
حتى ال يتكرر الشغور!
ترك���ز وس���ائل اإلعالم اللبنانية على وحدة الطائفة ومتاس���ك مواقفها، س���واء ج���اء التعبير 
ع���ن ذلك عبر القيادة الدينية أو السياس���ية.. املفت���ي أو البطريرك أو رئيس احلزب وزعيم الكتلة 
السياسية. وقد عّبر عن ذلك الوزير علي حسن خليل في حديثه عن الثنائية )السّنية - املارونية( 
عبر إحياء ما يعرف مبيثاق 1943، في حال وصول عون إلى الرئاسة األولى ومن ثم عودة الرئيس 
احلريري إلى الس���راي احلكومية، ناس���يًا أو متناسيًا مرابطة الرئيس بري في عني التينة وساحة 
النجم���ة من���ذ عام 1992 حتى اليوم ب���دون انقطاع، وقد وعده حلفاؤه بالبق���اء فيهما إذا ما جرت 
انتخابات نيابية. وبالعودة الى وحدة التمثيل الطائفي والسياس���ي، يكاد يكون املس���لمون الس���ّنة 
وحدهم الذين يفتقدون هذا االمتياز. لكنه مؤشر على سالمة التمثيل وتطّوره، ذلك أن التعددية 
السياس���ية تدل على توفر احلرية الفكرية والسياس���ية، وان القرار السياسي ينطلق من مؤسسات 
احل���زب أو اجلماعة، وليس عبر الس���فارة أو املرجعية امللزم���ة. وقد أثبتت حتّوالت موقف الرئيس 
س���عد احلري���ري ذل���ك، س���واء أصابت أو أخط���أت، وكذلك مواق���ف القوى السياس���ية األخرى، مع 
االعتذار عن ذكر األسماء والصفات. وما لم يجر اطالق حرية االختيار لنوابنا وقوانا السياسية، 

فسوف يتكرر الشغور الرئاسي والفراغ السياسي في قادمات األيام، ال سمح الله بذلك.

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

حزب الله وحركة أمل 
بين المواجهة واالتفاق

الخيارات التركية
بين درع الفرات ومعركة الموصل

معارك عنيفة في حلب
والمعارضة تتصدى لهجمات النظام

فصائل معارضة
ترفض االنسحاب من حلب

معارك البلدات والقرى
تستعر في محيط الموصل

وتركيا تتفق مع التحالف الدولي 
على المشاركة في المعركة

التلويح بالحرب األهلية
 وإمكانية فرملة االندفاعة الرئاسّية!

تركيا والنظام الرئاسي
هل بدأ العّد العكسي؟
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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(

جنبالط: حبذا لو ُأخذ 
برأينا في التسوية

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  رئي��س  ذّك��ر 
النيابي اللبناني وليد جنبالط عبر حس��ابه 
عل��ى »تويت��ر« ب��أن »هن��اك كتل��ة نيابي��ة 
متنوعة م��ن حزبي��ني ومس��تقلني وأصدقاء 
له��ا رأيه��ا إلى جان��ب رأي رئيس��ها«. وقال: 
»على سبيل التذكير، إن اللقاء الدميوقراطي 
أول م��ن تقدم بترش��يح هنري حلو لرئاس��ة 
الدميوقراط��ي  اللق��اء  ولي��س  اجلمهوري��ة، 
قطيع��اً م��ن الغن��م عل��ى رغ��م محبت��ي لهذا 

احليوان األليف واملظلوم«.
الظ��روف  كان��ت  وإن  »ل��ذا،  وأض��اف: 
االس��تثنائية الت��ي مت��ر به��ا الب��الد تقتضي 
تسوية استثنائية، حبذا لو أخذ في االعتبار 
اللق��اء املتن��وع والدميوقراط��ي«.  رأي ه��ذا 
وخل��ص إل��ى الق��ول: »مهم��ا آل��ت الظروف 
فليك��ن احلوار الهادئ س��يد املوق��ف«. وقال 

مساء: »يبدو ان الفرج قريب«.

»التغيير واإلصالح«: نرفض 
تهديدنا بحرب أهلية

ف��ي رد غير مباش��ر على كالم منس��وب 
ب��ري،  نبي��ه  الن��واب  مجل��س  رئي��س  إل��ى 
رف��ض »تكتل التغيير واإلص��الح« في بيانه 
األس��بوعي »تهديدنا بح��رب أهلية، وال يقال 

لنا مثل هذا الكالم«.
وج��اء ف��ي البي��ان ال��ذي ت��اله عض��و 
التكت��ل الوزي��ر الس��ابق س��ليم جريصات��ي 
بع��د االجتم��اع االس��بوعي للتكتل برئاس��ة 
رئيس��ه العم��اد ميش��ال ع��ون »ان خطاب��ي 
رئي��س التكت��ل العماد ع��ون ورئي��س التيار 
الوطن��ي احل��ر الوزي��ر جب��ران باس��يل ف��ي 
ذكرى 13 تش��رين االول فيهم��ا كل الدالالت، 
وفي كل كلم��ة منهما اس��تعادة ملاض جامع 
وعهد، والتزام ان يضم مش��روع بناء الدولة 
كل مكون��ات الوط��ن ما دام العن��وان احترام 

امليثاقية«.
واعتب��ر »ان لبن��ان ب��ال ميث��اق لي��س 
وطن��ا، مش��دداً على انه غي��ر مقب��ول اطالقاً 
االنفتاح��ي  النه��ج  عل��ى  يخ��رج  كالم  كل 
وامليثاق��ي«، متس��ائالً: »هل نح��ن من يعود 
الى الثنائيات؟«. وأضاف: »نرفض تهديدنا 
باحلرب األهلي��ة، فهذا كالم غير مقبول ال في 
الش��كل وال املضمون، وغير مس��ؤول ويصب 
في فتنة قد تكون غير مقصودة وس��نتصدى 

لها في مطلق االحوال«.

كتلة »المستقبل«: 
األولوية النتخاب الرئيس

تفادت كتلة »املس��تقبل« ف��ي اجتماعها 
برئاس��ة الرئيس س��عد احلري��ري في »بيت 
س��عد  الرئي��س  موق��ف  مقارب��ة  الوس��ط« 
احلري��ري من تأييد ترش��يح العماد ميش��ال 
ع��ون لرئاس��ة اجلمهورية، مكتفي��ة بتجديد 
موقفها الداعي إلى إنهاء الش��غور الرئاس��ي 
وانتخ��اب رئي��س. واعتبرت ف��ي بيانها »أن 
األولوية ف��ي هذه الفترة احلرج��ة والطويلة 
واخلطيرة من الشغور الرئاسي هي النتخاب 
رئي��س للجمهوري��ة وفقاً للدس��تور والتزاماً 
ب��ه وتنفيذاً مل��واده باعتبار أن الدس��تور هو 
الوثيق��ة الدس��تورية الوحي��دة الت��ي توافق 

عليه��ا اللبناني��ون، ولم يع��د بالتالي وجود 
ألي قواعد أخرى تعتمد من خارجه«.

ورأت ان »املهم��ة املركزية واألساس��ية 
للن��واب والقوى السياس��ية اآلن ه��ي العمل 
النتخ��اب رئي��س للجمهوري��ة وفق��اً ألحكام 
ينبغ��ي  ذل��ك،  م��ع  وبالت��وازي  الدس��تور. 
املؤسس��ات  عم��ل  تفعي��ل  عل��ى  احل��رص 
الدستورية، وحتديداً مجلس النواب ومجلس 
ال��وزراء لكي يص��ار إل��ى معاجل��ة القضايا 
واملس��ائل امللّح��ة والضروري��ة بفاعلي��ة، إذ 
إن كل تأخير في انتخ��اب رئيس وكل عرقلة 
لعمل املؤسسات الدستورية وحتديداً لعمل 
مجلس الن��واب ومجل��س ال��وزراء، يعرض 
الب��الد ملفاقم��ة االخط��ار الراهن��ة واحملتملة 
عل��ى كل املس��تويات الوطني��ة والسياس��ية 

واألمنية واملالية واالقتصادية«.

حمادة: موقف بري وتحّفظ 
»الحزب« يفرمالن وصول عون

رأى النائ��ب م��روان حم��ادة »أن موقف 
الرئيس نبيه بري من االس��تحقاق الرئاسي، 
وحتّف��ظ ح��زب الل��ه، ق��د يفرم��الن وص��ول 
العم��اد ميش��ال ع��ون ال��ى بعب��دا«، معتبراً 
»أن امليثاقي��ة الت��ي جاه��ر بها العم��اد عون 
من قبل، س��تنقلب ليرفعه��ا الرئيس بري في 
املرحل��ة املقبلة«. وأش��ار ال��ى »أن ثمة كالماً 
ع��ن معارض��ة س��عودية للعماد ع��ون، في 
مقاب��ل »ال« س��ورية على احلريري لرئاس��ة 
احلكومة، م��ا يعيدنا الى النقط��ة الصفر في 

ملف الرئاسة«.

آالن عون:
 العهد يتسع للجميع

اعلن عضو »تكت��ل التغيير واإلصالح« 
النائ��ب آالن ع��ون بعد لقائه وزي��ر الداخلية 
والبلدي��ات نه��اد املش��نوق، »اننا نس��ير في 
اجتاه حس��م املس��ار الرئاس��ي، واملؤكد اننا 
نتش��ارك مع تيار املس��تقبل في نية توس��ع 
التواف��ق احلاص��ل إل��ى اكب��ر ق��در ممكن من 
االفرقاء. وهذا عن��وان املرحلة املقبلة بعد أن 
يعلن الرئيس س��عد احلريري في الس��اعات 

املقبلة تأييده لترشيح العماد عون«.
وقال: »نحن على استعداد لفتح صفحة 
جدي��دة مع اجلميع، وهذا م��ا نفعله مع تيار 
املس��تقبل كم��ا س��بق أن فعلن��ا م��ع القوات 
اللبناني��ة، واملفت��رض ان يحصل مع بعض 
االفرقاء الذين كان��وا األقرب الينا. نحن على 
اس��تعداد ملعاجلة وازال��ة كل الهواجس وان 
نتشارك في انطالقة العهد الرئاسي اجلديد. 
العهد اجلديد يتس��ع للجميع، ويريد شراكة 
اجلمي��ع، امنا يتطلب ان يك��ون اجلميع على 

استعداد ملد اليد الينا«.

خليل: لن نمشي مع عون 
وسنواجه »الثنائية«

أك��د عضو كتل��ة »التحري��ر والتنمية« 
الوزير علي حسن خليل، من مجلس النواب، 
عدم مقاطعة جلس��ة انتخ��اب الرئيس في 
ل��ن  »ولكنن��ا  اجل��اري،  األول  تش��رين   31
منش��ي مع العماد عون وس��نصوت ضده، 

وننتقل الى املعارضة«.
واعتب��ر ف��ي تصريح »ان املش��كلة مع 

العماد عون ال حتل مبجرد زيارة«، مش��يراً 
دائم��اً  يتح��دث  باس��يل  جب��ران  »أن  ال��ى 
ع��ن امليثاقية ولي��س عن الوف��اق الوطني، 
يعني العودة الى ميث��اق 1943 والثنائية 
املارونية - الس��نية، وهذه ل��ن نرضى بها 

وسنواجهها«.

بيان للجيش يكشف عن 
مخططات إرهابية

كش��فت قي��ادة اجليش ف��ي بي��ان لها 
عن املخططات الت��ي كان ينوي أمير تنظيم 
»داع��ش« اإلرهاب��ي املوقوف عماد ياس��ني 
استهدافها، ومنها التحضير لعملية اغتيال 

شخصية سياسية بارزة.
وقد اعترف ياسني بنتيجة التحقيقات 
التي أجريت معه بإشراف القضاء املختص 
ال��ذي ادع��ى علي��ه، بقتل أربعة أش��خاص 
واملش��اركة في قتل أربعة آخري��ن، وقيامه 
بتنفي��ذ خمس عمليات تفجي��ر داخل مخيم 
عني احللوة، وإنش��اء تنظيم إرهابي باسم 
»عصب��ة املهاجري��ن واألنص��ار ف��ي ب��الد 
الش��ام« مرتبط بتنظيم »داعش« اإلرهابي 

في الرقة.
وق��د وض��ع املوق��وف مخطط��اً دقيق��اً 
اللبنان��ي  اجلي��ش  مخ��ازن  الس��تهداف 
ومراكزه ووحداته لدى اندالع أي معركة مع 
التنظيم اجلديد، كما أقدم على تقسيم مخيم 
عني احللوة إلى قطاعات عسكرية، وتعيني 
أمراء ومجلس ش��ورى لذلك، ووضع الئحة 
بأه��داف س��ياحية واقتصادي��ة ف��ي لبنان 
ش��ملت: محطة النفط في الزهراني، محطة 
تولي��د الطاقة الكهربائية ف��ي اجلية، مبنى 
تلفزيون اجلديد، س��وق االثن��ني في مدينة 
النبطي��ة، مطع��م ال��� KFC ف��ي جوني��ة، 
وكازين��و لبن��ان، باإلضافة إل��ى التحضير 

لعملية اغتيال شخصية سياسية بارزة.

استمرار إقفال
 مراكز المعاينة

العمومي��ة  الس��يارات  س��ائقو  أقف��ل 
والشاحنات، أبواب مركز معاينة امليكانيك 
في العيرونية-ش��ماالً، للي��وم الثاني على 
االقف��ال  أن  املعتصم��ون  وأعل��ن  التوال��ي. 
مس��تمر »بال توقف حتى عودة املس��ؤولني 
عن قرار تلزمي الشركة اجلديد«، كما طالبوا 
ب�»إع��ادة مراك��ز املعاينة إلى كن��ف الدولة 
ومديري��ة تس��جيل اآللي��ات والس��يارات«. 
وفي بيان توجه به النقيب ش��ادي الس��يد 
باس��م احت��اد النق��ل الب��ري في لبن��ان الى 
املواطنني، أكد في��ه »اننا نقوم بهذا التحّرك 
من أجله��م ولو أدى ذلك الى بعض العرقلة 
ولن نتراجع عن موقفن��ا هذا حتى يتراجع 
وزير الداخلية عن قراراته وستستمر مراكز 
كش��ف امليكانيك مقفلة دون حتديد أي مدة 

ألجل غير مسمى«.

وجهة نظر

هل تضيع الفرصة الذهبّية؟
ش���هر الرئي���س نبيه بري س���يف املعارض���ة في وج���ه العهد املوع���ود للعماد 
ميش���ال عون، بعد أن صار الرجل قاب قوس���ني أو أدنى من كرس���ي الرئاسة التي 
قد يحس���م أمرها خالل الش���هر احلالي في اجللس���ة االنتخابية القادمة في 31 
تش���رين األول. وقد بات األمر في حس���ابات العونيني رهن قرار سياس���ي يتخذه 
الرئيس س���عد احلريري يقضي بتبني ترش���يح اجلنرال ع���ون ويتم إعالنه على 

املأل. 
 وقد تغافل املتحمسون لوصول »زعيم األكثرية املسيحية« إلى قصر بعبدا 
عن التعقيدات األخرى التي حتيط بهذا املوضوع، وهي تتطلب معاجلة حقيقية 
وف���ي مقدمه���ا تذلي���ل عقبة الرئي���س نبيه بري ال���ذي كان قد س���بق وأعلن عن 
ضرورة التوصل الى سلة تفاهمات سياسية مواكبة الجناز االستحقاق الرئاسي 
بغي���ة ضم���ان املرحل���ة التالي���ة النه���اء الش���غور الرئاس���ي. وكان رئي���س املجلس 
النيابي قد صارح الرئيس سعد احلريري ناصحًا إياه بضرورة حتصني خطوته 
املوعودة بتبني ترشيح اجلنرال عون بالسلة الشهيرة من التفاهمات السياسية، 
وذل���ك جتنب���ًا إلخضاعه )احلريري( لعمليات تعذيب سياس���ية الحقة لتكليفه 
املفترض بتش���كيل حكومة العهد األولى من قبل عون وحلفائه. وقد اس���تحضر 
بري لتأكيد صوابية رأيه باملدد الطويلة والشائكة التي قضاها احلريري نفسه 
والرئي���س متام س���الم وحت���ى الرئيس جنيب ميقاتي حتى متك���ن كل من هؤالء 
تش���كيل حكومت���ه العتيدة. وقد أضاف بعض املس���اندين للرئي���س بري في رأيه 
ه���ذا حقيق���ة أن اجلنرال عون مثقل باملطال���ب التي ينبغي حتقيقها في دائرته 
املقربة واملتس���عة جدًا في كافة امليادين واملج���االت، حيث يعد اجلمع البرتقالي 
نفس���ه بالتعامل مع الس���لطات اللبنانيه من خالل كونه احلزب احلاكم.. حيث 
يكون من الصعب تلبية املطالب العونية واحلليفة دون االس���تناد إلى تفاهمات 

واضحة حتصن العملية السياسية للحكم والعهد القادمني. 
وتتخ���ذ ه���ذه املعضلة بعدًا أكب���ر عندما يواجه الرئيس ب���ري في مطالعته 
اآلنف���ة بالقول أن التيار الوطني احلر وتيار املس���تقبل قد توصال إلى تفاهمات 
سياس���ية مح���ددة من���ذ أس���ابيع طويل���ة، مهدت إلع���الن االتفاق ب���ني احلريري 
وعون على تقاس���م الس���لطة واخلطوات التالية... عندئذ ينتفض الرئيس بري 
رافضًا الدخول في صفقة سياس���ية بائس���ة نس���ج خيوطها جبران باس���يل ونادر 
احلريري واس���تغفال كبار الساسة في لبنان من أمثال وليد جنبالط ونبيه بري 
صانع الرؤس���اء ومبتدع التفاهمات وحامي الصيغ منذ أكثر من عش���رين سنة. 
وق���د امت���د هذا االمتعاض الكبير لدى الرئيس نبي���ه بري ليصيب النائب وليد 
جنب���الط الذي دعا في احدى تغريداته االلكتروني���ة الى احترام ذلك احليوان 

