
ماذا بعد قمة نواكشوط؟!
القّم���ة العربي���ة الت���ي انعق���دت في نواكش���وط األس���بوع املاضي، وج���اءت فات���رة وباهتة، 
ومختص���رة بالك���ّم والن���وع.. ال ينبغي له���ا أن تعبر دون أن يقف  عندها الع���رب الغيورون على 
وحدتهم ومكانتهم في امليدان العاملي أو اإلقليمي على األقل. فانعقاد القمة املقرر كل سنتني، 
بات���ت تتقاذف���ه العواص���م العربية فيما بينها، رمب���ا زهدًا فيه أو قصورًا عن تس���ديد نفقاته أو 
حتّم���ل تبعات���ه وتداعيات���ه.. إلى أن ألقيت الكرة ف���ي املرمى املوريتاني، ال���ذي يتنازعه انتماؤه 
العرب���ي واألفريق���ي، فعقدت القمة ف���ي خيمة مترامية األطراف متباع���دة األوتاد، واقتصرت 
على يوم واحد انصرف املشاركون بعده كّل إلى طائر ته، أو إلى العاصمة املغربية الدار البيضاء 
التي بات فيها. ولعل كبار السن من العرب ما زالوا يذكرون القمة األولى التي انعقدت مبصر 
ف���ي انش���اص بضياف���ة امللك فاروق ع���ام 1946، ث���م قمة القاهرة الت���ي انعق���دت بالقاهرة عام 
1964، وص���واًل إل���ى قّم���ة اخلرطوم التي ش���هدت مصاحل���ة عربية بني امللك فيص���ل والرئيس 
عب���د الناصر، ورس���مت ال���الءات الثالث للعالق���ة مع الع���دّو الصهيوني الت���ي جتاوزها العرب 
والفلس���طينيون بعد زيارة »الس���ادات« إلى القدس، فكانت املفاوضات واتفاقيات كامب ديفيد 

ووارسو ووادي عربة.. فهل يتجاوز العرب كل ذلك إلى ما هو أسوأ بعد قمة نواكشوط؟
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وحزب الله نَزع عن نفسه صفة المقاومة عندما انخرط في حروب المنطقة
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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(

الحريري يدين جريمة
 قتل الكاهن الفرنسي

أع��رب الرئي��س س��عد احلري��ري عن 
إدانت��ه الش��ديدة للجرائ��م اإلرهابية التي 
األوروبي��ة  وال��دول  فرنس��ا  تس��تهدف 
الصديقة خصوصاً وأي مكان عموماً. وأكد 
الرئيس احلري��ري أن »جرمية قتل الكاهن 
في معبده والعبث املش��ن ف��ي بيوت الله 
هم��ا أس��وأ م��ا ميك��ن ان تلج��أ الي��ه نفس 
بش��رية«، وتقدم بأح��ّر التع��ازي للقيادة 
هوالن��د  فرانس��وا  والرئي��س  الفرنس��ية 

وللكنيسة الكاثوليكية في فرنسا.

لجنة األشغال: لحلول 
جذرية لمشكلة الكهرباء

   أجمعت جلنة االشغال العامة والنقل 
والطاقة على ضرورة إيجاد حلول جذرية 
لقضي��ة الكهرباء، مؤكدة عقد ورش��ة عمل 

لهذا األمر قبل نهاية الصيف.
عق��دت اللجن��ة جلس��ة ف��ي مجل��س 
النواب برئاس��ة النائب محم��د قباني. إثر 
اجللس��ة قال قبان��ي: »موض��وع الكهرباء 
كارث��ة وطني��ة متفاقم��ة، وال تخ��رج م��ن 
اجتم��اع وانت مقتنع بأن هن��اك حالً قريباً 
أو حالً جذرياً في األفق. نحن س��نعقد قبل 
نهاي��ة الصي��ف ورش��ة عم��ل ندع��و إليها 
كل املعني��ن لنط��رح الس��ؤال ع��ن احل��ل 
اجل��ذري املطلوب. ع��ام 2015 صدقنا أن 
الكهرباء ستصبح 24 ساعة على 24، لكن 
الش��عب املسكن اكتش��ف ان هذا األمر غير 

صحيح«.

سالم: اقتراحاتنا في 
القمة تحتاج إلى متابعة

 قال رئي��س احلكوم��ة اللبنانية متام 
س��الم إنه ال ب��ّد م��ن انتظار كيفي��ة تعامل 
املس��ؤولن الع��رب م��ع االقتراح��ات التي 
قدمه��ا ف��ي كلمته ف��ي القم��ة العربية، في 
ش��أن تش��كيل هيئة عربية ل��درس إمكان 
األراض��ي  عل��ى  إقام��ة  مناط��ق  إنش��اء 
الس��ورية للنازح��ن الس��ورين، وإنش��اء 
صن��دوق لتعزيز قدرة مضيف��ي النازحن 

على الصمود.
وأوض��ح س��الم للصحافي��ن الذي��ن 
رافق��وه في طري��ق العودة من نواكش��وط 
أن��ه حذف م��ن كلمته ف��ي اقتراح��ه عبارة 
املناط��ق  إل��ى  إش��ارته  ف��ي  »اآلمن��ة« 
منطق��ة  أي  حتدي��د  لصعوب��ة  الس��ورية 
آمنة ألس��باب سياس��ية وأمني��ة، ولتعذر 
توفي��ر اإلجماع العرب��ي والدولي على هذا 
االقت��راح واملوض��وع يحتاج إل��ى متابعة 

مع اجلميع.

»التغيير واإلصالح«: للتنسيق 
مع سورية في شأن النزوح

أعلن »تكّتل التغيير واإلصالح« »إننا 
ننتظ��ر بل��ورة التدابي��ر العملي��ة للموقف 
املتقدم لرئيس احلكومة متام سالم في قمة 
نواكشوط، قمة ضياع األمل، حول النزوح 
الس��وري حيث أش��ار إلى أمكن��ة اإلقامات 

اآلمنة في سورية، ولو أتى متأخراً«.
س��ليم  الس��ابق  الوزي��ر  وطال��ب 

التكت��ل  اجتم��اع  بع�����د  جريصات��ي 
األس��بوعي برئاس��ة النائب ميش��ال عون 
ب�»التنس��يق م��ع دول��ة النزوح س���ورية، 
س��يما  ال  املتح��دة،  األمم  م��ع  بالتع��اون 
ف������ي ض��وء م��ا يتيح��ه البيان الرئاس��ي 
األممي األخ���ي��ر، كما أن املطلوب إيالء أمن 
اللبنانين األه���مية القصوى على ما عداه 

من اعتبارات«.
ولف��ت إل��ى أن »ما يهمنا مباش��رة في 
وضع��ه  أن  الس��وري  الن��زوح  موض��وع 
القانون��ي ف��ي لبن��ان، موق��ت، وه��و غير 
اللج��وء باملفهوم القانون��ي الدولي العام، 
وإال أصب��ح ه��ذا الن��زوح احت��الالً مقنع��اً، 
الع��ودة الطوعي��ة تعن��ي ح��االت اللجوء 
تعن��ي  أن  ميك��ن  وال  الفردي��ة  السياس��ي 

النزوج اجلماعي«.

األميركيون تنصتوا 
على »أمل« واإلخوان

كتب مس��رب أس��رار االس��تخبارات 
األميركي��ة إدوارد س��نودن ف��ي تغريدة 
على حس��ابه في موق��ع »تويتر« االثنن 
املاضي أن احلكومة األميركية »أصدرت 
إذن��اً خاص��اً لش��ن هجم��ات إلكترونية 
عل��ى أح��زاب سياس��ية.. وكان��ت هناك 

أخطاء«.
لوثيق��ة  ملحق��اً  س��نودن  ونش��ر 
اس��تخباراتية س��رية تع��ود إل��ى ع��ام 
2010، تس��مح لوكال��ة األم��ن القوم��ي 
األميركية باس��تهداف كاف��ة دول العالم 
التنص��ت اإللكتروني،  تقريباً بعملي��ات 
باس��تثناء »العيون اخلم��س« أو الدول 
الت��ي اش��تركت ف��ي برنام��ج التنص��ت 
األميركي وهي الواليات املتحدة نفس��ها 
وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

الي��وم«،  »روس��يا  موق��ع  وحس��ب 
يتضم��ن امللح��ق قائمة قصيرة بأس��ماء 
أح��زاب أجنبي��ة، م��ا ي��دل عل��ى إصدار 
واش��نطن إذناً خاصاً للتنصت على هذه 
األحزاب، وبينها حركة »أمل« في لبنان، 
وجماع��ة »اإلخ��وان املس��لمن«، وحزب 
»بهاراتي��ا جانات��ا« الهن��دي، و»جبه��ة 

اإلنقاذ الوطني« الرومانية!

نقل األسير وسماحة
 إلى سجن رومية

حّق��ق الش��يخ أحم��د األس��ير أب��رز 
طلبات��ه من��ذ توقيف��ه من��ذ نحو س��نة، 
وذل��ك بإخراج��ه م��ن س��جن الش��رطة 
الريحانّي��ة »ألس��باب  العس��كرّية ف��ي 
صحّية«. إمام »مس��جد بالل بن رباح« 
ف��ي عب��را لم يك��ن وحده ضم��ن املوكب 
ال��ذي انتقل م��ن الريحانية إلى س��جن 
رومي��ة بإم��رة »ف��رع املعلوم��ات« ف��ي 
قوى األمن الداخلي، بل كان معه الوزير 
األس��بق ميش��ال س��ماحة، ودائماً على 

قاعدة »ستة وستة مكرر«.
ه��ذا االنتقال كان مبثاب��ة »احللم« 
عند األس��ير قبل أن يسمع وكالء الّدفاع 
عنه األس��بوع املاضي وع��داً قاطعاً من 
املدير العام لق��وى األمن الّداخلي اللواء 
إبراهيم بصبوص بأن الّنقل سيتم »في 

غضون أسبوع«.

وزارة الصحة تقفل
 مطاعم وأفرانًا

  أعلن��ت وزارة الصح��ة ف��ي بي��ان، 
أن »مراقبيه��ا، وفي إطار اس��تمرار حملة 
س��المة الغ��ذاء، أقفلوا مطعم ف��ول خليل 
لصاحب��ه خلي��ل أبو هواش ف��ي صيدا - 
ح��ي الب��راد وذلك بس��بب س��وء النظافة 

والتخزين.
وأقف��ل املراقبون أيضاً فرن نس��مات 
اجلن��وب لصاحب��ه هش��ام جح��ا لع��دم 
وجود ش��هادات صحية ولعدم اس��تيفاء 

الشروط الصحية.
كذل��ك مت توقي��ف ملحم��ة عن��داري 
لصاحبها يوس��ف عنداري في العبادية، 
فرن »فوي��و« لصاحبه توفي��ق مزرعاني 
في الش��ياح، ملحمة الضيع��ة لصاحبها 
يوس��ف  أب��و  وف��رن  كنع��ان  حس��ن 
لصاحبه محس��ن حم��د في ش��بعا، فرن 
احلط��ب لصاحب��ه محمد يون��س في دير 
قانون النه��ر في صور وف��رن ومعجنات 
فرح��ات لصاحب��ه عب��د الهادي يوس��ف 
ان��ور العليوي في املريج��ة في بعبدا عن 
العمل حلن اس��تيفاء الش��روط الصحية 

املطلوبة«.

جعجع: نستمر بالضغط 
إليصال عون للرئاسة

 قال جعج��ع خالل لق��اء اغترابي في 
مع��راب: »أردن��ا ف��ك احلصار عن رئاس��ة 
اجلمهوري��ة وكان لدينا ح��ل من اثنن: إما 
اقناع »ح��زب الله« وإي��ران بفك احلصار، 
وه��ذا أمر غي��ر ممكن نظ��راً الى حس��ابات 
إي��ران االس��تراتيجية، وال س��يما بع��د أن 
استثمروا الكثير في س��ورية من أجل بقاء 
األسد، ولكن أنا أؤكد لكم أن األسد لن يبقى 
ف��ي س��ورية، وإما الس��ير باجلن��رال عون 
للرئاس��ة كي نف��ك التعطيل ونض��ع إيران 
و »ح��زب الل��ه« ف��ي م��أزق، وما ع��زز هذا 
األمر هو ترش��يح النائب سليمان فرجنية، 
وبالتالي انحص��ر اخليار في فريق 8 آذار. 
له��ذا فضلن��ا دع��م ع��ون، وقد خلب��ط هذا 
الترش��يح املع��ادالت ف��ي لبن��ان وبدله��ا، 
ونحن مستمرون بالضغط لتأمن النصاب 

املطلوب إليصال عون الى الرئاسة«.

عشرة مصارف لبنانية 
بين األلف األكبر عالميًا

الحت��اد  العام��ة  األمان��ة  أعلن��ت    
املص��ارف العربي��ة، أنه��ا أجرت دراس��ة 
حتليلية باالس��تناد إلى بيانات نش��رتها 
مجل��ة »ذي بانك��ر« الصادرة ف��ي متوز، 
وتضمن��ت أكبر أل��ف مصرف ف��ي العالم 
بحس��ب الش��ريحة األول��ى ل��رأس املال، 
وأظهرت دخ��ول 85 مصرفاً عربياً ضمن 
أكب��ر أل��ف مصرف ف��ي العال��م، منها 10 
مص��ارف لبنانية، هي بحس��ب الترتيب: 
»بن��ك ع��ودة«، »بن��ك لبن��ان واملهج��ر«، 
»بن��ك  بيبل��وس«،  »بن��ك  »فرنس��بنك«، 
البحر املتوس��ط«، »بنك بي��روت«، »بنك 
اللبنان��ي  سوس��يتيه جن��رال«، »البن��ك 
الفرنس��ي«، »االعتم��اد اللبناني« و»بنك 

بيروت والبالد العربية«.

وجهة نظر

العونيون متفائلون بآب
يعل���ق العوني���ون آم���ااًل عراضًا على ش���هر آب املقبل عّل���ه يحمل لهم 
ج  بش���رى ايصال العماد ميشال عون الى س���دة الرئاسة األولى، وفق ما ُروِّ
ف���ي اآلون���ة األخي���رة، وحتديدًا ف���ي األس���ابيع القليلة املاضي���ة. وقد بلغ 
التفاؤل لدى هؤالء حدًا ُنس���ب من خالله إلى اجلنرال عون قول لبعض 
املراجع���ني ف���ي قضاي���ا تفصيلي���ة: »أن انتظ���روا بع���ض الوقت وس���نعالج 

املوضوع من موقع املسؤولية«. 
ويس���تند هذا التف���اؤل العوني إلى توقع حلحل���ة دولية وإقليمية في 
امللف الرئاس���ي اللبناني، ومن عالماته احلراك الفرنسي األخير املشجع 
عليه من قبل بكركي. وهو حراك لم يقف عند حدود االتصال باألطراف 
احمللي���ة اللبناني���ة م���ن خالل زيارة وزي���ر اخلارجية الفرنس���ي جان مارك 
آيرول���ت األخي���رة لبي���روت ولقائ���ه ع���ددًا كبيرًا م���ن الساس���ة اللبنانيني، 
مب���ن فيهم ح���زب الله، بل ان األمر وصل إلى ح���دود العمل على محاولة 
التوفيق بني الدورين الس���عودي واإليراني على الس���احة اللبنانية، حيث 
ج���رى احلديث عن مس���اع فرنس���ية لتقريب وجهات النظ���ر بني الرياض 
وطه���ران. ويح���اول بعض متصدري الشاش���ات اللبنانية من املتحمس���ني 
إليص���ال العماد ميش���ال عون إلى قصر بعبدا، اجلزم بأن األمر محس���وم 
وأن هناك مس���تجدات ستظهر في السياسة الس���عودية ستدفع بالرئيس 
س���عد احلريري إلى تليني موقفه من ترش���يح عون للرئاس���ة األولى وإلى 
انقالب املش���هد السياسي احمللي رأس���ًا عل عقب. ويرى هؤالء أن اجلديد 
في مواقف وليد جنبالط، وهو مجاهرته برفع الفيتو عن ترشيح ميشال 
ع���ون للرئاس���ة األول���ى، يش���كل دلياًل حاس���مًا عل���ى صوابية ه���ذه الرؤية 
السياسية املتفائلة باملعيار العوني. وبالتالي فإن التحضيرات االحتفالية 
ق���د بدأت لدى بع���ض املؤيدين والداعمني للجن���رال البرتقالي، مبا فيها 

املفرقعات واألسهم النارية الزاهية واجلميلة. 
هل تصدق هذه الرؤية؟

بعيدًا عن األماني والتمنيات، فإن الواقع السياسي أكثر تعقيدًا مما 
يظن البعض، وإن األجواء اإلقليمية ما زالت زاخرة بالصعوبات املتنوعة، 
واحلري���ق املش���تعل في س���وريا واملنطق���ة احمليط���ة بلبنان ي���زداد تأججًا، 
واألج���واء احمللية غنية بالعقبات التي حتتاج إلى تذليل ومعاجلة جدية 
والت���ي يبدو أنها ل���م تدخل في أجواء ايجابية مع اقتراب مواعيد ثالثية 

آب احلوارية التي يعلق عليها الرئيس نبيه بري آمااًل كبيرة.
وبناء عليه، فإن املرجح أن تكون الطبخة الرئاسية غير ناضجة بعد، 
وأن امللف الرئاسي يحتاج إلى املزيد من اجلهد أو إلى مزيد من التطورات 
الدراماتيكي���ة. أو إل���ى كليهم���ا معًا.  وما على أهل السياس���ة اال االهتمام 
بالتحضير لالنتخابات النيابية التي تش���هد داخل »التيار الوطني احلر« 
انتخابات متهيدية الختيار مرشحي التيار في كافة مناطق انتشاره، مبا 
ق���د يوازي االنتخاب���ات التمهيدية التي جرت داخ���ل احلزبني اجلمهوري 
والدميوقراط���ي ف���ي الواليات املتح���دة األميركية اس���تعدادًا لالنتخابات 
الرئاسية في اخلريف املقبل. في حني أن انتخاباتنا النيابية يفترض أن 

جترى في الربيع املقبل، والله هو العالم واألعلم.<
أمين حجازي

األمين العام للجماعة اإلسالمية
يزور المفتي دريان

اس��تقبل مفتي اجلمهورية الش��يخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفداً 
من اجلماعة اإلسالمية، برئاسة األمن العام للجماعة عزام األيوبي.

بعد اللقاء، حتدث باس��م الوفد النائب الدكتور عماد احلوت فقال: »اللقاءات 
التش��اورية املتكررة بن س��ماحة املفتي واجلماعة اإلسالمية هي نتيجة طبيعية 
لطبيع��ة العالقة بن اجلهتن القائم��ة على االحترام املتب��ادل والتكامل. من هنا، 
ومن منطلق ان دار الفتوى هي املظلة اجلامعة لكل املسلمن، نحن حريصون على 
اس��تمرار هذه اللق��اءات، ومنها اللق��اء احلاصل اليوم. وتناول اللقاء سلس��لة من 
املواضيع، منها احلدث التركي وااللتحام بن الش��عب وبن القيادة الش��رعية في 
تركيا الذي أفش��ل االنقالب، لكن الهم اللبناني أيضاً كان موجوداً، ال سيما توحيد 
الساحة اإلسالمية في لبنان، والتعامل بشكل مينع سياسة التعطيل القائمة التي 

متنع إعادة بناء املؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية«.

لقطات لبنانية
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األمان

ويقيمون مساجدهم ومراكزهم اإلس��المية التي ميارسون فيها مختلف األنشطة 
الدينية، وحتى اليوم توجد في باريس ولندن وسان باولو شوارع وأسواق حتمل 
الطابع اإلس��المي.. لكن كيف ستكون احلال بعد عمليات القتل والذبح والتفجير 
التي ميارس��ها أبناء تلك اجلاليات باس��م اإلس��الم واملس��لمن في ه��ذه األقطار؟ 
وكيف ميكن أن يواجه املسلمون في فرنسا مثالً، وهم يعّدون باملالين ويحملون 
اجلنس��ية الفرنس��ية من��ذ عقود.. حمل��ة مواجهة اإلره��اب التي أعلنه��ا الرئيس 
الفرنس��ي هوالند، وكيف س��وف تكون حالهم فيما لو جنح املرشح األميركي عن 
احلزب اجلمه��وري )ترامب( في انتخابات الرئاس��ة، ونفذ وعي��ده مبنع العرب 

واملسلمن من دخول الواليات املتحدة األميركية، ورمبا اإلقامة فيها!!
رمبا كنا ال نستطيع مخاطبة »داعش« مطالبن إياه بالتعقل ووقف األنشطة 
اإلرهابي��ة ف��ي األقط��ار العربي��ة واألجنبي��ة، لكننا منل��ك مخاطبة كل املس��لمن 
بالت��زام املوقف الش��رعي، واحلفاظ على مصالح اجلاليات املس��لمة في مختلف 
األقطار، فاإلنسان العربي أو املسلم الذي يعيش في فرنسا أو بريطانيا ينبغي أن 
يتابع حياته مع أسرته دون مالحقة أو اضطهاد من السلطة احلاكمة، حتى أبناء 
»داع��ش« من مصلحتهم أن يكون��وا بعيدين عن أعن الرقب��اء ومالحقة األجهزة 
األمني��ة. وم��ا يفعلونه اآلن في مختل��ف األقطار -العربي��ة أو الغربية- لن ينهي 

املواجهة ال مع أنظمة املنطقة وال مع األنظمة الغربية في ديار االغتراب.
هن��ا ال ب��ّد م��ن الوقوف عن��د واج��ب احلرك��ة اإلس��المية إزاء ما يج��ري في 
س��احتها. فألول مرة منذ ما يس��مى »حروباً صليبية« بينما هي حروب الفرجنة 
الذين ش��نوا حمالتهم املتوالية على بالد الش��ام واحتلوه��ا.. تأخذ املواجهة بن 
املس��لمن وأتباع الديانات األخرى هذا الطابع. ذلك أن الفتح اإلس��المي في صدر 
اإلس��الم اس��تهدف الروم والفرس، ولم يستهدف املس��يحين أو أتباع الرساالت 
األخ��رى، وداعش ومثيالت��ه من املنظمات املتطرفة ال متلك وال تس��تطيع احلديث 
باس��م اإلس��الم واملس��لمن، فاإلس��الم منه��م ب��راء، وق��د أعلن��ت كل املرجعيات 
اإلس��المية براءتهم منها وإدانتهم ملا متارس��ه، سواء في س��وريا أو العراق أو أي 

من دول العالم.
األم��ر اآلخ��ر اجلدير بالوق��وف عنده ه��و دور بع��ض األنظم��ة -العربية أو 
الغربية- في اطالق »داعش« وتقدمي الدعم لها، إلى أن اس��تطاعت اقامة كيانات 
وموازن��ات في كل من س��وريا والعراق. وهن��اك بالتأكيد أنظم��ة عربية وغربية 
تش��ارك في اإلساءة إلى اإلسالم الوسطي املعتدل، ليحل محله اإلرهاب وعمليات 
الذبح والتفجير، س��واء في الس��احة العربي��ة أو الغربية، ولي��س عبثاً أو مجرد 
صدف��ة أن ال تكون داع��ش وأخواتها موجودة أو معروفة خالل س��نوات »الربيع 
العربي«، حي��ث كان االحتكام الى صناديق االقتراع وإل��ى اإلعالم احلّر املفتوح، 
حت��ى إذا طويت تلك الصفح��ات، برزت موجات التطرف ومن��اذج كراهية اآلخر، 
س��واء كان مس��لماً أو غير مس��لم.. فهل تقف احلركة اإلس��المية عند ه��ذا الواقع 

ملواجهته وجتاوز مخاطره؟!{
رئيس التحرير

بات »اإلرهاب اإلسالمي« هو اخلبر الرئيسي في الصحافة اليومية ووكاالت 
األنب��اء العاملي��ة. فف��ي مدين��ة نيس الفرنس��ية س��قط أربع��ة وثمانون س��ائحاً 
)فرنس��ين وأجانب( دهساً بشاحنة قادها شاب تونسي يوم 7/14 اضافة إلى 
عش��رات اجلرحى واملصابن. وبعد ذلك بأيام أس��فر تفجير انتحاري عن خمسة 
عش��ر جريح��اً في بافاريا ف��ي أملانيا، اس��تهدف حفلة موس��يقية، مما اس��تدعى 
تش��كيل قوات خاصة ملواجهة اإلرهاب. تبع ذلك قيام موظف س��ابق في اليابان 
في مصح للمعّوقن بقتل تس��عة عشر من ذوي االحتياجات اخلاصة بالسكاكن 
وجرح عشرات آخرين. واجلرمية التي نتمنى أن تكون األخيرة هي قيام إرهابين 
باحتجاز خمس��ة من املصلن في كنيس��ة بضاحية مدينة روان الفرنسية، حيث 
قت��ل راهب الكنيس��ة ذبح��اً وإحدى الراهب��ات طعن��اً، ليعلن الرئيس الفرنس��ي 
فرانس��وا هوالند بأن اإلرهابيَّن ينتميان إلى داعش، الذي سارع بتبني اجلرمية 

اإلرهابية.
معظ��م العمليات اإلرهابية الس��ابقة تنس��ب إلى اإلس��الم واملس��لمن، وإلى 
تنظي��م »الدول��ة اإلس��المية« داعش، الذي يس��ارع إل��ى تبني اجلرمي��ة وتأكيد 

متابعته ملثل هذه العمليات، انتقاماً من فرنسا وغيرها من الدول الغربية.
وقد سبق لإلسالم واملس��لمن أن تعرضوا حلمالت تشويه وتضليل، لكن ما 
يتعرض له اإلس��الم واملس��لمون هذه األيام من خالل حتميلهم تبعات العمليات 
اإلرهابية تفجيراً وذبحاً أمر غير مس��بوق في التاريخ اإلس��المي، ملجرد أن تكون 
هذه الدولة الغربية أو تلك معارضة ل�»تنظيم الدولة« أو أن طيرانها يش��ارك في 
عملي��ات التحالف ضد اإلرهاب، الذي يش��ارك بعمليات عس��كرية في س��وريا أو 
العراق. لكن ما عالقة ذلك بكاهن جتاوز الثمانن في قرية فرنسية يترأس قداساً 
ألبن��اء طائفته.. وهل من املقبول احتجاز رهائن في كنيس��ة، ه��ي دار عبادة، مع 
أن الرس��ول محمداً | اس��تضاف وفداً من نصارى جنران في مس��جده حن قام 
الوفد بزيارة الى املدينة.. وحن أصدر اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب »الوثيقة 
العمرية« التي ضمنت لنصارى مدينة القدس حقوقهم في مقدساتهم وتعايشهم 
مع املس��لمن، بعد أن اجتاز مس��افة طويلة من املدينة املن��ورة إلى القدس، راكباً 
داب��ة أو مش��ياً عل��ى قدمي��ه!! كل ذلك حتى يتس��لم مفاتي��ح املدينة س��لماً بدون 

قتال..
هن��ا، ال بّد من الوقوف عند طبيعة العالقة ما بن اجلاليات املس��لمة والدول 
األجنبي��ة التي يقيمون فيها. فقد ش��هد القرن املاضي موجات من الفقر واحلرمان 
تع��ّرض خاللها أبن��اء العالم اإلس��المي حيناً للفق��ر واحلرم��ان، وأحياناً أخرى 
لالضطهاد واالستبداد الذي كانت األنظمة احلاكمة متارسه ضد أبنائها، فوجدنا 
نزوحاً كثيفاً من أبناء ش��مال أفريقيا )تونس واملغرب واجلزائر( باجتاه فرنسا، 
ومن ش��به القارة الهندية )باكس��تان والهند وماليزيا( وجلوءاً واس��عاً من مصر 
والس��ودان باجت��اه بريطانيا، فضالً ع��ن االغتراب من بالد الش��ام باجتاه أقطار 
الق��ارة األمريكي��ة، م��ن البرازي��ل واألرجنتن حتى كن��دا. وقد كان املس��لمون في 
هذه األقطار ميارس��ون حضورهم السياس��ي واالقتص��ادي والثقافي دون حرج، 

العمليات اإلرهابية
َمن صاحب المصلحة
في تفشيها وانتشارها؟

واجب��ه األخوي ب��ال مّنة، ترف��ده مس��اعدات دولية ما 
زال��ت قاصرة عن تلبي��ة حاجات النازح��ن واملجتمع 
املضيف« وتوجه إلى املش��اركن بالقمة بالقول: »أمام 
هذا الواق��ع، نتطلع إل��ى إخواننا الع��رب، فمن األجدر 

منهم بسماع شكوانا، واألقدر على مساندتنا«.
ولم يقتص��ر املوقف اللبناني الرس��مي على طلب 
املس��اعدة العربي��ة للبن��ان ملواجه��ة أزم��ة النازحن 
الس��ورين، لكن��ه اقترح »تش��كيل هيئ��ة عربية تعمل 
على بلورة فكرة انش��اء مناط��ق إقامة للنازحن داخل 

األراضي السورية، وإقناع املجتمع الدولي بها«.
والالفت ف��ي املوقف الرس��مي اللبنان��ي أنه يريد 
املساعدات العربية ملواجهة أزمة النازحن السورين، 
ويدع��و إل��ى إقامة مناطق آمن��ة لهم في س��وريا، لكنه 
يرفض إدانة مش��اركة حزب الله في القتال إلى جانب 

النظام السوري.
فالن��زوح الس��وري ال��ى لبن��ان، وخصوص��اً في 
املناط��ق الس��ورية احلدودي��ة املج��اورة للبن��ان ه��و 
بس��بب مش��اركة »حزب الل��ه« النظ��ام الس��وري في 
قت��ل الس��ورين وتدمير قراه��م ومدنهم حت��ت عنوان 
الدف��اع عن »مح��ور املقاومة واملمانع��ة« تارة، وحتت 
عنوان »حماية املقدس��ات الشيعية« في سوريا ثانياً، 

وحلماية لبنان من »خطر التكفيرين« ثالثاً.
وهذه الوقائ��ع يدركها العرب جي��داً، ولذلك غاب 
بن��د »التضامن مع لبنان« ع��ن البيان اخلتامي للقمة، 
ألن��ه ال ميكن التضامن مع بلد هناك فريق فيه يش��ارك 
بالقت��ال ف��ي س��وريا، ويعادي ال��دول العربي��ة، وهو 
عاجز ع��ن انتخاب رئي��س للجمهورية وقد أش��ار إلى 
ذل��ك وزي��ر اخلارجية الس��عودي عادل اجلبي��ر الذي 
اعتب��ر »ان األزم��ة الرئاس��ية ف��ي لبن��ان تتطل��ب م��ن 
األش��قاء اللبنانين تغلي��ب املصلحة الوطني��ة العليا 
عل��ى ما عداه��ا م��ن مصالح فئوي��ة ضيقة حل��ل هذه 

األزمة ووضع لبنان على مسار التنمية واألزدهار«.
باختصار، مشاركة لبنان في »قمة األمل« العربية 
في نواكشوط كانت مخيبة لآلمال، فقد غاب التضامن 
العرب��ي مع لبن��ان، وحضرت اخلالف��ات حول »حزب 

الله«. فهل يصلح احلداد ما أفسده الدهر؟{
بسام غنوم

أم��ا الوزي��ر وائل أبو فاع��ور، وبع��د موقفه املعلن 
م��ن تدني اخلدم��ات الصحية ف��ي نواكش��وط وحالة 
الرس��مي والش��عبي املوريتان��ي م��ن ه��ذا  االس��تياء 
املوقف، ف��كان من الطبيع��ي عدم مش��اركته في الوفد 

اللبناني الرسمي.
ويب��دو أن غي��اب الوزيرين باس��يل وعلي حس��ن 
خليل مرتبط باملوقف من إدانة التدخالت اإليرانية في 
البالد العربية، ومن اته��ام حزب الله باإلرهاب، حيث 
فضل الوزيران عدم املشاركة حتى ال يحرجا باملواقف 
العربية، وخصوصاً من دول مجلس التعاون اخلليجي 

املتعلقة بالوضع في سوريا وبإيران وبحزب الله.
لكن هل كانت مشاركة الرئيس سالم ايجابية في 

القمة؟
الرئي��س متام س��الم ركز في كلمته عل��ى الوجود 
الس��وري الكبير في لبنان الذي قال انه يقارب املليون 
ونص��ف املليون ن��ازح، حيث قال إن »هن��اك ما يقارب 
مليون��اً ونص��ف ملي��ون ن��ازح س��وري، ف��ي بل��د ذي 
إمكان��ات مح��دودة« وأض��اف أننا »بل��د صغير يؤدي 

فه��و يدل عل��ى حجم 
الت��ي  التف��كك  حال��ة 
حتكم العمل احلكومي 
في ظ��ل االنقس��امات 
والطائفية  السياسية 

التي يعيشها لبنان.
أم��ا في املضمون 
املوق��ف  ش��كل  فق��د 
الرس��مي  اللبنان��ي 
م��ن إدان��ة التدخالت 
املنطقة  ف��ي  اإليرانية 
ورف��ض  العربي��ة، 
لبن��ان إدانة تدخالت 
ف��ي  الل��ه  ح��زب 

س��وريا واليمن والعراق والبحرين باعتباره جزءاً من 
التدخ��الت اإليرانية مادة جدل أخ��رى تركت أثرها في 
التضام��ن مع لبن��ان، حيث ن��أت دول مجلس التعاون 
اخلليجي عن بند »التضامن مع لبنان« بس��بب املوقف 
اللبناني الرس��مي من »حزب الله« الذي استند إلى انه 
مكون أساس��ي من املكون��ات اللبنانية وم��ن احلكومة 
اللبناني��ة، وه��و ما أدى إل��ى غياب بن��د »التضامن مع 

لبنان« في البيان اخلتامي للقمة.
في ظل ه��ذه املعطيات، كيف كان املوقف اللبناني 

في قمة نواكشوط، وهل ترك أثراً ايجابياً عن لبنان؟
ف��ي البداي��ة ميكن القول إن ش��كل الوف��د اللبناني 
إلى القمة العربية في نواكش��وط عكس حالة االنقسام 
والتش��رذم  التف��كك  وحال��ة  أوالً،  الداخل��ي  اللبنان��ي 

احلكومي ثانياً.
فقد رفض وزير اخلارجية جبران باسيل املشاركة 
في القمة ألس��باب خاصة كما قيل، واعتذر وزير املالية 
علي حس��ن خلي��ل عن عدم املش��اركة لغي��اب الرئيس 

بري في إجازة خاصة.

