
لبنان يعود إلى حضن األم الحنون!
ش���ارك لبنان ف���ي افتتاح أعمال اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة في نيوي���ورك يوم الثالثاء 
املاض���ي، ممث���اًل بالرئيس متام س���الم، ووزي���ر اخلارجية جبران باس���يل، ووزير التربي���ة الياس بو 
صع���ب.. وكان ل���كل منه���م أداؤه وبرنامجه. لكن اللق���اء املمّيز في الزيارة كان للرئيس س���الم مع 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند في مقر األخير، وشارك فيه الوفد اللبناني، وجلس الرئيسان 
على مقعد واحد، ووضع الرئيس سالم يده فوق يد هوالند. وأكد مكتب الرئيس سالم أن هوالند 
أكد دعم فرنسا للبنان على مختلف الصعد، خصوصًا األمنّية ودعم اجليش ودعم لبنان ملواجهة 
األزمة الناجتة عن الوجود الكثيف للنازحني السوريني. وشّدد هوالند على ضرورة متابعة عمل 
املؤسسات من البرملان ومجلس الوزراء، وأهمية انتخاب رئيس للجمهورية. ولفت هوالند الى أن 
فرنسا ستعمل وتتابع اتصاالتها للوصول إلى انتخاب رئيس وحّل أزمة جتميد عمل املؤسسات. 
وان هوالند أبلغ سالم أن فرنسا في طور االعداد الجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان، التي 
ق���د تعق���د ف���ي باريس خالل تش���رين الثاني القادم.. بينما لم تس���فر لق���اءات الوفد مع عدد من 
زعم���اء العال���م املش���اركني في افتتاح اجلمعية العام���ة لألمم املتحدة عن أّي نتيجة، سياس���ية أو 

اقتصادية.. فهل يدرك اللبنانيون أنهم عادوا إلى أحضان األم احلنون.. فرنسا!!
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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(

»تكتل التغيير«:
 ال تراجع عن تحركنا

أكد أمني س��ر »تكتل التغيير واإلصالح« 
النيابي إبراهيم كنعان أن »أي حترك نحضر 
له اليوم لن يتوقف ولن نتراجع حفاظاً على 
الوط��ن ألن من واجبنا احلف��اظ على العيش 

املشترك ورئاسة اجلمهورية«.
وحت��دث كنع��ان بع��د اجتم��اع التكتل 
برئاس��ة النائب ميشال عون عن »تسريبات 
ونفي في شأن جلس��ة 28 اجلاري النتخاب 
رئي��س«، موضح��اً أن »هن��اك م��ن يس��رب 
وينف��ي وفي النهاي��ة نكون نحن من س��ربنا 
وم��ن ننف��ي«. وإذ اعتب��ر أن »ه��ذه التقنيات 
الت��ي اعتدن��ا عليها، هي إلحب��اط جمهورنا، 
طم��أن  موج��ود«،  غي��ر  واق��ع  وتصوي��ر 
»اجلميع، إلى أن موقفنا من انتخابات رئاسة 
املواضي��ع والقضاي��ا  اجلمهوري��ة، وس��ائر 
الوطني��ة، ال يرتبط أبداً بأي موضوع أو بأي 
موقف سياس��ي، ألننا نعتبر أن احلفاظ على 
هذا النظ��ام والعيش املش��ترك ولبن��ان يبدأ 

باحلفاظ على امليثاقية والعكس«.

»المستقبل«: ترشيح 
فرنجية للرئاسة مستمر

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  أدان��ت 
اللبناني��ة ف��ي اجتماعه��ا ال��دوري برئاس��ة 
الت��ي  »املواق��ف  الس��نيورة  ف��ؤاد  الرئي��س 
ص��درت األس��بوع املاض��ي وبش��كل مبرمج 
ومنس��ق ع��ن مس��ؤولني ف��ي »ح��زب الله«، 
املنتهك��ة للدس��تور، والت��ي تفض��ح مج��دداً 
مواقف احلزب الذي يتقصد تعطيل انتخابات 
رئاس��ة اجلمهورية وإن كان ينتهج أس��لوباً 
ماكراً يحاول فيه إظهار نفس��ه داعماً ملرشٍح 
وحيٍد بذاته للرئاس��ة بينما هو في احلالتني 

ينتهك الدستور واملبادئ الدميوقراطية«.
ألكاذي��ب  املتك��رَر  الب��َثّ  »أّن  وأك��دت 
وأضالي��ل متعلقة بوع��ود مزعومة ولقاءات 
احلقائ��ق  ف��ي  ش��يئاً  يغي��ر  ل��ن  متخَيّل��ة 
والوقائع«، مؤكدة »أن مبادرة الرئيس سعد 
احلري��ري بدع��م ترش��يح النائ��ب س��ليمان 
فرجنية للرئاسة مستمرة وقائمة، واآلخرون 

مطالبون بتقدمي اقتراحاتهم ومبادراتهم«.

سالم: لن نرّحل النازحين 
قسرًا ونضغط لعودة آمنة

ش��ارك رئيس احلكوم��ة اللبنانية متام 
س��الم في افتت��اح أعم��ال اجلمعي��ة العامة 
ل��أمم املتح��دة، وعقد على هامش��ها لقاًء مع 
الرئي��س الفرنس��ي فرنس��وا هوالن��د في مقر 
األخير. وأكد هوالند لس��الم، بحس��ب مكتب 
رئاس��ة احلكوم��ة االعالم��ي، »دع��م فرنس��ا 
للبن��ان عل��ى مختل��ف الصع��د وخصوص��اً 
األمني��ة ودعم اجليش ودع��م لبنان ملواجهة 
األزمة الناجتة من الوجود الكثيف للنازحني 

السوريني«.
وأكد س��الم ف��ي حدي��ث تلفزيون��ي أنه 
ط��رح في كلمته ف��ي االجتم��اع الدولي الذي 
خص��ص ملوض��وع الالجئ��ني واملهاجري��ن، 
»خريطة طريق لعودة النازحني الس��وريني 
وينتظ��ر املباش��رة بتنفيذها ف��ي أقرب وقت 

ممكن«.
لع��ودة  الس��انحة  الظ��روف  وع��ن 

الالجئ��ني، أوض��ح أن��ه »ال ميكنن��ا افتع��ال 
ترحيله��م  ميكنن��ا  وال  الس��انحة،  الظ��روف 
قس��راً، ال إل��ى س��ورية، وال إل��ى أي بلد آخر، 
فهل ندف��ع بهم في البحر مث��الً؟«. ولفت إلى 
أن »بإمكانن��ا الضغط لتأمني عودة آمنة لهم 

وهذا ما نفعله وما نعمل من أجله«.

طلب اإلذن بمالحقة مدير 
»أوجيرو« بتهمة اإلهمال

بعد  احدى عشرة جلسة للجنة اإلعالم 
واالتص��االت النيابية، س��لك مل��ف االنترنت 
غير الشرعية، والتخابر غير الشرعي مساره 
قضائي��اً، بعدم��ا طل��ب املدعي الع��ام املالي 
القاضي عل��ي إبراهيم خالل انعق��اد اللجنة 
الت��ي اجتمعت في املجلس النيابي برئاس��ة 
النائب حس��ن فضل الله، وف��ي حضور وزير 
االتص��االت بط��رس ح��رب، ووزي��ر الصحة 
وائ��ل ابو فاع��ور، من وزير االتص��االت اإلذن 
باإلدع��اء على املدير الع��ام لهيئة »اوجيرو« 
عبداملنع��م يوس��ف، بتهمة إهم��ال الوظيفة، 
واالدعاء على مدير ش��ركة استوديو فيزيون 
ميش��ال غبري��ال املر في قضي��ة التخابر غير 
الش��رعي بجرائم التعدي على شبكة الهاتف 
وه��در املال الع��ام بعد ان ثبت ف��ي التحقيق 
ارتكابه��م لها. وأفيد ب��أن االدعاء على املر مت 
وفق م��واد تصل عقوبتها الى ثالث س��نوات 
مع اس��ترداد امل��ال العام. وجاء ذل��ك بعدما 
تبني في وقت س��ابق خالل مراقبة اخلطوط 
الدولي��ة واحمللية ان ش��بكة اتصاالت خارج 
اط��ار الدولة كانت تعمل 24 س��اعة على 24 

ومسحوبة معظمها عبر االنترنت.

المجلس النسائي اللبناني: 
تصريحات باسيل عنصرية

اللبنان��ي  النس��ائي  املجل��س  وص��ف 
تصريحات وزير اخلارجية اللبنانية جبران 
باس��يل التي تناولت امل��رأة اللبنانية وحقها 
ب�»العنصري��ة  ألس��رتها  جنس��يتها  مبن��ح 
واملس��تهجنة«، وحتدي��داً تل��ك الت��ي تطاول 
»النس��اء اللبناني��ات املتزوج��ات س��وريني 

وفلسطينيني«.
وأدان املجل��س النس��ائي ف��ي بي��ان له 
»مثل هذه التصاريح العنصرية الصادرة عن 
لسان وزير اخلارجية اللبناني، والتي حتمل 

في طياتها الكثير من التمييز الفاضح«.
وذّكر البيان وزي��ر اخلارجية، الذي هو 
رئي��س »التيار الوطني احل��ر«، مبوقف عمه 
اجلنرال ميش��ال عون املؤيد للحملة والداعم 
إلعطاء اجلنسية اللبنانية ألبناء اللبنانيات، 
والذي يعتبرها »قضية وطنية يجب فصلها 
عن قضية التوطني التي هي قضية سياسية 

دولية، حسب تعبير اجلنرال عون«.

ميقاتي وكبارة يثيران مع 
قهوجي التوقيفات العشوائية

أثار الرئيس السابق للحكومة اللبنانية 
جنيب ميقات��ي والنائب محم��د عبد اللطيف 
كبارة مع قائد اجلي��ش العماد جان قهوجي 
»التوقيف��ات  مس��ألة  ل��ه  زيارتهم��ا  خ��الل 
العش��وائية واملتس��رعة الت��ي حتص��ل ف��ي 
طرابل��س من دون مس��وغ قانون��ي وأحياناً 
بس��بب  أو  والني��ات  التفك�ي��ر  ش��بهة  عل��ى 

كتاب��ات موجودة عل��ى صفح��ات التواصل 
االجتماعي«، كاشفني عن ان »هذه التوقيفات 
تس��تتبع بتحقيقات تواكبها ضغوط نفسية 
وجس��دية على املوقوفني النت��زاع اعترافات 
عل��ى  وإحالته��م  منه��م،  صحيح��ة  غي��ر 
النياب��ة العام��ة العس��كرية بتهم��ة اإلرهاب 
وحتويلهم إلى احملاكمة، ما يترك اثراً س��لبياً 
جداً ف��ي عالق��ة أبن��اء طرابلس باملؤسس��ة 

العسكرية«.
ال��ى  تط��رق  البح��ث  ان  كب��ارة  وق��ال 
اح��داث  خلفي��ة  عل��ى  األخي��رة  التوقيف��ات 
طرابل��س األخيرة »ويعل��م اجلميع الظروف 
الت��ي حصل��ت وكي��ف كان��وا يدافع��ون عن 
مدينته��م وبيوته��م وكرامته��م. كم��ا تطرقنا 
الى موض��وع وثائق االتص��ال القدمية التي 
ص��درت وطالبنا بطي ه��ذه الصفحة األليمة 

بكل تداعياتها«.

آل الحريري يبيعون
 عقارات كفرفالوس

ه��ي  مرب��ع  مت��ر  أل��ف  و700  ملي��ون 
مس��احة العقارات التي يت��م التفاوض على 
بيعه��ا في بلدة كفرفالوس عند مدخل مدينة 
جزين، ب��ني مالكها فهد رفي��ق احلريري وآل 
ت��اج الدين املقرب��ني من حزب الل��ه الراغبني 

في شرائها. 
يبلغ ع��دد العقارات املن��وي بيعها 16، 
 ،147  ،146  ،145  ،144  ،141  ،75 ه��ي: 
 ،154  ،153  ،151،152  ،150  ،149  ،148
زين��ة  ش��ركة  ومتلكه��ا   ،157  ،156  ،155
العقاري��ة، ويق��ال إن ملكيته��ا مش��تركة بني 
الس��يدة ن��ازك احلري��ري وابنتها هن��د وفهد 
احلري��ري ال��ذي ميل��ك احلصة االكب��ر منها، 
والت��ي كانت ق��د عرض��ت للبيع ف��ي أوقات 
س��ابقة ول��م تنج��ز الصفق��ة الس��باب ع��دة 
مجهول��ة، إل��ى أن ع��ادت اليوم الى الس��وق 
العقاري��ة. ويق��ول العارف��ون إن مفاوضات 
حثيث��ة ومتواصلة جتري م��ع آل تاج الدين 
به��دف ش��راء ه��ذه العق��ارات الت��ي تش��كل 
غالبي��ة أراضي بل��دة كفرفال��وس ومحيطها 
العق��اري، ومعل��وم أن هذه العق��ارات كانت 
خ��ط متاس خ��الل احل��رب ب��ني التنظيمات 
املتقاتلة، وش��هدت معارك طاحن��ة أدت الى 
تدمي��ر مؤسس��ات احلريري الصحي��ة التي 
كانت قائمة في تلك املنطقة، وال تزال أطاللها 

واضحة.

مخيم البداوي: تسوية
 تنزع الطوق األمني

واألمني��ة  السياس��ية  االتص��االت  أدت 
تس��وية  ايج��اد  إل��ى  وفلس��طينياً،  لبناني��اً 
ألزمة مخي��م الب��داوي، وقضت بف��ك الطوق 
األمن��ي املش��دد ال��ذي كان يفرض��ه اجليش 
عل��ى املخيم منذ أي��ام. وقد حص��ل اجليش، 
في املقابل، على تعّهد بتس��ليم الفلس��طيني 
)ش. اخلطي��ب(، للتحقيق مع��ه في عالقته 
مبجموع��ات إرهابي��ة مس��لّحة ف��ي س��وريا 

وجتنيد شبان ملصلحتها.

وجهة نظر

تيار المستقبل والشغور الرئاسي
لي���س توزيع���ًا ل���ألدوار ما يعيش���ه »تيار املس���تقبل«  هذه األي���ام ويتمظهر 
بالتباين���ات الداخلي���ة حي���ال االنتخاب���ات الرئاس���ية، وحتدي���دًا حي���ال تبني 
ترش���يح العم���اد ميش���ال ع���ون لرئاس���ة اجلمهورية م���ن عدمه. وق���د ترجمت 
ه���ذه التباين���ات على أنها دميوقراطية زائدة من قبل الرئيس س���عد احلريري 
أفس���حت ف���ي املجال أمام اجتاه بع���ض مراكز القوى داخل تيار املس���تقبل إلى 
اتخ���اذ مواقف خارج املوقف املوح���د للتيار أو لكتلة التيار النيابية التي تعتبر 

أكبر كتلة موجودة في البرملان اللبناني.
وباتت التش���ققات في جدار »تيار املس���تقبل« واضحة املعالم حيث ميتنع 
اجلميع عن اخفائها ويحاولون تعليلها وتفس���يرها... حيث يكمن أحدها في 
ظاه���رة وزي���ر العدل املس���تقيل أش���رف ريفي ال���ذي أثبت حض���وره الفاعل في 
االنتخاب���ات البلدي���ة ف���ي مدين���ة طرابلس في ربي���ع العام احلال���ي وهو يهدد 
باس���تكمال مس���يرته االنش���قاقية م���ن خ���الل التحضير خل���وض االنتخابات 
النيابي���ة القادم���ة في ح���ال حصولها. وتثار التس���اؤالت الكب���رى حول العمق 
ال���ذي ميتلك���ه الوزي���ر ريف���ي داخ���ل اإلدارة الس���عودية احلالية، وح���ول جدية 
العالقة التناغمية التي تربط ريفي ببهاء احلريري الش���قيق األكبر للرئيس 
سعد احلريري واملدى املستقبلي الذي ميكن ان تتخذه هذه العالقة املفترضة.  
ويب���رز ثاني هذه التش���ققات من خالل حركة النواب املس���يحيني األعضاء في 
»كتل���ة املس���تقبل«، الذين فتحوا خطوط���ًا ايجابية مع »التي���ار الوطني احلر« 
والذين يبدون حماس���ة لتبني الرئيس احلريري ترش���يح العماد ميش���ال عون 
لرئاس���ة اجلمهوري���ة، وت���رد أس���ماء ع���دة في ه���ذا املج���ال منها النواب باس���م 
الش���اب وسيرج طور سركس���يان وهادي حبيش وميشال فرعون، الذين يخشى 
معظمه���م من النتائج االنتخابية الس���لبية في دوائره���م االنتخابية في حال 
اس���تمرارهم في مسايرة »تيار املس���تقبل« في رفضه إليصال اجلنرال عون إلى 

سدة الرئاسة األولى. 
أما وزير الداخلية نهاد املش���نوق فإنه وحده ميثل حالة خاصة في ايجاد 
أس���باب موضوعي���ة هام���ة لالنحياز إلى ميش���ال عون ف���ي الرئاس���ة اللبنانية 
األولى. وهو خيار ذو فلس���فة مشنوقية مميزة يشعر املستمع لها بأن مصلحة 
لبنان ومصلحة الطائفة الس���ّنية ومصلحة »تيار املستقبل« تكمن في انتخاب 
عون الذي ميثل عملية واقعية براغماتية صرفة وذلك في إطار مهارة وحذاقة 
يتميز بهما الوزير احلالي للداخلية والبلديات. وال ننس���ى في إطار احلديث 
عن التش���ققات في جدران »تيار املس���تقبل« اإلش���ارة إلى النائب خالد الضاهر 
ال���ذي س���بق اجلميع في االنحي���از إلى خيار اجلنرال عون رئيس���ًا للجمهورية 
عل���ى قاع���دة أن���ه اجلدير حق���ًا في التص���دي ألي محاول���ة الس���تعادة النفوذ 

السوري في لبنان.
حت���ى هذه الس���اعة ل���م تفلح كل هذه احل���االت املس���تقبلية اخلارجة عن 
الس���ياق الع���ام ال���ذي يلت���زم خيار ترش���يح النائب س���ليمان فرجنية للرئاس���ة 
األولى، وبقيت األمور في الغالب األعم على ما هي عليه بفعل استمرار املوقف 
الس���عودي املتحف���ظ أو الرافض لترؤس ميش���ال عون للجمهوري���ة اللبنانية. 
واجنل���ى الضب���اب والغب���ار عن حقيق���ة مفاده���ا أن كل التف���اؤل العوني الذي 
اصطنع في األس���ابيع القليلة املاضية لم يكن إال محاولة لتش���جيع الرئيس 
احلري���ري عل���ى التمرد على القرار الس���عودي، أو التعامل مع موقف س���عودي 
ديبلوماسي أعلن عدم ممانعة احلكم السعودي بوصول ميشال عون إلى قصر 
بعبدا فوجد البعض الفرصة س���انحة الس���تدراج احلريري إلى االنخراط في 

دعم اجلنرال عون... عّل وعسى. 
   ال يزال الش���غور الرئاس���ي اللبناني يحتاج إلى توافق خارجي على اسم 
الرئيس وعلى قانون االنتخاب وعلى السلة املشتركة وعلى العديد من القضايا 
واملعض���الت اللبناني���ة املطروحة، ما يجعل البلد بآالم���ه وأوجاعه معلقًا على 

مشجب أزمات املنطقة امللتهبة واحملتدمة أكثر من أي وقت مضى<.
أمين حجازي

هرموش إلذاعة الفجر: ظروف تسوية ملف الرئاسة لم تنضج بعد
تعمل على تس��يير ش��ؤون البلد واملواطنني، ال سيما بعد 
تالش��ي دور املؤسس��ات بالس��احة اللبنانية، وبالتالي 
فإن تصعي��د التيار الوطني احلر وتهدي��ده بالنزول إلى 
الش��ارع ال يبن��ي بل��داً وال يؤس��س لش��راكة حقيقية في 
العالق��ة اإلس��المية املس��يحية«. ودع��ا هرم��وش التيار 
الوطن��ي احل��ر »إل��ى مراجع��ة حس��اباته وإدراك دق��ة 
الواق��ع السياس��ي اللبناني وخط��ورة املرحل��ة احلالية 
التي يعيش��ها لبنان وسط لهيب املنطقة مع التخوف من 
امتداده إلى لبنان، وذلك منعاً الس��تغالل من يصطاد في 
امل��اء العكر خلطوة النزول إلى الش��ارع، بهدف اإلس��اءة 

إلى استقرار البلد وأمنه«.{

قال رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلسالمية في 
لبنان، أس��عد هرموش، في حديث إلذاعة الفجر، إن »أي 
تس��وية حول االستحقاق الرئاس��ي غير واردة بتوقيتها 
الصحيح حالياً، ألن األمور لم تنضج خارجياً بعد، حيث 
إن املل��ف الرئاس��ي بحاجة إل��ى تفاهم إيراني س��عودي 
م��ا زال مفتق��داً، كم��ا ان لبن��ان لم يوضع بعد على س��لم 
األولويات الدولية بس��بب اهتمام العالم اليوم بالش��أن 
الس��وري الذي يتعثر يومياً في ظل املجازر التي يرتكبها 

النظام السوري في حلب«.
وأك��د هرم��وش أن »م��ن اخلط��أ الكبي��ر ما يق��وم به 
التيار الوطني احلر من تعطيل جللس��ات احلكومة التي 

لقطات لبنانية
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وغيرها، مطالبني برحيلهم إلى حيث أتوا.
أما عندنا في لبنان، فإن املوضوع يأخذ بعداً آخر طائفياً ومذهبياً، لذلك 
ف��إن عدداً م��ن رموز بع��ض الطوائف اللبنانية ميارس��ون نش��اطاً عنصرياً 
فاضحاً، ملاذا؟ ألن معظم النازحني الس��وريني من املسلمني، وهؤالء يعانون 
اش��كالية ازدياد عدد املس��لمني في لبنان وتقلص عدد طوائفهم، مما س��وف 

يؤثر على وزنهم السياسي واالنتخابي في البلد.
لكن اجلانب األشد مرارة هو مأساة الشعب السوري ذاته، فقد أعلن هذا 
الش��عب منذ قرابة ست سنوات ثورته على نظام وراثي استبدادي وطائفي، 
ف��ي موجة ثورات الش��عوب العربي��ة على أنظمته��ا القمعية االس��تبدادية، 
واس��تمر الش��عب الس��وري يتظاهر مطالب��اً باحلري��ة والكرامة اإلنس��انية 
س��تة أش��هر، كان النظام خاللها يس��تعمل كل ما حتت يده من س��الح دفاعاً 
عن اس��تمراره في كراسي الس��لطة، إلى أن بدأت االنشقاقات في املؤسسات 
األمني��ة والعس��كرية، ونش��وء »اجلي��ش احلر« وس��واه م��ن ق��وى الثورة، 
وص��والً إلى »داع��ش« و»النص��رة« وغيرهما من الفصائل الت��ي كان للنظام 
اليد الطولى في اطالقها، س��واء في س��وريا أو الع��راق، لتتحول املعركة من 
املطالبة باحلرية والكرامة إلى مواجه��ة اإلرهاب. وقد وجدت األنظمة هوية 
إس��المية ألصقته��ا به��ذه املجموع��ات، عن طري��ق االفراج عن عش��رات )أو 
مئات( الشباب املتطرف في السجون السورية والعراقية، وليس ذلك بعيداً 
عنا في لبنان عند اطالق شاكر العبسي عام 2007 من سجن حلب املركزي، 
حني قدم من س��وريا واس��تقر في مخيم النهر البارد، مع مجموعة من فصيل 
اجلبهة الش��عبية - القي��ادة العامة، لينش��ئ تنظيم »فتح اإلس��الم« ويدمر 

معظم منازل املخيم والقرى املجاورة.
وبالعودة إلى امللف الس��وري مرة أخرى، كي��ف جلامعة الدول العربية 
ومجلس األمن الدولي أن يرصدا س��قوط مئات أل��وف القتلى، ومعظمهم من 
األطفال والنس��اء، دون أن يرف لهذه املؤسسات جفن، ال سيما بعض القوى 
احلزبية اللبنانية التي ترسل أبناءها وسالحها الذي كان مكلفاً بالدفاع عن 
لبنان واملقاومة واملمانعة فيه، ملجرد أن النظام السوري كان يتيح لها فرص 
ممارس��ة أدائها احلزبي أو العسكري.. بينما يقوم هذا النظام بإبادة الشعب 
الس��وري، ليس دفاعاً عن س��وريا وال املقاومة أو املمانعة، وامنا من أجل أن 
يس��تمر حاكماً مطلقاً، يت��وارث احلكم من األب إلى األبن��اء.. في وقت طويت 
فيه مثل هذه الصفحات على مس��توى العالم!! وس��واء اس��تمر ه��ذا النظام 
في احلكم أو اندثر وطويت صفحته.. ماذا س��تقول ه��ذه القوى احلزبية )أو 
الطائفية املذهبية( لذوي قتالها وأبنائهم، وقد س��قطوا في ساحات ال عالقة 

لهم بها، ودفاعاً عن قضية ال متّت إلى الدين أو احلرية والكرامة بأي صلة.
دماء الش��عب الس��وري أمانة في رقابنا جميعاً. وإذا كان اللبنانيون قد 
تعلموا دروساً من حروبهم املتتالية، فاحلرب الدائرة في سوريا جديرة بأن 

يكون لها نصيب من هذه الدروس.{

لم يعرف التاريخ احلديث مأس��اة كالتي يتعرض لها الشعب السوري 
من��ذ س��نوات. فاملراقبون يتحدث��ون عن املج��ازر التي تعّرض لها الش��عب 
الفلس��طيني منذ ع��ام 1948، م��روراً مبجزرة صبرا وش��اتيال، وص��والً إلى 
مجازر قطاع غزة عام 2014، إال أنها كلها ال ترقى إلى ما يتعّرض له الشعب 
السوري من مجازر متواصلة منذ قرابة ست سنوات، قصفاً مبدافع الدبابات 
والطائرات، والبراميل املتفجرة واألس��لحة الكيماوي��ة، حيناً بطيران النظام 
وأحيان��اً أخرى بالطي��ران احلربي الروس��ي.. دون أن ي��رّف للعالم جفن أو 
يتخذ قراراً حاس��ماً بوقف هذه احلرب الشرسة املدمرة من نظام ضد شعبه، 
ملج��رد أن هذا الش��عب رفع صوت��ه ضد طغي��ان النظام وجبروت��ه، مطالباً 

باحلرية والكرامة.
قبيل عيد األضحى عقد وزيرا خارجية الواليات املتحدة وروسيا سلسلة 
اجتماع��ات، في أكث��ر من عاصمة، بهدف الوصول إلى هدنة مدتها أس��بوع، 
احتف��اًء بعي��د األضحى املب��ارك. وعلى الرغم م��ن انتهاك الهدن��ة ومواصلة 
ق��وات النظام قصف��ه للقرى واملدن واألحياء الس��كنية، إال أن قوى املعارضة 
أوقفت عملياتها. لكن الطامة الكبرى جاءت في اليوم األخير ألسبوع الهدنة، 
فقد ش��ّن الطيران احلربي الروس��ي )أو السوري( سلسلة غارات على مدينة 
حل��ب، مس��تهدفاً قافل��ة م��ن املس��اعدات اإلنس��انية ارس��لتها األمم املتحدة 
بالتنس��يق مع الهالل األحمر الس��وري إلغاثة املنكوبني ف��ي حلب وجوارها، 

مما أوقع عشرات القتلى واجلرحى.
وقد أصدرت الهيئات اإلنس��انية املواكبة للقافلة بيانات إدانة للغارات، 
متحدث��ة ع��ن أن الطيران احلربي الروس��ي هو الذي ش��ّن الغ��ارات. كما أن 
األمني العام لأمم املتحدة )بان كيمون( اتهم احلكومة السورية بقتل معظم 
املدني��ني خ��الل احلرب املمتدة منذ خمس س��نوات في الب��الد، مطالباً بوقف 
القتال. وفي كلمته أمام االجتماع الس��نوي لزعم��اء العالم في األمم املتحدة، 
ق��ال: »إن احلكومة الس��ورية ما زالت تقص��ف األحياء بالبرامي��ل املتفجرة، 
ومت��ارس التعذيب املمنهج آلالف املعتقل��ني«. مضيفاً أن الدماء تلطخ أيادي 
الرعاة األقوياء الذين يغذون آلة احلرب. وندد بالهجوم الوحشي على قافلة 
األمم املتح��دة في ريف حلب، ودعا اجلميع الى وقف القتال وبدء احملادثات، 
وذلك بعد هدنة استمرت سبعة أيام. لكن االجتماعات اجلانبية التي يعقدها 
وزيرا خارجية روسيا وأميركا استمرت دون أن تصل إلى قرار بشأن احلرب 

الدائرة في سوريا.
ال أري��د إلق��اء الكرة ف��ي امللع��ب الدول��ي، متج��اوزاً الس��احة اللبنانية 
والعربي��ة، وهما ترص��دان وتتابعان ما يجري قريباً منهما في س��وريا. فقد 
اضطر ماليني الس��وريني الى الهجرة م��ن منازلهم ومدنهم وقراهم، وتوزعوا 
في األقطار املجاورة، لبنان وتركيا واألردن وغيرها، حيث يعيش معظمهم في 
مخيمات اللجوء دون خدمات انس��انية أو تعليم ألبنائهم، حيث يتعّرضون 
لإلهانة من الشعوب املجاورة ألنهم س��لبوها فرص العمل ومشافي اإلغاثة 

المجازر في سوريا
أما آن للعالم
أن يضع لها حدًا؟

تصل رس��ائله إلى حلفائه، وهنا عل��ى وجه التحديد 
»حزب الل��ه«؛ واملعروف أن احلزب ف��ي هذه املرحلة 
يري��د للوضع في لبنان أن يبقى ف��ي دائرة املراوحة، 
ال يري��د للحل��ول أن تس��ير إل��ى األم��ام، وال يري��د أن 
ينزل��ق البلد إلى الفوض��ى، بانتظار ما س��تؤول إليه 
االمور في س��وريا، وحتى ال تفتح عليه جبهة جديدة 
في الداخ��ل اللبنان��ي، ه��ي بالتأكيد أكث��ر تأثيراً في 
بيئت��ه من تورط��ه باحلرب الس��ورية، لذلك يحرص 
احل��زب كل احل��رص على إبق��اء االوضاع ف��ي لبنان 
حت��ت الس��يطرة، وبالتال��ي فإنه ال يفّض��ل أي حترك 
في الش��ارع قد ال تك��ون عواقبه مضمون��ة، وقد رأينا 
كيف فّرغ احلزب وحلفاؤه الع��ام املاضي التحركات 
التي قادها املجتمع املدني في لبنان ملواجهة الفس��اد 
وس��وء االدارة احلكوم��ي، وعليه فإن إحدى رس��ائل 
ع��ون من التلوي��ح بالش��ارع أو التهديد ب��ه قد تكون 
موجهة إلى حلفائه بل إلى »حزب الله« حتديداً، حتى 
يضغط عليهم من أج��ل تأمني أصوات حلفاء احللفاء 
)كتلة بري( في معركته الرئاس��ية، وهنا كانت الفتة 
نصيحة رئي��س املجلس النيابي، نبي��ه بري، لعون، 

حيث حّذره من مغبة لعبة الشارع.
بن��اء علي��ه، ف��إن »ح��زب الل��ه« س��يعمل عل��ى 
استيعاب هذا الطرح، أو هذا التهديد من خالل إرضاء 
اجلنرال بش��يء ما في مكان آخر، ولن ينجر معه إلى 
لعب��ة الش��ارع الت��ي يلوح به��ا، ألنها س��تصيبه أوالً 
وقبل اجلميع بأضرار كبيرة. وأغلب الظن أن اجلنرال 
عون س��يعود إلى الواقعية في مقاربة هذا املوضوع، 
وس��يجعل م��ن التح��رك رمزي��اً إذا م��ا حص��ل، وفي 
أماك��ن محددة تك��ون مبثابة االحتفاظ مب��اء الوجه، 
أو س��يقبض ثمن أي تراجع في أماكن أخرى قد تكون 
مزيداً من التن��ازل ملصلحة وزرائه في احلكومة، وفي 