األليف املسمى »اللقاء النيابي الدميوقراطي«.
ال يب���دو أن طري���ق بعب���دا مزروع بال���ورود فقط بل هناك أش���واك كثيرة قد 
تعت���رض موكب اجلنرال ميش���ال ع���ون، اال أن هذا التوصي���ف يحتاج إلى قراءة 
سياسية مختلفة وقد تكون رائجة في بعض األوساط، وهي ترتكز الى أن وصول 
ميش���ال عون إلى س���دة الرئاسة األولى في لبنان يفترض أن ميثل فرصة ذهبية 
لفريق���ه السياس���ي الذي كان ينبغ���ي أن ميد له يد الع���ون. أما في حال جنحت 
الوس���اطات املفترضة ف���ي تذليل اخلالف بني عون وبري ف���ان فريق الثامن من 
آذار وحلفائ���ه االقليمي���ني ي���رون في وصول العماد عون فرص���ة ذهبية ال ينبغي 

اضاعتها.
حينها يس���قط أيضًا التوجس اآلخر الذي همس به البعض منذ أن أعلن 
تفاه���م مع���راب، ومن���ذ أن ب���دأت القن���وات تفتح ب���ني الرابي���ة واململك���ة العربية 
الس���عودية، وينتف���ي بالتال���ي اخل���وف م���ن »اختط���اف« اجلنرال ال���ى حتالفات 
مختلف���ة بع���د وصوله إلى قصر بعبدا مبا يس���يء إلى تفاه���م مار مخايل الذي 

وقع في السادس من شباط عام 2006 للميالد.<
أمين حجازي

الجماعة اإلسالمية تستقبل وفد تكتل التغيير واإلصالح
اس��تقبل األم��ني الع��ام للجماعة 
اإلس��المية ف��ي لبن��ان األس��تاذ ع��زام 
األيوبي ظهر اخلميس 2016/10/13 
في مركز اجلماعة في بيروت وفد تكتل 
التغيي��ر واالصالح الذي ض��م النواب 
آالن عون، أمل أبو زيد، وس��يمون أبي 
رميا، بحضور رئيس املكتب السياسي 
األستاذ أسعد هرموش، والنائب عماد 

احلوت.
ما   جرى خالل اللقاء البحث في القضايا اللبنانية، وال س��يّ
االس��تحقاق الرئاس��ي، وقد أكد وفد التكتل أن مرش��حه النائب 
ميش��ال عون، ويف��ي باحلفاظ على س��يادة لبنان واس��تقالله 
وقراره احلر، وأنه منفتح على كل املكونات السياس��ية من أجل 

مستقبل البلد.

 ورّحب األم��ني العام بالوفد، وأكد ضرورة إنهاء الش��غور 
في س��دة الرئاس��ة األولى، وذكر بعض الهواجس التي تش��غل 
عدداً من اللبنانيني والساحة اإلسالمية خصوصاً، التي حتتاج 

الى طمأنة.
 ومت االتفاق على استمرار احلوار والتواصل بني الفريقني.

لقطات لبنانية
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في املقلب اآلخر.. كيف وملاذا مينح الرئيس سعد احلريري تأييده للمرشح 
س��ليمان فرجنية، دون مقدمات وال مبّررات، مما صدم وفاجأ شارعه السياسي 
وأدى إلى انقس��ام في تي��اره احلزبي؟! ومن املعلوم ل��دى اجلميع أن احلريري 
يّته��م النظام الس��وري بقتل والده، وفرجني��ة تربطه عالق��ات وثيقة بالرئيس 
بشار األسد، دون أن يوضح تلك العالقة أو يحدد مجاالتها، وال حتى موقفه من 
احملكمة الدولي��ة اخلاصة بلبنان وغير ذلك من القضايا. إال إذا كان املقصود هو 
تشتيت الطرف اآلخر، الذي انحاز بعضه الى فرجنية وبعضه اآلخر إلى: عون، 
أو إل��ى الفراغ كخيار يفضله على تأييده ألي منهما. لكن األهم من كل ذلك ما هو 

املشروع السياسي ألي مرشح؟
م��ن البديه��ي أن يكون ألي مرش��ح، ألي موق��ع في الدولة أو املؤسس��ة في 
أي م��ن أطراف العالم.. أن يكون لديه مش��روع في السياس��ة واالقتصاد، فضالً 
ع��ن القضايا الت��ي تعص��ف باملنطقة.. وه��ذا ما لم يعرف��ه اللبناني��ون عن أي 
من املرش��حني، خاص��ة أننا نواك��ب ما يجري ف��ي الواليات املتح��دة األميركية 
إزاء عملية الترش��يح للرئاس��ة األولى، إذ يخوض كال املرش��حني معارك فكرية 
وسياسية واقتصادية، وحتى شخصية، ليأتي الرئيس املنتخب وشعبه يعرف 
كل توجهاته ومواقفه من القضايا الداخلية والعاملية. فماذا عن مشروع ميشال 
عون في الزواج املدني أو الطائفية السياس��ية أو مش��اركة اللبنانيني في القتال 
داخل لبنان أو خارجه؟ وكيف هي رؤية س��ليمان فرجنية من النظام الس��وري 
الذي قتل مئات اآلالف من أبناء شعبه، وهل يؤيده في هذا املوقف الرئيس سعد 

احلريري وتيار املستقبل؟!
وإذا خرجن��ا من هذه االش��كاليات، أين نحن من الس��جال الذي نش��ب بني 
وزي��ر املالية )علي حس��ن خليل( اب��ن حركة أم��ل، والتيار الوطن��ي احلر الذي 
تص��دى له حني حت��دث عن محاذير »الع��ودة إلى الثنائية املارونية - الس��ّنية 
عب��ر إحياء ما يع��رف مبيثاق عام 1943، ف��ي حال وصول عون إلى الرئاس��ة 
األول��ى«، وعودة الرئيس احلريري إلى الس��راي الكبير في وس��ط بيروت.. وقد 
ل ممث��ل التيار الوطني احلر الوزير الس��ابق س��ليم جريصاتي بالرد على  تعجَّ
هذا الطرح بقوله: »نرفض تهديدنا باحلرب األهلية، فهذا كالم غير مقبول ال في 
الش��كل وال املضم��ون، ويصب في فتنة قد تكون غير مقصودة، وس��نتصدى لها 
ف��ي مطل��ق األحوال«. كل ذلك يؤك��د أن تأييد هذا املرش��ح أو ذاك، أو نقل تأييده 
أو معارضته يتم بش��كل اعتباطي، وال يؤش��ر الى نضج سياس��ي، س��واء كان 

مبمارسة التأييد أو املعارضة.
بق��ي خي��ار واحد ل��م ميارس��ه اللبنانيون، هو اط��الق يد أعض��اء املجلس 
النياب��ي في اختي��ار الرئيس والتصويت ل��ه، ألن الكتل السياس��ية متجهة إلى 
التفس��خ واالنفراط، وقد ظهر ذلك في أكبر كتلة وأكثرها نشاطاً وحيوية، أعني 
كتلة تيار املس��تقبل، ومن حق أي نائب أن ينتخب من يش��اء ومن يطمئن لفكره 
ووعيه السياسي، ألن منح التأييد أو سحبه من هذا املرشح أو ذاك ال ينطلق من 
وعي فكري أو سياس��ي، وامنا هو يتقلب مع املصالح والنزوات، في هذا االجتاه 

أو ذاك.{

احتدمت معركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية خالل األس��بوع املاضي، 
ليس ألن الرأي العام اللبناني بات يستش��عر مرارة الفراغ الرئاس��ي والشغور 
املفضوح وغير املس��بوق في أعلى موقع دس��توري في الدول��ة.. ولكن ألن عدداً 
من رؤس��اء الكتل النيابية تقلبوا ف��ي مواقعهم وتنقلوا ف��ي مواقفهم، مما جعل 
كتلهم احلزبي��ة في حيرة من أمرها، وكذلك قواعدهم الش��عبية التي عّبرت عن 
تطلعاته��ا خ��الل االنتخاب��ات البلدية واالختياري��ة التي أجريت في ش��هر أيار 

املاضي.
صحي��ح أن العالق��ات السياس��ية أو احلزبي��ة وحت��ى الش��خصية تت��رك 
بصماتها ف��ي القرار الذي يتخذه احلزب أو الزعيم، لك��ّن لذلك حدوداً وضوابط 
ال ميك��ن تخطيه��ا أو القفز من فوقها. ولبن��ان يحكمه نظ��ام برملاني دميقراطي، 
هو كل ما بقي للبنانيني من تراث، وحتكم حياته السياس��ية مواالة ومعارضة، 
حمل��ت األولى عنوان 14 آذار، والثانية 8 آذار، وذلك بالعودة إلى أحداث وقعت 
عام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري وقرار انسحاب اجليش السوري 
بتجمع يوم 8 آذار في ساحة رياض الصلح لتقول: شكراً سوريا. وحشود أوسع 
وأكبر في س��احة الش��هداء يوم 14 آذار مطالبة بالسيادة واالستقالل، مما حمل 
احلكوم��ة على تقدمي اس��تقالتها. وكان م��ن البديهي أن يكون ل��كل من الكتلتني 
مرش��حها لرئاس��ة اجلمهورية، فقد جرى تقدمي أربعة أسماء من املوارنة، اثنني 
م��ن 14 آذار: أم��ني اجلمّي��ل وس��مير جعج��ع، واثنني م��ن 8 آذار: ميش��ال عون 
وس��ليمان فرجنية. وعقد مجلس النواب جلس��ته األولى لينتخ��ب واحداً منهم 
ملوق��ع الرئيس. لك��ن أياً منهم لم يحقق أغلبية، وهكذا تأجلت جلس��ات املجلس 
لعدم توفر النصاب خمس��ة وأربعني جلس��ة حتى اليوم. وقد انس��حب جعجع 
واجلمّي��ل في وقت مبكر، وبقي ع��ون وفرجنية، الى أن من��ح الرئيس احلريري 
تأييده للنائب فرجنية، مما جعل الصراع يدور داخل تكتل 8 آذار بني املرشحني. 
وهنا دخل تيار املس��تقبل على خ��ط الصراع بإعالن الرئي��س احلريري تأييده 
للوزير فرجني��ة، مما أثار حفيظة رئيس حزب الق��وات اللبنانية، فأعلن تأييده 

للعماد عون.. الى أن وصلت املواجهة الى ما هي عليه اليوم.
والس��ؤال املطروح هو: على أي أس��اس يجري تأييد هذا املرش��ح وس��حب 
التأيي��د م��ن ذاك؟ فقد كان��ت الق��وات اللبنانية بعيدة ج��داً عن التي��ار الوطني 
احل��ر، لكن ما إن جرى اعالن دعم تيار املس��تقبل لس��ليمان فرجنية حتى انتقل 
الدكتور س��مير جعج��ع لتأييد العماد ميش��ال ع��ون، على الرغم م��ن االنقطاع 
احلزبي والسياس��ي والش��خصي بني الرجلني. إذ من املعلوم أن حرباً ضروساً 
نش��بت بينهما عام 1989 حملت عنوان »حرب اإللغاء« جرى خاللها استعمال 
كل أنواع األس��لحة وأثقلها س��عياً إلى »توحيد البندقية املس��يحية«، ولم تنته 
إال برحيل ميش��ال عون إلى فرنس��ا بعد خروجه من قصر بعبدا الجئاً، ودخول 
س��مير جعجع السجن بعد محاكمات عاجلة. فأين ذهب هذا التاريخ، وعلى أي 
أس��اس مينح حزب القوات تأيي��د نوابه للعماد عون؟ اجلواب ليس سياس��ياً، 
ألن الس��بب هو أن املرش��ح اآلخر هو س��ليمان فرجنية، وبين��ه وبني جعجع ما 

يطول شرحه!!

الديمقراطّية اللبنانّية
تحّوالت وتقلبات
في الموقف السياسي

فقد عّب��ر عن��ه الوزير الس��ابق وئام وهاب ال��ذي طالب 
الرئي��س س��عد احلري��ري  ب�»اس��تغفار« دمش��ق ع��ن 
»آثامه السياس��ية« حتى يسمح له بالعودة الى رئاسة 

احلكومة.
إذاً املطلوب من الرئيس س��عد احلريري جملة أمور 
حتى يستطيع الوصول إلى رئاسة احلكومة بعد إعالنه 
بص��ورة رس��مية تبن��ي ترش��يح العم��اد عون لرئاس��ة 

اجلمهورية، وهذه األمور هي:
جدي��د  قان��ون  عل��ى  الل��ه  ح��زب  م��ع  التفاه��م   -
لالنتخاب��ات النيابية يضم��ن للحزب وحلفائ��ه أكثرية 

نيابية.
وأعضائه��ا  احلكوم��ة  عل��ى  مس��بقاً  التفاه��م   -
وحقائبه��ا، وخصوصاً م��ا يتعلق بالثل��ث املعطل حتى 
يضمن احلزب والء احلكومة، دون أن ننسى نص البيان 
ال��وزاري للحكومة عل��ى دعم املقاوم��ة وثالثية اجليش 

والشعب واملقاومة.
- عدم املّس بتدخل حزب الله في الش��أن السوري 
وف��ي غيره م��ن البل��دان، وإقام��ة عالق��ات طبيعية بني 

لبنان والنظام السوري.
وأوضح ان هذه الش��روط السياس��ية الكبيرة التي 
متث��ل انتح��اراً سياس��ياً للرئيس س��عد احلري��ري هي 
الت��ي يطالب بها حزب الل��ه أوالً كمدخل النتخاب رئيس 
للجمهورية، وهي شروط يبدي الرئيس احلريري قبوالً 
مضمراً به��ا، وهو ما عبر عنه الوزي��ر وليد جنبالط عبر 

موقع تويتر بالقول: كلمة السر.. الله يستر.
لكن الرئيس سعد احلريري الذي يحاول إحراق كل 
مراكبه السياس��ية حتت عنوان محاول��ة »إنقاذ لبنان« 
عبر تبنيه ترش��يح العم��اد عون، والقب��ول أو باألحرى 
االستس��الم لش��روط »ح��زب الل��ه« والنظام الس��وري 
وإيران، هل يس��تطيع حتمل هذا الثمن السياسي الكبير 
سياسياً وش��عبياً من أجل انقاذ نفسه والوصول مجدداً 

الى رئاسة احلكومة؟
باخلالصة، حتى يتم إجناز االس��تحقاق الرئاس��ي 
املطل��وب لي��س فق��ط تبن��ي ترش��يح العماد ع��ون، بل 
املطل��وب من س��عد احلري��ري ان يرفع الراي��ة البيضاء 

عالياً. فهل يقبل بذلك؟{
بسام غنوم

أوالً عل��ى »فالن« رئيس��اً للحكومة كما ج��اء في خطاب 
نصر الله في ذكرى عاشوراء الوصول أوالً إلى تفاهمات 
على احلكومة رئيس��اً وأعض��اء وحقائب، والتوصل إلى 
اتف��اق على قان��ون لالنتخاب، وقبل ذلك موقف رس��مي 
وواضح من سالح حزب الله واملقاومة، واالستراتيجية 
الدفاعي��ة، ودور الرئاس��ة األولى، والتدخل في س��وريا 

وغيرها من البلدان.
ويتماهى الرئيس بري مع حزب الله في هذا املوقف 
بخص��وص رئاس��ة اجلمهوري��ة، ورئاس��ة احلكوم��ة، 
واحلقائ��ب الوزارية، وه��و قال بصراحة إن��ه ال يقبل أن 
يق��رر جبران باس��يل ون��ادر احلري��ري كل ه��ذه األمور 
وحدهما، وبعد ذلك يطلب منه التوقيع على هذا االتفاق. 
فالرئي��س بري ي��رى ان اتفاق ع��ون - احلريري مبعزل 
ع��ن التفاهم معه أوالً هو مبثابة عودة للثنائية الس��ّنية 
- املارونية مثلما كانت أيام الرئيس��ني بش��ارة اخلوري 
ورياض الصلح، وفي ذلك حسب الرئيس بري انتقاص 

من دور الطائفة الشيعية، وهذا أمر غير مقبول اطالقاً.
أم��ا املوقف الس��وري من اتف��اق ع��ون واحلريري، 

في ظل ه��ذه املعطيات يص��ر العماد ع��ون ونوابه 
وحلف��اؤه على ان الرئيس س��عد احلريري س��يعلن هذا 
األسبوع تبنيه ترشيح العماد عون لرئاسة اجلمهورية، 
وان جلس��ة 31 تش��رين األول اجلاري قد تكون جلس��ة 

االنتخابات التي توصل عون إلى قصر بعبدا.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو: هل يكفي ترشيح 
احلري��ري لع��ون إلجن��از االس��تحقاق الرئاس��ي أم ان 

املطلوب هو ان يرفع احلريري الراية البيضاء أوالً؟
يب��دو بكل وضوح من الس��جال الدائ��ر في صفوف 
فريق 8 آذار حول توجه احلريري لتبني ترشيح العماد 
ع��ون ان املطل��وب غي��ر ذل��ك أو أكث��ر م��ن ذل��ك إن صح 

التعبير.
فبالنس��بة إل��ى العم��اد ع��ون فقط ال غي��ر املطلوب 
تبني س��عد احلريري بصورة رس��مية الترشيح، وبذلك 
تفتح أبواب قصر بعبدا أمام العماد عون. لكن حسابات 
عون السياس��ية ال تتطابق مع حس��ابات »ح��زب الله« 

والرئيس بري، والنظام السوري.
فبالنس��بة إلى »حزب الله«، املطل��وب حتى يوافق 

يبدو ان االستحقاق الرئاسي مرشح ملزيد من األخذ 
والرد رغ��م األجواء االيجابية التي يح��اول العماد عون 
ونواب التيار الوطني احلر بثها اعتماداً على التفاهمات 
الت��ي ج��رت ب��ني الوزير جب��ران باس��يل والس��يد نادر 
احلري��ري والت��ي قيل انه��ا تتلخص بقي��ام العماد عون 
بتغيير لهجة خطابه السياسي والطائفي جتاه الطائفة 
الس��ّنية في مقابل إعالن احلريري رسمياً تبني ترشيح 

عون الى رئاسة اجلمهورية.
لك��ن يب��دو ان الري��اح السياس��ية جت��ري عك��س 
م��ا يش��تهي اجلن��رال ع��ون ال��ذي اصط��دم أوالً مبطلب 
الس��لة السياس��ية التي يطالب بها الرئيس بري ك�»ممر 
إلزامي« الى رئاس��ة اجلمهورية، وهو م��ا رفضه العماد 
عون والبطريرك صفير على اعتبار ان »س��لة بري« هي 
مبثابة »شروط سياسية غير دستورية« تقيد وحتد من 

صالحيات رئيس اجلمهورية.
ب��ري  س��لة  عل��ى  املس��يحية«  »االنتفاض��ة  أن  إال 
السياسية لم ترغم الرئيس بري على التراجع عنها، بل 
ازداد إص��راراً وعتاداً وقال انه لن يخضع للضغوط ولن 
يقب��ل بانتخاب عون، وهو ما دف��ع باألمني العام حلزب 
الله الس��يد حس��ن نصر الله الى دعوة ع��ون في خطبة 
عاشوراء الى التفاهم مع الرئيس بري والنائب سليمان 

فرجنية حتى تسير أمور ترشيحه سيراً سليماً.