ش��كلت »قم��ة األم��ل« العربي��ة الت��ي ُعق��دت في 
العاصمة املوريتانية نواكش��وط فش��الً للبنان، سواء 
على صعيد املشاركة في القمة العربية أو على صعيد 
القرارات التي اتخذت فيها، حيث نأى البيان اخلتامي 
للقم��ة عن »بند التضامن مع لبنان«، رغم أنه بند دائم 

على القمم العربية منذ إنشاء اجلامعة العربية.
في الشكل، مّثلت املواقف التي أطلقها الوزير وائل 
أبو فاعور من موريتانيا لناحية تدني اخلدمات الطبية 
والصحية في نواكش��وط والتي اس��تند فيها الى تقرير 
املف��رزة الس��باقة الت��ي زارت نواكش��وط قب��ل وصول 
الوفد الرسمي اللبناني مادة جدل رئيسية في األوساط 
الرس��مية والش��عبية ف��ي موريتانيا، حيث اس��تنكرت 
ه��ذه األوس��اط موق��ف الوزير أب��و فاع��ور وذكرته مبا 
يعيش��ه لبنان من أزمات صحية وخدماتية، وال س��يما 
ف��ي م��ا يتعلق بأزم��ة النفاي��ات. وهذه النقطة ليس��ت 
الوحي��دة في أزمة الوفد اللبناني الى القمة العربية في 
نواكشوط، حيث تغيب عن املشاركة في الوفد الرسمي 
إضاف��ة إلى الوزي��ر أبو فاعور وزي��ر اخلارجية جبران 
باسيل ألسباب خاصة، ووزير املالية علي حسن خليل 
بس��بب س��فر الرئيس ب��ري في إج��ازة خاص��ة خارج 
لبنان، ولم يجد الرئيس متام س��الم غير الوزير رش��يد 
درباس ملرافقته إلى نواكشوط، وهذا إن دل على شيء 

لبنان في قمة نواكشوط.. مواقف ملتبسة ومشاركة هزيلة

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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بين التهويل األمنّي في عين الحلوة والتحريض على عرسال.. محاولة ضغط أم فتيل فتنة؟!
وائل جنم - كاتب وباحث

ازداد خالل األيام املاضية احلديث عن مخاوف تطال 
مخي��م عن احلل��وة لالجئن الفلس��طينين ق��رب صيدا، 
وذل��ك على خلفي��ة أن ما ُيعرف باملجموعات اإلس��المية 
ف��ي املخيم حتاول فت��ح معركة عس��كرية م��ع الفصائل 
الفلس��طينية بهدف الس��يطرة على املخيم، وتالياً التمدد 
خارج��ه من أجل الس��يطرة عل��ى الطري��ق البحرية التي 
ترب��ط بيروت باجلنوب، وبذل��ك تتمكن هذه املجموعات 
في  الله«  »حزب  عزل  تسويقه– من  يجري  ما  –بحسب 
اجلنوب عن الضاحي��ة، كما تقطع طريق القوات الدولية 
العاملة في جنوب لبنان إلى بيروت، وتصبح كل مدينة 
صي��دا حتت تصّرفها. وبالطبع هذا س��يناريو من نس��ج 
خي��ال أولئك الذي��ن يكيدون للمخي��م والالجئن وملدينة 
صيدا ولالس��تقرار الع��ام في لبنان، وق��د جرى تضخيم 
إش��اعات تتحدث عن نّي��ة عند كل من »جبه��ة النصرة« 
و»تنظي��م الدول��ة« لتحوي��ل لبن��ان م��ن أرض نص��رة 
)مناص��رة( إل��ى أرض جه��اد، وج��اءت حمل��ة احلديث 
عن املخ��اوف على مخيم ع��ن احللوة متزامن��ة مع هذه 
االشاعات بهدف إعطائها ش��يئاً من اجلّدية، وقد شرعت 
الفصائل الفلس��طينية كافة، واللجان الش��عبية بتحرك 
واس��ع مع فعاليات املخي��م من ناحية، وم��ع الفعاليات 
اللبنانية من ناحية ثانية من أجل دحض هذه االشاعات 
والتأكي��د أن أم��ن املخيم من أمن لبن��ان، وأنهم يرفضون 
اية محاولة للزج باملخيم في حروب ومواجهات ال تكون 
نتيجتها س��وى تدمير املخيم وحتويل سكانه مرة ثانية 

إلى الجئن يبحثون عن مالذ آمن.
وبالتزامن مع احلديث عن مخاوف تطال مخيم عن 
احللوة قرب صيدا، بدأت بعض الشخصيات السياسية 
احملس��وبة على فريق 8 آذار حملة حتريض جديدة على 
بلدة عرسال البقاعية، وهذه املرة من دون مقدمات كتلك 
التي حصلت عقب كل حدث أمني طاول املنطقة احلدودية 
كما جرى بع��د تفجيرات بلدة القاع. وق��د دعا أحد نواب 
كتل��ة حزب الل��ه إلى طرد م��ن س��ّماهم »اإلرهابين« من 
البلدة بأي طريقة، وجاء ذلك على خلفية بعض االحداث 
األمني��ة العادي��ة الت��ي حتصل ف��ي اي مكان م��ن لبنان، 
ورمب��ا، في محاولة لل��زج باجليش اللبنان��ي في صراع 
م��ع البل��دة وأهلها بهدف إضع��اف اجليش م��ن ناحية، 

وتهجير أهالي البلدة من ناحية أخرى.
اخلّض��ات  بع��ض  حت��دث  أن  املس��تبعد  م��ن  ه��ل 
األمني��ة س��واء ف��ي ع��ن احلل��وة أو عرس��ال؟ وم��ا هي 
االه��داف احلقيقية م��ن وراء تضخيم مثل ه��ذه األحداث 

واالحاديث؟
م��ن غير املس��تبعد أن حتص��ل بع��ض اخلّضات أو 
الرس��ائل األمني��ة س��واء ف��ي مخيم ع��ن احلل��وة أو في 
بل��دة عرس��ال، أو ميكن أن يك��ون عنوان ه��ذه اخلّضات 
أو الرس��ائل اجنازات اس��تباقية حتققه��ا بعض االجهزة 
األمني��ة على قاع��دة »قط��ع رأس االره��اب« قبل حدوث 
العم��ل »االرهابي« املفت��رض. وعند ذلك ميك��ن القول أو 
االيح��اء ب��أن كل التحذي��رات كانت ف��ي مكانه��ا وكانت 
جّدية وحقيقي��ة، ولكن احلقيقة األخرى ف��ي ذلك أنها قد 
تك��ون قد وجدت لتحقي��ق غايات وأهداف سياس��ية في 

هذه املرحلة.
أوالً ال��كل ي��درك ويعل��م أن ال مصلح��ة ألي ط��رف 
لبناني باس��تجرار االحداث الس��ورية إل��ى داخل لبنان، 
خاصة تل��ك األطراف املتورط��ة بالقتال في س��وريا إلى 
جان��ب النظ��ام الس��وري، العتب��ارات كثيرة لي��س أقلها 

احلفاظ على االستقرار الذي يؤمن البيئة املرتاحة للذين 
يقاتلون في س��وريا، ولذا فإن هذه اجلهة ال تريد أن تنقل 
الفوضى والقتال إلى لبن��ان، ولكن في الوقت ذاته هذا ال 
يعني أنها ال تس��تخدم لبنان فّزاعة أو صندوقة رس��ائل 

في بعض احملطات.
وف��ي مقابل ذلك ف��إن املجموعات الس��ورية املقاتلة 
عل��ى اخت��الف توجهاتها مب��ا فيها »النص��رة« و»تنظيم 
الدولة« لم تتخذ قراراً بعد باتخاذ لبنان مس��رحاً للقتال 

أيض��اً، العتبارات ليس أقلها أن هن��اك في لبنان أكثر من 
ملي��ون ونص��ف ملي��ون الجىء س��وري يل��وذون بكنف 
اللبناني��ن، وأي قت��ال داخ��ل البلد س��يحول ه��ؤالء إلى 
الجئ��ن مرة ثانية قد تتش��رد بهم الس��بل، فض��الً عن أن 
أي قتال في لبنان ال يغّير في املعادلة الداخلية السورية 
أي ش��يء، فضالً ع��ن أنه يح��ّول الص��ورة النمطية التي 
حتاول تكريس��ها املعارضة الس��ورية من أنها ثورة ضد 
النظام املس��تبد وضد احملت��ل القادم من خل��ف احلدود، 
وأي قتال لها خ��ارج أراضيها 
يقض��ي عل��ى ما بقي م��ن هذه 
الص��ورة، ب��ل ويؤك��د مزاع��م 
النظ��ام م��ن أنه��ا مجموع��ات 
»إرهابي��ة« ولذل��ك ال مصلحة 
حالي��ة لها في حتوي��ل وجهة 
الص��راع. وبالطبع من دون أن 
يعني ذلك أنها قد ال تلجأ إليها 
ف��ي وق��ت م��ن األوق��ات. وإذا 
أخذن��ا ف��ي االعتب��ار احلديث 
ع��ن توج��ه ل��دى »النص��رة« 
لفك االرتباط بتنظيم القاعدة، 

والتحّول إلى تنظيم سوري يعمل داخل سوريا، فإن ذلك 
يعني أن هذه املجموعات ليست في وارد نقل مواجهاتها 

إلى خارج احلدود السورية.
القضي��ة احلقيقي��ة إذاً هي محاول��ة ضغط في هذه 
املرحل��ة أكث��ر مم��ا ه��ي محاول��ة إلش��عال فتي��ل الفتنة 
ف��ي املنطقة أكث��ر مما هو مش��تعل، وإذا أدركن��ا أن هناك 
محاوالت أمريكية روس��ية لصياغة اتف��اق النهاء األزمة 
السورية على قاعدة االستغناء عن بشار االسد وتشكيل 
مجلس حكم عسكري انتقالي خالل االشهر املقبلة، ورمبا 
قب��ل نهاية والية الرئي��س األمريكي، ب��اراك أوباما، وفي 
هذه املرحلة الدقيق��ة التي انكفأت فيها تركيا إلى داخلها 
الس��تيعاب محاول��ة االنقالب الفاش��لة، وه��و ما يعكس 
اهتماماً تركياً اقل بشؤون املنطقة، ويفتح املجال والباب 
الجناز تس��وية ول��و مرحلية وفقاً لالتفاق��ات والقناعات 
الروس��ية األمريكي��ة، وبالتال��ي عل��ى حس��اب االطراف 
األخرى املش��اركة املنخرطة باألزمة السورية، ولذلك قد 
يك��ون التضخيم في ملفات  مخيم عن احللوة وعرس��ال 
م��ن قبيل مح��اوالت الضغط عل��ى املفاوض��ن الدولين 
في امللف الس��وري حتى يكون للشركاء اآلخرين دور في 

رسم سياسات سوريا واملنطقة ومستقبلهما.{

بعد التضييق على المعارضة الداخلية:

هل يتحول التيار الوطني الحر إلى حزب إيديولوجي؟
يواجه التيار الوطني احلر هذه األيام حتدياً جديداً 
يتمث��ل ف��ي كيفي��ة التعاط��ي م��ع األص��وات املعارض��ة 
الداخلي��ة الت��ي برزت في وج��ه رئيس��ه وقيادته. فألول 
مرة بعد حتوله إلى مؤسسة حزبية متكاملة، عمد التيار 
إلى إحالة عدد من قيادييه وكوادره على محكمة داخلية 
بسبب مواقفهم االعتراضية والنقدية ضد رئيس احلزب 
جبران باس��يل وقي��ادة احلزب، بعد جتمي��د دور بعض 

هؤالء القيادين.
وتتخ��وف مص��ار مطلعة على أج��واء التيار، من ان 
تك��ون ه��ذه »االج��راءات التأديبية« داخ��ل التيار بهدف 
تكري��س س��لطة رئيس��ه جب��ران باس��يل ف��ي مواجه��ة 
معارضي��ه، وان يتحول التيار إل��ى »حزب ايديولوجي« 
يرفض أي صوت معارض داخله، بعد ان قدَّم نفس��ه في 
الس��نوات املاضية انه حزب ليبرالي ودميقراطي ويدعو 

إلى التغيير واالصالح.
فما هي قصة محاكمة األصوات والكوادر املعارضة 
داخل التيار؟ وهل يتحول التي��ار إلى حزب ايديولوجي 
مينع التعددي��ة وحرية الرأي والنقد داخ��ل التيار؟ وأي 
دور س��يلعبه التيار مس��تقبالً ف��ي احلي��اة الدميقراطية 

والسياسية في لبنان؟
قصة احملاكمة

بداية ملاذا ُحوِّل عدد من كوادر وقياديي التيار ومنهم 
زياد عب��س وانطوان نصر الله ونعيم عون إلى احملاكمة 
احلزبي��ة؟ وه��ل له��ذه احملاكم��ة عالق��ة بالتحضي��رات 
لالنتخاب��ات النيابية أو بدور الوزير جبران باس��يل في 

قيادة احلزب؟
تقول املصادر املطلعة داخل التيار »ان املش��كلة مع 
عدد م��ن كوادر التي��ار وقيادييه وخصوص��اً زياد عبس 
تع��ود إلى االنتخاب��ات البلدية واالختياري��ة، حيث كان 
ل�»عب��س« رأي مغاير ملوق��ف القي��ادة، وخصوصاً على 
صعي��د االنتخاب��ات ف��ي بي��روت ودعم الئح��ة »بيروت 
مدينت��ي«، إضاف��ة إل��ى اخل��الف ح��ول دعم املرش��حن 
للمراك��ز االختياري��ة. وم��ع ان عبس الت��زم الحقاً موقف 
التي��ار الداع��م لالئح��ة »البيارت��ة« الت��ي تبناه��ا تي��ار 
املس��تقبل مع حلفائه، فإن هذه اخلالفات استمرت داخل 

التيار.
لكن قرار جتميد عضوية زياد عبس ترافق مع إجراء 
التيار انتخابات متهيدية الختيار مرشحيه لالنتخابات 
النيابي��ة، وق��د أدى صدور مواقف اعتراضي��ة علنية من 
قب��ل بع��ض الك��وادر ومنه��م انط��وان نصر الل��ه ونعيم 
ع��ون إلى حتوي��ل اجلميع حملاكمة داخلي��ة بتهمة خرق 
القوان��ن احلزبية واحلديث العلني عن مش��اكل احلزب 

عبر وسائل اإلعالم.
وترى املصادر املطلعة داخل التيار ان سرعة حتويل 
قيادي��ي احلزب وكوادره، الذي��ن كان لهم دور مهم خالل 
مسيرة نضال التيار، إلى محكمة داخلية وتغطية العماد 
ميش��ال عون لهذه اإلجراءات قد يكون هدفها األساس��ي، 
إضافة إلى إبعاد هؤالء عن عملية الترش��ح لالنتخابات 
النيابية، تعزيز س��لطة الوزير جبران باسيل في موقعه 
كرئي��س للحزب وحتجيم الكتل��ة املعارضة داخل التيار 
وتوجي��ه رس��الة جلمي��ع املعارض��ن بض��رورة التزام 
قرارات التيار ورفض الس��ماح بنش��وء حالة اعتراضية 
قوية داخلية، ما يقطع الطريق مس��تبقالً، س��واء انُتخب 
العم��اد عون رئيس��اً أو توف��اه الله، أمام أية انقس��امات 

داخل التيار.
التحول إلى حزب إيديولوجي

 والدور املستقبلي
لك��ن ه��ل ت��ؤدي ه��ذه االج��راءات التأديبي��ة التي 
اتخذته��ا قي��ادة التيار ضد ع��دد من الك��وادر والقيادين 
الى حتويل احلزب الى حزب ايديولوجي ش��مولي مينع 
األص��وات املعارض��ة داخله؟ وم��ا هي انعكاس��ات هذه 
االجراءات على دور التيار وموقعه في احلياة السياسية 

والدميقراطية في لبنان؟
تعتب��ر املص��ادر املطلع��ة داخ��ل التي��ار ان بع��ض 
الكوادر والقيادي��ن داخل التيار قد ارتكبوا خطأً تنظيمياً 
من خالل نقل مشاكل التيار إلى وسائل اإلعالم، ما أعطى 
القي��ادة الفرصة التخاذ االج��راءات التأديبية ضد هؤالء 
الك��وادر، لكن بغض النظر عن س��المة القرارات احلزبية 
وصحتها فإن ما يجري س��يقدِّم صورة سلبية عن التيار 

وموقعه ودوره املستقبلي.

وتتخ��وف هذه املصادر من ان يؤدي التضييق على 
األصوات املعارضة داخل التيار وتعزيز س��لطة رئيس��ه 
الوزير جبران باسيل إلى ان يتحول التيار يوماً بعد يوم 
إلى ما يشبه »حزب ايديولوجي شمولي« مينع التعددية 
احلزبية أو بروز األصوات النقدية، وهذا التحول س��يفقد 
التي��ار الوطني احلر احدى مميزاته التي حاول التمس��ك 
بها خالل السنوات املاضية من خالل احلديث عن التنوع 

في األفكار واآلراء داخله.
لكن هل بإم��كان التيار جتاوز هذه املش��كلة واعادة 
األم��ور الى نصابها؟ توضح املص��ادر ان العالج صعب، 
وان كان غي��ر مس��تحيل، ألن��ه ال يزال باإلم��كان احلفاظ 
عل��ى التنوع واحليوي��ة داخل التيار مع الت��زام عدم نقل 
مش��اكله إل��ى العلن، رغ��م صعوبة احلفاظ على س��رية 
األوض��اع داخل أي تي��ار أو حزب في لبنان س��بب تطور 
وس��ائل اإلع��الم واحلري��ات الت��ي يتميز به��ا اإلعالم في 

لبنان اليوم.
واما ف��ي حال اتخاذ ق��رارات تأديبية قاس��ية بحق 
الكوادر والقيادين املعارضن وخ��روج هؤالء من التيار 
وسعيهم إلنشاء حركة تصحيحية أو انشقاقية، فقد يفقد 
التيار قسماً من مؤيديه وكذلك دوره املميز، خصوصاً أن 
ه��ؤالء القيادي��ن كانوا من الذي��ن ناضل��وا طويالً خالل 
مس��يرة التي��ار، وال س��يما في الس��نوات الت��ي كان فيها 

العماد عون خارج لبنان.
لك��ن أي دور سياس��ي للتي��ار في لبن��ان، في ضوء 
م��ا يجري داخل��ه، وبانتظار حس��م معرك��ة االنتخابات 
الرئاس��ية في لبنان؟ تقول املص��ادر املطلعة على أجواء 
التيار إنه مير اليوم مبرحلة حساسة تهدف الى تكريس 
زعام��ة الوزير جبران باس��يل وقيادته بانتظ��ار معركة 
مصي��ر االنتخاب��ات الرئاس��ية، وأم��ا إذا وص��ل العم��اد 
ميش��ال عون الى موقع الرئاس��ة األولى، فسيكون التيار 
أم��ام حتدي��ات عديدة، ان جله��ة الدور الذي س��يقوم به 
على الصعيد الوطني، أو على صعيد كيفية احلفاظ على 

متاسكه الداخلي مع استمرار التنوع والتعددية داخله.
وما ميكن اس��تخالصه من كل ما يجري داخل التيار 
الي��وم، ان املش��اكل التي يواجهها تش��به إل��ى حد بعيد 
املش��اكل التي تواجهها معظم األح��زاب اللبنانية والتي 
لم تس��تطع ان تق��دِّم جتربة حزبية متطورة، باس��تثناء 
بع��ض ه��ذه األح��زاب الت��ي حافظت عل��ى اس��تمرارية 

االنتخابات الداخلية وتداول السلطة.
لكن املش��كلة األكب��ر في التيار، انه كان يقدِّم نفس��ه 
منوذجاً متطوراً ف��ي احلياة السياس��ية اللبنانية وعلى 
ح��زب  إل��ى  ل  حت��وَّ وإذا  واالص��الح،  التغيي��ر  صعي��د 
ايديولوج��ي ش��مولي فسيش��كل ذل��ك انتكاس��ة جديدة 

للواقع السياسي والدميقراطي في لبنان.{
قاسم قصير

زيارة وفد هيئة علماء المسلمين للسفير التركي في لبنان
زار وف��د من هيئة علماء 
فضيل��ة  برئاس��ة  املس��لمن 
بك��ر  أب��و  الدكت��ور  الش��يخ 
الس��فير  س��عادة  الذهب��ي 
التركي في لبنان.. للتضامن 
مع تركيا، بعد فشل االنقالب 
وج��رى  عليه��ا.  الغاش��م 
ف��ي  والتباح��ث  الت��داول 

القضايا التالية:
ال��دور  اهمي��ة  أوالً: 
التركي الذي تقوم به القيادة 

التركية جلهة دعم قضايا املسلمن، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ثم القضايا السورية والعراقية وغيرها.
ثاني��اً: إطالع الس��فير على دور الهيئة ف��ي لبنان، وأنها تضم حوالي خمس��مائة عالم، تتكامل ف��ي دورها مع دار 

الفتوى والهيئات اإلسالمية في لبنان.
ثالثاً: الطلب من الس��فير تأمن زيارة للهيئة إلى تركيا، بالتنس��يق مع رئاسة الش��ؤون الدينية، وذلك بعد هدوء 

األوضاع في تركيا.

عند مدخل املخيم
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األيوبي لصحيفة »الشرق القطرية«:
الفراغ الرئاسي مرهون بتقدم األحداث في سوريا

وحزب الله نزع عن نفسه صفة المقاومة عندما انخرط في حروب المنطقة

- أصبح فراغ منصب الرئاس��ة مثار اهتمام بل 
واستياء الكثير من املراقبن للوضع اللبناني.. كيف 

تنظرون إلى هذا األمر في اجلماعة اإلسالمية؟
{ ال ش��ك أن الوضع اللبناني يتأثر مبا يجري 
ف��ي املنطق��ة، خاص��ة ف��ي م��ا يتعل��ق باملش��روع 
اإليران��ي، ولبن��ان يع��د حلق��ة أساس��ية ف��ي ه��ذا 
املش��روع.. وبالتال��ي فالوصف احلقيق��ي للوضع 
اللبناني هو أن مؤسس��ات الدولة مختطفة من قبل 
ح��زب الله، باعتب��اره التيار األق��وى واألكثر تأثيراً 
ف��ي الس��احة اللبناني��ة، ليس م��ن اآلن ولك��ن منذ 
أواخر عام 2007 عندما فرغ أيضاً منصب الرئاسة 
ملدة س��تة أش��هر، ولم ينتِه األمر إال باتفاق الدوحة 
الذي فرض فيه »حزب الله« رؤيته، وفرض قانون 

انتخابات متوافق مع أجندته.
ولك��ن بعده��ا ح��ن فش��ل »ح��زب الل��ه« ف��ي 
احلصول عل��ى األغلبية البرملاني��ة، التي كان يريد 
أن ميس��ك زمام جميع املؤسس��ات الدستورية بها، 
انقلب عل��ى اتفاق الدوحة، بخروج��ه من احلكومة 
خالفاً للمتفق عليه، وأسقط حكومة سعد احلريري 
القائمة آنذاك، وحاول أن يفرض حكومته اخلاصة، 
لك��ن أح��داث الربي��ع العرب��ي خاصة في س��وريا، 
أربك��ت املش��هد وجعلته يفق��د بوصلته الس��ابقة. 
وم��ن ينظ��ر لوضع »ح��زب الله« اآلن س��يجده أنه 
تف��ّرغ للوض��ع في س��وريا، ومن ثم أصب��ح ال يريد 
تفعيالً ملؤسسات الدولة اللبنانية، وبالوقت نفسه 
هو ال يريد أن تنهار هذه املؤسس��ات، حتى ال تكون 
األعباء علي��ه كبيرة، وألن��ه أيضاً يع��ّد لبنان بيته 
الداخلي، لذا فإن موضوع الفراغ الرئاس��ي سيبقى 

قائماً حلن تقّدم األحداث في سوريا.
- باس��تثناء تدخل »ح��زب الله« في س��وريا، 
م��ا مصلح��ة »حزب الل��ه« في ع��دم وج��ود رئيس 

للبنان؟
{ ف��ي تقدي��ري أن »ح��زب الل��ه« ي��درك أنه ال 
ميتلك أي غطاء للتدخل العس��كري في سوريا،  فقد 
تواف��ر للحزب الغطاء من قبل في موضوع س��الحه 
باعتباره س��الح مقاومة، واآلن وبعد تدخل احلزب 
في س��وريا نزعت عنه صفة املقاومة، وأصبح مثار 

نقد داخل الساحة اللبنانية.
وبالتال��ي فإن احل��زب يدرك أن وج��ود رئيس 
للدول��ة، س��يجعله مح��ل انتق��اد من ه��ذا الرئيس، 
لتدخل��ه في س��وريا، حتى لو كان ه��ذا الرئيس هو 
ميش��يل عون نفس��ه املقرب من »حزب الله«، وألنه 
استوعب ما فعله من قبل الرئيس ميشيل سليمان، 
علم��اً بأن »ح��زب الله« رغ��م قوته وس��طوته على 
الدولة اللبنانية، تزعجه أي كلمة نقد، كما أنه يريد 

أن يتفرغ كلياً للمعركة في سوريا.
انتخاب الرئيس

- قد يكون مب��رراً للحزب أال يقبل برئيس تابع 
لق��وى 14 آذار.. لك��ن ما مبّرره ف��ي االعتراض على 

رئيس حليف له مثل ميشيل عون مثالً؟
{ ال��كل يعل��م أن املرش��حن للمنص��ب هم من 
حلف��اء »حزب الله«، س��واء أكان حليف��ه التقليدي 
ميش��يل عون أم س��ليمان فرجنية، املرشح من ِقَبل 
الرئي��س س��عد احلريري، وم��ع ذلك لم يقب��ل بهما 
»ح��زب الل��ه«، ألن��ه ال يأم��ن لطبيع��ة تص��رف أي 
رئي��س، وال يضمن أداء أي ش��خص يك��ون في هذا 
املنصب، حتى لو كان حليفه االستراتيجي، كما أنه 
يدرك أن أي ش��خص »مسيحي« يدخل قصر بعبدا 
ال ب��ّد أن ينحاز حتماً إلى بيئت��ه احلقيقية، والبيئة 
املس��يحية اآلن ترف��ض تصرف��ات احل��زب. كما أن 

الفراغ الدس��توري، وعدم تفعيل مؤسسات الدولة، 
يعّد ورقة ميس��ك بها »حزب الله« من أجل املناورة 
والتفاوض عليها، وإعادة رسم التركيبة السياسية 

اللبنانية.
- هل ترشيح س��مير جعجع مليشيل عون جاء 
بعد تلميح الثاني إلى فك االرتباط مع »حزب الله«، 

أم هناك أسباب أخرى؟
{ ترشيح سمير جعجع مليشيل عون جاء من 
قبي��ل أن األول تأكد من رفض »ح��زب الله« لعون، 
وم��ن َثم هو أراد إح��راج احلزب في ترش��يح عون، 
خاصة أن احلزب ردد أن مرشحنا هو ميشيل عون، 
بل ودائماً كان يصّرح »إما أن تقبلوا بعون أو يكون 
البديل هو الفراغ«، لكن هذا األمر تبدد عندما رش��ح 
جعج��ع عون ملنص��ب الرئاس��ة، وأتوق��ع أن يقوم 
ميشيل عون بفك ارتباطه بحزب الله، لكن هذا األمر 

قد يكون في املستقبل.
- ملاذا يعقد البرملان جلسات النتخاب الرئيس 
وصلت إل��ى أكثر من أربعن جلس��ة وال يوجد قرار 

حقيقي النتخابه؟
{ ه��ذه اجللس��ات تهدئ��ة للرأي الع��ام، وهي 
شكل بروتوكولي ال يقدم وال يؤخر، ورئيس املجلس 
النيابي يعتبر ذلك ضمن إطار واجبه الدس��توري، 
حت��ى ال يتهم بأنه هو من يعط��ل انتخاب الرئيس، 
وبالتال��ي هو يق��وم وكتلته بالواجب م��ن الناحية 
الش��كلية، ولك��ن من مين��ع النصاب هو ح��زب الله 
وحلف��اؤه املس��يحيون، وم��ن املفارق��ات أن ع��ون 
وفرجني��ة ذاتهم��ا املرش��حن ملنص��ب الرئاس��ة، ال 

ينزالن إلى املجلس ليؤمنا اكتمال النصاب.
- ما رؤيتكم اخلاصة حلل املشكلة اللبنانية؟

{ املش��كلة اللبنانية حتتاج إلى تضافر جهود 
أكبر من واقع الساحة اللبنانية، فمشكلتنا ال يقوى 
الفرق��اء اللبنانيون على حله��ا وحدهم، وهذا ناجت 
م��ن وجود فري��ق ميلك قدرات عس��كرية أكبر بكثير 
م��ن قدرات الدولة، في مقابل قدرات ضعيفة للقوى 

اللبنانية األخرى.
فالواق��ع اللبناني بن نقطت��ن فارقتن، إما أن 
تدخل جمي��ع األطراف في صراع مباش��ر مع حزب 
الل��ه يعيدنا إلى طاولة ح��وار حقيقي، وهذا اخليار 
سيدفع لبنان بس��ببه ثمناً باهظاً، وقد تكون حرب 
أهلية ال تبقي ش��يئاً في لبنان، أو يكون هناك تدخل 
إقليم��ي ودولي يعي��د التوازن لهذا الوض��ع القائم، 
وهذا قد يك��ون غير متاح اآلن بش��كل قوي، خاصة 
أن األزمات التي تعصف باملنطقة تستنزف طاقات 
الق��وى اإلقليمي��ة والدولي��ة. فهن��اك أزم��ات أكث��ر 
س��خونة من األزمة اللبنانية، في س��وريا والعراق 
واليم��ن، وبالتالي هذا يتيح ملش��روع »حزب الله« 
أن يس��تمر لفت��رة أطول، ل��ذا فنحن نحت��اج لصّب 
جهودنا لفترة أطول من أجل جتنيب لبنان الصراع 
الداخلي، وفي الوقت نفسه علينا أن نعيد التوازن، 
وطاملا أنه مفقود في الساحة اللبنانية فليس هناك 