االدارات.
يبقى ش��يء واحد، وهو أن تلوي��ح وتهديد عون 
كان غالب��اً م��ا يتوج��ه إل��ى الرئيس س��عد احلريري 
لرئاس��ة  )ع��ون(  انتخاب��ه  م��ن  موقف��ه  لتحدي��د 
اجلمهوري��ة، في حني أن احلريري ليس مس��ؤوالً عن 
ذلك، اللهّم إال إذا كان يس��تعجل الرجوع إلى الس��رايا 

الكبيرة.{

وبالتال��ي إن لعب��ة الش��ارع تعني في م��ا تعنيه في 
حلظ��ة م��ن حلظاته��ا، ان��زالق البل��د نح��و الفوضى 
الكامل��ة والش��املة، خاص��ة إذا م��ا ش��عرت مكونات 
معينة مبزيد من االحباط، أو مبحاولة لالنقالب على 
النظ��ام السياس��ي القائم لف��رض مع��ادالت جديدة، 
وعلي��ه فإن ذلك ق��د يدخل البل��د في دوام��ة املجهول 
الت��ي قد ميلك البعض فيها قرار النزول إلى الش��ارع، 
ولكن��ه بكل تأكي��د قد ال ميل��ك قرار اخل��روج منه، وال 
كيفي��ة ه��ذا اخل��روج، أو كلفة ه��ذا اخل��روج، وعليه 
فإن »التي��ار الوطني احلر« ينبغ��ي أن يفّكر ملياً قبل 
اإلقدام على هذه اخلطوة حتى ال تكون خطوة تش��به 
ف��ي نتائجها على املس��يحيني، ما س��ّمي يوم��اً حرب 

»توحيد البندقية«.
وأم��ا ملاذا يلّوح »التيار الوطني احلر« بالش��ارع 
كخي��ار قد يلج��أ إليه م��ن أج��ل حتقيق مطالب��ه، وال 
س��يما في رئاس��ة اجلمهورية، فلعلّه يوج��ه تهديده 
إل��ى م��ن يعتبره��م خصوم��ه ف��ي السياس��ة، حت��ى 

رئيس��اً للجمهورية. فهل يلجأ »التيار الوطني احلر« 
فعالً إلى الشارع؟ وملاذا؟ وهل يقبل معه حلفاؤه بهذا 

اخليار؟ وإلى أين ميكن أن متضي األمور؟
مما ال ش��ك فيه أن لعبة الش��ارع في لبنان لعبة 
خطي��رة ومكلفة ج��داً، فالوضع في اجل��وار اللبناني 
مش��تعل بش��كل كبي��ر، وه��ا نح��ن ن��رى أن معظ��م 
الوساطات واالتصاالت تفشل حتى اآلن في التوصل 
إلى اتفاق لوقف نار حقيقي، سواء في سوريا أو حتى 
ف��ي اليمن أو ف��ي الع��راق، والصراع يأخ��ذ يوماً بعد 
يوم بع��داً طائفياً أو مذهبياً، واحلال��ة في لبنان على 
مس��توى االس��تقرار األمني ليس��ت على ما ي��رام كما 
تظهر ف��ي يوميات اللبنانيني، فالبلد يعيش حالة من 
االحتق��ان الكبير على املس��تويات كافة، ويكاد ينفجر 
في أية حلظة، وحالة االحباط التي تعيش��ها شرائح 
كثيرة من اللبنانيني، قد جتد بعضها في لعبة الشارع 
متنفس��اً للخ��روج مل��ا ميك��ن أن تظنها حال��ة أفضل. 
والتعبئة –لأس��ف – موج��ودة وقائمة عند اجلميع، 

وائل جنم - كاتب وباحث
تعقد يوم الثامن والعش��رين من الش��هر اجلاري 
جلس��ة جدي��دة النتخ��اب رئي��س للجمهوري��ة ه��ي 
اجللس��ة رقم 45، وال يبدو أن جديداً قد طرأ على ملف 
الرئاس��ة لناحي��ة تأم��ني النصاب القانوني جللس��ة 
االنتخ��اب م��ن أج��ل اختيار مرش��ح من املرش��حني. 
فاملواق��ف عل��ى حاله��ا ول��م يط��رأ عليه��ا اي تط��ور 
ايجابي. كتلة املس��تقبل دحضت كل الش��ائعات التي 
ت��رددت خالل االي��ام املاضية ع��ن إمكاني��ة أن يدفع 
الرئي��س س��عد احلري��ري بن��واب كتلت��ه لينتخب��وا 
اجلنرال ميشال عون رئيس��اً في اجللسة املقررة يوم 
28، وأكدت بعد اجتماعها االسبوعي الثالثاء املاضي 
أنها ال تزال تتمس��ك بترشيح النائب سليمان فرجنية 
لرئاس��ة اجلمهورية، ب��ل طلبت أكثر م��ن ذلك عندما 
طالبت »حزب الله« بتأمني االصوات ملرشحه ميشال 
عون إذا كان جاداً فعالً بإيصاله إلى س��دة الرئاس��ة، 
وذلك من خ��الل العمل على إقن��اع الرئيس نبيه بري 
بانتخاب��ه. وف��ي مقاب��ل ذلك، أك��د »حزب الل��ه« أنه 
متمس��ك بعون مرش��حاً وحيداً لرئاس��ة اجلمهورية، 
وهو ما أعلنه نائب األمني العام للحزب، نعيم قاس��م، 
ورئيس »كتلة الوف��اء للمقاومة«، محمد رعد، وهو ما 
يجعل ميش��ال عون متمس��كاً أيضاً بترشحه، رافضاً 
التخلي عن هذا الترشح. وبالطبع فإن بقية االطراف 
السياس��ية والكتل النيابية متمس��كة أيض��اً مبوقفها 
س��واء إلى جان��ب هذا املرش��ح أو ذاك. إال أن الش��يء 
اجلدي��د في كل هذا املل��ف الذي ال يزال ي��راوح مكانه 
من��ذ أكثر من س��نتني ونصف، ه��و التهدي��د باللجوء 
إلى الشارع الذي بدأ يلّوح به »التيار الوطني احلر«، 
والذي س��بقته مقاطعة وزراء التيار جلسة احلكومة 
حتت عن��وان امليثاقية، وقد أخ��ذ التيار الوطني احلر 
يكثر خالل االيام املاضية بالتهديد والتلويح بالنزول 
إلى الش��ارع من أجل الضغط النتخاب ميش��ال عون 

الملف الرئاسي والتهديد بالشارع.. مخاطر االنزالق نحو المجهول!

كلمة األمان
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لبنان والنزوح السوري.. خطاب الكراهية يتقدم الجوانب السياسّية واإلنسانية
تعي��ش الس��احة اللبناني��ة ف��ي ظ��ل جتاذب��ات 
سياس��ية وطائفي��ة عدي��دة، ولع��ل قضي��ة الالجئني 
الس��وريني ف��ي لبنان وم��ا تترك��ه من تداعي��ات على 
مجم��ل األوضاع السياس��ية والطائفي��ة واالقتصادية 
م��ن أبرز القضايا الت��ي تثير خالفات ب��ني اللبنانيني، 
وال س��يما بعد تغليب النواح��ي الطائفية والعنصرية 
ف��ي احلكوم��ة وال س��يما  ال��وزراء  قب��ل بع��ض  م��ن 
الوزيران جبران باسيل وسجعان قزي على النواحي 
السياسية واإلنسانية في التعاطي مع أزمة الالجئني 
الس��وريني التي يحرص رئيس احلكومة متام س��الم 
على إبرازها خشية انعكاس��ها على الواقع السياسي 
واالقتص��ادي ال��ذي يعان��ي من مش��اكل كثي��رة مثل 
الف��راغ الرئاس��ي، واخلالفات حول قان��ون االنتخاب 
وتعطي��ل عم��ل احلكوم��ة ومجل��س الن��واب، إضافة 
إلى الوج��ود الس��وري الذي يش��كل عبئاً كبي��راً على 

االقتصاد اللبناني.
في ظل هذه األجواء شارك لبنان في مؤمتر »قمة 
األمم املتح��دة حول حت��ركات الالجئ��ني واملهاجرين« 
بوفد حكومي ترأس��ه الرئيس سالم، ومبشاركة وزير 
اخلارجية جبران باس��يل الذي س��بق الرئيس س��الم 
ال��ى نيوي��ورك، وكانت له كلمة ف��ي »املؤمتر اإلقليمي 
األول للطاقة االغترابية اللبنانية في أميركا الشمالية« 
حت��دث فيه��ا ع��ن »مواجه��ة لبن��ان ضغوط��اً ملن��ح 
اجلنس��ية ملن جلأ إل��ى أراضينا« وأعل��ن رفضه حلق 
امل��رأة اللبنانية في اعطاء جنس��ية ألبنائه��ا إذا كانت 
متزوجة بفلس��طيني أو س��وري، وبرر موقفه بالقول: 
»ألن دس��تورنا هكذا، وتركيبتنا هكذا، ولبناننا هكذا، 
ال أعطي اجلنس��ية ل�400 ألف فلس��طيني... ألن بلدنا 
س��يصبح فارغاً عندها م��ن اللبنانيني«، وه��و ما أثار 
ضجة سياس��ية وحقوقية بس��بب مواقفه العنصرية 
م��ن النازح��ني الفلس��طينيني والس��وريني عل��ى وجه 
اخلصوص، مع مالحظة أن مؤمتر »قمة األمم املتحدة 
ح��ول حت��ركات الالجئ��ني واملهاجرين« اله��دف منه 
إط��الق حمل��ة أممية جدي��دة بعن��وان »مع��اً - كفالة 
االحت��رام والس��المة والكرام��ة للجميع« وه��ي تدعو 

الدول واملجتمعات الى »دحض خطاب الكراهية«.
فهل يس��تطيع لبنان في ظل التباينات الرس��مية 
م��ن قضي��ة الالجئ��ني الس��وريني أن يحقق مكاس��ب 
سياس��ية واقتصادي��ة حتف��ظ اس��تقراره السياس��ي 
واالقتصادي، أم ان هذه التباينات س��ترتد سلباً على 

لبنان واللبنانيني؟
ف��ي البداي��ة ال ب��ّد م��ن التوق��ف أوالً عن��د الرؤية 

الروسية لقضية الالجئني السوريني في لبنان.
فالرئي��س س��الم ف��ي كلمت��ه أم��ام مؤمت��ر »قمة 
األمم املتح��دة حول حت��ركات الالجئ��ني واملهاجرين« 
أعط��ى األولوية للتأثي��رات السياس��ية واالقتصادية 
لوجود ه��ذا العدد الكبير من النازحني الس��وريني في 
لبن��ان والذين اصبحوا »يش��كلون ما يوازي ثلث عدد 
الس��كان«، واعتبر »إن هذا الدفق الهائل واملفاجئ من 
النازحني يس��بب مش��اكل خطيرة الس��تقرارنا وأمننا 
واقتصادن��ا وللبن��ى اخلدماتي��ة العام��ة«، وتوج��ه 
الى األم��ني العام لأمم املتحدة بان ك��ي مون بالقول: 
»إنني واثق من أنك تتفق معي بأنه ما لم تبذل األسرة 
الدولي��ة جه��وداً كبي��رة ف��ي هذا املج��ال، ف��إن لبنان 
مع��رض خلط��ر االنهي��ار«، وطال��ب املجتم��ع الدولي 
بالتحرك إليجاد حل سياسي يسمح بعودة الالجئني 
الى بالدهم والى تقدمي مس��اعدات الى لبنان ملواجهة 

هذه األزمة الكبيرة.
لكن هذا اخلطاب الرس��مي للرئيس س��الم والذي 
يتماه��ى بش��كل أو بآخر م��ع املخاوف املس��يحية من 
النزوح الس��وري في لبن��ان، وإن كان ذل��ك من الباب 
االقتصادي واإلنس��اني، ال يتفق م��ع خطاب الكراهية 
ال��ذي يطلقه وزي��ر اخلارجية جبران باس��يل، ووزير 
العمل س��جعان قزي دومنا اعتبار لتأثيرات مواقفهم 

على باقي اللبنانيني.

فالوزير جبران باس��يل يعي��ش في ظل هاجس 
تهدي��د الوج��ود املس��يحي ف��ي لبن��ان، س��واء عبر 
الالجئني الس��وريني أو عبر النازحني الفلس��طينيني 
ولذلك ال هم له إال مواجهة هذه الضغوط التي »تهدد 
التركيب��ة الفري��دة اللبناني��ة«، والتركيب��ة الفريدة 
اللبنانية ه��ي التي تدفع الوزير جبران باس��يل إلى 
الذهاب الى مختلف أصقاع األرض إلقناع اللبنانيني 
املس��يحيني الذين هاجر أجدادهم وآباؤهم من لبنان 
أيام العثمانيني والفرنس��يني من أج��ل التقدم بطلب 

اس��تعادة اجلنس��ية اللبنانية، وحزب الكتائب رفع 
الفتة كت��ب عليها »ذه��ب العثمانيون والس��وريون 
وبق��ي لبن��ان« وه��و م��ا يكش��ف اخللفي��ة الطائفية 
الت��ي تتعامل بها األحزاب املس��يحية مع الوجودين 
اجلوان��ب  ع��ن  بعي��داً  والفلس��طيني،  الس��وري 
االقتصادية واإلنس��انية، ألن الهاج��س الطائفي هو 
األس��اس لدى هذه القوى كما يبدو من املواقف التي 

يطلقونها.
االقتصادي��ة  االعتب��ارات  ع��ن  بعي��داً  لك��ن 

الت��ي  لبن��ان  ال��ى  الس��وري  للن��زوح  واإلنس��انية 
يلج��أ إليها الرئي��س س��الم أو االعتب��ارات الطائفية 
والعنصري��ة التي يحملها الوزير جبران باس��يل، ما 

هي مسؤولية لبنان جتاه هذا النزوح؟
ق��د يعتب��ر البع��ض ه��ذا الس��ؤال غريب��اً نوعاً 
ما لناحية مس��ؤولية لبنان الرس��مي املباش��رة عن 
ارتفاع نسبة النزوح السوري إلى لبنان، لكن عندما 
نعل��م أن ح��زب الل��ه املمثل ف��ي احلكوم��ة بوزيرين 
والذي يش��ارك بآالف املقاتلني في القتال في سوريا 
إل��ى جانب النظ��ام الس��وري، والذي كانت ل��ه اليد 
الطول��ى في تدمي��ر وتهجير القرى واملدن الس��ورية 
القريبة من احلدود اللبنانية وال س��يما في الزبداني 
والقصي��ر وريف حم��ص وغيرها م��ن املناطق ندرك 
متاماً مسؤولية احلكومة اللبنانية أو فريق أساسي 
فيها عن مش��كلة النزوح الس��وري ال��ى لبنان، وهي 
قضية يتنبه إليها املجتمع الدولي ويحملها للحكومة 
اللبناني��ة الت��ي تس��عى عاجزة ال��ى احلصول على 

مساعدات الى لبنان.
باختصار، خطاب الكراهية، ومشاركة فريق من 
اللبنانيني في القتال بس��وريا ال يس��محان مبعاجلة 
الن��زوح الس��وري الى لبن��ان معاجلة س��ليمة. فهل 
توح��د احلكومة اللبنانية موقفها أوالً قبل أن تتوجه 

إلى املجتمع الدولي لطلب املساعدات؟{
بسام غنوم

تيار المستقبل يواصل االستعداد لمؤتمره العام

التحديات تتزايد والخيارات تضيق
يواص��ل تيار املس��تقبل اس��تعداداته التنظيمية 
والسياسية واإلعالمية واللوجيس��تية لعقد مؤمتره 
خيارات��ه  ح��ول  مفّصل��ة  مناقش��ة  وإج��راء  الع��ام 
السياس��ية املستقبلية، وقد أش��ارت بعض األوساط 
اإلعالمي��ة إلى اتخاذ قرار من قبل رئيس التيار س��عد 
احلري��ري بتأجيل انعقاده إلى ش��هر تش��رين الثاني 
املقب��ل، وذل��ك الس��تكمال التحضي��رات ولك��ي يأخذ 
احلري��ري الوق��ت الكاف��ي ملعاجل��ة املش��كالت الت��ي 
تواجه��ه مالي��اً وسياس��ياً وتنظيمياً، في ظ��ل ازدياد 
التحديات وتراجع اخلي��ارات، مع أن بعض املصادر 
املس��ؤولة في التي��ار أوضحت ف��ي اتص��ال معها أن 
موع��د تش��رين األول ل��م يك��ن نهائي��اً، وأن حتدي��د 
موع��د إقام��ة املؤمتر ف��ي النصف الثاني من تش��رين 
الثاني ليس محس��وماً وان املوعد املؤكد سُيعلَن فور 

استكمال التحضيرات.
فما هي أب��رز التحديات اجلدي��دة التي يواجهها 
التيار؟ وم��ا هي اخليارات املتوقع��ة في ظل احلديث 
ع��ن ضيق هذه اخلي��ارات والصعوب��ات التي تواجه 

التيار بغّض النظر عن أي خيار سيعتمده؟
التحديات اجلديدة

بداي��ة، م��ا ه��ي أب��رز التحدي��ات اجلدي��دة التي 
يواجهه��ا التيار منذ إع��الن إقامة مؤمت��ره العام بعد 
االنتخابات البلدية األخيرة واخلس��ائر التي واجهها، 

وال سيما في طرابلس؟
املطلع��ون على أوض��اع تيار املس��تقبل الداخلية 
وعلى أوضاع رئيس��ه الشيخ سعد احلريري يؤكدون 
أن التيار واحلريري ليس��ا في أفض��ل حاالتهما اليوم 
وبعد مرور نحو العشر س��نوات على تسلم احلريري 
القيادة وبعد خمس س��نوات على حتوي��ل التيار إلى 

حزب منظم.
ولعل ما قاله رئيس احلزب التقدمي االش��تراكي 
ولي��د جنب��الط في ح��واره م��ع مرك��ز كارنيغ��ي عن 
أوض��اع احلريري وتراجع��ه وضعفه، يش��كل أفضل 
ش��هادة معلنة، وإن كانت هن��اك معلومات ومعطيات 

عديدة تؤكد هذه احلالة.
وم��ن الش��واهد واألدل��ة الت��ي تش��ير إل��ى حجم 

التحديات التي يواجهها تيار املستقبل ورئيسه:
أوالً: ازدياد حاالت االعتراض على قيادة الش��يخ 
س��عد احلري��ري داخ��ل التي��ار وخارج��ه، ولعل منو 
ظاهرة الوزير املس��تقبل اللواء أشرف ريفي واحلديث 
عن تباينات عديدة داخل التيار يؤكدان هذه األجواء.

ثانياً: تفاقم األزمة املالية للحريري وانعكاس��ها 

عل��ى أوض��اع التي��ار ومؤسس��اته، م��ا أدى إلى طرد 
مئ��ات املوظف��ني ف��ي لبن��ان دون دف��ع التعويضات 
لهم، واألزمة اخلانقة ملؤسس��ة سعودي أوجيه التي 
تضم عش��رات اآلالف من املوظف��ني، إضافة إلى تعثر 
بقي��ة مؤسس��اته املالي��ة واالقتصادي��ة، وع��دم قيام 
املس��ؤولني الس��عوديني بإنقاذ احلريري زاد من هذه 

املشكالت.
ثالثاً: فش��ل اخليارات السياس��ية الت��ي اعتمدت 
حت��ى اآلن، إن على مس��توى االنتخابات الرئاس��ية أو 
اإلدارة احلكومي��ة، م��ا جع��ل احلريري أم��ام خيارات 
صعب��ة، فإم��ا االس��تمرار بترش��يح النائ��ب س��ليمان 
فرجنية، وه��ذا وصل إل��ى حائط مس��دود، أو الذهاب 
إل��ى تبن��ي ترش��يح العم��اد ميش��ال عون، وس��يكون 
لذلك انعكاس��ات س��لبية، أو االجتاه إلى قلب الطاولة 
واالس��تقالة من احلكومة ووقف احلوار مع حزب الله، 
ما يعني أخذ البلد إلى مرحلة جديدة من التصعيد، وال 

أحد يدري إلى أين ستصل األوضاع.
رابع��اً: التط��ورات واألوض��اع اإلقليمي��ة الت��ي ال 
تس��ير في االجتاه ال��ذي أراده احلريري وس��عى إليه 
في الس��نوات األخيرة، وهذا ما أكده أيضاً النائب وليد 

جنبالط في حواره مع كارنيغي.
اخليارات املستقبلية

لكن م��ا هي اخلي��ارات املتوق��ع ان يتخذه��ا تيار 
املس��تقبل ف��ي املرحل��ة املقبلة، ف��ي ض��وء التحديات 

املختلفة؟

املص��ادر املس��ؤولة ف��ي تي��ار املس��تقبل تق��ول 
اخلي��ارات  كل  ت��درس  ت��زال  ال  التي��ار  قي��ادات  إن 
واالحتماالت، وان االستمرار بترشيح النائب سليمان 
فرجني��ة ال ي��زال قائم��اً بانتظار عودة الش��يخ س��عد 

احلريري من اخلارج، وإن كل االحتماالت قائمة.
الداخلي��ة  التي��ار  بأوض��اع  يدق��ق  م��ن  لك��ن 
والسياس��ية والتنظيمية يصل إل��ى نتيجة واضحة، 
ان تي��ار املس��تقبل لي��س في أفض��ل حاالت��ه وان أي 
خيار س��يتخذه إن كان على املس��توى السياس��ي أو 
التنظيمي أو الداخلي سيكون له تداعيات عديدة وان 
اخلس��ارة واقع��ة، لكن املهم حس��ب اللغ��ة التجارية 
واملالي��ة: حتديد اخلس��ائر واحلفاظ على الرأس��مال 

األساسي كي ال تكون اخلسارة كبيرة ونهائية.
في ض��وء هذه املعطي��ات تقول بع��ض املصادر 
الدولي��ة  اللبناني��ة، وتؤيده��ا اجله��ات  السياس��ية 
العدي��دة، ان الذه��اب إلى تس��وية ش��املة م��ع بقية 
الفرقاء اللبنانيني تش��مل رئاسة اجلمهورية وقانون 
االنتخاب��ات واالتف��اق على وض��ع احلكوم��ة املقبلة 
وسياس��اتها العام��ة ق��د يك��ون اخلي��ار األفض��ل إن 
لتيار املس��تقبل وللبلد بش��كل ع��ام، ألن احلفاظ على 
االس��تقرار وحماية املؤسس��ات القائم��ة، وخصوصاً 
املؤسسات األمنية، يجب ان يكون األولوية، وإال فإننا 
قادمون على أزمة كبرى ال أحد يعرف مداها واجلميع 

سيكون خاسراً منها.{
قاسم قصير

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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الجماعة اإلسالمية في لبنان تستقبل المهنئين بعيد األضحى المبارك

بيروت
اس��تقبلت قي��ادة اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي بيروت 
املهنئني بعيد األضحى املب��ارك وذلك صباح اليوم األول 
ف��ي مركزه��ا مبنطقة عائش��ة ب��كار، وكان في اس��تقبال 
املهنئ��ني األمني الع��ام الس��ابق إبراهيم املص��ري، نائب 
األمني العام مصطفى خير، النائب عماد احلوت، وحش��د 

من الشباب.
وم��ن أب��رز املهنئ��ني مبناس��بة العي��د: ممث��ل تيار 
املس��تقبل النائ��ب عم��ار ح��وري، وف��د جمعية اإلرش��اد 
واإلص��الح، عمر غن��دور، ممثل حركة حم��اس ابو العبد 
مشهور، اإلخوة في جلنة مسجد الروضة، مخاتير أحياء 
بيروت، رئيس جمعية التربية اإلس��المية القاضي راشد 
طقوش، عضو بلدية بيروت مغير س��نجابة، وفد القوات 
اللبنانية عماد واكيم ووهبة قاطيشا، ممثل عن مؤسسة 
العرفان الش��يخ س��امي ابو املنى، وفد اجلمعية اللبناية 
الكردي��ة اخليرية برئاس��ة به��اء الدين حس��ن ومحمود 
سياال، بش��ار ش��بارو رئيس جتمع العائالت البيروتية، 

القاضي الشيخ يحيى الرافعي، العميد عامر خالد.
صيدا

اس��تقبلت قي��ادة اجلماع��ة ف��ي صي��دا واجلن��وب 
الرس��مية  الوف��ود  أّم��ت  حي��ث  مركزه��ا،  ف��ي  املهنئ��ني 
واحلزبية والسياس��ية والعلمائية واالختياريه، وحشد 

من أبناء صيدا واجلوار.
تقدم املهنئني مفتي صيدا واقضيتها الش��يخ س��ليم 
سوس��ان، ممثل محافظ اجلنوب منصور ضّو أمني س��ر 
احملافظ��ة نقوال بو ضاهر، مطارنة صيدا: راعي ابرش��ية 
صيدا ودير القمر للروم امللكيني الكاثوليك املطران الياس 
ح��داد، متروبولي��ت صي��دا وص��ور ومرجعي��ون للروم 
األرثوذكس املطران الياس كفوري، راعي أبرش��ية صيدا 
ودي��ر القم��ر املطران الي��اس نّصار،  رئي��س بلدية صيدا 
املهندس محمد السعودي، رئيس بلدية الهاللية سيمون 
مخول، رئيس بلدية البرامية جورج سعد، رئيس بلدية 
بقسطا ابراهيم مزهر، رئيس بلدية عني الدلب داني جبور 
يرافقه مختار البلدة مارك احلاج، قائد منطقة اجلنوب في 
قوى األمن الداخلي العميد سمير شحادة، املدير اإلقليمي 
لالمن العام في اجلنوب الرائد علي قطيش يرافقه النقيب 
زياد األوس��طه، السفير الس��ابق عبد املولى الصلح، وفد 
تيار املس��تقبل برئاس��ة منس��قها في اجلن��وب د. ناصر 
حمود، وفد حركة حماس برئاس��ة مس��ؤولها السياسي 
علي بركة، وفد »املرابطون« برئاس��ة أبو أسامه غزاوي، 
وف��د جبه��ة التحري��ر الفلس��طينية برئاس��ة ابو س��عيد 
اليوس��ف، وف��د اجلبه��ة الدميقراطية لتحرير فلس��طني 
برئاس��ه أبو ايهاب، وف��د حركة اجلهاد برئاس��ة ممثلها 
في لبنان ش��كيب العين��ا، وفد حزب التحرير اإلس��المي 
برئاس��ة املهندس بالل زيدان، وفد هيئة علماء املسلمني 
في لبنان، وفد مجلس علماء فلس��طني برئاس��ة الش��يخ 
محم��د موعد، رئيس غرفة التج��ارة والصناعة والزراعة 
في اجلنوب االس��تاذ محمد صالح ونائبه عمر دندشلي، 
رئيس رابطة أطباء صيدا الدكتور نزيه البزري، الدكتور 
نبي��ل الراعي، الدكتور هش��ام قدورة، وف��د جلنة احلوار 
والتنمي��ة برئاس��ة أمي��ل إس��كندر، وف��د مخاتي��ر صيدا 
برئاس��ة نائب الرئيس احمد القنواتي، رابطة األس��اتذة 

برئاس��ة االستاذ وليد جرادي، رئيس السجل العدلي في 
صيدا فراس معطي، جمعية الش��رحبيل، كشافة اجلراح 
وكش��افة املس��لم وكش��افة املس��تقبل وقدام��ى كش��افة 
اجل��راح، وفد ش��رطة بلدي��ة صيدا برئاس��ة املؤهل بالل 
الصي��اد، الس��يد عدنان الزيب��اوي، احلاج عب��د الوهاب 
حمود، احلاج س��امي القطب واحلاج ابو زاهر دندشلي، 

ووفود شعبية من أحياء مدينة صيدا واجلوار.
برجا وشحيم

اس��تقبلت اجلماع��ة في جب��ل لبن��ان املهنئني بعيد 
االضح��ى ف��ي كل م��ن برج��ا وش��حيم، وذلك ثان��ي أيام 

العيد.
فف��ي برجا اس��تقبل مجل��س احملافظ��ة املهنئني في 
قاع��ة مس��جد الدمياس��ي، بحض��ور قي��ادة اجلماع��ة، 
حيث اّمت العديد من الش��خصيات السياس��ية ورؤساء 
البلديات واالحزاب واجلمعيات واألندية، ووفد من حزب 
الوطني��ني االح��رار، الق��وات اللبناني��ة، تيار املس��تقبل، 
احلزب التقدمي االش��تراكي، حركة أمل وحزب الطليعة. 
كما زار مهنئاً رئيس بلدية برجا االس��تاذ »نشأت حمّية« 
عل��ى رأس وفد من اعضاء البلدية ورئيس بلدية كترمايا 
محمد جنيب حس��ن ورئي��س بلدية ج��درا األب جوزيف 
ق��زي، رئيس بلدية ومختار بلدة ضه��ر املغارة ووفد من 
مش��ايخ العرفان برئاس��ة الش��يخ »زين الدين« واملدير 
العام الس��ابق لقوى األم��ن الداخلي الل��واء علي احلاج، 

وجمع كبير من أهالي برجا والبرجني.
وفي ش��حيم اس��تقبل مجلس احملافظة املهنئني في 
مركز الدعوة اإلسالمية بحضور رئيس مجلس احملافظة 
املهن��دس محمد قداح، رئيس دائ��رة التربية في اجلماعة 
الش��يخ أحم��د عثمان، املس��ؤول السياس��ي احل��اج عمر 
سراج، ومسؤول مكتب ش��حيم الشيخ أحمد فواز، حيث 
تق��دم املهنئ��ني النائ��ب محم��د احلج��ار ممثالً باالس��تاذ 
محم��ود احلجار عل��ى رأس وف��د، رئيس احت��اد بلديات 
اقليم اخلروب الش��مالي املهن��دس زياد احلجار، ورئيس 
بلدية ش��حيم الس��فير زيان الصغير عل��ى رأس وفد من 
البلدية إضافة الى وفد من مخاتير ش��حيم ومختار بلدة 
الس��عديات على رأس وف��د من بلدات داري��ا، حصروت، 
وعان��وت، علم��اء دي��ن، خطب��اء وائمة املس��اجد، مديرو 

مدارس فعاليات اجتماعية ورياضية.
طرابلس والضنية

اس��تقبل األمني العام للجماعة اإلسالمية في لبنان 
األس��تاذ ع��زام األيوب��ي وقي��ادة اجلماعة ف��ي طرابلس 
والشمال املهنئني بعيد األضحى املبارك في مركز الدعوة 
وم��ن أبرز  املهنئني الدكتور س��عد الدي��ن فاخوري ممثالً 
النائ��ب روبي��ر فاضل، واملخت��ار مصطفى كب��ارة، ممثالً 
النائ��ب محمد عبد اللطيف كب��ارة ورئيس احتاد بلديات 
الفيح��اء املهن��دس أحم��د قم��ر الدي��ن وأعض��اء املجلس 
البلدي في طرابلس، رئيس بلدي��ة القلمون احلاج طالل  
دنك��ر وبع��ض أعض��اء مجلس بلدي��ة القلم��ون، وعضو 
املجلس اإلسالمي الشرعي األعلى الشيخ مظهر احلموي، 
ووفد ش��بابي برئاس��ة القيادي في تيار املستقبل العقيد 
املتقاع��د عميد حم��ود، ووفد حرك��ة املقاومة اإلس��المية 
حم��اس برئاس��ة احلاج جم��ال الش��هابي، ووف��د التيار 
الوطني احلر برئاسة طوني ماروني، وعدد من مختاري 

التربوي��ة  والفعالي��ات  العلم��اء  م��ن  وحش��د  املناط��ق 
والنقابي��ة والوفود الش��عبية من مختل��ف املناطق. كما 
اس��تقبلت قيادة اجلماعة اإلسالمية في الضنية املهنئني 

في مركز اجلماعة في سير.
عكار

استقبلت قيادة اجلماعة اإلسالمية/عكار مبركزها 
في حلبا وفود املهنئني بعيد األضحى املبارك.

