان »خيرة 
م��ن خيرة«، للداعية هنادي الش��يخ جني��ب، في قاعة 
مس��جد الروض��ة، حتدث��ت فيه��ا ع��ن أهمي��ة األعمال 
والعب��ادات في ش��هر رمض��ان، وفضل العش��ر األخير 

منه.
محاضرة في ايالت 

نظم��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة ف��ي إي��الت 
محاض��رة ف��ي الط��ب الصين��ي والتداوي باألعش��اب 
م��ع الدكت��ور رش��يد الس��كري االختصاص��ي في طب 

األعشاب.
اس��تهل اللقاء بت��الوة آيات من الق��رآن الكرمي. ثم 
حتدث الدكتور الس��كري »عن أساليب التداوي بالطب 
الصيني، شارحاً النقاط التي يجري من خاللها العالج 
وتخفي��ف اآلالم، كم��ا تناول أنواع األعش��اب وفوائدها 
وكيفي��ة التدواي بها. ثم ش��رح عالقة اخلضار بصحة 

اإلنسان وتأثيرها على اجلسم«.
واختتمت احملاضرة باإلجابة على األسئلة.

محاضرة في ببنن
أقام��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة ف��ي ببن��ن 
- ع��كار محاض��رة حت��ت عن��وان »الصيام مدرس��ة« 
للدكتور كفاح الكس��ار، حيث حضر ع��دد من فعاليات 

املنطقة وحشد من اهالي ببنن.
استهلت احملاضرة بتالوة من آيات الذكر احلكيم، 
ث��م كانت كلم��ة رئي��س بلدي��ة ببن��ن الدكت��ور كفاح 
الكس��ار، حتدث فيها عن »ش��هر رمض��ان الذي فضله 
الله عّز وجل عن باقي الشهور، والذي أنزل فيه القرآن، 
فهو مدرس��ة لتربية األجيال ونهضة األمم والش��عوب 
ودس��تور الله ف��ي األرض، ولو أخذن��ا بتعاليم القرآن 
لكن��ا كما ق��ال الله عز وج��ل <كنتم خير أم��ة أخرجت 
للناس>، وما هذا التخبط الذي تعيشه األ مة اليوم إال 

بسبب بعدنا عن القرآن.  
اختت��م كالم��ه بالتنوي��ه ال��ى اغتنام م��ا بقي من 
العش��ر األواخر وليلة القدر، فلنكثر من التهجد والقيام 
والصدقة، فقد كان سيدنا محمد | أجود ما يكون في 
رمضان، وال ننس��ى الفق��راء، ولنكن بلس��ماً جلراحهم 

وادخال الفرح لقلوبهم«. 
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عش���ر س���نوات مرت على احلرب املدمرة التي ش���ّنها العدّو اإلس���رائيلي على لبنان في متوز 
2006، عشر سنوات  شهدت متغيرات كثيرة، واختالف أمور أكثر.

قبل عشر سنوات كان حزب الله يؤكد للبنانيني واملسلمني والعالم صبح مساء أن مقاومته 
هدفه���ا حماي���ة لبن���ان م���ن أي اعت���داء إس���رائيلي، وأن املقاومة كانت وس���تظل داعم���ة لتحرير 
فلس���طني، وأنه���ا ل���م ول���ن تضّيع بوصلتها. لكن الس���نوات العش���ر الت���ي مرت أدت إل���ى تغّيرات 
جوهري���ة ب���أداء احلزب، فضاعت بوصلة بندقيته، ولم يعد لبنان وأهله يحتالن حيزًا كبيرًا من 
اهتماماته، بل على العكس، فقد تعرض اللبنانيون خالل هذه السنوات لصدمات موجعة مما 

يسمى »املقاومة«.
الصدم���ة األول���ى حصلت بعد أس���ابيع قليلة من انته���اء العدوان اإلس���رائيلي، حني عّطل 
مناص���رو ح���زب الله مناطق وس���ط بي���روت وعطلوا معه���ا احلكومة ألكثر من عام، مش���ترطني 