مخرج من هذا الواقع.
مشروع اجلماعة اإلسالمية

- لك��ن، هل لدى اجلماعة اإلس��المية مش��روع 
مواٍز ملشروع حزب الله في لبنان؟

{ حت��ى أك��ون صريح��اً في ه��ذا االجت��اه، إن 
مش��روع »حزب الله« ليس ذاتياً، وليس مبش��روع 
لبنان��ي، بل هو مش��روع ول��د في إي��ران، وُدعم من 
النظام��ن اإليران��ي والس��وري على م��دار أكثر من 
ثالثن س��نة. فال يوجد لدى »اجلماعة اإلس��المية« 
البعد اإلقليمي املوجود عند »حزب الله«، وليس��ت 

مدعومة م��ن أي دول��ة أو نظام، حتى أس��تطيع أن 
أق��ول إن لدين��ا مش��روعاً، أو نس��تطيع أن نصن��ع 
مش��روعاً على مس��توى مش��روع »حزب الله«، ألن 
اجلماعة اإلس��المية كانت وال تزال وس��تبقى فريقاً 
لبناني��اً، يعمل وف��ق األجندة اللبناني��ة، وما متليه 

عليه قناعتها.
- هل لديكم مشروع مقاومة؟

{ اجلماعة اإلسالمية هي مشروع مقاومة قبل 
»حزب الله«، لكنها حوربت ومنعت من ِقبل النظام 
الس��وري حتى ال ُتكمل مش��روعها، ومع ذلك فهي ال 
تزال تعم��ل وفق هذا املش��روع، وتتحرك بجهودها 

الذاتية لتحقيقه.
- لك��ن هل تس��تطيع اجلماعة أن تك��ون فريقاً 

وحدها في موازاة  حزب الله؟
{ أعتقد أن��ه من الناحية العملية ال تس��تطيع 
حتقي��ق ذلك لع��دم وج��ود الفرصة املناس��بة. وأنا 
أق��ول إن م��ن واج��ب اجلماع��ة وغي��ر اجلماعة أن 
يفكروا في هذا املشروع، ألن الواقع اللبناني يفرض 
مثل ه��ذا التفكي��ر، ليس م��ن أجل الذه��اب باجتاه 
ح��رب أهلية بن ه��ذه القوى و»ح��زب الله«، ولكن 
تف��ّرد ح��زب الل��ه بالقوة س��يجعله مس��تقبالً يفكر 
بطريق��ة بعيدة كل البعد ع��ن املنطق، وعن إمكانية 
اجللوس إلى طاولة حوار حقيقية، من أجل صياغة 

شراكة وطنية.
أولويات اجلماعة

- ما أولويات »اجلماعة اإلسالمية« في املرحلة 
احلالية؟

{ نح��ن اآلن لدين��ا أولوية وحيدة ه��ي إعادة 
ترتي��ب البي��ت الداخلي للطائفة الس��ّنية، ألنها هي 
الطائف��ة الوحيدة التي تتش��تت قواه��ا، وليس لها 
أي مرجعية توحدها. وقد رأينا جميع الطوائف في 
لبنان -بالرغم من تباينها وخالفاتها- متفقة على 
مشروع واحد، إال الس��احة السنية التي بها تشتت 
وتش��رذم كبير، وهذا ما يجعل اجلميع يتغول على 

هذه الطائفة، ويتدخل بشؤونها.
ل��ذا فأولويتن��ا ك�»جماع��ة إس��المية« اآلن أن 
ّمع هذه الطائفة مبكوناتها اإلسالمية، والوطنية  جُنَ
العامة، ألنه ال ب��دّ أن جتتمع هذه القوى على رؤية 
واح��دة، مب��ا يحق��ق مصالح املس��لمن الس��ّنة في 
لبن��ان، ويواجه التهدي��دات الت��ي تطالهم، خاصة 

تلك املتعلقة باإلرهاب.
- هل تعتقد أن حزب الله سيستطيع تعويض 

اخلسائر العسكرية التي مني بها في سوريا؟

{ ال أظن أن احلزب س��يقدر على تعويض هذه 
اخلس��ائر، فاحلزب يتعرض حلالة من االستنزاف، 
والق��وى األخرى أيضاً، وهذا االس��تنزاف س��تكون 
له انعكاس��ات س��لبية، سواء على مس��توى البيئة 
احلاضن��ة، أو على املزاج الش��عبي اللبناني، الذي 
كان ينظ��ر للح��زب عل��ى أن��ه مق��اوم، واآلن ي��راه 
يواج��ه َمن يفترض أن يكون حليفا له، أي الش��عب 

السوري.
أم  املس��يحية  الطائف��ة  إليك��م،  أق��رب  م��ن   -

الشيعية؟
{ الطائفة السّنية حتماً لديهم تقاطع مصالح 
مع الطائفة املسيحية، وكذلك مع الساحة الشيعية 
أيضاً، خاصة التي تريد أن تخرج عن الصورة التي 
يريدها »حزب الله« في هذه الس��احة، لكن ظروفها 
ق��د ال تس��مح اآلن، ل��ذا فأتصور أن ه��ذا الهدف غير 
قاب��ل للتحقيق في ظرف قريب، واملش��وار قد يكون 

طويالً في هذا االجتاه. 
- ما ال��ذي جعل »حزب الله« يتمدد ويس��يطر 
على الدولة اللبنانية بهذا الشكل.. هل لوجود دعم 

إقليمي، أو لعدم وجود منافس محلي؟
{ باعتق��ادي إن الت��وازن ال��ذي كان موج��وداً 
س��ابقاً ما بن قوى 14 و8 آذار اختّل بسبب انفراط 
عق��د ق��وى 14 آذار، بع��د أن فش��لت ف��ي تكوي��ن 
رؤي��ة مش��تركة، واختلف��ت أهدافها ف��ي مرحلة ما، 
والبع��ض خضع للضغ��وط واخلوف، وه��و الذي 
جعل أول انس��حاب م��ن التيار لولي��د جنبالط في 
أعق��اب اجتياح »حزب الل��ه« للعاصمة بيروت في 
أيار 2008، وبالتالي أصبح هناك اختالل سياسي 
وليس فق��ط ميداني، لذا أدعو لع��ودة هذا التوازن، 
حت��ى يك��ون هن��اك ح��وار عل��ى أس��س متقارب��ة، 
فالط��رف ال��ذي يظ��ن أنه األق��وى سيتمس��ك برأيه 
ولن يق��دم أي تنازل، لذلك ف��إن املدخل حلل األزمة 
اللبناني��ة هو بناء توازن حقيقي م��ا بن القوى في 

الساحة اللبنانية.{

أك���د األمني العام للجماعة اإلس���المية ف���ي لبنان عزام األيوبي، أن حزب الل���ه أول املنقلبني على اتفاق الدوحة، 
وأنه يتحكم مبلف الفراغ الرئاسي وتعطيل مؤسسات الدولة ملصلحة مشاركته في احلرب داخل سوريا. 

وأكد األيوبي أن »اجلماعة اإلس���المية« مش���روع مقاومة قبل »حزب الله«، وال يوجد لديها ُبعد إقليمي، وس���تبقى 
فريقًا لبنانيًا يعمل وفق األجندة الوطنية وما متليه عليها قناعتها. 

وأش���ار إل���ى أن أولوية اجلماعة ه���ي إعادة ترتيب البيت الداخلي للطائفة الس���نية باعتباره���ا الطائفة الوحيدة 
املش���تتة، مؤكدًا أن حل املش���كلة اللبنانية يحتاج إلى تضافر جهود أكبر من واقع الس���احة اللبنانية ذاتها. وفي ما يلي 

نص احلوار:

األمين العام للجماعة اإلسالمية يستقبل
الدكتور موسى أبو مرزوق

استقبل األمن العام للجماعة اإلسالمية في لبنان 
األس��تاذ عزام األيوبي مبركز اجلماعة في صيدا نائب 
رئي��س املكتب السياس��ي حلركة املقاومة اإلس��المية 
)حم��اس( الدكتور موس��ى أبو م��رزوق، يرافقه ممثل 
احلرك��ة في لبنان علي بركة، بحضور رئيس ش��ورى 
اجلماع��ه الش��يخ محمد عم��ار، ونائب رئي��س املكتب 
السياسي الدكتور بس��ام حمود، واملسؤول التنظيمي 
ف��ي اجلن��وب الش��يخ مصطف��ى احلريري وع��دد من 

اإلخوة.
بح��ث اللق��اء العالق��ات اللبنانية الفلس��طينية، 

والسياس��ية  واالجتماعي��ة  االنس��انية  واألوض��اع 
للش��عب الفلس��طيني ف��ي لبن��ان، وج��رى التأكيد ان 
اجتاه البوصلة س��تبقى فلس��طن، وان ح��ق العودة 
ال تن��ازل عنه مهما ط��ال الزمن حتى حترير فلس��طن 

والعودة إليها.
وتطرق اللقاء الى األوضاع االمنية في املخيمات، 
وال سيما مخيم عن احللوة، فدعا املجتمعون الشعب 
الفلس��طيني الى رفض االجنرار إلى االقتتال الداخلي 
وحتص��ن مخيماتهم من الف��ن، وتنظيم عالقاتهم مع 

اجلوار.
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فصائل فلسطينّية ترفض لقاءات »التطبيع« لوفد سعودي.. والرجوب يرحب!
رفضت فصائل فلس��طينية مس��اء األح��د، الزيارة 
األخيرة التي أجراها وفد س��عودي غير رسمي برئاسة 
اجلن��رال املتقاع��د أنور عش��قي إل��ى فلس��طن احملتلة، 
ولقاءات��ه م��ع مس��ؤولن إس��رائيلين، واصف��ة إياه��ا 
ب�»التطبيع«. يأتي ذلك في وقت دافع فيه عضو اللجنة 
املركزية حلرك��ة »فتح« جبريل الرج��وب، عن الزيارة، 
قائ��الً إنها الثانية من نوعها، وإن الوف��د التقى عدداً من 

اإلسرائيلين »الداعمن للسالم في املنطقة«.
وطال��ب القي��ادي في حرك��ة »اجلهاد اإلس��المي« 
خال��د البط��ش، العلماء والدعاة والش��عب الس��عودي 
باتخ��اذ موقف م��ن »اخلط��وات التطبيعي��ة من بعض 
الشخصيات السعودية التي أصبحت أكثر وضوحاً بال 

أي لبس بعد زيارتهم للكيان الصهيوني«.
وقال البطش على صفحته في »فيس��بوك«: »نذكر 
هؤالء ب�شهداء الشعب السعودي الذين سقطوا في غزة 
وأم الرش��اش وأس��دود والذين كانوا يرددون شعارهم 
اخلال��د )م��ا أحلى امل��وت.. هّبت ري��ح اجلن��ة( قبل أن 
يستشهدوا«، في إشارة إلى مشاركة القوات السعودية 

في حرب 1948.
وأعلن البطش »أننا إذ نرفض وندين هذه الزيارات، 
نطالب قادة اململكة وشعبها الشقيق بوقف هذا املسلسل 
العبث��ي الذي س��يلحق الض��رر باململكة وش��عبها قبل 
أن يزي��د الضرر بالقضي��ة املركزية لألمة ويس��اهم في 
التغطي��ة على إجراءات التهويد واالس��تيطان في أرض 

مسرى الرسول الكرمي ومعراجه إلى السماء«.
التش��ريعي  املجل��س  عض��و  دع��ا  جهت��ه،  م��ن 
الفلس��طيني عن حرك��ة »حماس«، يحيى موس��ى، في 
تصريحات صحافية، السعودية إلى رفض كافة أشكال 
التطبي��ع، ورأى أن »ه��ذه الزي��ارات وكذل��ك التطبي��ع 
بش��كل عام، يش��جع كيان االحتالل عل��ى ارتكاب املزيد 
من اجلرائم ضد الش��عب الفلس��طيني، وزيادة عمليات 
االس��تيطان والتهوي��د ألنه��ا س��تعتبر نفس��ها محمّية 

مبوجب عمليات التطبيع اجلارية«.
واعتبر موسى أن تبرير أنور عشقي الزيارة بقوله 
إنها جاءت بالتنس��يق مع الس��لطة الفلس��طينية، »هو 
ع��ذر أقبح من ذنب، واملجاهرة بهذه اخلطيئة جرمية«. 
وأضاف أن »الس��لطة الفلس��طينية غارق��ة في عمليات 
التطبيع والتنس��يق م��ع االحتالل، ولك��ن أن تكون هي 
البواب��ة لل��دول العربية للتطبي��ع مع االحت��الل كارثة 

وجرمية ضد الشعب الفلسطيني«.
الش��عبية« ف��ي بي��ان  بدوره��ا، قال��ت »اجلبه��ة 
إن »الزي��ارات واللق��اءات التطبيعي��ة املتواصل��ة ب��ن 
الس��عودية وإس��رائيل، الت��ي كان آخره��ا زي��ارة وف��د 
س��عودي بحضور الل��واء املتقاعد أنور عش��قي ورجال 
أعمال س��عودين، ال ميكن لها أن تت��م إالّ بغطاء وضوٍء 
أخضر من اجلهات الرس��مية الس��عودية، تكشف حجم 
املخاطر الت��ي تتعرض لها القضي��ة الوطنية ومصالح 

شعوبنا العربية«.
وكان جبري��ل الرج��وب ق��د ذك��ر ف��ي تصريح��ات 
لوس��ائل اإلعالم: »نحن كفلس��طينين نرفض وضد أي 
عالقة تطبيع مع اإلس��رائيلين واالحتالل اإلس��رائيلي، 
ولك��ن أن يك��ون هن��اك حوار مع م��ن يؤمن ب��أن الدولة 
الفلس��طينية املس��تقلة هي أس��اس لتطبيع العالقة في 
اإلقلي��م، ف��ال مش��كلة لدينا باحلدي��ث معه م��ن قبل أي 

عربي أو مسلم«.
وأوضح القيادي الفتحاوي أن الوفد السعودي قدم 
إلى األراضي الفلسطينية، وقام بزيارة املسجد األقصى 
والصالة في��ه، ومن ثم زار عدداً من املدن الفلس��طينية، 
والتقى بعد ذلك »مبجموعة من اإلس��رائيلين الداعمن 

للسالم«.
وبحس��ب ما نقل الرجوب، فإن الوفد الس��عودي، 
الذي ترأسه الضابط الس��عودي السابق أنور عشقي، 
وهو رئيس املعهد السعودي للدراسات االستراتيجية، 
اجتم��ع مبجموع��ة م��ن العائ��الت اإلس��رائيلية الت��ي 

قت��ل أبناؤه��ا في عملي��ات فدائية نفذها فلس��طينيون، 
وأن وال��دة أح��د اجلنود اإلس��رائيلين القتل��ى قالت إن 
»الس��بب وراء قتل ابنها هو االحتالل اإلس��رائيلي، وأن 
الفلس��طينين م��ن حقه��م قت��ل أي إس��رائيلي موج��ود 

على األراضي الفلس��طينية«. ولفت إلى أن »مثل هؤالء 
اإلس��رائيلين نش��جع احل��وار معه��م«، مناش��داً كافة 
الع��رب »ع��دم فتح ب��اب احلوار م��ع اإلس��رائيلين من 

حتت الطاولة«.{

هني��ة،  إس��ماعيل  ق��ال 
نائب رئيس املكتب السياسي 
اإلسالمية«  املقاومة  ل�»حركة 
»االنتخاب��ات  إن  )حم��اس(، 
احمللي��ة« املق��رر إجراؤه��ا في 
املقبل، »ستعيد  األول  تشرين 
الت��وازن للحي��اة السياس��ية 

الفلسطينية«.
خ��الل  هنّي��ة،  وأض��اف 
حف��ل زف��اف جماع��ي نظمته 
ل���»330«  »حم��اس«  حرك��ة 
عريس��اً وعروس��ة ف��ي بل��دة 
بيت الهيا، شمالي قطاع غزة، 
األح��د: »لق��د قررنا املش��اركة 

ف��ي االنتخابات احمللية العتب��ارات وطنية )...(. هذه 
االنتخاب��ات س��تحرك اجلمود في املش��هد السياس��ي 

الفلسطيني«.
واعتب��ر أن االنتخاب��ات احمللي��ة م��ن ش��أنها أن 
تؤس��س ملرحل��ة سياس��ة جدي��دة، وتش��كل بداي��ة 

»للشروع في االنتخابات التشريعية والرئاسية«.
وتابع: »حماس قررت املش��اركة الفاعلة في هذه 
االنتخاب��ات ك��ي تتحم��ل مس��ؤوليتها املش��تركة في 

خدمة أبناء الشعب الفلسطيني«.
واس��تطرد هنّية، مخاطباً املش��اركن في الزفاف 
اجلماعي: »أحدثكم بالسياسة، وأنتم في قلب الفرح؛ 
ألن هن��اك تداخالً في املهمات، وترابطاً في املس��ارات، 
وش��عارنا هو يد تبن��ي ومهمتها التعمي��ر، ويد تقاوم 

ومهمتها اإلعداد«.
وحض��ر حفل الزفاف اجلماعي اآلالف من س��كان 
قط��اع غ��زة، ومت خالل��ه رف��ع األع��الم الفلس��طينية، 

ونظمت خالله فقرات فنية.
وأكد هنّية أن هذه »األفراح« تأتي رغم »احلصار« 
واآلالم الت��ي خلفته��ا احل��روب اإلس��رائيلية املتكررة، 
موجه��اً ش��كره لكل م��ن يدعم الش��عب الفلس��طيني، 
مشيراً إلى أن هذا احلفل أُقيم بتمويل من »فاعل خير« 

من اململكة العربية السعودية.
االنقس��ام  إنه��اء  ف��ي  أمل��ه  وأع��رب هنّي��ة ع��ن 

استشهد الش��اب الفلسطيني، محمد الفقيه، فجر 
األربعاء، برصاص وقذائف وصواريخ قوات االحتالل 
اإلس��رائيلي، في بلدة »صوريف«، شمال غرب مدينة 
اخلليل احملتلة، بعد اش��تباك مسلح استمر نحو ست 

ساعات بشكل متقطع.
وأك��د رئي��س بلدي��ة »صوري��ف«، محم��د الفي، 
في تصريح صحف��ي له، أن قوات االحتالل انتش��لت 
جثمان الش��هيد من حتت أنق��اض املنزل الذي هدمته 
باجلرافات العسكرية، عقب محاصرته حلوالي ست 
ساعات، تخللها اشتباك مس��لح وإطالق نار وقذائف 

وصواريخ صوب املنزل بشكل متقطع.
ونع��ت حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية »حم��اس« 
أن  عل��ى  مش��ددة  الفقي��ه،  جب��ارة  محم��د  الش��هيد 
استش��هاده يأت��ي »عل��ى طري��ق انتفاض��ة الق��دس 

وحترير فلسطن«.
وقال��ت في بيان لها، »إن الش��هيد البط��ل الفقيه 
كان من خيرة أبناء فلسطن الذين عرفتهم السجون، 
وقدم��وا لوطنه��م وقضيته��م، حيث قضى م��ن عمره 

الكثير في سجون االحتالل«.
وأك��دت أن الفقيه ه��و »منفذ عملية إط��الق النار 
البطولي��ة بالق��رب من مغتصب��ة عتنائي��ل التي قتل 
فيها صهيونياً وأص��اب آخرين«، موضحة أنه رفض 
تس��ليم نفس��ه لقوات االحت��الل، رغ��م كل املضايقات 

التي تعرضت لها عائلته.
ليل��ة  اإلس��رائيلي  االحت��الل  ق��وات  واقتحم��ت 
األربعاءبلدة »صوريف« ش��مال غ��رب مدينة اخلليل 
احملتل��ة، وقام��ت بحصار أح��د املن��ازل مبنطقة »واد 

الداخلي، وترتيب البيت الفلسطيني، وإشاعة الوحدة 
احلقيقية، وترس��يخ القضية الفلسطينية في محيطها 
العربي واإلس��المي، وفي بعدها الدولي واإلنس��اني. 
واس��تدرك بالق��ول: »لنصل إلى مبتغان��ا، وهو فرحة 

النصر والصالة في املسجد األقصى«.
السياس��ية  والفصائ��ل  األح��زاب  ووّقع��ت 
الفلس��طينية، يوم األحد على »ميثاق ش��رف« خاص 
باالنتخاب��ات احمللي��ة، املزم��ع عقدها ف��ي الثامن من 

تشرين األول املقبل.
وحسب بيان صحفي، أصدرته جلنة االنتخابات 
املركزية، فإن امليث��اق يؤكد في نصوصه على احترام 

قانون ونتائج االنتخابات احمللية.
ووّق��ع عل��ى امليث��اق بش��كل منف��رد 13 حرك��ة 
فلس��طينية، أبرزها »حماس وفتح واجلبهة الشعبية 

واجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب وفدا«.
وكان��ت حركة »حماس« أعلن��ت في 15 من متوز 
اجل��اري، عل��ى لس��ان املتحدث باس��مها، س��امي أبو 
زهري، أنها ستشارك في االنتخابات احمللية ب�»قائمة 

كفاءات«.
وج��رت آخ��ر انتخاب��ات بلدية في فلس��طن عام 
2012، وش��ملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث 
رفض��ت حرك��ة »حم��اس« املش��اركة فيه��ا، ومنع��ت 

إجراءها في قطاع غزة.{

اجدور« بعد قطعها للكهرباء عن البلدة.
مس��لحاً  اش��تباكا  أن  محلي��ة  مص��ادر  وأك��دت 
وإط��الق ن��ار كثيف��اً وق��ع بن ق��وات االحت��الل وأحد 
الش��بان الفلسطينين احملاصرين داخل املنزل، حيث 
رافق مئات اجلنود جرافات عسكرية، وقوات خاصة 
متنكرة بالزي املدني، وحاصروا املنزل، وسط إطالق 
نار كثيف صوبه، مطالبن أحد الشبان بتسليم نفسه 
عبر مكبرات الصوت بقولهم: »سلم نفسك يا محمد«.

ووقع��ت مواجه��ات عنيف��ة ب��ن س��كان البل��دة 
وقوات االحتالل، التي أطلق��ت قنابل الصوت وقنابل 
الغ��از املس��يل للدم��وع، والرص��اص املطاط��ي، كما 
تسبب قصف املنزل الذي حتصن به الفقيه باشتعال 

النيران في املنازل احمليطة به.{

هنّية في حفل زفاف: االنتخابات المحلية 
تعيد التوازن الى الحياة السياسية الفلسطينية

استشهاد »قسامي« في اشتباك مسلح دام سبع ساعات 
مع االحتالل بالضفة الغربية

البردويل: المقاومة 
جزء من عقيدة »حماس« السياسّية

قال صالح البردويل القيادي في حركة »حماس«، إّن ثقافة 
املقاومة جزء من العقيدة السياس��ية لدى حركته، مبيناً أّن ذلك 
يتجلى في مواقفها السياس��ية الراس��خة بثقافة املقاومة والتي 
دفعت من أجلها أثماناً باهظة. وأضاف البردويل، خالل امللتقى 
الفك��ري الثاني ال��ذي عقدت��ه وزارة الثقافة بغزة ي��وم االثنن، 
بعنوان »نحو تعزيز ثقافة املقاومة«، أّن »العالم كله كان يطلب 
منا طلباً واحداً، مبا يسمى »نبذ العنف« أي نبذ املقاومة، والكل 

يريد أن نتخلى عن املقاومة، لذا ُنقصف ونضرب ونحاصر«.
وأش��ار إلى أن ح��وارات عدي��دة ش��هدت طلباً م��ن القريب 
والبعي��د االعتراف بش��روط الرباعية، أو االلتزام مب��ا تلتزم به 
منظمة التحرير، »وكلها في ظاهرها الش��كلي سهلة، ولكنها في 

باطنها االعتراف والتنازل ونبذ املقاومة، وهو ما رفضناه وما زلنا نرفضه«.
ونوه البردويل، بأّن 24 عاماً من املفاوضات أوصلتنا للدرك األسفل من التنسيق األمني، وضحالة 
روح املقاومة لدى س��لطة رام الله، مبيناً أّنه في املقابل دفعت حماس أثماناً باهظة ملواقفها السياس��ية 

ألّن القلب ممتلئ بثقافة املقاومة.{
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عشرات القتلى والجرحى في غارات على حلب وريفها

إسرائيل توظف هجوم »نيس« لتحفيز هجرة يهود فرنسا

قال��ت مص��ادر م��ن املعارضة الس��ورية إن عش��رة 
أش��خاص على األق��ل قتل��وا وأصيب آخرون ف��ي غارات 
على بل��دة األت��ارب بريف حل��ب الغربي، كما قتل س��تة 
مدني��ن وج��رح العش��رات ف��ي قص��ف ج��وي على حي 

املشهد بحلب.
وذكرت املصادر أن عش��رة مدنين عل��ى األقل قتلوا 
وج��رح العش��رات ج��راء الغ��ارات عل��ى األت��ارب حيث 
اس��تهدفت الطائرات بأكثر من عش��رين غ��ارة أماكن في 
منطقت��ي الس��وق وامللحق الش��رقي ومناط��ق أخرى في 

البلدة.
واس��تهدفت الطائ��رات الروس��ية مستش��فى البلدة 
مخلفة أضراراً مادية كبيرة فيه، كما اس��تهدفت أس��واقاً 

منح االعتداء الذي استهدف مدينة نيس الفرنسية 
أخي��راً، فرص��ة لالحت��الل اإلس��رائيلي لتبري��ر تكثيف 
حمالت��ه من أج��ل إقن��اع اليه��ود الفرنس��ين بالهجرة 
إل��ى األراضي الفلس��طينية احملتل��ة. وأس��همت حقيقة 
أن ثمانية عش��ر من ب��ن القتلى في االعت��داء هم يهود، 
ف��ي منح ماكينة الدعاية اإلس��رائيلية الكثير من الوقود 
لتسويغ دعوة يهود فرنسا، ال سيما في نيس، للهجرة. 
فقد قال وزير التعليم نفتالي بينيت، املس��ؤول عن 
إدارة العالق��ة مع اجلاليات اليهودي��ة في العالم، إن ما 
حدث في ني��س يدل على أنه ال مكان ليه��ود العالم »إال 
في إس��رائيل، ال س��يما في املناط��ق الت��ي تتعاظم فيها 

مخاطر اإلرهاب«. 
وف��ي مقابل��ة أجرتها مع��ه اإلذاع��ة العبري��ة قبل 
أيام، اش��ار بينيت إلى أن احلكومة اإلسرائيلية اتخذت 

تق��ع ضم��ن مناط��ق  ش��عبية 
سيطرة املعارضة.

ووف��ق تلك املص��ادر، فإن 
ع��دد  يرتف��ع  أن  املرج��ح  م��ن 
القتلى بس��بب وج��ود جرحى 
في ح��االت خط��رة، باإلضافة 

ملفقودين حتت األنقاض.
وفي غ��ارات أخ��رى، قتل 
أربعة مدنين وجرح العشرات 
في بل��دة أبن الواقعة في ريف 
حل��ب الغربي منتص��ف الليلة 
الطائ��رات  وش��نت  املاضي��ة، 

قرارات عدة لتسهيل هجرة اليهود الفرنسين إلسرائيل 
بع��د االطالع على طابع املش��اكل الت��ي يواجهها هؤالء 

اليهود بعد وصولهم إلى إسرائيل.
لكن إيرز ليو دانئيل، الذي عمل عش��ر س��نوات في 
مج��ال تهجير اليه��ود إلى إس��رائيل، رأى أن��ه يتوجب 
اس��تنفاد الطاقة الكامنة ليس فقط ف��ي مخاوف اليهود 
الفرنس��ين م��ن الهجم��ات الت��ي ينفذه��ا »اإلرهابيون 
املس��لمون«، بل »علينا استغالل فزعهم من إمكانية فوز 
اليم��ن املتط��رف في االنتخاب��ات الرئاس��ية املقبلة من 

أجل دفعهم للهجرة«. 
وفي مقال نش��رته صحيفة »يس��رائيل هيوم« قبل 
أي��ام، توّق��ع دانئي��ل أن ميّثل ف��وز اليم��ن املتطرف في 
االنتخاب��ات الرئاس��ية املقبل��ة »مس��ّوغاً كبي��راً« لدفع 
اليه��ود الفرنس��ين للهج��رة، مش��يراً إل��ى أن كالً م��ن 
اإلس��رائيلية  احلكوم��ة 
اليهودي��ة  والوكال��ة 
كل  بب��ذل  مطالبت��ان 
اجلهود الهادفة إلى إقناع 
إس��رائيل  باختيار  اليهود 

كوجهة لهم. 
وحس��ب دانئيل، فإن 
اإلس��رائيلية  احلكوم��ة 
مطالبة بتقدمي »مغريات« 
الفرنس��ين  اليهود  إلقناع 
إلس��رائيل،  بالتوج��ه 
وعل��ى رأس��ها تس��هيالت 
ضريبية، واالس��تثمار في 

الروسية 25 غارة جوية على البلدة وقرى مجاورة لها.
م��ن جهتها ذكرت ش��بكة ش��ام أن س��تة  قتلى على 
األق��ل وعش��رات اجلرحى س��قطوا ف��ي قص��ف للطيران 
املروح��ي ب�البراميل املتفجرة اس��تهدفت منازل املدنين 
في حي املشهد في حلب وسط محاوالت حثيثة لعناصر 

الدفاع املدني إلخراج العالقن حتت األنقاض.
الوضع اإلنساني

وأفاد مصدر صحفي بأن املقاتالت احلربية الروسية 
والس��ورية ش��نت غارات جوية كثيفة على مدن وبلدات 
حريتان وحيان وعندان وكفر حمرة والكاستيلو شمالي 

البن��ى التحتية في املناطق التي ع��ادة ما يختار اليهود 
الفرنس��يون اإلقامة فيها داخل إسرائيل، ال سيما مدينة 

نتانيا، شمال تل أبيب.
وطالب دانئيل احلكومة اإلس��رائيلية بحل مشكلة 
األكادميي��ة  املؤسس��ات  بع��ض  بش��هادات  االعت��راف 
الفرنس��ية، التي تعيق اندماج اليهود في س��وق العمل 
في إس��رائيل، إلى جانب إبداء مرون��ة في منح جوازات 
الس��فر حتى »عندما يضطر اليهود للعودة إلى فرنس��ا 

من أجل العمل«.
وحس��ب دانئي��ل، فإن��ه يتوج��ب عل��ى مبعوث��ي 
الوكالة اليهودية وإسرائيل في فرنسا أن يحرصوا على 
تقدمي إسرائيل على أنها »بوليصة تأمن ثمينة يتوجب 

على اليهود استغاللها«.
وفي مق��ال آخر نش��رته الصحيفة، أش��ار الباحث 
اإلس��رائيلي داني��ل بن حاييم إل��ى أن 35 أل��ف يهودي 
فرنس��ي هاجروا إلى إس��رائيل في العق��د األخير، منهم 
عش��رون ألفاً في الس��نوات الثالث األخيرة. وحسب بن 
حاييم، ف��إن الضائقة االقتصادية التي متر بها فرنس��ا 

حتفز ليس اليهود للهجرة، بل عموم الفرنسين.
ولكن هناك مؤش��رات عل��ى أن الت��ذرع باألوضاع 
األمنية إلقناع اليهود بالهجرة من فرنسا ال تثير انطباع 
نس��بة كبيرة منهم. فقد أدت األوضاع األمنية املتدهورة 
ف��ي إس��رائيل حالي��اً، ال س��يما في أعق��اب تفّج��ر الهّبة 
الفلسطينية في تشرين األول املاضي، إلى جتذر قناعة 

حلب، باإلضافة إلى أحياء املش��هد وبعيدين واألنصاري 
واملرجة في املدينة، مما خلف قتلى وجرحى.