ومن ابرز املهنئني: سماحة املفتي الشيخ زيد زكريا، 
س��يادة مط��ران ع��كار وتوابعه��ا باس��يليوس منصور، 
واألب نايف اس��طفان، النائب نضال طعمة، مكتب دولة 
الرئي��س جني��ب ميقات��ي ممثالً باألس��تاذ محمد حس��ني 
واألستاذ أس��امه الزعبي عضو مجلس أوقاف عكار، وفد 
القوات اللبنانية برئاس��ة فارس الصراف، روبير النشار 
مس��ؤول الكتائب اللبنانية في إقلي��م اجلومة على رأس 
وفد، طوني عاصي منسق التيار الوطني احلر في عكار، 
جيمي جبور عضو املكتب السياس��ي ف��ي التيار الوطني 
احلر، ممث��ل عن اجلامع��ة املرعبية خالد راغب، غس��ان 
خوري مدير دائ��رة كهرباء عكار، احملام��ي خالد الزعبي 
رئي��س اجلمعي��ة احلميدي��ة االس��المية عل��ى رأس وفد 
من مدراء م��دارس احلميدية، رؤس��اء االحتاد ورؤس��اء 
البلديات في عكار، رؤس��اء الروابط واملخاتير في عكار، 

وفد من )الدعوة والتبليغ( في عكار. 
حاصبيا-مرجعيون

ومرجعي��ون  حاصبي��ا  ف��ي  اجلماع��ة  اس��تقبلت 
املهنئ��ني بعي��د األضح��ى ف��ي مركزه��ا الرئيس��ي ف��ي 
الهبارية، وذلك ثاني أيام عيد األضحى، بحضور عضو 
املكتب السياس��ي للجماعة الشيخ وائل جنم، ومسؤول 

منطقة حاصبيا ومرجعيون في اجلماعة وسيم سويد، 
وأعضاء قي��ادة اجلماعة في املنطقة. وق��د حضر مهنئاً 
عض��و املجل��س املذهبي الدرزي الش��يخ غالب س��ليقا، 
جنل كبير مشايخ البياضة الشيخ سلمان شجاع ممثالً 
والده، ممثل املطران الياس كفوري، رئيس مكتب شعبة 
املعلوم��ات في حاصبيا الرائد فاروق س��ليقا، وفود من 
تيار املس��تقبل، احلزب الش��يوعي اللبناني، هيئة أبناء 
العرق��وب، جمعية أجي��ال، جمعية العائل��ة احليدرية 
ف��ي مرجعيون، جمعية الكش��اف املس��لم، علم��اء دين 
وخطب��اء وأئمة مس��اجد، رؤس��اء بلدي��ات ومختارون 
ومديرو مدارس، فعاليات اجتماعية ورياضية وحشود 

من األهل واحملبني واالنصار. 
البقاع

استقبلت اجلماعة في البقاع املهنئني بعيد األضحى 
بقاع��ة مركزها ف��ي برالياس، وذلك بحضور مس��ؤولها 
التنظيمي مالك أبو نوح، ومس��ؤولها السياسي علي أبو 

ياسني، وقيادة اجلماعة، وذلك صباح يوم الثالثاء.
وكان م��ن أب��رز املهنئ��ني: النائ��ب ايل��ي مارون��ي، 
النائ��ب أنط��وان أبو خاط��ر، النائب ش��انت جنجنيان، 
النائ��ب انط��وان س��عد، النائ��ب عاصم عراج��ي، عميد 
كلي��ة اآلداب في اجلامع��ة اللبنانية الدكت��ور محمد أبو 
علي، مس��ؤول اجلبه��ة الدميقراطية لتحرير فلس��طني 
عبد الله كامل، مس��ؤول حركة فتح ف��ي البقاع الدكتور 
نضال ع��زام، مس��ؤول العالقات السياس��ية في حركة 
حماس بسام خلف، األمني العام جلبهة االنقاذ الدكتور 
خال��د عبد الفتاح، مخاتير ولفيف م��ن الفعليات ووفود 

شعبية.

صيدابيروت

جبل لبنان

عكار

البقاع
حاصبيا



األمـان - العــدد 1229 - 23 أيلول 2016م6 األمان اإلقليمي

غارات مكثفة ببراميل متفجرة على حلب
والجيش الحّر يستعيد مواقع افتقدها بشمال المدينة

أردوغان يدعو إلى حل سياسي فوري ألزمة سوريا
ويقول إنه ينبغي فرض »حظر الطيران« بالمناطق المحررة من »داعش« 

ش��هدت مدين��ة حل��ب قصف��اً مكثف��اً ب�البراميل 
املتفجرة التي ألقتها مروحيات تابعة ل�قوات النظام 
السوري، استهدف عدة أحياء ُمحاصرة في املدينة.

وقال مصدر صحفي إن قوات النظام واملليشيات 
املوالي��ة ل��ه هاجم��ت مواق��ع املعارض��ة ف��ي مخيم 
حن��درات ش��مال مدينة حل��ب. وأض��اف أن الهجوم 
تزامن م��ع غارات من طائرات روس��ية عل��ى املخيم 

وعلى معامل الشقيف املجاورة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن مسلحي 
جبهة فتح الش��ام هاجموا قوات النظام في الشقيف 
القريب��ة من املخيم، وس��يطروا على ج��زء من طريق 
الكاس��تيلو، وإن ق��وات النظ��ام ص��ّدت هجوماً ممن 
وصفتهم مبتش��ددين على األطراف الشمالية حللب 
بدعم من س��الح اجلو الروسي، وقتلت أربعني منهم 

وفق قولها.
وكان مصدر صحفي قد أفاد مبقتل 45 شخصاً، 
وج��رح عش��رات ف��ي قصف م��ن النظ��ام الس��وري 
وطائ��رات روس��ية على حل��ب وريفه��ا الغربي بعد 
س��اعات من انتهاء اتفاق الهدنة األمريكي الروس��ي 

الذي استمر سبعة أيام.
مناطق أخرى

وف��ي ريف دمش��ق، أفاد ناش��طون ب��أن النظام 
اس��تهدف بالقص��ف املدفع��ي محي��ط مخي��م خ��ان 
الش��يخ بالغوطة الغربية. كما ش��ن طي��ران النظام 
غارتني جوّيتني مس��تهدفاً بلدة الريح��ان بالغوطة 

الشرقية.
وفي محافظة حمص جت��ددت الغارات اجلوية 
على مدينتي تلبيس��ة والرس��ن وقري��ة الفرحانية، 
م��ا أدى إلى مقتل ثالثة أش��خاص وس��قوط أكثر من 

عشرين جريحاً.
وف��ي محافظ��ة إدل��ب )ش��مال غ��رب س��وريا( 
انفجرت عبوة ناس��فة مزروعة على طريق سراقب-
مع��ّرة النعم��ان ف��ي س��يارة كان يقله��ا عناصر من 
حركة أحرار الش��ام التابعة للمعارضة، ما أدى إلى 

دع��ا الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان إلى 
حل سياسي فوري لتس��وية األزمة في سوريا، مؤكداً 
أن اخلوف من اإلس��الم صار مصطلح��اً بديالً للتفرقة 

العنصرية.
وفي كلمته أم��ام اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة 
أك��د أردوغ��ان أن عملي��ة درع الف��رات ع��ززت موق��ف 
املعارض��ة الس��ورية املعتدل��ة ف��ي مواجه��ة تنظي��م 
الدولة اإلس��المية، مش��يراً إلى أن العملي��ة تهدف إلى 

تأسيس السالم واألمن باملنطقة.
وق��ال أردوغ��ان إن 2.7 مليون س��وري وثالثمئة 
ألف عراقي يعيشون الجئني في تركيا من دون متييز، 
مش��يراً إل��ى أن بالده لم تتس��لم أي مس��اعدات مالية 

مقتل خمسة عناصر وسقوط عدد من املصابني. 
اجليش احلر يستعيد مواقع 

ف��ي س��ياق منفصل اس��تعاد اجليش الس��وري 
احلر مواقع س��يطر عليه��ا تنظيم الدولة اإلس��المية 
يوم الثالثاء في شمال حلب قرب احلدود مع  تركيا.

وكان مقاتل��و تنظي��م الدول��ة قد ش��نوا هجوماً 
واس��عاً على مواقع للمعارضة املس��لحة وس��يطروا 
على س��ت ق��رى باملنطق��ة احلدودية، لك��ن اجليش 
احل��ر اس��تعاد عدداً م��ن هذه الق��رى بدع��م مدفعي 

وجوي تركي ضمن عملية درع الفرات العسكرية.
وكان اجلي��ش احل��ر قد س��يطر قبل أي��ام على 
قريت��ي قنط��رة وط��اط حمص ف��ي محي��ط الراعي 
بريف حلب الش��مالي، وذلك بع��د معارك مع تنظيم 
الدولة ضمن املرحلة الثالثة من معركة درع الفرات 

العسكرية املدعومة من اجليش التركي.
وقد وس��عت املعارضة املس��لحة نطاق نفوذها 

ملواجه��ة أزم��ة الالجئني املتفاقم��ة، مؤكداً: »س��نبقي 
أبوابنا مفتوحة لكل من يهرب من القمع واالستبداد«. 
ووجه أردوغان خطابه لأوروبيني قائالً »إن األس��وار 
التي تبنونها على حدودكم ليست الطريقة الصحيحة 

حلل أزمة الالجئني«.
وفيما أش��ار أردوغان إلى جن��اح تركيا في تقليل 
ع��دد الالجئني غي��ر النظاميني فيها، فإن��ه انتقد »عدم 
وف��اء االحت��اد األوروبي بوع��ده لتركيا ف��ي ما يخص 

أزمة الالجئني«.
وطال��ب بإص��الح مجل��س األمن لتحقي��ق متثيل 
عادل لدول العالم فيه، مؤكداً أنه »ال ميكن خمس دول 

أن تتحكم في العالم بأسره وتقرر مصيره«.

واقتربت أكثر م��ن محيط مدينة الباب التي تش��كل 
آخ��ر أه��م معاق��ل تنظي��م الدول��ة ف��ي ري��ف حل��ب 

الشرقي.
يذك��ر أن املعارضة الس��ورية املس��لحة أعلنت 
يوم اجلمعة املاضي بدء املرحلة الثالثة من معركة 
درع الفرات املدعومة من تركيا بهدف السيطرة على 

مدينة الباب.
قصف قافلة حلب!!

 وال يزال موضوع قافلة املساعدات التي قصفت 
يتفاع��ل، فقد قال البي��ت األبي��ض إن كل املعلومات 
املس��اعدات  قافل��ة  عل��ى  الهج��وم  أن  إل��ى  تش��ير 
اإلنس��انية املتجه��ة إل��ى حل��ب مت بضرب��ة جوي��ة 
روسية أو سورية وهو ما نفته موسكو، مشيرة إلى 

أن القافلة احترقت ولم تتعرض لقصف كما يقال.
وقال ب��ن رودس نائب مستش��ار األمن القومي 
بالبيت األبيض مس��اء الثالثاء إن الواليات املتحدة 

وانتق��د أردوغان املجتمع الدولي في عدم مباالته 
باملدنيني املتضررين في مناطق النزاعات، مشيراً إلى 

أنه فشل في تطبيق القيم اإلنسانية.
ودعا أردوغان زعم��اء العالم إلى اتخاذ إجراءات 
ضد »الش��بكة اإلرهابية« للمعارض التركي فتح الله 
غول��ن الذي يقيم في الواليات املتحدة، وقال إن معظم 
ال��دول املمثلة في األمم املتحدة معرضة خلطر إرهابي 

كالذي تعرضت له تركيا.
وش��دد عل��ى أن »احملاول��ة االنقالبي��ة ف��ي تركيا 
كان��ت تس��تهدف الدميقراطي��ة ف��ي العالم بأس��ره«، 
معلن��اً فخره بالش��عب الترك��ي الذي واج��ه احملاولة 

االنقالبية ودافع ببطولة عن الدميقراطية.
فرض »حظر الطيران« 

وق��ال الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان: 
»يتعني علينا إبداء موقف حازم، والعمل سوية إلعالن 

املناطق التي قمنا بتأمينها منطقة حظر للطيران«.
وأض��اف أردوغان: »إن س��كان منطق��ة جرابلس 
درع  عملي��ة  بفض��ل  بيوته��م  إل��ى  بالع��ودة  ب��دأوا 
الف��رات، وحتركنا فوراً إلعادة تش��غيل ش��بكة الطاقة 
الكهربائية، والبنية التحتية في املنطقة، وتقوم إدارة 
الط��وارئ والكوارث الطبيعية )آفاد(، والهالل األحمر، 
ومنظمات املجتمع املدن��ي التركي، بتوفير احتياجات 

سكان املنطقة هناك«.
وأردف أردوغان: »نخطط إلنشاء مناطق سكنية 
مجه��زة بكاف��ة االحتياج��ات االجتماعي��ة، ف��ي ه��ذه 
املنطق��ة )احملررة من قبضة داعش بش��مال س��وريا( 

للسكان العائدين من الالجئني السوريني«.
ونفى أردوغان أن تك��ون هناك أية مطامع لبالده 

حتّمل روس��يا مس��ؤولية ضربة جوية عل��ى قافلة 
مس��اعدات في س��وريا، مش��يراً إل��ى أنها »مأس��اة 

إنسانية هائلة«.
 وقال ب��ن رودس للصحفيني: »نحّمل احلكومة 
الروس��ية مس��ؤولية الضرب��ات اجلوي��ة ف��ي ه��ذا 
املج��ال بالنظر إل��ى التزامها مبوج��ب وقف األعمال 
القتالية ووقف العملي��ات اجلوية في مناطق تدفق 

املساعدات اإلنسانية«.
 وأض��اف أن الواليات املتحدة تفضل اس��تمرار 
وق��ف إطالق النار في س��وريا، لكنها تش��عر بالقلق 

إزاء عدم إظهار الروس حسن النية. 
 وق��ال مس��ؤوالن أميركيان في وقت س��ابق إن 
طائرت��ني روس��يتني من طراز س��وخوي-24 حلقتا 
ف��وق قافلة املس��اعدات التي قصف��ت االثنني عندما 

كانت في طريقها ملدينة حلب السورية احملاصرة.
وأضاف املسؤوالن أن معلومات لدى املخابرات 
األميركية دفعتهما الس��تنتاج مسؤولية روسيا عن 

الهجوم.
م��ن جانب��ه، ق��ال منس��ق املعارضة الس��ورية 
رياض حجاب إن لديه��م معلومات مؤكدة تثبت أن 
روس��يا ونظام بشار األس��د وراء الهجوم على قافلة 

األمم املتحدة.
وتأت��ي التصريحات األميركية اجلديدة بعد أن 
قال��ت وزارة الدفاع الروس��ية إن قافلة املس��اعدات 
اإلنس��انية احترق��ت ول��م تتعرض لقص��ف بري أو 

جوي.
وكان 14 ش��خصاً -معظمهم من الهالل األحمر 
الس��وري- قتل��وا بع��د أن ش��نت طائ��رات حربي��ة 
ومروحي��ة غ��ارات عل��ى القافل��ة التي كان��ت تنقل 

مساعدات أممية في ريف حلب الغربي.
مش��اهد  »درس��نا  كوناش��ينكوف:  وق��ال 
التس��جيالت املصورة م��ن املوقع الت��ي التقطها من 
يس��مون أنفس��هم »ناش��طني« بالتفصي��ل ولم جند 

دليالً على أن القافلة تعرضت للقصف بذخيرة«.
وأض��اف: »ال توجد حفر، وهياكل الس��يارات ال 
حتمل آث��ار الضرر املتناس��ب مع االنفج��ارات التي 

تسببها قنابل تسقط من اجلو«.
ش��حنات  جمي��ع  املتح��دة  األمم  علق��ت  وق��د 
املساعدات إلى س��وريا يوم الثالثاء بعد ما وصفته 
بهج��وم دم��وي عل��ى قافلته��ا. وقال��ت إن القافل��ة 
اس��تهدفت م��ن اجل��و، وإن القص��ف اس��تمر رغ��م 

مناشدات لوقفه.{

في س��وريا، قائالً: »ليس��ت لدينا مطامع في األراضي 
الس��ورية، واملسألة كلها متعلقة بسوريا والسوريني، 

وينبغي أن ال يكون ألحد مطامع هناك«.
وأش��ار أردوغان إلى أن عملي��ة درع الفرات التي 
بدأت لدعم املعارضة الس��ورية، »لها أهمية بالغة من 

أجل استقرار املناطق التي تفتقد لذلك«.
ولفت أردوغان إلى أن »مئ��ات اآلالف من األطفال 
والنساء والشباب والشيوخ الذين يئنون حتت وطأة 
اإلرهاب واحلروب في سوريا والعراق وفي الكثير من 

الدول يتعرضون للقتل«.
وانتقد أردوغان تعامل االحتاد األوروبي مع أزمة 
الالجئني، مضيفاً: »يواجه الالجئون الفارون من املوت 
والظلم معاملة مهينة ف��ي املدن األوروبية«، مؤكداً أن 

تركيا أنفقت 25 مليار دوالر لصالح الالجئني.
وق��ال: »لقد ظه��ر للعيان م��ن خ��الل عملية درع 
الف��رات أن منظم��ة »ب��ي كا كا« و »ي ب د« اإلرهابيني 
ليس��ت أولويتهما محاربة تنظيم داع��ش، كما أعادت 
العملية الثقة بالنفس لعناصر املعارضة املعتدلة في 
سوريا، وهذا التطور شجع القوات احمللية في العراق 

التي تريد حترير املوصل من إرهاب داعش«.
وجمي��ع  الدول��ي  للمجتم��ع  »أق��ول  وأض��اف: 
أصدقائ��ي األوروبي��ني الذي��ن ينظرون إل��ى الالجئني 
الس��وريني كتهدي��د عل��ى حياته��م، إن البح��ث ع��ن 
االس��تقرار خلف األسالك الشائكة، واجلدران العالية، 

هو محاولة غير مجدية«.
وأوض��ح أن��ه إذا لم يج��د املجتم��ع الدولي احلل 
بس��رعة ملش��اكل الس��كن والعمل والتعلي��م لالجئني 
الس��وريني، ف��إن الهج��رة غي��ر الش��رعية، واملخاط��ر 

األمنية واملشاكل االجتماعية ال ميكن تفاديها.
وفي ما يتعلق بالهدنة في سوريا، قال أردوغان: 
»لأسف لم يطّبق وقف إطالق النار الذي بذلنا جهوداً 
حثيث��ة م��ن أجل��ه، وباألم��س تعرض��ت قافل��ة لأمم 
املتحدة لقصف من قبل النظام الس��وري، ما أسفر عن 

قتلى وجرحى«.{



7األمان األمـان - العــدد 1229 - 23 أيلول 2016م

ق��ال منس��ق الهيئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات املمثلة 
للمعارضة السورية رياض حجاب إن بشار األسد فقد 
ش��رعيته وس��يطرته على األرض، وأصبح يعتمد في 
بقائه على تدخل قوى خارجية، محمالً إّياه  مسؤولية 

التدهور الذي وصلته البالد.
وأضاف حج��اب خ��الل اجتم��اع وزراء خارجية 
ال��دول الداعمة للمعارضة الس��ورية في نيويورك، أن 
حل األزمة الس��ورية يكمن في تنفي��ذ القرارات األممية 
املتعلقة برفع احلصار عن املناطق في سوريا، مشدداً 
عل��ى ض��رورة أن يضمن املجتم��ع الدول��ي تنفيذ هذه 

القرارات.
واس��تعرض ري��اض حج��اب رؤي��ة املعارض��ة 

اخلاصة مبستقبل سوريا من خالل عملية تفاوضية تؤسس ملرحلة انتقالية تبدأ مع رحيل بشار 
األس��د، وتش��كيل هيئة حكم انتقالي كامل��ة الصالحيات، وص��والً إلى االنتق��ال النهائي من خالل 

انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية.
وأوضح أن هذه الرؤية تهدف إلى إنش��اء منظومة حكم جديدة تصون وحدة البالد وحتافظ 

على مؤسسات الدولة وحتقق التمثيل العادل لسائر أبناء الوطن.
وأش��ار إلى أن هذه الرؤية تش��مل وضع آليات عملية لضمان ممارس��ة هيئة احلكم االنتقالي 
كامل الصالحيات التنفيذية ملنع التدخل اخلارجي وإخراج املقاتلني األجانب من البالد تزامناً مع 

تبني برنامج ملكافحة اإلرهاب.
وب��نّي حج��اب أن رؤي��ة املعارضة للح��ل في س��وريا قابلة للتطوي��ر وفق تطلعات الش��عب 

السوري.{

األمان الدولي

هل تغّير معارك حماة معادلة الصراع في الشمال السوري؟
ثمة أس��ئلة كثيرة تطرح عن أس��باب فتح معركة 
حم��اة ف��ي ه��ذا التوقيت، ف��ي ظ��ل حاج��ة املعارضة 
لتحقيق إجناز عس��كري في حلب، وعدم االنشغال في 

معارك أخرى قد تستنزفها. 
وتتضاعف األس��ئلة عندما يكون »جند األقصى« 
هو رأس احلربة في مع��ارك حماة، وهو الفصيل الذي 
ال يحظى بثقة فصائل املعارضة وال سيما »جبهة فتح 

الشام« و»أحرار الشام«. 
كما تطرح أس��ئلة عن االنتصارات السريعة التي 
حققها »اجليش الس��وري احل��ر« و»جند األقصى« في 
احملافظة، والتقهقر الس��ريع لق��وات النظام التي بدأت 

بإعادة ترتيب صفوفها. 
خصوصية املوقع 

تعتبر حماة أكثر احملافظات السورية التي تربطها 
حدود م��ع احملافظات األخرى، فه��ي تالصق حلب من 
الش��مال، وإدلب م��ن الش��مال الغرب��ي، والالذقية من 
الغرب، وطرطوس من اجلن��وب الغربي، وحمص من 

اجلنوب والشرق، والرقة من الشمال الشرقي.
موقعه��ا جعله��ا ذات أهمي��ة جيواس��تراتيجية، 
املع��ارك  معادل��ة  ف��ي  ثاني��ة  مرتب��ة  ذات  وجعله��ا 
العس��كرية بس��بب انفتاحها على هذا العدد الكبير من 
احملافظ��ات، وهو الس��بب الذي جعل أط��راف الصراع 

خالل الس��نوات املاضية حتجم عن محاولة السيطرة 
عل��ى احملافظ��ة عس��كرياً، واالكتف��اء باحلص��ول على 

موطئ قدم تبعاً حلاجتها العسكرية.
تكم��ن أهمي��ة حماة ف��ي أنه��ا املفص��ل األخير في 
املعركة حول »املناطق املفيدة«، وملا كان طرفا الصراع 
)املعارضة، النظام( غير قادرين على حس��م املعركة، 

ظلت احملافظة خارج عمليات احلسم.
هذا م��ا أدركه »جي��ش الفتح« عقب فش��ل »غزوة 
حم��اة« الت��ي أعلنه��ا نهاي��ة تش��رين األول م��ن العام 
املاض��ي، وم��ا جن��م عنه��ا م��ن اتف��اق ب��ني الفصائ��ل 
عل��ى إلغاء فك��رة الس��يطرة على احملافظ��ة، واالكتفاء 
بالس��يطرة على مواقع معينة مثل مدين��ة مورك التي 
تش��كل أهمية كبي��رة للمعارضة ألنها املعب��ر الرئيس 

بني حماة وحلب ومن ثم إدلب.
األم��ر نفس��ه بالنس��بة إل��ى النظ��ام ال��ذي اكتفى 
مبوط��ئ في غ��رب احملافظ��ة وجنوبه��ا الغرب��ي عند 
احلدود مع حم��ص حلماية معقله املمتد نحو الالذقية 
م��روراً بطرطوس، وموطئ قدم في الش��مال الش��رقي 
للمحافظة، فض��الً عن مدينة حماة الت��ي تعتبر بوابة 

الساحل.
وم��ع كل ذل��ك، ال يتحمل طرف��ا الصراع خس��ارة 
مواقعهم في احملافظة، فمن شأن ذلك أن يزيل خطوط 
التم��اس األمامي��ة ملعاقله��م: بالنس��بة إل��ى النظام ال 

يتحم��ل خس��ارة مناط��ق جديدة ق��د تؤدي إل��ى قطع 
خطوط إمداده التي تصل بني مختلف احملافظات التي 
يس��يطر عليها، وال س��يما الالذقية وحلب، وبالنس��بة 
إل��ى املعارضة ال تتحمل خس��ائر مواق��ع جديدة تهدد 
س��يطرتها عل��ى طريق حم��اة � حلب الدول��ي، ومن ثم 
تصبح إدلب املعقل الرئيس للمعارضة مهددة. وعليه 
ظلت حماة ساحة صراع هادئة، فلم تتطور األمور فيها 
إلى مس��توى املعارك الشرسة كما هو احلال في حلب، 

في الوقت الذي لم تخرج فيه من دائرة الصراع.
الس��تاتيكو  حال��ة  انته��ت  املاض��ي  آب   29 ف��ي 
العسكري مع الهجوم الذي شنته فصائل من »اجليش 
الس��وري احلر« )النصر، العزة، بيان( وجند األقصى 
على مناط��ق مختلفة م��ن ريف حماة الش��مالي ضمن 

جبهة موحدة امتدت على طول 20 كلم.
وس��رعان ما جنحت هذه الفصائل في الس��يطرة 
عل��ى حواجز وق��رى وبل��دات عديدة في زمن قياس��ي 
زل��ني  حاج��زي  البويض��ة،  معركب��ة،  )املصاصن��ة، 
والزالقي��ات، مدين��ة حلفاي��ا، قرية الناصري��ة وتلتها 
االستراتيجية، مدينة صوران، تل بزام، قرية معردس 

قبل أن تستعيدها قوات النظام(.
هذا النصر والتقهقر الس��ريع لق��وات النظام طرح 
تس��اؤالت ع��دة، هل م��ا ج��رى كان نتيج��ة التخطيط 
العس��كري له��ذه الفصائل؟ أم ه��و اس��تدراج من قبل 
النظام لها لتشتيت قوتها أوالً، وإليجاد ذريعة لضرب 
املناطق املسيطر عليها من قبل املعارضة بهدف تهجير 
أهلها متهيداً الس��تكمال مخطط التهجي��ر الدميغرافي 

ثانياً؟
لكن إعادة قراءة للعملية العس��كرية نهاية الشهر 
املاضي، تبنّي أن ه��ذا النصر جاء نتيجة تخطيط جيد 
له��ذه الفصائل، وعلى جبهة واس��عة وفي وقت واحد، 
وه��و أمر ش��كل مفاج��أة لق��وات النظ��ام الت��ي حققت 
فش��الً ذريع��اً أم��ام اجلبه��ات الواس��عة واملكثف��ة كما 
بين��ت التجارب. ذلك أن مس��ألة التغيي��ر الدميغرافي 
ليس��ت واردة في حماة، وال ينطبق عليها ما حصل في 
أماكن أخ��رى مثل حمص، الزبداني، داريا، املعضمية، 
م��ن ناحي��ة الض��رورة اجلغرافية أو م��ن ناحية البعد 

الدميغرافي. 
وعلى الرغم من إعالن عدة فصائل وهيئات مدنية 
تأس��يس جسم عسكري مبس��مى »جيش حماة«، فإن 
فتح جبهة واسعة متتد من شمالي محافظة حماة إلى 
وس��طها على حدود عاصم��ة احملافظة، ومن ش��مالها 
الغرب��ي إلى ش��مالها الش��رقي، تتطلب عديداً بش��رياً 
كبي��راً يف��وق ق��درة الفصائ��ل املش��اركة ف��ي العملية 
العس��كرية، ويفاق��م احلاجات العس��كرية من س��الح 

ودعم لوجستي دائم.

أغل��ب الظن أن هذه العملية مت��ت بقرار من »جند 
األقصى« وما مشاركة باقي الفصائل إال للحيلولة دون 
ت��رك االنتصار يعود إليهم وحدهم من جهة، وخش��ية 
من استفراد النظام ب�»جند األقصى« وبالتالي خسارة 
فصيل يضع نصب عينيه مقاتل��ة النظام وحلفائه من 

جهة ثانية.
ل��� »جن��د  تش��كل معرك��ة حم��اة فرص��ة مهم��ة 
األقص��ى« إلع��ادة تعريف ذات��ه وحتدي��د ماهيته، فال 
ه��و ع��دو لتنظي��م الدولة، حي��ث رفض القت��ال ضده، 
وال ه��و منخرط في مهام »جي��ش الفتح«، حيث رفض 

املشاركة في معركة حلب.
إنه يريد أن يضع نفس��ه في مكان وس��ط على أن 

تقبل فصائل املعارضة العسكرية له بهذا املوضع.
سيناريوهات غامضة 

جناح »جن��د األقصى« وفصائ��ل »اجليش احلر« 
ف��ي كس��ر الط��وق العس��كري ال��ذي أنش��أه النظ��ام، 
وجناحهم في االقتراب م��ن جبل زين العابدين ومطار 
حماة العس��كري ومحاص��رة بلدتي مع��ان وقمحانة، 
أوج��د واقع��اً عس��كرياً جدي��داً ف��ي احملافظ��ة لصالح 

املعارضة على حساب النظام.
وف��ي ح��ال جن��اح الهدن��ة وتثبيت وق��ف إطالق 
النار، ستكون فصائل املعارضة قد عوضت ما خسرته 
في حلب، ومتكنت من تثبيت جغرافيا جديدة في ريف 
حماة الشمالي الذي لن يكون عمقاً استراتيجياً لها في 
إدلب وريف حلب اجلنوبي فحس��ب، بل قاعدة انطالق 
لتوجيه ضرب��ات في قلب حماة بعدم��ا أصبحت على 
مقربة من عاصمة احملافظة بعد الس��يطرة على مثلث 

)صوران، طيبة اإلمام، حلفايا(.
فض��الً ع��ن ذلك، ف��إن ه��ذه املنطقة الواس��عة مع 
محافظ��ة إدلب التي تش��كل معقل فصائ��ل املعارضة، 
س��تمنح املعارضة مع مدينة جرابل��س ومحيطها في 
الريف الشمالي الشرقي حللب نقطتي ارتكاز ومنطلقاً 
للهج��وم على حلب م��ن زاويتني مختلفتني إذا فش��لت 

الهدنة.
لكن املش��كلة أن »جن��د األقصى« غي��ر مندرج في 
اتف��اق الهدن��ة فهو عل��ى الئح��ة املنظم��ات اإلرهابية، 
وأغل��ب الظ��ن أن النظام وروس��يا س��يواصالن قصفه 
حتت عن��وان مكافح��ة اإلرهاب، وه��ي بطبيعة احلال 
س��ترد على ه��ذه الضربات ومعها فصائ��ل أخرى مثل 

»أحرار الشام« التي رفضت الهدنة.
ويخش��ى أن يذه��ب النظ��ام إل��ى أبعد م��ن ذلك، 
ويالحق »جن��د األقصى« إلى مناطق س��يطرة فصائل 
املعارض��ة أثن��اء تراجعها إل��ى عمق الريف الش��مالي 
حلم��اة، ورمب��ا إلى أقص��اه حي��ث مدينة م��ورك التي 
تش��كل موقعاً اس��تراتيجياً يتطلع النظام منذ عام إلى 

استرجاعها.
وبناء عليه، يصعب تصور سيناريوهات املعركة 
في حم��اة، فمصيرها س��يكون مرتبط��اً مبصير حلب، 
ف��إذا ما صم��دت الهدن��ة في حل��ب، فس��ينقلب الواقع 
العس��كري لصالح النظام الذي س��يعزز جبهة حماة، 
وإن فش��لت الهدنة في حلب، فإن مصير حماة س��يظل 
مفتوح��اً عل��ى احتم��االت كثي��رة أهمها إبق��اء الوضع 

القائم على ما هو، وهذا نصر للمعارضة.{

بقلم: حسني عبد العزيز

المعارضة السورية تحذر النظام
من تهجير سكان حّي الوعر

أب��رز  ح��ذرت 
العس��كرية  الفصائ��ل 
للمعارض��ة  التابع��ة 
واالئت��الف  املس��لحة 
الوطن��ي لق��وى الثورة 
الس��ورية  واملعارض��ة 
م��ن  النظ��ام  ق��وات 
أهالي  تهجير  محاوالت 

حّي الوعر في حمص.
واعتبرت في بيان 
لها أنه ف��ي حال إخراج 
أي ش��خص م��ن احلّي 

أو أي منطقة محاصرة في س��وريا، يكون النظام قد أنهى 
التزامه أي هدنة مطروحة.