الملف الرئاسي: المطلوب أن يرفع الرئيس الحريري الراية البيضاء

كلمة األمان
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في ظّل الخالف حول ترشيح العماد عون:

حزب الله وحركة أمل.. بين المواجهة واالتفاق
برزت في األس��ابيع األخي��رة تباين��ات واضحة بني 
حزب الل��ه من جهة والرئي��س نبيه ب��ري وحركة أمل من 
جهة أخ��رى في ع��دة ملف��ات وقضايا سياس��ية ودينية، 
ولعل اخلالف حول دعم ترش��يح العماد ميش��ال عون هو 
إحدى أبرز القضايا اخلالفية بني الطرفني. لكن إلى جانب 
هذا امللف السياسي الساخن بدأنا نشهد بعض التمايزات 
عل��ى الصعي��د الفك��ري واإلعالم��ي والدين��ي، وال س��يما 
خالل احياء مراس��م عاش��وراء. فحزب الل��ه وأمينه العام 
الس��يد حس��ن نصر الله ش��ّنا حرباً قاس��ية على »ظاهرة 
التطبي��ر وض��رب ال��رؤوس« في إحي��اء ذكرى عاش��وراء 
واتهموا »التيار الش��يرازي« )الذي أسس��ه املرجع السيد 
محمد الش��يرازي( بتش��جيع هذه الظاهرة ف��ي مواجهته 
التحرمي الذي أصدره قائد اجلمهورية اإلس��المية الس��يد 
علي خامنئي وعدد من مراجع الش��يعة، وأبرزهم املرجع 
الراحل الس��يد محمد حس��ني فض��ل الله واملرج��ع الراحل 

السيد محسن األمني وعلماء آخرون.
وق��د لوح��ظ ان حرك��ة أم��ل حرص��ت خ��الل إحي��اء 
عاش��وراء عل��ى اس��تضافة بع��ض ق��ّراء الع��زاء الذي��ن 
يش��جعون التطبي��ر أو الذي��ن ُيعتبرون انهم م��ن مؤيدي 

التيار الشيرازي.
وق��د كان الفت��اً حج��م االقب��ال الش��عبي الكبير على 
مجال��س العزاء التي تقيمها حركة أمل أو اجلهات القريبة 
منه��ا كالش��يخ عب��د احلس��ني صادق ف��ي النبطي��ة الذي 
اس��تضاف قارئ العزاء الش��يرازي الش��يخ عب��د احلميد 

املهاجر.
فما هي حقيق��ة اخلالفات والتباين��ات بني حزب الله 
وحركة أمل، سواء على الصعيد السياسي أو الديني؟ وإلى 

أين ميكن ان تصل هذه اخلالفات في املرحلة املقبلة؟
بني اخلالف السياسي والديني

ميك��ن الق��ول ان دع��م ترش��يح العماد ميش��ال عون 
للرئاسة األولى هو القضية األبرز في اخلالف بني الرئيس 
نبي��ه بري وحركة أمل من جه��ة، وبني حزب الله من جهة 
أخ��رى. فلم يعد خافياً أن ب��ري كان يفضل وصول النائب 
والوزير الس��ابق جان عبيد الى الرئاس��ة األولى، كما انه 
كان م��ن الداعم��ني لترش��يح رئي��س تي��ار امل��ردة النائب 
س��ليمان فرجنية، وهناك خالفات كبيرة بني بري وعون، 
إن عل��ى صعي��د النظ��رة التف��اق الطائ��ف وإدارة ش��ؤون 
الدول��ة، أو على العديد م��ن امللفات كمل��ف النفط وقانون 
االنتخاب��ات أو حت��ى عل��ى صعي��د الص��راع النيابي في 
بع��ض املناط��ق اجلنوبي��ة وخصوص��اً منطقت��ي جزين 

والزهراني.
وق��د حصلت عدة محاوالت للتقارب بني بري والتيار 
الوطن��ي احل��ر، وجرى االتف��اق بني ب��ري والوزير جبران 
باس��يل على مل��ف النفط، لك��ن اخلالفات ب��ني الطرفني ال 
تزال قائمة، وقد برز ذلك بوضوح خالل اجللس��ة األخيرة 
لطاول��ة احل��وار الوطن��ي وخ��روج باس��يل من اجللس��ة 

محتجاً على إدارة بعض امللفات.
وقد دعا بري مراراً لعقد تس��وية شاملة أو ما يسميه 
»االتف��اق على سلس��لة القضاي��ا ملرحلة ما بع��د انتخاب 
رئيس اجلمهورية«، لكن عون وبعض القيادات املسيحية 

رفضوا ذلك.
وقد س��عى حزب الله إلى تخفيف أج��واء التوتر بني 

بري وع��ون، ودعا احلزب التيار الوطن��ي إلى التفاهم مع 
الرئيس بري كي يضمن دعمه لترشيح العماد عون.

ويب��دو ان التبني الكام��ل من قبل حزب الل��ه للعماد 
عون ق��د أح��دث بعض الش��رخ ف��ي العالقة ب��ني احلزب 

واحلركة، وان كان األمر لم يصل الى حد الصراع.
ولكن املالحظ انه في موازاة هذا اخلالف السياس��ي، 
كانت حركة أمل تنش��ط في تعزيز حضورها الش��عبي ان 
م��ن خالل احياء ذكرى اختطاف االمام موس��ى الصدر في 
ص��ور في 31 آب املاض��ي، أو عبر مجالس عاش��وراء هذا 
العام والتي متيزت بحضور ش��عبي كبير، لكن الالفت في 
هذه املراس��م هذا العام مشاركة قّراء عزاء يتبنون الدعوة 
الى التطبير )ضرب الرؤوس بالسيوف أو ضرب األجساد 
بالسالس��ل( وينتم��ون مبعظمهم إل��ى ما يس��مى »التيار 
الش��يرازي«، وقد أدت هذه املش��اركة الى قي��ام حزب الله 
وأمينه العام السيد حسن نصر الله بشّن حملة قاسية على 
دع��اة التطبير ووص��ف بعضهم )بالتش��يع البريطاني(، 
ألن من املعروف ان بعض العلماء الشيرازيني يقيمون في 
لن��دن وانه تاريخي��اً كانت املخابرات البريطانية تش��جع 
التيارات املتشددة عند الشيعة، وقد انتقلت اخلالفات الى 

مواقع التواصل االجتماعي.
كم��ا ان أحد قّراء العزاء الش��يخ عب��د احلميد املهاجر 
ش��ارك في مجلس عزاء مدينة النبطية التي يشرف عليها 
امام املدينة الشيخ عبد احلسني صادق، والشيخ املهاجر 
من علم��اء التيار الش��يرازي وهو يدعو ال��ى التطبير، وقد 
نقلت عنه مواقف منتقدة حلزب الله واملقاومة، واملعروف 

ان الش��يخ عبد احلس��ني ص��ادق قريب م��ن الرئيس نبيه 
بري وحركة أمل.

ويب��دو ان هناك نقاطاً أخرى خالفي��ة بني حركة أمل 
وحزب الل��ه، وتبرز هذه اخلالفات إم��ا في بعض املناطق 
والق��رى أو ف��ي اجلامع��ات أو عل��ى الصعي��د اإلعالم��ي 
والفك��ري والدين��ي، وان كانت قيادت��ا الطرفني حترصان 
دائم��اً على تخفيف أج��واء التوتر ومنع حت��ول أي خالف 
الى صراع مفتوح كما حصل في ثمانينات القرن املاضي.

هل يتحول اخلالف إلى صراع؟
لكن الى أين س��يصل اخلالف السياسي والديني بني 
حزب الل��ه وحركة أمل؟ وهل س��يتصاعد هذا اخلالف في 
األيام املقبلة، وال س��يما ف��ي حال انتخاب العماد ميش��ال 
عون رئيس��اً للجمهورية، أم ميكن التوصل الى تس��ويات 

سياسية تساعد في تخفيف أجواء التوتر؟
مص��ادر مطلعة ف��ي حركة أم��ل وحزب الل��ه ال تنفي 
وج��ود بع��ض التباين��ات واخلالف��ات، إن عل��ى الصعيد 
السياسي أو الفكري والديني، لكن هذه املصادر تؤكد »ان 
قيادت��ي الطرفني تس��عيان إلى تخفيف أج��واء اخلالفات 
والتوت��رات وال��ى العمل من أجل الوص��ول إلى تفاهم بني 
الرئي��س نبيه بري والعماد ميش��ال عون، وال س��يما بعد 
حسم مسألة ترشيح الرئيس سعد احلريري للعماد عون 

للرئاسة األولى«.
وتؤك��د هذه املصادر »ان اخلالف��ات القائمة لن تصل 
الى حد الص��راع املفتوح كما حصل س��ابقاً، ألن التحالف 
االس��تراتيجي القائم بني احلركة واحلزب، وال س��يما منذ 

اغتي��ال الرئي��س رفي��ق احلري��ري وح��رب مت��وز 2006 
وخروج الس��وريني من لبن��ان والتط��ورات احلاصلة في 
املنطقة، فالطرفان يدركان ان حجم املخاطر التي تطالهما 
بشكل مشترك تتطلب التعاون املشترك، ولو أدى ذلك إلى 
تقدمي بعض التنازالت السياس��ية أو تراجع أحد الطرفني 

عن بعض املواقف احلادة«.
لكن مصادر مراقبة لألوضاع في الس��احة الش��يعية 
تعتبر »ان التباينات التي حتصل بني الطرفني تش��ير إلى 
وجود منطقني أو اجتاهني في الس��احة الش��يعية، س��واء 
عل��ى املس��توى السياس��ي أو الدين��ي، وان ه��ذا التباي��ن 
يس��تلزم دائماً الس��عي احلثي��ث من أجل من��ع حتوله من 
خالف آني فكري أو سياسي أو إعالمي الى صراع مفتوح، 
خصوص��اً أن حرك��ة أم��ل والرئي��س نبيه ب��ري ال يزاالن 
يتمتع��ان بحضور ش��عبي كبير في الس��احة الش��يعية، 
وان��ه رغم ضخامة الدور الذي يقوم ب��ه حزب الله داخلياً 
وخارجي��اً، فإن��ه ل��م يس��تطع جت��اوز دور الرئي��س بري 
وحركة أمل في السياسات الداخلية وفي القضايا احمللية 

وحتى على الصعيد الديني أو االجتماعي«.
وقد توقعت بعض األوس��اط املطلعة ف��ي حزب الله 
ان تش��هد املرحلة املقبلة زيادة ف��ي التواصل بني قيادتي 
حرك��ة أمل وحزب الل��ه وكذلك ب��ني العماد ميش��ال عون 
والتيار الوطني احلر من جهة والرئيس نبيه بري وقيادة 
حرك��ة أمل من جهة أخ��رى، وذلك لتخفيف أج��واء التوتر 
والتوص��ل ال��ى تس��ويات واتفاق��ات ف��ي مرحلة م��ا بعد 
االنتخابات الرئاسية، ما قد يساعد في تخفيف التوتر بني 

حزب الله وحركة أمل.
وفي احملصلة يبدو ان الرهان على حتويل اخلالفات 
القائمة اليوم بني حركة أمل وحزب الله الى صراع مفتوح 
لي��س صحيح��اً، لكن ذل��ك ال يلغ��ي اس��تمرار التباين بني 

الطرفني في العديد من امللفات.{
قاسم قصير

التلويح بالحرب األهلّية.. وإمكانّية فرملة االندفاعة الرئاسّية!
 وائل جنم - كاتب وباحث

 س��ريعاً س��حب رئيس املجلس النيابي، نبيه بّري، 
الكالم املنسوب إلى أوس��اطه عن حرب أهلية تهدد البلد 
إذا مضت التسوية الثنائية حلّل أزمة الرئاسة األولى بني 
رئي��س »تكتل التغيي��ر واالصالح«، ميش��ال عون، وبني 
رئيس »كتلة املس��تقبل«، س��عد احلريري. وقد نفى بّري 
بشكل مباشر احلديث عن تلك احلرب، وأكد أنه مدسوس 
وال عالق��ة لكتلة التنمية والتحري��ر، أو حلركة أمل به من 
قري��ب أو من بعي��د، إال أن ما قيل كان قيل، والرس��الة قد 
وصلت إل��ى من ينبغ��ي أن تصلهم، خاص��ة أن معاونه 
السياس��ي، علي حس��ن خليل، قال كالماً قريب��اً من ذلك 
في املجلس النيابي، عندما رفض أي ثنائية مس��يحية – 
س��ّنية تعيد انتاج صيغة 1943 م��ن جديد، وأكد أن من 
حقهم ككتلة أن يقفوا بوجه هذه الثنائية، ويقاوموها مبا 
ميلك��ون، ولكنه أكد ف��ي الوقت ذاته أن الكتلة س��تحضر 
جلس��ة االنتخاب في احلادي والثالثني من تشرين األول 
اجلاري، وس��تصوت إذا حصل التصويت، ضد ترش��يح 

العماد ميشال عون، وستنتقل إلى صفوف املعارضة.

البل��د  ف��ي  ي��درك  ال��كل 
دور  أّدى  ب��ّري  الرئي��س  أن 
الفت��رة  ط��وال  االطفائ��ي 
الس��ابقة التي امتدت على أقل 
تقدي��ر من��ذ اغتي��ال الرئي��س 
إلى  الش��هيد رفيق احلري��ري 
آخ��ر جلس��ة للح��وار الوطني 
ف��ي ع��ني التين��ة، وكان دائماً 
صاحب احللول »الس��حرية« 
الت��ي تخ��رج األزمة م��ن عنق 
الزجاج��ة ف��ي رب��ع الس��اعة 

األخير، كم��ا كان دائماً يق��وم بدور راعي احل��وار بني كل 
االطراف، وهو ما أكس��به ثقة االصدق��اء واخلصوم على 
حد س��واء، بدءاً من »حزب الله« احللي��ف اللدود، انتهاء 
حت��ى مع القوات اللبنانية التي ل��م تكن يوماً على عالقة 
ود م��ع بّري، وهو م��ا حّوله من مجرد زعي��م حزبي، إلى 
االقتراب من الزعامة الوطنية، وبالتالي فإن احلديث عن 
التلويح باحلرب األهلية فيما لو اكتمل عقد التسوية بني 
ع��ون واحلريري قد يكون فعالً حديثاً مدسوس��اً يريد أن 
يخ��ّرب البل��د، أو باحلد األدنى يري��د أن يفرمل االندفاعة 
الرئاس��ية التي يبدو أن احلريري قد مضى بها من خالل 
عقد العزم على ترش��يح اجلنرال عون للرئاس��ة. فمن يا 
ت��رى ميك��ن أن يكون خلف ه��ذا احلديث املدس��وس، إذا 
كان مدسوس��اً فعالً؟! وملاذا تلّوح أوس��اط بّري باحلرب 

االهلية إذا كان احلديث جّدياً وصحيحاً؟!
إذا أخذنا في االعتبار نفي الرئيس بري الش��خصي 
جلري��دة النهار هذا احلديث، وهو كما قلنا تؤكده القرائن 
خالل الس��نوات املاضية، فإن معنى ذلك أن هناك جهات 
تري��د أن توقف االندفاعة الرئاس��ية من خالل اس��تغالل 
اس��م الرئيس ب��ري وحركته، وهذه اجله��ات تدرك جيداً 
أن الرئي��س احلريري جلأ إلى خطوة ترش��يح عون ألنه 
ال يري��د للبل��د أن ينزلق إل��ى الفوضى واحل��رب األهلية، 
وبالتال��ي ف��إن التلوي��ح بهذه احل��رب يندرج ف��ي إطار 
احلرب االستباقية سياس��ياً إذا صّح التعبير، فاحملاولة 
إذاً هي من أجل تخويف الط��رف املندفع للجم اندفاعته؛ 
فض��الً ع��ن ذلك ف��إن اجله��ات التي متتل��ك الق��درة على 
إش��عال حرب أهلي��ة في البل��د معروفة للجمي��ع، مع أن 
القطبة التي يظن الكثير أنها مخفية هي في أن الكثير من 
األطراف تعلن دعمها للمرش��ح في العلن، إال أنها متارس 