وواصلت ق��وات النظ��ام قصفها ملناط��ق في طريق 
الكاس��تيلو بأطراف حلب، ترافق مع جتدد االش��تباكات 
ب��ن قوات النظام واملس��لحن املوالن له��ا، وبن فصائل 

املعارضة املسلحة في محور الكاستيلو بأطراف حلب.
من جانبها، حذرت مؤسسات إغاثة في مدينة حلب 
م��ن كارثة صحي��ة بعد توقف س��بعة مستش��فيات عن 
العمل بسبب الغارات الروسية والسورية املستمرة على 
املدينة، وه��ي »البيان« و»الدقاق اجلراحي« و»احلكيم« 

و»السيدة الزهراء« و»بنك الدم املركزي«.
وف��ي ريف دمش��ق، نفذت طائ��رات حربي��ة صباح 
االثن��ن غ��ارات عدي��دة اس��تهدفت خالله��ا مناط��ق في 
بل��دة مدي��را وأطراف بل��دة عرب��ن بالغوطة الش��رقية، 
مما أس��فر عن س��قوط جرح��ى، كما تعرض��ت أماكن في 
منطقة األشعري بالغوطة الش��رقية لقصف من الطيران 

احلربي.
وكان أربع��ة أش��خاص -بينه��م ثالثة أطف��ال- قد 
قتلوا وأصيب آخرون يوم األحد إثر قصف شنته طائرات 
روس��ية عل��ى األحي��اء الس��كنية ف��ي مدين��ة عربن في 

الغوطة الشرقية، تسبب في دمار واسع في األبنية.
وف��ي ريف دمش��ق أيض��اً، هاجم مقاتل��و املعارضة 
املس��لحة مواق��ع جلي��ش النظام الس��وري وح��زب الله 
اللبنان��ي في البلدة القدمية الواقعة في مدينة الزبداني، 
حيث دمرت املعارضة حتصينات عس��كرية وقتلت عدداً 

من جنود النظام ومقاتلي حزب الله.
وفي محافظة الالذقية نف��ذت طائرات حربية املزيد 
م��ن الغارات على مناطق في محور كنس��با بجبل األكراد 
في الريف الش��مالي، وس��ط قصف من قبل قوات النظام 

لدى الكثير من اليهود الفرنس��ين بأن إسرائيل ال تشكل 
مكاناً آمناً. وق��د نقلت قناة التلفزة اإلس��رائيلية الثانية 
أخي��راً عن يهودية فرنس��ية قولها إنه��ا ال ميكن أن تفكر 
بالهج��رة إلى إس��رائيل عل��ى اعتبار أن األوض��اع فيها 

»أسوأ مما هي عليه في فرنسا«.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، دع��ا البرفس��ور احملاضر في 
جامعة تل أبيب، موش��يه تس��يرمان، في مقال نش��رته 
صحيفة »ميكور ريش��ون« أخيراً، يهود أوروبا إلى عدم 
الهج��رة إلى إس��رائيل بس��بب األوضاع األمني��ة، وقال 
تس��يرمان: »إس��رائيل هي الدولة التي ُيقتل فيها العدد 

األكبر من اليهود«.
وكان��ت احلكومة اإلس��رائيلية قد أعلن��ت قبل نحو 
ع��ام أنه��ا بصدد تطبي��ق خطة ته��دف إل��ى تهجير 50 
ألف يهودي فرنس��ي في غضون خمسة أعوام. وحسب 
معطي��ات وزارة االس��تيعاب اإلس��رائيلية، ف��إن ع��دد 
اليهود في فرنس��ا يتجاوز 560 ألفاً، يهاجر منهم عادة 

سبعة آالف شخص سنوياً إلسرائيل.
وتدل املعطيات الرسمية اإلسرائيلية على أن ثالثة 
آالف من اليهود الفرنس��ين الذين هاجروا إلى إسرائيل 
عادة ما يعودون إلى فرنس��ا س��نوياً بسبب صعوبات 

في االندماج لظروف اقتصادية أو اجتماعية.
وتب��ّن أن اهتم��ام احلكومة اإلس��رائيلية وحتديداً 
األحزاب املش��اركة فيه��ا بتهجير يهود فرنس��ا، ال ينبع 
فقط من اعتبارات صهيونية، بل من اعتبارات سياسية 
داخلي��ة أيضاً. فنظ��راً إلى أن أغلبية اليهود في فرنس��ا 
م��ن ذوي األص��ول الش��رقية )الس��فاردمي(، ومعظمهم 
متدين��ون، ي��كاد جميعه��م يصّوتون لصال��ح األحزاب 
اليمينية بش��قيها العلماني والديني. وكشفت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أخيراً أن حركة »شاس« حصلت 
ف��ي االنتخاب��ات األخي��رة عل��ى أكب��ر عدد م��ن أصوات 
اليهود الذين هاجروا من فرنس��ا، في حن حصل كل من 
حزبي »البيت اليهودي« و»الليكود« على نس��بة جيدة 

من أصواتهم.{

بقلم: صالح النعامي

قطر تدفع رواتب موظفي غزة لشهر تموز
أعلنت قط��ر أنها س��تدفع إجمالي رواتب الش��هر 
احلالي للموظف��ن العاملن في قطاع غ��زة، لتخفيف 
معان��اة موظف��ي القط��اع، ف��ي ظ��ل الضائق��ة املالية 
اخلانق��ة التي يواجهونها جراء احلصار الذي يفرضه 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأف��ادت وكال��ة األنب��اء القطرية بأن أمي��ر البالد 
الش��يخ متي��م بن حم��د آل ثان��ي أم��ر بدف��ع الرواتب 
الت��ي تبلغ 113 مليون ريال قط��ري )نحو 31 مليون 

دوالر(.
وق��ال عض��و املكتب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية )حماس( عزت الرشق إن املكرمة القطرية 

من شأنها التخفيف من معاناة احملاصرين في غزة.
وق��ال الرش��ق ف��ي تصري��ح صحف��ي: »إن ه��ذه 
اللفتة األخوية من شأنها التخفيف من معاناة شعبنا 
احملاصر في غزة، وهي تعبير عن مواقف قطر األصيلة 

في دعم صمود شعبنا وقضيته العادلة«.
من جانبه، ثّمن وكيل وزارة املالية في قطاع غزة 
)يوس��ف الكيالي( املوقف القطري، معرباً عن تقديره 
لدولة قطر وأميرها، وأكد أنه س��يتم صرف راتب شهر 

متوز كامالً للموظفن فور وصول املنحة القطرية.
كارثة إنسانية

ب��دوره، وّج��ه جم��ال اخلض��ري رئي��س اللجنة 
الش��عبية ملواجه��ة احلصار على غ��زة، حتية خاصة 

ألمي��ر دولة قطر الش��يخ متيم بن حم��د آل ثاني »على 
ه��ذا القرار امله��م في واقع صعب وظروف اس��تثنائية 
يعيش��ها قط��اع غ��زة بس��بب احلص��ار املمتد لعش��ر 

سنوات«.
وق��ال اخلضري إن أكثر من 80% من س��كان غزة 
يعيش��ون حتت خط الفقر، وس��ط مع��دل دخل يومي 
للف��رد ال يتجاوز دوالري��ن، ونحو ملي��ون ومئتي ألف 
إنس��ان يعيش��ون على املس��اعدات. وأضاف أن أكثر 
من 80% من املصانع مغلق بشكل كامل أو شبه كامل، 
واملعابر مغلقة بش��كل ش��به كام��ل أيض��اً، فضالً عن 

الطوق البحري املفروض على القطاع.{

»داخلية« غزة تخّرج دورة عسكرية نسائّية
خّرج جهاز األمن واحلماية، التابع لوزارة الداخلية 
في قطاع غزة يوم األحد، دورة عس��كرية نس��ائية، تضم 

قريبات شخصيات سياسية وحكومية.
وقدم��ت اخلريج��ات، خ��الل احلف��ل ال��ذي أقيم في 

مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، عروضاً عس��كرية 
تشمل الرماية عبر األسلحة النارية.

وحض��ر احلفل الذي حمل عنوان »زهرات فلس��طن 
م��ن  العدي��د  الش��خصيات«،  عوائ��ل  حلماي��ة  الثاني��ة 
مسؤولي حكومة غزة وقادة حركة 

حماس.
أب��و  بهج��ت  العمي��د  وق��ال 
سلطان، مدير جهاز األمن واحلماية 
في قطاع غزة، إن الدورة استهدفت 
بنات مس��ؤولي احلكوم��ة، ونواب 
املجلس التش��ريعي، وق��ادة حركة 

حماس. {

الشيخ متيم آل ثاني
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تركيا: مؤيدو الحكومة والمعارضة في مظاهرة مشتركة 
لرفض المحاولة االنقالبّية

احتش��د عش��رات اآلالف م��ن مناص��ري احلزب��ن 
االكب��ر ف��ي تركي��ا، ح��زب العدال��ة والتنمي��ة وح��زب 
الش��عب اجلمه��وري املع��ارض، باالضافة إل��ى أحزاب 
أخرى في س��احة تقسيم باس��طنبول، لالحتجاج على 
محاولة االنقالب الفاش��لة في البالد األس��بوع املاضي، 
وتزامن ذل��ك مع إعالن الس��لطات التركي��ة عزمها على 
ح��ل احل��رس الرئاس��ي بع��د اعتق��ال قراب��ة 300 م��ن 
أفراده بتهمة املش��اركة في تلك احملاولة. وقد اجتمعت 
أحزاب املعارضة والسلطة ألول مرة في ما اطلقوا عليها 

مظاهرة التأييد للجمهورية والدميقراطية.
وق��د دعا إلى ه��ذه املظاهرة والتجم��ع اجلماهيري 
الش��عب  ح��زب  املعارض��ة،  جماع��ات  كب��رى 
كيس��ار  يصن��ف  علمان��ي  ح��زب  اجلمهوري،)وه��و 
الوس��ط(، وس��ط إج��راءات أمني��ة مش��ددة ف��ي مدينة 

اسطنبول.
الش��عب  ح��زب  زعي��م  املظاه��رة  ف��ي  وحت��دث 
اجلمهوري املعارض كمال كلتشدار أوغلو، مشدداً على 
أن الدميقراطي��ة تبنى على أس��س الس��الم ف��ي الداخل 

واخلارج.
وقال كلتش��دار اوغلو إن جمي��ع االحزاب عارضت 
االنق��الب بش��دة، وتوح��دت خل��ف »املفه��وم املش��ترك 
للدميقراطية في تركيا«، وهو ما سيمهد الطريق لتعزيز 

ثقافة املصاحلة السياسية في تركيا، بنظره.
وش��دد أوغل��و عل��ى الق��ول »إن��ه مرة أخ��رى ثبت 
أن مب��ادئ الدميقراطي��ة والعلماني��ة والدول��ة املدني��ة 
احملكومة بالقان��ون هي احلامية للدول��ة التركية، هذه 

املبادئ هي طريقنا إلى احلضارة احلديثة«.
وح��ض أوغلو الدولة على اال تنس��اق إلى الغضب 
واالنتق��ام، مؤكداً أنه يج��ب أن يحص��ل املتوّرطون في 
االنقالب على محاكمة يراعى فيها القانون. »فالتعذيب 
وس��وء املعامل��ة والقم��ع والتخويف س��تزيد من حالة 

االنقالبين، ويجب اال يسمح بذلك«.
وانضم مؤيدو ح��زب العدالة والتنمية احلاكم إلى 

التجمع، وكان الكثير منهم نزلوا إلى الش��وارع منذ يوم 
االنقالب وانتش��روا رافع��ن األعالم التركي��ة في معظم 

الساحات والشوارع.
وق��د كت��ب رئيس ال��وزراء التركي بن عل��ي يلدرمي 
مق��االً افتتاحي��اً في صحيف��ة هابيرت��ورك اليومية جاء 
في��ه: إن اجلمهوري��ة التركية باتت الي��وم أقوى من أي 

وقت مضى.
»الحاجة للحرس الرئاسي«

وكان يل��درمي قد ق��ال في حدي��ث تلفزيوني إنه »ال 
توج��د حاجة« لقوة احلرس الرئاس��ي الت��ي يبلغ عدد 

أفرادها قرابة 2500 عسكري.
وأعل��ن اردوغ��ان أن ع��دد املوقوفن من��ذ 15متوز 
جت��اوز 13 ألف ش��خص، من بينهم قرابة تس��عة آالف 
عس��كري وأكث��ر من ألفي ق��اض ومّدع عام، بحس��ب ما 

نقلته وكالة األناضول احلكومية.
وق��ال رئي��س أركان اجلي��ش الترك��ي، خلوص��ي 
أكار، ف��ي تصري��ح لقناة تلفزيونية تركي��ة خاصة يوم 
األحد، إن اجلنود الذين اشتركوا في احملاولة اإلنقالبية 
الفاش��لة س��ببوا أذى كبيراً للبالد و»سيواجهون أقسى 
العقوبات«. وأض��اف أكار، الذي احتج��زه االنقالبيون 
رهينة في ليلة االنقالب، أن القوات املس��لحة ستواصل 

أداء واجباتها بتصميم )اكبر(.
ونقلت وس��ائل إع��الم تركية عن املدع��ي العام في 
أنق��رة ه��ارون ك��وداالك قول��ه إنه ق��د أفرج ع��ن 1200 

جندي.
وأعلنت الس��لطات أيضاً إلقاء القبض على خالص 
خاجن��ي ال��ذي وص��ف بأنه مس��اعد مهم لرج��ل الدين 
املقي��م في الواليات املتح��دة فتح الله غولن. وبحس��ب 
األناض��ول، فق��د اعتقل أيض��اً محمد س��عيد غولن، ابن 

شقيق غولن، في مدينة أرضروم شمال شرقي تركيا.
استبدال املعلمن

وكان��ت الس��لطات ق��د أعلنت حال��ة الط��وارئ يوم 

األربعاء، وه��و ما يتيح للرئيس ومجل��س الوزراء إعداد 
تش��ريعات دون الرج��وع إل��ى البرملان وف��رض قيود أو 

تعليق احلريات.
وقد أعل��ن عدد من احملامن األت��راك رفضهم التوكل 
عن املش��تبه ف��ي تورطه��م باحملاول��ة االنقالبي��ة. وقال 
رئيس رابطة الدراس��ات القضائية، حس��ن كايا، لوكالة 
األناض��ول التركي��ة إن بع��ض املش��تبه فيه��م تقدم��وا 
بطلبات للدفاع عنه��م إلى رابطة احملامن في أنقرة، لكن 

طلباتهم رفضت.
وفي غضون ذلك قالت السلطات التركية إنها تخطط 
لتعين أكثر من 20 ألف معلم الس��تبدالهم بأولئك الذين 
فصلوا من املدارس واملؤسس��ات التعليمية لالشتباه في 

صلتهم باحملاولة االنقالبية.{

األساليب السابقة نفس��ها، واإلجراءات العادية التي تعتمد عادة في أوضاع 
عادية، لن يؤدي إلى النتيجة املطلوبة.

وعلي��ه، ووف��ق وجه��ة النظر هذه، ف��إّن احلل يكم��ن في تس��ريع وتيرة 
تنظيف املؤسس��ات الرس��مية من نف��وذ اجلماعة، وتس��ريع عملية التخلص 
من/ والتحقيق مع املتهم��ن بالقيام بالعملية االنقالبية أو التابعن جلماعة 
فتح الله غولن في مؤسسات الدولة، من خالل ما يتيحه الدستور في الوضع 
القائ��م حالياً عبر إعالن حال��ة الطوارئ، وأّنه ما لم يت��م تنفيذ هذا األمر اآلن، 
فإن احلكومة ستكون غير  قادرة على فعله مستقبالً، وبالتالي سيكون هناك 

املزيد من االنقالبات أو محاوالت االنقالب مستقبالً.
وفي السياق نفس��ه، كان هناك تأكيد متابعة النشاط االقتصادي وعدم 
تقييد احلريات بالش��كل املتصور عند البع��ض، وأنه ليس هناك داع للخوف 
من أزمة سياس��ّية على اعتبار أّن املس��تهدفن ليس��وا خصوماً سياس��ين أو 
معارضة سياسية، بدليل أّنه ال يوجد معتقل سياسي واحد من بن املعتقلن. 
في املقابل س��يكون هنا من دون ش��ك تكاليف اقتصادّية أيضاً، ال سيما في ما 
يتعل��ق بتدني قيمة العمل��ة احمللية اللي��رة وتراجع النش��اط التجاري رمبا 
والس��ياحي، لك��ن أن تكون ه��ذه التكاليف عل��ى املدى القصير ومل��رة واحدة 

أفضل من أن تكون على املدى الطويل ومفتوحة السقف.
وفي ما يتعلق بإعادة تش��كيل املؤسسات الرس��مية وإدخال التعديالت 
اإلدارية أو الهيكيلية على املؤسسات العسكرية واألمنية، من املتوقع أن تأخذ 
وقت��اً أطول من الس��قف املوضوع. لكن يبقى الس��ؤال عّم��ا إذا كان من املمكن 
إع��ادة تش��كيلها في ظل أوض��اع عادية، بعي��داً عن قانون الطوارئ وس��قفه 

الزمني األّول أمراً ممكناً أو ال، سؤال مفتوح سنرى اإلجابة عنه الحقاً.{

في مساء يوم 20 متوز 2016، ُعِقَد اجتماع ملجلس األمن القومي التركي، 
تبع��ه على الفور اجتم��اع ملجلس الوزراء، وقد ت��رأس االجتماعن املذكورين 
رئيس اجلمهورية رجب طّيب أردوغان، ثم أُعلنت على إثرهما حالة الطوارئ 

في البالد ملّدة ثالثة أشهر. 
وفق��اً للدس��تور الترك��ي، ميك��ن إعالن حال��ة الط��وارئ في تركي��ا على 
مس��توين: األّول وفق امل��ادة 119، عند وقوع الكوارث الطبيعية، أو انتش��ار 
األوبئة اخلطرة، أو عند األزمات االقتصادية احلادة. والثاني وفق املادة 120 
في حال ظهور مؤش��رات خطيرة حول أعمال عنف ترمي إلى اإلخالل بالنظام 

الدميقراطي احلر، أو احلقوق األساسية واحلريات في البالد. 
وقد خلط كثيرون بن إعالن حالة الطوارئ وإعالن األحكام العرفّية وفق 
املادة 122 من الدس��تور، الت��ي تتيح أيضاً إعالن األح��كام العرفّية في حالة 
النفير العام أو احلرب، وهو في مستوى آخر مختلف كلّياً عن املستوين األّول 
والثان��ي حلالة إعالن الط��وارئ، وال ينطبق على احلالة التي تعيش��ها تركيا 

اليوم.
ال شك في أن محاولة االنقالب الفاشلة وّفرت األرضّية القانونية لتطبيق 
املس��توى الثاني من حالة الطوارئ وفق ما ينص عليه الدستور التركي، لكّن 

البعض يرى أّن هذا األمر يحمل معه تداعيات سلبية على املستوى السياسي 
واالقتص��ادي، وأّن التعام��ل مع الوضع احلالي يس��تلزم إعادته إلى الوضع 
الطبيع��ي وليس نقله إلى وضع الطوارئ، الذي ق��د يفتح الباب على مخاطر 
عل��ى مس��توى التعامل م��ع املعارضة السياس��ية أو اخلصوم السياس��ين، 
وكذلك األمر بالنس��بة إلى النش��اط االقتصادي ووضع احلري��ات العامة في 

البالد.
  م��ن وجه��ة نظ��ر الس��لطات احلكومية، فق��د أثبت��ت الوقائ��ع أّن عملية 
اإلصالح السياس��ي وتعديل الدس��تور والقوانن منذ عام 2002 حتى اليوم، 
ل��م تنجح في منع وقوع انقالب في الب��الد، وأثبتت الوقائع أّن محاوالت منع 
املؤسس��ات األمنّية عن التدخل في الش��أن السياس��ي، ومحاكمة العسكرين 
املتورط��ن في مخططات انقالبية س��ابقاً عب��ر القضاء، لم ت��ردع آخرين عن 
القي��ام باحملاولة نفس��ها، وأّن التطهير املعتدل والبطيء لبعض مؤسس��ات 
الدولة واألجهزة األمنّية خالل الس��نوات القليل��ة املاضية -منذ العام 2013 
حتدي��داً- م��ن أتباع فت��ح الله غول��ن لم توق��ف نف��وذ اجلماع��ة، وأّن اّتباع 

حالة الطوارئ في تركيا: لماذا.. وما هي انعكاساتها؟
بقلم: علي حسني باكير

االدعاء العام التركي يتهم زعيم الكيان الموازي 
»غولن« بـ»العمل بإيعاز من أمريكا«

قبلت محكمة اجلزاء الرابع��ة في العاصمة التركية 
أنق��رة ي��وم اجلمع��ة املاض��ي، الئح��ة االته��ام املوجهة 
ضد منظم��ة الكيان امل��وازي بزعامة »فت��ح الله غولن«، 
التي ج��اء فيه��ا أن املنظمة وزعيمها يعم��الن حتت إمرة 
االس��تخبارات  ووكال��ة  األمريكي��ة،  املتح��دة  الوالي��ات 

.»CIA« املركزية
وورد ف��ي الالئحة، التي أعدتها النيابة العامة بحق 
73 مش��تبهاً فيه بينهم »غولن« )املته��م بالوقوف خلف 
محاول��ة االنق��الب الفاش��لة ف��ي تركي��ا(، أن »عمالء من 
حول  مختلفة  دول  داخل  التغلغل  على  يعملون   CIA
العال��م، وجم��ع معلوم��ات اس��تخباراتية حت��ت س��تار 

مدارس تابعة للمنظمة اإلرهابية في تلك الدول«.
وأّك��دت الالئحة أن »فتح الل��ه غولن ال ميكنه البقاء 
في والية بنس��لفانيا دون رعاية من أمريكا«، مش��يرة أن 
األخيرة »ال تسمح لزعيم املنظمة اإلرهابية بالبقاء داخل 

أراضيها، إذا لم تكن لديها مصالح وراء ذلك«.
وذك��رت أن »املنظم��ة اإلرهابي��ة )الكي��ان املوازي( 
تقوم بجمع أم��وال من املواطنن في تركي��ا عبر خداعهم 
باسم الله والدين، ثم تتبرع بتلك األموال لدعم الكنائس، 
واالنتخابات الرئاس��ية، وانتخابات مجلس الشيوخ في 

الواليات املتحدة األمريكية«.
وأشارت الالئحة إلى »امتالك املنظمة اإلرهابية آالف 
القضاة واملّدعن العامن داخل السلك القضائي التركي، 
التخاذ قرارات مخالفة للقانون عند احلاجة، واس��تغالل 
السلطة العامة للدولة لتحقيق منافع شخصية، وعرقلة 

القرارات التي تستهدفها بشكل مباشر«.
وحّمل��ت الئح��ة االته��ام، كل احلكوم��ات الس��ابقة، 
واملعارض��ة، واجلماعات الدينية األخرى، واملؤسس��ات 
واجلامع��ات،  املدن��ي،  املجتم��ع  ومنظم��ات  العام��ة، 
واجلي��ش، وكل فئ��ات املجتمع، مس��ؤولية من��و منظمة 

»فتح الله غولن« اإلرهابية، وتغلغلها في الدولة.
وجاء في الالئح��ة، أن »فتح الله غول��ن وجماعته، 
قام��وا مبحاولة انقالبية حقيقية، للس��يطرة على الدولة 
التركية، بهدف إدارتها من خلف الس��تار، عبر اس��تخدام 

السالح«.
ولفت��ت الالئح��ة إلى أن إف��ادات الش��هود أثبتت أن 
منظمة »فت��ح الل��ه غولن/الكيان امل��وازي«، لها صالت 
برؤساء اللوبي األرميني، واليهودي، و احملفل املاسوني، 

وأن »غولن« تبادل الهدايا معهم.
وبّين��ت الالئح��ة إل��ى أن الكي��ان امل��وازي تنّص��ت 
بش��كل غير قانوني )م��ن خالل عناص��ره املتغلغلن في 
الس��لك األمني(، على كبار املس��ؤولن احلكومين، حيث 
اس��تخدموا رم��ز »دي��كان« لرئيس اجلمهوري��ة احلادي 
عش��ر، عبدالله غل، ورمز »مكير« لوزير الداخلية األسبق 
بشير أطالي، ورمز »دورصون« لوزير الداخلية السابق 
إدري��س نعيم ش��اهن، ورم��ز »أوزان« لرئي��س الوزراء 

خالل تلك الفترة، رجب طيب أردوغان.
وأوضح��ت الالئح��ة أن »هيكلية جماع��ة غولن في 
تركيا، هي منوذج جديد للوصاية، تفرضها على الشعب 
والدولة عبر كيان مواٍز«، مشيرة إلى أن »املنظمة اتخذت 
كل اإلج��راءات غي��ر القانوني��ة م��ن خ��الل امتداده��ا في 
الش��رطة، والقضاء، وضمن املّدع��ن العامن في احملاكم 

اخلاصة«.
وذك��رت أن »فت��ح الل��ه غول��ن« ب��ات يدير بش��كل 
فعل��ي تنظي��م الكيان امل��وازي، ال��ذي أصب��ح جلماعته 
س��يادة خاصة دون ش��روط في الكيان الذي مت تنظيمه 
بش��كل أفقي داخل الدول��ة، مبيناً أن منظم��ة »غولن« لم 
تت��رك منظمات املجتم��ع املدني بحالها، ب��ل حولتها إلى 
مؤسس��ات مرتبط��ة به��ا خلدمته��ا، حي��ث متكن��وا عبر 
تغلغلهم في صفوف السلك القضائي، واجليش، واألمن، 
وال��وزارات، ليتحول��وا إلى س��لطة إنف��اذ القانون حتت 

إشراف املنظمة.
وأش��ارت إل��ى أن »فت��ح الل��ه غولن« أّس��س عالقة 
صداق��ة مع رئيس وكال��ة املخابرات املركزي��ة األميركية 
آنذاك، مورتون أبراموفيتش، وأجرى لقاءات معه ما بن 
عاَم��ي 1983-1990، ورئيس رابطة مكافحة التش��هير 
اليهودي��ة أبراهام فوكس��مان، وأجرى لق��اءات أيضاً مع 

بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوحنا بولس الثاني.
وجماعت��ه  »غول��ن  أن  االدع��اء،  الئح��ة  وكش��فت 
يتحكم��ون بثروة في تركي��ا والعالم ُتقدر ب��� 150 مليار 
دوالر، حي��ث تضم تلك الثروة بنوكاً وجامعات ومدارس 
اخلاص��ة،  لل��دروس  ومعاه��د  للطلب��ة،  س��كن  ودور 
ومؤسس��ات إعالمي��ة، ومطابع، ودور نش��ر، وش��ركات 

شحن، وشركات أخرى«.
وم��ن املق��رر أن تبدأ اجللس��ة األول��ى للمحاكمة في 

إطار هذه القضية، في 22 تشرين الثاني املقبل.{
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أردوغان يثني على دور المخابرات.. ويطمئن بشأن االقتصاد
صهر الرئيس يروي تفاصيل ليلة االنقالب

أعل��ن الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان أن 
حكومت��ه قض��ت عل��ى أغلبي��ة االنقالبي��ن ف��ي اجليش 
ومختل��ف أجهزة الدولة، وش��دد في أول خط��اب له أمام 
البرمل��ان من��ذ االنقالب الفاش��ل عل��ى أن اقتص��اد بالده 
مس��تقر، وطمأن رجال األعم��ال واملس��تثمرين إلى أنه ال 

يوجد ما يدعوهم للقلق.
وق��ال الرئي��س التركي ف��ي كلم��ة أم��ام البرملان إن 
جماع��ة فت��ح الل��ه غول��ن كان��ت تتدث��ر بالدي��ن، ولكن 
أقنعتهم كش��فت »وبدا أنهم خائنون لألمة بدليل قصفهم 
للبرمل��ان واس��تهدافهم ل��ي ش��خصياً وملمثلي الش��عب« 

واملواطنن العادين.
ودعا الش��عب إلى الصبر واالس��تمرار ف��ي التظاهر 
حتى استئصال »ورم االنقالبين« من مختلف مؤسسات 
الدول��ة. واخلطاب هو األول ألردوغان أم��ام البرملان منذ 
االنقالب العس��كري الفاش��ل في اخلامس عشر من متوز 

اجلاري.
بش��دة  الترك��ي  الرئي��س  ش��جب  خطاب��ه  وف��ي 
تصريحات املس��ؤولن األميركي��ن والغربين التي تتهم 
احلكوم��ة التركي��ة بالتعس��ف ف��ي التعامل م��ع مدبري 

االنقالب الفاشل.
وق��ال إن حكومته سترس��ل للغ��رب ملف��ات مرفقة 
بتس��جيالت وص��ور عن الدم��ار والض��رر والقت��ل الذي 

أحدثه االنقالبيون.
وذكر الرئيس التركي الدول الغربية بأنه وحكومته 
انتخبهما الشعب بشكل شفاف، وخاطب الغربين قائالً: 

»عليكم ترك االفتراءات ووصفنا بالديكتاتورية«.
وأش��اد أردوغان بتصدي املواطنن األتراك حملاولة 
االنقالب الفاشلة، وقال: »شعبي كتب اسمه بالذهب في 
س��جالت التاري��خ، واعترضوا بصدوره��م العارية طلباً 

للشهادة، وفضلوا املوت على اخليانة«.
وشكر أفراد املؤسسة العسكرية وقوى األمن »الذين 
لم ينخدعوا«، كما أش��اد بدور االس��تخبارات التركية في 

إفشال االنقالب.
وطم��أن املواطن��ن إل��ى أن جمي��ع مراف��ق الدول��ة 
ومؤسس��اتها تعم��ل بش��كل كام��ل، وأنه ل��ن يحصل أي 
جت��اوز، »فالعدال��ة تعم��ل بش��كل ناج��ح، وق��د أغلقن��ا 
صفح��ات املاض��ي ف��ي ه��ذا الس��لك، فرمبا كان��ت هناك 
أخطاء«، وانتقد التعاطي مع فرض حالة الطوارئ خارج 

س��ياقها، قائالً إنها لن تؤثر على حي��اة املواطنن، بدليل 
أنهم ل��م يصطفوا في طوابير لش��راء الطعام وتخزينه«، 

خالفاً ملا كان يحصل في حقب سابقة.
وشدد على أن احلكومة لن تسمح للتجار باستغالل 
حال��ة الطوارئ لرفع األس��عار. وأكد الرئي��س التركي أن 
حكومته تق��ود البالد، وأن القوات املس��لحة وقوى األمن 

تؤدي عملها بشكل كامل.
 وف��ي اجلانب االقتصادي، ق��ال الرئيس التركي إنه 
ال يوج��د أي تغيير، وأك��د أن البنك املرك��زي يقوم بدوره 

بالكامل إلى جانب املصارف األخرى.
وخاطب رجال األعمال واملستثمرين قائالً: »ال خوف 
عليك��م وال قلق«. وطال��ب البنوك بخفض نس��بة الفائدة 

على القروض دعماً ملشاريع ملواطنن ولتطوير البلد.
وكان الرئي��س الترك��ي ق��د أعل��ن 15 مت��وز من كل 
ع��ام يوم��اً لتخليد »ذكرى ش��هداء« التص��دي للمحاولة 
االنقالبية الفاش��لة، وأش��ار رجب طيب أردوغان إلى أن 
احلكوم��ة بصدد وض��ع هيكل جدي��د للقوات املس��لحة، 

وضخ دماء جديدة فيها.
 وتعه��د مبواصل��ة »تطهير« مؤسس��ات الدولة من 

أتباع »الكيان املوازي« بش��كل س��ريع، وملّ��ح إلى متديد 
حالة الطوارئ إذا اقتضت الضرورة.