واعتبر بيان املعارضة أن ما يقوم به النظام في حّي 
الوعر مخالف للقوانني الدولي��ة إزاء التجويع والتهجير 

الطائفي، ويتعارض مع القرارات األممية ذات الصلة.
وح��ذر البيان من أن املعارضة بش��قيها السياس��ي 
والعس��كري س��تعيد النظر في العملية السياسية بشكل 
كام��ل إذا اس��تمر العج��ز الدول��ي ع��ن توفي��ر احلماي��ة 
للمناط��ق احملاصرة وفك احلصار عنها، وأنها ستس��تمر 

في ممارسة حقها املشروع في قتالها للنظام.
وطالبت املعارضة الدول الداعمة لس��وريا بتحويل 
املناطق احملاصرة إلى مناطق محمية بحظر اس��تهدافها 

عسكرياً أو حصارها إنسانياً.
ويقطن حي الوعر نحو خمسني ألف نسمة، وهو آخر 
األحياء التي تسيطر عليها املعارضة املسلحة في مدينة 
حمص، وحاول النظام مراراً الس��يطرة عليه باس��تخدام 

مختلف أنواع األسلحة.

يش��ار إلى أن��ه في نهاي��ة آب املاض��ي أُعلن توصل 
أهال��ي ح��ي الوعر إل��ى اتفاق م��ع النظام الذي اش��ترط 

تنفيذه على خمس مراحل.
- املرحلة األولى: االتفاق على خروج ثالثمئة مسلح 
برفق��ة عائالتهم دفعة أولى م��ن الوعر إلى إدلب، على أن 

يقوم النظام بفتح الطرق وإدخال املواد الغذائية للحي.
- املرحل��ة الثانية: يفرج النظام عن مئتي ش��خص 
م��ن أهالي الوع��ر يحتجزهم في س��جونه، مقابل خروج 

خمسمئة من مقاتلي املعارضة مع أسرهم صوب إدلب.
- املرحلة الثالثة: يفصح النظام عن مصير سجناء 
يحتجزه��م وفق قوائ��م تقدمه��ا جلنة التف��اوض، وذلك 
مقابل خروج ثالثمئة من مسلحي املعارضة مع أسرهم.

- املرحل��ة الرابع��ة: تتخل��ى املعارضة ع��ن مواقع 
ومؤسس��ات حكومية باحلّي، مع خ��روج باقي املقاتلني 

مع أسرهم.
- املرحلة النهائية: يتس��لم النظام الس��وري احلّي 

من املعارضة.{

حجاب: األسد يعتمد على قوى خارجّية لبقائه
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مزيد من الدعم حلكومة االحتالل من سياسيي لندن.
ونش��ير إلى أن اإلعداد الرس��مي البريطاني إلحياء مئوية وعد بلفور 
جاء على لس��ان رئي��س الوزراء البريطاني الس��ابق ديفي��د كاميرون من 
أنه س��يحيي الذك��رى في كنف اجلالي��ة اليهودي��ة البريطانية، وفاخرت 

أسبوعية جيويش كرونيكل اليهودية بهذا اخلبر.
وفي الش��أن الصهيون��ي أيضاً والذكرى املش��ؤومة النعق��اد املؤمتر 
الصهيون��ي األول ع��ام 1897، يحضرن��ا فك��رة حترك رمزي وسياس��ي 
لفلس��طينيي النمسا وسويسرا، ثم عموم فلس��طينيي أوروبا بحكم نشأة 
تيودور هرتزل في النمسا وكذلك انعقاد املؤمتر الصهيوني في مدينة بال 

السويسرية.
ويأبى ع��ام 2017 أن ينتهي إال بذكرى أم��ل متجدد يعطي إيحاءات 
عديدة، وهي ذكرى 30 سنة على اندالع انتفاضة احلجارة في الثامن من 
تش��رين أول 1987؛ فدالالتها كثي��رة وعظيمة، أهمها اندالعها من مخيمي 
جباليا وبالطة في القطاع والضفة، ما يعني حضور قضية الالجئني التي 
ارتبط��ت بأطفال احلجارة ودامت لس��ت س��نوات، وهك��ذا كان أن دخلت 

انتفاضة شعبية فلسطينية تاريخ الكفاح الفلسطيني الذي لم ينقطع.
ب��دون مجهود ش��عبي فلس��طيني منظم يعتم��د التنس��يق واحلوار 
املباش��ر والتن��ادي ألنش��طة محلي��ة وعابرة للح��دود وتوحي��د اجلهود 
والبحث في تعظيم اإلمكانات لصالح فعل نافذ، ال ميكن أن نصل لتحقيق 
نتائ��ج مرجوة على مس��توى عدال��ة القضية، خاصة إذا ما اس��تحضرنا 

شراسة العدو وعظم إمكاناته على الطرف اآلخر.{

يزخ��ر الع��ام املي��الدي الق��ادم 2017 مبناس��بات عديدة له��ا عالقة 
مباش��رة بالقضية الفلس��طينية، ويجدر بالش��عب الفلس��طيني وداعمي 
قضيت��ه أن يتوقفوا عندها بأش��كال تفاعلية مختلفة، م��ا يجعلها فرصة 
لنه��وض نوع��ي مفصل��ي ف��ي العم��ل الكفاح��ي الش��عبي املش��روع، مع 
اختالف البيئة السياس��ية والثقافية واالجتماعي��ة التي يعيش أجواءها 
الفلسطينيون حيث كانوا في العالم، وليدخلوا معها إلى مستقبل يحققون 

فيه مساحات انتصار للقضية في طريق استرداد احلقوق الكاملة.
فنحن أمام الذكرى اخلمسني لضياع القدس واحتالل املسجد األقصى 
الت��ي تصادف أوائل حزيران م��ن العام القادم، والذك��رى املئوية إلصدار 
وعد بلفور املش��ؤوم، الذي يحل في الثاني من تش��رين الثاني، وتأتي في 
الشهر نفسه، في التاس��ع والعشرين منه، ذكرى مرور سبعني سنة على 
إص��دار القرار 181 لعام 1947 ع��ن اجلمعية العامة لأمم املتحدة، الذي 
اصطلح على تس��ميته قرار التقسيم، ومبوجبه أعطيت الشرعية الدولية 
لقي��ام الكي��ان الصهيون��ي. وفي 29 آب من العام نفس��ه نق��ف أمام مرور 
120 عام��اً عل��ى انعقاد املؤمت��ر الصهيوني األول بقي��ادة ثيودور هرتزل 

عام 1897.
وفي التاريخ احلديث، س��يعيش الشعب الفلس��طيني خصوصاً في 
الداخ��ل الذكرى الثالثني الندالع انتفاض��ة احلجارة في الثامن من كانون 
األول 1987. وأق��رب املناس��بات حداث��ة ه��ي الذك��رى العاش��رة لضرب 

حصار تام على قطاع غزة حزيران 2007.
واض��ح م��ن العناوي��ن الس��تة لأح��داث أنها ممت��دة ومقس��مة عبر 
التاري��خ ألكثر من قرن من الزم��ان، ولها أبعاد محلي��ة وإقليمية ودولية، 
ولها طابع سياس��ي وقانون��ي ودين��ي واجتماعي وثقاف��ي واقتصادي، 
وهي مرتبط��ة بالتاريخ واجلغرافيا في الوقت ذات��ه. ويدخل فيها الفعل 
الرسمي والش��عبي، وكان لوقوعها جميعها مجموعة آثار رسمت املشهد 

الفلسطيني لغاية اآلن.

ويزيد م��ن أهميته��ا أن الذين صنعوا تل��ك األحداث ما زال��وا فاعلني 
ومؤثرين، سواء كانوا أفراداً أو شعوباً، أو كانوا دوالً أو منظمات دولية.

لي��س س��راً أن الكي��ان الصهيون��ي بكل طبقات��ه وش��رائحه وأذرعه 
الدولي��ة، بدأ اإلع��داد املبكر إلحياء املناس��بات التي تخص��ه، وهو معني 
بها بش��كل مباشر، وأهمها خمسينية احتالله القدس، ومحاولته الدؤوبة 
لتهويدها وتكريس��ها كعاصمة أبدية له. وكذل��ك مئوية وعد بلفور، وهنا 
محاول��ة لتجديد الوعد من احلكومة البريطانية وانتزاع مكاس��ب جديدة 
في هذا الس��ياق، وهذا م��ا يدخلنا في دائرة اخلطر من اس��تصدار قرارات 
جديدة أو مبادرات لصاحله ترس��خ جرميته عل��ى أرضنا وتعطيه مزيداً 

من الشرعية في احملافل الدولية.
وبهذه املناس��بة فقد مت إنش��اء مؤسس��ة صهيونية خاص��ة بإحياء 

خمسني سنة على الوجود الصهيوني في القدس. 
ولهذا فالصوت اجلمعي الفلس��طيني في الداخ��ل واخلارج يجب أن 
يك��ون عالياً مدوياً في أرجاء العالم، يص��دح باملطالبة باحلقوق ويدخل 
القضي��ة ف��ي آفاق جديدة جتعل كل من ش��اركوا باجلرمي��ة ضده يقفون 

ويترددون في اإلقدام على أي خطوات تآمرية جديدة.
وعندم��ا نس��تحضر أن الفلس��طينيني منتش��رون ف��ي أكثر م��ن مائة 
دولة في العالم، وحاز بعضهم جنس��يات هذه البالد وأصبحوا مواطنني 
واس��تقروا فيها وما زالوا مرتبطني بفلسطني كوطن وهوية، يعني هذا أن 

آفاق التحرك واسعة جداً.
بل وأكثر من هذا وضع الدول التي أجرمت بحق الشعب الفلسطيني 
أمام اس��تحقاقات فعلها. وهنا يقع على الفلس��طينيني في بريطانيا الدور 
األه��م بحكم املواطنة البريطانية، وبحكم حش��ر احلكومة البريطانية في 
مساحاتها، وأيضاً قطع الطريق أمام أي حترك صهيوني ضاغط باجتاه 

عام 2017.. موسم فلسطيني مختلف من الذكريات
بقلم: ماجد الزير

أميركا وإسرائيل توقعان
اتفاق مساعدات غير مسبوقة

ثالثة شهداء برصاص االحتالل
في القدس والخليل

وقعت الواليات املتحدة وإس��رائيل يوم األربعاء 
في واش��نطن اتفاقاً ج��رى التوصل إليه بش��أن أكبر 
مس��اعدات عس��كرية تتعهد واش��نطن بتقدميها إلى 

تل أبيب.
ونقل��ت وكال��ة رويترز ع��ن مص��ادر مطلعة في 
وإس��رائيل  املتح��دة  الوالي��ات  إن  قوله��ا  واش��نطن 
اتفقتا بصورة نهائية على »حزمة جديدة قياس��ية« 
للمساعدات العس��كرية حجمها 38 مليار دوالر على 

األقل.
ووفق��اً ملس��ؤولني م��ن اجلانب��ني، ف��إن االتفاق 
الت��زام  أكب��ر  »س��يمثل  أع��وام-  عش��رة  -ومدت��ه 
باملس��اعدات العس��كرية األميركي��ة ألي دول��ة على 
اإلطالق، وس��يتضمن امتيازات كبي��رة قدمها رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نن ياهو«.
وكان��ت الواليات املتحدة وإس��رائيل ق��د قلصتا 
ه��وة خالفاتهم��ا بش��أن جتدي��د اتف��اق املس��اعدات 
العسكرية إلى تل أبيب خالل والية الرئيس األميركي 

باراك أوباما التي شارفت على االنتهاء.
وذك��رت اإلذاعة اإلس��رائيلية ف��ي الثاني من آب 
املاض��ي أن مص��ادر ف��ي الطرف��ني أك��دت أن رئي��س 
ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني ن��ن ياهو ق��ّرر توقيع 
اتفاق جتديد املساعدات مع اإلدارة األميركية احلالية 

وعدم انتظار الرئيس القادم.

ق��وات  قتل��ت 
االحت��الل اإلس��رائيلي 
فلس��طينياً  ش��اباً 
ف��ي ح��ّي ت��ل الرميدة 
بزعم  اخللي��ل  مبدينة 
محاولته طعن جندي 
إس��رائيلي، وذلك بعد 
استشهاد  من  ساعات 
آخري��ن  ش��ابني 
واآلخر  أردني  أحدهما 
فلس��طيني في كل من 

القدس واخلليل.
وأفاد ش��هود عيان بأن اجليش اإلسرائيلي أطلق 
الن��ار على ش��اب فلس��طيني في ح��ّي »ت��ل الرميدة« 
في البل��دة القدمية من مدينة اخللي��ل جنوبي الضفة 
الغربي��ة، وأض��اف الش��هود أن اجليش أغل��ق املوقع 
ومن��ع املواطن��ني م��ن الوص��ول إل��ى الش��اب لتقدمي 

اإلسعافات له.
وقالت مصادر طبية في القدس إن جنود االحتالل 
أطلقوا وابالً من الرصاص على الشاب وتركوه ينزف 

حتى استشهد، ولم يسمحوا للمواطنني بإسعافه.
وفي وقت س��ابق، استش��هد فلسطيني برصاص 
جن��ود االحتالل بدع��وى محاولته دهس إس��رائيلّيني 

وأكد مس��ؤول أميرك��ي رفيع تعه��د إدارة أوباما 
بتوقي��ع مذك��رة تفاه��م »تش��مل أكب��ر تعه��د منفرد 
بتقدمي مس��اعدات عس��كرية ألي دولة م��ن الدول في 

التاريخ األميركي«.
أحرون��وت  يديع��وت  صحيف��ة  وتوقع��ت 
اإلسرائيلية -قبل شهر- أن تتسلم إسرائيل مبوجب 
هذا االتفاق كل عام خالل السنوات العشر املقبلة ما 
ب��ني 3.5 و3.7 ملي��ارات دوالر، م��ا يش��كل ارتفاع��اً 
مقارنة م��ع االتفاق احلالي، ولكنه أقل مما طالب به 

نن ياهو، وهو أربعة مليارات دوالر سنوياً.
يذك��ر أن االتفاق املعمول به بني اجلانبني حالياً 
-ال��ذي وقع عام 2007 وينقضي أجله عام 2018- 
أتاح إلسرائيل متويالً عسكرياً يبلغ 30 مليار دوالر.

م��ن جهته قال الرئيس األميرك��ي باراك أوباما، 
إن حزمة مس��اعدات جديدة إلى إسرائيل بقيمة 38 
مليار دوالر ستس��اعد في ضمان قدرة إسرائيل على 
الدف��اع عن نفس��ها في وج��ه التهدي��دات، وذلك في 
مع��رض تعليقه على بيان في ش��أن مذك��رة تفاهم 

بني البلدين متتد عشرة أعوام.
وأض��اف أوبام��ا: »رئي��س ال��وزراء  ن��ن ياهو 
وأن��ا على ثقة ب��أن مذكرة التفاهم اجلديدة س��تقدم 
مس��اهمة كبي��رة ألم��ن إس��رائيل ف��ي جوار م��ا زال 

خطيراً«.{

قرب مس��توطنة »كري��ات أرب��ع« باخللي��ل، وأطلقت 
ق��وات االحت��الل الن��ار بش��كل متعمد على ش��اب كان 
برفق��ة خطيبته، مما أدى إلى استش��هاده على الفور، 

في وقت أصيبت خطيبته بجراح وحالتها خطيرة.
كما أقدمت قوات االحتالل على قتل ش��اب أردني 
ف��ي منطق��ة ب��اب العم��ود بالق��دس احملتل��ة، بزع��م 
مهاجمت��ه جن��ود االحت��الل ومحاولت��ه تنفي��ذ عملية 

طعن ضد أحد عناصر الشرطة.
إدانة فلسطينية!!

أدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفتها باجلرائم 
املرتكب��ة من قبل حكومة االحتالل اإلس��رائيلي، داعية 
املجتم��ع الدول��ي إل��ى توفير حماي��ة للفلس��طينيني، 

والتدخل العاجل لوقف اجلرائم اإلسرائيلية.
وقال الناطق باس��م الرئاس��ة نبيل أبو ردينة في 
تصريح��ات صحفي��ة إن ه��ذا القت��ل يؤكد مج��دداً أن 
احلكوم��ة اإلس��رائيلية ماضية في سياس��ة التصعيد 
وجتاهل اجلهود السياس��ية والدبلوماس��ية املبذولة 
حالي��اً والرامي��ة إل��ى اخل��روج م��ن حال��ة اجلم��ود 

السياسي الراهن.
كم��ا دان��ت حركة املقاوم��ة اإلس��المية )حماس( 
عمليات اإلعدام امليداني، التي قام بها جيش االحتالل 

اإلسرائيلي في مدينتي القدس واخلليل.
وق��ال الناطق باس��م احلركة س��امي أب��و زهري 
إن ه��ذه اجلرائ��م ل��ن تفل��ح ف��ي كس��ر إرادة الش��عب 
الفلسطيني، وإن هذه الدماء ستكون وقوداً النتفاضة 
الق��دس، داعي��اً إل��ى اس��تمرار املواجه��ة والتصعي��د 
ض��د جن��ود االحت��الل واملس��توطنني انتقام��اً لدم��اء 

الشهداء.{

شهيدان برصاص االحتالل في الخليل
 استشهد شابان فلسطينيان يوم االثنني برصاص 
ق��وات االحت��الل اإلس��رائيلي، التي زعم��ت أنهما حاوال 
طعن جنود من حرس احل��دود قرب احلرم اإلبراهيمي 

في مدينة اخلليل جنوب الضفة الغربية احملتلة.
واستشهد الفلسطيني األول على الفور قرب احلرم 
اإلبراهيم��ي الش��ريف ف��ي اخلليل، ثم أعلن مستش��فى 
ش��عاري تصيدق اإلس��رائيلي في القدس وفاة الش��اب 

الثاني بعد نقله إليه وهو في حالة حرجة.
وأعلن��ت وزارة الصحة الفلس��طينية أن الش��ابني 
هم��ا مهن��د الرجب��ي )21 عام��اً( وأمي��ر الرجب��ي )17 

عاماً(، وهما من مدينة اخلليل.
وباستش��هاد الش��ابني الفلس��طينيني، يرتفع عدد 

الش��هداء الذي��ن قتلوا برصاص االحت��الل منذ اجلمعة 
املاضي إلى س��تة )خمسة فلس��طينيني وأردني( تزعم 

إسرائيل أنهم هاجموا جنودها.
وزعمت الش��رطة اإلسرائيلية أن الش��ابني اقتربا 
من حاجز إس��رائيلي ف��ي احلرم اإلبراهيم��ي، مما أثار 
ش��كوك حرس احلدود الذين طلبوا منهما التنحي إلى 

جانب الطريق للتفتيش فلم يستجيبا.    
وعندم��ا اقت��رب حرس احل��دود منهما -بحس��ب 
رواية الش��رطة- سحب أحدهما س��كيناً وحاول طعن 
القوات التي ردت بإطالق النار عليه، وطلبت من اآلخر 
االبتعاد حتى ال يصاب ب��أذى، عندها قام الثاني وفق 
رواية الش��رطة بس��حب س��كني وحاول طعن شرطي 

فت��ح الن��ار باجتاهه أيض��اً. وقال��ت الش��رطة إن أحد 
عناصره��ا »أصي��ب بجراح خفيف��ة للغاية ف��ي يده« 

خالل احلادث.
وكان ش��اب فلس��طيني ثالث قد أصي��ب في وقت 
س��ابق صباح اليوم بجروح برص��اص االحتالل قرب 
باب الساهرة في مدينة القدس احملتلة بزعم محاولته 
طع��ن مجندة وزميلها، مما أدى إلى إصابتهما بجروح 

وصفت بأنها بني املتوسطة واخلطيرة.
ولم تستبعد مصادر طبية أن يكون أحد املجندين 
ق��د أصي��ب بني��ران أطلقه��ا زميلُه خط��أ. وق��د دفعت 
قوات االحت��الل بتعزيزات إلى امل��كان وأغلقت املنطقة 

بالكامل..{
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مشاركة »اإلخوان« في االنتخابات التشريعية األردنّية.. ماذا تشكل؟
بعد غياب دام تسع سنوات عن املشاركة في احلياة 
السياس��ية، يدخ��ل اإلخوان املس��لمون ف��ي األردن غمار 
االنتخابات التش��ريعية املقرر تنظيمها في 20 من الشهر 
اجل��اري. وتعتبر هذه االنتخابات اختب��اراً ل�»اإلخوان« 

ومعها الدولة ألجل الدخول في مرحلة جديدة.
تش��كل مش��اركة جبه��ة العم��ل اإلس��المي، الذراع 
السياس��ية جلماعة اإلخوان املسلمني في األردن، حتدياً 
للدولة التي حتاول اس��تعادة ثقة الشارع باالنتخابات، 
واختباراً للجماعة التي قاطعت االنتخابات لنحو تسعة 

أعوام، وحتاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرملان.
يقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب 
الرنت��اوي إن الدولة تواجه اختب��اراً يتمثل بأن »جماعة 
اإلخ��وان املس��لمني اخت��ارت املش��اركة ف��ي االنتخابات 
بكامل قوتها بعد كل السياس��ات واإلجراءات التضييقية 

التي اعتمدتها الدولة ضدها«.
ويضيف: »االنتخابات اختبار 
يواجه اجلماع��ة كذلك، فقد دخلت 
معرك��ة االنتخاب��ات بع��د قطيعة 
طويل��ة وحمل��ة ش��ديدة عليه��ا«، 
تري��د  »اجلماع��ة  أن  إل��ى  مش��يراً 
واحلص��ول  االنتخاب��ات  خ��وض 
عل��ى متثي��ل ف��ي البرمل��ان لتعي��د 
بناء ش��رعيتها عبر بوابته، وتوفر 
لنفس��ها قن��وات تواص��ل واتصال 
م��ع الدول��ة بعدم��ا س��دت النوافذ 

والقنوات«.
بدأ التوتر بني جماعة االخوان 

ف��ي دول عربية عدة ف��ي ربي��ع 2011. وتأزمت العالقة املس��لمني والس��لطات األردني��ة م��ع بداي��ة االنتفاضات 
ب��ني اجلماعة والس��لطات بع��د منح احلكوم��ة ترخيصاً 
جلمعية حتمل اس��م »جمعية اإلخوان املسلمني« في آذار 

2015 وتضم عشرات املفصولني من اجلماعة األم.
واتهم��ت احلرك��ة اإلس��المية الس��لطات مبحاول��ة 
ش��ق اجلماعة التي تش��كل، عبر جبهة العمل اإلسالمي، 

املعارضة الرئيسية في البالد.
واعتب��رت الس��لطات أن اجلماع��ة األم بات��ت غي��ر 
قانوني��ة لعدم حصوله��ا على ترخي��ص جديد مبوجب 
قانون األحزاب واجلمعيات الذي أقر عام 2014، فأغلقت 
عشرات املقرات للجماعة بالش��مع األحمر، وقضى نائب 
املراقب العام للجماعة زكي بني رشيد عاماً ونصف عام 
في السجن بتهمة انتقاد دولة اإلمارات عبر صفحته على 

موقع فيسبوك.
كيف تتعامل الدولة مع »اإلخوان«

ويتس��اءل محم��د أب��و رم��ان م��ن مركز الدراس��ات 
االس��تراتيجية ف��ي اجلامعة األردنية: »كيف س��تتعامل 
الدولة مع هذا الواقع؟ هل س��تصر على مصداقية عملية 
اإلصالح وانتخابات نزيهة لتحمي سمعتها )...( وتأتي 
ببرمل��ان ميث��ل مختل��ف األطي��اف؟«، بينه��ا املعارضة، 
»أم أن غواي��ة الصراع مع احلركة والت��وق إلى إطاحتها 
س��يتغلب على حس��ابات الدولة، فتخس��ر كل شيء من 

أجل مكاسب جزئية؟«.
وأكد أن »مشاركة احلزب نيابة عن جماعة اإلخوان 
املس��لمني )األم(، مبثابة اختبار كبي��ر ومفصلي للحركة 

اإلسالمية«.
ويؤكد رئي��س الهيئة العلي��ا لالنتخابات في حزب 
جبه��ة العمل اإلس��المي بن��ي إرش��يد: »ما يهمن��ا هو أن 
أو  معوق��ات  دون  نظي��ف  بش��كل  االنتخاب��ات  متض��ي 

تدخالت أو تزوير«.
ويضي��ف: »م��ا يعنينا ه��و أن ينته��ز األردن فرصة 
قد تك��ون األخيرة الس��تعادة ثقة املواط��ن باالنتخابات 

وباملؤسسات الرسمية«، مؤكداً أن »أكبر التحديات التي 
نواجهها هو فقدان الثقة بالعملية االنتخابية«.

وقاط��ع ح��زب جبه��ة العم��ل اإلس��المي انتخابات 
عام��ي 2010 و2013 احتجاج��اً عل��ى نظ��ام »الصوت 
الواح��د« بش��كل رئيس��ي و»التزوي��ر« ف��ي االنتخابات، 

بحسب قوله.
وكان يعم��ل بنظام »الصوت الواح��د« املثير للجدل 
منذ التس��عينات، وهو ينص على ص��وت واحد للناخب 
الختي��ار مرش��ح واح��د. وأق��رت احلكوم��ة ف��ي 31 آب 
املاضي مش��روع القانون االنتخابي اجلدي��د الذي ألغى 
»الص��وت الواحد« وخفض ع��دد مقاعد مجل��س النواب 
إلى 130، ويتيح النظام اجلديد للناخب التصويت ألكثر 

من مرشح ضمن نظائم القائمة النسبية املفتوحة.
»فرص جيدة لإلخوان« 

ويخوض التحال��ف الوطني لإلصالح، الذي يقوده 
حزب جبهة العمل اإلسالمي، االنتخابات بعشرين قائمة 
و120 مرش��حاً بينهم ش��خصيات عش��ائرية وسياسية 

ومرشحون مسيحيون وشركس.
ويق��ول بن��ي إرش��يد: »نح��ن معني��ون بانتخابات 

نزيهة تفرز إرادة حقيقية للشعب أياً كانت النتائج«.
وحصل حزب جبهة العمل اإلس��المي في انتخابات 
ع��ام 1989 عل��ى 22 مقعداً من أص��ل ثمانني في مجلس 
ف��ي  إن »ف��رص اإلخ��وان  أب��و رم��ان  الن��واب. ويق��ول 
االنتخابات املقبلة جيدة إن لم يحصل أي تدخل مباش��ر 
من الدول��ة«. ويضي��ف: »صحيح أن انش��قاقات حدثت 
ف��ي اجلماعة، لكن ذلك ل��م ينل من قاعدته��ا االجتماعية 
والش��عبية خصوصاً في املدن الكب��رى«، معتبراً أن »ما 
يخ��دم اجلماع��ة في ه��ذه االنتخاب��ات هو غي��اب بدائل 

سياسية قوية في املشهد السياسي«.
ويتف��ق الرنتاوي مع أب��و رمان عل��ى أن »اجلماعة 
اختارت املش��اركة رغم كل القيود واملصاعب وستحصل 
على عشرين مقعداً، ورمبا أكثر أو أقل، ما سيجعلها أكثر 

قوة سياسية ممثلة بالبرملان«.
اختب��اراً  أيض��اً  أن »االنتخاب��ات ستش��كل  وي��رى 
لش��عبية اجلماع��ة وجماهيريته��ا، لتبره��ن أنه��ا تي��ار 
وطن��ي ال تي��ار دين��ي وحزب��ي مغل��ق«. ويش��ير إلى أن 
حملة مرشحي اإلخوان املس��لمني »غير حزبية بالكامل، 
وفتحوا قوائمهم على شخصيات وتيارات مختلفة، وهي 
حملة غير محكومة بخطاباتهم وش��عاراتهم الس��ابقة«، 
متحدثاً عن »أداء مغاير للجماعة«، ومعرباً عن أمله »في 

أن تكون تغيرات جذرية وليست تكتيكية مؤقتة«.
ويق��ول عري��ب الرنت��اوي: »االختب��ار األول ه��و أن 
تثبت الدولة قدرته��ا على تنظيم انتخابات نزيهة وحرة 
وشفافة، ألن الرأي العام لديه شكوك كبيرة استناداً إلى 
نتائج س��ابقة واعترافات حكومية بوقوع تزوير واس��ع 

النطاق«.
إال أن الكاتب واحمللل السياسي لبيب قمحاوي يرى 
أن »الدول��ة تبقى أمنّية، وال ميكن أن تس��مح بانتخابات 
ح��رة كع��ام 1989، وال ميكنه��ا املخاط��رة. فهن��اك أمور 
كثي��رة اآلن على احملك، مجلس ن��واب قوي يعني مصدر 

إزعاج للحكم«.{

مصر: رافضو االنقالب يدّشنون 
فعاليات »عيدنا ثورة.. إيدنا واحدة«

رافض��و  دّش��ن 
االنقالب العس��كري في 
اجلمع��ة،  ي��وم  مص��ر 
األس��بوع  فعالي��ات 
الذي  اجلدي��د  الث��وري 
»التحال��ف  ل��ه  دع��ا 
الوطني لدعم الشرعية 
ورفض االنقالب« حتت 
ث��ورة..  »عيدنا  ش��عار 

إيدنا واحدة«.
بلطي��م  وف��ي 
انطلقت  الش��يخ،  بكف��ر 
ش��بابية،  مس��يرة 

منددة باالس��تبداد والظلم الذي طاول املصريني في عهد 
االنق��الب العس��كري، مرددي��ن هتافات »ارحل ي��ا قاتل، 
يسقط يسقط حكم العسكر، ثورة ثورة في كل مكان ضد 

الظلم والطغيان«.
ونظ��م رافض��و االنق��الب، ف��ي النوبارية، سلس��لة 
»مصر-اإلس��كندرية  طري��ق  عل��ى  امت��دت  بش��رية 
الرئي��س  أع��الم مص��ر وص��ور  رافع��ني  الصح��راوي«، 
املعزول محمد مرسي، وشارات رابعة العدوية، مطالبني 

باإلفراج عن املعتقلني.
وفي الش��رقية، مس��قط رأس مرس��ي، نظ��م رافضو 
االنقالب عدداً م��ن الفعاليات االحتجاجي��ة، تنوعت بني 
التظاهرات احلاش��دة ف��ي مدينة بلبيس، الت��ي انطلقت 
من »أنشاص الرمل«، واختتمت بسلسلة بشرية، امتدت 
على طريق »بلبي��س -القاهرة الزراعي«، رافعني الفتات 
من��ددة بغالء األس��عار وتردي األح��وال املعيش��ية. كما 
انطلق��ت تظاهرة تقدمتها أس��ر املعتقلني والش��هداء، في 

مدينة الصاحلية اجلديدة، بفاقوس بالشرقية.
ف��ي مدين��ة  العس��كري  االنق��الب  رافض��و  وخ��رج 
احلسينية بالشرقية، مبسيرة سبقتها وقفة احتجاجية، 
امتدت على طريق »احلسينّية - صان احلجر«، مطالبني 
برحيل عبد الفتاح السيسي، والقصاص لدماء الشهداء.