خالف ذلك في السّر والغرف املقفلة.
أما إذا افترضنا أن احلديث جدي عن احلرب األهلية 

في م��ا لو مّتت التس��وية بني عون واحلري��ري، فإن ذلك 
ميك��ن أن ين��درج في إطار اس��تقراء املس��تقبل والتحذير 
منه، خاصة أن الرئيس بري يدرك متاماً أن هناك جهات 
داخلي��ة ال تريد لالس��تحقاق الرئاس��ي أن ينجح، بغض 
النظ��ر ع��ن ش��خصية الرئيس ال��ذي ميك��ن أن ينتخب، 
وي��درك أيضاً أن ما تريده تلك اجله��ات االنقضاض على 
كام��ل البلد، وحتويل��ه إلى حديقة خلفي��ة لبعض الدول 
االقليمي��ة، وحتويل كل مكّونات��ه، دون متييز، إلى مجرد 
متاري��س للدفاع عن املش��اريع الطموحة، وي��درك ايضاً 
جي��داً أن أصحاب هذا التوجه يري��دون الفراغ الدائم في 
س��دة الرئاس��ة وف��ي كل املؤسس��ات، حت��ى يفضي هذا 
الف��راغ مس��تقبالً إل��ى حالة م��ن الش��لل الكام��ل للدولة، 
وجعلها تابعة بش��كل أو بآخر لغيرها من الدول. ويدرك 
الرئيس بّري أمام كل ذلك أن إفشال هذا املشروع من خالل 
اجناز االستحقاق الرئاسي بتسوية ثنائية أو غير ثنائية 
س��يجعل أولئك يعودون إلى املربع األول، وبالتالي فإن 
أولئك ميكن أن يلجأوا إلى إش��عال البلد باحلرب األهلية 
حتى ال تستقيم أمور الدولة والبلد وتنتهي قضية الفراغ. 
وهن��ا نقول إن احلديث عن احل��رب األهلية جاء في إطار 
التحذير منه��ا بالنظر إلى نيات البعض، وليس في إطار 

التلويح بها.
أما إذا كان احلديث حقيقياً وقد سحبه الرئيس بري 
بع��د أن وصلت الرس��الة إلى من يعنيه��م األمر، فإن ذلك 
يعني أن البلد بات على حافة االنهيار، وقاب قوس��ني أو 
أق��ل من االنزالق إلى احلرب املفتوحة في املنطقة، ولرمبا 
م��ا يعطي هذا االنطباع ش��يئاً من اجلّدية هو ما كش��فته 
حركة الرئيس بري من عروض عسكرية في ذكرى أحياء 
مراس��م عاش��وراء هذا العام، فهل بات لبنان على موعد 
مع ما يجري في املنطقة من حروب وويالت؟ أم أنها فّشة 

خلق وانتهت في وقتها؟!{

الجماعة اإلسالمية تدعو إلى
إنجاز االستحقاق الرئاسي في أسرع وقت

 عقد املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية في لبنان اجتماعه األسبوعي وناقش التطورات واملستجدات 
في أزمة الشغور الرئاسي، فضالً عن القضايا احلياتية التي تعني املواطنني، وأكد اآلتي:

 - الدعوة إلى إجناز االس��تحقاق الرئاس��ي في أس��رع وقت عبر انتخاب رئي��س للجمهورية من خارج 
االصطف��اف السياس��ي، متمنياً أن حتمل اجللس��ة املقبل��ة للمجلس النياب��ي انفراجاً عبر انتخ��اب الرئيس 

العتيد.
- دع��وة القوى السياس��ية التي تعّطل عم��ل احلكومة إلى الكف عن سياس��ة التعطي��ل وتركها لتولي 
الش��أن املعيش��ي مزيداً من االهتمام واملتابعة، نظراً النعكاساته السلبية على حياة املواطنني، وتفعيل دور 

املؤسسات مبا يخدم مصاحلهم.
- مناش��دة رئي��س احلكومة واجلي��ش اللبنان��ي وضع حّد للممارس��ات اخلطي��رة واالعت��داءات التي 
تس��تهدف املزارعني في حقولهم في جرود الضّنية، نظراً ألن اس��تمرارها ينذر بأوخم العواقب على عالقات 
حس��ن اجل��وار والعيش املش��ترك، ومطالب��ة الهيئة العلي��ا لإلغاثة التعوي��ض عليهم وعل��ى مزارعي بلدة 

عرسال الذين خسروا مواسمهم الزراعية.
- التحذي��ر من أن اس��تهداف أهل األرض في س��وريا والعراق بتهجيرهم من مدنه��م وقراهم، يأتي في 
س��ياق التطهي��ر املدروس الذي ميكن أن يجّر إل��ى فنت كثيرة قد متتد إلى أماكن أخرى، وتريد إش��عال املزيد 

من احلروب في املنطقة.
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معارك عنيفة في حلب.. والمعارضة تتصدى لهجمات النظام
فصائل معارضة ترفض االنسحاب من حلب

الخيارات التركّية بين درع الفرات ومعركة الموصل

تصّديه��ا  الس��ورية  املعارض��ة  فصائ��ل  أعلن��ت 
حمل��اوالت تقدم قوات النظام في عدة أحياء محاصرة في 
حلب وكّبدتهم خس��ائر، بينما تعرض��ت املدينة لغارات 
ع��دة أوقعت ضحاي��ا، رغم الهدن��ة املعلنة من روس��يا. 
ف��ي غضون ذلك س��يطر اجلي��ش احلّر على ق��رى بريف 
حلب الش��مالي بعد مع��ارك مع تنظي��م الدولة، في حني 
تعرضت أرياف دمش��ق وحمص وحم��اة وإدلب لغارات 

كثيفة خلفت قتلى وجرحى ودماراً.
تص��ّدت  املعارض��ة  كتائ��ب  أن  ناش��طون  وأف��اد 
لهجمات النظام في أحياء الش��يخ سعيد وحلب القدمية 
واحلرابلة واإلنذارات ومنطقة مس��اكن 1070 في مدينة 
حلب، كما جرت اش��تباكات عنيفة مع قوات النظام على 
جبهت��ي عزيزة بري��ف حلب اجلنوب��ي والعويجة بريف 

حلب الشمالي.
وقالت ش��بكة مس��ار املعارض��ة إن املواجهات على 
جبهات حلب التي اس��تمرت عدة س��اعات أدت إلى مقتل 

عشرة من عناصر النظام وجرح آخرين.
ورغ��م الهدن��ة الت��ي أعلنتها روس��يا ش��ّن الطيران 
احلرب��ي الروس��ي والتاب��ع للنظ��ام غ��ارات قب��ل وبعد 
املوعد احمل��دد لوقف القصف، أصابت أحياء كرم الطراب 
واحلرابل��ة وب��اب النص��ر وبس��تان القص��ر والصاخور 
والصاحل��ني والفردوس والكالس��ة والزبدية والس��كري 
مبدين��ة حل��ب، وأدت إل��ى مقت��ل خمس��ة مدنّي��ني عل��ى 
األق��ل في حّي بس��تان القصر وجرح آخري��ن في املناطق 
األخرى. كما توس��ع القصف ليصل إل��ى بلدات في ريفي 

حلب الغربي واجلنوبي.
في تطور آخر سيطر اجليش احلّر ضمن معركة درع 
الفرات بإس��ناد م��ن املدفعية التركية عل��ى قرى العيون 
والب��اروزة وطنوزة والواش وتل مالد والس��يد علي بعد 

معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة شمال حلب.

املس��ؤولني  ع��ن  الص��ادرة  التصريح��ات  راوح��ت 
األت��راك ب��ني تأكيد حرصه��م على أم��ن الع��راق ووحدة 
أراضيه وبني اإلص��رار على عدم س��حب قواتها، وصوالً 
العتبار تصريحات الرئيس العراقي )العبادي( »خطيرة 
ومس��تفزة« على لس��ان رئيس ال��وزراء التركي ونصحه 
باالهتمام مبا »يجب علي��ه عمله وليس لوم تركيا« التي 

تساعده على القيام به.
تش��ير التقدي��رات التركي��ة إل��ى توافق رغب��ة عدة 
أط��راف بعرقلة مش��اركتها ف��ي معركة املوص��ل حتى ال 
تك��ون له��ا كلمة في مس��تقبل العراق، بينما تس��عى هي 
بكل ما تس��تطيع للمش��اركة بنفس��ها إضافة إلى القوات 
التي تشرف على تدريبها في معسكر بعشيقة، أي قوات 
احلش��د الوطني الذين يقدر عدده��م بحوالى ثالثة آالف، 
إضاف��ة إلى نحو ألف��ني من البش��مركة العراقية على أقل 

تقدير.
حسابات ما بعد داعش

م��ن الواضح أن موقف حكومة العبادي جتاه تركيا 
سياس��ي بامتياز وال يتعلق بالس��يادة، ليس فقط لعدم 
اعتراضها على الوجود العس��كري لدول أخرى كما تقول 
أنق��رة، ولك��ن أيض��اً ألن املعس��كر موجود من��ذ مدة دون 
ضجي��ج، بع��د أن نتجت األزم��ة التي أثارته��ا بغداد في 
كان��ون األول الفائ��ت )إثر زي��ادة أنقرة لع��دد قواتها في 
املعس��كر( ع��ن توصية م��ن مجلس األم��ن للطرفني بحل 

املسألة من خالل احلوار الثنائي املباشر.
يتعلق األمر إذن مبرحلة ما بعد 
داع��ش، باعتب��ار أن م��ن سيش��ارك 
ف��ي عملية »التحرير« سيس��اهم في 
صياغة التركيبة املجتمعية للموصل 
والسياسية للعراق مستقبالً، ولذلك 
فثم��ة ح��رص ش��ديد م��ن مختل��ف 
األطراف على املش��اركة في العملية، 
ب��دءاً م��ن اجلي��ش العراق��ي وقوات 
احلش��د الش��عبي، م��روراً باحلش��د 
العراقي��ة،  والبش��مركة  الوطن��ي 
وصوالً إل��ى التحالف الدولي وتركيا 

غارات مستمرة
وفي ري��ف إدلب املج��اور حللب اس��تهدف الطيران 
احلرب��ي مش��فى بل��دة س��رجة امليدان��ي، وأخرجته من 
اخلدم��ة وأوقعت إصابات في صفوف الكادر الطبي، كما 
أغارات الطائرات على مدينة خان ش��يخون وقرية بينني 
بجب��ل الزاوية، وأيضاً بلدة الناجية غرب إدلب، حس��ب 

شبكة شام.
أما في ريف حماة جنوبي إدلب فأفاد مراس��لون أن 
مدفعية وطائرات النظام اس��تهدفت بكثافة بلدتي طيبة 
اإلمام وصوران التي تس��يطر عليهما املعارضة في ريف 
حم��اة الش��مالي، م��ا أدى إلى دم��ار كبير أص��اب املنازل 
الس��كنية واملمتلكات، بالتزامن مع حركة نزوح لألهالي 

باجتاه مناطق أكثر أمنا.
وأضاف��ت املص��ادر أن حمل��ة القص��ف تأت��ي ضمن 
مح��اوالت النظ��ام املس��تمرة الس��تعادة املناط��ق الت��ي 

خسرها حلساب املعارضة.
وف��ي محافظ��ة حم��ص جنوب حم��اة قالت ش��بكة 
ش��ام إن الطيران احلربي ش��ن غارات استهدفت مدينتي 

وحتى حزب العمال الكردستاني، األمر الذي يضفي على 
املشهد تعقيدات بالغة.

إصرار أنقرة على املشاركة -مع األطراف احملسوبة 
عليه��ا- ف��ي معركة املوصل يس��تهدف ثالثة س��ياقات، 
أولها تقليل مخاطر االس��تقطاب الطائف��ي الذي كان أحد 
أهم أس��باب ظهور داعش في حال مشاركة قوات احلشد 
الش��عبي في العملية واستقرت في املوصل ذات األغلبية 
الس��ّنية، وثانيها تثبيت حالة من االس��تقرار في املش��هد 
السياسي العراقي مبا مينحها شيئاً من التوازن النسبي 
في تنافس��ها م��ع إي��ران، وثالثها إعاقة مح��اوالت حزب 
العم��ال الكردس��تاني واملجموع��ات املرتبطة به لكس��ب 
املش��روعية الدولية عبر املش��اركة في املعركة على غرار 

ما فعله امتداده السوري »حزب االحتاد الدميقراطي«.
بيد أن املوقف التركي يبدو ضعيفاً بسبب معارضة 
احلكوم��ة املركزي��ة ف��ي بغ��داد للوج��ود الترك��ي عل��ى 
أراضيه��ا، فضالً عن عدد من التصريحات األميركية التي 
صبت في مصلحة العب��ادي ودعت إلى ضرورة التوافق 
التركي مع اجلانب العراقي بخصوص معسكر بعشيقة 
ومعرك��ة املوص��ل، باعتب��ار أن حكوم��ة العب��ادي ذات 
س��يادة على أراضيها وهي اجلهة املخولة بش��أن القرار 
العراق��ي، وهو ما يضع أنقرة أمام تهديد اس��تصدار قرار 
يدينه��ا من مجلس األمن بع��د أن تغّيرت بعض الظروف 
التي منعت صدوره س��ابقاً على مستوى العالقة مع كل 

من واشنطن وموسكو.

بالري��ف  والرس��نت  تلبيس��ة 
ثالث��ة  أوقع��ت  الش��مالي 
قتلى م��ن املدنيني وع��ددا من 

اجلرحى.
الغ��ارات  تس��تثن  ول��م 
ريف دمش��ق، حيث تعّرضت 
وجس��رين  دوم��ا  مدينت��ا 
وبلدات الريحات والشيفونية 
بالغوط��ة  نص��ري  وح��وش 
الش��رقية لقصف جوي كثيف 
عنيف��ة  اش��تباكات  وس��ط 
عل��ى ع��دة نقاط ف��ي جبهات 
الريح��ان وت��ل ك��ردي، حي��ث متكنت ق��وات النظ��ام من 

السيطرة على نقطتني.
وف��ي دير الزور ش��رقاً دارت اش��تباكات عنيفة على 
جبه��ات حي احلويق��ة بني تنظيم الدولة وق��وات النظام 
متك��ن فيها التنظيم من اس��تعادة الس��يطرة على النقاط 
التي خس��رها ف��ي األيام املاضية، في حني ش��ن الطيران 
احلرب��ي غ��ارات اس��تهدفت مش��فى ميداني��اً ف��ي قري��ة 
عكيدات وأدت لسقوط جرحى بني املدنيني، ودمرت غارة 
جس��ر البصيرة بشكل شبه كامل، كما شهد محيط املطار 

العسكري اشتباكات عنيفة ترافقت مع غارات جوية.
فصائل ترفض االنسحاب 

م��ن جهتها أعلن��ت فصائل في املعارضة الس��ورية 
املس��لحة ي��وم الثالث��اء رف��ض أي انس��حاب للمقاتل��ني 
من مدين��ة حلب، بعدما أعلنت روس��يا وق��ف الضربات 
اجلوية، حتى يتس��نى فص��ل مقاتلي جبهة فتح الش��ام 

عن غيرهم من الفصائل املقاتلة.
وقال زكريا مالحفجي املس��ؤول السياس��ي لتجمع 
»فاس��تقم« الذي يتخذ من حلب قاعدة ل��ه إن »الفصائل 

متلك بغداد هامش املبادرة من الناحية السياس��ية 
القانوني��ة، بينم��ا تتمتع أنقرة بيد عليا عس��كرياً وبفعل 
األمر الواقع. وإذا كانت تركيا مضطرة إلى احتواء التوتر 
مع بغداد، واألخيرة غير قادرة على مواجهتها عس��كرياً، 
وإذا كانت ثمة حاجة ملحة لقوات محلية تواجه التنظيم 

برياً.. فما احلل؟
ثم��ة س��يناريوهات مطروح��ة تتعل��ق بااللتف��اف 
القانون��ي عل��ى موق��ف حكوم��ة العب��ادي عب��ر طل��ب 
البارزاني رئيس إقليم شمال العراق من تركيا املشاركة، 
أو مشاركة تركيا ضمن التحالف الدولي ملواجهة داعش، 
بي��د أنه��ا خي��ارات غي��ر مضمونة وتب��دو غي��ر مرغوبة 

ترفض اخلروج باملطلق واالستسالم«.
م��ن جهته، ق��ال القي��ادي في حرك��ة أحرار الش��ام 
أب��و بك��ر »إن مقاتل��ي املعارض��ة  الف��اروق  اإلس��المية 
س��يواصلون القت��ال«، مضيفاً أن حل��ب ال يوجد فيها أي 
»إرهابي« وأنهم مس��تمرون في حمل السالح للدفاع عن 

»شعبنا األعزل وحتى سقوط النظام« السوري.
ف��ي غضون ذلك، قال املتحدث باس��م املكتب األممي 
لتنس��يق الشؤون اإلنسانية ينس الركه إن األمم املتحدة 
ال متل��ك الضمانات األمنية التي حتتاجها لتنفيذ عمليات 
إنس��انية في ش��رق حلب أو إج��الء املرض��ى واملصابني 
م��ن املدينة. وأض��اف أنه ال بّد من احلص��ول على جميع 
الضمان��ات »قب��ل أن نتمكن من القيام بأي ش��يء هادف 
مثل إج��الء املرضى واجلرح��ى، وإلدخال أي ش��يء إلى 