وأوض��ح أن��ه مت اعتق��ال عش��رة آالف وأربعمائ��ة 
ش��خص منذ بدء محاول��ة االنق��الب الفاش��لة، وأن عدد 
القتل��ى ارتف��ع إل��ى 246 ش��خصاً بخ��الف املخطط��ن 

لالنقالب، بينما بلغ عدد املصابن 2185 شخصاً.
 ودعا أردوغان املواطنن األتراك ملواصلة خروجهم 
ف��ي مظاهرات »ص��ون الدميقراطية« ف��ي امليادين خالل 
ه��ذه »املرحل��ة احلرج��ة«، راجياً منه��م إب��داء املزيد من 

الصبر واإلقدام.
 هيكلة  جديدة للجيش

وفي مقابلة س��ابقة مع وكالة رويترز قال أردوغان 
إن احلكوم��ة بصدد وضع هيكل جديد للقوات املس��لحة، 
وضخ دماء جديدة فيها، بعد محاولة االنقالب الفاش��لة 

التي تعرضت لها تركيا مؤخراً.
 ول��م يس��تبعد أردوغ��ان وق��وع محاول��ة انق��الب 
جدي��دة، لكن��ه أكد أن ذلك ل��ن يكون س��هالً، »ألن القيادة 

التركية أخذت حذرها«.
 وكشف الرئيس التركي عن وجود ُثَغر وتقصير في 
عمل أجهزة املخابرات قبل االنقالب، وقال: »من الواضح 
متام��اً أنه كانت هن��اك فجوات وأوجه قص��ور كبيرة في 
مخابراتنا، ال جدوى من محاولة إخفاء ذلك أو نفيه، قلت 

ذلك لرئيس املخابرات الوطنية«.
وملّح أردوغان إلى احتمال متديد حالة الطوارئ بعد 
األش��هر الثالثة األولى إذا اقتضت الضرورة، وأوضح أن 
حالة الطوارئ هذه ليس��ت حظراً للتجوال، لكنها لتنظيم 

شؤون الناس ومواصلة احلياة اليومية، حسب قوله.

صهر أردوغان: الرئيس توضأ وصلى ورفض الهرب
روى وزير الطاقة واملوارد الطبيعية التركي براءات ألبيرق، وهو زوج ابنة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، تفاصيل ليلة االنقالب، مشيراً إلى أن أردوغان كان هادئاً، 
ورفض بغضب اقتراح مسؤولن له بالتوجه إلحدى اجلزر اليونانية، أثناء وجوده في 

أحد فنادق مرمريس في تلك الليلة.
وعن تفاصيل الليلة، ذكر ألبيرق أنه في ليلة 15 متوز كان في مدينة مرمريس مع 

أفراد العائلة، وأنه تلقى االتصال األول حول 
احملاولة االنقالبية من صهر الرئيس التركي 
ضياء إلغن، وهو م��درس متقاعد، وأضاف: 
»ق��ال لي إنه رمبا هناك محاولة انقالبية في 
تركيا، عق��ب ذلك اصطحبت الرئيس التركي 
إلى غرفة أخرى بعيداً عن املجلس العائلي، 
وأخبرته باألمر«. ومضى ألبيرق قائالً: »في 
ذلك احلن ح��اول الرئيس الوص��ول هاتفياً 

إلى رئيس جهاز االستخبارات، ورئيس األركان، ورئيس الوزراء بن علي يلدرم«، مبيناً 
أنه استطاع الوصول إلى األخير »وحينئٍذ تيقّنا أنها محاولة انقالبية«. 

وأضاف ألبيرق في حديث له مع إحدى احملطات التلفزيونية التركية: »خالل هذه 
اللحظات تواصلنا مباش��رة مع والي إسطنبول، ومدير أمن املدينة، وباقي املسؤولن«، 
مش��يراً إلى أن »إع��الن قائد اجليش األول أن ما يقوم ب��ه االنقالبيون خارج إطار األوامر 

التراتبية لرئاسة األركان التركية«.
وعن احلالة النفس��ية للرئيس في تلك الليلة، قال ألبيرق: 
»في ليلة احملاولة االنقالبية، توضأ أردوغان، ثم صلى ركعتن 

لله تعالى، ليبدأ بعدها قيادة املواجهة«.
وق��ال ألبي��رق إن االتص��ال املتلفز ال��ذي أج��راه أردوغان 
مع محط��ة تلفزيونية ليل��ة محاولة االنق��الب، كان من النقاط 
املفصلي��ة ف��ي إفش��اله، مش��يراً إل��ى أن الرئيس »س��يطر على 

الوضع في البالد«.{

اإلخوان المسلمون: فشل االنقالب في تركيا 
يؤذن بنهاية عصر االنقالبات العسكرية

قال »طلعت فهمي« املتحدث اإلعالمي باسم جماعة 
»اإلخ��وان املس��لمن« ف��ي مص��ر، إن »فش��ل االنقالب في 

تركيا يؤذن بنهاية عصر االنقالبات العسكرية«.
وأضاف فهمي في مقابلة مع »األناضول«، أن »تركيا 
لها رصيد كبير على مدى س��نوات طويلة في التعامل مع 
االنقالبات العسكرية، واالنهيار السريع النقالب 15 متوز 
اجلاري يس���ّد الباب ويقطع الطريق في املستقبل، لتكون 
ه��ذه نهاي��ة أي محاول��ة عس��كرية للدخول إلى س��احة 

الدميقراطية«.
واستدرك بالقول إن »فشل االنقالب في تركيا سوف 
يتبع��ه توابع في العالم العربي، وس��يتعلّم الناس كيف 
يحافظ��ون عل��ى دميقراطيته��م وعل��ى بلدانه��م، وكي��ف 
أج��ل  م��ن  أرواحه��م  ويقدم��ون  بأجس��ادهم  يتص��ّدون 
احملافظة على حرياتهم ومكتس��باتهم، فذلك سيكون لهذا 
الفش��ل أثر إيجابي في دعم معنويات الشعوب في البالد 

العربية، في مقاومة االستبداد«.
وحول العالقات السياسية بن أنقرة والقاهرة تابع 
فهم��ي، أن »احلكومة التركي��ة قادرة عل��ى إقامة عالقات 
متوازنة، وهي تبحث عن مستقبلها وحقوق شعبها، وفق 
السياس��ات التي تقّرها بنفس��ها، وهي دول��ة كبيرة ولها 
سياس��اتها املتزن��ة، التي تبحث م��ن خاللها عن مصلحة 
ش��عبها، وهي تس��ير في ه��ذا املجال بحكم��ة واقتدار كما 

تساند كل القوى املطالبة باحلرية والقضايا العادلة«.
وح��ول تل��ك العالق��ات وإذا م��ا س��يكون الحتم��ال 
حتس��نها ف��ي املس��تقبل أث��ر ف��ي التخفي��ف م��ن ضغط 
النظ��ام املص��ري على املعتقل��ن الص��ادرة بحقهم أحكام 
إع��دام، أوضح فهمي أن القضية في مصر »ليس��ت قضية 
مسجونن، وليست قضية أشخاص محالن على اإلعدام، 
ألن أحكام اإلعدام ال تقّصر اآلجال، والله سبحانه وتعالى 
حدد اآلجال، ونحن سنخرج من السجون في الوقت الذي 

 اتف��ق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة 
املعارضة الرئيس��ية على خط��وات ملكافحة  »اإلرهاب«، 
في إش��ارة إلى حزب العمال الكردس��تاني وجماعة فتح 
الل��ه غولن، وحت��دث رئي��س وزرائه بن عل��ي يلدرم عن 
أرضي��ة مش��تركة إلجراء تعدي��الت دس��تورية محدودة 

عقب احملاولة االنقالبية الفاشلة.
جاء ه��ذا التوافق خالل اجتماع عق��ده أردوغان مع 
زعيم حزب الش��عب اجلمه��وري، وزعيم ح��زب احلركة 

القومية، بحضور بن علي يلدرم.
وذك��رت مص��ادر برئاس��ة اجلمهوري��ة التركية أن 
االجتماع متّيز بالدفء والصراحة، واس��تغرق س��اعتن 
وأربعن دقيقة، وحت��دث زعماء األحزاب خالل االجتماع 

عّما عايشوه ليلة احملاولة االنقالبية الفاشلة.
وأش��ارت املص��ادر إل��ى اتف��اق أردوغ��ان وزعم��اء 
الوح��دة  السياس��ية عل��ى ض��رورة تواص��ل  األح��زاب 
واللحم��ة ب��ن مختلف األطياف السياس��ية والش��عبية، 
ف��ي وقت رح��ب فيه زعماء األح��زاب بع��ودة احلياة إلى 
طبيعتها في البالد. وقد استمع أردوغان ملطالب احلزبننْ 
املعارضن بشأن محاكمة االنقالبين وفق القانون بعيداً 

عن النكاية واالنتقام.
م��ن جانب��ه، ق��ال زعيم ح��زب الش��عب اجلمهوري 
كمال قليجدار أوغلو -في تصريح لوسائل إعالم أجنبية 
عق��ب اللق��اء- إن »التواف��ق قضية محورية ف��ي األنظمة 
الدميقراطي��ة«، مؤك��داً تضامنه مع النظ��ام الدميقراطي 

في البالد.
وذك��ر املع��ارض التركي أنه ق��ّدم ألردوغ��ان خالل 
االجتماع بياناً تضمن عشر نقاط تتعلق بأهم اإلجراءات 

الواجب اتباعها بعد محاولة االنقالب.

س��يحدده الله س��بحانه وتعالى، قضيتنا قضية عادلة، 
ونحن فزنا في خمس اس��تحقاقات انتخابية، ولنا رئيس 

شرعي منتخب)محمد مرسي(، مت اختطافه«.
ورأى أن »تركي��ا دولة كبيرة ورائدة، أرس��ت دعائم 
راس��خة للدميقراطية ف��ي الفترة املاضية، وس��اندت كل 
قضاي��ا املس��تضعفن، وقضاي��ا الش��عوب الباحثة عن 
احلري��ة ف��ي العال��م، وكان له��ا دور كبي��ر ف��ي مناصرة 
ش��عوب العال��م العربي ف��ي ثوراته��ا، كم��ا كان لها دور 
مشرف في رفض االنقالبات العسكرية في مصر وغيرها 

من البلدان«.
واس��تدرك أن��ه »ف��ي ه��ذه الفت��رة احلرج��ة تتطلع 
األم��ة العربي��ة واإلس��المية إل��ى دور كبي��ر ف��ي العالم، 
تك��ون تركي��ا مبوض��ع القل��ب من��ه، ولذلك ح��ن جاءت 
أنباء االنقالب األثيم تضّرع اجلميع إلى الله في مش��ارق 
األرض ومغاربه��ا أن يحف��ظ تركي��ا، وحت��ى ف��ي أثن��اء 
االنتخاب��ات التركي��ة األخي��رة كان الع��رب واملس��لمون 
يقول��ون نحن ندل��ي بأصواتنا في صن��دوق الدعاء إلى 
الله س��بحانه وتعالى ليحفظ تركيا وشعبها وحكومتها 

التي دعمتهم«.
وأكد أن »االنقالب كان حدثاً عاملياً بامتياز، تواطأت 
وتكاتف��ت ب��ه دول وق��وى كثيرة، وه��و ليس أم��راً تركياً 
خالص��اً، وال يع��ّد حدث��اً محلي��اً أو إقليمياً، وهو مش��ابه 
لالنقالب الذي حدث ف��ي مصر في متوز 2013، حيث لم 
يكن شأناً مصرياً فحس��ب، ولكن الله قّيض لتركيا قائداً 
ش��جاعاً، وجه دعوته للش��عب، واس��تجاب الشعب له، 

حلماية مكاسبه ودميقراطيته«.
املظلوم��ن  نص��رت  »تركي��ا  أن  إل��ى  وأش��ار 
واملس��تضعفن، ودفعت ثمناً كبي��راً نتيجة إميانها وقيم 
العدالة واإلنس��انية، والتكاتف مع املستعفن ومناصرة 

قضاياهم، ولم يضّيعهم الله عز وجل..«.{

تعديالت دستورية
ب��دوره، ق��ال رئي��س ال��وزراء ب��ن عل��ي يل��درم إن 
األحزاب السياسية وجدت أرضية مشتركة كافية إلقرار 
عدد محدود من التعديالت الدستورية، متعهداً باحلفاظ 

على أمن واستقرار البالد.
وأض��اف يلدرم -ف��ي مؤمتر صحفي عق��ب اجتماع 
للحكوم��ة قاده الرئيس أردوغ��ان- أن هدف كل األحزاب 
هو إعداد دس��تور جديد بع��د محاولة االنقالب الفاش��لة 
الت��ي وقع��ت في 15 مت��وز اجل��اري، وق��ال إن احلكومة 
وأح��زاب املعارض��ة واملنظمات غير احلكومية ووس��ائل 
اإلع��الم اتفقت جميع��اً. وكان نعم��ان قورتوملوش نائب 
رئيس الوزراء قال في وقت س��ابق إن الدس��تور احلالي 
»دس��تور عس��كري غير دميقراط��ي«، وأك��د أن احلكومة 
تريد إعداد دستور جديد، وليس تعديل الدستور احلالي 

فقط.
وتعهد رئيس الوزراء بأن احلكومة لن تس��مح ألحد 
بتهديد استقرار تركيا، وقال إنها لن تسمح ألي مجموعة 
بالقي��ام بهذه األعمال. وكش��ف عن عق��د اجتماع ملجلس 
الش��ورى العس��كري الترك��ي األعل��ى اخلمي��س املقب��ل 
مبقر رئاس��ة الوزراء للمرة األولى، وق��ال إن قوات الدرك 
وخفر الس��واحل التي كانت حتت إمرة القوات املس��لحة 

ستخضع من اآلن لوزارة الداخلية.
 من جهة ثاني��ة، أفاد يلدرم بأن مجلس الوزراء قرر 
بناء نصب تذكاري في كل من إسطنبول وأنقرة، »تخليداً 
للشهداء« الذين سقطوا خالل تصديهم حملاولة االنقالب 
الفاشلة، كما قرر تغيير اسم جسر البوسفور بإسطنبول 

إلى »جسر شهداء 15 متوز«.

توافق تركي مع المعارضة لتعديل الدستور 
ومكافحة »اإلرهاب«
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بوتين وأردوغان يلتقيان
 في 9 آب ببطرسبرج

يلتقي الرئيس الروسي فالدميير بوتن 
نظيره الترك��ي رجب طيب أردوغان الش��هر 
املقبل للمرة األولى منذ سنة تقريباً في مؤشر 

على تزايد التقارب بن البلدين.
الت��ي  التجاري��ة  العقوب��ات  ت��زال  وال 
فرضتها روس��يا على أنقرة بسبب إسقاطها 
طائرة حربية روسية قرب احلدود السورية 
في تشرين الثاني 2015 سارية. وقال وزير 
االقتصاد الروس��ي أليكس��ي أوليوكاييف إن 
العقوب��ات ل��ن ترفع عل��ى األرجح قب��ل لقاء 

الرئيسن.
وكان أوليوكايي��ف يتح��دث وق��ت كان 
يجتم��ع مس��ؤولون كب��ار م��ن البلدي��ن ف��ي 
موس��كو بينهم نائب رئيس ال��وزراء التركي 
محمد شيمشك لتمهيد األجواء إلعادة الدفء 

إلى العالقات تدريجاً.
وأعل��ن الكرملن واحلكوم��ة التركية أن 
بوت��ن وأردوغ��ان س��يلتقيان ف��ي 9 آب في 
بطرس��برج مس��قط رأس الرئيس الروس��ي 

وثانية كبرى املدن الروسية.

مهاجم بسكين في اليابان 
قتل 19 في مركز للمعّوقين

قتل موظف س��ابق في مركز تس��وكوي 
بام��وري لرعاي��ة ذوي احلاج��ات اخلاص��ة 
في حوزته عدد من الس��كاكن، 19 ش��خصاً 
وج��رح 25 آخري��ن ف��ي مدينة س��اغاميهارا 
غ��رب طوكيو، في واحد م��ن اعنف الهجمات 
ف��ي الياب��ان من��ذ نهاي��ة احل��رب العاملي��ة 

الثانية.
وحصل الهجوم في الساعات األولى من 
يوم الثالثاء املاضي عندما حطم ساتوش��ي 
ومياتس��و )26 س��نة( زجاج ناف��ذة لدخول 
املبنى. وبثت ش��بكة »ان تي ف��ي« اليابانية 
للتلفزيون انه قيد افراد الطاقم الطبي قبل ان 

يبدأ عمليات القتل.
وبعي��د ذلك توج��ه الى مركز الش��رطة 
وس��لم نفس��ه. وقال ف��ي تصريح��ات نقلتها 
الوكاالت اليابانية لألنب��اء ان »كل املعوقن 

يجب ان يزولوا«.

الجيش السوري ُيحكم 
الحصار على حلب

ح��ّي  عل��ى  الس��وري  اجلي��ش  س��يطر 
يخضع لس��يطرة الفصائل املقاتلة في شمال 
غ��رب حل��ب، مش��دداً بذل��ك حص��اره عل��ى 
األحياء التي تسيطر عليها هذه الفصائل في 

املدينة.
حلق��وق  الس��وري  »املرص��د  وأف��اد 
اإلنس��ان« ال��ذي يتخ��ذ لن��دن مقراً ل��ه، بأن 
ق��وات النظ��ام متكن��ت م��ن الس��يطرة متاماً 
على منطقة الليرمون بعد اش��تباكات عنيفة 
وع��ززت حصاره��ا الن��اري حل��ي بن��ي زيد 

اخلاضع لسيطرة الفصائل املقاتلة.
وتش��هد مدينة حلب من��ذ صيف 2012 
معارك مس��تمرة وتبادل قصف بن الفصائل 
املقاتلة التي تس��يطر على األحياء الش��رقية 
وق��وات النظ��ام التي تس��يطر عل��ى األحياء 

الغربية.

إسرائيل تهدم 15 منزاًل 
فلسطينيًا 

هدم��ت جراف��ات عس��كرية إس��رائيلية 
ترافقه��ا ق��وات من اجلي��ش اإلس��رائيلي 15 
منزالً ف��ي بلدة قلنديا املتاخمة ملدينة القدس 

ف��ي الضف��ة الغربي��ة، بحج��ة ع��دم وج��ود 
تراخيص.

وج��رت عملية الهدم في منطقة محاذية 
ملط��ار قلنديا الق��دمي، الذي حتيط ب��ه البلدة 

التي تخضع للسيطرة األمنية اإلسرائيلية.
وأف��اد محمد اجلوري ال��ذي كان ينتظر 
وص��ول اجلرافات ال��ى منزله ان الس��لطات 
اإلسرائيلية أبلغت أصحاب 15 منزالً بعملية 
الهدم، غالبيتهم من حملة الهوية املقدس��ية، 

ومعظم تلك البيوت ال تزال قيد البناء.
وصباح الثالثاء املاضي، كان أصحاب 
م��ن  بالق��رب  يقف��ون  املن��ازل  ه��ذه  بع��ض 
األنقاض والركام، وانشغل البعض مبحاولة 

إنقاذ ما ميكن من األثاث واألجهزة املنزلية.
وق��ال عماد أبو ش��لبك الذي ه��دم منزل 
ش��قيقه الليلة املاضي��ة: »فجأة ب��دأوا بهدم 
املن��ازل. وقالوا لنا أنه��م أبلغونا بقرار الهدم 
البارح��ة«. وأض��اف: »بحثن��ا ووجدنا قرار 
الهدم خلف املن��زل. لم يصلنا قرار الهدم ولم 

نعلم أي شيء«.

مصر: بوادر أزمة بسبب 
قانون الصحافة

يظه��ر أن املش��اكل ب��ن قط��اع كبي��ر 
من ممثلي الصحاف��ة واحلكومة املصرية 
ل��ن تنتهي قريب��اً، إذ تختم��ر أزمة جديدة 
ب��ن الطرفن محوره��ا مش��روع القانون 
بعدم��ا  واإلع��الم،  للصحاف��ة  املوح��د 
أدخلت احلكومة عليه تعديالت اعتبرتها 
نقاب��ة الصحافي��ن »جوهري��ة وتنال من 

مضمونه«.
ف��ي  الصحافي��ن  نقاب��ة  ودخل��ت 
الش��هرين املاضي��ن أزم��ة طاحن��ة م��ع 
احُلك��م، وصل��ت إلى ح��د محاكم��ة نقيب 
الصحافي��ن يحيى قالش واألم��ن العام 
للنقابة جمال عب��د الرحيم ووكيلها خالد 
البلش��ي بتهمة »إي��واء عناصر صادر في 
حقه��ا أمر قضائي بالضبط واإلحضار في 

جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً«.

سلفاكير ينفذ تهديده 
ويعيـّن بدياًل لمشار

ع��ن رئيس جنوب الس��ودان س��لفاكير 
مياردي��ت بدي��الً م��ن نائب��ه وخصم��ه رياك 
مش��ار في خط��وة قد تق��وض اتفاق الس��الم 
ال��ذي أُب��رم الع��ام املاض��ي وتعي��د إش��عال 

احلرب في البالد.
كان مش��ار ق��د أدى اليمن الدس��تورية 
نائب��اً أول للرئي��س في نيس��ان املاضي بعد 
8 أش��هر م��ن اتف��اق س��الم أنهى س��نتن من 
القت��ال الذي اندل��ع بعد املرة الس��ابقة التي 
عزل فيها س��لفاكير نائبه ف��ي العام 2013. 
لكن اخلصوم��ة بن الرجل��ن أدت إلى عنف 
ف��ي العاصم��ة جوب��ا ف��ي مطلع هذا الش��هر 
م��ع دخ��ول قواتهما ف��ي مع��ارك بالدبابات 
والطائ��رات الهليكوبت��ر واألس��لحة الثقيل��ة 

األخرى.

اضطرابات في إيران
 بسبب شّح المياه

حمي��د  اإليران��ي  الطاق��ة  وزي��ر  ح��ذر 
الت��ي  املي��اه  شيتش��يان م��ن ظاه��رة ش��ح 
تعاني منها إيران منذ عش��ر س��نوات تقريباً 
والتي قال إنها »س��تؤثر في وجود اإلنس��ان 
واس��تمرار احلض��ارة اإليراني��ة«. وحدث��ت 
اضطرابات بن الشرطة ومتظاهرين بسبب 
مش��اريع حكومية لنقل املياه من منطقة الى 

أخرى.
وه��ذه امل��رة األول��ى الت��ي يح��ذر فيه��ا 
مسؤول إيراني وبهذه اللهجة من هذا اخلطر 
الذي يه��دد مختل��ف املناط��ق اإليرانية على 
رغم تقارير س��ابقة حتدث��ت عن اجلفاف في 
مناطق واس��عة بسبب قلة األمطار املوسمية 

والتغييرات املناخية.

المعارضة التركية تطالب 
واشنطن بتسليم غولن

  ل��م تب��دل املعارض��ة التركي��ة مواقفها 
املن��ددة باالنقالب الفاش��ل بعد مرور عش��رة 

أي��ام عليه، وعلى الرغم م��ن احلملة الغربية 
عل��ى اإلج��راءات الت��ي تتخذه��ا الس��لطات 
ف��ي  وعامل��ن  عس��كرين  ض��د  التركي��ة 
القضاء ومؤسس��ات عامة وتربوية ومدنية 
وصحافين، بل إنها طالبت الواليات املتحدة 

بتسليم الداعية فتح الله غولن. 
وق��ال رئيس حزب الش��عب اجلمهوري 
التركي��ة( كم��ال  )أكب��ر أح��زاب املعارض��ة 
قليجدار أوغلو، ف��ي تصريحات صحافية له 
خالل زيارته مقر القوات اخلاصة في منطقة 
غولباش��ي بأنق��رة الت��ي تعرض��ت لقص��ف 
االنقالبي��ن »بالتأكيد، يجب على واش��نطن 
إع��ادة فت��ح الل��ه غول��ن إل��ى تركي��ا. وأك��د 
ضرورة أن ُيحاكم غولن في محكمة مستقلة 
بتركيا، إذا كان ُيعتبر املسؤول األول عن تلك 
األحداث الكبي��رة، ويقول بأن��ه »يريد تبرئة 

نفسه«.

طهران تحدد سقفًا للرواتب 
إلنهاء فضيحة

  أعلنت احلكومة اإليرانية انها س��تحدد 
ف��ي  احلكومي��ن  املوظف��ن  لروات��ب  س��قفاً 
مس��عى منها إلنهاء فضيحة تتعلق بارتفاع 
كبير لرواتب عدد من املس��ؤولن احلكومين 
تهدد بتقويض آمال الرئيس حس��ن روحاني 

في والية رئاسية ثانية.
وتس��ربت بيان��ات ع��ن روات��ب م��دراء 
تنفيذين في العديد من الشركات احلكومية 
ف��ي أي��ار املاض��ي أظه��رت ان بعضه��ا يزيد 
بأكثر م��ن 100 ضع��ف عن رات��ب املوظفن 

العادين.
وأظه��رت الوثائق ان رات��ب أحد مديري 
البنوك وصل إلى نحو 60 ألف دوالر شهرياً، 
فيم��ا ال يتع��دى رات��ب املوظ��ف الع��ادي في 
القطاع العام 400 دوالر شهرياً. واقيل املدير 
م��ع ثالث��ة من مدي��ري بن��وك أخرى الش��هر 
املاض��ي، كذل��ك أرغ��م جمي��ع أعض��اء إدارة 
صندوق التنمية اإليراني على االستقالة بعد 

ذلك بفترة وجيزة.

األزهر يرفض 
الخطبة المكتوبة

أعلنت هيئة كب��ار العلماء في األزهر 
رفضها قرار وزير األوقاف املصري مختار 
جمعة إلزام األئمة بن��ص مكتوب خلطبة 
اجلمع��ة، معتب��رة أنه »جتمي��د للخطاب 
الديني«، في أقوى انتقاد للقرار الذي أثار 
ج��داالً منذ تطبيق��ه جزئياً قبل أس��بوعن 
غ��داة اجتم��اع بن الرئي��س عب��د الفتاح 
السيس��ي وجمعة ناقش »خط��ة لتجديد 

اخلطاب الديني«.
وش��هد األس��بوعان املاضيان سجاالً 
ش��ديداً بن مؤي��دي »اخلطب��ة املكتوبة« 
ومعارضيها، وجاهد وزي��ر األوقاف للرد 
عل��ى االنتق��ادات املوجهة إل��ى القرار، في 
محاول��ة إلقن��اع األئم��ة ب��ه. لك��ن األزهر 
رفض على لس��ان عدد م��ن قياداته القرار 

الذي أزكى صراع نفوذ بن اجلانبن.
وقال األزهر في بي��ان إن »هيئة كبار 
العلم��اء اجتمعت برئاس��ة اإلم��ام األكبر 
ش��يخ األزه��ر، وتناقش��ت ف��ي كثي��ر من 
القضاي��ا اإلس��المية الت��ي تهم املس��لمن 
ح��ول العال��م. واضطالع��اً ب��دور األزه��ر 
ال��ذي حدده ل��ه الدس��تور املص��ري بأنه 
املس��ؤول عن الدع��وة اإلس��المية، قررت 
الهيئ��ة باإلجماع رفض اخلطبة املكتوبة، 
معتب��رة هذه اخلط��وة جتمي��داً للخطاب 

الديني«.

لقطات سريعة

الكويت تمهل فرقاء اليمن
خمسة عشر يومًا لالتفاق

أمهل��ت الكوي��ت األط��راف اليمني��ة 15 يوم��اً للتوص��ل إلى اتف��اق، وإال 
فس��تعتذر بعدها عن اس��تضافة املش��اورات، فيما بحث الرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي مع وزرائه في الرياض آخر األوضاع في البالد.
وق��ال خالد اجلار الل��ه نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي ي��وم األربعاء إن 
بالده س��تعتذر عن ع��دم مواصلة املش��اورات التي ترعاه��ا األمم املتحدة إذا 
ل��م تتمك��ن األط��راف اليمنية من إيج��اد حل ألزم��ة بالدهم ف��ي املوعد احملدد 

للمشاورات.
وأضاف: »نحن استضفنا مبا فيه الكفاية، وعلى األشقاء أن يعذرونا إذا 

لم نكمل االستضافة«.
وكانت أطراف األزمة اليمنية قد عقدت جلسة مشاورات جديدة بحضور 
املبع��وث األمم��ي اخل��اص إلى اليمن إس��ماعيل ولد الش��يخ أحم��د الذي عقد 
بدوره جلس��ات منفصلة م��ع وفد احلوث��ي والرئيس املخلوع عل��ي عبد الله 

صالح ووفد احلكومة الشرعية.
وقد واف��ق الوفد احلكومي على االنضمام إلى املش��اورات بعد اتفاقه مع 
املبع��وث األممي على س��قف زمني ال يتعدى أس��بوعن، ُتناق��ش في خاللهما 
عدة قضايا بينها االنس��حاب من املدن وتسليم السالح واستعادة مؤسسات 

الدولة واإلفراج عن املعتقلن.
بي��د أن وف��د احلوث��ي وصالح أعل��ن رفضه أجن��دة اجلول��ة الثانية من 
املش��اورات، وقال املتحدث باس��م جماع��ة احلوثي ورئي��س وفدها املفاوض 
محمد عبد السالم إنهم يريدون اتفاقاً سياسياً شامالً لألزمة اليمنية، ما يعني 
متس��كهم مبناقش��ة ملف الرئاس��ة وحكومة الش��راكة قبل البدء في إجراءات 
االنس��حاب من املدن وتسليم السالح وإطالق املختطفن، وهو ما يرفضه وفد 

احلكومة اليمنية.
ويرى مراقبون أن تلك التصريحات تعد مؤش��راً قوياً على انس��داد مبكر 
للجولة الثانية من مشاورات السالم في الكويت، التي أجلت يوماً عن موعدها 

نتيجة اشتراط وفد احلكومة إيجاد »ضمانات« وفق املرجعيات الثالث.
وتوقفت املشاورات بن أطراف الصراع في اليمن أواخر حزيران املاضي 

بعد شهرين من املناقشات غير املثمرة.
وف��ي ه��ذه األثناء، ت��رأس الرئي��س اليمني عب��د ربه منص��ور هادي في 
الري��اض اجتماعاً ملجل��س الوزراء بحضور نائبه الفريق الركن علي محس��ن 

األحمر ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.
وتطرق االجتم��اع آلخر التطورات ومس��تجدات األوضاع على الس��احة 
اليمنية في ظل اس��تمرار مليش��يا احلوثي وصالح في حشد قواتها واخلروق 

التي تقوم بها.
وأش��ار الرئي��س هادي إل��ى لقائه باملبع��وث األممي وما أفض��ى إليه من 

حتديد أولويات املرحلة من خالل القضايا امللحة للحوار.{

قضت محكمة مصرية ببراءة طفل يبلغ من العمر ثالث سنوات على خلفية 
اتهامه مبقاومة الس��لطات، وألغت بذلك حكماً س��ابقاً بالسجن املؤبد عليه مع 

115 شخصاً.
وألغت احملكمة بقرارها احلكم الص��ادر على الطفل أحمد منصور قرني في 
17 ش��باط املاضي، والصادر عن محكمة غرب القاهرة العسكرية، والذي نص 
على السجن املؤبد للطفل مع 115 متهماً آخرين في القضية التي عرفت إعالمياً 

»باقتحام مبنى املخابرات العامة ومديرية الصحة« بالفيوم.
ووجهت محكمة غرب القاهرة العس��كرية حينها تهم��اً للمعنين -وبينهم 
الطف��ل املذك��ور- بقت��ل أربع��ة مواطن��ن، والش��روع في قت��ل ثماني��ة آخرين، 
وتخريب ممتلكات عامة أثناء »مظاهرة إخوانية« ش��اركوا فيها في آذار 2014 

مبحافظة الفيوم )جنوب القاهرة(.
وبالرغ��م م��ن تقدمي احملامن ش��هادة مي��الد الطف��ل للمحكمة قبل جلس��ة 
احلكم، وهي تؤكد أن الطفل الذي أدانته احملكمة لم يتم عامه الرابع، وأن تاريخ 
ميالده هو العاشر من أيلول 2012، فإنها لم تأخذ بها، وحكمت بالسجن املؤبد 
عل��ى الطفل الذي كان عمره عامن فقط وق��ت املظاهرة، ضمن املتهمن اآلخرين 

في القضية.
وقدم محامي األس��رة للمحكمة يوم األحد ش��هادة مي��الد الطفل التي تثبت 
أن��ه وق��ت ح��دوث الواقع��ة كان رضيعاً، ودف��ع ببط��الن أمر اإلحال��ة لتقضي 

احملكمة ببراءته.
وحظي��ت قضية الطف��ل أحمد باهتمام واس��ع، وألقت الض��وء على معاناة 

األطفال في مصر بعد انقالب 2013.{

محكمة مصرية تبّرئ طفاًل
 أدين بالمؤّبد
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ماذا بعد »نشوة االنتصار« في الفلوجة.. وكيف سيكون العراق؟
م��ع تقهق��ر داع��ش )تنظيم الدول��ة اإلس��المية( في 
الفلوج��ة، وانس��حاب مقاتلي��ه منه��ا، متكن��ت العوائ��ل 
الباقي��ة ف��ي الفلوجة م��ن الفرار، وحس��ب بيان��ات األمم 
املتحدة ف��إن عدد النازحن اجلدد بلغ 68 ألف ش��خص، 
وف��ي ذلك دلي��ل جديد عل��ى هزمي��ة داعش العس��كرية، 
وس��يطرة القوات احلكومية املدعومة من قوات التحالف 

الدولي على املدينة.
وت��كاد معان��اة الفلوج��ة الت��ي احتله��ا داع��ش في 
2 كان��ون الثان��ي ع��ام 2014، أي قب��ل احت��الل املوصل 
بنحو ستة أش��هر، تكون األكثر قسوة، حيث ظلت املدينة 
محاص��رة نح��و تس��عة أش��هر، حت��ى ب��دأت العملي��ات 
العس��كرية لتحريرها في 23 أيار املاض��ي.  أما موضوع 
ع��ودة النازحن، فق��د يطول ويأخ��ذ وقت��اً، خصوصاً أن 
األم��ن ل��م يس��تتب بع��د، وأن هن��اك مباغتات يق��وم بها 
داع��ش، كما حصل في مناطق أخرى من محافظة األنبار، 

سواء في هيت أو الرمادي أو غيرها.