وف��ي مدين��ة القري��ن بالش��رقية، حت��دى رافض��و 
االنقالب احلش��ود األمنية التي اقتحمت املدينة صباحاً، 
وأكمل��وا مس��يرتهم احلاش��دة الت��ي طاف��ت ع��دداً م��ن 
الش��وارع الرئيس��ية، رافعني ش��عارات »عيدن��ا ثورة.. 

إيدنا واحدة«.
وقف��ة  بالغربي��ة  »س��منود«  مدين��ة  وش��هدت 
احتجاجي��ة، رفعوا خاللها أع��الم مصر، مطالبني بعودة 

املسار الدميقراطي، ووقف نزيف االنتهاكات احلقوقية.

اإلسكندرية تتمسك بشرعية مرسي
خرجت ف��ي محافظ��ة اإلس��كندرية تظاه��رات عدة 
تطالب برحيل نظام عبد الفتاح السيسي، وعودة املسار 

الدميقراطي.
وعّبر املتظاهرون خالل املس��يرات التي خرجت في 
مناطق برج العرب والورديان واملنتزه والرمل والعوايد 
عن متسكهم بشرعية الدكتور محمد مرسي وعودته إلى 
منصب��ه ورفضهم لالنقالب العس��كري، مرددين هتافات 

تشيد ب�»صموده وثباته«.

ج��اء ذلك فيما طوق��ت قوات من اجليش والش��رطة 
مداخل ومخارج املدينة، وانتشرت كمائن ونقاط تفتيش 
ع��ّدة عل��ى الط��رق الرئيس��ة وامليادي��ن العامة حتس��باً 
خل��روج االحتجاج��ات املناهض��ة لسياس��ات الس��لطة 

احلالية في البالد.
كما ندد احملتجون بسوء أحوال البالد، االقتصادية 
واألمنية، وارتفاع األسعار وتفاقم املشكالت منذ االنقالب 
الذي ق��اده اجليش برئاس��ة السيس��ي وأط��اح الرئيس 
مرس��ي. ورفع احملتجون في املس��يرات، ص��ور الرئيس 
مرسي وشعار رابعة العدوية والفتات مناهضة للجيش 
والش��رطة، إل��ى جان��ب أخرى تطال��ب بوق��ف التعذيب 
داخل الس��جون ومق��ار االحتجاز ومبحاكمة املس��ؤولني 

عن قتل املتظاهرين.
وطال��ب املش��اركون خ��الل املس��يرات الت��ي طافت 
الش��رعية  املؤسس��ات  بع��ودة  وامليادي��ن  الش��وارع 
املنتخب��ة واإلف��راج ع��ن املعارضني ورافض��ي االنقالب، 
ووق��ف االنتهاكات التي يتعرضون له��ا، وأحكام اإلعدام 
الت��ي صدرت بح��ق املئات منه��م، وتطهي��ر القضاء ممن 

وصفوهم بقضاة العسكر.
كم��ا طالبوا بع��ودة الش��رعية كامل��ة ورحيل حكم 
العس��كر وإطالق س��راح املعتقلني واملعارض��ني، ووقف 
املمارس��ات القمعي��ة جتاه رافض��ي االنق��الب ومحاكمة 

املتسببني في قتل املتظاهرين واملعتصمني السلميني.
وكان »التحال��ف الوطن��ي لدع��م الش��رعية ورفض 
االنقالب«، دعا إلى أس��بوع ث��وري جديد بعنوان »عيدنا 

ثورة.. إيدنا واحدة«.
 وق��ال التحالف، في بيان: »مّر ي��وم العيد وما زالت 
مصر أس��يرة حتت حكم عميل فاس��د فاشل، يسعى لنيل 
ص��ك غفران جدي��د م��ن األمم املتح��دة، وإع��الن أكاذيب 
مس��تمرة بخصوص الواق��ع املصري، الذي م��ا زال يرى 
الغالء وقم��ع احلقوقيني والعمال، بينما الس��د اإلثيوبي 
ينتظ��ر أن يفج��ع املصريني مثلم��ا فجع��وا بتراجع قيمة 
اجلني��ه، وس��ط ق��روض دولي��ة مه��ددة لأم��ن القومي 
س��جون  ف��ى  األح��رار  اس��تمرار  ع��ن  فض��الً  املص��ري، 

االنقالب«.
وأك��د التحالف أنه »ال بديل من إزاحة االنقالب الذي 
دم��ر وباع كل ش��يء، ولي��س جزيرتي تي��ران وصنافير 
ف��ي  األوض��اع  تده��ور  م��ن  مح��ذراً  فق��ط،  املصريت��ني 

مصر«.{

أردوغان: المعارضة السورية
 ستتقدم نحو بلدة »الباب«

ق��ال الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغ��ان إن 
املعارضة الس��ورية املس��لحة س��تحاول التقدم نحو 
بلدة الباب في ريف حلب الشمالي التي يسيطر عليها 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأضاف أردوغان في مؤمتر صحفي في إسطنبول 
أن��ه »مت تطهي��ر منطق��ة تبل��غ مس��احتها 900 كلم2 
من اإلرهاب حت��ى اآلن في إطار عملي��ة درع الفرات«، 
مشيراً إلى أن »املنطقة اآلمنة« التي تقيمها تركيا على 
احلدود ميكن في النهاية أن متتد على مس��احة تصل 

خمسة آالف كيلومتر.
وش��دد عل��ى أن عملية درع الفرات ستس��تمر إلى 

حني التأكد من أن املنطقة ال تشكل تهديداً لتركيا. 
ولف��ت الرئي��س التركي إلى أن اجليش الس��وري 
احل��ر ال يرغ��ب ف��ي تدخ��ل ق��وات خاص��ة أميركي��ة 
ف��ي س��وريا، وألق��ى بالل��وم على س��لوك املس��ؤولني 
األميركي��ني ف��ي تزاي��د التوتر م��ع مقاتل��ي املعارضة 

السورية.
وتش��ير تصريحات أردوغان إل��ى دخول عدد من 
أفراد القوات األميركية بلدة الراعي السورية األسبوع 
املاض��ي، لكنهم أجبروا على االنس��حاب منها باجتاه 
احلدود التركي��ة بعدما احتج مقاتل��و املعارضة على 

وجودهم.

وأدلى أردوغان بتصريحاته خالل مؤمتر صحفي 
عق��ده ف��ي إس��طنبول قب��ل أن يتوج��ه إل��ى نيويورك 

للمشاركة في أعمال اجلمعية العامة لأمم املتحدة.
يذكر أن تركيا شنت الشهر املاضي عملية بشمال 
س��وريا أطلقت عليها اس��م »درع الف��رات« بهدف طرد 
تنظي��م الدول��ة م��ن املنطق��ة احلدودي��ة ووق��ف تقدم 

املقاتلني األكراد السوريني.{
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توقيع عقد دراسات
»سد النهضة«

وق��ع وزراء املوارد املائية في الس��ودان 
ومص��ر وإثيوبي��ا ف��ي اخلرط��وم عل��ى عقد 
الت��ي  اإلثيوب��ي  النهض��ة«  »س��د  دراس��ات 
أوص��ت بها جلن��ة اخلب��راء العاملية لتقصي 

آثار السد على دولتي املصب.
املائي��ة  امل��وارد  وزراء  العق��د  ووق��ع 
السوداني معتز موسى واملصري محمد عبد 
العاط��ي واإلثيوبي موتوما مكاس��ا، وممثال 
اللت��ني س��تتوليان  الش��ركتني الفرنس��يتني 
إجراء الدراس��ات، وهما الش��ركة الرئيس��ية 

.ARTELIA والشركة الفرعية BRLI

تونس تنتظر مساعدة 
أوروبية إلنقاذ اقتصادها

أعل��ن رئي��س البرملان التونس��ي محمد 
الناص��ر، ف��ي مؤمت��ر صحافي مش��ترك مع 
أنطوني��و  بي��ار  األوروب��ي  البرمل��ان  ممث��ل 
مس��اعدة  تنتظ��ر  »تون��س  أن  بانزي��ري، 
م��ن أوروبا إلنق��اذ اقتصاده��ا«، مضيف��اً أن 
»مخط��ط مارش��ال )مخطط ش��امل إلصالح 
االقتصاد التونس��ي( س��يركز خط��ة إمنائية 
ملجابهة التحديات االقتصادية واالجتماعية 
ببالدن��ا التي أصبح��ت في مقدم��ة أولويات 
االحت��اد األوروب��ي«. وجدد الناص��ر دعوته 
إل��ى حتوي��ل الدي��ون التونس��ية ل��دى دول 
االحتاد األوروبي إلى اس��تثمارات ومشاريع 
كبرى، داعي��اً إلى متابع��ة املفاوضات حول 
اتفاقي��ة التب��ادل احلر الش��امل ب��ني تونس 
واالحت��اد الت��ي س��تكون قائمًة على أس��اس 

متوافق بني الطلبات واإلمكانات.

نجل ترامب يشّبه الالجئين 
السوريين بـ»سكاكر فاسدة«

أث��ار دونالد ترامب االب��ن، النجل األكبر 
األميركي��ة  للرئاس��ة  اجلمه��وري  للمرش��ح 
دونال��د ترام��ب، عاصف��ة احتجاج��ات على 
االنترن��ت إثر نش��ره تغريدة عل��ى »تويتر« 
ش��به فيها الالجئني الس��وريني بأنهم »وعاء 
فيه حفنة من الس��كاكر بعضه��ا جيد واآلخر 
فاس��د«. وكت��ب دونال��د ترام��ب االب��ن )38 
س��نة( فوق صورة لوعاء أبيض فيه حبوب 
س��كاكر ملون��ة بأل��وان قوس ق��زح معروفة 
باسم »سكيتلز«: »لو كان لدي وعاء يحتوي 
س��كيتلز، وقل��ت لك��م ان ثالثة منه��ا فقط قد 
تس��بب وفاتكم فهل س��تتناولون منها؟ هذه 

مشكلتنا مع الالجئني السوريني«.

تعليق المساعدات 
بعد قصف قافلة حلب

أعلنت اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر 
واله��الل االحم��ر العرب��ي الس��وري تعلي��ق 
املس��اعدات اإلنس��انية لس��وريا إث��ر قصف 
طاول قوافل مس��اعدات إنسانية أممية قرب 

حلب.
ملنطق��ة  الدولي��ة  اللجن��ة  مدي��ر  ون��دد 
الشرق األوس��ط وش��مال أفريقيا في اللجنة 
الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر بجني��ف روبرت 
مارديني بقصف القافلة االنسانية في حلب، 
معلن��اً وفاة ثماني��ة من املتطوع��ني، وطالب 
كل األطراف بالت��زام القوانني الدولية، وفتح 
حتقي��ق ف��ي القص��ف ال��ذي ط��اول القوافل، 
مش��يراً إل��ى ض��رورة معاقبة كل م��ن ينتهك 

القوانني الدولية.
وقال مص��در إن »الش��احنات تعرضت 
للقص��ف أثناء تفريغ حمولتها في مركز أورم 

الكبرى للهالل األحمر«.

العفو الدولية: سياسة أوروبية 
لتحطيم حياة الالجئين

حت��ت عن��وان »األم��ل احملّط��م«، توجه 
موّثق��ة،  إدان��ة  الدولي��ة  العف��و  منظم��ة 
بالش��هادات واملعطيات، لتعامل احلكومات 
االوروبية مع الالجئ��ني، خصوصاً العالقني 
في اليونان. املنظمة تنشر دراستها املفصلة 
عن املوضوع، حتت عنوان »الشلل األوروبي 
يجب��ر اآلالف م��ن طالبي اللج��وء على عيش 

ظروف مروعة«.
تكش��ف الدراس��ة أن��ه بع��د ع��ام عل��ى 
وع��ود بإعادة توزي��ع 66 أل��ف طالب جلوء 
م��ن اليونان، لم يتم نقل س��وى أقل من 6 في 

املئة منهم.
تقول مسؤولة ملف الهجرة في املنظمة 
مونيكا كوس��تا عن حالة الش��لل تلك: »وفق 
املع��دل احلال��ي س��يتطلب 18 س��نة للوفاء 
بالتزام��ات إع��ادة التوزيع الت��ي أعلنت قبل 
أّن »م��ن الع��ار أن أوروب��ا  ع��ام«، معتب��رة 
السياس��ة جانب��اً وح��ّل  ال ميكنه��ا تنحي��ة 
ه��ذه األزم��ة االنس��انية عب��ر تش��ارك عادل 
للمس��ؤولية جت��اه ع��دد قلي��ل نس��بياً م��ن 

الالجئني«.

أمير قطر: على مجلس األمن 
وقف القتل الهمجي للسوريين

ق��ال أمي��ر قط��ر الش��يخ متيم ب��ن حمد 
آل ثان��ي إن عل��ى مجل��س األم��ن مس��ؤولية 
تاريخي��ة لوقف القت��ل الهمجي للس��وريني، 
الفتاً إلى أن »النظام الس��وري بات يس��تورد 
املنظمات واملليشيات التي تشكل خطراً على 
األمن اإلقليم��ي«. وفي كلمته أم��ام اجلمعية 
العام��ة ل��أمم املتحدة، قال الش��يخ متيم بن 
حمد إن »النظام الس��وري ش��عاره إما بشار 
األس��د وإما حرق البل��د«، مضيف��اً أن النظام 
تلق��ى إش��ارات عل��ى أنه ال س��قف مل��ا ميكن 

ارتكابه من جرائم بحق شعبه.
»املجتم��ع  أن  متي��م  الش��يخ  وأض��اف 
غي��ر  عس��كرية  بتدخ��الت  س��مح  الدول��ي 
مش��روعة لقلب أنظم��ة حكم ف��ي منطقتنا«، 
مؤكداً أن »تقاعس املجتمع الدولي في تنفيذ 
الق��رارات الدولية عزز موق��ف االنقالبيني في 

اليمن«.
وخت��م أمير قطر كلمت��ه بالتأكيد أنه »ال 
يجوز تغيي��ر تعريف اإلرهاب حس��ب هوية 
املنفذ أو الضحية«، مش��يراً إل��ى أنه حلماية 
الش��باب من التطرف »يج��ب أال نقتصر على 

املعاجلات األمنية«.

2016 يسجل أكبر نسبة 
للموت في المتوسط

أعلن��ت املفوضي��ة العلي��ا لالجئني، أن 
أكث��ر م��ن 300 أل��ف مهاج��ر والج��ئ عبروا 
املتوس��ط الى أوروبا في 2016، محذرة بأن 
هذا العام قد يكون الس��نة التي يس��جل فيها 
أكبر ع��دد م��ن القتل��ى إن اس��تمرت حوادث 

الغرق بالوتيرة احلالية.
وق��ال املتحدث باس��م املفوضي��ة وليام 
الالجئ��ني واملهاجري��ن  إن »ع��دد  س��بيندلر 
الذين وصل��وا الس��واحل األوروبي��ة جتاوز 
اليوم عتبة ال�300 ألف ش��خص«، وهو عدد 
أق��ل بكثير م��ن أع��داد الوافدين املس��جل في 
األشهر التسعة األولى من عام 2015 )520 
ألف��اً(، لكن��ه يبق��ى أعلى م��ن الرقم املس��جل 

لكامل عام 2014.

ولفت��ت املفوضي��ة إل��ى أن ع��دد القتلى 
ال يق��ل عن حصيل��ة العام املاض��ي إال بفارق 
ضئي��ل )15 في املئة(، معتب��راً انه »مع هذه 
النسبة، س��تكون 2016 السنة التي يسجل 
فيه��ا أكب��ر عدد م��ن القتل��ى في املتوس��ط«. 
وبل��غ الع��دد اإلجمال��ي للقتل��ى واملفقودين 

1211 شخصاً.

شهيد وثالثة جرحى 
برصاص قوات االحتالل

اعدم جنود االحتالل االسرائيلي الثالثاء 
املاضي الفتى عيس��ى طرايرة )16 عاماً( من 
بلدة بني نعيم، ش��رق مدين��ة اخلليل، بزعم 

محاولته تنفيذ عملية طعن.
نعي��م،  بن��ي  بلدي��ة  رئي��س  وأوض��ح 
محم��ود مناصرة، أن ق��وات االحتالل أطلقت 
النار على الفتى طراي��رة وتركته ينزف دون 
تقدمي اإلس��عاف له، ما أدى إلى استشهاده، 
مش��يراً إل��ى أن ق��وات االحت��الل احتج��زت 

جثمان الفتى.
األحم��ر  »اله��الل  جمعي��ة  وقال��ت 
منع��ت  االحت��الل  ق��وات  إن  الفلس��طيني«، 
طواقمه��ا م��ن االقتراب من الفلس��طيني قرب 
مدخل بني نعيم أو تقدمي اإلسعافات الطبية 

له.
طعن��وا  املس��توطنني  م��ن  ع��دد  وكان 
فلس��طينياً من بلدة إذنا، غرب اخلليل، حيث 
أصيب بأكثر من طعنة في أنحاء متفرقة من 

جسده.
ثالث��ة  أصي��ب  نفس��ه،  الس��ياق  وف��ي 
واملعدن��ي  احل��ي  بالرص��اص  فلس��طينيني 
املغل��ف باملط��اط خ��الل مواجه��ات اندلعت 
مخي��م  االحت��الل  ق��وات  اقتحم��ت  عندم��ت 

الدهيشة، جنوب مدينة بيت حلم.

»ام. جي. بي.« وكالة جديدة 
لكل االستخبارات الروسية

 رس��م الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
بعناية مخطط��اً يضمن له البقاء في منصبه 
حت��ى عام 2024، ويرتكز ه��ذا املخطط على 
انش��اء وزارة خاصة باالس��تخبارات واالمن 
يطلق عليها اسم »ام. جي. بي.« ستتسلم كل 
املهمات االستخباراتية في روسيا وخارجها 
عل��ى غرار جهاز االس��تخبارات الس��وفياتي 

السابق »كاي. جي. بي.«. 
وس��يتم تس��ريع خطوات تأسيس هذه 
الكيان خالل االش��هر املقبلة، كي يش��رف في 
الوق��ت عينه عل��ى النيل من خص��وم بوتني 
السياسيني قبل االنتخابات الرئاسية املقبلة 

التي تشهدها البالد في عام 2018. 

أردوغان: على واشنطن أال 
تؤوي إرهابيًا مثل غولن

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  رأى    
أال  املتح��دة  الوالي��ات  عل��ى  ان  أردوغ��ان 
»تؤوي إرهابياً« مثل فت��ح الله غولن، داعياً 
إلى ضرورة حظر أنش��طته ف��ي جميع أنحاء 

العالم.
ويعي��ش غولن في منف��ى اختياري في 
والي��ة بنس��لفانيا من��ذ ع��ام 1999، ونف��ى 
التورط في محاولة انقالب فاش��لة في تركيا 
ف��ي متوز املاض��ي. وقالت واش��نطن إنها لن 
تس��لمه إال إذا قدمت تركيا أدلة على تورطه، 

األمر الذي أثار خيبة أمل احلكومة التركية.
وق��ال أردوغ��ان ف��ي مقابلة م��ع وكالة 
»رويترز« إن واش��نطن »ال عذر« لها في إيواء 
غولن، الذي يقول مس��ؤولون أتراك إنه أقام 
ش��بكة من األنصار عل��ى مدى عق��ود، داخل 
الق��وات املس��لحة واجله��از اإلداري للدول��ة 

للسيطرة على تركيا.
وأضاف أردوغان في املقابلة التي جرت 
على هامش االجتماع السنوي لزعماء العالم 
في األمم املتحدة: »إذا كانت الواليات املتحدة 
حليفة استراتيجية لنا وشريكة لنا في حلف 
شمال األطلسي... فال ينبغي عليها أن تسمح 
إلرهابي مثل غولن بإدارة منظمته«، مش��يراً 
إل��ى أن حال��ة الط��وارئ الت��ي أعلن��ت عقب 

محاولة االنقالب قد مُتدَّد إذا لزم األمر.

لقطات سريعة

مناورة ما قبل التقسيم
في سوريا

خمس س��نوات دموية، دفع فيها املدنيون واألبري��اء ومدنهم وقراهم الثمن 
األش��د كلفة، لم نس��مع ش��يئاً بعد عن الدميقراطية املوعودة وخطط إعادة بناء 
سورية اجلديدة، وإشارة االنطالق نحو املرحلة االنتقالية. كل ما وصلنا إليه بعد 
هذا النزيف هو تفاهم أميركي روس��ي، لم تعرف حدوده القانونية ومش��روعيته 
الدولي��ة ومصداقيت��ه السياس��ية، يعلن خطة وق��ف للنار على جبه��ات القتال، 
وحتييد بعضها، وقد مت تزيينه بقصة املس��اعدات اإلنسانية لتمريره أمام الرأي 

العام.
إذاً ه��ي أكثر من مكافأة يجري تقدميها لنظام األس��د، ومن خلفه مليش��يات 
القت��ل املذهبي��ة، وداعميه اإلقليميني، بل ميكن تصنيفها أنه��ا معادلة جديدة في 
العالق��ات ب��ني الش��عوب والكيانات الدولي��ة، مفادها أن��ه كلّما قتل��ت املزيد من 
األبرياء واس��تخدمت األس��لحة احملّرمة وامليليش��يات واملرتزقة ف��ي نهب وقتل 
الن��اس، حصلت عل��ى منافع اس��تراتيجية وامتي��ازات جيوسياس��ية. املهم أن 
يكون لديك ش��عار صل��ب، وليس مهماً مدى صدقيته، مث��ل احلرب على املؤامرة  
على اإلرهاب، أو حتى تطبيق قواعد القانون الدولي، وأن متلك اآلليات املناس��بة 
إلجناز هدفك، وإقناع العال��م بأنك طرف موجود في املعادلة بحكم األمر الواقع، 
من أسلحة فتاكة ومرتزقة وميليشيات. فيتم غّض النظر عن جرائمك، والرضوخ 

لطلباتك في توسيع النفوذ والسيطرة على الشعوب وإخضاعها.
وب��دا واضحاً أن النقطة املش��تركة ف��ي االتفاق بني ال��روس واألمريكان هو 
توافقهما ف��ي احلرب على اإلرهاب، وخاصة على »داعش«، وجبهة فتح الش��ام 
الت��ي يبدو أن لها حص��ة كبيرة في االتفاق. وبالرغم من اإلش��كاالت التي يثيرها 
اجلمع بني داعش وجبهة فتح الشام )النصرة( في صفوف املعارضة السورية، 
ف��إن ه��ذه النقطة تكش��ف توافق��اً آخر ب��ني الطرفني، هو الس��كوت عّم��ا تقوم به 
املليش��يات املذهبية في سوريا من عمليات إرهابية، ال تقل بشاعة عن ممارسات 
داع��ش، األمر ال��ذي يعن��ي أن ثمة مي��الً واضحاً إلخ��راج القضية الس��ورية من 
سياقها األساسي، باعتبارها ثورة شعب ضد نظام مستبد، وبناء مستقبل آخر، 
جلعله��ا قضية حرب على بعض اإلره��اب، ال اإلرهاب كله، خصوصاً أن بعضها 

مصنف في أكثر من قائمة باعتباره جماعة إرهابية، ينبغي محاربته.
الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو هل االتفاق الروس��ي األمريكي سيغير شيئاً 
عل��ى األرض؟ وهل اعتبار من ال يرضى باحلل السياس��ي الذي ترس��مه روس��يا 
وأمريكا من املعارضة السورية سوف يصنف كفصيل إرهابي شيء جديد؟ وهل 
تهديدات املندوب األمريكي مايكل راتني للمعارضة السورية بقوله: »من يعرقل 
الهدن��ة س��تكون نهايته وخيمة«، ه��و تهديد س��يؤدي إلى مزيد من قت��ل أبرياء 

الشعب السوري؟ هذا هو الواقع، ولن يساعد على حل سياسي في شيء.
واملن��اورة بني موس��كو وواش��نطن بحيث يرم��ي كل طرف الك��رة في ملعب 
اآلخ��ر، هي مقدمة لتقس��يم س��وريا والقضاء عل��ى املعارضة ضم��ن االتفاق بني 
الطرف��ني. وُيحكى ع��ن ان هناك تفاصيل لالتفاق ال تري��د وزارة الدفاع األميركية 
)بنتاغ��ون( أن تخ��رج إلى الت��داول، والغريب هو عدم وص��ول تفاصيل االتفاق 
إلى هيئة املفاوضات املعنية باحلل السياس��ي في س��وريا كما صّرح أطراف من 
الهيئة. فاالتفاق يس��تثني دور املعارضة بشكل أساسي، مع تهميشها في معظم 
الفق��رات عن��د التطّرق إليه��ا، بل هو يفتح الطريق أمام تعاون عس��كري روس��ي 
أميرك��ي للقض��اء عليه��ا بكل فصائله��ا، ويعطي روس��يا املش��روعية التي كانت 
تبح��ث عنها الس��تهداف هذه الق��وى مببارك��ة أميركية، وحتت ش��عار محاربة 

مجموعات مت توصيفها إرهابية.
السياس��ة األمريكية والتدخالت الدولية في خيارات شعوب املنطقة لعبت 
أدواراً حاسمة في ما يسود من انهيار. وخالصة القول أن من غير املنتظر حصول 
تط��ورات جادة، س��واء على الصعيد السياس��ي أو حتى اإلغاث��ي، بحيث ينقلب 
الوض��ع إلى أفضل مما كان عليه قبل االتفاق. غير أنه في كل األحوال، ليس أمام 
الس��وريني إال االنتظ��ار، واألمل والعمل من أجل تغيي��رات تقودهم وبالدهم نحو 

سالم وحل للقضية.{
محمد أحمد حمود

 ق��ال دبلوماس��ي غرب��ي لرويترز إن حتقيق��اً دولياً حّدد هوّية س��رَبنينْ من 
الطائ��رات املروحي��ة التابع��ة للقوات اجلوية الس��ورية ووحدتني عس��كريتني 

أخريني، يحّملها املسؤولية عن هجمات بغاز الكلور على املدنيني.
وأضاف الدبلوماسي أن النتائج التي توصلت إليها األمم املتحدة ومنظمة 
حظ��ر األس��لحة الكيميائية تس��تند إلى معلوم��ات مخابرات غربي��ة وإقليمية. 
وق��ال: »لق��د كان��ت الفرق��ة 22 والكتيب��ة 63 والس��ربان 255 و253 التابع��ة 

للحكومة السورية هي املسؤولة عما وقع«.
واته��م التقري��ر ال��ذي أعدته جلن��ة التحقيق املش��تركة ب��ني األمم املتحدة 
ومنظمة حظر األس��لحة الكيميائية، اجليش السوري بشن هجومني كيميائيني 
على األقل في س��وريا. وخلص احملققون إلى أن املروحيات العسكرية السورية 
ألق��ت غاز الكلور على بلدت��ني في محافظة إدلب الس��ورية، هما تلمنس في 21 

نيسان 2014، وسرمني في 16 آذار 2015.
وأوض��ح التقري��ر أن تنظيم الدولة أيضاً اس��تعمل غاز اخل��ردل. وأضاف 
أن التحقيق ش��مل تس��ع هجمات في س��بع مناطق مختلفة، لكنه لم يتمكن من 

الوصول إلى نتيجة في ست حاالت.
وطالبت الواليات املتحدة وفرنس��ا مجلس األمن الدولي مبحاسبة النظام 

السوري وتنظيم الدولة على استخدام تلك األسلحة.{

تحقيق دولي: النظام السوري
مسؤول عن هجمات بالكلور
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معيقات االستفادة العربّية من التجربة التركّية
م��ا زال��ت جترب��ة »العدال��ة التنمية« ف��ي تركيا 
تس��ير بخط��ى حثيثة من إجناز إل��ى إجناز وتتخطى 
العقب��ات واألزم��ات الواح��دة تل��و األخ��رى، وآخرها 
احملاولة االنقالبية الفاشلة في 15 متوز الفائت، األمر 
الذي مينحها جتدداً وتفاعالً غير مس��بوقني. صحيح 
أن هذه التجربة -التس��مية التي أفضلها على مسمى 
»النموذج«- قد دخلت في جو االستقطاب في املنطقة 
منذ الثورات العربية ع��ام 2011، وبالتالي قد فقدت 
بريق القوة الناعمة واملواقف املقبولة من اجلميع، إال 
أنه��ا ما زالت -في ظني- ملهم��ة للكثيرين في العالم 

العربي.
بي��د أن األط��راف العربي��ة املختلف��ة م��ا زال��ت 
بعيدة عن االس��تفادة املمكنة من ه��ذه التجربة، رغم 
أنه��ا أقرب إلى الواقع العربي م��ن التجارب الغربية، 
حي��ث ميكن اعتبار بالد األناضول مرحلة وس��طاً بني 
تأخر العال��م العربي وتق��دم العالم الغرب��ي. ويبدو 
أن مقارب��ة »اإلس��الميني العرب« له��ذه التجربة أكثر 
تعقيداً من غيرهم رغم أنهم نظرياً األقدر على دراستها 
واالس��تفادة منها، أوالً ألنهم يعتبرونها األكثر ش��بهاً 
به��م في رحلة بحثهم عن من��وذج يقتدون به، وثانياً 
للمواق��ف التركي��ة األق��رب لهم ف��ي قضاي��ا املنطقة، 
وثالث��اً إلقامة عدد كبي��ر من قياداته��م على األراضي 
التركي��ة، مب��ا يتي��ح إمكاني��ة املعايش��ة واالحتكاك 

واملدارسة واحلوار واالستفادة والتفاعل.
لع��ل أكثر م��ا يعيب النظ��رة النخبوي��ة العربية 
-وفي املقدمة منها اإلس��المية- للتجربة التركية هي 
»اختزاله��ا« وتأطيرها ضمن قوالب معّدة مس��بقاً، أو 
إن ش��ئت فقل النظر إليها بعيون »عربية« وعدس��ات 

»إسالمية« وتفسيرها وفق »مصفوفة« معينة.
يص��ّر اإلعالمي��ون الع��رب عل��ى اعتب��ار ح��زب 
العدال��ة  والتنمي��ة الترك��ي حركة إس��المية أو حزباً 
إس��المياً )قل��ة تعتبرهم م��ن اإلخوان( رغ��م أدبيات 
احل��زب وتصريح��ات قياداته الواضح��ة حول كونه 
حزب��اً دميقراطياً محافظ��اً، باعتبار أنه��م مضطرون 
له��ذا النوع م��ن التقّية، لكنه��م لن يلبثوا أن يس��فروا 
ع��ن وجهه��م اإلس��المي يوماً م��ا »ليلتقوا م��ع أمواج 
احل��ركات اإلس��المية العربي��ة« حت��ت ل��واء واح��د، 
ف��ي مزج غير مب��ّرر بني اخللفية الفكرية لأش��خاص 

والهوية السياسية للكيانات.
ال تكتف��ي ه��ذه النظ��رة بتقلي��ل إمكاني��ة الفه��م 
املوضوع��ي للتجرب��ة ورجالها وأحداثه��ا ومواقفها، 
لكنه��ا أيض��اً حتّم��ل اإلس��الميني الع��رب وزر بعض 
املواق��ف والتصريح��ات الغريب��ة ع��ن بيئته��م، مثل 
عالق��ات أنق��رة م��ع الكي��ان الصهيون��ي أو تصري��ح 
أردوغ��ان عن العلماني��ة، بينما تضع عل��ى كواهلهم 
عبئ��اً إضافياً في محاولة اللح��اق ب�»النموذج« الذي 
يطالب به شبابها باعتبار أن ما استطاعه »اإلسالمي 
الترك��ي« ميك��ن ب��ل ينبغ��ي أن يحقق��ه »اإلس��المي 