احلصول على ثلث مقاعد مجلس الوزراء مما يتيح لهم السيطرة على قراراته.
الصدم���ة الثاني���ة كانت عام 2008، وهي صدمة ما زال الكثيرون من اللبنانيني والبيروتيني 
يتنه���دون بحس���رة ح���ني يتذكرونها، وهي أح���داث 7 أيار، ح���ني ارتكب احل���زب وحلفاؤه جرمية 
وطنية بتوجيه س���الحه إلى صدور اللبنانيني والس���يطرة على بيروت وعدد من املناطق. يومها 
حتّول حزب الله بنظر فريق من اللبنانيني من مقاومة تستحق الدعم واملساندة إلى ميليشيا 

مسلحة عاثت في األرض الفساد.
الصدم���ة الثالث���ة لم حتصل بن���اء على أمر أقدم عليه حزب الله، وإمن���ا جاءت في النتائج 
الت���ي أعلن���ت عنها احملكمة الدولية اخلاص���ة بلبنان، التي توصلت إل���ى أن قياديني في احلزب 
متوّرط���ون ف���ي جرمي���ة اغتيال الرئي���س رفيق احلريري. ل���م تقتصر الصدمة عل���ى االتهام بل 
امت���دت إل���ى ردة فعل احلزب، الذي لم يبذل أي جه���د لتفنيد اتهامات احملكمة وتبرير القرائن 
الت���ي توصل���ت إليه���ا بناء عل���ى معطيات تقني���ة ومعلوماتية، ب���ل اكتفى بنفي التهم���ة، واتهام 

احملكمة بالتسييس والسعي للتضييق عليه، وأعلن عدم اعترافه بها ومبا يصدر عنها.
أم���ا الصدم���ة الرابع���ة فقد كانت األقس���ى واألكث���ر مرارة، وه���ي التي بعثرت م���ا تبقى من 
رصيد للحزب لدى العرب واملسلمني، وهي مشاركته إلى جانب النظام في قتل الشعب السوري 
والس���عي للقضاء على ثورته التي نادت باحلرية والكرامة. هذه املش���اركة لم تكن قيادة احلزب 
قادرة على تسويقها في بيئتها التي تربت على أن الهدف هو حماية لبنان ومواجهة االحتالل 
والس���عي لتحرير فلس���طني، فاضطر للتدرج في الغرق في وحول األزمة السورية. البداية كانت 
أن الهدف من املشاركة هو حماية القرى السورية التي يقطنها لبنانيون في املناطق احلدودية. 
لك���ن م���ع توغ���ل احلزب ف���ي األزمة انتق���ل إلى املرحل���ة الثانية، وه���ي التذرع بحماي���ة العتبات 
املقدس���ة وحتدي���دًا مق���ام الس���يدة زينب في دمش���ق، ليخرج بعده���ا تنظيم الدولة اإلس���المية 
)داع���ش( إل���ى الضوء، ويقدم من خالل اجلرائم الت���ي ارتكبها الذرائع التي كان ينتظرها حزب 
الله لتبرير غرقه بدم الش���عب الس���وري، وتصبح مواجهة التنظيمات التي يطلق عليها احلزب 
اس���م »اإلرهابية التكفيرية« مس���اوية ألهمية مواجهة العدّو اإلسرائيلي، في الوقت الذي تشهد 

اجلبهة اجلنوبية مع االحتالل هدوءًا وسكينة.
قبل عشر سنوات انتصر حزب الله ألنه صمد في مواجهة أعتى قوة عسكرية في املنطقة، 
وانه���زم الع���دو اإلس���رائيلي ألن���ه ل���م يتمكن م���ن حتقيق ه���دف واحد م���ن األهداف الت���ي أراد 
حتقيقها من عدوانه. اليوم زادت قوة حزب الله وتضاعفت ترس���انته العس���كرية، وباتت إمكانية 
حتقيق���ه االنتص���ارات أكب���ر، لكنه بات خارج قلوب الناس، وتش���تت الرصي���د الذي جمعه خالل 

عقود مقاومته. 
عش���ر سنوات مّرت على إنصات العالم بش���غف لكلمات األمني العام حلزب الله وهو يقول: 
»انظروا إلى البارجة اإلسرائيلية في عرض البحر.. إنها حتترق«، لكن لو قّدر للعالم أن يستمع 

اليوم لكلمات جديدة لكانت »انظروا إلينا إننا نقتل أو ُنقتل في سوريا«.<

بقلم: أواب إبراهيم

انظروا إلينا إننا نحترق!