ومع أن داعش خس��ر مواقعه ف��ي الفلوجة، فإن قلقاً 
أخذ يتعاظم ب��ن النازحن منها، وقال��ت منظمة الصحة 
العاملية إن س��كانها يعانون من أم��راض جلدية وارتفاع 
ضغط الدم واإلس��هال وغير ذلك، وأطلق��ت حملة لتلقيح 

األطفال من احتمال الشلل الذي قد ينتشر بينهم.
وإذا كان ه��ذا ف��ي اجلانب الصح��ي والبيئي، فهناك 
مش��كالت كبرى تواجه النازحن، تتعل��ق بإعادة اإلعمار 
وبناء املدارس واس��تقبال الطالب والطالبات، إضافة إلى 
إعادة البني��ة التحتية، فضالً عن إعادة الدوائر احلكومية 
املخرب��ة وعودة املوظفن ملزاولة أعمالهم، مبن فيهم قوى 
األم��ن والش��رطة، وضبط النظ��ام واألمن الع��ام وحماية 
أرواح الناس وممتلكاتهم، األمر الذي يحتاج إلى تفاهمات 
سياس��ية وتوافق محلي وتخصيص احلكومة االحتادية 
املبالغ الالزمة لذلك، مبا فيها مبالغ لتعويضهم عما حلق 

بهم من غنب وأضرار.
أما على اجلانب السياسي، فكلما اقترب موعد حترير 
م��ا بق��ي م��ن األراض��ي العراقي��ة 
بيد داع��ش، وخصوص��اً املوصل، 
ارتفع��ت ح��دة التوتر السياس��ي، 
إرادة  غي��اب  ظ��ل  ف��ي  خصوص��اً 
واستراتيجيات  موحدة،  سياسية 
فم��ا  الدول��ة،  مبس��تقبل  تتعل��ق 
زال اجل��دل يتس��ع ويتخ��ذ ُبع��داً 
أكث��ر تطرفاً م��ن الس��ابق، في ظل 
عملية سياس��ية يقول اجلميع إنها 
وصلت إلى طريق مس��دود، س��واء 
من املش��اركن فيه��ا أو املعترضن 

عليها.

ول��م تنف��ع معه��ا الترقيع��ات والتس��ويات، ب��ل إن 
االنش��طار وص��ل داخ��ل كل مجموع��ة م��ن املجموع��ات، 
فالقوى الش��يعية السياس��ية مث��الً، أصبح من العس��ير 
التئامها بعد ما حصل بن أطرافها، خصوصاً بن جماعة 
مقتدى الصدر من جه��ة الذي حّرض على احلكومة ودعا 
احلش��ود اجلماهيرية القتح��ام املنطقة اخلض��راء، وبن 
ح��زب الدع��وة، وق��د اعت��رف رئي��س االئتالف الش��يعي 
إبراهي��م اجلعفري بصعوبة التفاهم، وكان نوري املالكي 
رئيس ال��وزراء الس��ابق أكثر تش��اؤماً م��ن األول، كما أن 
إي��ران التي لعبت في الس��ابق دوراً توفيقي��اً ملنع تصّدع 
االئت��الف، ت��رى نفس��ها اليوم عاج��زة من إع��ادة اللحمة 

إليه.
وإذا كان م��ا صن��ع احلداد ب��ن الفرقاء م��ن الطائفة 
الش��يعية ف��إن نظراءه��م م��ن الطائف��ة الس��ّنية ليس��وا 
أحس��ن حاالً، س��واء من حيث التأثير اإلقليمي أو التناحر 
السياس��ي، وبعضهم مش��ارك ومعترض، وآخرون أقرب 
إل��ى احلكومة من املجموعات الس��ّنية األخ��رى، في حن 
هناك من يخون مثل هذه الشراكة، بن تابع ومتبوع، كما 

هي هيئة علماء املسلمن.
وكان األك��راد ط��وال ال��� 13 عاماً أكثر متاس��كاً، لكن 
اخلالف��ات دبت بينه��م، وتعطل عم��ل البرملان بس��ببها، 
بحكم منع رئيس��ه من املجيء إلى أربيل، ويستمر رئيس 
اإلقلي��م ف��ي موقعه، في الوق��ت الذي تطالب��ه كتل أخرى 
بالتنح��ي النته��اء م��دة انتخاب��ه، وتدع��و إل��ى تقليص 

صالحيات رئيس اإلقليم. 
وإذا كان اخلالف شديداً بن كتلتي التغيير واالحتاد 

الوطني الكردستاني في السابق، فإنهما اليوم أكثر تقارباً 
في إط��ار حتالف جديد، إضافة إلى اجلماعة اإلس��المية، 
وهناك دع��وة إلى المركزي��ة كردس��تانية، خصوصاً من 
جانب الس��ليمانية، لكن أربيل ترفضه��ا وتعتبرها رغبة 
ف��ي التحل��ل م��ن س��لطة اإلقلي��م أو تس��ويفها، ومحاولة 

إلضعاف دور احلزب الدميقراطي الكردستاني.
في ظل هذه األوضاع املعقدة وامللتبسة، قال مسؤول 
كردي إن إحلاق الهزمية بداعش يستوجب تقسيم العراق 
إلى ثالثة كيانات منفصلة )للش��يعة والس��ّنة واألكراد(، 
مب��رراً ذلك مبنع إراق��ة الدماء. وذهب مس��رور البارزاني 
)وهو رئيس األمن الوطني( إلى القول إن عدم الثقة وصل 
إلى مس��توى ال يس��مح ببقائهم حتت سقف واحد. وأشار 
إل��ى أن الفيدرالية لم تنج��ح، وبالتالي ميكن الذهاب إلى 
الكونفدرالي��ة أو إل��ى االنفص��ال الكامل، لكن��ه رجح قيام 
ث��الث كونفدرالي��ات بث��الث عواص��م متس��اوية، ال تعلو 
واحدة على أخرى، وليس بالضرورة العيش حتت سقف 

واحد، بل ميكن أن جتتمع حتت سقف حسن اجلوار.
وج��اء ذلك عل��ى خلفي��ة دع��وة مس��عود البارزاني 
رئيس اإلقليم إلى إجراء استفتاء على استقالل كردستان 
ه��ذا الع��ام. وإذا كان االتفاق عل��ى االس��تفتاء  كان قائما 
في الس��ابق، فإنه الي��وم يثير حتفظات م��ن جانب الكتل 
املعارض��ة لرئي��س إقليم كردس��تان، هذا م��ن جهة، ومن 
جه��ة أخرى فإنه يأتي على خلفية انقس��امات سياس��ية 
ونزاعات حزبية وأزمة مالية، ومشكالت مستعصية بن 
بغداد وأربيل، ووجه��ات نظر مختلفة إزاءها، إضافة إلى 

انعدام الثقة وضعف املؤسسات.
فهل س��تؤدي نش��وة النصر في الفلوجة أو حتى في 
املوصل إل��ى إعادة املخ��اوف القدمية بخص��وص وحدة 
الع��راق، خصوصاً أن األمر ال يتعلق بالنصر العس��كري، 
بل محاولة القوى املختلفة توظيفه ملصلحتها، األمر الذي 
قد يس��هم في زيادة التوتر القائم، بخصوص املادة 140 
واملناطق املتنازع عليها، ويزداد األمر اليوم تعقيداً بشأن 
املناطق التي يتم حتريرها، فهل س��تكون من حصة إقليم 

كردستان، أم أنها تعود إلى السلطة االحتادية؟{

بقلم: حسني شعبان

تعطي��ر الفض��اء العربي من خ��الل مظاهر تق��ام واجتماعات تعق��د وبيانات 
تصدر، وال شيء من كل ذلك له عالقة بالفعل العربي.

إزاء ذل��ك فلعلن��ا نقول إن ما صدر عن قمة نواكش��وط ه��و من جنس ما 
س��بقه، لكنه اختلف عن س��وابقه في الدرجة وليس في النوع. ذلك أنه يعبر 
عن زمن الغياب الكبير الذي لم يختِف فيه العالم العربي من خرائط السياسة 
الدولية فحس��ب، وإمنا أصبحت أقداره تصنعها القوى الكبرى. وهذه لم تعد 
مقصورة على الدول الغربية بعدما انضمت روسيا إلى قائمة صناع مصيره. 
لي��س ذلك فحس��ب وإمنا أصب��ح الصراع محلياً، س��واء داخ��ل بعض الدول 
العربي��ة ذاتها أو بن األش��قاء العرب والعجم، مقدم��اً على الصراع ضد نفوذ 
ال��دول الكب��رى أو ضد العدّو الصهيون��ي. فضالً عن أن بع��ض القادة العرب 
أصبحوا يس��تقوون بالدول الغربية وإس��رائيل للتغلب على أش��قائهم الذين 

يختلفون معهم في املنطقة.
ال أع��رف ف��ي التاري��خ العرب��ي 
املعاص��ر مرحل��ة ش��هدت مث��ل ه��ذا 
التش��رذم والوهن الذي تعيشه األمة 
في الوق��ت الراه��ن، فبعض��ه يذكرنا 
بنم��وذج ملوك الطوائف في إس��بانيا 
)الق��رن امليالدي احلادي عش��ر( حن 
س��قطت الدولة األموية ف��ي األندلس، 
 22 ضم��ت  أش��الء  إل��ى  وحتول��ت 
إم��ارة متحاربة ف��ي ما بينه��ا. وكان 
بع��ض األم��راء املس��لمن يس��تقوون 
باجلمي��ع،  املتربص��ن  بالصليبي��ن 

للتغلب على أشقائهم املنافسن.{

ف��ي األخبار أن القمة العربية التي انعقدت في نواكش��وط وصفت بأنها 
»قمة األمل«، وأكدت في بياناتها التمس��ك مبركزية القضية الفلس��طينية في 
العمل العربي املش��ترك، وه��و ذات املعنى الذي ردده األم��ن العام للجامعة 
العربي��ة ف��ي خطابه ال��ذي ألقاه أم��ام وزراء اخلارجية قبل القم��ة، إذ قال إن 
القضية الفلسطينية تظل القضية املركزية لألمة، التي حتتل »أهمّية قصوى« 
عل��ى أجن��دة احلاض��ر واملس��تقبل. كم��ا أن االحت��الل اإلس��رائيلي لألراضي 

الفلسطينية والعربية يظل تهديداً أساسياً لألمن القومي العربي.
ال يستطيع القارئ العربي أن يصدق كلمة واحدة مما سبق، فما كان ليس 
قمة عربية ش��هدتها العاصم��ة املوريتانية، وإمنا كان مج��رد »قعدة« عربية 
اس��تغرقت س��اعات محدودة يوم االثن��ن25/7 )حضرها 8 رؤس��اء وأمراء 
وغ��اب عنها 14حاكماً عربياً(. أما احلديث عن مركزية القضية الفلس��طينية 
فق��د صار ادع��اًء كاذباً في الوق��ت احلاضر ال دلي��ل عليه. وحكاي��ة »األهمية 
القصوى« التي أش��ار إليها األمن العام للجامعة العربية مجرد تعبير بالغي 
ال عالق��ة له بالواق��ع. أما اعتبار االحتالل اإلس��رائيلي تهديداً أساس��ياً لألمن 
القومي العربي، فهو نكتة من شقن، أولهما أن شواهد احلال تدل على أنها لم 
تعد كذلك، كما أن بعض الدول صارت تعتبر إس��رائيل حليفاً أساسياً وليس 
تهديداً أساس��ياً. أما الش��ق الثاني ف��إن حكاية األمن القوم��ي العربي لم تعد 
مأخ��وذة على محمل اجلد من جان��ب أغلب، ورمبا أهم ال��دول العربية، إذ ما 
عاد أحد مش��غوالً باألمن القومي، وإمنا الكل مش��غول فقط باألمن السياس��ي 

احمللي وليس القومي.
بيان مؤمتر نواكش��وط حّول القضية املركزي��ة إلى قضية لغوية، فضالً 
ع��ن أن القمة كانت مبثابة إج��راء روتيني فيه من القيام بواجب احلفاظ على 
الع��ادة واس��تمرار التقلي��د املتبع من��ذ أكثر من نص��ف ق��رن )أول قمة عربية 
عق��دت بالقاهرة عام 1964(، ح��ن كان للعرب حضور، ولهم رأس وجس��م 
متماس��ك، وقب��ل أن يغيب ال��رأس وتختف��ي »البوصل��ة«، ويتحلل اجلس��م 
بصورة تدريجّية. لذلك أزعم أن »قعدة« نواكشوط كانت أقرب إلى الديوانية 
التي توافد إليها بعض احلكام العرب من باب املجاملة، فيما رأت األغلبية أنه 

حتى املجاملة لم يعد لها لزوم.
ال أظ��ن أن ش��يئاً م��ن ذل��ك صدمن��ا أو فاجأنا. فقم��ة اإلس��كندرية )عام 
1964( قررت إنشاء قيادة عسكرية مشتركة مقرها عّمان ملواجهة املخططات 
اإلس��رائيلية. وبعد هزمية 1967 عقدت القمة العربية في اخلرطوم وأطلقت 
الالءات الثالث الشهيرة )ال تفاوض وال اعتراف وال سالم مع إسرائيل(. وقمة 
عام 1992 قررت استخدام القوات العربية لتحرير الكويت. وقمة بيروت عام 
2002 تبّنت املبادرة الس��عودية التي دعت إلى التطبيع مع إس��رائيل مقابل 
انس��حابها من األراض��ي العربية. والقم��ة االقتصادية التي عق��دت بالكويت 
ع��ام 2010 دعت إلى حتقيق النهوض االقتص��ادي والتضامني مع غزة بعد 

تعرضها للعدوان اإلسرائيلي.. إلخ.
اخلالصة أن مؤسسة القمة -في حدها األدنى- لم تؤخذ بدورها يوماً ما 

على محمل اجلّد، إذ تأسس��ت تعبيراً عن حماس��ة وغيرة في زمن املّد القومي 
)كان��ت اقتراحاً مصري��اً رداً على قرار إس��رائيل حتويل مج��رى نهر األردن(، 
لكنه��ا حتولت مبضي الوق��ت إلى مكلمة عربية لتس��ويق األوه��ام ومحاولة 

القّمة العربّية في نواكشوط: حضور في زمن الغياب
بقلم: فهمي هويدي

عل��ى وحدت��ه وس��المة أراضي��ه ومس��اندته ف��ي 
مواجهت��ه اجلماعات اإلرهابية، كما رحبوا بالتقدم 
احملرز على صعي��د املصاحلة الوطنية الصومالية 

وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وف��ي املل��ف الس��وري، ق��ال البي��ان إن القادة 
الع��رب يأملون توصل »األش��قاء« في س��وريا إلى 
حل سياس��ي يعتم��د عل��ى مقومات احلف��اظ على 

وحدة البالد ويصون استقاللها وكرامة شعبها.
كم��ا أك��د البي��ان وق��وف ال��دول العربي��ة مع 
الس��ودان ف��ي جه��وده لتعزي��ز الس��الم والتنمية 
بعملي��ة  والترحي��ب  الوطني��ة  س��يادته  وص��ون 

احلوار الوطني.
واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون 
بعد أن مت اختصار أعمالها إلى يوم واحد فقط، ولم 

يشارك فيها سوى سبعة من القادة العرب.{

رح��ب البي��ان اخلتام��ي للقم��ة العربي��ة في 
نواكش��وط باملبادرة الفرنسية لدفع عملية السالم 
بن إسرائيل والفلسطينين، ودعا الفرقاء في اليمن 
إل��ى تغليب منطق احل��وار، كما عبر الق��ادة العرب 
عن دعمهم الع��راق وليبيا ف��ي مواجهة اجلماعات 
اإلرهابية، وش��ددوا على ضرورة التوصل إلى حل 

سياسي في سوريا.
وفي البيان اخلتامي للقم��ة، الذي تاله األمن 
الع��ام للجامع��ة العربية أحم��د أبو الغيط مس��اء 
االثنن، رح��ب القادة الع��رب باملبادرة الفرنس��ية 
بوق��ف  ل��ه  ميه��د  للس��الم  دول��ي  مؤمت��ر  لعق��د 
االس��تيطان اإلس��رائيلي، ومب��ا يكفل حق الش��عب 
الفلس��طيني )وف��ق إطار زمن��ي( في إقام��ة دولته 
املس��تقلة وعاصمته��ا الق��دس الش��رقية، مطالبن 
املجتم��ع الدول��ي بتنفيذ الق��رارات الدولي��ة إلنهاء 

االحتالل اإلس��رائيلي لألراضي العربي��ة، مبا فيها 
اجلوالن السوري وجنوب لبنان.

وشدد القادة على مركزية القضية الفلسطينية، 
وجددوا الدعوة إلى إلزام إس��رائيل باالنضمام إلى 
معاهدة منع االنتش��ار النووي وإخضاع منشآتها 

النووية للرقابة الدولية.
ودع��ا البي��ان الفرق��اء ف��ي اليمن إل��ى تغليب 
منط��ق احل��وار، والعم��ل عل��ى اخلروج من مس��ار 
أمن��ه  لليم��ن  تعي��د  إيجابي��ة  بنتائ��ج  الكوي��ت 

واستقراره ووحدة أراضيه في أقرب وقت.
وقال البي��ان أيض��اً إن القادة الع��رب يدعون 
األطراف في ليبيا إلى الس��عي احلثيث الس��تكمال 
للجماع��ات  والتص��دي  جدي��د  م��ن  الدول��ة  بن��اء 

اإلرهابية.
وأك��د القادة الع��رب دعم الع��راق في احلفاظ 

البيان الختامي لقمة نواكشوط يرحب بإحياء عملية السالم

في الفلوجة
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الجماعات اإلسالمّية في ليبيا... الجذور والممارسات
م��ن  اس��تقاللها  عل��ى  احلديث��ة  ليبي��ا  حصل��ت 
االس��تعمار اإليطالي عام 1951، بع��د عقود من جهاد 
أهله��ا، لتعل��ن عن نفس��ها دولة ملكي��ًة، بقي��ادة امللك 
الراحل إدريس السنوس��ي، قبل أن ينفذ العقيد الراحل 
معم��ر القذافي انقالباً عس��كرياً في أيل��ول عام 1969، 
متّك��ن به م��ن إطاحة احلك��م امللكي والتأس��يس حلكم 
فردي، امت��د حتى ش��باط 2011، لينتهي رس��مياً في 
آب من العام نفس��ه، مبقتل القذافي في مس��قط رأس��ه 

سرت.
وعل��ى الرغ��م من قدم العم��ل احلزبي ف��ي البالد، 
حي��ث تش��كلت أول األحزاب السياس��ية ف��ي منتصف 
الثالثين��ات من الق��رن املاض��ي، إال أن احل��ركات ذات 
اخللفي��ات اإلس��المية ل��م تظه��ر ف��ي ليبي��ا إال نهاي��ة 
اخلمس��ينات، ممثل��ة في جماع��ة اإلخوان املس��لمن، 
لتحظر في العهد امللكي بعد الترحيب بها، ثم لتتعرض 
لقم��ٍع غير مس��بوق، إّبان تول��ي العقي��د القذافي حكم 
ليبيا خالل إعالنه حظر العم��ل احلزبي وزج القيادات 
الفاعلة في س��جونه، بل ومطاردة الفاّرين منهم خارج 
الب��الد، ليتمّكن م��ن اغتيال بعضهم. وعل��ى الرغم من 
الظروف التي اضطرت جماعاٍت إس��المية إلى التحول 
إل��ى العم��ل الس��ّري، إال ان قم��ع القذاف��ي تب��ّن أنه لم 
يتجاوز التضييق املادي، فبس��قوط نظامه عام 2011 
ظه��رت ع��دة جماع��ات إس��المية، اس��تطاعت مقاومة 

الظروف السابقة. 
في العهد امللكي 

اجلماع��ات  أق��دم  الصوفي��ة  تعتب��ر  تاريخي��اً، 
اإلس��المية ف��ي ليبي��ا، حي��ث تع��ود وفي��ات بع��ض 

مؤسسي الطرق الصوفية في ليبيا إلى مئات السنن. 
ولكنها ل��م متتلك برامج سياس��ية، وفضلت البعد عن 
قمة اله��رم، والبقاء قريباً من القاعدة الش��عبية، حيث 
جت��د احلظوة والقب��ول. أما جماعة اإلخوان املس��لمن 
فتعتب��ر أولى اجلماعات اإلس��المية نش��اطاً في ليبيا 
احلديث��ة، حي��ث متّك��ن املص��ري ع��ز الدي��ن إبراهيم، 
وزمي��اله محم��ود يون��س الش��ربيني وج��الل الدي��ن 
إبراهيم س��عده، الذي��ن وصلوا إلى ليبي��ا عام 1949، 
بع��د أن قب��ل املل��ك السنوس��ي طلب جلوئه��م إليه من 
بطش النظام املصري. وفي العام نفس��ه، بدأ نشاطهم 
في تكوين النواة األولى للجماعة من الطالب الليبين، 
قبل تأس��يس هيئة الدعوة اإلسالمية في العام نفسه، 
وبقي��ت اجلماعة تواصل نش��اطها حتى ع��ام 1954، 
عندما أصدر امللك السنوس��ي مرس��وماً يحظر نش��اط 
اجلماعة، دون أسباب واضحة. كما نشطت في الفترة 
نفس��ها مجموع��ات وافدة من خارج ليبي��ا، تنتمي إلى 
جماع��ة التبلي��غ والدعوة، بعقد محاض��رات ودروس 
تدع��و إل��ى األم��ر باملع��روف والنهي ع��ن املنك��ر، لكن 
صوته��ا اختفى إثر انقالب القذافي، على الرغم من أنها 

لم تشتغل بالسياسة.
في عهد القذافي 

من��ذ بداية عقد الس��بعينات، ب��دأ معم��ر القذافي 
إقص��اء خصوم��ه، متهي��داً حلكم��ه الف��ردي، وكان��ت 
اجلماعات اإلس��المية، على الرغم من خفوت نشاطها، 
هدف��اً لقمعه، فقد اعتقل عدداً من عام قيادات »اإلخوان 
املس��لمن«، ون��كل به��م ف��ي س��جونه، ب��دءاً م��ن عام 
1973،  ليضطره��م لإلع��الن ع��ن حل اجلماع��ة، لكن 

نش��اط اجلماعة عاد ف��ي نهاية العق��د، برجوع طالب 
ليبين يدرس��ون في اخلارج، كانت أعداد كبيرة منهم 
ق��د انتظموا مع اجلماعة في اخلارج. ومن خالل أعماٍل 
خيري��ة ودعوي��ة، اس��تقطبوا مزي��داً م��ن أبناء األس��ر 
املتوس��طة، وظه��ر نش��اطهم بش��كل أكبر ف��ي جامعة 
بنغ��ازي القريب��ة م��ن القبائ��ل الش��رقية، املعارض��ة 
حلك��م القذاف��ي، التي ال ت��زال حتتفظ بالوالء لألس��رة 
السنوس��ية. ونفذ القذافي حمالت اعتقاٍل واس��عٍة في 
صفوف ابناء اجلماع��ة، ليصّعد من أعمال��ه القمعية، 
مبوجة اغتي��االت وإعدامات في س��احات اجلامعات، 
وال س��يما جامع��ة بنغ��ازي، حت��ت مس��مى »الث��ورة 
الطالبية«، ليعود نش��اط اجلماعة إلى الّسرية، وغيب 
في الس��جون أب��رز دعاتهم عب��د الك��رمي اجلهاني من 

برقة، وعمرو النامي من طرابلس.
ومب��وازاة جماع��ة اإلخ��وان التي لم تك��ن تنتهج 
العمل املسلح ضمن نش��اطها، ظهرت جماعات أخرى 
عدي��دة، قريب��ة منه��ا ف��ي العم��ل الدع��وي، كالتبليغ 
والدع��وة التي نش��طت ش��رق ليبي��ا ف��ي الثمانينات، 
وناله��ا، ه��ي األخ��رى، ما ن��ال »اإلخوان«، فق��د اعتقل 
أبرز رجالها، محمد بوس��درة في البيضاء عام 1989، 
واجلماع��ات الس��لفية الت��ي ب��دأ دع��اة اعتنق��وا أفكار 
املذه��ب الوهاب��ي ف��ي مواس��م احل��ج بنش��ر أفكارهم 
بن الش��باب، مس��تثمرين ظروف قمع نظ��ام القذافي. 
لكن، س��رعان ما طاولهم قمع نظ��ام القذافي، إذ اعتقل 
أبرز دعاتهم، محمد البش��تي، ال��ذي اقتيد من بيته في 
طرابل��س، واختفى ف��ي ظروف غامض��ة، وعلى الرغم 
م��ن ذل��ك زادت وتي��رة انتش��ار األف��كار الس��لفية بن 
الشباب عبر األش��رطة املسجلة والكتيبات التي ُيؤتى 
بها س��راً من اخلارج، دون أن يكون لهذه احلركة زعيم 

ومرجع رسمي.

ويب��دو أن القمع الذي لقيته احلركات اإلس��المية 
التي تدعو إل��ى النهضة والصحوة، ول��د لدى كثيرين 
م��ن معتنقيها الرغب��ة في االنتقام، فنظ��م بعض دعاة 
الفك��ر اجله��ادي دع��واٍت للخ��روج عل��ى النظ��ام، كما 
أن جماعات سياس��ية نظمت نفس��ها عبر معس��كرات 
تدري��ب في اخل��ارج، خصوص��اً »جبهة إنق��اذ ليبيا« 
الت��ي قاده��ا محم��د املقري��ف ال��ذي ص��ار أول رئيس 
للمؤمت��ر الوطني العام، س��هلت على ه��ذه اجلماعات 
عملية التدريب في معس��كراتها في السودان، فظهرت 
جماعة »س��رايا اجلهاد«، بقي��ادة عوض الزواوي عام 
1982 الت��ي ش��اركت جبه��ة اإلنق��اذ ع��دة مح��اوالت 
انقالبية على القذافي، وبسبب فشلها ومطاردة النظام 
أفراده��ا، اضط��ر كثيرون منه��م إلى املغ��ادرة باجتاه 
الس��ودان وأفغانس��تان للمش��اركة ف��ي اجله��اد ضد 
الغزو الس��وفياتي. وفي عام 1993، ع��ادت إلى ليبيا 
ع��ن طري��ق الس��ودان، وفي ه��ذه املرة، حتت مس��مى 
»اجلماع��ة اإلس��المية املقاتل��ة« بقي��ادة عب��د احلكيم 
بلح��اج، السياس��ي احلال��ي، أب��رز خلف��اء ال��زواوي، 
لتش��تبك بالنظام في أكثر من مناس��بة، وال س��يما في 
مناط��ق ش��رق ليبي��ا. حي��ث قتل النظ��ام منه��م قرابة 
1200 ف��ي مذبحة س��جن بوس��ليم ع��ام 1995. وفي 
ع��ام 2005، دخ��ل النظ��ام ف��ي ح��واراٍت م��ع قيادات 
اجلماع��ة ف��ي س��جونه، برعاي��ة جنل القذافي س��يف 
اإلس��الم، تّوج��ت مبوافق��ة اجلماعة عل��ى التخلي عن 
مب��دأ رفع الس��الح، ونش��رت مراجعاته��ا الفكرية في 
كتاب »الدراس��ات التصحيحية«، بإش��راف مؤسس��ة 
القذاف��ي الت��ي كان يترأس��ها س��يف اإلس��الم، وأطلق 

سراح قياداتها في آذار 2010.
بعد ثورة فبراير 2011

ش��اركت أغل��ب احل��ركات اإلس��المية الليبية في 
دعم ثورة فبراير 2011، بل ش��ارك بعضها في القتال 
ضد كتائب نظام معمر القذاف��ي، وحافظ بعضها على 
س��لميته مع انتهاء الثورة، واجته بعضها إلى تكوين 
أحزاب سياسية، خاضت غمار أول جتربة دميقراطية 
إّب��ان انتخاب��ات املؤمت��ر الوطن��ي العام ع��ام 2012. 
فقد كون��ت جماعة اإلخوان املس��لمن »ح��زب العدالة 
والبن��اء« لتف��وز ب��� 17 مقع��داً ف��ي املؤمت��ر، وحقائب 

بقلم: عبد الله الشريف

متك��ن دونال��د ترام��ب م��ن احلص��ول عل��ى تأيي��د 
1237 مندوب��اً خ��الل اقتراع في املؤمت��ر القومي للحزب 
اجلمه��وري، وهو الع��دد الذي ميكنه من الفوز بترش��يح 
احلزب لالنتخابات الرئاس��ية األمريكية التي س��تضعه 
ف��ي مواجه��ة الدميقراطي��ة هي��الري كلينت��ون. وحصل 
ترام��ب على تأييد 1725 مندوباً، ثم تاله الس��ناتور تيد 
كروز عضو مجلس الشيوخ األمريكي عن والية تكساس 

وفاز بأصوات 475 مندوباً.
وفاز ترامب بترشيح احلزب اجلمهوري النتخابات 
الرئاس��ة األمريكية التي س��تجرى في الثامن من تشرين 

الثاني القادم.
وأعل��ن جنل��ه األكبر - دونال��د ترامب االب��ن- أثناء 
اقتراع ف��ي املؤمتر القوم��ي للحزب اجلمه��وري حصول 
وال��ده على تأيي��د 1237 مندوباً وهو الع��دد الالزم لكي 
يصبح املرش��ح الرس��مي للح��زب، ومواجهة املرش��حة 

الدميقراطية هيالري كلينتون في انتخابات الرئاسة.
وم��ن املنتظر أن يعل��ن احلزب الدميقراطي رس��مياً 
ترش��يح كلينتون. التي س��ارعت إلى الرد على ترش��يح 
احل��زب اجلمه��وري لترام��ب قائل��ة ف��ي تغري��دة عل��ى 
تويتر بع��د االقتراع »دونالد ترامب أصبح للتو املرش��ح 
اجلمهوري، فلنس��اهم معاً اآلن لضمان أال تطأ قدماه أبداً 

املكتب البيضاوي«.
وحص��ل ترام��ب عل��ى تأيي��د 1725 مندوب��اً، يليه 
الس��ناتور تيد كروز عضو مجلس الشيوخ األمريكي عن 
والية تكس��اس الذي فاز بأصوات 475 مندوباً، ثم جون 
كاس��يك حاكم والية أوهايو الذي حصل على تأييد 120 
مندوباً، والس��ناتور ماركو روبيو عضو مجلس الشيوخ 
األمريك��ي ع��ن والي��ة فلوريدا ال��ذي فاز بأص��وات 114 
مندوباً. وحصل ثالثة مرشحن آخرين على أصوات 12 
مندوباً. وبعد التصويت الرئاس��ي واف��ق مؤمتر احلزب 
في اقتراع صوتي على ترش��يح مايك بينس حاكم والية 
إنديان��ا )57 عام��اً( ملنصب نائب الرئي��س الذي اختاره 

ترامب.
ترامب يحصل على ترشيح اجلمهورين

وجاء ترشيح ترامب بعد يوم من تنظيم معارضن 
محاولة فاش��لة لفرض تصويت ملعارضة ترش��يحه في 

الدميقراط��ي  احل��زب  رش��ح 
األميرك��ي وزيرة اخلارجية الس��ابقة 
هي��الري كلينت��ون رس��مياً خل��وض 
األميركي��ة،  الرئاس��ة  انتخاب��ات 
تترش��ح  ام��رأة  أول  بذل��ك  لتصب��ح 
للرئاس��ة عن ح��زب كبير ف��ي تاريخ 

الواليات املتحدة.
وأعلن احل��زب الدميقراطي يوم 
الثالث��اء ف��ي فيالديلفي��ا أن هيالري 
كلينت��ون البالغة م��ن العمر 68 عاماً 
هي مرش��حته الرس��مية لالنتخابات 

الرئاسية في تشرين الثاني املقبل.
وعل��ى غرار نتائ��ج االنتخاب��ات التمهيدية حصلت 
وزي��ر اخلارجية الس��ابقة عل��ى دعم غالبي��ة املندوبن، 
متج��اوزة عتبة األص��وات ال���2382 الضرورية من أجل 

احلصول على الترشيح الرسمي للحزب الدميقراطي.
وس��تواصل كلينت��ون حملته��ا االنتخابي��ة ومعها 
تيم كاين ال��ذي اختارته ملنصب نائ��ب الرئيس في حال 
فوزها في االنتخابات التي ستتواجه خاللها مع املرشح 

اجلمهوري دونالد ترامب في 8 تشرين الثاني.
وس��ادت أج��واء من التوافق السياس��ي ف��ي مؤمتر 
الدميقراطي��ن أكث��ر من ي��وم الثالثاء عندم��ا تظاهر عدد 
م��ن املندوب��ن املؤيدي��ن ل�بيرن��ي س��اندرز تعبي��راً عن 
اس��تيائهم. وقد قدمت والية داكوت��ا اجلنوبية األصوات 

الالزمة لكلينتون في اللحظة احلاسمة.
وحض��ر الرئي��س األميركي الس��ابق بي��ل كلينتون 
مع زوجته املرش��حة وألق��ى خطاباً، كما يش��ارك بيرني 

بداية مؤمتر احلزب الذي اس��تمر أربع��ة أيام. وبعد أداء 
مين الوالء للراية الوطنية بدأ املندوبون النقاش باألمور 
اإلجرائية التقنية. وكانت الئحة الغائبن الفتة لالنتباه.