العربي«.
العقب��ة الثانية في طريق االس��تفادة من جتربة 
الكبي��رة  الف��وارق  جتاه��ل  ه��ي  ورفاق��ه  أردوغ��ان 
والعميق��ة ب��ني س��ياق التجرب��ة التركي��ة كإص��الح 
دميقراطي سلمي متدرج حتت سقف النظام والدولة، 
وب��ني س��ياق الواقع العرب��ي الذي أتى باإلس��الميني 
-أو أتاه��م- عل��ى ظهر ثورة قلب��ت األنظمة وأطاحت 
بالرؤس��اء وأث��ارت عليه��م خص��وم الداخ��ل وأعداء 

اخلارج.
تلك االختالفات الكبيرة جداً بني الظرفني العربي 
والتركي، إضافة إلى تاريخ تركيا الطويل في النضال 
الدميقراطي على مدى عش��رات الس��نني، كانت تكفي 
للكف عن محاوالت االقتباس واالستنساخ املباشرة، 
ف��ي ما يتعل��ق مثالً بالعالق��ات املدنية - العس��كرية 
وتطبيق »خطة أردوغان« في تقليم أظافر املؤسس��ة 
العس��كرية حت��ت عن��وان الوضع اخل��اص للجيش 
واخل��روج اآلم��ن للعس��كر. لي��س فق��ط ألن احملاولة 
األخي��رة ب��اءت بالفش��ل، ولك��ن أيضاً ألننا اكتش��فنا 
-كمتابع��ني للش��أن التركي- بعد س��نوات أن بعض 
تل��ك اخلط��وات ل��م يقم به��ا »العدال��ة والتنمي��ة« أو 
أردوغان ب��ل »الكيان املوازي« ليحكم س��يطرته على 
اجلي��ش من خ��الل قضاي��ا مث��ل أرغنك��ون واملطرقة 

وغيرهما.
العن��وان الثالث والف��ارق في التجرب��ة التركية 
وافتراقه��ا ع��ن الفه��م العرب��ي ه��و إغف��ال أن محور 
جناحه��ا ه��و كونه��ا بن��ت بيئته��ا )التركي��ة( ب��كل 
س��ياقاتها الزمانية واملكانية والظرفي��ة والتاريخية 

والسياس��ية واالجتماعية وغيرها، وأن جوهرها أنها 
جترب��ة »دول��ة« لتحقيق مكان��ة »تركي��ا«. لقد دارت 
أغلب تنظيرات البروفيس��ور أحمد داود أوغلو -الذي 
له باعتق��ادي بصمات تتخطى السياس��ة اخلارجية 
إل��ى مجمل التجرب��ة وخلفيتها الفكري��ة- حول فكرة 

جعل بالده »دولة مركز« في محيطها.
وم��ن الالفت أال تقع عينك ف��ي املقاالت واألبحاث 
البع��د  فه��م  محاول��ة  عل��ى  ن��ادراً  إال  والتحلي��الت 

»القوم��ي« في مس��يرة »العدالة والتنمي��ة« وتعليق 
أغلب املواقف والتصرفات على مشجب »اإلسالمية«، 
وه��ذه اختزالية خطي��رة لها عيوبه��ا الواضحة على 
مج��االت الفه��م واالس��تفادة والتعامل. لي��س غريباً 
إذن أن تق��رأ أن عملي��ة »درع الف��رات« موجه��ة ض��د 
نظ��ام األس��د و»لنص��رة الش��عب الس��وري« رغم أن 
األه��داف التركية املعلنة 
واضح��ة  عالق��ة  له��ا 
)وه��و  القوم��ي  بأمنه��ا 
األمر الطبيع��ي واملتوقع 
بطبيع��ة  واملتفه��م 
احل��ال(، أو أن تصري��ح 
رئي��س ش��ؤون الديان��ة 
التركي د. محمد غورماز، 
ال��ذي ش��كر الس��عودية 
على جناح موس��م احلج 
موج��ه  تنظيم��ه،  ودق��ة 

باألساس لإليرانيني.
لقد دفعت ه��ذه االختزاليات اإلس��الميني العرب 
للتماه��ي مع التجرب��ة التركي��ة دون أن يكونوا جزءاً 
منها ملا سبق من أسباب، وهو ما أعطى صورة ذهنية  
عل��ى عالقة تبعية تربطهم بتركي��ا واحلزب والقيادة 
السياس��ية، واحلقيق��ة أن تركيا العدال��ة والتنمية ال 

حتتاج إلى أتباع أو مبّررين، بل إلى أنداد متفاعلني.
للتجربة بطبيعة احلال إيجابياتها وس��لبياتها، 
وثمة اختالفات كبيرة بني معايير تقييم السياس��تني 
الداخلي��ة واخلارجية، لكن وف��ي كل األحوال نحتاج 
أن نبتعد قليالً عن التفسيرات األيديولوجية املنفردة  
والتقييم��ات العاطفية والتحلي��ل الرغبي حتى ننظر 
إلى التجربة من مس��افة مناسبة للتقييم، دون انبهار 

أو انسحاق أو ذوبان.
هك��ذا تخ��رج مس��يرة »العدال��ة والتنمي��ة« من 
قال��ب »احلركة اإلس��المية« التي يج��ب أن ندافع عن 
تفاصيل التفاصيل بخصوصها دون أي حس نقدي، 
ونتماه��ى م��ع أغل��ب/كل قراراتها وسياس��اتها رغم 
أننا لس��نا ج��زءاً من آلية صن��ع قراره��ا أو تنفيذه أو 
الرقابة علي��ه، إلى فضاءات واس��عة عنوانها جتربة 
بلد صديق وش��قيق وحزب مقّرب ومقبول -من طيف 
واس��ع من الع��رب عل��ى األق��ل- ميكننا )ب��ل ينبغي 
علينا( دراستها والتفاعل معها حتت عناوين التفاهم 

والتعاون والتنسيق لتحقيق املصالح املشتركة.{

بقلم: سعيد احلاج

تركيا.. وثالثّية الدين والدولة والمجتمع
اجلماعات الصوفية أو التي تقوم مبهمة الوعظ واإلرشاد، فالتدين التركي حالة فريدة، 
فتجد أشد الناس علمانية في الصف األول من املسجد كما جتد سيدة شبه عارية تذهب 
إلى املسجد وتصلي.. مجتمع كهذا من الصعب جداً أن تصفه بغير صفة التدين العميق 

الذي ميارسها كسلوك فردي وليس كإلزام جماعي أو مظهر اجتماعي.
الدولة في املخيال التركي 

مثلت الدولة بالنس��بة إلى األمة التركية واحدة من الركائز الرئيسية املقدسة التي 
ارتب��ط مفهوم األمة التركية بها منذ حلظة الوالدة األولى للدولة التي نش��أت منذ دولة 
الس��الجقة األتراك األوائل »1038- 1157« ومضت على ه��ذا املنوال مع دولة اخلالفة 
العثماني��ة »1299-1923«، وجتذرت هذه العالقة باالرتب��اط التقليدي بني مفهومي 
الدولة واألمة والدين كقالب هوية للشعب التركي مبختلف أطيافه ومذاهبه على امتداد 

تاريخ األناضول القدمي واملعاصر.
فلمفه��وم الدولة ف��ي التراث التاريخ��ي والديني والثقافي بالنس��بة إل��ى األتراك، 
حضور كبير ومهيمن على مس��احة واس��عة م��ن التفكير والوعي االجتماع��ي، باعتبار 
الدول��ة حصن األمة وحاميها من األعداء، وهذا تفس��ير طبيعي حلض��ور مفهوم الدولة 
ل��دى األتراك بهذا الش��كل، بالنظر إل��ى أن األتراك هم في األصل قبائ��ل مهاجرة أتت من 
وس��ط آسيا بحثاً عن وطن، وهو ما حتقق لها بالوصول واالستقرار في األناضول التي 
حول��ت القبائ��ل التركية م��ن قبائل بدوي��ة تبحث عن امل��اء واملرعى إلى قبائ��ل متمدنة 

تستوطن السهول ومتتهن الزراعة والصناعة والرعي معاً.
ويفس��ر هذا احلضور الطاغي ملفهوم الدولة ل��دى األتراك، نضالهم الطويل والكبير 
تاريخي��اً بحثاً عن وطن، والواقع أن الوط��ن ال ميكن احلفاظ عليه دون قيام دولة قوية 
حتم��ي ش��عبها وتداف��ع عن أراضي��ه، ومثل هذا التفس��ير أيض��اً هو الذي جن��ده كثيراً 

ويتسق مع تفكير األتراك مبختلف تياراتهم ومسمياتهم ومذاهبهم.
ل��ذا لم تك��ن الدولة بالنس��بة إلى األت��راك وليدة ملرحل��ة اجلمهوري��ة األتاتوركية 
املعلنة ع��ام 1923، بقدر ما هي حقيقة تاريخية وتقاليد راس��خة ومتجذرة في وعيهم 
وتراثهم احلضاري الذي امتد لقرون عدة رمبا تصل ألكثر من 800 سنة، منها ما يقارب 

قرنني من الزمن في عهد السالجقة، وما يقارب ستة قرون في عهد العثمانيني. 
وم��ن ثم فاجلمهورية التي تعد ثابتاً من ثوابت تركيا احلديثة، متثل أيضاً مرحلة 
تواص��ل تاريخ��ي لفك��رة الدول��ة ومفهومه��ا وتقاليده��ا وحضوره��ا في حي��اة الناس 
واألجيال املتعاقبة، كقيمة وطنية مقدس��ة ال ميك��ن أن يتخيل األتراك وجودهم بدونها، 
وه��ذا ما نالحظه من خالل الصراع السياس��ي على مدى عقود م��ا بعد اجلمهورية التي 
كانت تدور كلها حول آليات عمل الدولة احلاكمة وأيديولوجيتها، وليست حول الدولة 

وجوهر وجودها ككيان اعتباري حلماية األمة والشعب التركي.
م��ن كل ه��ذا، يصبح مفهوماً أيضاً التقدي��س الكبير للعلم )البي��رق( بالتركية رمز 
الدولة وش��رفها كما يعكس��ه البيت األول من النش��يد الوطني حملمد عاكف أرس��وي »ال 

تخف أن تنطفي هذه الراية احلمراء في السماء«.
ه��ذه الراية التي ترم��ز للدولة التركي��ة، والتي 
لم أر ش��عباً كاألتراك تقديس��اً لعلمه��م الوطني، فهم 
ق��د يختلف��ون ح��ول كل ش��يء إال الدول��ة والبيرق، 
فهم��ا ثابت��ان من ثوابتهم املقدس��ة، لدرج��ة أن أكبر 
ش��خصية دينية في الدولة )وزير الشؤون الدينية( 
يقف داعياً الله في مهرجان جماهيري مليوني قائالً: 
»الله��م ال جتعلن��ا بال دول��ة وال علم« ف��ي كناية عن 
قداسة فكرة الدولة وحضورها في الذهنية واملخيال 
الترك��ي، وارتب��اط الدول��ة والدي��ن وتكاملهم��ا معاً 
كركيزتني أساسيتني في االجتماع السياسي التركي 

تاريخياً.{

ال ش��ك أن ي��وم 15 متوز املاضي، س��يمثل نقط��ة فارقة في تاري��خ تركيا احلديث، 
س��تترتب عليها حت��والت عميقة في املجتمع التركي من ش��أنها أن تعيد رس��م العالقة 

التكاملية القدمية بني ثالثية هذا الشعب: الدين واملجتمع والدولة.
ه��ذه الثالثي��ة املترابطة في نس��ق عالق��ة تكاملية غاية ف��ي االنس��جام والتناغم 
التاريخ��ي، رغم مرحلة االنقطاع الصعب��ة التي مثلتها املرحلة الكمالي��ة وإرثها الثقيل 
الذي ظلت جتدده االنقالبات العس��كرية على مدى أكثر من سبعني عاماً منذ انقالب 27 

أيار 1960م حتى انقالب 15 متوز 2016 الفاشل. 
إعادة صياغة هذه املعادلة من جديد لم تتهيأ لها الظروف كما هو احلال الراهن في 
تركيا ما بعد 15 متوز، بفعل ما أحدثته هذه الهزة االنقالبية من يقظة الوعي التاريخي 
بأهمي��ة معادلة التكامل بني الدين والدولة واملجتمع في احلالة التركية، وهي املعادلة 
الت��ي نش��أت عليها األم��ة التركية من��ذ حلظة امليالد وبداية التأس��يس، وه��ي ما مثلت 
إش��كالية كبيرة بالنس��بة إلى محي��ط تركيا الغرب��ي واإلقليمي حاول م��ن خالل إلغاء 
اخلالفة أن يتخلص من هذه املعادلة احلضارية التي جعلت من تركيا أمة إمبراطورية 

ظلت لنحو خمسة قرون في صدارة املشهد العاملي.
يغفل الكثيرون اليوم عن طبيعة التحوالت التي يشهدها املجتمع التركي وطبيعة 
ديناميات��ه احلاكم��ة، تلك التي تدفع ه��ذا املجتمع نحو العودة إلى ج��ذوره التاريخية 
الس��تعادة هويت��ه ومكانته الطبيعية ب��ني األمم، هذه الهوية التي ب��دأ املجتمع التركي 
بالش��عور باس��تعادتها مع صعود حزب العدالة والتنمية احلاكم إلى السلطة في عام 
2002م وبدأت موجة الش��عور بالهوية التركية بالتصاعد تدريجياً مع كل النجاحات 

واإلجنازات الكبيرة التي حققها هذا احلزب لتركيا على كل املستويات حتى اللحظة.
فمن خالل مالحظاتي للمش��هد التركي عش��ية االنقالب الفاش��ل، وتفاعالت ثالثية 
املعادل��ة التركي��ة التاريخية: الدين واملجتمع والدولة، وإفش��ال ه��ذه املعادلة للحالة 
االنقالبية التي نفذها فصي��ل صغير من اجليش التركي الذي مثل مرجعية جديدة غير 
املرجعيات الس��ابقة لالنقالبات العسكرية، وهي املرجعية العلمانية احلاكمة للعقيدة 
العس��كرية لتركيا الكمالية، التي ب��دأت بالتراجع الكبير مع بروز تي��ار تركيا اجلديدة 
لصال��ح مرجعّية إس��المية كان��ت ضمن نس��ق تركيا اجلدي��دة ذات ارتباط��ات بقوى 

ومصالح دولية معادية لعودة تركيا كفاعل رسمي في املشهد الدولي.
الدين والتدّين التركي 

يحتل الدين مساحة واسعة من وجدان ومخيال اإلنسان التركي، الذي تذهب كثير 
م��ن كتاباته وأدبياته للقول إن كل تركي مس��لم بالضرورة، وإن ورود لفظ تركي يعني 
أنه مس��لم وليس ش��يئاً آخر، بحس��ب حديث مع الصديق والباحث التركي محمد زاهد 
غل، الذي أخبرني أن كاتب النش��يد الوطني التركي محمد عاكف أرس��وي كان إسالمياً 
صميماً، وأن املدرس��ة اإلس��المية بتجلياتها الراهنة هي ذات جذور تركية، وأن جدلية 
اإلس��المي وغير اإلسالمي مبدلولها السياس��ي والثقافي هي جدلية تركية في األساس 

ابتدأت عند سعيد حليم باشا الذي كان يطلق على نفسه اإلسالمي مقابل االحتاديني.
لك��ن املختل��ف ف��ي احلال��ة التركي��ة في م��ا يتعل��ق بجدلي��ة الديني والسياس��ي 
واإلس��المي والعلماني، هو أن الفكرة اإلس��المية تتعلق أساس��اً بالدولة وآليات عملها 

في املجتمع مبعنى أن الفكرة اإلس��المية 
في احلال��ة التركية هي أساس��اً مرتبطة 
بالدول��ة ككي��ان مق��دس نابع م��ن تدين 
املجتمع ال��ذي يعتبر وجود الدولة جزءاً 
م��ن تدّين��ه ال��ذي يف��رض علي��ه اإلميان 
بوج��ود الدولة الوطني��ة املتصاحلة مع 
تدي��ن املجتمع، والس��اهرة عل��ى رعاية 

مصالح أفرادها وتدينهم.
التركي ليس  باملختص��ر، فالتدي��ن 
حك��راً على طبق��ة أو جماع��ة أو فرد دون 
آخ��ر، لي��س محص��وراً حت��ى ف��ي تل��ك 

بقلم: نبيل البكيري
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أزمات جديدة في »نداء تونس« وسط اتهامات بالهيمنة

المشهد الليبي وجدل النوايا السيئة.. بين الحكومة والبرلمان

يش��هد ح��زب ن��داء تونس، ال��ذي يق��ود حكومة 
الوح��دة الوطني��ة بتون��س، أزم��ة داخلي��ة خانقة لم 
تنقطع منذ فوزه في انتخابات س��نة 2014 وُمغادرة 
ُمؤّسس��ه الباجي قائد السبسي لتولي منصب رئاسة 

اجلمهورية.
ورغ��م انقس��امه ومض��ّي أمين��ه العام الس��ابق، 
ُمحس��ن مرزوق في تأس��يس حزب جديد، وهو حركة 
مش��روع تون��س، ل��م يع��رف احل��زب ه��دوءاً، حي��ث 

تواصلت احلروب داخله.
وش��هد احلزب، ف��ي األس��بوع املاض��ي، ارتفاعاً 
لوتي��رة الّتجاذب الّداخلي بع��د ُمطالبة عدد من نواب 
كتلت��ه البرملاني��ة بتغيي��ر رئيس��ها التهام��ه بخدم��ة 
مصال��ح لوبي��ات الفس��اد، فيم��ا نّظم جنل السبس��ي 
اجتماع��اً بضاحية قم��رت يوم األحد، ترأس��ه ونّصب 
فيه رئيس احلكومة، يوس��ف الش��اهد، رئيساً للهيئة 
السياس��ية للح��زب، ف��ي ظ��ل غي��اب ع��دد ه��ام م��ن 

أعضائها املُؤّسسني.
اتهامات بالهيمنة

واّته��م القيادي ف��ي احلركة رضا بلح��اج؛ املدير 
التنفي��ذي للح��زب حاف��ظ قائد السبس��ي، بالس��عي 
للهيمن��ة على مفاصل الدولة من خ��الل القيام بتعيني 
املوالني له في مناصب عدة، وقال إن حافظ السبس��ي 

يريد السيطرة على احلزب.
وعّبر بلحاج عن استغرابه قبول يوسف الشاهد 
حضور االجتم��اع، قائالً: »كان عليه أن ينأى بنفس��ه 
ع��ن صراعات احل��زب، وأن يهتم بش��ؤون الدولة في 
ه��ذا الوضع الصعب«، ولم يس��تبعد إمكانية تفس��ير 
مش��اركته بخوف��ه م��ن أن يلق��ى نفس مصي��ر رئيس 

احلكومة السابق احلبيب الصيد.
»محاولة انقالبية«

من جهته، قال عضو الهيئة السياس��ية في حزب 
نداء تون��س، فوزي اللومي، ف��ي تصريح إلذاعة كاب 
إف إم، ي��وم االثنني، إن اجتم��اع قمرت وإدخال رئيس 
احلكومة في الهيئة السياس��ية للح��زب؛ هو محاولة 
انقالبي��ة عل��ى قي��ادات احلزب، مح��ذراً م��ن خطورة 
إقح��ام أعضاء من احلكومة ف��ي صراعات وجتاذبات 
الن��داء، وم��ا لذلك م��ن انعكاس س��لبي عل��ى أوضاع 

كان قرار البرملان الليبي يوم الثاني والعش��رين من 
آب برف��ض منح الثق��ة حلكومة الوف��اق الوطني مبثابة 
صدمة هزت قلب املش��هد السياسي الليبي الذى ظل منذ 
اتفاق الصخيرات في حالة شلل رغم ما يجري حوله من 

معارك.
ال شك أن هذه الصدمة أعادت نوعاً من احلياة ليس 
فق��ط إلحداثيات املش��هد ورموزه، بل أيضاً إلى الش��ارع 
ال��ذى فوجئ حقاً مباج��رى، ورغم التباي��ن في تفاصيل 
ردات الفع��ل فإنه ميكن تصنيفها ف��ي تيارين يؤيدان ما 

حدث كل حسب تفسيره ورغبته.
ف��األول ي��رى ف��ي ق��رار البرمل��ان برفض التش��كيلة 
احلكومي��ة املقترحة صفعة ف��ي محلها وموقفاً ش��جاعاً 
طال انتظ��اره ضّد ما يس��ميه هؤالء »حكوم��ة الوصاية 
املفروض��ة من اخل��ارج«. ولهذا الس��بب فأصح��اب هذا 
الرأي مؤيدون للقرار دون حتف��ظ، غير أن هؤالء يأملون 
أن ي��ؤدى ع��دم من��ح الثقة له��ذ التش��كيلة إلى س��قوط 
املجلس الرئاس��ي س��واء لعدم متكنه من تقدمي تشكيلة 

البالد.
ورأى أن حض��ور 
الشاهد اجتماع الكتلة 
حلرك��ة  البرملاني��ة 
النتخاب  تون��س  نداء 
رئي��س ومكت��ب جديد 
للكتلة وتوزيع النواب 
م��رّده  اللج��ان؛  عل��ى 
اخل��وف على منصبه، 
كان  ل��و  أن��ه  مضيف��اً 
لكان  احلض��ور  رفض 
مصي��ره مث��ل مصي��ر 

الصيد الذي ُس��حبت منه الثقة لع��دم امتثاله لأوامر 
والقرارات، وفق قوله.

تأمني حلظوظ جنل الّرئيس
وف��ي حتليل لأوضاع داخل »ن��داء تونس«، قال 
احملل��ل السياس��ي عل��ي الالفي، إن��ه م��ن الواضح أن 
تعيني الش��اهد، وإن كان بهدف البحث عن ش��خصية 
تعّوض الصيد وترضى بدور الوزير األول، إلى جانب 

جديدة في املدة احملددة، أو لعدم نيل التشكيلة اجلديدة 
ثق��ة البرملان. وس��يؤدي ذلك في نهاية املطاف -حس��ب 
ه��ؤالء- إل��ى نهاي��ة اتف��اق الصخي��رات والع��ودة إل��ى 
التف��اوض من جدي��د، وهذا األم��ر يبدو للكثيري��ن تطرفاً 
بال��غ اخلطورة ألنه ال يفتح باباً للحوار بل مرحلة أخرى 
م��ن التناقض��ات والصراع الدام��ي الذى ال ميل��ك أي من 

أطرافه أدوات حسمه عسكرياً.
أما التيار الثاني فيرى أن هذا القرار -رغم ما قد يثور 
حوله من جدل ش��كلي وقانوني- حقق عدداً من النتائج 
اإليجابي��ة التي من أجله��ا يجب تأيي��ده دون النظر إلى 
حتفظات تض��ر وال تنفع بالنظر إل��ى الواقع الليبي الذى 

ينغمس في العبثية والفوضى. 
وم��ع ذل��ك ف��إن ما ص��در ع��ن مجل��س الن��واب من 
تصريح��ات وإج��راءات مصاحبة والحق��ة للقرار أضفت 
ش��يئاً من الغموض املتعمد عل��ى مقاصد القرار، مما أدى 
في املقابل إلى جعل املجلس الرئاسي يبدى قبوله للقرار 
ف��ي صيغة ال تخلو من حتفظات بني الس��طور، وعالمات 
استفهام مبطنة تضفي بدورها 
غموض��اً مقص��وداً على فحوى 
قرار القبول الصادر عن املجلس 

الرئاسي.
ف��ي املقابل لم يخ��ل بيان 
الرئاسي من مؤشرات  املجلس 
تناقض��ات  وج��ود  عل��ى  ت��دل 
بني س��طوره، ففي الوقت الذى 
يرح��ب في��ه بالق��رار الص��ادر 
يطل��ب  الن��واب،  مجل��س  ع��ن 
يس��ميهم  الذي��ن  ال��وزراء  م��ن 
ف��ي  يس��تمروا  أن  باملفوض��ني 

إنهاء متّيز األمني العام األسبق ورئيس حزب مشروع 
تونس محسن مرزوق من خالل قوة عالقاته اخلارجية 
وعامل الس��ن، فإن احلقيقة أن تعيني الشاهد كرئيس 
للحكومة ثم كصاحب املنصب األول في احلزب يهدف 
لت��رك حاف��ظ قائ��د السبس��ي ف��ي امللعب السياس��ي 

مستقبالً، ولو وراء الشاهد، وفق تقديره.
وأضاف الالف��ي أن جنل السبس��ي ضمن وضعاً 

أداء مهامه��م إلى حني اعتماد النواب لتش��كيلة احلكومة 
اجلديدة في جلس��ة صحيح��ة، وكأن ه��ؤالء الوزراء هم 
فعالً وزراء في حكومة س��بق أن نال��ت الثقة من البرملان 
لكي تس��تمر ف��ي تس��يير األعمال حل��ني اعتم��اد حكومة 

جديدة.
ويعن��ي ه��ذا أن املجلس الرئاس��ي س��يظل محتفظاً 
مبا يسميه احلكومة املفوضة إلى أن يتم اعتماد تشكيلة 
حكوم��ة التوافق، وأنه ال يقبل أن تق��وم احلكومة املؤقتة 
املنبثقة من مجلس النواب بإدارة شؤون البالد إلى حني 

نيل حكومة التوافق ثقة املجلس.
إن م��ا ميكن اس��تخالصه من مش��هد األفعال وردود 
األفعال بني الطرفني هو مجموعة من احلقائق ال تس��اعد 

على اخلروج من املأزق الليبي، وأهم هذه احلقائق هي:
1- وجود أزم��ة ثقة عميقة ب��ني الطرفني جتعل كالً 
منهم��ا يفكر في التحوطات والضمانات قبل أن يقوم بأي 
فع��ل أو رد فع��ل جتاه اآلخر، وهذه احلالة عندما تس��ود 
بني أي طرف وآخر فإن أس��لوب التعامل بينهما سيغلب 

عليه الطابع التآمري أكثر من روح التعاون.
2- تربص كل طرف باآلخر، فهناك تيار في مجلس 
النواب ال يستهان به يطمح إلى إطاحة املجلس الرئاسي 
ولي��س إل��ى التعاون مع��ه، وبالتال��ي فإن تفكي��ر هؤالء 
يس��تغرقه البح��ث ع��ن الوس��ائل والفرص الت��ي تؤدي 
إل��ى التخل��ص من املجلس الرئاس��ي ولي��س البحث عن 
إمكانية إيجاد الس��بل لاللتقاء والتعاون، كما أن ما يظهر 
من حراك املجلس الرئاسي وتصرفاته يدل على أنه يرى 
في مجلس النواب خصماً له، وبالتالي ينبغي مواجهته 
وحتجي��م قدرته على الفعل بأية وس��يلة ممكنة، حتى ال 

مريح��اً أي��اً كان��ت التطورات ف��ي احلزب وف��ي البلد، 
ُمش��يرا إلى النداء لن يتجاوز أزمت��ه رغم أن مجموعة 
حاف��ظ قائ��د السبس��ي مارس��ت تكتي��كات متنوع��ة 
إلضع��اف حظوظ التي��ارات األخ��رى، أي جناح رضا 
بلح��اج، وجن��ا فوزي اللوم��ي، وجناح وزي��ر التربية 
ناج��ي جل��ول ال��ذي مُيك��ن القول إن��ه تش��كل األحد، 
»وهو الذي أصبح في وضع ال يحس��د عليه باعتباره 
ذا طم��وح كبي��ر دفع من أجل��ه أثماناً وصل��ت إلى حد 
تصريح��ه أنه س��يبقى مع الباجي وابن��ه ولو لوحده 
معهما، وها هو يكش��ف ع��ن وجه جديد عب��ر تهديده 
باالس��تقالة، على خلفية تعيني الشاهد رئيساً للهيئة 

السياسية«، وفق تعبيره.
وأّك��د الالف��ي أن كل التي��ارات داخل ن��داء تونس 
تس��تقوي بالدول��ة، إال أن ش��ق حافظ قائد السبس��ي 
حج��م أدوار البقي��ة نتاج ضعفه��م التكتيكي وطبيعة 

انصار النداء واملؤثرين فيه.
ُيذك��ر أن مجموع��ة م��ن أهم قي��ادات ح��زب نداء 
تون��س؛ دعت ال��ى عق��د اجتم��اع للهيئة السياس��ية 
بجمي��ع أعضائه��ا، ي��وم الثالث��اء، للنظ��ر ف��ي ث��الث 
نقاط، هي: تعدي��ل النظام الداخل��ي، وإلغاء منصبي 
املدي��ر التنفي��ذي واملمث��ل القانون��ي، وإع��ادة توزيع 
املس��ؤوليات داخ��ل الهيئ��ة، مما يعني ضمني��اً دعوة 
الى جتريد حافظ قائد السبسي من مهامه احلالية في 

قيادة احلزب.{

يك��ون ق��ادراً على اتخ��اذ مواقف وق��رارات تتعارض مع 
رغبات املجلس الرئاسي.

لعل إحدى أهم إش��كاليات املشهد السياسي الليبي 
تكم��ن ف��ي حقيق��ة أن املجل��س الرئاس��ي ميث��ل ملتق��ى 
التناقض��ات بني أطراف الص��راع في هذا املش��هد، ولهذا 
فإن كل طرف من هؤالء يخش��ى أن يتح��ول هذا املجلس 
إل��ى أداة في ي��د خصمه يفرض من خالل��ه إرادته وميرر 

أجندته السياسية أو األيديولوجية.
ه��ذا ما يبدو عليه املجلس الرئاس��ي إذا ما نظر إليه 
كل طرف من أطراف الصراع على أنه إحدى املؤسس��ات 
الت��ي أفرزها اتف��اق الصخيرات، أم��ا إذا نظرن��ا إليه من 
الداخل كش��بكة من العالقات بني مجموعة من األفراد كل 
منه��م ميثل طرفاً من أطراف الص��راع، فإننا جند طبيعة 
العالقة السائدة بني كل عضو وآخر داخل هذه املؤسسة 
تتس��م بالش��ك والريبة والتوج��س حيال م��ا يصدر عن 

اآلخر من تصرف أو تفسير ألي إجراء أو موقف.
لق��د ج��اءت نص��وص اتف��اق الصخي��رات املتعلقة 
بأخط��ر القضايا اخلالفية فضفاض��ة أو غامضة ومثيرة 
للجدل، لتتوافق مع »سوء النوايا« املبيتة لأطراف التي 
ستقوم الحقاً بتفس��يرها في مرحلة التنفيذ، فاملليشيات 
للح��دود  العاب��رة  اإلرهابي��ة  والتنظيم��ات  املس��لحة 
ومؤسس��ة اجليش ومحاربة اإلره��اب ظلت موضوعات 
شائكة داخل االتفاق؛ ألن نصوصها امللغمة وتفسيراتها 
القابل��ة لتأويالت كثيرة لم حتظ بتوافق واضح خال من 

اللبس وسوء النية.
ومب��ا أن ه��ذه القضايا ه��ي املس��ائل اجلوهرية في 
حال��ة الص��راع الليبي، ف��إن بقية نص��وص االتفاق وما 
أفرزت��ه م��ن مؤسس��ات، كاملجل��س الرئاس��ي ومجل��س 
ع��دم  وضحاي��ا  رهائ��ن  أصبح��ت  والبرمل��ان،  الدول��ة 
وضوح التوافق في هذه املس��ائل. ومن هنا بدت العالقة 
ب��ني هذه املؤسس��ات الت��ي ل��م يكتمل تأس��يس بعضها 
بع��د، عالق��ة خصوم��ة وترب��ص، لتعك��س الغم��وض 
وس��وء النية املضمرة في ما س��مي بالتواف��ق حول هذه 
املس��ائل اجلوهرية التي تعتبر هي العم��ود الفقري لهذا 

االتفاق.{

بقلم: صالح السنوسي

المرزوقي: ديمقراطية تونس مغشوشة ومهّددة
الدميقراطية، مش��يراً إلى أن االنتخابات التش��ريعية والرئاسية املنتظرة عام 2019 

ستكون إما بداية للدميقراطية أو نهاية لها.
وقبل يومني اتهم املرزوقي مس��ؤولني بالضغط على قن��اة محلية ملنع بث حوار 
مس��جل معه، وفي حني أقرت فيه القناة بوقوع هذه الضغوط، أنكر مس��ؤول برئاسة 

اجلمهورية توّرطه في هذه الضغوط.
وقال املرزوقي على صفحته الرس��مية مبوقع فيس��بوك يوم األربعاء املاضي إن 
قناة التاس��عة اخلاصة أجرت معه حواراً ملدة س��اعة ونصف ساعة، ثم وصلت إليه 

أخبار عن ضغوط متعددة املصادر لعدم بث احللقة.
وأضاف أنه لم يصدق أن بوسعهم منع رئيس جمهورية سابق من إبداء رأيه في 

مشاكل بلد محكوم نظرياً بنظام دميقراطي أتت به ثورة سلمية.
وق��ال املرزوق��ي إن »األفعى ع��ادت اآلن دون قن��اع«، معتبراً أنه »ل��م يبق لنا إال 
الع��ودة جميعاً وأكث��ر من أي وقت مضى للدف��اع عن دميقراطي��ة يريدونها على قدر 

مصاحلهم، ونريدها على قدر مبادئنا«.{

 قال الرئيس التونس��ي السابق منصف املرزوقي إن دميقراطية بالده مغشوشة 
ومه��ددة، منتقداً بش��دة أداء األحزاب احلاكم��ة التي تولت الس��لطة عقب االنتخابات 

التشريعية والرئاسية أواخر عام 2014.
وأك��د املرزوقي ف��ي لقاء خاص مبقر حزبه مع وكاالت األنب��اء احمللية واألجنبية 
أن »الدميقراطي��ة مهددة بتوافق سياس��ي مغش��وش«، وذلك في إش��ارة إلى حكومة 
الوحدة برئاس��ة يوس��ف الشاهد التي تش��كلت قبل أيام مببادرة من الرئيس الباجي 

قايد السبسي خلفاً حلكومة احلبيب الصيد.
وأضاف أن هناك محاولة لتسويق صورة خاطئة عن تونس في اخلارج بكونها 
االستثناء، لكن احلقيقة غير ذلك، فالثورة قد أجهضت بشكل ناعم، على حد تعبيره.