املدينة الواقعة حتت احلصار«.
وكان وزير الدفاع الروس��ي س��يرغي شويغو أعلن 
أن قواته وقوات النظام السوري أوقفت الغارات اجلوية 
على مدينة حلب، مش��يراً إلى أن الوقف املبكر للضربات 
اجلوية على حلب ضروري إلدخال »الهدنة اإلنس��انية« 

املقررة بعد غد اخلميس.
موسكو: أوقفنا الغارات

في س��ياق متص��ل قال الس��فير الروس��ي لدى األمم 
املتحدة فيتالي تشوركني يوم الثالثاء إن روسيا وسوريا 
قررتا وقف الضربات اجلوية مبكراً على شرق حلب ملنح 
املنظمة األممية وقتاً لالس��تفادة من الهدنة، وذلك بعدما 
طالبت األمم املتحدة موسكو ودمشق وفصائل املعارضة 
الس��ورية املس��لحة بضمان��ات لس��المة عم��ال اإلغاث��ة 
م��ن أجل إدخال املس��اعدات إلى ش��رق املدينة احملاصر. 
وق��ال املتح��دث باس��م الكرمل��ني دميتري بيس��كوف إن 
وقف الغارات على حلب »بادرة حس��ن نية« من اجليش 
الروسي، وليس مرتبطاً باالنتقادات التي وجهتها فرنسا 

وأملانيا. 
وتقدر األمم املتحدة أن 275 ألف مدني وثمانية آالف 
مقات��ل محاصرون ف��ي أحياء حلب الش��رقية اخلاضعة 
لس��يطرة املعارض��ة، ويعيش��ون ف��ي ظروف إنس��انية 
صعبة في ظل اشتداد الغارات اجلوية واحلصار وتعذر 

إدخال املساعدات اإلنسانية منذ ثالثة أشهر.{

أميركي��اً، حيث تريد واش��نطن أن يك��ون للمعركة قيادة 
موح��دة ودرجة عالية من التنس��يق بعيداً عن اخلالفات 

الداخلية واالحتكاكات اجلانبية.
يكم��ن احلل الواقعي إذن في مب��ادرة تركية للحوار 
م��ع بغ��داد، وتق��دمي طمأن��ات له��ا بخص��وص الوجود 
العسكري التركي على أراضيها واألهداف املتوخاة منه. 
تتضم��ن هذه املب��ادرة رض��ى تركيا بإش��راف احلكومة 
املركزية على معس��كر بعيشقة والتنس��يق الكامل معها 
بخص��وص معرك��ة املوص��ل والق��وات املش��اركة فيها، 

واستعداد أنقرة لتدريب أي قوات تختارها بغداد.
مبعنى االعتراف بس��يادة األخيرة واحترام قرارها، 
م��ع تكري��س مش��اركة تركي��ا ضم��ن التحال��ف الدولي 
لتحقيق األهداف املشتركة، وهي النقاط التي كانت أنقرة 
قد خاضت نقاش��ات مع بغداد بخصوصها ووصلت إلى 
مراح��ل متقدمة قبل أن يفش��لها الضغط اإليراني، وتبدو 
تركيا الي��وم حريصة على إعادة تفعيلها، بوس��اطة من 
واشنطن أو رمبا موسكو، التي باتت اليوم تتمتع بعالقة 

جيدة مع الطرفني.{

دعوة لتشكيل »رباعية دولية«
لتعجيل إعمار غزة

ق��ال النائ��ب جم��ال اخلض��ري، رئي��س اللجن��ة 
الشعبية ملواجهة احلصار، إن عملية إعادة إعمار غزة 
بطيئة جداً، وإن ثالثة آالف منزل فقط أعيد بناؤها من 
أصل 12 ألفاً دمرتها إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع 

غزة صيف عام 2014.
وفي مؤمتر صحفي مبدينة غزة، اعتبر اخلضري 
أن ما يجري في القطاع هو فرض للحصار أمراً واقعاً، 
األوض��اع  يزي��د  املس��تمر  اإلس��رائيلي  الضغ��ط  وأن 

اإلنسانية سوءاً.
وطالب اخلضري األمم املتحدة بتش��كيل رباعية 
دولي��ة للعمل م��ن أجل رفع احلصار عن غزة، مش��يداً 
بدعوة املنس��ق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم 
في الش��رق األوس��ط )نيك��والي مالدين��وف( من غزة 

مؤخراً بضرورة رفع احلصار.
ولفت اخلضري إلى أن��ه منذ أيار املاضي، أغلقت 
إس��رائيل ما يعرف ب�»نظ��ام إدخال م��واد البناء« وال 
يس��جل أحد س��واء م��ن أصح��اب البيوت املدم��رة أو 

املؤسسات واألفراد إدخال مواد للبناء.
وأش��ار إلى أن تصريحات إس��رائيل بإعادة فتح 
املعاب��ر في األعياد ما هي إال تضلي��ل للرأي العام، ألن 
القطاع أصالً مغلق منذ عش��ر سنوات، وما يفتح بهذه 
املناس��بات هما معبرا كرم أبو س��الم وبي��ت حانون، 

ويعمالن بشكل جزئي.
واعتب��ر اخلضري أن ممراً بحري��اً مرتبطاً مبيناء 
وس��يط بوجود رقابة أوروبية عليه يعد حالً س��ريعاً 
من ش��أنه أن ينهي احلص��ار البح��ري املفروض على 

القطاع.
وش��دد عل��ى أن ذل��ك ال يعد بدي��الً لفك��رة امليناء 
البح��ري لغ��زة، وإمن��ا باعتب��اره ح��الً مؤقت��اً لرف��ع 

احلصار.
كما دعا اخلضري مصر إلى دور أكبر واس��تئناف 
جه��ود املصاحل��ة الفلس��طينية، وش��كرها عل��ى فتح 
معبر رفح البري اس��تثنائياً مؤخراً، لكنه دعاها لفتح 

املعبر بشكل دائم.{
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إلغاء االنتخابات البلدية.. وأزمة عباس إزاء أي إجراء ديمقراطي
كش��ف إلغ��اء محكم��ة الع��دل العلي��ا االنتخاب��ات 
البلدي��ة الت��ي كان��ت مقررة ف��ي الثام��ن من هذا الش��هر 
عن أزمة تعيش��ها الس��لطة الفلس��طينية، وعلى األخص 
رئيس��ها محم��ود عب��اس ف��ي ظ��ل ضغ��وط إس��رائيلية 
وعربي��ة لوراثته وتراجع ش��عبيته عند الفلس��طينيني، 

بعد تعزيته بالرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز.
فقد جاء قرار احملكمة بعد معارضة لالنتخابات في 
أوس��اط قي��ادات حركة فتح، وقبول احملاك��م احمللية في 
قطاع غزة لطعون قدمتها حماس ضد مرشحني من فتح، 
األم��ر الذي أدى إلى إضع��اف موقف هذه احلركة في ظل 
صراع��ات داخلية فيه��ا، وافتقادها ملرش��حني أقوياء في 

مواجهة مرشحي حماس أو القوائم التي تدعمها.
كم��ا ج��اء أيض��اً في ض��وء متك��ن حماس م��ن دعم 
قوائم قوية في الضفة، وجلوء أجهزة األمن الفلس��طينية 

واإلسرائيلية لتهديد مرشحي 
م��ن  ومنعه��م  احلرك��ة  ه��ذه 
االس��تمرار ف��ي الترش��ح ف��ي 
حص��ل  مثلم��ا  امل��دن  بع��ض 
ال��ذي  األم��ر  اخللي��ل،  ف��ي 
كش��ف ضع��ف موق��ف فت��ح 
بس��بب  أيض��اً  الضف��ة  ف��ي 
الفس��اد ف��ي أجهزة الس��لطة، 
التس��وية  مفاوضات  وفش��ل 
أي  حتقي��ق  ف��ي  السياس��ية 

إجناز للفلسطينيني.

ضغوط الرباعية وفشل فتح
وال ش��ك أن ق��رار احملكم��ة العلي��ا ج��اء بأوام��ر من 
عباس، ال س��يما أن املتقدمني بالطعن هم من فتح. وكان 
دور الرباعي��ة العربية في هذا األم��ر واضحاً بدءاً بإقناع 
عب��اس بإب��راز قائم��ة واح��دة للحركة، تضم مرش��حي 
خصم��ه اللدود محمد دحالن، وص��والً إلى قبول احملكمة 
العلي��ا الطع��ن املقدم من أح��د كوادر فت��ح؛ متعلالً بعدم 
ش��مولها للقدس، وأن غزة أصبحت خارج والية السلطة 

إثر عملية احلسم عام 2007.
ول��م تفل��ح اإلج��راءات الت��ي اتخذتها الس��لطة مبا 
فيه��ا التهديد بقط��ع روات��ب املنتمني إلى فت��ح إن هم لم 
يصوتوا لها، في حتس��ني موقف فت��ح التي بقيت تعاني 
من التشرذم والتشتت، وتتمسك ببرنامج أمني للتعاون 

م��ع االحت��الل، وه��و برنامج غي��ر مقبول وال مس��توعب 
فلسطينياً.

وكان عب��اس ح��اول تس��ويق مقول��ة مفاده��ا أن��ه 
يس��تطيع حتى آخر حلظة التحكم بنتائ��ج االنتخابات، 
ولن يس��مح حلم��اس بتحقي��ق انتصار فيه��ا، إال أن ذلك 
ل��م يفلح، خصوصاً أن حماس جنح��ت بحملتها في غزة 
لوقف ترش��يح بع��ض رج��االت فتح في ضوء س��جلهم 
العدل��ي، وحتقق بالتالي م��ا كان يتخ��وف منه اجلميع 
بتعزيز حماس ملواقعها في النظام الفلسطيني استعداداً 

لالنتخابات التشريعية والرئاسية.
قيادة ملواجهة حماس

وهكذا سقطت السلطة الفلس��طينية في أول اختبار 
دميقراطي، كما فش��لت في اس��تدرار مساعدات أوروبية، 
حيث ال تسمح سياسات هذه الدول بتقدمي املساعدات إال 

لبلديات منتخبة!
إال أن م��ا أقدمت عليه الس��لطة الفلس��طينية لم يكن 
نهاي��ة املطاف، فق��د فتح ذل��ك الباب واس��عاً أمام تدخل 
الرباعية بش��كل أكب��ر في فرض قي��ادة بديلة عن عباس 
ح��ني رأت أنه اس��تنفد دوره ول��م يعد ق��ادراً على تقدمي 

تنازالت أكبر إلسرائيل.
وجنحت الرباعية في إل��زام عباس بإعادة عدد من 
املفصولني واملقربني من دحالن إلى حركة فتح، وذلك في 

ضوء رؤية تنطل��ق من ضرورة توحي��د الصف الداخلي 
للحركة في مواجهة حم��اس، إال أن عباس ما زال مياطل 
ف��ي قبول مطال��ب الرباعي��ة التي جل��أت إلى اس��تدعاء 
ش��خصيات حوله إلقناعه��ا باملصاحلة مع دحالن، دون 

أن يسفر ذلك عن أي شيء حتى اآلن.
كم��ا أن مش��اركة الرئي��س الفلس��طيني ف��ي جنازة 
الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أكلت أيضاً من رصيد 
عب��اس، حي��ث عمت الضف��ة الغربي��ة مظاه��رات منددة 
باملش��اركة اضطرت األجهزة األمني��ة للتعامل معها، في 

واحدة من أندر االحتجاجات في الضفة ضد عباس. 
اخليارات والبدائل

قد ال يكون دحالن هو اخليار األمثل حالياً في خالفة 
عباس، ولكنه قد يس��تظل بش��خصيات فلسطينية قوية 
ق��د ترث عب��اس، ومنهم م��روان البرغوث��ي املعتقل لدى 
إس��رائيل حالي��اً، وناصر الق��دوة )الذي حرص��ت دوائر 

عربية على إظهاره كبديل قادم( وغيرهم.
وهكذا يواجه عباس حتديات داخلية في تنظيم فتح 
وفي الشارع الفلسطيني الساخط على مشروع التسوية 
ال��ذي ل��م يحقق نتائ��ج، إال التع��اون أمنياً م��ع االحتالل 
واعتقال املعارضني واملقاوم��ني وتقدمي املعلومات عنهم 

لالحتالل.
وف��ي ضوء هذه األوضاع والتدخالت، فإن الش��عب 
الفلسطيني ال يزال يش��كل الرقم الصعب في املعادلة، إذ 
يستمر في فرض خياره املقاوم وتعزيز إمكاناته وضرب 
خي��ارات اآلخري��ن ومحاوالته��م إنه��اء القضي��ة بثم��ن 
بخ��س، ال يتجاوب مع الثوابت الوطنية ويفرط بالقدس 

والالجئني ومبعظم األراضي الفلسطينية.
الغلب��ة في نهاية املطاف لن تكون إال لهذا الش��عب، 
ولي��س أمام اجلميع إال التجاوب مع��ه والكف عن اللعب 

بقضيته؛ ألن ذلك ببساطة هو خيار فاشل ال محالة.{

بقلم: ماجد أبو دياك

عملّية مصباح القدس
دعوة إلى العمل المنظم

بقلم: د. مصطفى الصواف

راهن االحتالل الصهيوني على قوته األمنية واالستخباراتية والعسكرية، وعلى تعاونه األمني 
مع أجهزة أمن الس��لطة في رام الله في الس��يطرة على انتفاضة القدس التي يقودها شباب وشابات 

الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مبا فيها القدس.
وظن في حلظة ما أنه متكن من إخماد جذوتها والسيطرة عليها، وكان مقياسه في ذلك انخفاض 
عدد العمليات في الش��هور األخيرة بالقياس بالشهور التي سبقتها، واعتبر ذلك مؤشراً على جناحه 

في السيطرة على االنتفاضة.
وج��اءت عملي��ة الش��هيد البطل مصب��اح أبو صبي��ح البطولية في منطقة الش��يخ ج��راح، التي 
اس��تخدم فيها س��الحه الرش��اش للرد على مزاعم االحت��الل بالقضاء على االنتفاض��ة، هذه العملية 
الت��ي أّدت إل��ى مقتل وإصاب��ة ثمانية، اثنان منهم قتل��ى على األقل، إلى جانب أنه��ا أقّضت مضاجع 
االحت��الل وش��كلت صفعة قوي��ة ألجهزته األمنية وخلط��ت كل األوراق، وأظهرت هشاش��ة منظومته 
األمنية وس��هولة خداعها، كما فعل الش��هيد مصباح منفذ العملية التي كانت أجهزة االحتالل األمنية 
تنتظره كي يس��لم لها نفس��ه في نفس يوم العملية، ليقضي في س��جونها حكماً بالسجن ملدة أربعة 
أش��هر لنش��اطه في القدس واملس��جد األقصى، الذي اعتقل من أجله مرات عدي��دة، وأبعد عنه لنفس 

األسباب.
كان االحت��الل يظ��ن أن الش��هيد أب��و صبي��ح كان يحّضر مالبس الس��جن، وإذا ب��ه كان يحضر 
س��الحه )ام 16( من أجل االنتقام من االحتالل على إرهابه وبطش��ه ونازيته في القدس وفلس��طني، 
ليس��لم بعدها روحه خلالقه ش��هيداً كما أحب ويحب كل مؤمن أن يلقى الله ش��هيدا، فصدق الشهيد 
مصباح الله فصدقه الله، أما اجلس��د فليفعل به االحتالل ما يش��اء، وس��تضمه أرض فلسطني سواء 

في القدس أو أي مكان آخر منها، فكل فلسطني هي أرض طاهرة مباركة.
نس��ي االحتالل أن انتفاضة القدس التي م��ّر عليها العام األول ودخلت ف��ي العام الثاني تعتمد 
عل��ى الفردية دون التنظيم بش��كل مباش��ر أو غير مباش��ر، والعمل الفردي يحتاج إل��ى وقت أكثر من 

العمل املنظم.
العمل الفردي يحتاج إلى جهد ووقت ومال، وهذا رمبا الذي اعتقد العدّو من خالله أنه متكن من 
القضاء على االنتفاضة، الفرد الذي يريد تنفيذ عملية يقوم من ألف إلى ياء العملية معتمداً على ذاته، 
فالتفكي��ر يحتاج إلى وقت التخاذ القرار، وبعد اتخ��اذ القرار هو يحتاج إلى عملية رصد للمكان الذي 
ح��دده لتنفيذ العملية، وفي املكان يتم حتديد الهدف، وبعد حتديد الهدف هو بحاجة لتحديد الوقت 
األنس��ب للتنفيذ وهذا يحتاج وقت طويل، ثم تأتي مرحلة التحضير اللوجستي لألدوات املراد تنفيذ 

العملية بها، وهذه حتتاج إلى مزيد من الوقت واجلهد واملال.
وعلي��ه، يك��ون هناك طول في الفت��رة الزمنية بني العملي��ة واألخرى، وهذا عك��س العمل املنظم 
ال��ذي يعتمد على فريق عمل، واملنفذ فقط يتلقى األوام��ر بالتنفيذ وفق خطة معدة لها ومحدد زمانها 
ومكانه��ا ومتوافر له��ا كل اإلمكانات، وما على املنفذ إال أن يكون على اس��تعداد نفس��ي وموافقة على 

التنفيذ، وفي ذلك توفير لكثير من اجلهد والوقت واملال.
الي��وم، وبع��د م��رور عام عل��ى انتفاض��ة الق��دس، بات العم��ل املنظم ض��رورة م��ن ضروريات 
اس��تمرارها وجناحها، وه��ذا يحتاج إلى وقفة مع الذات من قبل الق��وى املقاومة كي تعمل على إمداد 
هذه االنتفاضة بكل الوس��ائل واإلمكانات، حتى تس��تمر وتراكم إجنازاتها وحتقق املكاسب املختلفة 
منه��ا، ألن مرحل��ة الفردية في العمل املقاوم اس��تنفدت هدفها في أنها رس��خت ه��ذه االنتفاضة على 
أرض الواق��ع، وحقق��ت بع��ض أهدافها ف��ي ايجاد حالة م��ن اخلوف والرع��ب والقل��ق، وأوقعت في 
صفوف االحتالل خس��ائر بش��رية ومادية، رغ��م فارق اإلمكان��ات بني عمل الفرد وعم��ل جيش دولة 

تعاونه أجهزة أمن السلطة.{

اليونسكو: ال ارتباط دينيًا
بين اليهود والمسجد األقصى

مشعل وهنّية يلتقيان بأمير قطر في الدوحة

صادق��ت منظم��ة األمم املتح��دة للتربي��ة والعل��وم 
والثقاف��ة )اليونس��كو( خ��الل اجتم��اع ي��وم اخلمي��س 
10/13 في العاصمة الفرنس��ية باريس على قرار ينفي 
وجود ارتباط ديني أو تاريخي لليهود باملسجد األقصى 

وحائط البراق.
وصّوت��ت 24 دول��ة لصال��ح الق��رار وامتنع��ت 26 
ع��ن التصويت، بينم��ا عارض القرار س��ت دول وتغيبت 
دولت��ان، ومت تقدمي��ه م��ن قب��ل س��بع دول عربي��ة، هي 
اجلزائر ومصر ولبنان واملغرب وعمان وقطر والسودان.