وبن الغائبن الرئيسان بوش األب واالبن اللذان لم 
يدعما ترامب. كما بقي املرشحان اخلاسران لالنتخابات 
الرئاس��ية ج��ون ماك��ن ومي��ت رومني على مس��افة من 

ترامب.
احل��زب  مؤمت��ر  أعم��ال  دقائ��ق  لع��دة  وتعطل��ت 
اجلمه��وري لتزكية ترش��يح دونالد ترام��ب لالنتخابات 
الرئاسية يوم االثنن في كليفالند، بعدما أثار املندوبون 
املعارض��ون فوض��ى ف��ي امل��كان للتعبي��ر ع��ن رفضهم 

للملياردير األميركي.
وخ��الل تصوي��ت روتيني ف��ي قاعة »كويك��ن لونز 
آرينا« لتبني قرار املؤمت��ر، احتج املندوبون املعارضون 
املس��ؤولن  ض��د  واالس��تهجان  بالص��راخ  لترام��ب 
دون  م��ن  الق��رار  تبن��ي  حاول��وا  الذي��ن  اجلمهوري��ن 

تصويت.
تصوي��ت  إج��راء  املتم��ردون  املندوب��ون  وأراد 
لتبي��ان حجم اخلالف داخ��ل احلزب. ولكن ف��ي اللحظة 
احلاس��مة العتماد املقترح، ضرب الرئيس مبطرقته على 
الطاول��ة، متجاه��الً اعتراضات احملتج��ن، خصوصاً أن 
امليكروفونات كانت مطفأة. ووقفت املندوبة عن فيرجينيا 
ديانا ش��ورز على كرس��ي م��ع محتجن آخري��ن وقالت: 
»نري��د تصويتاً!«. وتنافس��ت مجموع��ات املندوبن من 
مؤيدين ومعارضن لترامب، وأدلى كل منهم بصوته.{

س��اندرز أثن��اء التصوي��ت، وذلك بع��د سلس��لة مواقف 
محرج��ة أثارها الكش��ف عن رس��ائل إلكتروني��ة داخلية 
للح��زب الدميقراط��ي ع��ن محاب��اة املؤسس��ة احلزبي��ة 

لكلينتون على حساب ساندرز.
وكان بيرن��ي س��اندرز ق��د دع��ا أنص��اره إل��ى طّي 
صفح��ة اخلالف��ات بش��أن س��ير االنتخاب��ات التمهيدية 
للح��زب الدميقراط��ي. وش��دد عل��ى أن املهمة الرئيس��ية 
اآلن أم��ام الدميقراطي��ن بكل توجهاتهم ه��ي ضمان فوز 
هي��الري كلينتون في انتخابات الرئاس��ة وقطع الطريق 

على املرشح اجلمهوري دونالد ترامب.
وأظه��ر اس��تطالع لل��رأي لرويترز/إبس��وس نش��ر 
الثالثاء وأجري ب��ن 22 و26 متوز -ألول مرة منذ أيار- 
تقدم ترامب على كلينتون بنقطتن، وحس��ب االستطالع 
يؤي��د 39% من الناخب��ن احملتملن ترام��ب، مقابل %37 

يؤيدون كلينتون، و24% لن يصّوتوا ألي منهما.{

ترامب يفوز رسميًا بترشيح الحزب الجمهوري
وسط غيابات واعتراضات داخل الحزب

الحزب الديمقراطي يرشح كلينتون رسميًا للرئاسة
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وزاري��ة ضم��ن أول حكومات��ه، برئاس��ة عل��ي زيدان. 
وحزب اإلص��الح والتنمية، بقيادة خالد الورش��فاني، 
أح��د أعض��اء اجلماعة ال��ذي انتهى س��ريعاً، بس��بب 
انضم��ام ع��دد قلي��ل إل��ى عضويت��ه. بينم��ا انقس��مت 
اجلماع��ة الليبي��ة املقاتل��ة على نفس��ها، إذ ك��ون عبد 
احلكي��م بلح��اج حزب الوط��ن الذي لم يفز ب��أي مقعد 
في املؤمتر. وكونت مجموعة أخرى من اجلماعة حزب 
األم��ة الوس��ط، بقيادة س��امي الس��اعدي الذي حصل 
عل��ى مقع��د واحد، ش��غله عب��د الوهاب القايد ش��قيق 
أب��و يحيى الليب��ي. وكونت اجلماعات الس��لفية حزب 
األصال��ة واملعاصرة املقرب من دار اإلفت��اء، قاده علي 

السباعي، ولم يفز بأي متثيل.
ما بعد عام 2012 

داخ��ل  السياس��ية  التجاذب��ات  ظه��ور  وبعي��د 
»املؤمت��ر الوطني«، ارتبط��ت األحزاب السياس��ية في 
الب��الد بكتائ��ب مس��لحة، كانت ق��د دعمتها بالس��الح 
وامل��ال، إّب��ان العمل املس��لح للث��ورة ع��ام 2011، فقد 
ارتب��ط حزب العدالة والبناء ب��»ل��واء الدروع« املوّزع 
عل��ى أكثر من مدينة ف��ي ليبيا، وهو م��ن أقوى األلوية 
العس��كرية ف��ي الب��الد. وارتبط��ت بع��ض مجموعات 
اجلماعة املقاتلة بكتائب ع��دة في طرابلس وبنغازي. 
وخالل اشتداد القتال في بنغازي، وجد اللواء املتقاعد 
خليفة حفتر الذي ظهر على رأس عملية عسكرية أطلق 
عليها مس��مى »عملي��ة الكرام��ة« في أي��ار 2014، في 
ه��رب أغلب أعضاء البرملان إلى طبرق، متكأً سياس��ياً 
لش��رعنة عمليت��ه العس��كرية، ولينته��ي املش��هد إلى 
انقس��ام سياس��ي في البالد، بع��ودة »املؤمتر الوطني 
الع��ام« إل��ى الواجهة السياس��ية في أيل��ول من العام 

نفسه.
جماعات إسالمية أخرى 

إلى جانب اجلماعات اإلسالمية التي برزت رسمياً، 
عبر أحزاب سياسية، ظهرت جماعات إسالمية أخرى، 
لم حتمل أجندتها برامج سياسية، كونتها شخصيات 
إسالمية، أغلبها كان عائداً من أفغانستان، حامالً معه 
أفكاراً »جهادية«، اتهموا بسببها بانتمائهم إلى تنظيم 
القاع��دة. م��ن أبرزه��ا جماعة أنص��ار الش��ريعة التي 
بدأت في الظهور بش��كل جماعاٍت، أوالها في بنغازي، 
بقيادة محمد الزهاوي، وفي أجدابيا شرق البالد، وفي 
س��رت وس��طها، وصبراته غربيها. ولم تقم االتهامات 
التي وجه��ت للجماع��ة بانتمائها إلى تنظي��م القاعدة 
عل��ى أدلٍة ميكن الوثوق به��ا، فاجلماعة فضلت العمل 
اخليري وحماية املستش��فيات وبعض البنوك وتقدمي 

خدمات للمواطن. 
وف��ي أجدابيا، ظهرت بعد أش��هر جماعة تس��مت 
باس��م »جماعة الش��يخ عم��ر عب��د الرحم��ن«، إال أنها 
انضم��ت، بعدها، إل��ى جماعة أنصار الش��ريعة. وفي 
درنة، برزت كتيبة بوسليم، بقيادة سالم دربي العائد 
من أفغانس��تان، وس��فيان بن قمو الذي كان في سجن 
غوانتانام��و. وخ��الل اش��تداد املع��ارك ض��د »عملي��ة 
الكرامة« العس��كرية في بنغازي، اته��م حفتر الكتائب 
املسلحة التي ش��كلت حركة فجر ليبيا، والتي دعمتها 
سياسياً جماعات إسالمية، منها حزب العدالة والبناء 
واألحزاب املوالية للجماعة املقاتلة، بدعمها اجلماعات 

اإلسالمية في بنغازي، ومنها »أنصار الشريعة«.
تنظيم داعش الغامض

ب��دأ احلديث عن وجود جماعات إس��المية تنتمي 
إل��ى تنظيم الدول��ة اإلس��المية الذي ظهر في س��ورية 
والعراق، نهاية ع��ام 2013، وحتديداً في درنة، حيث 
خرج مسلحو »مجلس شباب اإلسالم« في استعراٍض 
مس��لح، حاملن الرايات الس��وداء، معلنن مبايعتهم 
»اخلليف��ة« أبو بك��ر البغدادي. ووجد حفت��ر في القرار 
األمم��ي، ف��ي تصني��ف »جماع��ة أنص��ار الش��ريعة«، 
املتهمة مبقتل الس��فير األميركي، كريس��توفر ستيفنز، 
في بنغ��ازي جماعة إرهابية، حجًة ليعمم هذه الصفة 
عل��ى كل معارضيه السياس��ين، خصوص��اً أنه أُعلن 
ف��ي طبرق ف��ي آب، عملية فجر ليبي��ا جماعة إرهابية، 
وال ف��رق بينه��ا وبن »داع��ش«. ويبدو أن ط��ول فترة 
االنقس��ام السياس��ي في البالد س��ّهلت عملية وضوح 
انتماءات اجلماعات اإلس��المية، فقد انخرطت جماعة 
اإلخ��وان املس��لمن عب��ر ممثل��ن ف��ي حزبه��ا العدالة 
والبن��اء، وانضم��ت بعض قي��ادات اجلماع��ة املقاتلة 
إل��ى حزب الوطن. كما أن العملية القتالية التي أطلقها 
املجل��س الرئاس��ي ض��د التنظي��م ف��ي س��رت أخي��راً، 
واملباركة من أحزاب هذه اجلماعات، كشفت عن ضآلة 
حج��م تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي وضعف��ه. وس��بقتها 
عمليات قتالية أخرى في درنة وصبراته، اس��تطاعت،  
هزمي��ة خالياه في ه��ذه املدن، ما زاد من طرح أس��ئلٍة 
ع��ن مزاعم قت��ال اللواء خليف��ة حفت��ر، وداعميه، ضد 
»اإلره��اب« في بنغ��ازي، التي أكملت عام��ن، دون أن 

حتقق نصراً فيها.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ِخصاُم الِكرام
خلة الباِس���قة تنفع وال تضر، حُتِس���ن وال  رته مش���كاُة الّنُب���وة كالنَّ املؤم���ُن الصال���ح كم���ا صّوً
ه، وُيْحِس���ن إلى الناس ويعفو عن إساءاتهم،  ُتس���يء، وُتعطي وال متنع ومأموٌل َنْفُعه، مأموُن َش���رُّ
ئة أحيانًا باإلحسان، وأحيانًا أخرى، بالعفو والُغْفران! فهو وحَده بني اخلليقة من  يِّ وُيقابُل السَّ
يدفُع بالتي هي أحس���ن مع اخَلْصم واحلليف، ومع الفّظ واللطيف؛ ولكن مهما َصلح الزمان، 
ب اأَلن���ام، وُصقلت اأَلحالم، ال يس���لم أهُل اإلميان من الوقوع ف���ي أَتون اخلالف واخلصام.  وُه���ذِّ
فاخلصوم���ُة من طبيعة البَش���ر قائمٌة على الدوام ال محي���َص لهم منها، ما داموا يختلفون في 
���ك ولذلك َخَلقهم{  ب���اع والُفه���وم وامل���دارِك وامليول. }وال يزال���ون مختلفني إال من رحم ربُّ الطِّ
ه���ود-118،119، وم���ن يري���د بش���رًا ال مماراة بينه���م وال ِخالف���ات، فكأمنا يطلب تْثلي���ث الغيالن 
والعْنق���اء، وذل���ك من األس���اطير الت���ي ليس لها حقيق���ٌة وال بقاء. إن اخلصوم���ة قد وقعت بني 
الّصحابِة أنفسهم، ولكنها كانت مترُّ مرورًا عابرًا ال يطول، كمثل سحابة َصيف أو أحالم طْيف، 

ؤوس، وال تترك آثارها في الّصدور والّنفوس. فال تشقى بها األْذهان والرُّ
راِن أن  لقد اختلف الصاحبان أبو بكٍر وعمر يومًا كما ورد في احلديث الصحيح. »كاد اخليِّ
َيْهل���كا« رفع���ا أصواَتهما عند النبي ] حني قدم عليه َرْكُب بني متيم، فقال أبو بكر أّمر القعقاع 
بن َمعد، وقال عمر بل األْقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردَت إال خالفي، وقال عمر: ما أردُت 
خالَفك، فتماريا حتى ارتفعت أصواُتهما، فنزلت اآلية }يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم 
م���ك إال كأخي  ف���وق ص���وت النب���ي..{ احلجرات-63، فق���ال أبو بك���ر: »واللِه يا رس���ول الله ال ُأَكلِّ
رار« أخرجه البخاري؛ ثم انطفأت ُشعلة اخلالف بني الكبيرين وخمد أواُرها قبل أن َيْلَفح. السِّ

ر اخِلصام بني الُعمَرْين أكثر من مّرة، ينصرف بعده أحُدهما غضباَن أِسفًا، ويلحُق به  وتكرَّ
اآلخر نادمًا معتِذرًا، ثم يراجع اآلِسف نفسه فيندم على إعراضه عن النادم، ثم ُيْسرع إلى قبول 

فح اجلميل، وتكون احلادثة في نهايتها َدْرسًا عظيمًا عميق العاقبة. املعذرة، ويصَفُح الصَّ
نا الكرمي ] َيْحُلم عن زوجاته وَيَس���ُعهّن إذ ُيغاِضْبَنه، وتهُجره إحداهّن اليوم  ولقد كان نبيُّ

إلى الليل.
ُن دروس���ًا في الفضيلة، هذا احلَسن  ���لف يعطي ِعَبرًا في األدب وُيلقِّ إن اخلالف في أيام السَّ
واحلس���ني كان بينهما ِخصام، فقيل للحس���ني: أدُخل على أخيك فهو أكبر منك سّنًا، فقال: إني 
س���معت جدي رس���وَل الله يقول: أمَّيا اثنني جرى بينهما كالم، فطلب أََحُدهما رضا اآلخر كان 

سابَقه إلى اجلّنة، وأنا أكره أن أَسبق أخي األكبر. فبلغ قوُله أَخاه، فأتاه عاجاًل وأرضاه!
إنن���ا جن���د ف���ي روضة النب���ّوة الَغ���ّراء، وذخائر تاري���خ األمة العْصم���اء أروَع األمثل���ة في أدب 
اخلصام، وكرمي الفضائل واخِلصال، ومن كان النبي محمد ] ُقدوَته، والّصاحبان ومن معهما 
أْس���وَته، وهم الذين أِمْرنا بالتأّس���ي بهم واالقتداء بسّنتهم فال يضّل وال يشقى، وإن ُرمي بسهام 

اخُلصومة فإّن َسْهَمها طائش ال يضير!
إن م���ن الظواه���ر املَقيت���ة ف���ي حياتن���ا أن التخاص���َم يقود بني اإلنس���ان وفيه���م األصحاب 
واخِلاّلن إلى نهاية واحدة هي القطيعة والّشَنآن، وهذا ما ُيْغري الصدر باليأس، ويخّيب الظن 
بالناس... لقد ألّح النبي ] على نبذ التقاطع، والًهجر والتدابر، فكان من أقواله: »ال تقاطعوا 
وال تدابروا، وال تباغضوا وال حتاس���دوا وكونوا عباد الله إخوانًا، وال يحّل ملس���لم أن يهجر أخاه 

فوق ثالث...« أخرجه البخاري.
���دة خليرن���ا وصالحن���ا كثي���رة ومتعّددة، فلم���اذا يأبى بعُضنا إال أن يس���لك  إن الط���رق املمهَّ
ّنة  املسالك التي توِقعه اليوَم في املكاِره، وُتْرديه يوم القيامة في املهالك؟ إّن علينا أن ُنْحيَي السُّ
النبوّي���ة بإص���الح ذات الَب���نْي التي َتْفُضل درجُته���ا درجَة الصالة والصي���ام والّصدقة، فنكون من 

الفائزين املقْربني.<

درس للعرب من وقفات الشعب التركي
م��ن الالفت للنظر أن صور الرئيس التركي، رجب 
طي��ب أردوغان، غابت متاماً عن س��احات اس��طنبول 
وأنق��رة ومجم��ل امل��دن التركي��ة، ليحّل مكانه��ا العلم 
الترك��ي الذي رفع��ه أنصار ح��زب العدال��ة والتنمية 
جنباً إلى جن��ب مع املعارضة الت��ي وقفت بحزم ضد 
حكم العسكر، وعودتهم عبر انقالب عسكري، للتحّكم 
باألمة التركية، واالنقالب على مس��ارها الدميقراطي. 
لك��ن بعضن��ا ملكّي��ون أكثر م��ن امللك نفس��ه، فبعض 
اليس��ار في بالدنا لم يّتع��ظ بعد من تأييده الس��ابق 
انقالب العسكر في مصر، وما جّره على البالد والعباد 
م��ن وي��الت، ولم يعجب��ه موق��ف املعارض��ة التركية 
أم��ام االنق��الب العس��كري، فهلّ��ل وطّبل وزّم��ر تأييداً 
لالنق��الب ف��ي س��اعاته األول��ى، منّصباً نفس��ه مكان 
الش��عب الترك��ي املوّحد ض��د االنقالب. وبع��ٌض آخر 
لم يعجبه مش��هد العلم الترك��ي وحيداً من دون صور 
أردوغ��ان في الش��ارع التركي، على م��ا يحمل ذلك من 
دالل��ة ُتعّبر عن وحدة املوقف الداخلي، والتفافه حول 
القيادة املنتخبة، فمأل ش��وارع غزة بص��ور أردوغان، 
وجتلّى املشهد واضحاً في صورة لنائب رئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس، إس��ماعيل هنّية، حتيط به 
ص��ور الرئي��س التركي م��ن كل جانب. وف��ي تصريح 
للقيادي في احلركة، مش��ير املصري، أعلن االستعداد 

لبذل الدماء على شواطئ تركيا! 
من ح��ق أٍيّ مّن��ا أن يتفق مع سياس��ات الرئيس 
الترك��ي أو يختل��ف معها، كله��ا أو بعضها، خصوصاً 
م��ا يتعلق منه��ا بسياس��اته اإلقليمية، وم��ا ميكن أن 
جتلب��ه لنا م��ن منفع��ة، أو تلحقه بنا من ض��رر، وهو 
ح��ٌقّ ال جنادل به أحداً. لكن، يبدو أننا لم نفهم الدرس 
الترك��ي بع��د، ولم نتعل��م من الش��عب الترك��ي الذي 
وق��ف وقف��ة رجٍل واح��د، من ع��ارض أردوغ��ان ومن 
أّيده، من ُس��جن واضطهد عل��ى يديه، ومن أصبح من 
أعمدة نظامه ثم ُنّحي جانباً مثل رئيس��ي اجلمهورية 
واحلكومة السابقن، فضالً عن قادة أحزاب املعارضة 
وجمهوره��ا الذي وقف مع مناص��ري الرئيس التركي 
أمام الدبابات، وأوقف تقّدمها، وحاصرها في شوارع 

املدن التركية. 
ثّم��ة درس��ان بالغا األهمي��ة ينبغ��ي أن ندركهما 
من س��اعات الليل الطويلة والدامية في تركيا. أولهما: 
أّن نب��ض اجلماهير ما زال متدفق��اً، وأّن قوتها ال ُتقهر، 
وأّن إرادته��ا جتترح املس��تحيل. وإذا كان��ت الثورات 
املضادة ف��ي عاملنا العرب��ي قد حّققت بع��ض التقّدم، 
فإّن ما حدث في ش��وارع تركيا سُيشّكل حافزاً إضافياً 
للجماهي��ر العربي��ة، ف��ي معركته��ا ض��د الصهيونية 

والتطّرف واالستبداد والفساد. 
والثاني: أّن ثّمة قواس��م وطنية مشتركة، أهدافاً 
لألم��ة كله��ا، ب��كل أطيافها وقواه��ا، ال يج��وز التخلي 
عنها، أو املس��اومة عليه��ا، لتحقيق مكاس��ب جزئية، 
أو آنية، جتاه املنافس��ن السياس��ين، وه��و ما عّبرت 
عنه املعارض��ة التركية الوطنية والقومية، ووس��ائل 
اإلعالم كاف��ة، والنقابات، حن رفضت تأييد االنقالب، 
على الرغم من معارضة بعضها الش��ديدة سياس��ات 

حزب العدالة والتنمية. 
تنعكس هذه ال��دروس، في الوضع الفلس��طيني 
خصوص��اً، م��ن خ��الل التمّس��ك بالثواب��ت الوطني��ة 
واحلق��وق املش��روعة للش��عب الفلس��طيني، وتبن��ي 
املش��روع الوطن��ي الفلس��طيني اجلامع الذي ُيش��ّكل 
نقيض��اً مباش��راً للكي��ان الصهيون��ي، وبدي��الً عن��ه، 
وميّثل تطلعات الشعب العربي الفلسطيني في أماكن 
وجوده كله��ا )الضفة والقطاع والش��تات وفلس��طن 

احملتلة سنة 1948(. 
يج��ب أن حتك��م ه��ذه الثواب��ت س��لوك الق��وى 
السياس��ية املختلف��ة، وأن ُتش��ّكل ناظم��اً لعالقته��ا، 
بحيث ال يسعى أٌيّ منها إلى التفريط بها، أو املساومة 
عليه��ا، س��عياً وراء أية مكاس��ب فئوية، متام��اً مثلما 
متّس��ك الش��عب الترك��ي بثوابت��ه ف��ي الدميقراطي��ة 

وتداول السلطة، عبر صناديق االقتراع. 
دف��ع الش��عب الفلس��طيني ثمن��اً غالي��اً نتيج��ة 
لالنقس��ام الذي نتج من ثالثة عوامل أساسية، تتمثل 
في تباي��ن النظرة للمش��روع الوطني، وع��دم احترام 
ب��ن  احل��اد  الفئ��وي  واالس��تقطاب  الناخب��ن،  إرادة 
حركتي فت��ح وحماس، وهو ما انتبه��ت إليه األحزاب 

التركية عند موقفها اجلماعي الرافض لالنقالب. 
الش��عبي  املوق��ف  يعط��ي  أخ��رى،  جه��ة  وم��ن 
اجل��ارف أمالً كبي��راً باس��تمرار الهّبات الش��عبية في 
أرج��اء الوطن احملتل، وف��ي متّددها واتس��اعها، وفي 

حتقي��ق وحدٍة ميداني��ٍة عابرة للفصائ��ل، على قاعدة 
النض��ال اجلماهيري املش��ترك ضد االحت��الل، مؤمناً 
بأّن اس��تمرار نضال اجلماهير ووحدته��ا قوٌة ال تقهر، 

وهي كفيلة بدحر االحتالل، دون قيد أو شرط. 
هل ت��درك الفصائل والناش��طون الفلس��طينيون 
)والع��رب( أّن من ُيق��ّرر الوضع السياس��ي في تركيا 
ويحّدد اجتاهه ومس��اره هو الش��عب التركي وحده؟ 
وهل تع��رف أّنه بينما ش��غلتنا املزاي��دات والنزاعات 
والف��رح والغضب حول مآالت االنقالب في تركيا، كان 

الشعب التركي موّحداً؟ وإذا كّنا قد جّربنا االنقسام في 
فلس��طن، واالنقالب العسكري في مصر، والتحريض 
املذهبي والطائفي، وكل أنواع احلروب، فهل سيساهم 
املث��ال الذي ضربه الش��عب التركي في ع��ودة الوعي 
واس��تخدام العق��ل وحتديد األوليات ف��ي بالدنا. لعل 

في ذلك بعضاً من فسحة األمل.{

بقلم: معني الطاهر
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بعد تخطي الدوالر 12 جنيهًا

إعالمّيو السيسي: مصر لبست بالحيط
قال إعالميون مؤي��دون للنظام احلاكم في مصر إن 
االرتفاع اجلنوني في س��عر الدوالر أمام العملة احمللية، 
يعني أن البالد تس��ير نحو كارث��ة اقتصادية، محذرين 
من أن املواطنن أصبح��وا غير قادرين على حتمل املزيد 

من الضغوط واألعباء املالية.
 وواص��ل س��عر ال��دوالر صع��وده املّط��رد مخترقاً 
حاج��ز 12 جنيه��اً ي��وم اجلمع��ة، حيث س��جل  12.05 
جنيهاً للش��راء و12.10 جنيهاً للبيع، مسبباً موجة من 

الغالء وارتباكاً كبيراً في القطاع التجاري.
 »هنلبس في احليط«

 وأب��دى اإلعالم��ي تامر أم��ن انزعاجه الش��ديد من 
االرتف��اع الكبي��ر ف��ي س��عر ال��دوالر، قائ��الً إن سياس��ة 
الطمأن��ة التي تتبعها احلكوم��ة باتت ال جتدي نفعاً، وال 
بّد للدولة أن جتد حالً س��ريعاً لوضع ح��ّد لهذا االرتفاع 

املتواصل في سعر العملة األمريكية.
 وأض��اف أمن ف��ي برنامج��ه على قن��اة »احلياة« 
مس��اء اجلمع��ة: »ال ب��ّد أن نتكل��م بصراح��ة، الوض��ع 
ف��ي البلد أصب��ح كارثياً، موضح��اً أن كثيراً م��ن التجار 
واملس��تثمرين يصّفون نشاطهم بس��بب ارتفاع الدوالر، 

والبلد هتلبس في احليط رسمي، على حد قوله«.
من جانب��ه، ق��ال املعتز بالل��ه عبد الفتاح، أس��تاذ 
املصري��ن  إن  القاه��رة،  بجامع��ة  السياس��ية  العل��وم 
يعانون بشدة في الش��هور األخيرة، بسبب شح الدوالر 
وما يس��ببه م��ن ارتفاع في أس��عار الس��لع واخلدمات، 
بع��ض  بينم��ا  مس��تحملة،  م��ش  أصبح��ت  »والن��اس 

املسؤولن في الدولة ال يشعرون مبعاناة املواطنن«.
 وأض��اف عبد الفت��اح، خ��الل برنامجه عل��ى قناة 
احملور: »بع��ض املتخصصن يقولون إن الدولة حتتاج 
إل��ى ال��دوالرات م��ن أج��ل إقام��ة املش��روعات القومي��ة 
الكبرى، لكن أحد أصدقائي املؤيد بشدة للنظام احلاكم، 
أكد أنه س��عيد باملشروعات التي يتحدث عنها السيسي 
وخاصة مش��روعات الط��رق اجلديدة، لكنه ق��ال لي أنا 

مش هأكل مع والدي طرق وكباري!«.
 »ننحدر إلى هالك دام«

 بدوره��ا، انتق��دت اإلعالمية مليس احلدي��دي، أداء 
احلكومة في امللف االقتصادي، خاصة مع تراجع اجلنيه 
بشدة أمام الدوالر األمريكي، وحذرت من تقاعس النظام 

عن اتخ��اذ خط��وات جادة إلص��الح االقتص��اد املصري 
وإنقاذه مما هو منحدر إليه من »هالك دام«.