وتابع أنه كمعارض سياس��ي، فإنه ينبه العال��م اخلارجي إلى أن الصورة التي 
يس��وقونها على تونس خاطئة، فالدميقراطية »مغشوش��ة ومهددة«، مشدداً على أن 

»منسوب احلريات تراجع بشكل الفت خالل أقل من عامني«.
ودع��ا املرزوق��ي الش��باب والق��وى السياس��ية ف��ي الب��الد للتجن��د دفاع��اً على 
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فلسطين.. السيناريو الذي يستبعده حكام العرب
يردد الرئيس الصهيوني الس��ابق ش��معون بيريس 
دائم��اً أن الرئي��س األمريك��ي احلال��ي ب��اراك أوبام��ا، هو 
أكثر رؤس��اء الوالي��ات املتح��دة التزاماً مبصال��ح الكيان 
الصهيون��ي وأمنه. وقد أضف��ى أوباما األس��بوع املاضي 
صدقية على حكم بيريس، حيث وافق على منح إسرائيل 
مس��اعدات عس��كرية بقيمة 38 ملي��ار دوالر، خالل العقد 
الق��ادم، وه��ذا أكب��ر حج��م م��ن الدع��م تقدم��ه الوالي��ات 
املتحدة لدولة ما في تاريخها. املفارقة، أن رئيس الوزراء 
الصهيوني بنيامني نن ياهو تصّرف خالل الفترة املاضية 
كأنه يسدي معروفاً ألوباما مبوافقته على احلصول على 
هذا املبلغ، على اعتبار أنه ظل يؤكد أن تل أبيب تس��تحق 
دعماً أكب��ر، بعد أن وقعت الوالي��ات املتحدة على االتفاق 

النووي مع إيران!!!
ومما يدل عل��ى طابع العالقة بني الكيان الصهيوني 
والوالي��ات املتح��دة، حقيق��ة أن أوبام��ا واف��ق عل��ى هذه 
اخلط��وة الكبيرة عل��ى الرغم م��ن أن نن ياهو ل��م يتردد 
ف��ي إهانت��ه والعم��ل ض��ده داخ��ل الواليات املتح��دة في 
س��عيه إلحباط االتفاق النووي مع إي��ران، وألقى خطاباً 

ف��ي الكونغ��رس من أج��ل محاول��ة التأثير عل��ى النخبة 
السياس��ية والرأي العام األمريكي ومحاولة جتنيده ضد 

أوباما.
وقد خّيب أوباما آم��ال الكثير من النخب الصهيونية 
اليس��ارية الت��ي توقع��ت أن يعاق��ب نن ياه��و بتقليص 
الدع��م إلس��رائيل رداً عل��ى تدخ��الت نن ياه��و الفجة، ال 
س��يما بعدما متكن��ت اإلدارة األمريكية م��ن مترير االتفاق 

في الكونغرس.
إن من��ح الكي��ان الصهيون��ي ه��ذا الق��در م��ن الدعم 
األمريك��ي، ف��ي ظ��ل وج��ود حكومة ن��ن ياهو الت��ي تعد 
أكث��ر احلكوم��ات اليمينية تطرف��اً في تاريخ ه��ذا الكيان، 
والت��ي تتحدى صباح��اً ومس��اء اإلدارة األمريكية وتخل 
باالتفاق��ات معه��ا، وال س��يما ف��ي كل ما يتعل��ق بتجميد 
االس��تيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس، يعني 
أن أوبام��ا يغري ه��ذه احلكومة مبواصل��ة تطبيق خطها 

األيديولوجي املتطرف.
يق��ول أوباما من خ��الل هذا الق��رار إن بإمكان الكيان 
الصهيوني مواصلة حس��م مصير األراضي الفلس��طينية 

احملتلة، بحيث يكون من املس��تحيل معه احلديث عن أية 
إمكانية لتسوية الصراع بالوسائل السياسية.

وق��د أق��رت اإلدارة األمريكي��ة ذاتها بأن االس��تيطان 
اليه��ودي ف��ي الضف��ة الغربية والق��دس ق��د زاد في عهد 
إدارة أوبام��ا بش��كل كبي��ر، وارتفع��ت وتي��رة البن��اء في 

املستوطنات أثناء عهد الرئيس بوش.
إن م��ا تق��دم ي��دل أكثر من أي ش��يء آخ��ر على زيف 
التحركات التي تقوم بها بعض األنظمة العربية والهادفة 
إلى إعادة صياغة البيئة السياس��ية الداخلية في مناطق 
الس��لطة الفلس��طينية بدعوى االس��تعداد إلطالق مس��ار 
تفاوضي حلل القضية الفلس��طينية، حتت رعاية اإلدارة 

األمريكية القادمة.
ب��ّررت  الرس��مية  العربي��ة  التح��ركات  املفارق��ة أن 
حماس��تها إلعادة محمد دحالن إلى املش��هد الفلسطيني، 
بدع��وى أن ه��ذه اخلط��وة ضرورة م��ن أجل توفي��ر بيئة 

سياسية فلسطينية تسمح بالتفاوض مع إسرائيل.
وم��ن الواض��ح أنه ف��ي أعق��اب اتف��اق املس��اعدات 
األمريكي��ة، ف��إن عاق��الً ال ميكن��ه أن يتص��ور أن اإلدارة 
األمريكي��ة ميكنه��ا أن حت��اول، ول��و م��ن ب��اب احملاول��ة 

اجلدية، تغيير املواقف اإلسرائيلية.
وال حاج��ة للتذكي��ر بأن املواق��ف التي عب��رت عنها 
املرشحة الدميقراطية هيالري كلنتون تتماهى مع اخلط 

اليميني املتشدد في إسرائيل بشكل كبير.

ويكف��ي فق��ط تفحص م��ا جاء ف��ي كت��اب مذكراتها، 
الص��ادر ع��ام 2014، ال��ذي تبنت في أح��د فصوله رؤية 
اليم��ني الصهيون��ي من القضي��ة الفلس��طينية، فضالً عن 
أنه��ا اعتمدت املنطق الصهيوني ف��ي التعاطي مع ثورات 

الربيع العربي.
على األطراف العربية الرسمية أن تدرك أنه يتوجب 
بالفعل إعادة صياغة الساحة الفلسطينية الداخلية، لكن 
من أجل حتسني قدرة الفلسطينيني على مواجهة التغول 
الصهيوني، وليس حتس��باً لعملية تفاوضية تسهم فقط 
ف��ي توفير الظروف أمام الصهاينة حلس��م مصير األرض 

الفلسطينية.
من أسف، لقد استفزت تصريحات نن ياهو األخيرة 
التي شّبه فيها املطالبة بتفكيك املستوطنات اليهودية في 
الضف��ة الغربية باملطالبة بتنفيذ عمليات »تطهير عرقي« 
حتى الواليات املتحدة واألمني العام لأمم املتحدة وقادة 
أوروبي��ني، لكن لم يصدر رد عن دولة عربية، ولو من باب 

رفع العتب.
م��ن هنا، لن يكون من املس��تهجن، أنه في ظل جنون 
التطرف الذي تتس��م ب��ه احلكومة الصهيوني��ة احلالية، 
وف��ي ظل الدع��م والغط��اء األمريكي اآلخذ باالتس��اع، أن 
تتطور األمور بعكس ما تراهن عليه نظم احلكم العربية.

لقد مثل��ت مجموعة العمليات الت��ي نفذها مقاومون 
فلس��طينيون ومق��اوم أردن��ي ف��ي الضفة والق��دس يوم 
اجلمعة املاضي مؤش��راً على أن الش��عب الفلسطيني لن 
يرفع الراي��ة البيضاء ف��ي مواجهة الع��دوان الصهيوني 
وأن  العرب��ي،  الرس��مي  والتواط��ؤ  األمريك��ي  والغط��اء 

انتفاضة القدس لم تقل كلمتها األخيرة بعد.
وباملناس��بة، فإنه بخالف متنيات النظام الرس��مي 
العربي، ف��إن التقدي��رات الصهيونية تؤك��د أن األراضي 
الفلسطينية مقبلة على مرحلة جديدة في صعيد عمليات 

املقاومة.{

تقسيم العراق وسوريا
تدمير ألقطار الشرق األوسط؟

بقلم: داود البصري

ف��ي تصريح الف��ت للنظر ويحم��ل دالالت ومغ��ازي وإرهاص��ات واضحة ال حتتم��ل التأويل وال 
املراوغ��ة، أعرب مدير وكال��ة املخابرات املركزي��ة األمريكية »جون برينان« عن مخاوفه من تقس��يم 
الع��راق وس��وريا! وعدم إمكانية بق��اء البلدين املش��رقّيني العربّيني موحدين في ظ��ل الظروف التي 
ميران بها! كما أكد برينان أن تأس��يس كيان دميقراطي على النمط الغربي في العراق مسألة صعبة 
للغاي��ة، وغني عن الذكر أن من أه��م املبررات األمريكية لغزو وتدمير الع��راق عام 2003 كان فرض 
الدميقراطي��ة على الطريق��ة األمريكية!! فإذا بتعقي��دات الواقع العراقي املر تدف��ع العراق دميقراطياً 
رة للعملية السياس��ية التي ولدت من رحم االحتالل،  نحو )والية الفقيه(، لتكون هي القائدة واملس��يّ
وهي تعاني الكساح وكل أمراض فقر الدم ونقص املناعة الوطنية بعد تغلغل الطائفية والعشائرية 

والقيم املتخلفة التي أضحت هي العنوان األكبر للعملية السياسية املريضة في العراق!؟
والتقس��يم الذي حتدث عنه رئيس املخابرات األمريكية ليس باألمر اجلديد وال املفاجئ، فأتذكر 
أنه في شباط عام 1980 صرح الرئيس العراقي الراحل صدام حسني ب�)أن هنالك مخططات غربية 
لتقس��يم الع��راق لثالث دول: س��ّنية وش��يعّية وكردية(، كما أن تقس��يم املنطقة وإش��غالها بحروب 
أهلية وداخلية مس��ألة معروفة منذ انفجار احلرب األهلي��ة اللبنانية في ربيع عام 1975؟ وحتديداً 
ف��ي املرحلة التي أعقبت حرب أكتوب��ر عام 1973 التي كانت آخر حرب عربية/إس��رائيلية باملعنى 
احلرفي للحروب التقليدية، والعجيب أن ملفات التقس��يم كانت مكشوفة ومفضوحة، ولكن لم تتخذ 

أي إجراءات حقيقية ملنع ذلك السيناريو املرعب.
ف��ي أواخر عام 1978 ضاعت على الش��رق العرب��ي فرصة تاريخية لتغيي��ر املوازين من خالل 
إه��دار فرص��ة لقيام الوح��دة االندماجية بني نظام��ي البعث في س��وريا والعراق، ف��ي املرحلة التي 
أعقبت قم��ة بغداد األولى وبعد مؤمتر كامب ديفيد! وهي وحدة لو متت لتغيرت الكثير من املعطيات 
والس��يناريوهات. ولك��ن اخلالفات البعثية والش��خصية ب��ني قيادتي البلدين أه��درت تلك الفرصة 
التاريخية التي ضاعت لأبد، لتكون حالة العداء هي القاعدة واالتفاق هو االستثناء.. فدخل العراق 
ف��ي معمعة احلرب مع إيران، ثم كانت مأس��اة غ��زو الكويت عام 1990، ال��ذي كان املدخل احلقيقي 
لتدمي��ر العراق بعد حصار دولي قاس وظالم هش��م القواعد االجتماعي��ة وحتى األخالقية للمجتمع 
العراق��ي، ليأت��ي االحتالل األمريك��ي عام 2003 ليجه��ز على أهم عنص��ر وهو )الوح��دة الوطنية(! 
ليدخ��ل البلد في معمعة التقس��يم الطائفي والعرق��ي ويتحول من دولة داعية للوح��دة القومية إلى 

دولة ال حتافظ على وحدة أقاليمها.
النظ��ام الس��وري كان يص��ّور نفس��ه ويقدمها عل��ى أنه نظ��ام )الصم��ود والتص��دي والتوازن 
االستراتيجي(، كان يستعمل شعارات البعث القومية مجرد واجهة مزيفة للتسويق اإلعالمي، بينما 
سياسته الفعلية كانت ذات أبعاد طائفية واضحة املعالم عبر االنخراط في تنفيذ البرنامج الطائفي، 
والعمل على تقس��يم س��وريا ملواجهة حالة التململ والثورة الش��عبية، ومحاولة البقاء في السلطة، 
ولو على جثة الوطن الس��وري، التي يخطط لتمزيقها لكانتونات طائفية تكرس كل معاني الفش��ل، 
وتط��رح صورة مش��وهة للش��رق العربي، فالتقس��يم فيم��ا لو جنح إق��راره في الس��احتني العراقية 
والس��ورية هو مبثابة طعنة جنالء للوجود العربي في الش��رق، وهو بالتالي لن يتوقف عند حدود 

البلدين، بل سيتفاعل ويؤسس حلالة تدميرية شاملة لدول الشرق األوسط؟
مدير املخابرات األمريكية يلطم على مصير س��وريا والعراق، ويذرف دموع التماس��يح متناسياً 
أن السياس��ة األمريكية تقف خلف مصائب الشرق، كما أن التدخالت الدولية الفظة في التجاوز على 
خيارات ش��عوب املنطقة لعبت أدواراً حاس��مة في ما يس��ود م��ن انهيار، فال��دور اإلرهابي العدواني 
الروس��ي الراهن هو من يكرس عملية التقسيم في س��وريا، وهو الضامن احلقيقي ألي خراب سيحل 

في الوطن السوري، وفي دمشق قلب العروبة النابض، الذي طعنه الطغاة واملجرمون في مقتل!{

بقلم: د. صالح النعامي

بقلم: عامر راشد

روسيا ما بعد انتخابات الدوما 2016 
وعودة بوتين

يبدو أن عدم مباالة الش��ارع الروسي إزاء انتخابات 
مجلس الن��واب الروس��ي )الدوما( 2016 ه��و انعكاس 
لقناعة غالبية الناخبني الروس بأن هذه االنتخابات لن 

تأتي بجديد.
فوفقاً مل��ا أعلنته اللجن��ة املركزي��ة لالنتخابات في 
روس��يا، في 12 آب املاضي، سمحت اللجنة ألربعة عشر 
حزباً باملشاركة في االنتخابات، بناء على بند في قانون 
االنتخابات يعف��ي األحزاب التي حصلت في االنتخابات 
الس��ابقة عل��ى 3% م��ن األص��وات، أو الت��ي لديه��ا ممثل 
-ولو واحداً- ف��ي البرملانات اإلقليمي��ة، من عملية جمع 
التواقيع، بينما رفضت اللجنة تسجيل أي أحزاب أخرى 
للمش��اركة ف��ي االنتخابات، مب��ا في ذلك األح��زاب التي 
متكن��ت من جم��ع 200 ألف توقيع م��ن مؤيديها، وهو ما 
يؤهلها للمشاركة حسب بند آخر من قانون االنتخابات.

ربح سهل ولكن
كان من الالفت أن األحزاب السياس��ية املشاركة في 
االنتخاب��ات تعاملت في حمالته��ا االنتخابية من منطلق 
التس��ليم بتقدم حزب »روس��يا املوح��دة«، الذي يتصدر 
املش��هد احلزبي منذ تأسيس��ه ع��ام 2001، بي��د أن فوز 
حزب »روس��يا املوحدة باالنتخابات، حتى لو اس��تطاع 
احلصول على أكثر من 41% من األصوات، وهي النس��بة 
الت��ي حصل عليها في آخر اس��تطالع لل��رأي أجراه مركز 
»ليف��ادا«، لن ينقذ احلزب من حالة تراجع ش��عبيته في 
ظل فش��له في معاجل��ة حالة الرك��ود االقتص��ادي التي 

تعصف بالبالد منذ عام 2014. 
ووف��ق تقدي��رات املراقب��ني ف��ي موس��كو ل��م تفل��ح 
اإلط��الالت املتكررة للرئي��س بوتني ش��خصياً مع رئيس 
وزرائه وصديقه دمييتري ميدفي��دف الذي يتولى قيادة 
ح��زب »روس��يا املوح��دة«، ف��ي اس��تعادة احل��زب لثقة 

الشارع.
وللمفارق��ة، ف��إن تراج��ع ش��عبية ح��زب »روس��يا 
املوح��دة« احلاكم ل��م يؤثر كثي��راً على ش��عبية الرئيس 
فالدميير بوتني، فما زال بوتني يتمتع بش��عبية واس��عة 
تبل��غ 80%، رغم دفاعه عن النه��ج االقتصادي للحكومة 
برئاس��ة دمييت��ري ميدفي��دف ال��ذي يع��د بنظ��ر كثي��ر 
م��ن املواطن��ني الروس املس��ؤول عن فش��ل السياس��ات 

االقتصادي��ة ف��ي الب��الد، ويرج��ح مراقبون في موس��كو 
أن يدف��ع ميدفي��دف مس��تقبله السياس��ي ثمن��اً لذل��ك، 
حي��ث أصب��ح اس��تهدافه ش��خصياً العن��وان األب��رز في 
االحتجاج��ات الش��عبية عل��ى خلفي��ة تده��ور األوضاع 

املعيشية. 
لقد واجه بوتني احتجاجات واس��عة عشية عودته 
إلى الكرملني  عام2012، وجاء في استطالع الرأي، الذي 
أجرته مؤسس��ة »فيزي��وم« البحثية التابع��ة للحكومة 
ف��ي كانون الثان��ي أي قبل االنتخابات الرئاس��ية حينها 
الروس��ي يعتب��رون  بش��هرين، أن »38% م��ن الش��عب 
بوت��ني السياس��ي الب��ارز ف��ي الب��الد«، ف��ي تراج��ع 17 
نقط��ة عن معدالت الدع��م التي كان يتمت��ع بها منتصف 
الع��ام 2011. وعّبر الكثير من الروس عن خش��يتهم من 
أن ت��ؤدي ع��ودة بوت��ني إلى س��د الطريق أم��ام اإلصالح 
االقتصادي والسياس��ي، إال أن ش��عبيته عادت للصعود 
بعد ضمه لش��به جزي��رة القرم، على وق��ع إثارة احلدث 

للمشاعر القومية الروسية.
حزب روسيا املوحدة 

يحصد ثلثي مقاعد الدوما
 حق��ق حزب روس��يا املوح��دة املدعوم م��ن الرئيس 
فالدميي��ر بوتني ف��وزاً كبيراً في االنتخابات التش��ريعية 
ي��وم االثن��ني، وحص��ل عل��ى 54.3% من األص��وات بعد 
ف��رز كل األصوات، م��ا يعني فوزه بالغالبي��ة املطلقة في 

البرملان.
وأظهر الفرز الكامل لأصوات أن احلزب الش��يوعي 
ج��اء ف��ي املرك��ز الثان��ي بحصول��ه عل��ى 13.5%  م��ن 
األص��وات، يلي��ه احل��زب الدميقراطي احل��ر 13.3%، ثم 

حزب روسيا العادلة %6.2.
وطبق��اً للتقديرات سيش��غل حزب روس��يا املوحدة 
338 مقع��داً على األق��ل في مجلس الن��واب )الدوما( من 

أصل 450 مقعداً، ما يضمن له غالبية مطلقة.
وكان احل��زب يش��غل 238 مقع��داً م��ن قب��ل، وهذه 
النتيج��ة تس��مح لبوت��ني باالس��تعداد للترش��ح لوالية 

رئاسية رابعة عام 2018.
اللجن��ة  وقال��ت 
 %47.8 إن  االنتخابي��ة 
فقط م��ن الناخبني صّوتوا 
مقابل 60% في االنتخابات 
الس��ابقة الت��ي ج��رت في 
م��ا   ،2011 األول  كان��ون 
يشير إلى أن عدداً كبيراً من 
الناخبني ل��م يتوجهوا إلى 
معتبرين  االقت��راع  مراك��ز 
»محس��ومة  نتائجه��ا  أن 

سلفاً«.{
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مجزرة صبرا وشاتيال: ذاكـرة الـّدم التي ال تنسى
صب��را وش��اتيال، ه��ي مج��زرة أذهل��ت العالم، 
ف��ي  الفلس��طينيني  ذب��ح  مسلس��ل  إل��ى  أضيف��ت 
تاريخهم. هي واحدة من أبش��ع املجازر في التاريخ 
وأبشع من أن يستوعبها العقل اإلنساني. في صبرا 
وش��اتيال انُتهكت األعراض، وحتى الُرّضع واألجّنة 
ف��ي بط��ون احلوام��ل والش��يوخ كانوا م��ن ضحايا 
املجزرة. مجزرة صبرا وش��اتيال هي صفحة دموية 
من صفحات التاريخ الصهيوني، فتاريخ الصهاينة 
ه��و تاريخ ملط��خ بالدماء حافل باملج��ازر واملذابح 
الت��ي ارتكب��ت بحق الش��عب الفلس��طيني، وهي لم 
تكن اجلرمية األخيرة، فمسلسل املجازر لم ينتِه وال 

يزال مستمراً، من مجزرة إلى مجزرة.
تأتي الذكرى الرابع��ة والثالثون ملجزرة صبرا 
وش��اتيال ف��ي غي��اب صدي��ق فلس��طني س��تيفانو 
مح��رر   )  Stefano Chiarini  ( كيارين��ي 
صحيف��ة »املانيفيس��تو« اإليطالي��ة ومنظ��م حمل��ة 
التضام��ن مع صبرا وش��اتيال، ال��ذي توفي بصورة 
مفاجئة في روما في 2007/2/3، إثر جلطة حادة 

بينما كان يداعب أحد أطفاله.
وتأتي ه��ذه الذكرى كس��ابقاتها، وفود أجنبية 
تتزاح��م بعي��داً ع��ن املخي��م، يتزاح��م عل��ى الصف 
األول ع��دد م��ن الش��خصيات الفلس��طينية وبعض 
رؤس��اء اجلمعي��ات األهلية التي نش��أت وترعرعت 
ف��ي املخيم وفي غياب الف��ت للوفود العربية، مع أن 
الدم الذي سال في صبرا وشاتيال له ذكرى وذاكرة، 
املقب��رة  مدخ��ل  ق��رب  باالنتظ��ار  الضحاي��ا  وأه��ل 
اجلماعية لش��هداء املجزرة. وس��وف يبدأ االحتفال 
ككل ع��ام، وتتوال��ى الكلم��ات املن��ددة والش��اجبة 
واملس��تنكرة للمجزرة وملرتكبيها. ث��م تغادر الوفود 
األجنبية املكان يرافقها عدد من القادة الفلسطينيني 
الس��تضافتهم ف��ي مطاع��م العاصم��ة بي��روت. أما 
من بقي حي��اً من أهل الضحاي��ا فعليهم العودة إلى 
أزقة املخي��م الضيقة وإل��ى البي��وت املتداخلة التي 
ال تدخله��ا الش��مس حت��ى في وس��ط النه��ار، حيث 
ال م��اء وال كهرب��اء وال خدمات صحي��ة، وفي املخيم 
حتت��اج إلى فترة حتى تس��تعيد إحساس��ك باللون 

والصورة.
املج�زرة.. جرح ال يندمل

قبل رحيل مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية 
ع��ن بي��روت، أعط��ى األمريكي��ون ضمان��ات خطية 
عب��ر مبعوثه��م فيليب حبي��ب بعدم دخ��ول القوات 
ه��ذه  أّن  إال  الغربي��ة،  بي��روت  إل��ى  الصهيوني��ة 
الضمان��ات ذهب��ت أدراج الري��اح ف��ي أول اختب��ار 
جّدي لها. وعصر يوم الثالثاء الرابع عشر من أيلول 
1982، تأك��د أن بش��ير اجلمّي��ل الرئي��س اللبناني 
املنتخب قد اغتيل في مقّر حزب الكتائب باألشرفية، 
وف��ي اليوم التالي، وقبل يوم واح��د من حدوث تلك 
اجلرمي��ة، انس��حبت كتيبة اجلي��ش االيطالي التي 
كانت حتمي منطقة حّي عرس��ان ومحيط الس��فارة 
الكويتي��ة في ظ��روف غامضة، وبعد ذلك مباش��رة 
اجتاحت القوات الصهيونية أحياء املنطقة الغربية 
م��ن العاصمة بيروت، وملا وصلت ه��ذه القوات الى 
مستديرة شاتيال أحكمت الطوق على املخيم وأغلقت 
جمي��ع مداخل��ه، وظل س��كان املخيم يعيش��ون في 

حالة ترقب للمصير املجهول الذي ينتظرهم.
يومها وقف ش��ارون ف��ي مكان قري��ب ومرتفع 
ومط��ّل عل��ى ش��ارع املج��زرة، حيث م��ارس بعض 
الضباط هوايتهم في مراقب��ة ما يجري حتت مئات 
القناب��ل املضيئ��ة ف��ي تلك الليل��ة املش��ؤومة، قرب 
الس��فارة الكويتي��ة املرتفع��ة والقريب��ة م��ن م��كان 

املجزرة واملطلة عليه.
اخلمي��س الس��ادس عش��ر م��ن أيل��ول 1982 
حوالي الس��اعة اخلامسة والنصف مساًء بدأ القتلة 
دخ��ول حّي عرس��ان واحلي الغربي ملخيم ش��اتيال 
كالذئ��اب املُفترس��ة، وأج��واء الرعب م��أت املخيم، 

وسرعان ما شعر سكانه بأن شيئاً ما يحدث.
الناجية م��ن املجزرة )س��مر قاس��م أبو حرب( 
روت ل��ي بعض ما ش��اهدته، »يوم املج��زرة عصراً 
كن��ت برفقة وال��دي قرب مستش��فى عكا، ش��اهدت 
دبابات إسرائيلية وناقالت جنود في محيط السفارة 
الكويتي��ة، كانوا يأت��ون من جهة األوزاع��ي، وبدأوا 
يدخلون مباش��رة إلى حّي عرس��ان ون��ادي الكرمل 
الرياضي، فهربنا الى مخيم شاتيال، مجموعة أخرى 
نزلت ف��ي زاروب الدوخ��ي ومن املدين��ة الرياضية 
وم��ن زاروب بيت أبو ف��وزي ش��حرور، نحن دخلنا 
إلى منزلنا، قتلوا خالي سعيد العايدي بالرصاص 
أم��ام زوجته وأوالده. قتلوا خالي موس��ى العايدي 
وقطعوا رأس��ه وعلقوه على عم��ود أمام منزله، يوم 
اجلمعة صباحاً دخل املس��لحون إل��ى داخل منزلنا 
وأخرجون��ا منه، ثم أخ��ذوا املال واملص��اغ، وعندما 
بدأوا يتقاس��مونها تش��اجروا على الذهب وسحبوا 
الس��الح على بعضهم. ثم أخذونا الى حّي عرسان، 
وعل��ى الطري��ق ش��اهدنا جثث��اً كثي��رة. صرنا مثل 
املجان��ني..  وش��اهدت احلاج أبو س��لمان )حس��ني 
محم��ود زين��ة( مذبوح��اً وه��و راك��ب عل��ى حماره 
وكان ين��زف دماً من رقبت��ه، كان ال يزال حياً، القتلة 
كانوا يتفّرجون علي��ه ويضحكون.. وعندما وصلنا 
إل��ى املدين��ة الرياضي��ة ش��اهدت عش��رات اجلثث 
للرجال واألطفال والنس��اء رمب��ا قتلوا قبل قليل. ثم 
بدأوا بإطالق الرصاص علين��ا، ال أعرف كيف بقينا 
أحي��اء...«، وميك��ن اعتبار ليلة اخلميس الس��ادس 
عش��ر من أيلول 1982 ليلة القض��اء على العائالت 

في املالجئ ) ملجأ أبو ياسر وملجأ آل املقداد(.
صباح ي��وم اجلمعة 17 أيلول 1982 كان يوم 
اقتحام مستشفى عكا، قتلوا األطباء في املستشفى 
)دكتور علي عثمان أحمد، دكتور سامي اخلطيب(، 
عذب��وا املمرضات قبل قتلهن )إنتصار إس��ماعيل(، 
أعدم��وا املس��نني ب��ال رحم��ة )توفي��ق محس��ن أبو 

عناد(.
وف��ي مثل هذا الي��وم قبل 34 عام��اً وقفت آمنة 
حس��ن بن��ات )أم عزي��ز الدي��راوي( ت��وّدع أوالدها 
األربع��ة: )عزي��ز، إبراهي��م، منص��ور، أحم��د( أمام 
السفارة الكويتية جنوب غرب مخيم شاتيال، حيث 
مت اقتيادهم على ظهر ش��احنة ول��م تعد تعرف أي 
ش��يء عن مصيرهم، ورغم فقدها ملعظم بصرها، ما 
زالت تواصل البكاء على أحبائها األربعة، وما زالت 
حتتف��ظ بكتبه��م املدرس��ية، وثيابه��م، وأغراضهم 

اخلاصة، على أمل عودتهم.
عص��ر ي��وم اجلمع��ة 17 أيل��ول 1982 وص��ل 

القتل��ة إل��ى مستش��فى غ��زة الواقع مبحل��ة صبرا 
ش��مال مخيم ش��اتيال. كان��ت الق��وات الصهيونية 
تدعو الناس إلى االستس��الم عبر مكبرات الصوت، 
واس��تمروا على هذا املنوال حتى صباح السبت 18 
أيل��ول 1982، بع��ض الناس ذهب وس��لّم نفس��ه، 
والبع��ض اآلخر رفض. ومن الذي��ن رفضوا الذهاب 
خال��د إبراهيم العمري )21 عام��اً( الذي كان غارقاً 
ف��ي نومه صب��اح ذلك الي��وم، إال أن إص��رار والدته 
)حس��نية عمر عّزو( جعله يس��تيقظ وميشي معها 
وم��ع كثيري��ن حت��ى متث��ال )أبو حس��ن س��المة( 
جنوب مخيم ش��اتيال، وانقطعت أخب��اره. وعندما 
زرته��ا عام 2006 في منزلها مبحلة صبرا قالت لي 
ندمت عمري عل��ى فعلتي، ابن��ي كان نائماً وال يوّد 
الذه��اب، أنا التي أصررت علي��ه، كان خالد قد عقد 
قران��ه وينوي الزواج، كنت قد جهزت ثياب الزفاف 