كلمة طيبة

إّن املّطل��ع عل��ى أحوال العرب واملس��لمن 
في ه��ذه األيام ال ب��ّد من أن يص��اب بخيبة أمل 
ملا آلت اليه أوضاعهم السياس��ية واالجتماعية 
كرامته��م  ف��ي  الت��ردي  ومق��دار  واالقتصادي��ة 

ومنزلتهم بن األمم.
باألم��س القري��ب خضع الرئي��س املصري 
الش��رعي الس��ابق محمد مرس��ي ملهزلة اتهامه 
بتهم مختلطة هي أوه��ى من خيوط العنكبوت 
ومنه��ا تهم��ة »تخاب��ره م��ع دول��ة قط��ر« فيما 
استنكر العالم بأسره أن هذا التخابر العربي- 
العربي تهمة تس��تحق الس��جن املؤبد، وكذلك 
الف��رار من س��جنه ف��ي أثناء انتفاضة الش��عب 
املص��ري ض��د حك��م الطاغي��ة حس��ني مبارك. 
فهل يريد السيس��ي أن يبقى مرسي في سجون 

مبارك؟
وال ي��زال الرئيس الش��رعي محمد مرس��ي 
قابع��اً ف��ي أحد س��جون مصر ف��ي الوقت الذي 
يق��وم في��ه وزي��ر اخلارجي��ة املص��ري س��امح 
ش��كري بزي��ارة »ودي��ة« للكي��ان الصهيون��ي 
ويصاف��ح بح��رارة املجرم ن��ن ياه��و. وهذا ما 
يذكرنا باحلديث النبوي الش��ريف الذي توّجه 
به الرس��ول الكرمي الى صحب��ه »فكيف بكم اذا 
رأيتم املعروف منكراً واملنكر معروفاً؟ يفقولون: 
أوكائن هذا يا رس��ول الله؟ فيقول: بل أشّد منه 
س��يكون. فكيف بك��م اذا أمرمت باملنك��ر وأنهيتم 

عن املعروف؟«.
م��ن  يح��ذر  الش��ريف  احلدي��ث  ه��ذا  إن 
الوصول الى ه��ذه املرحلة من اخلذالن والعار. 
وقد أخبرنا الرس��ول في حديث آخر عن تداعي 
االمم علين��ا كم��ا تتداع��ى االكلة ال��ى قصعتها. 
فيتساءل الصحابة الكرام: وهل من قلّة نحن يا 
رس��ول الله؟ فيقول: بل أنتم كث��ر ولكّنكم غثاء 

كغثاء السيل.
لق��د ابتلينا م��ن خالل املفاهي��م واملقاييس 
فجعلن��ا األع��داء أصحاب��اً وأصدق��اء وحولن��ا 
اخوتنا واألش��قاء الى اعداء يس��تحقون احلجر 

والسجن مما يرضي أعداء هذا الدين.
هل »تخابر« رئيس عربي مع قطر يستحق 
صاحب��ه الس��جن فيم��ا زي��ارة ممث��ل النظ��ام 
أرواح  جت��اوزت  الكنان��ة  ألرض  االس��رائيلي 

شهدائها تعتبر عالقة ود؟
إّنه م��ن األمر باملنكر والنه��ي عن املعروف 
الذي انتهجه بع��ض حكامنا منذ عقود ملالحقة 
الش��باب املؤم��ن احلري��ص عل��ى كرام��ة أمته 
وعزتها وزجه في الس��جون يس��ومونه س��وء 