وقالت احلديدي، في برنامجها على قناة »س��ي بي 
س��ي« إن املس��ؤولن عن إدارة اقتصاد البالد يتعاملون 
مع األزم��ة بطريقة خاطئة، فهم يلجأون فقط لسياس��ة 
اجلباي��ة وجم��ع األم��وال م��ن جي��وب املواطن��ن لس��د 
العجز في املوازنة، بدالً من تشجيع االستثمار وإنعاش 

السياحة.
 وناشدت الدولة إعادة الثقة في االقتصاد املصري، 
مش��ددة عل��ى أن املس��تثمرين ينتظرون إش��ارة طمأنة 
م��ن الدولة، تؤكد فيها حس��ن نيتها جتاههم الس��تعادة 
ثقتهم م��رة أخرى، ومنها تأكيد البع��د التام عن اقتصاد 

الستينيات االشتراكي، على حد قولها.
 »محافظ البنك املركزي فاشل«

 وش��ن اإلعالمي يوس��ف احلس��يني هجوماً شرساً 
على محافظ البنك املركزي طارق عامر، وقال إنه فاش��ل 

ويجب أن يرحل من منصبه فوراً.
 وأضاف احلس��يني، في برنامجه عل��ى قناة »أون 
تي في«، إن طريقة إدارة عامر الفاشلة للسياسة النقدية 
ف��ي البالد، س��ببت ارتفاع الدوالر بقيم��ة 2.5 جنيه منذ 

توليه رئاسة البنك املركزي قبل ستة أشهر.
وق��ال خبراء إن تصريحات محاف��ظ البنك املركزي 
ط��ارق عامر في مجلس الن��واب يوم األربع��اء املاضي، 
سببت تس��ارع وتيرة ارتفاع الدوالر في السوق املوازية 
بشكل غير مسبوق، بعد أن ملّح للمرة الثانية في غضون 
أي��ام قليلة إلى إمكانية خفض قيم��ة اجلنيه مجدداً أمام 
الدوالر، وأن احلفاظ على س��عر غير حقيقي للجنيه كان 

خطأ.
»عسكرها وريحنا«

 أما الصحفي محمود الكردوسي، فقال إن املصرين 
ال يتحدث��ون هذه األيام إال عن ارتفاع األس��عار و صعود 
ال��دوالر، وكل م��ا يتعل��ق بأكله��م وش��ربهم وتعليمه��م 

وصحتهم وإسكانهم وحتى سجائرهم.
وأضاف الكردوسي في مقال له بصحيفة »الوطن«: 
»املصريون عايزين يعيش��وا كوّيس، وهذا ال يعني أنهم 
على حافة ث��ورة كما يقول احملّرضون، لكن أس��ئلتهم ال 
تتوقف، وأنا بدوري أس��أل الرئي��س: وآخرتها؟ املواطن 

يري��د أن يفه��م: هل هذه حكوم��ة أغنياء أم 
حكومة فقراء.. أم إن هناك طرفاً ثالثاً خفياً 

يعمل ضدك وضد احلكومة واملواطن؟«.
 واقت��رح الكات��ب املع��روف بتأيي��ده 
املطلق للنظام حل��ل األزمة االقتصادية، أن 
تتولى القوات املس��لحة إدارة البالد بشكل 
كامل فقال: »إذا كان اجليش هو املؤسس��ة 
الوحي��دة التي تعمل بإخ��الص وانضباط 
احلكوم��ة  تعس��كر  ال  فلم��اذا  وتواض��ع.. 
وتريحن��ا؟ مضيف��اً: القرب��ة مخروم��ة ي��ا 
رّيس.. أرج��وك.. ابحث عن الطرف الثالث 

وأعدمه قبل أن تغرق«.{

األولى بـ»الثانوية العامة« تزور والدها المعارض 
في سجن النطرون

مظاهرات ليبّية منّددة
وطرابلس تستدعي سفير فرنسا

جنل��ة  متكن��ت 
سياس��ي  س��جن 
حص��دت  مص��ر،  ف��ي 
مك��رر  األول  املرك��ز 
عل��ى مس��توى البالد، 
الثانوية  ف��ي ش��هادة 
الثالثاء،  ي��وم  العامة 
والده��ا  زي��ارة  م��ن 
ش��مالي  مبحبس��ه 
الب��الد، بعد يومن من 
جدل حول تفوقها بن 
ومعارض��ي  مؤي��دي 

النظام املصري.
ويوم األحد، أعلن الهاللي الشربيني، وزير التربية 
والتعلي��م املص��ري، ف��ي مؤمتر صحف��ي أس��ماء أوائل 
ش��هادة الثانوي��ة العام��ة، وبينهم أمي��رة عراقي، التي 
حصل��ت على املركز األول مكرر في ش��عبة علمي علوم، 

مبجموع درجات 409.5 من إجمالي 410 درجات.
و»أمي��رة« هي بنت إبراهيم عراقي، طبيب ش��هير، 
يع��رف بأنه رائد جراح��ات مناظير البطن في املس��الك 
البولية في مصر والش��رق األوس��ط وأفريقي��ا، وعضو 
مجل��س ش��ورى جماع��ة اإلخوان املس��لمن ف��ي مصر 
)أعل��ى هيئ��ة رقابي��ة باجلماع��ة( مت توقيف��ه ف��ي 10 
كان��ون الثان��ي 2014، بته��م بينه��ا »التحري��ض على 
العنف« و»االنضم��ام جلماعة محظورة«، وصدر بحقه 
حك��م قضائ��ي غير نهائ��ي، في أي��ار 2015، بالس��جن 

املؤبد )25 عاماً(.
وقال��ت »أمي��رة« عب��ر حس��ابها مبوق��ع التواصل 
االجتماع��ي »فيس��بوك«، مس��اء الثالث��اء، إنه��ا زارت 
والدها مبحبس��ه في س��جن وادي النطرون )ش��مال(، 
مش��يرة إلى أنها تلق��ت التهئنة منه عل��ى تفوقها عبارة 

ليبي  مصدر  قال 
املجل��س  رئي��س  إن 
حلكوم��ة  الرئاس��ي 
الوطن��ي  الوف��اق 
الس��راج  فايز  الليبية 
الس��فير  اس��تدعى 
الفرنس��ي ل��دى ليبيا 
احتجاجاً على وجود 
ف��ي  فرنس��ية  ق��وات 
ليبيا، كما شهدت عدة 
م��دن ليبية مظاهرات 
بالتدخ��ل  للتندي��د 
العس��كري الفرنسي، 

حيث اقتحم املتظاهرون مقر وزارة اخلارجية منددين 
بحكومة الوفاق.

وكشف مصدر رفيع املس��توى مقرب من السراج 
أن األخير استدعى الس��فير الفرنسي لتسليمه مذكرة 
احتج��اج على خلفي��ة تصريحات الرئيس الفرنس��ي 

فرانسوا هوالند بوجود قوات فرنسية في ليبيا.
ف��ي هذا الس��ياق، انطلق��ت مظاه��رات بعدة مدن 
ليبي��ة اجلمعة، ومنه��ا طرابلس ومصرات��ة والزاوية 
وغريان، وذلك للتنديد بالتدخل العس��كري الفرنسي 
في البالد، كما رفعت شعارات تندد بالسكوت الدولي 
عن هذا التدخل، وتتهم حكوم��ة الوفاق بأنها حكومة 

»احتالل ووصاية«.
وف��ي العاصم��ة طرابل��س، طال��ب املتظاه��رون 
باستقالة حكومة الوفاق لضلوعها في إدخال القوات 
الفرنس��ية، وبالتحقيق الفوري ومحاس��بة من تواطأ 

أفيغ��دور  اإلس��رائيلي  الدف��اع  وزي��ر  وص��ف 
ليبرم��ان، يوم االثن��ن، مصر بأنه��ا »احلليف األكثر 

أهمية واألكثر جدية في الشرق األوسط«. 
ج��اء ذلك خالل إجابته عن س��ؤال للنائب يؤيل 
حس��ون، خالل جلس��ة اس��تجواب بالكنيس��ت، عن 
تأثي��ر اتف��اق املصاحلة ب��ن إس��رائيل وتركيا على 
وض��ع حم��اس في غ��زة، وم��ا إذا كان ذل��ك اعتراف 
بحك��م احلركة في القطاع، بحس��ب تصريح مكتوب 

للكنيست. 
وق��ال ليبرم��ان: »علي��ك أن تفهم وجه��ة نظرنا 
بش��أن مص��ر، إنها احللي��ف األكث��ر أهمي��ة، واألكثر 
جدية في منطقة الش��رق األوس��ط والدول العربية، 
كي��ف يؤثر ذلك على موقفن��ا جتاه مصر؟ كيف يؤثر 

على عالقتنا مع اليونان وقبرص؟«. 
وأض��اف: »ش��خصياً، أنا اس��تثمرت الكثير من 
اجله��د لبناء عالقات الثقة والتع��اون.. هناك الكثير 
من االعتب��ارات األخرى التي يج��ب علينا أخذها في 

االعتبار«، دون مزيد من التفاصيل. 
وتوص��ل الطرف��ان اإلس��رائيلي والترك��ي إل��ى 
تفاه��م حول تطبي��ع العالقات بينهم��ا مؤخراً، وقال 
رئي��س وزراء تركي��ا، بن عل��ي يل��درمي، إن تل أبيب 
نف��ذت كافة ش��روط ب��الده لتطبيع العالق��ات التي 
توترت بعد اعتداء اجليش اإلس��رائيلي عام 2010، 

عن أبيات من الشعر حتييها على التفوق.
وفت��ح حصول »أميرة« على املركز األول مكرر على 
مستوى البالد، في الشهادة الثانوية، املؤهلة لاللتحاق 
باجلامعة، الباب أمام جدل بن مؤيدي النظام املصري 
ومعارضي��ه، ووص��ل األم��ر إل��ى ح��ّد تقدمي ب��الغ ضد 
الطالبة بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة »اخليانة« بعد 
مداخل��ة هاتفي��ة أجرتها مع فضائي��ة معارضة، عبرت 
خالله��ا ع��ن موقفه��ا املناه��ض للرئيس املص��ري عبد 

الفتاح السيسي.
من جانبه، قال عمر عراقي، شقيق الطالبة: »أميرة 
قابلت والدها املظلوم في س��جن وادي النطرون لتبلغه 
أنها حصلت على املركز األول في الش��هادة الثانوية كما 

فعل هو من قبل عام 1975«. 
وأض��اف: »بخص��وص من ش��كر أميرة وس��اندها 
نحن نشكره، أما من اتهمها فسيكون الرد العملي بتفوق 
أمي��رة خلدمة بالدها مص��ر ومجتمعها، وم��ن الظلم أن 
نحم��ل الفتاة الصغيرة كل ه��ذه االتهامات، ونحن نريد 

ملصر أن تعيش أفضل وأحسن«.{

في املوافقة.
واقتح��م احملتج��ون مق��ر وزارة اخلارجي��ة ف��ي 
طرابل��س، حي��ث اتهموا وزي��ر اخلارجية بالس��كوت 
عن الدعم الفرنس��ي العس��كري لقوات اللواء املتقاعد 
خليفة حفت��ر والتواطؤ معها لتوجيه ضربات ملقاتلي 

سرايا الدفاع عن بنغازي.
وكان املفت��ي الع��ام لليبيا الص��ادق الغرياني قد 
دعا إل��ى خ��روج املظاهرات في عم��وم ليبي��ا، مطالباً 
بقطع العالقات مع فرنس��ا، كما اعتبر أن إعالن فرنسا 
مقتل جنوده��ا غرب بنغازي ه��و مبثابة إعالن حرب 

على ليبيا.
وقال املتحدث باسم احلكومة الفرنسية لي فول: 
»نس��تطيع تأكيد وج��ود ق��وات خاصة فرنس��ية في 
ليبيا«، وتاله تأكيد من وزارة الدفاع الفرنس��ية مبقتل 

ثالثة من جنودها في ليبيا.{

على سفينة »مافي مرمره«. 
وقبل أيام، قام وزير اخلارجية املصري س��امح 
شكري، بزيارة القدس الغربية، التقى خاللها رئيس 
ال��وزراء بنيامن نن ياه��و، في أول زيارة ملس��ؤول 

مصري رفيع املستوى منذ تسع سنوات. 
وتبدو العالقات املصرية اإلسرائيلية جيدة منذ 
وصول الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي للحكم 
ف��ي حزي��ران 2014، إذ مت إع��ادة فت��ح س��فارة ت��ل 
أبيب بالقاهرة، بالتزامن مع إرس��ال سفير ملصر إلى 
إس��رائيل بعد س��حبه عام 2012، غي��ر أن التطبيع 

الشعبي بن الطرفن ال يزال محل رفض.{

ليبرمان: مصر الحليف األكثر أهمّية
في الشرق األوسط
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على املشاركن من ِقَبل إمام مسجد الصحابي عبد 
الرحمن بن عوف الش��يخ علي خط��اب، واملدّرب 
األستاذ جهاد املغربي، ومسؤولة جمعية النجاة 

االجتماعية في بيروت منى زنتوت.

الش��معة، فذك��رت مزايا معلم��ي مدارس اإلمي��ان الذين 
ل��م يعاملون��ا كموظف��ن، بل كان��وا لنا مربن ش��فوقن 

عطوفن. 
وبع��د كلمة ثالث��ة باللغة اإلنكليزي��ة للطالبة غيدا 
عرن��وس، ألق��ى املدي��ر العام مل��دارس اإلميان األس��تاذ 
مصطف��ى خي��ر كلم��ة جمعية التربي��ة االس��المية، جاء 

فيها: 
نحن ال مننح طالبنا ش��هادات فق��ط.. بل باإلضافة 
إليه��ا مننحه��م التفكي��ر احل��ر واالنفتاح عل��ى اآلخرين 
وكيفي��ة التعام��ل مع الن��اس في املجتمع وقب��ول الرأي 
اآلخ��ر. رس��التنا ترس��يخ القي��م وتق��دمي تعلي��م ممي��ز 
يعتمد أحدث األس��اليب في التعليم والتعلم وفق املنهج 
واملس��ؤولية،  واالحت��رام  العدال��ة  قيمن��ا:  اللبنان��ي.. 

للوصول إلى االتقان والتميز.  
  وفي اخلتام شكر كل العاملن في مدارس اجلمعية 
من م��دراء ومعلم��ن وإدارين 
يك��ون  أن  متمني��اً  وأج��راء، 
احتف��ال التخرج للع��ام املقبل 
في املبنى اجلديد لفرع مدارس 
افتتاح��ه  املتوق��ع  اإلمي��ان 

الصيف املقبل إن شاء الله.
تخلل فقرات احلفل توزيع 
الش��هادات على طالب صفوف 
ثان��وي،  والثال��ث  البريفي��ه 
إضافة إلى تقدمي درع تكرميي 
الس��تقبالها  اجلامع��ة  إلدارة 

حفل التخرج.{
احل��اج ش��حادة، حيث حتدث��ت عن معج��زات األنبياء. 
إضاف��ة إل��ى تفس��ير س��ورة النجم م��ع الداعي��ة غزالة 
احلجار، أشغال يدوية مع األخت جنود احلجار واألخت 
إميان احلجار، وفقرة تعليم الدبكة اللبنانية مع السيدة 
رمي��ا احلجار. وأق��ام نادي جنى رحلة استكش��افية في 

محمية أرز الباروك يوم 2016/7/14.

وسيتم اس��تكمال الندوة بورش��ة عمل ثانية تتضمن 
س��بل تخط��ي العقبات وإمكانية توس��يع املس��احات 

املشتركة للتعاون.

التأهي��ل  قس��م  أنه��ى 
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي 
بي��روت   - االجتماعي��ة 
يوم��ي الثان��ي والثال��ث من 
دورت��ه التدريبية »املهارات 
هي  ملوجِّ والتربوية  اإلدارية 
ال��دورات«، الت��ي اس��تمرت 
عل��ى م��دى ثالث��ة أي��ام في 
قاع��ة مس��جد عب��د الرحمن 

بن عوف.
الثان��ي  الي��وم  تضم��ن 

والثال��ث م��ن ال��دورة مح��اور تتعل��ق بالتمي��ز 
اإلداري ف��ي إدارة الدورات وتش��كيل ِفَرق العمل 

مع األستاذ جهاد املغربي..
وف��ي ختام ال��دورة جرى توزيع الش��هادات 

نبيل��ة  األخ��ت  قدم��ت 
ع��ن  محاض��رة  دهش��ة 
األقص��ى، وذل��ك ف��ي مرك��ز 
الش��اطبي لتحفي��ظ الق��رآن 
الل��وز  كام��د  ف��ي  الك��رمي 
بالبق��اع، وذل��ك ف��ي ذك��رى 

حريق املسجد األقصى. 
تخلل احملاضرة معرضاً 
للص��ور التثقيفية حتكي عن 
مكان��ة األقصى وع��ن حريق 
األقصى. وسيستمر املعرض 

ملدة  أسبوع.

خرج��ت م��دارس اإلمي��ان ف��ي بي��روت واملناط��ق 
األس��بوع املاضي الدفع��ة الثانية والثالث��ن من طالبها  
بكاف��ة الفروع، في احتفال حاش��د أقيم في قاعة جامعة

الكوال.  منطقة  في    AUL
حض��ر احلف��ل ممث��ل س��ماحة مفت��ي اجلمهوري��ة 
اللبناني��ة )الش��يخ الدكت��ور وفيق حج��ازي( وأعضاء 
مجل��س إدارة جمعية التربية اإلس��المية املش��رفة على 
م��دارس اإلميان، والهيئت��ان اإلداري��ة والتعليمية فيها، 

إضافة إلى الطالب احملتفى بهم وذويهم. 
البداي��ة ت��الوة م��ن الق��رآن الك��رمي للطال��ب أحمد 
عكاوي، فالنشيد الوطني اللبناني، حتدث بعده الطالب 
أحمد البخاري باس��م املتخرجن، فشكر معلمي مدارس 
األمي��ان ومديريها واألهال��ي الذين كان له��م الفضل في 

النجاح الباهر الذي حتقق هذا العام. 
كلمة أخرى باس��م الط��الب ألقتها الطالبة تس��نيم 

بدأ نادي »جنى الصيفي« موس��مه الثامن »صيفي 
باألل��وان« في ش��حيم، وقد تخل��ل الي��وم األول تعريف 
الفتيات ببرنامج النادي مع األستاذة بشرى فواز، فقرة 
تعارف، طبخ مع األس��تاذة ملا فواز، ورسم مع املهندسة 
زهي��ة عبد الله. أما في اليوم الثاني فقد متيز مبحاضرة 
عن اإلعجاز العلمي مع مس��ؤولة النجاة األستاذة ختام 

شاركت رئيسة جمعية النجاة في لبنان 
الصيدالنية ختام احلاج ش��حادة ومسؤولة 
قسم حقوق اإلنس��ان، في »الندوة احلوارية 
األول��ى للجمعي��ات العاملة في مج��ال املرأة 
ف��ي لبنان« الت��ي أقامته��ا جمعي��ة »البحث 
 search for« مش��تركة  أرضي��ة  ع��ن 
و23   22 ف��ي   common ground
مت��وز 2016 في فن��دق برينتاني��ا - برمانا. 
ضمت الندوة التجمع النسائي الدميقراطي، 
االحتاد النس��ائي التقدمي، مؤسس��ة أبعاد، 
الهيئ��ة الوطنية لش��ؤون املرأة، مؤسس��ات 
اإلمام الصدر، مكت��ب بيروت للمعهد العربي 
حلق��وق اإلنس��ان...  وع��دداً من الناش��طات 
واألكادمييات  املس��تقالت. وقد ُعرض سياق 
تاريخ��ي حتليل��ي للتعاون ب��ن اجلمعيات 
العامل��ة في مجال امل��رأة واخت��الف طبيعة 

املقاربة وطرق العمل. 
ث��م مت إج��راء حتلي��ل جماع��ي للواق��ع 

احلالي لنوعي��ة التعاون بن اجلمعي��ات العاملة في 
مجال امل��رأة، والتجارب الس��ابقة للتحالفات، وحوار 
صري��ح حول العقب��ات التي تع��وق التع��اون بينها، 

هي الدورات دورة المهارات اإلدارية والتربوية لموجِّ

محاضرة عن األقصى.. مكانته واحتالله

مدارس اإليمان في بيروت
ج الدفعة الثانية والثالثين من طالبها تخرِّ

»صيفي باأللوان« الموسم الثامن
لنادي جنى الصيفي في شحيم

ندوة حوارية في مجال عمل المرأة في لبنان

أنشطة

»مجلة الدراسات الفلسطينية« 
العدد 107 

اعتقال الموت الفلسطيني
صدر الع��دد 107 )صيف 2016( من 
مجلة الدراس��ات الفلسطينية متضمناً ملفاً 
ع��ن جرمية »اعتق��ال املوت الفلس��طيني«، 
من خالل اعتقال جثامن الشابات والشبان 
الفلس��طينين منف��ذي العملي��ات الفدائية، 
وجتميدها في معتقالت املوت االس��رائيلية 
املجلّ��دة. ويض��م املل��ف، دراس��ة لس��هاد � 
ظاهر ناش��ف: »االعتقال اإلداري للجثامن 
الفلس��طينية، تعلي��ق امل��وت وجتمي��ده«؛ 
ومقالتن حملمد دراغمة: »احتجاز اجلثامن 
سياس��ة إس��رائيلية متوحش��ة وفاش��لة«، 
ومهن��د عب��د احلمي��د: »امل��وت امل��زدوج أو 

التوحد مع احملتل في املوت«. 
»وقائ��ع  الدائ��م.  املجل��ة  مل��ف  ف��ي 
الق��دس«، ثالث��ة عناوي��ن: مقال��ة »رؤي��ة 
مغايرة ملركزية الق��دس: دروس من تاريخ 
املدين��ة« لعصام نّص��ار، وحتقي��ق »غيتو 
مخي��م ش��عفاط: ع��زل إس��رائيلي وغي��اب 

فلس��طيني رس��مي« لهبة أصالن، وتقرير »القدس: ارتفاع معدالت التغلغل االستيطاني واإلزاحات 
السّكانية« لعبد الرؤوف ارناؤوط.{
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تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+
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م���ا زلن���ا نعيش ذكرى مرور عش���ر س���نوات على الع���دوان اإلس���رائيلي في مت���وز 2006. هذا 
العدوان الذي كان من نتائجه نزوح عش���رات آالف اللبنانيني إلى س���وريا. لم تطل املدة، أسابيع 
قليلة حزم بعدها النازحون أمتعتهم وعادوا إلى قراهم وبلداتهم في اجلنوب. ُيحس���ب للشعب 
السوري كرمه وشهامته في الترحيب بالنازحني الذين تقاسم معهم لقمة اخلبز ومخدع النوم، 
في حني أن غاية النظام السوري من هذا الكرم كانت مساندة حليفه »حزب الله« في معركته. 
دارت األيام وتغيرت الظروف، وأدت الثورة التي اندلعت في سوريا عام 2011 إلى نزوح مئات 
آالف الس���وريني إل���ى لبنان، وتش���ير التقارير إل���ى أن العدد وصل إلى مليون وثمامنائة س���وري 
مس���جلني على لوائح مفوضية ش���ؤون الالجئني، يضاف إليهم أعداد كبيرة دخلت لبنان بطرق 

غير شرعية وهي غير مسجلة في كشوفات رسمية.
الدول���ة اللبناني���ة من���ذ اللحظة األولى وضعت رأس���ها ف���ي التراب، وجتاهل���ت تدفق آالف 
النازح���ني إل���ى أراضيها، وم���ن كان يهمس بضرورة احلاج���ة لبناء مخيمات خاصة الس���تيعاب 
الالجئني كان يتم اتهامه وانتقاده وإس���كاته. ففي بلد مركب طائفيًا كلبنان، من غير املس���موح 
اإلق���رار ب���أي تغيي���ر دميغراف���ي للس���اكنني على أرض���ه، فعبر النازحون الس���وريون م���ن احلدود 
الشرقية والشمالية، وحّطوا رحالهم أينما وجدوا مكانًا ميكنهم أن يبيتوا فيه مؤقتًا، لكن هذا 

املؤقت مّرت عليه خمس سنوات، وال تلوح في األفق بوادر لقرب انتهائه.
ش���ريحة كبي���رة م���ن الالجئ���ني الس���وريني توّزعوا ف���ي امل���دن واملناط���ق املكتظة بس���اكنيها 
اللبنانيني، فانصهروا بينهم ولم يبرز لهم وجود واضح، اللهم إال ارتفاع في الكثافة السكانية، 
وضغ���ط مضاع���ف على البن���ى التحتية من م���اء وكهرباء وص���رف صحي. لكن ه���ذا االختفاء 
س���اعد الدولة اللبنانية في مهمتها بدفن رأس���ها في التراب، وإعفائها من مهمة معاجلة أزمة 
النازحني، والقيام بدورها في اس���تقبالهم وإحصائهم وجمعهم وإس���كانهم في مخيمات خاصة 
تتوافر فيها مقومات العيش الكرمي. لكن الدولة انش���غلت مبش���اكلها العادية، معتقدة أن أزمة 

النازحني ستجد حلها بنفسها. 
اليوم، بعد مرور خمس س���نوات على هذه األزمة، اس���تيقظت الدولة من س���باتها، وحاولت 
إخراج رأس���ها من الرمال فلم تس���تطع، فقد تبنّي أن األزمة جعلتها مدفونة حتت الرمال، ولم 
يع���د بإمكانها فعل ش���يء ملعاجلة مش���كلة تواصل���ت على مدى خمس س���نوات، فلم يجد رئيس 
احلكوم���ة متام س���الم في كلمته أم���ام القمة العربية في نواكش���وط أكثر من املطالبة بتش���كيل 
هيئ���ة عربي���ة تعمل على إنش���اء مناطق إقام���ة للنازحني داخل احلدود الس���ورية، وهو يدرك أن 
طلبًا كهذا مستحيل واقعيًا لعدم وجود مناطق آمنة على األراضي السورية، وكذلك لعدم رغبة 

لدى العرب بتمويل مشروع مشابه.
التعاطف مع أزمة الالجئني الس���وريني ال ينفي حقيقة أن وجودهم س���بب مش���اكل كثيرة 
وكبيرة، وهذا أمر ليس س���رًا وال عيبًا. فحني يعيش مليونا نس���مة إضافية في بلد يعيش على 
أرضه قرابة أربعة ماليني نس���مة، فهذا يعني إضافة 50% على الس���كان دفعة واحدة، وهو يعني 
تقني���ًا ض���رورة تطوير البنى التحتية وس���وق العمل بذات النس���بة، وهو مال���م يحصل. بل على 
العك���س، ش���هد لبن���ان تراجعًا كبيرًا في بن���اه التحتية املهترئة أصاًل، كما ش���هد ركودًا اقتصاديًا 
انعك���س ف���ي ارتف���اع نس���بة البطال���ة، عدا ع���ن الكثاف���ة الس���كانية وما ق���د تخّلفه من مش���اكل 

وأمراض..
لك���ن املش���كلة األبرز التي أفرزتها أزمة النازحني الس���وريني كانت إظه���ار وجه قبيح لبعض 
اللبنانيني، الذين كش���فوا عن عنصرية وفوقية مقيتة، متثلت باإلس���اءة إلى النازحني، وامتهان 
كراماته���م، واالعت���داء عليهم بالضرب وتقييد حركتهم. هذه اإلس���اءة لم يقتصر ارتكابها على 
مواطن���ني تخّل���ت عنه���م إنس���انيتهم، ب���ل وصلت إلى بع���ض األجهزة الرس���مية، أمني���ة وبلدية 
وحكومي���ة. الس���لطة اللبناني���ة كما دفنت رأس���ها إزاء أزمة النازحني تواصل دفن رأس���ها إزاء ما 
يتعرضون له من إساءات واعتداءات. أما إذا تسرب شيء إلى وسائل اإلعالم أو وسائل التواصل 
االجتماعي، فإنها تكتفي بتصرف شكلي يحفظ ماء وجهها أمام املجتمع الدولي، حرصًا على 

استمرار وصول املساعدات لالجئني، لتعيد دفن رأسها في الرمال من جديد.<

بقلم: أواب إبراهيم

السلطة المدفونة في الرمال

كلمة طيبة

إن من يتابع أوضاع األمة على الصعد 
السياس��ية واالقتصادي��ة واألمنية يدرك 
أنه��ا متر ف��ي أس��وأ مراحله��ا التاريخية، 
وهي أسوأ من عصر الدويالت املتشاكسة 
التي غزتها احلروب الصليبية من الغرب 
والتت��ار من الش��رق. وها نح��ن في أتون 
أزم��ات م��ن كل ح��دب وصوب. ول��م تنُج 
دولة م��ن أالعيب ومؤام��رات الصهيونية 
العاملي��ة ول��م تتغير األوضاع املأس��اوية 
على مختل��ف الصعد. ولنبدأ من س��وريا 
الت��ي حتاك فيه��ا مخططات »س��ايكس-

بيك��و« الثاني��ة ب��كل ح��زم وصراح��ة ال 
يخفيه��ا الغرب األميركي واألوروبي الذي 
يزعم أن��ه يقات��ل »داعش« فيم��ا الوقائع 
تؤك��د انتهاجها وس��يلة تدمير ه��ذا البلد 
ودّك امل��دن عل��ى رؤوس س��كانها وتدمير 
مستش��فيات حل��ب وأس��واقها الش��عبية 
الت��ي لم ته��ز مش��اعر املجتم��ع املتحضر 
ال��ذي ي��رأف بالقط��ط والكالب الش��اردة 
ويبيد النس��اء واألطفال والعجائز، وهكذا 
يفع��ل الروس الذين يش��اركون في حرب 

اإلبادة الشاملة.
بل��د ثالث��ة أرب��اع أهله نازح��ون إلى 
ال��دول املج��اورة أو يهربون ف��ي الزوارق 
التي تغرق بهم وقد ُوعدوا بنعيم الهجرة 
الوق��وف  ذل  ينتظره��م  أن��ه  ي��درون  وال 

طوابير أمام مراكز اإلغاثة واإليواء.
الص��راع  س��وى  ليبي��ا  ف��ي  وم��اذا 
»األخوي« على الس��لطة بدعم من أميركا 
وال��دول األوروبي��ة تغذي االقتت��ال الذي 
ال نهاية ل��ه في املس��تقبل القريب على ما 

يبدو.
وف��ي اليم��ن الس��عيد انهي��ار ش��امل 
وحرب عبثي��ة تغذيها إيران والعصابات 
احلوثية وال من أمل ف��ي املفاوضات التي 

جتري في الكويت.
اطمئن��ان  ف��ي  »إس��رائيل«  وتبق��ى 
ت��ام ب��أن لن يتح��رش به��ا أحد ب��ل على 
زي��ارات  ع��ن  األنب��اء  تطالعن��ا  العك��س 
س��رية وعلني��ة ملس��ؤولن ع��رب للكيان 
الصهيوني مما بعث التفاؤل في قادة هذا 
الكيان ليصرحوا مبدى عقالنية »جيراننا 

العرب«.

وسط هذه األوضاع املخزية تطالعنا 
آراء املراس��لن م��ن نواكش��وط ب��أن هذه 
القمة التي لم يش��ارك فيها معظم الزعماء 
الع��رب هي أق��ل م��ن عادي��ة، وأن البيان 
اخلتام��ي لي��س س��وى ورقة نع��ي لهذه 
األمة املش��تتة واملفككة والقلق��ة من خطر 
اإلرهاب فيما س��جونها  تضيق بعش��رات 
وفيه��م  تعس��فاً،  املعتقل��ن  م��ن  اآلالف 
الش��باب املؤم��ن الذي��ن يعتب��رون العدّو 
رقم واحد ألنظمة ال��ذل والعار وال يدرون 
بل رمب��ا يعلمون أن بقاءهم على كرس��ي 
الس��لطة رهن بانصياعهم ألوام��ر أميركا 
والصهيوني��ة العاملي��ة ومب��دى جناحهم 
ف��ي ض��رب احلرك��ة اإلس��المية املعتدلة 
التي تعان��ي من التضييق على حتركاتها 

ومصادر أموالها.
إن��ه خريف هذه األمة الذي استس��لم 
إلمالءات أعدائها وبات��ت في مأزق خطير 
ال منج��اة من��ه وس��ط ع��دة أخط��ار ليس 
أقلها التمدد اإليراني في العراق وس��وريا 
ولبنان والبحرين والكويت فيما »احلشد 
الشعبي« املذهبي يتابع حروبه املذهبية 
عل��ى س��ّنة الع��راق الذين هم ب��ن ناري 
ه��ذه احلرك��ة املذهبية، و»خط��ر داعش« 
املتطرف��ة فض��الً ع��ن تنامي ق��وة »حزب 
الله« العسكرية مما يش��كل خطراً محدقاً 
ليس على »إس��رائيل« وإمنا على كيانات 

لبنانية أخرى.
خريفه��ا  ف��ي  اآلن  أمتن��ا  إن  فع��الً 
السياسي واالقتصادي واألمني ولن يغير 
الل��ه ما بق��وم حت��ى يغيروا ما بأنفس��هم 

وتلك سّنة احلياة.
إن أمتنا اآلن أمام مفترق خطير وعليها 
أن تختار بن العودة إلى شعبها وشبابها 
ال��ذي يحف��ظ له��ا كرامته��ا واس��تقرارها 
ويؤمن لها ش��روط العزة والكرامة، وبن 
االرمت��اء في أحض��ان أعدائها والتضحية 
بشعبها إكراماً للمركز األول، وعلى القادة 
العرب أال يخافوا شعوبهم بل أن يتقربوا 
منها ويعملوا سوية على حتسن بالدهم 
وحتصينها ضد األطماع اخلارجية حتى 

جنتاز هذا اخلريف الكئيب واملذل.{
عبد القادر األسمر   
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