له وخلطيبته.
غادر القتلة املنطقة بعدما زرعوا جثث األطفال 

والنس��اء والرجال والش��يوخ في كل حّي من أحياء 
صب��را وش��اتيال، بقروا بط��ون احلوام��ل )أمال أبو 
أرديني، زينب إدلبي(، وبعدما س��حبوا األجنة من 
أرحام أمهاتهم. غادر القتلة املنطقة بعد عملية قتل 

جماعي ألكثر من 1200 من األرواح البريئة.
مجزرة صب��را وش��اتيال التي مهم��ا كتب عنها 
ومهما س��يكتب، س��وف تبقى نبع��اً آلالف القصص 

املأساوية وستظل جرحاً يأبى أن يندمل.
محاكمة املجرمني

ض��د  جرمي��ة  ه��ي  وش��اتيال  صب��را  مج��زرة 
اإلنس��انية يج��ب محاكم��ة مرتكبيها أم��ام محاكم 
اجل��زاء الدولي��ة ملجرم��ي احل��رب، ولك��ّن املجتمع 
الدولي طوى صفحتها ونسي ضحاياها ولم يحاكم 
املجرمني القتلة رغم أنه حاكم عدداً كبيراً من زعماء 
العالم الس��ابقني، ثم توقف أمام محاكمة اإلرهابي 
املجرم أرييل ش��ارون وبقية املتهمني في اجلرمية.. 
مل��اذا؟!. »ألنه ما في عدل بالدني��ا واحلق للقوي..« 
كما قالت الناجية من املجزرة س��نّية محمد رمضان 
)أم جه��اد(، وه��ذا ليس مهم��اً، »املهم أن ال ننس��ى 
نحن دم ش��هدائنا املس��فوح ف��ي صبرا وش��اتيال.. 
واملهم أيضاً أن يظل ش��هداء صبرا وش��اتيال حافزاً 
لن��ا ملواصل��ة الكفاح حت��ى حترير ترابن��ا الوطني 
الس��ليب..« كما قال الناجي م��ن املجزرة عصام أبو 

دهيس.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ناُفس حاُسُد والَتّ الَتّ
ّماء، ال  إن ذوي النفوس العالية والعزائم املاضية، وأصحاب الهمم الَقْعساء واإلرادة الَشّ
يتواَنون عن الّسعي واإلقدام استجابًة لنداء الواجب وتلبيًة حلوائج األنام، وإن ال�ُمساَرعة إلى 
ِفعل اخلير وُصنِع املعروف عبادة َنَدب إليها اإلس����الم ورغب فيها لتكون للمؤمن ِبرًا معروفًا 

وُعْرفًا مألوفًا، ولتكون في موقف احَلْشر ِظاًلّ ظلياًل، ومن حِرّ النار حجابًا َمستورًا.
أم����ر اإلس����الم أن ُيرّبى األبناء على فع����ل اخلير وُصنع املعروف، وعل����ى اعتياد الفضائل 
وصنائع اإلحس����ان، حتى ينش����أوا وقد تش����ّبعوا بروح اإلس����الم، واْصَطَبغت ُنفوُس����هم بُس����ّنته 

وآدابه.
إن الشمس ال تنتظر أحدًا، والزمن ميضي سريعًا حَتَسُبه جامدًا وهو ميُرّ مَرّ الّسحاب، 
والوقت هو الذهب اإلبريز الذي تساوي الساعة منه املثاقيل؛ وخيُر األعمال ما قام به املرُء 
وه����و ف����ي عافيٍة ِمن البدن، ووفرة من املال وإقباٍل م����ن الدنيا، وأمٍل في احلياة، ألن في ذلك 

دلياًل واضحًا على إيثار ما عند الله.
ور إلى حّد التطابق، وقد تتغاير إلى  ولكّن األعمال لها صور ومقاصد، فقد تتشابه الُصّ
عاُرض، مثلما تكون الهجرة واحدة، ولكن من الناس َمن تكون هجرته استجابة ألمر  حد الَتّ

الله، ومنهم من تكون هجرته تلبية لهواه!
ك العزائم وتشحُذ الِهمم هي التنافس  رة في حياة الناس التي حُتِرّ إن من الدوافع ال�ُمؤِثّ
والتحاس����د! و إن الله عّز وجل َقَس����م ب����ني العباد األرزاق واملعاي����ش، وال�َملكات واملواهب، قال 
الل����ه تعالى: }نحُن قَس����منا بينهم معيش����َتهم ف����ي احلياِة الدنيا ورفعن����ا بعضهم فوق بعض 

َك خيٌر مما يجَمُعون{ الزخرف-32. درجات ليّتخذ بعُضهم بعضًا ُسخِرّيًا وَرحمُة ربِّ
جعل الله الناس متفاوتني، هذا فقير وهذا غنّي، وهذا غبّي وهذا ذكّي، ليكون كٌلّ منهم 
رًا لآلخ����ر، فينتف����ُع بعُضهم م����ن بعض، ويرَتِف����ق بعُضهم ِببعض، ولو كانوا س����واًء في  ُمس����خِّ
جمي����ع األح����وال أَلَفضى ذلك إلى خراِب العالم وفس����اد احلياة. يقول بعض الس����لف: َتْلقى 
����ٌع عليه في الرزق، وتلقى ش����ديد احِليلة  ضعيَف الُقّوة قليل احليلة، َعِيَيّ اللس����ان وهو موَسّ

زق! يقول اإلمام الشافعي: ٌر عليه في الِرّ بسيط اللسان وهو مقَتّ
ُبْؤُس اللبيِب وطيُب عيِش األحمِق ومن الدليل على القضاء وَكوِنِه     

باع، وفي األرزاق واألم����وال، دفع الناَس إلى  ه����ذا التفاوت بني الناس ف����ي اخِلصال والِطّ
حاس����د، وح����َضّ على التنافس، وأعلَنت الس����ّنة  م اإلس����الم الَتّ التحاُس����د والتناُف����س، وقد حَرّ
كير على الواِقعني في داء احلس����د اخلطير الذي َيْحِلق الدين وُيس����ِقط صاحبه  النبوّية الَنّ
في َدَرٍك َمهني، قال ]: »دَبّ إليكم داُء األمم َقْبَلكم احلَسُد والبغضاء، هي احلاِلقة، حاِلقُة 
ي����ن ال حالق����ة الش����عر« أخرجه الترم����ذي. وفي احلديث الش����ريف: »إياكم واحلس����د فإن  الِدّ

احلسَد يأُكل احَلسنات كما تأكل الناُر احلطب«. أخرجه أبو داود.
إن احلس����د أّوُل ذنٍب ُعصَي الله به في الس����ماء، وأّوُل ذنٍب ُعصَي الله به في األرض، أما 

في السماء فَحَسُد إبليس ألبينا آدم، وأما في األرض فحسد ابِن آدم ألخيه حتى َقَتله!!
قال بعض األدباء: »ما رأيُت ظاملًا أْشَبَه مبظلوٍم من حاسد: َنَفٌس دائم، وهٌمّ الِزم، وقلٌب 

هائم!«.
س����أل النب����ي ] أصحابه يومًا فقال: »إذا ُفِتح����ت عليكم فارس والروم أُيّ قوٍم أنتم؟ قال 
عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمر ربنا عز وجل، قال الرس����ول صلى الله عليه وس����لم: أَو 

غير ذلك؟ تتناَفسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون!« رواه مسلم.
إن التناف����س ه����و طل����ب التش����ّبه بالكرام بقلٍب س����ليم ونّي����ة طيبة من غي����ر إدخال ضرٍر 
عليهم أو متني زوال النعمة عنهم، أما التحاسد فُمراده اإلضراُر باحملسود إلى حِدّ اإلفساد، 
فاملنافسة فضيلة ألنها تدعو إلى اكتساب الفضائل، والتحاسُد رذيلة ألنه يقوم على الَعداء 
لألصحاب واألِخاّلء، فاملؤمن يغبط واملنافق يحُس����د، وإذا أَجْلَت بَصَرك في الّس����واد األعظم 

من الناس قلَت بحسرٍة وأنني: ما أكثَر املتحاِسدين وما أَقَلّ املتنافسني!<

بقلم: محمود كّلم / بودابست
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الذي استقيناه من كتاب ربنا وسنة نبينا |، وسندافع 
عن حقنا في احلياة بعزة وكرامة بكل ما أوتينا من قوة، 

ول��ن ترهبنا أي قوة على وجه األرض، كما لن تس��حرنا 
أوهام املّدعني. إمياننا الراسخ أن احلق منتصر ولو بعد 

حني، ولذلك لن نتخلى عن حمل رسالة اخلير للعاملني.
من جهته األستاذ أحمد خالد رئيس جلنة اإلشراف 
عل��ى البناء حتدث عن اله��دف من املرك��ز واملرافق التي 

يحتويها، فقال:
مّت تش��ييد مركز الدعوة في طرابلس على مس��احة 
عش��رة آالف مت��ر مرب��ع ف��ي منطق��ة بس��اتني )الض��م 
والف��رز(، وهو يحتوي على ث��الث وثالثني قاعة وغرفة، 

أما في جزئه السفلي فتبلغ املساحة 2300م2 وفيه:
مرك��ز حتفيظ الق��رآن، النادي الرياضي، املس��بح، 
مركز التدريب والتطوير، قاع��ة محاضرات، الكافيتريا، 

وغرف تبديل املالبس واملغاسل واملرافق الصحية.
وتاب��ع األس��تاذ أحمد خالد قائ��الً: م��ع افتتاح هذا 
املرفق اله��ام »مركز الدعوة اإلس��المية« نرجو أن يكون 
مدرس��ة للرج��ال، الذي��ن يحمل��ون الدع��وة ألهله��م في 
طرابلس والش��مال بعيداً عن التش��دد واألف��كار البعيدة 
عن حقيقة اإلس��الم، متمس��كني بالقي��م الدينية التي أمر 

الله تعالى بها عباده.
وقد وجه التحية إلى املهندس باس��م دملج املتبرع 
ب��األرض، وإل��ى الرئي��س امليقات��ي ال��ذي تب��رع مببلغ 
ثالثمائة وخمس��ني أل��ف دوالر، وإلى املنه��دس الدكتور 
ناهد غزال الذي تبرع باإلش��راف وتنفيذ وإدارة مشروع 

املركز. 

ألبوماته  حالي��اً  له  تنت��ج  الت��ي   Awakening
وتشرف على حفالته الفنية.

 يق��ول ماه��ر زي��ن: »نح��ن نري��د الوص��ول إل��ى 
الشباب بنفس الطريقة التي جذبتهم إلى أنواع أخرى 
م��ن األغنية في املوس��يقى الغربية، فبعض الش��باب 
املولع باملوس��يقى الغربية ال سيما في املهجر يبررون 
ذل��ك بانع��دام البديل، ل��ذا فهو يس��معها ألنه مضطر، 
وال يوج��د ف��ي الغن��اء امللتزم الق��دمي ما يحف��زه على 

سماعه«.
ش��ركة  نظمت��ه  البي��ال  ف��ي  الفن��ي  احلف��ل 
عمر  التنفيذي  ورئيسها  ملؤسسها    Organized
خط��اب، وغنى في��ه ماهر زي��ن مع فرقته املوس��يقية 
على مدى س��اعة ونصف أمام م��ا يقارب األربعة آالف 
متفرج، مختلف األناشيد واألغاني العربية واألجنبية 
الت��ي يعرفه��ا جمه��وره، وتتمي��ز بالقي��م واملعان��ي 

اإلسالمية واالجتماعية في جو فني راٍق.{

افتتح��ت اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي الش��مال مركز 
الدعوة اإلس��المية بحض��ور أمينها العام األس��تاذ عزام 
األيوب��ي، ممثل الرئيس جنيب ميقاتي الدكتور عبد اإلله 
ميقاتي، الوزير سمير اجلسر، النائب محمد كبارة ممثالً 
باألستاذ مصطفى كبارة، املس��ؤول السياسي للجماعة 
ف��ي طرابل��س والش��مال ايه��اب نافع، أعض��اء مجالس 
بلدي��ة ومخاتي��ر ووجه��اء وعلم��اء وحش��د م��ن أبن��اء 

اجلماعة وأنصارها .
أكد األستاذ عزام األيوبي سياسة اجلماعة املنفتحة 
عل��ى مختلف أطي��اف املجتم��ع اللبناني. كم��ا اعتبر أن 
بعض��اً من اللبنانيني لم يتعظوا من التجارب الس��ابقة، 
فه��م ال يزال��ون ميعنون ف��ي تعطيل مؤسس��ات الدولة 
مبنطق س��لطة األمر الواقع، كما ش��دد عل��ى ضرورة أن 
تأخذ العدالة مجراها في قضية تفجير مسجدي التقوى 

والسالم ومحاسبة املجرمني.
وعلى الرغم من كل ما س��بق، س��تبقى رسالتنا هي 
االنفتاح والبناء واخلير للجميع، ولن نس��مح ألصحاب 
املشاريع اإللغائية أو اإلخضاعية أن حترفنا عن مسارنا 

مبناس��بة الي��وم العامل��ي للس��الم، أحي��ا الفنان 
العامل��ي ماهر زين حفالً فنياً في بي��روت أول أيام عيد 
األضح��ى املبارك بحضور رس��مي وش��عبي حاش��د، 

وذلك في قاعات البيال.
ش��ارك ف��ي احلف��ل رئي��س اجلمهورية الس��ابق 
ميش��ال سليمان ممثالً بالوزيرة السابقة منى عفيش، 
الرئيس س��عد احلريري ممثالً بالوزير السابق محمد 
رح��ال، وممثل ع��ن مدير قوى األم��ن الداخل��ي اللواء 

إبراهيم بصبوص. 
زي��ن، الس��ويدي اجلنس��ية لبنان��ي األص��ل، من 
مدينة طرابلس هاجر مع عائلته إلى الس��ويد في عمر 
ثماني سنوات، حاصل على البكالوريوس في هندسة 

الطيران، دخل مجال صناعة املوسيقى في السويد.
الت��زم ديني��اً ف��ي عم��ر 27 عام��اً، واجت��ه إل��ى 
اإلنش��اد الدين��ي من خ��الل الغن��اء اله��ادف املمزوج 
باملوس��يقى الراقي��ة الت��ي يتقنه��ا، وعمل مع ش��ركة 

وارَق  اق��رأ  معه��د  نّظ��م 
اإلقلي��م،  ف��ي  الق��رآن  لتحفي��ظ 
عي��د  ق��دوم  مبناس��بة  مس��يرة 
األضح��ى املب��ارك ف��ي ش��وارع 
بل��دة ش��حيم، مبش��اركة طالب 
دورة الق��رآن الك��رمي، وذلك يوم 

اخلميس في 2016/9/8.
تخل��ل املس��يرة مجس��مات 
ويافط��ات م��ن وحي املناس��بة، 

وشارك فيها نحو مائتي طفل.

افتت��ح قس��م الطالب��ات في 
االجتماعي��ة  النج��اة  جمعي��ة 
األلبس��ة  مع��رض  الرفي��د   -
الشرعية الثاني »ليكتمل نورِك« 
برعاية وحضور الدكتور بس��ام 
الط��راس، وذلك ي��وم االثنني 29 
آب، واستمر حتى مساء اجلمعة 

2 أيلول.

وزع قس��م العم��ل اخلي��ري ف��ي جمعي��ة النجاة 
االجتماعية - بيروت، كسوة عيد األضحى وقرطاسية 
مدرسية من مش��روع الكتاب املدرسي، التابع لرابطة 

الطالب املسلمني، على األيتام املكفولني لديه.
بتوزي��ع  العام��ة  ال��دروس  قس��م  س��اهم  وق��د 
بيجامات وعيديات والقرطاسية على املستفيدين من 
األيت��ام، وذل��ك يومي األربعاء والس��بت 7 و10 أيلول 

2016 في مركز اجلمعية.
شحيم

وزع قس��م العمل االجتماعي ف��ي جمعية النجاة 
عل��ى  العي��د  كس��وة  اإلقليم/ش��حيم   - االجتماعي��ة 
األيتام واألس��ر املتعففة في البلدة، وذلك يوم الس��بت 

في 9/10/ 2016.
بلغ عدد املستفيدين من التوزيع 75 طفالً.

النج��اة  جمعي��ة  أقام��ت 
االجتماعي��ة - الرفي��د، محاض��رة 
بعن��وان »األقص��ى مس��ؤوليتي«، 
ألقته��ا األخ��ت نبيل��ة دهش��ة، في 
قاع��ة مس��جد خال��د ب��ن الوليد - 
الرفي��د، وذلك يوم األح��د 4 أيلول، 
حتدث��ت فيها ع��ن تاريخ املس��جد 
األقصى وأه��م معامله واالنتهاكات 
وح��ددت  له��ا،  يتع��رض  الت��ي 

مس��ؤوليات النس��اء والطالبات جتاهه، مع معرض تثقيفي عن األقصى ومكانته ومعاناة الطالب الفلس��طينيني 
في القدس.

الجماعة اإلسالمية افتتحت مركز الدعوة في طرابلس

الفنان العالمي ماهر زين يحيي حفاًل في بيروت 
لمناسبة اليوم العالمي للسالم

مسيرة عيد األضحى في شحيم

معرض األلبسة الشرعّية الثاني في الرفيد

توزيع كسوة العيد وقرطاسّية في بيروت وشحيم

نادي الفتيان يختتم
 دورة »جيل القرآن«

محاضرة: »األقصى مسؤوليتي« في الرفيد

أنشطة

نظم  ن��ادي الفتيان للعل��م واألميان حف��الً تكرميياً للطالب 
املتفوقني في الدورة الصيفية في ملعب مدرس��ة االرش��اد ببلدة 

ببنني.
وحتدث مس��ؤول الن��ادي عب��د الرحم��ن العوّيد ف��ي كلمة 
ل��ه فأثنى عل��ى »تفوق الط��الب الذين أبدعوا في س��بيل بنيتهم 
اجلس��دية والفكرية، نأمل أن يكون النادي قد قدم لكم كل اخلير 
والعطاء وبإذن الله هناك دورات شتوية شيقة ومهمة مبا يالئم 

الدراسة، لتكون مرحلة استكمال ملا قمنا به في هذا الصيف«.
بعد ذلك وزعت شهادات التقدير واجلوائز احملفزة.
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يحصل أن يرتكب السياسي خطأ في تقدير املوقف، أو أن يزّل لسانه في تصريح ارجتالي، 
أو أن يتم إحراجه من صحفي فيقول كالمًا غير مس���ؤول. كل هذا وارد الوقوع، خاصة في ظل 
التدني امللحوظ في مس���توى الطبقة السياس���ية. كما أّن من املنطقي أن يلجأ السياس���ي الذي 
وق���ع باخلط���أ لالعتذار عّم���ا ارتكب، أو أن يتذّرع بأن كالمه مّت اجتزاؤه من الوس���ائل اإلعالمية 
لإلساءة إليه، أو أن يزعم بأن كالمه ُفهم على غير القصد الذي أراده. لكن أن تصدر عن مسؤول 
يفت���رض أنه ميثل صورة لبنان أمام العالم سلس���لة من التصريح���ات واملواقف تنضح عنصرية 
وفوقية وتعّصبًا طائفيًا، ويس���تعيد أفكارًا كانت س���ببًا الشتعال فتيل احلرب األهلية اللبنانية، 

فإن ذلك يندرج على أقل تقدير في خانة الغباء واحلمق.
ف���ي ه���ذه اخلانة بالتحدي���د ميكن إدراج أداء وزير اخلارجية جبران باس���يل، الذي ال يترك 
فرصة إال ويس���يء فيها لنفس���ه وحلزبه )للتيار الوطني احلر( الذي يرأسه، وللفريق السياسي 
ال���ذي ينتم���ي إلي���ه )8 آذار(. ففي كل إطاللة إعالمية جديدة مُيعن باس���يل ف���ي الوقوع باملزيد 
من األخطاء واإلس���اءات، ويكش���ف جانبًا جديدًا من شخصيته املليئة كراهية، وتعصبًا طائفيًا 

مقيتًا.
آخر حلقات هذا األداء كانت التغريدة التي كتبها باس���يل على موقع تويتر، التي قال فيها 
»أنا مع إقرار قانون منح املرأة اجلنس���ية ألوالدها، لكن مع اس���تثناء الس���وريني والفلس���طينيني 
للحفاظ على أرضنا«. التغريدة هذه، ش���كلت خالصة كلمة باس���يل أمام املؤمتر اإلقليمي األول 
للطاق���ة االغترابي���ة اللبناني���ة الذي انعقد ف���ي الواليات املتحدة، حيث اعتب���ر أنه يرفض منح 
اجلنسية ل�400 ألف فلسطيني، ألن »علينا معرفة أنه للحفاظ على لبنان ال بّد من استثناءات«، 
تابع باس���يل عنصريته، واس���تدرك أنه يجب شمول السوريني في االستثناء »ألن بلدنا سيصبح 
فارغ���ًا عنده���ا من اللبنانيني«. كان ميكن لنا أن نلتمس العذر لو أن موقف باس���يل اقتصر على 
كلمته أمام املؤمتر االغترابي، ونعتبر أنه متاهى مع الطروحات الطائفية التي عّبر عنها بعض 
املشاركني، لكن باسيل رفض أن نلتمس له أي عذر، وأوغل في تأكيد موقفه العنصري بتغريدة 

واضحة على حسابه الرسمي.
من���ذ بداية مش���واره لم تظهر على جبران باس���يل أي ملمح من مالم���ح النباهة أو احلنكة 
السياس���ية، وه���و ما جتّلى بفش���له في الفوز مبقع���د نيابي، ويدرك اجلميع أن���ه لوال مصاهرته 
العم���اد ميش���ال ع���ون لكان مج���رد موظف ف���ي بلدته البت���رون. كما ي���درك اجلمي���ع أن األزمة 
التنظيمي���ة الداخلي���ة التي يعان���ي منها التيار الوطني احلر، والت���ي أدت خلروج عدد كبير من 
كوادره املؤسسني واألساسيني من صفوفه، سببها الوحيد هو أداء الصهر املدلل. كل ذلك ميكن 
اعتباره ش���أنًا داخليًا داخل التيار وبني أهله. لكن أن يصل مس���توى الرجل إلى هذا الدرك من 
الكراهي���ة والعنصري���ة واالبتذال، في ظل كونه رئيس���ًا للديبلوماس���ية وميثل لبنان في اخلارج، 
فه���و أم���ر ل���م يعد باإلم���كان إغفال���ه أو التغاضي عنه. املس���تغرب ف���ي هذا الش���أن، هو الصمت 
امل���دّوي حللف���اء باس���يل والتي���ار الذي ينتمي إليه، الس���يما م���ن يطلقون على أنفس���هم محور 
املقاوم���ة واملمانع���ة، الذي���ن يرفعون لواء حترير فلس���طني ومس���اندة الش���عب الفلس���طيني في 
معركته مبواجهة االحتالل، وكذلك مشاركتهم في القتال في سوريا إلى جانب النظام بدعوى 
حمايته من التكفيريني واإلرهابيني. فكيف ميكن التوفيق بني مس���اندة الش���عب الفلس���طيني 
ف���ي ح���ني أن حلفاءهم يتعاملون مع الفلس���طينيني بهذه الفوقي���ة والدونية ويرفضون مراعاة 
أوضاعهم اإلنس���انية، وكيف يبررون حلليفهم تصريحاته العنصرية جتاه الالجئني الس���وريني، 

وال يتجرأون أقّله على انتقاده أو مراجعته في مضمونها؟!.
الصمت لم يقتصر على احللفاء، حتى القوى واألطراف واألحزاب األخرى كانت مواقفها 
إزاء تصريحات باس���يل دون املس���توى املطلوب، أما ش���عبيًا فقد اقتصر األمر على زوبعة غاضبة 

على وسائل التواصل االجتماعي لم جتد لها أي أثر ملموس. 
يا فرعون مني فرعنك.. قال لم أجد من يرّدني.<

بقلم: أواب إبراهيم

باسيل ينحدر عنصرية وطائفية!

كلمة طيبة

النداب��ون ه��م فئ��ة م��ن الن��اس امتهن��وا 
الندب ف��ي مجال��س التعازي حي��ث يعددون 
مآس��ي الفقيد ومكانته ومقدار اخلس��ارة التي 
منيت بها االمة بس��بب رحيل��ه املبكر عن هذه 
الدني��ا. والندب مهنة يرتزق منها جماعات من 
املوهوبني املرتزقة في اب��راز الصفات الكرمية 
الراح��ل  الفقي��د  عل��ى  اجلامع��ة  والفضائ��ل 
مهما كان تاريخه س��يئاً وحافالً باملمارس��ات 
واالس��تكبار  الفس��اد  وأن��واع  االجرامي��ة 

والطغيان.
ويعتمد النداب على ما يحفظه من أراجيز 
املدح والهجاء الت��ي يحفل بها تاريخنا األدبي 
والشعري. ويختلف مقدار الثناء واإلطناب في 
ذكر الفضائل بحسب مقام الفقيد وسخاء أهله 
ومرك��زه االجتماع��ي والسياس��ي. وال تترك��ز 
مهم��ة الندابني على االموات فحس��ب، بل انهم 
ميتهنون أيضاً مهنة التضليل وتقريظ االحياء 
وخصوصاً في مواكبة العروسني بالزفة التي 
يغدقون فيه��ا أبهى الش��مائل وأرقى الفضائل 
عل��ى »عري��س الغفل��ة« ال��ذي يغتب��ط بهذه 
الزفة واملدائح ويكاد يصدق نفسه أنه يتحلى 
به��ذه الصفات التي تكرر ب��ني يدي كل عريس 
س��خي يش��تري ألقاباً ال يس��تحقها وصفات ال 
يحمله��ا في الوق��ت الذي يتغام��ز فيه حضور 
املأمت والع��رس ويخفون االبتس��امة اخلبيثة 
التي ت��كاد تقول »نحن نع��رف أصلك وفصلك 
وتاريخ��ك ول��ن تنطل��ي علين��ا ه��ذه املزاع��م 

املأجورة«.
ولقد عاش��ت الب��الد ف��ي الفت��رة األخيرة 
الوحي��د  املرش��ح  أط��رت  تطبي��ل  مجال��س 
للرئاس��ة العم��اد ميش��ال ع��ون حي��ث تولى 
»حزب الله« مهمة ندب البالد واحلس��رة على 
مصيره��ا اذا ل��م ينتخ��ب ه��ذا الرجل رئيس��اً 
للجمهوري��ة. وعمد املطبل��ون من »حزب الله« 
الى تعداد فضائل هذا املرش��ح وأهليته وحده 
لتب��وء قص��ر بعب��دا دون غيره من املرش��حني 
محذري��ن م��ن أن الب��الد س��تعاني م��ن البالء 
والفوضى واالضطرابات االمنية اذا لم ُينتخب 
عون رئيس��اً للجمهورية وه��م يزّينون للناس 
مس��تقبل الرخاء والبحبوحة التي سترفل بها 
البالد وأن لبنان س��يوّدع مآس��يه االقتصادية 
واالجتماعية ليعود »سويسرا الشرق« والتي 

لن يتجاسر أي مرشح آخر على حتقيقها.
ولق��د فات ه��ؤالء املطبل��ني للعم��اد عون 
أن محاوالته��م تزكيت��ه يائس��ة وبائس��ة ولن 
تصلح ف��ي ايصاله هو وصهره الذي يس��تعد 
لالنقضاض على هذا املركز ليرتع فيه ويسرح 

ومي��ارس عدوانيته عل��ى خصوم��ه ويتحكم 
بالب��الد كما هو منتظر. وأم��ا »حزب الله» فإن 
آخر ما يفكر فيه هو عودة الش��رعية الى ربوع 
البالد وله بإيصال عون الى الرئاس��ة طاملا أن 
حلم »الهالل الش��يعي اخلصي��ب« لن يتحقق 
وأن مهمته في ابادة الش��عب السوري ملّا تنته 

بعد.
ولقد حف��ل اجلو السياس��ي خ��الل االيام 
املنصرمة بتحليل ان��ذارات نائب حزب رئيس 
حزب الل��ه والس��يناريو الذي وضع��ه حلفلة 
زفة العريس النتخاب العماد عون في املجلس 
النيابي في 28 من الش��هر اجلاري معتبراً أنه 
ال من��اص لتيار املس��تقبل من تأكي��ده عالنية 
التخلي عن املرشح سليمان فرجنية والهرولة 
للبصم على اختيار عون مقابل »تعيني« سعد 
احلريري رئيساً للحكومة ولكأّن سبب احجام 
»تي��ار املس��تقبل« عن ترش��يح ع��ون مرهون 
بتزكية احلريري لرئاس��ة احلكومة كما خطط 
حس��ن نصر الله ال��ذي وضع خريط��ة طريق 

ملستقبل البلد حتت اشراف سالحه.
إنهم يعيش��ون في أحالم اليقظة ويظنون 
الذي��ن  اللبناني��ني  س��يرعب  س��الحهم  أن 
سيس��لمون االم��ر ال��ى م��ن أدخ��ل الب��الد في 
مخططات مش��بوهة ال ينكرونها وال يخجلون 
منها فلق��د انقضى عهد االحتيال واملناورة وقد 
بات احل��زب يلعب على املكش��وف ول��ن يأبه 
ألي رأي مع��ارض ل��ه وه��و ال��ذي ق��دم مئات 
القتلى في احلرب الس��ورية ومن الطبيعي أنه 
يضح��ي بهم من أج��ل حتقيق أهداف��ه املعلنة 
جهاراً بعد أن مارس »التقية« وادعاء احلرص 

على الدولة ومؤسساتها.
إن اللبنانيني لن يس��لموا مبا تروجه زفة 
العريس ميش��ال عون ولن يأبه��وا لتهديدات 
»ح��زب الل��ه« وم��ا يتخيله ميش��ال ع��ون في 
28 الش��هر اجل��اري و13 تش��رين االول املقبل 
وليعل��م أن لغ��ة الش��ارع لن جت��دي نفعاً مع 
السياس��يني  معظ��م  تصريح��ات  أن  العل��م 
ومنه��م أصدق��اؤه اجل��دد تؤكد ع��دم انتخاب 
رئي��س للجمهوري��ة ف��ي امل��دى املنظ��ور وأن 
ال��دول الكبرى واالقليمية منش��غلة في حربها 
في س��وريا وأن لبنان في ذي��ل قائمة االهتمام 
العرب��ي والدول��ي، وه��ذا م��ا يطمئ��ن »حزب 
الله« ال��ى أن الوضع العام س��يبقى مضطرباً 
ومأزوماً وه��ذا ما يعلمه النداب��ون واملطبلون 
والذين يتعه��دون زفة عريس الغفلة ميش��ال 

عون.{ 
عبد القادر األسمر

النّدابون والمطبلون في زفة ميشال عون

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

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

ذو
جة

حل
 ا

ول
أيل

23
24
25
26
27
28
29

24
25
26
27
28
29
30

54
55
56
57
58
58
59

4
4
4
4
4
4
4

28
28
28
29
30
30
31

6
6
6
6
6
6
6

30
30
29
29
29
28
28

12
12
12
12
12
12
12

57
56
55
54
53
52
52

3
3
3
3
3
3
3

33
32
31
29
28
27
25

6
6
6
6
6
6
6

55
53
52
51
49
48
46

7
7
7
7
7
7
7