الع��ذاب وه��م يص��رون عل��ى ألوهي��ة احلاكم. 
وبعد هذا هل يحق لنا أن نتس��اءل عن أس��باب 
نش��وء املتطرفن وطبع��اً إن الكيان الصهيوني 
م��ن يقات��ل عنه��م  الس��عادة لوج��ود  ف��ي أمت 

ويضطهد املؤمنن.
وم��اذا في مقدور األمم أجمع أن تس��هم في 
حل قضية االحتالل الصهيوني ألرض فلسطن 
فيما بعض أصحاب هذه القضية مستس��لمون 
لإلرادة الصهيونية وخاضعون ألوامرها، وكان 
واجب��اً عليه��م أن يدعم��وا االنتفاض��ة لتحرير 
فلس��طن من اعداء هذا الدين. فكيف نس��تطيع 
مواجه��ة الطغيان اليهودي فيما آالف الش��باب 
متهم��ون بتنكره��م ألله��ة االرض وال من حاكم 
يخاف الله وينقذ نفس��ه وشعبه من الصهاينة 

احملتلن <قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم>.
ان األي��ام حبلى باملفاجآت التي حتمل في 
طياته��ا يقظ��ة الش��عب املصري ال��ذي يرفض 
فتح مطارات��ه لنتانياه��و املجرم اجل��زار فيما 
الرئيس املصري الش��رعي قابع في الس��جون 
يك��ّرر مأس��اة صاح��ب »الظ��الل«  س��يد قطب 
ويثب��ت للعال��م أن ه��ذه األم��ة لن ته��ون ولن 
تستس��لم وس��تكون نهاية الكيان االس��رائيلي 
على أيدي املجاهدين املقاومن في غزة وسائر 
الفلس��طينين الذي��ن يرفض��ون كام��ب دايفيد 
وين��ذرون أرواحهم لتحرير الق��دس واألقصى 

رغم أنف العمالء.
لقد ذاب الثلج وبانت سوأة اآلمرين باملنكر 
والناه��ن ع��ن املع��روف وال نعتق��د أّن املهّم��ة 
يس��يرة وهن��اك أمم ودول تس��عى ال��ى متزيق 
الوطن العربي فيما الشباب املؤمن بن مطرقة 
احل��كام املتهمن االمي��ركان وس��ندان األطماع 
اإليراني��ة اّلت��ي ال هّم لها س��وى إنش��اء الهالل 
الش��يعي اخلصي��ب. وهذه رس��الة إلى بعض 
احل��كام الع��رب الذي��ن تهاونوا ف��ي تنازالتهم 
حفاظاً على عروش��هم وال ي��درون أّن مصيرهم 

ومستقبلهم إلى زوال.
إنه��ا كلم��ات صريح��ة نكتبها بكل أس��ف 
وخج��ل وال ن��رى أن هنال��ك بارق��ة أم��ل ف��ي 
خالصن��ا على أيدي هؤالء الطغاة وإمنا بجهاد 
الثائرين اّلذين يتحرقون شوقاً إلزالة اخلائنن 
من أرض الكنان��ة وكل أرض عربي��ة ويلقنون 
احل��كام اخلائنن دروس��اً في الع��ّزة والكرامة 
الوطني��ة <وس��يعلم الذي��ن ظلم��وا أي منقلب 

ينقلبون>.{
عبد القادر األسمر

اآلمرون بالمنكر والناهون عن المعروف

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

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

ال
وزشو
مت

11
12
13
14
15
16
17

16
17
18
19
20
21
22

45
46
47
48
49
50
51

3
3
3
3
3
3
3

38
38
39
39
40
41
41

5
5
5
5
5
5
5

43
44
44
44
44
44
44

12
12
12
12
12
12
12

28
28
28
28
28
29
29

4
4
4
4
4
4
4

49
49
48
48
47
47
46

7
7
7
7
7
7
7

27
27
26
25
24
24
23

9
9
9
9
9
9
9
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