وجاء في نصه بش��أن املس��جد األقص��ى أنه يطالب 
إس��رائيل بإتاح��ة العودة إل��ى الوض��ع التاريخي الذي 
كان قائم��اً حت��ى أيل��ول 2000، إذ كانت دائ��رة األوقاف 
اإلسالمية األردنية السلطة الوحيدة املشرفة على شؤون 

املسجد. 
كم��ا يدين مش��روع الق��رار االعتداءات اإلس��رائيلية 
املتزاي��دة والتدابي��ر غي��ر القانوني��ة التي يتع��رض لها 
العامل��ون ف��ي دائرة األوقاف اإلس��المية، الت��ي حتّد من 
متتع املس��لمني بحرية العب��ادة ومن إمكاني��ة وصولهم 

إلى املسجد األقصى.

التق��ى رئي��س املكتب السياس��ي 
حلرك��ة املقاومة اإلس��المية )حماس( 
خالد مش��عل ونائب��ه إس��ماعيل هنّية 

بأمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد.
وق��ال بي��ان حلرك��ة حم��اس إن 
مش��عل وهني��ة أعرب��ا ع��ن ش��كرهما 
للجه��ود الت��ي تبذله��ا قط��ر ف��ي دعم 
ش��عبها،  وصم��ود  فلس��طني  قضي��ة 
وخاصة مش��اريع الدع��م واإلعمار في 

قطاع غزة.
وأش��ار البي��ان إل��ى أنه مت خ��الل اللق��اء بحث آخر 
مس��تجدات القضية الفلس��طينية وخصوص��اً األوضاع 

في مدينة القدس احملتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.
وذك��ر أن أمي��ر قطر أك��د موقف ب��الده الثابت جتاه 
الش��عب الفلس��طيني وقضيت��ه العادل��ة حت��ى حتقيق 

مطالبه املشروعة.
وكان هنّي��ة قد وص��ل إلى قطر الش��هر املاضي بعد 
أدائ��ه فريض��ة احلج، وقال��ت حركة حم��اس حينها في 

ويستنكر بشدة االقتحام املتواصل للمسجد األقصى 
من قب��ل »متطرفي اليمني اإلس��رائيلي والقوات النظامية 

اإلسرائيلية«.
ورحب��ت حركة املقاومة اإلس��المية »حماس«، على 
لس��ان الناطق باس��مها س��امي أبو زهري بق��رار منظمة 
اليونس��كو، معتب��راً القرار »انتص��اراً سياس��ياً للقضية 
الفلسطينية، وتثبيتاً حلقنا الديني والوطني في املسجد 

األقصى«. 
وأكد أبو زهري، أن القرار »ينسف الرواية اإلسرائيلية 
التي ربطت االحتالل اإلسرائيلي بقصة الهيكل املزعوم«، 
مثمناً دور املنظم��ة الدولية و»كل األط��راف والدول التي 
صّوتت لصالح هذا القرار التاريخي«، مطالباً مؤسسات 
املجتم��ع الدول��ي، ب�»مواصل��ة هذه اخلط��وات املنصفة 

لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية«.
من جهتها قررت »إسرائيل« وقف تعاونها مع منظمة 
األمم املتح��دة للتربية والعل��وم والثقافة »اليونس��كو«، 
بس��بب القرار الذي تبنته. وقوبل قرار اليونس��كو بردود 
فع��ل غاضبة في »إس��رائيل«، مع اته��ام البعض للهيئة 

األممية »مبعاداة السامية«.{

بيان إن هنية سيعقد لقاءات مع قادة احلركة، وسيعود 
بعدها إلى قطاع غزة عقب انتهاء زيارته.

يشار إلى أن قطر تعتبر داعماً رئيسياً للفلسطينيني 
سياس��ياً ومادياً، وق��د قدمت منحة بقيم��ة 407 ماليني 
دوالر للمس��اهمة ف��ي إع��ادة إعم��ار م��ا دم��ره العدوان 
اإلس��رائيلي على غزة. وقد أجنزت العديد من املش��اريع 
اإلعمارية والبنى التحتية هناك، وسلمت آالف الوحدات 

السكنية للمتضررين.{
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اجتماع الرياض يؤكد عمق العالقات الخليجّية التركّية
في ظل إدانة للعجز الدولي إزاء سوريا

اختت��م في العاصمة الس��عودية الرياض االجتماع 
الوزاري املش��ترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون 
مع تركيا، وذلك في إطار احلوار االستراتيجي القائم بني 
اجلانب��ني، وأكد ال��وزراء عمق العالقة ب��ني دول اخلليج 

وتركيا.
وناقش االجتماع الوزاري املش��ترك -الذي عقد يوم 
اخلمي��س 10/13عدداً من امللفات الهام��ة باملنطقة، في 
مقدمتها األزمة الس��ورية واألوضاع في اليمن وفلسطني 
وقضاي��ا مكافح��ة اإلره��اب، وعلى رأس��ها احل��رب على 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وق��ال وزير اخلارجية الس��عودي ع��ادل اجلبير إن 
االجتماع ناقش س��بل إنه��اء األزمة الس��ورية، وإن دول 
اخلليج وتركيا تؤدي دوراً مهماً في هذا الشأن، مؤكداً أن 
سبل حل األزمة ستكون وفقاً لقرارات مؤمتر جنيف األول 

وقرار مجلس األمن 2254.
كما أكد اجلبير س��عي بالده إليجاد حل سياسي في 
اليم��ن بناء على املب��ادرة اخلليجي��ة ومخرجات احلوار 
الوطني اليمني الش��امل وقرارات مجل��س األمن الدولي، 

إلخراج البالد من حالة احلرب إلى حالة السلم.
تركيا واخلليج

وكان األم��ني الع��ام ملجل��س التعاون عب��د اللطيف 
الزيان��ي ق��ال إن االجتماع يبحث س��بل تعزي��ز عالقات 
التع��اون املش��ترك ف��ي مختل��ف املج��االت ب��ني مجلس 
التعاون وتركيا، تنفيذاً ملا تتضمنه خطة العمل املشترك 

بني اجلانبني.
 وق��د عمق االجتماع العالق��ات اخلليجية مع تركيا، 
حيث دعا اجلبير ونظي��ره التركي مولود جاويش أوغلو 
إلى تطويرها، واملضي قدماً في تفعيل االتفاقيات التي مت 

توقيعها؛ خدمة ملصالح شعوب كال اجلانبني.
التركي��ة  االجتماع��ات  إن  أوغل��و  جاوي��ش  وق��ال 
اخلليجية ستكون منتظمة، ودعا إلى إعادة بحث منطقة 
التجارة احلرة بني تركيا ودول اخلليج، وحتديد اللجان 
التقنية والفني��ة للمضي قدماً فيها، مش��يراً إلى أن هناك 
زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للس��عودية، 

لكنه لم يحدد موعدها.
 العالقة بإيران

وف��ي ما يتعلق بالعالقة مع إي��ران، التي ركز عليها 
اجلانب��ان، قال وزير اخلارجية الس��عودي عادل اجلبير 
إن إي��ران تعرف ما املطل��وب منها لبن��اء عالقات أفضل، 
مضيف��اً أن ذل��ك يبدأ بأن تك��ف طهران يدها ع��ن اململكة 

وحلفائه��ا، وأال تدعم اإلرهاب أو تتدخل في ش��ؤون دول 
املنطقة.

كم��ا دعا أوغلو إي��ران إلى أن مت��ارس دوراً إيجابياً 
في املنطقة بعيداً عن الطائفية واملذهبية، وأال تتدخل في 
ش��ؤون الدول األخرى، وأبدى استعداد بالده للعب دور 

الوسيط بني الرياض وطهران إذا طلب منها ذلك.
وف��ي ما يتعل��ق باألوضاع في الع��راق، دعا اجلبير 
إلش��راك كل األطراف في العملية السياسية هناك، ورأى 
أن مش��كلة الع��راق الكبرى تكم��ن في الطائفي��ة، واصفاً 
احلش��د الش��عبي بأن��ه مليش��يا طائفي��ة، وأن والءه��ا 

إليران.
وف��ي الس��ياق ذات��ه، دعا وزي��ر اخلارجي��ة التركي 
العراق إلى مش��اركة أه��ل املوصل ف��ي حتريرها، وعدم 

تسليمها ملليشيا احلشد الشعبي.
العجز الدولي إزاء سوريا

 وانتق��دت دول مجل��س التعاون اخلليج��ي وتركيا 
العجز الدولي إزاء سوريا. وقد كانت األوضاع في سوريا 
مح��ل اهتمام ف��ي البي��ان اخلتامي لالجتم��اع اخلليجي 
التركي، حيث أكد أهمية التوصل إلى حل س��لمي يضمن 
انتقاالً سياسياً في سوريا، كما أدان العمليات العسكرية 

مبدينة حلب من جانب قوات النظام وحلفائها.
اليمن والعراق

كم��ا تط��رق البي��ان إل��ى الوضع ف��ي اليم��ن، حيث 
دع��ا إلى ضرورة إيجاد تس��وية س��لمية وش��جب أعمال 
احلوثيني وحليفهم الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح 

داخل اليمن وفي باب املندب. 
وفي الشأن العراقي، أعرب الوزراء عن قلقهم حيال 
خطط إش��راك املليش��يات الطائفية في معركة اس��تعادة 

املوص��ل املرتقبة، وأعاد البيان 
الت��ي  باالنته��اكات  التذكي��ر 
املليش��يات ضد  ارتكبته��ا تلك 
س��كان املناطق املس��تعادة من 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وخ��الل املؤمتر الصحفي، 
رد اجلبي��ر على س��ؤال بش��أن 
مش��اركة احلشد الش��عبي في 
الس��تعادة  املرتقب��ة  املعرك��ة 
املوص��ل م��ن تنظي��م الدول��ة، 
قال إن احلش��د مليشيا طائفية 
وس��ببت  إلي��ران،  انتماؤه��ا 

مش��اكل وارتكبت جرائم ف��ي أماكن مختلفة ف��ي العراق 
»وإذا ما دخلت املوصل قد حتدث كوارث«.

يس��تخدم  أن  األفض��ل  م��ن  أن  اجلبي��ر  وأض��اف 
العراق جيش��ه الوطني وأبناء املناط��ق إذا أراد مواجهة 
تنظي��م الدولة وتفادي س��فك الدم��اء بني أبن��اء العراق، 
ال أن يس��تخدم عناصر محس��وبة على إي��ران ومعروفة 

بالطائفية املتشددة.
م��ن جهة أخ��رى، عبر االجتم��اع اخلليج��ي التركي 
ع��ن رفض إقرار الكونغرس األميركي قانون العدالة ضد 
رعاة اإلرهاب )جاستا(، وأكد أنه يخالف مبادئ القانون 
الدولي، وخاصة مبدأ املس��اواة في الس��يادة بني الدول، 
الذي ينص عليه ميثاق األمم املتحدة. وأعرب الوزراء عن 

األمل بأن يتم إعادة النظر في هذا التشريع. 
وقد أكد اجلانبان اخلليج��ي والتركي أهمية تطوير 
التع��اون االقتص��ادي بينهم��ا، وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة 
الس��عودي خالل املؤمت��ر الصحفي إن��ه مت بحث منطقة 
التجارة احلرة بني اجلانبني، الفتاً إلى وجود إجماع على 
أهمية االس��تعجال في تكثيف العالقات في كل املجاالت، 
واملض��ي قدماً ف��ي تفعي��ل االتفاقيات التي يتم التش��اور 

حيالها من أجل إنهائها خدمة ملصالح الطرفني.{

»التعاون اإلسالمي«
تدعو للتحقيق في العنف بميانمار

»غضب شعبي« في األردن
ضد اتفاقية الغاز اإلسرائيلي

كتائب القسام تتوعد االحتالل بمفاجآت 
بشأن األسرى

أعربت منظمة التعاون 
اخلمي��س  ي��وم  اإلس��المي 
10/13 ع��ن »قلقها البالغ« 
م��ن ان��دالع موج��ة جدي��دة 
م��ن أعمال العنف ف��ي إقليم 
ميامن��ار،  جنوب��ي  أراكان 
داعية إلى إجراء حتقيق في 

هذا األمر.
وقالت املنظمة في بيان 
لها: »نعرب عن القلق البالغ 
عن��ف  أعم��ال  ان��دالع  إزاء 
بإقلي��م أراكان بعد هجمات 

ش��نها متمردون لم يتم الكشف عن هويتهم على مرافق 
حدودية في ميامنار السبت املاضي«.

ودعت املنظمة إلى إجراء حتقيق كامل في الهجمات 
وأعمال العنف املندلعة في البالد حتى يتس��نى حتديد 

اجلناة من أجل تقدميهم للعدالة.
وأش��ارت إلى أنها تلقت »تقارير مقلقة تفيد بوقوع 
أعم��ال قتل خ��ارج إط��ار القان��ون تعرض لها مس��لمو 
الروهينغا، فضالً عن إحراق ق��وات األمن ملنازل وتنفيذ 
عملي��ات اعتقال تعس��فية ف��ي بل��دة ماونغ��داو وقرى 

أخرى في شمالي إقليم أراكان«.
ولفتت إلى أن األوضاع احلالية في أراكان س��ببت 
ف��رار الكثير م��ن الروهينغا م��ن قراهم، مش��يرة إلى أن 
إغ��الق املنطقة عقب هجمات الس��بت املاض��ي أدى إلى 

تظاهر مئ��ات احملتجني وس��ط العاصم��ة األردنية 
عّم��ان ي��وم اجلمع��ة للتندي��د باتفاقي��ة اس��تيراد الغاز 
املسال من إس��رائيل، وذلك بتنظيم من »احلملة الوطنية 

إلسقاط اتفاقية الغاز اإلسرائيلي«.       
انطلق��ت املظاه��رة حت��ت عن��وان »ي��وم الغض��ب 
الش��عبي ف��ي مواجهة صفق��ة الع��ار« من أمام املس��جد 
احلس��يني الكبي��ر وس��ط عّم��ان عق��ب ص��الة اجلمعة، 
وارت��دى بعض املتظاهري��ن قمصاناً حم��راء كتب عليها 
»غ��از العدّو احت��الل«، بينم��ا ُرفعت أع��الم األردن وُردد 

ق��ال »أب��و عبي��دة« الناط��ق باس��م 
كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية 
حلرك��ة املقاومة اإلس��المية )حماس( إن 
االحت��الل يته��رب من دفع االس��تحقاقات 
لصفق��ة تب��ادل جدي��دة، ويح��اول نش��ر 

األكاذيب وتضليل جمهوره.
الذك��رى  ف��ي  مس��جلة  كلم��ة  وف��ي 
اخلامس��ة لصفقة وفاء األحرار، توعد أبو 
عبي��دة االحت��الل اإلس��رائيلي مبفاج��آت 
بش��أن حرية األس��رى س��تأتي في الوقت 
املناسب. وأكد أن »إسرائيل ستدفع الثمن 
شاءت أو أبت، وس��تأتي مرغمة، وستعم 

الفرحة أرجاء فلسطني«.
وكانت كتائب القس��ام قد كش��فت مطلع نيس��ان 
املاضي ألول مرة، عن وجود أربعة جنود إس��رائيليني 

أسرى لديها، دون أن تكشف هل هم أحياء أم أموات.
كما لم تكش��ف عن أسماء اإلس��رائيليني األسرى، 
باستثناء اجلندي آرون شاؤول الذي أعلن أبو عبيدة 
يوم 20 متوز 2014 )أثناء العدوان اإلس��رائيلي على 
غزة( عن أس��ره خالل تصدي مقاتلي القس��ام لتوغل 
بري للجيش اإلسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة 

غزة.
وترف��ض حرك��ة حم��اس باس��تمرار تق��دمي أي 
معلومات عن اجلنود األسرى لديها. وكانت احلكومة 
اإلس��رائيلية قد أعلن��ت عن فقدان جثت��ي جنديني في 
قط��اع غ��زة خ��الل الع��دوان على غ��زة )ب��ني 8 متوز 

مواجهة سكانها نقصاً حاداً في الغذاء واملاء ومتطلبات 
احلياة األساسية.

من جانبه، ناش��د األمني العام للتعاون اإلس��المي 
إي��اد مدن��ي كاف��ة األط��راف ف��ي إقلي��م أراكان التحل��ي 
بأقص��ى درجات ضب��ط النف��س ونبذ العن��ف وجتنب 
تصعي��د املوق��ف، ودع��ا حكوم��ة ميامن��ار إل��ى توفير 

احلماية الكاملة لشعب الروهينغا.
ويعي��ش نح��و مليون م��ن مس��لمي الروهينغا في 
مخيم��ات بوالي��ة أراكان، بعد أن ُحرموا ح��ق املواطنة 
مبوج��ب قانون أقرته ميامنار ع��ام 1982، إذ تعتبرهم 
احلكومة مهاجرين غير ش��رعّيني من بنغالديش، بينما 
تصنفه��م األمم املتحدة على أنهم »األقلية الدينية األكثر 

اضطهاداً في العالم«.{

نشيد »موطني« في نهاية املظاهرة.
وهتف املشاركون »شعب األردن يا جبار، غاز العدّو 
اس��تعمار« و»من اجلنوب للش��مال، غاز العدّو احتالل« 
كما حملوا الفتات كتب عليها »يقتلون أبناءنا ونش��تري 
منهم الغاز!« و»ال التفاقي��ة العار« إلى جانب صور كتب 

عليها »مجازر العدّو اإلسرائيلي«.
وطال��ب احملتجون احلكوم��ة بإيج��اد بدائل أخرى 
لس��د العج��ز ال��ذي تعاني��ه اململك��ة ف��ي الغاز املس��ال، 

رافضني التطبيع مع إسرائيل. 
أردنيون  وأطل��ق ناش��طون 
دع��وات   10/10 االثن��ني  ي��وم 
ش��عبية إلطفاء األضواء باملنازل 
واحمل��ال احتجاج��اً عل��ى اتف��اق 
م��ن  املس��ال  الغ��از  اس��تيراد 
إس��رائيل، وس��بقت ه��ذه الدعوة 
مس��يرة نظمت اجلمع��ة املاضية 
ترف��ض االتفاق ال��ذي تدافع عنه 
احلكومة حيث منعت قوات األمن 
املش��اركني م��ن إكمال مس��يرتهم 

نحو مقر احلكومة.{

و26 آب 2014( هم��ا آرون ش��اؤول وه��دار غول��دن، 
لكن وزارة الدف��اع عادت وصنفتهما مؤخراً على أنهما 

مفقودان وأسيران.
وإضاف��ة إل��ى اجلنديني، تتح��دث إس��رائيل عن 
فق��دان إس��رائيليني اثن��ني أحدهم��ا من أص��ل إثيوبي 
واآلخر من أصل عربي، دخال غزة بصورة غير قانونية 

خالل األشهر املاضية.
يذك��ر أن صفق��ة وف��اء األح��رار متت في تش��رين 
األول 2011 ب��ني إس��رائيل وحرك��ة حم��اس، وقضت 
بإطالق س��راح 1027 معتقالً فلسطينياً مقابل إطالق 
سراح اجلندي اإلس��رائيلي جلعاد شاليط، في صفقة 

لتبادل األسرى متت برعاية مصرية.
يش��ار إلى أنه يوجد ف��ي املعتقالت اإلس��رائيلية 

حالياً نحو سبعة آالف أسير فلسطيني.{
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مبادرات األزمة المصرية.. ما زالت تسعى للوصول إلى حّل
رغ��م أن الثورة املصري��ة في كان��ون الثاني 2011 
كان��ت األكب��ر على مس��توى املنطق��ة، كم��ا كان االنقالب 
العسكري في متوز 2013 هو األكثر فجاجة بني الثورات 
املضادة للربيع العربي، إال أن األزمة املصرية لم تستدع 
ذاك احلجم من االنشغال اإلقليمي والدولي بحلها كما هو 
احلال بالنس��بة إلى س��وريا وليبيا واليم��ن، وهو ما دعا 
املصريني أنفس��هم للبحث ع��ن حل ألزمته��م انطالقاً من 
املث��ل »ما حك جلدك مثل ظفرك فت��ولَّ أنت جميع أمرك«. 
ال ميكننا إغفال احملاول��ة اإلقليمية والدولية التي ظهرت 
عقب وق��وع االنق��الب مباش��رة وأثن��اء اعتص��ام رابعة 
العدوية، التي متثلت بجهود االحتاد األوروبي ممثالً في 
منسقة سياس��ته اخلارجية آنداك كاترين أشتون، التي 

ساعدها في مهمتها نائبها برناردينو ليون.
توحيد قوى الثورة

في اآلون��ة األخيرة تزاي��دت التحركات السياس��ية 
م��ن الق��وى الرافض��ة لالنق��الب العس��كري، بالت��وازي 
م��ع احل��راك امليداني املمتد من��ذ أكثر من ثالث س��نوات، 
وتعددت املب��ادرات واألف��كار التي طرح��ت للخروج من 
النف��ق، لكنها مب��ادرات أو أف��كار في معظمها تس��تهدف 
توحيد صفوف القوى الرافضة للحكم العس��كري القائم 

بهدف اخلالص منه.
وأما األف��كار واملب��ادرات التي يثور اجلدل بش��أنها 
ف��ي الوقت احلال��ي فهي جميعها مب��ادرات داخل الصف 

الراف��ض حلك��م العس��كر بش��قيه 
تس��تهدف  واإلس��المي  املدن��ي 
رؤى  إل��ى  والوص��ول  توحي��ده، 
مش��تركة لش��كل الدولة مستقبالً، 
إلنه��اء  عم��ل  وبرام��ج  وخط��ط 
إل��ى  والوص��ول  العس��كر  حك��م 
الدول��ة املدني��ة املنش��ودة واملتفق 
س��لفاً،  وش��كلها  طبيعته��ا  عل��ى 
تأس��يس  أو  تش��كيل  وباحملصل��ة 
السيس��ي  حلك��م  سياس��ي  بدي��ل 
يكون مقنعاً لغالبية املصريني من 

ناحية، ولألطراف اإلقليمية والدولية من ناحية أخرى.
املبادرتان أو باألصح الفكرت��ان األكثر إثارة للجدل 
والنق��اش حالي��اً هم��ا خالصات ورش��ة واش��نطن 4-2 
أيل��ول 2016 ومبادرة الفريق الرئاس��ي للدكتور عصام 
حجي املستش��ار العلمي للرئيس املؤق��ت عقب االنقالب 
عدلي منصور، وبينهما مجموعة من األفكار أو املش��اريع 
التي طرحتها شخصيات سياسية أو أكادميية مناهضة 
لالنقالب، مثل مشروع وطن للجميع الذي طرحه أستاذا 
العل��وم السياس��ية عماد ش��اهني وعبد الفت��اح ماضي، 
ومث��ل وثيق��ة العش��رة الت��ي مات��ت ف��ي مهده��ا نتيجة 

القصف اإلعالمي املبكر عليها.
ورشة واشنطن ومعركة الهوية

في ورشة واشنطن، التقت عدة شخصيات مصرية 
رافض��ة حلكم العس��كر م��ن التيارين اإلس��المي واملدني 
على مدى ثالثة أي��ام، وكان لقاؤهم امتداداً ملجموعة من 
الورش التي ش��ارك فيها بعضهم من قبل في إس��طنبول 
أو الدوحة أو باريس أو نيويورك، وكلها تستهدف إعادة 
اللحمة للصف الثوري بش��قيه املدني واإلس��المي، على 
أرضية مش��تركة تنطل��ق من ث��ورة 25 يناي��ر ومبادئها 

ومنجزاتها.
وقد اكتس��بت ورش��ة واش��نطن زخم��اً خاصاً ليس 
لتن��وع املش��اركني فيه��ا فقط، فق��د حدث ذل��ك في ورش 
أخ��رى، ولكن بس��بب دخ��ول اإلع��الم على اخل��ط )عبر 

تسريب إحدى املس��ّودات األولية(، وكان السبب الثاني 
للضج��ة التي أثارتها ورش��ة واش��نطن هو ط��رح قضية 
الهوي��ة على ج��دول أعمالها م��ن قبل بعض املش��اركني 
العلمانيني، وهو موضوع حس��اس جداً، ومحسوم سلفاً 
ف��ي وثائق دس��تورية متعاقب��ة بدءاً من دس��تور 1923 
وانته��اء بدس��تور 2014، الت��ي صاغه��ا التي��ار املدني 
باستثناء دستور 2012 الذي صاغته جمعية تأسيسية 
ضم��ت أطياف��اً مختلف��ة، وانس��حب منها ممثل��و بعض 

القوى املدنية في أواخر أيامها.
قيمة ورش��ة واشنطن وأخواتها هي في قدرتها على 
جمع أطياف سياس��ية ثوري��ة متنوعة بني اإلس��الميني 
والليبراليني واليساريني واملستقلني، وهي أطياف فرقت 
بينه��م حالة االس��تقطاب السياس��ي الت��ي زرعتها قوى 
الثورة املض��ادة، وظهرت بقوة في األي��ام األخيرة حلكم 
الرئيس مرسي، ثم تعاظمت القطيعة بينها بعد االنقالب 
العس��كري في 3 متوز 2013، وظلت تتب��ادل االتهامات 
عن املس��ؤولية عما آلت إليه األوضاع في مصر، وترفض 
فكرة اجللوس إلى طاولة واحدة، حتى طالت نيران حكم 
العس��كر اجلميع، ولم يعد من مفر أمام هذه القوى سوى 
اجللوس إلى طاولة واحدة لبحث سبل اخلالص من هذا 

احلكم، وتداعياته على اجلميع.
دعم أميركي ملبادرة حجي

أم��ا مب��ادرة الفري��ق الرئاس��ي الت��ي طرحه��ا عالم 
الفض��اء املص��ري الدكت��ور عص��ام حج��ي، فه��ي تق��وم 
عل��ى جتهيز فريق سياس��ي مدني يخ��وض االنتخابات 
الرئاس��ية ع��ام 2018 ف��ي مواجه��ة السيس��ي، به��دف 
إزاحته عن الس��لطة بطريقة دميقراطية )حس��ب تصور 

املبادرة(.
وتنطل��ق املبادرة م��ن فك��رة مدنية الدول��ة، وترفع 
ش��عارات ثالثة )التعلي��م، العدالة، الوح��دة الوطنية(، 
ورغ��م أن أياً م��ن الق��وى املدني��ة املعروفة س��واء كانت 
أحزاب��اً أو ح��ركات ش��بابية لم تعل��ن دعمه��ا حتى اآلن 

ملبادرة الفريق الرئاس��ي، بل إن بعضها وبعض رموزها 
ب��ادرت للتحفظ و حت��ى االعتراض عليها، ف��إن املبادرة 
س��ببت قدراً من اإلزع��اج للنظام احلاك��م، وظهر ذلك في 
س��يل املقاالت والتعليق��ات التي صدرت م��ن اإلعالميني 
احملس��وبني عل��ى النظ��ام، الذي��ن تس��ابقوا في تش��ويه 
ص��ورة عص��ام حج��ي، بينم��ا كان��وا يفاخ��رون بعلمه 
ومواهب��ه قب��ل ذلك بحس��بانه عال��م صواري��خ مصري 
يعمل في وكالة ناسا األميركية، ويشرف على العديد من 

املشاريع العلمية.
وم��ن الواضح أن الس��بب الرئيس��ي له��ذا االنزعاج 
احلكوم��ي هو ش��كوك نظ��ام السيس��ي ف��ي أن الواليات 
املتح��دة األميركي��ة أو أطراف��اً ناف��ذة فيه��ا تق��ف خل��ف 

املبادرة، وتسعى للتخلص من احلكم العسكري.
وبالت��وازي م��ع املب��ادرات الت��ي طرحه��ا ساس��ة 
عملي��ون، ج��اء مش��روع وثيق��ة »وط��ن للجمي��ع« التي 
صاغها أس��تاذا العلوم السياس��ية الدكتور عماد شاهني 
وعبد الفتاح ماض��ي، وتختلف وثيقة وطن للجميع هذه 
عن تلك التي خرجت من ورش��ة واشنطن وحملت االسم 
ذاته، وهو ما أحدث لبس��اً وارتب��اكاً بينهما دفع الدكتور 
عم��اد ش��اهني لنف��ي مش��اركته ف��ي وثيقة واش��نطن أو 

حضور ورشتها.
وتط��رح وثيق��ة األكادمييني فكرة تأس��يس جمعية 
وطني��ة تضم ممثلني ل��كل األطياف السياس��ية والفكرية 
والفئ��ات االجتماعي��ة املناهض��ة حلك��م العس��كر، عل��ى 
أن تخت��ار ه��ذه اجلمعي��ة فريقاً رئاس��ياً ثالثي��اً )مدني 
وإسالمي وعس��كري في نس��ختها األولية قبل التعديل( 
ومكتباً سياسياً إلدارة عملية مقاومة االنقالب وإسقاطه، 
ومن ث��م إدارة املرحلة االنتقالية عبر تش��اركية ال تعرف 
األوزان النسبية، وصوالً إلى مرحلة االستقرار السياسي 

والدميقراطية التنافسية الكاملة.
مشكلة املبادرات املطروحة إلنهاء احلكم العسكري 
أنه��ا تأت��ي ف��ي حلظ��ة يش��هد فيه��ا معس��كر مناهضي 
االنق��الب حال��ة م��ن التف��رق، والش��كوك املتبادل��ة التي 
حتول دون الوصول إلى صيغة مشتركة للعمل الثوري، 
أو تصّور مشترك ملصر املستقبل، رغم أن النظام املصري 
احلاكم ميّر أيضاً بلحظات عصيبة بعد فشله في حتقيق 
أي من وعوده ألنصاره، وتعثره االقتصادي والسياسي، 
وتزايد النقمة الشعبية عليه، وكان من املفترض أن متثل 
ه��ذه احلال��ة للنظ��ام فرصة قوي��ة ملعارضي��ه لإلجهاز 

عليه.{

بقلم: قطب العربي

منهجاً من أول الس��لم، وال تفكر في إعادة النظر اجلذرية للمس��ار الفاشل، 
لك��ن املش��كلة في »الش��عب« ال��ذي ال يصبر، ل��م يعد هن��اك أي تفكير في 
ط��رح خريطة طريق وطنية جديدة، وتعيش القيادة في العزلة اإلعالمية 
والنفسية التي ترى الوطن والناس من خالل شرائط االحتفاالت الرسمية 
ومجام��الت من حوله، بل من فرط البذخ وس��وء التقدي��ر جتد »اختراع« 
االحتفاالت الرس��مية االعتباطية الصاخبة للس��لطة كل عدة أس��ابيع في 
مصر أكثر منها في أي بلد »مترف« آخر، في حني أن الشعب يئن من فقدان 
ضروريات احلياة من غذاء ودواء أو فرصة عمل، هناك حالة انغالق عقلي 

وشعوري كامل للقيادة، تشعرك أن هذا هو »آخر ما عندها«. 
أش��ار السيس��ي إلى األحداث املتوقعة أواس��ط الش��هر املقبل، حيث 
هن��اك دعوات مجهولة للتظاهر، وقلل من ش��أنها، وهي دعوة غامضة وال 
يع��رف أحد من وراءها وال حجمها، ولك��ن اخلبرة املصرية مع أداء وإدارة 
»املجلس العس��كري« للش��أن العام، وكان السيس��ي أح��د أعضائه، بعد 
ثورة يناير.. جتعلني أرج��ح أن أي قرارات اقتصادية صعبة وخطرة لن 
يتم إصدارها قبل 11 تش��رين الثاني، وأعتقد أن ه��ذا التاريخ والدعوات 
الغامض��ة للغض��ب فيه هو الس��بب الرئيس��ي، ورمب��ا الوحي��د لتأجيل 
الق��رارات املؤملة التي يعرف اجلميع، داخل مص��ر وخارجها، أنها جاهزة 
ومف��روغ منه��ا، لك��ن تأجيل الق��رار ألس��بوعني أو ثالث��ة لن يفي��د كثيراً، 
فانفج��ار الغض��ب ال يح��دد بتاري��خ، والث��ورات يصع��ب أن يتكهن أحد 

بوقتها أو حجمها وآثارها، وهذا هو اخلطير.{

 يدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي وأركان نظامه وأجهزة الدولة أن 
البالد تقترب من حلظة احلقيقة، حلظة الصدام الذي ال يعرف أحد حجمه 
وال م��داه وال عواقبه، وال يحت��اج املراقب كثير تأمل لكي يستش��عر حجم 
القل��ق واخل��وف الكامن ف��ي ضمير السيس��ي وهو يتحدث ع��ن القرارات 
املؤمل��ة املقبل��ة، وتكرار تأكي��ده أنه لي��س خائف��اً، وأنه قادر عل��ى اتخاذ 
القرارات التي خشي من سبقوه من اتخاذها، ولكنه ال يتخذها حتى اآلن، 
ويقدم رج��الً ويؤخر األخرى، هو يع��رف جيداً أنها مث��ل مقامرة خطيرة، 
كما أن حظه السيئ أن وضع البالد اآلن وقبل تلك القرارات سيئ بالفعل، 
والن��اس جت��أر بالش��كوى اآلن وقبل ما هو أصع��ب، فكي��ف عندما تنزل 
»الطامة الكبرى« على رؤوس املاليني من الفقراء والكادحني، الذين فقدوا 

اإلحساس بطعم احلياة من ضغط احلاجة. 
هناك أكثر من إش��ارة حتذير للسيسي وأجهزته صدرت خالل الفترة 
األخي��رة، أكثره��ا بؤس��اً وإيالم��اً واقعة إقدام س��ائق تاكس��ي على حرق 
نفس��ه أمام أحد املنشآت التابعة للجيش باالس��كندرية، واجلميع يتذكر 
أن مثل هذه الواقعة كانت املفجر الرئيس��ي للثورة التونس��ية التي ولدت 
طوف��ان الربيع العرب��ي، واإلنذار اآلخر كان في صرخة س��ائق التوكتوك 
الت��ي هزت الضمي��ر الوطني وأثارت م��ن اجلدل ما لم تث��ره أعظم خطبة 
سياسية للسيسي نفسه أو غيره، وميكن أن تولد صرخات أخرى عديدة 
في الفترة املقبلة، فحاجز اخلوف مت كس��ره في يناير 2011، ويس��تحيل 
أن تعي��د بناءه اليوم. البنية النفس��ية للمجتمع اختلفت، كما أن الظروف 
املوضوعية تعمل ضدك، فهناك ماليني اس��توى عندها املوت باحلياة في 
هذا البلد، فمن يحرق نفس��ه من ضغط الفق��ر واحلاجة ال ميكن أن تخيفه 
أي عقوب��ة، ألنه ليس بعد املوت عقوبة، والش��باب الذين جنوا من مركب 
رش��يد الغارق وهم يهاجرون خارج البالد بحثاً عن »حياة« كرمية، قالوا 
عبر الشاش��ات وأمام اجلميع إنهم س��يكررون احملاولة، ألنهم ال يخشون 
الغ��رق واملوت، فهم »كده كده مّيتني« حس��ب قول أحدهم، هذه إش��ارات 
خطيرة للغاية، وال أظن أن احلاس��ة السياس��ية للنظام السياسي تبلدت 

لدرجة أال تستشعرها أو تدرك خطورتها. 
اجلدل س��هل، والوعود بالعس��ل والل��ن والياق��وت واملرجان فقدت 
قيمته��ا ورصيده��ا ولم يع��د أحد يث��ق بها، بع��د أن تبخ��رت كل الوعود 
واملواعيد السابقة التي قدمتها عالنية للناس، والكالم )احللو( ليس عليه 
جمرك كما يقول إخواننا اللبنانيون، والنفاق اإلعالمي رخيص ويحس��نه 

كل أح��د، ودفن الرؤوس في الرم��ال باتهام كل من يصرخ بأنه إخواني أو 
أنه مدفوع األجر أو بأنه منحرف أخالقياً أو سلوكياً أو »مسجل خطر«، كل 
ذلك لن يفيد عندما تقع الواقعة، كل هذا الكالم س��يتبخر، ولن جتده ولن 
جت��د أصحابه أنفس��هم حولك، والعاقل من اتعظ بغيره، تذكر الس��ادات 
وتذك��ر مبارك، كما أن الره��ان على امتالك أدوات الردع ليس ش��يكاً على 
بياض، فلها حدود ال ميكن ألجهزة الدولة ومؤسساتها جتاوزها، وعندما 
تص��ل بالوطن إلى حلظة االختي��ار النهائي بني احلفاظ على الش��عب أو 
احلفاظ على ش��خص -أياً كان- فاملعادلة س��تكون محسومة وبديهية، 

ومصر  مبؤسساتها الصلبة ليست سوريا، وليست العراق، ولن تكون. 
مصر بحاجة إلى مس��ار جديد، ورمبا قيادة جديدة، فالفش��ل أصبح 
عنوان��اً واضح��اً لتجربة الس��نوات الثالث املاضي��ة، اقتصادي��اً وإدارياً 
وقانونياً وسياس��ياً وأمني��اً، واملش��كلة أن القيادة احلالي��ة تتخذ العناد 

هل اقتربت لحظة الحقيقة في مصر؟!
بقلم: جمال سلطان

نيابة النقض توصي بإلغاء أحكام اإلعدام للرئيس مرسي
صدرت بحقهم أحكام حضورية، عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 
برئاس��ة املستش��ار ش��عبان الش��امي، كالً من خي��رت الش��اطر ومحمد 
البلتاج��ي وأحم��د عبد العاط��ي، القي��ادات بجماعة اإلخ��وان، باإلعدام 

شنقاً.
وعاقبت )حضورياً( الرئيس محمد مرس��ي، ومحمد بديع، املرش��د 
الع��ام جلماع��ة اإلخ��وان، و15 آخرين م��ن قيادات اجلماعة، بالس��جن 
املؤبد، وعاقب��ت محمد فتحي رفاع��ة الطهطاوي )رئي��س ديوان رئيس 
اجلمهورية األسبق(، وأسعد محمد الشيخة )نائب رئيس ديوان رئاسة 
اجلمهورية األسبق(، بالسجن سبع سنوات، إلدانتهم بالتخابر لصالح 
جه��ات أجنيبة به��دف زعزعة األم��ن الداخل��ي، وهدم الدول��ة املصرية 

وإفشاء أسرارها.
فيما ش��مل الطعن على احلكم فى قضية اقتحام السجون 27 متهماً 

صدرت ضدهم أحكام حضورية من احملكمة ذاتها. 

قالت صحيفة الشروق املصرية يوم األحد، إن نيابة النقض أوصت 
بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة اإلخوان على األحكام 
الصادرة ضدهم باإلعدام شنقاً والسجن املؤبد في قضيتي »التخابر مع 

حماس« و»اقتحام السجون«.
ونقل��ت الصحيف��ة عن مصدر قضائ��ي قوله، إن النياب��ة انتهت من 
إعداد تقريرين برأيها االستش��اري ف��ي الطعنني املقدمني حملكمة النقض 
بخصوص القضيتني، وأوصت فيهما بقبول الطعنني من حيث الش��كل، 
وفي املوضوع بإلغاء احلكمني الصادرين في القضيتني وإعادة محاكمة 

املتهمني من جديد.
وتنظر محكمة النقض في الطعن اخلاص بقضية اقتحام السجون 
بجلس��ة 18 تشرين األول احلالي، فيما تنظر في الطعن اخلاص بقضية 

التخابر مع حماس بجلسة 25 منه. 
وش��مل الطعن على احلكم في قضية التخابر مع حماس 22 متهماً 
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وهنا يرفض رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، عضو 
تنسيقية املعارضة، احلديث عن »إخفاق« اإلسالميني باالنتخابات طوال 
العق��ود املاضية، ويقول إن��ه »ال ميكن االحتكام إلى النتائ��ج التي تقدمها 

السلطة بخصوص االنتخابات؛ ألن أرقامها مزورة«.
ويضي��ف ج��اب الله: »مخط��ئ من يق��ول إن اإلس��الميني ل��م يفوزوا 
باالنتخابات النيابة عام 2012، فالعملية االنتخابية حينها شابها تزوير 
مفض��وح؛ ألن الس��لطة كان��ت مرعوبة مم��ا حققه اإلس��الميون في كل من 

تونس واملغرب«.
وفي عام 2012، أصيب اإلس��الميون باجلزائ��ر بخيبة أمل كبيرة، إذ 
حصلوا مجتمعني على 48 مقع��داً بالبرملان، من مجموع 460 مقعداً. وقد 
اتهموا الس��لطة بتزوير النتائج، بعدما رفعوا س��قف األماني عالياً، اقتداًء 

بفوز حركة النهضة في تونس، ثم حزب العدالة والتنمية في املغرب.{

يعي��ش التي��ار اإلس��المي باجلزائ��ر؛ عل��ى وق��ع نق��اش حاد بش��أن 
االنتخاب��ات النيايبة املقررة العام القادم، بني من يرى ضرورة املش��اركة 
عل��ى ضوء النتائج التي حققها إس��الميون في بلدان أخ��رى، مثل املغرب 
وتون��س، وبني من يرى ع��دم جدوى املش��اركة في ظل التش��كيك بنزاهة 

االنتخابات.
وينظ��ر جزائري��ون إل��ى جت��ارب اإلس��الميني ف��ي تون��س واملغ��رب 
باعتباره��ا جت��ارب »ناجح��ة«، رغ��م تعثرها مبص��ر، وكثي��راً ما طرحت 
تس��اؤالت بش��أن فش��ل اإلس��الميني باالنتخابات في اجلزائر، حيث يفوز 

أقرانهم بدول عربية أخرى.
وحت��ى اآلن، أعل��ن حزب��ان من أح��زاب التي��ار اإلس��المي باجلزائر، 
مش��اركتهما باالنتخاب��ات النيابية املقررة في نيس��ان الق��ادم، من جملة 
ستة أحزاب إس��المية لم تتخذ بعد قرار املشاركة من عدمها. وتشكل هذه 
األحزاب مجتمعة فريقاً ضمن »تنسيقية احلريات واالنتقال الدميقراطي«، 
الت��ي تش��كلت بعد اتهام الس��لطة بتزوي��ر انتخابات أي��ار 2012، وتضم 

أحزاباً وشخصيات سياسية بينها رؤساء حكومة سابقون.
واحلزب��ان اللذان أعلنا مش��اركتهما في االنتخاب��ات، حتى اآلن، هما 
حرك��ة النهض��ة التي يرأس��ها محم��د دويب��ي، وحركة اإلص��الح الوطني 
التي يرأس��ها فيالل��ي غويني، بينما لم تعلن حركة مجتمع الس��لم، كبرى 
احل��ركات اإلس��المية باجلزائر، الت��ي تعتبر امت��داداً لإلخوان املس��لمني، 

قرارها بهذا الشأن حتى اآلن.
وقال��ت حركة النهضة في بيان أصدرته في 7 تش��رين األول اجلاري 
إن »السلطة مدعوة لفتح حوار شامل مع القوى السياسية، خاصة ونحن 
عل��ى مقربة م��ن انتخاب��ات برملاني��ة، ننتظر املش��اركة فيها، وس��تدرس 

القيادة إن كانت املشاركة منفردة أو أنها تدخل بتحالفات«.
أم��ا بالنس��بة إل��ى حركة اإلص��الح الوطن��ي، فأعلن رئيس��ها فياللي 
غويني، املش��اركة باالنتخابات النيابية، خ��الل مؤمتر صحفي عقده يوم 
10 تش��رين  أكتوبر، حيث قال: »إن حركتنا قررت املش��اركة باالنتخابات 
البرملاني��ة، رغم الضبابي��ة والغموض الذي يلف الهيئة املس��تقلة ملراقبة 

االنتخابات«.
ولم تتخذ »تنس��يقية احلري��ات واالنتقال الدميقراط��ي« قراراً موحداً 

بشأن املشاركة، في حني أن هناك قوى تدفع باجتاه املقاطعة.
لكن اإلعالن املبكر لكل من حركة النهضة وحركة اإلصالح الوطني عن 
مش��اركتهما باالنتخابات، أثار ردود فعل غاضبة من األحزاب اإلس��المية 

الش��ريكة باملعارضة، وجعل محاولة التكتل ف��ي ما بينها ملواجهة حزبي 
الس��لطة )حزب جبهة التحرير الوطني والتجم��ع الوطني الدميقراطي(، 

أمراً غير متوقع.
ول��م تفص��ل حرك��ة مجتمع الس��لم التي يرأس��ها عبد ال��رزاق مقري، 
مبوقفه��ا من املش��اركة باالنتخاب��ات أو مقاطعته��ا، مثلما ل��م تفصل بعد 

األحزاب التي انبثقت منها منذ  عام 2009، بقرارها بهذا الصدد.
واألحزاب التي انبثقت من تلك االنقسامات هي »حركة البناء الوطني« 
برئاس��ة مصطفى بومهدي، وهي معارضة للس��لطة، و»جبه��ة التغيير« 
التي يرأسها عبد املجيد مناصرة، إلى جانب »جتمع أمل اجلزائر« بزعامة 

عمار غول الذي يتخذ موقفاً موالياً للسلطة.
وفقدت احلركة متاس��كها بعد رحيل مؤسس��ها األول محفوظ نحناح 
ع��ام 2003، وظه��رت بداخلها أجنحة تتصارع على القي��ادة. وُيحيل هذا 
الواقع إلى مس��ألة فش��ل األح��زاب اإلس��المية باجلزائر، إلى الس��ؤال عن 
قدرة هذه األحزاب على مواجهة اآللة االنتخابية ألحزاب الس��لطة املتهمة 

باالستفادة من التزوير.

سؤال االنتخابات يشغل اإلسالمّيين في الجزائر.. ما هي فرصهم؟
بقلم: محمد شيراك

معارك البلدات والقرى تستعر في محيط الموصل
وتركيا تتفق مع التحالف الدولي على المشاركة في المعركة

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية 
إّن مقاتلي التنظيم دمروا عش��ر آليات ملليشيات احلشد، 
في ح��ني تراجعت ق��وات اجليش العراقي إل��ى األطراف 
اجلنوبي��ة الغربية من مدينة »قرقوش« ش��رق املوصل، 
بع��د تعرضه��ا لعملي��ات قنص م��ن مس��لحي التنظيم، 
بينم��ا أعلنت وكال��ة أعماق   اس��تعادة مقاتل��ي التنظيم 
قرية إبراهيم اخلليل املقابلة لبلدة الكوير جنوب ش��رقي 

املوصل.
وقال��ت الوكال��ة إن اآلليات، وبينه��ا دبابة من طراز 
أبرامز، مت تدميرها إثر عملي��ة انتحارية قرب قرية كاني 
جنوب ش��رقي املوصل. وبثت الوكالة تس��جيالً مصوراً 
يظه��ر م��ا قالت إنه فرار رت��ل من قوات البيش��مركة عقب 
عملية انتحارية جنوب ش��رقي املوص��ل، وتظهر الصور 
مقاط��ع ملقاتل��ي التنظي��م أثن��اء العملي��ات القتالي��ة في 

املنطقة.
في هذه األثناء قالت مصادر أمنية إن قوات اجليش 
العراق��ي اضطرت لالنس��حاب إل��ى األط��راف اجلنوبية 
الغربية من مدينة »قرقوش« شرق املوصل بعد تعرضها 

لعمليات قنص من مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية.
وانس��حب الل��واء 35 التاب��ع للفرق��ة التاس��عة من 
اجلي��ش العراق��ي من قرق��وش إل��ى أطرافه��ا اجلنوبية 
الغربية بعدما ووجهوا بقناصة تنظيم الدولة. وأشارت 
مص��ادر أمني��ة عراقي��ة إل��ى أن اجلي��ش م��ا زال يطوق 
قرقوش وس��يعمل على اس��تعادتها في وق��ت قريب. في 
املقاب��ل قال��ت وكال��ة أعماق التابع��ة لتنظي��م الدولة إن 
مقاتلي التنظيم اس��تعادوا قري��ة إبراهيم اخلليل جنوب 
ش��رقي املوصل عقب ف��رار قوات البش��مركة وميليش��يا 

احلشد.
ج��اءت ه��ذه التط��ورات بعدم��ا اس��تعادت القوات 
العراقي��ة مزيداً م��ن املناطق اخلاضعة لس��يطرة تنظيم 
الدول��ة اإلس��المية ف��ي احملوري��ن اجلنوب��ي واجلنوبي 
الش��رقي ملدين��ة املوص��ل، ف��ي املقاب��ل س��قط قتلى من 
الق��وات األمني��ة العراقي��ة ف��ي هجم��ات ش��ّنها التنظيم 

بس��يارات مفخخ��ة، بينم��ا تواص��ل طائ��رات التحال��ف 
إس��نادها للقوات البرية العراقية بقصف مواقع للتنظيم 

في محيط املوصل.
وأف��ادت مص��ادر أمنية عراقي��ة أن قوات الش��رطة 
االحتادي��ة متكنت من اس��تعادة الس��يطرة عل��ى قريتي 
البجوانية الس��فلى و»تل الس��من« جن��وب املوصل. وقد 
ب��دأت الفرقة التاس��عة من اجلي��ش العراق��ي التقدم في 
مح��ور »الكوي��ر« باجتاه ناحي��ة النمرود جنوب ش��رق 
املوصل، في وقت باش��رت فيه قوات الشرطة االحتادية 
التقدم باجتاه قرية تلول ناص ومنطقة املِش��راق جنوب 

املوصل.
في غضون ذلك، أعلنت قوات البش��مركة س��يطرتها 
بشكل كامل على تسع قرى شرق مدينة املوصل من جهة 
اخلازر. وقال مصدر في تل��ك القوات من داخل قرية َبَدَن 
إن البشمركة أحكمت س��يطرتها على القرية، وتقوم اآلن 

بتمشيط املنطقة وتفكيك العبوات الناسفة واأللغام.
وق��د أعلن��ت قي��ادة العملي��ات املش��تركة التابع��ة 
للجيش العراقي س��يطرة قوات اجليش والبشمركة على 
نحو عشرين قرية من اليوم األول ملعركة املوصل، ونقلت 
وكال��ة األناضول ع��ن املتحدث باس��م قي��ادة العمليات 
العميد يحيى رس��ول أن القطعات العس��كرية املش��اركة 

ف��ي معرك��ة املوص��ل حتقق 
تقدماً سريعاً على األرض.

في ه��ذا الس��ياق، قالت 
مص��ادر مقرب��ة م��ن تنظي��م 
الدول��ة إن نحو عش��رين من 
س��قطوا  العراق��ي  اجلي��ش 
بني قتيل وجري��ح في تفجير 
عرب��ة عس��كرية ملغم��ة ف��ي 
منطق��ة رفيل��ة جنوب ش��رق 

املوصل.
أعم��اق  وكال��ة  وبث��ت 
صوراً تظه��ر مقاتلي التنظيم 
يقوم��ون بدوري��ات حراس��ة ليلية في ش��وارع املوصل، 
وكان تنظي��م الدولة قد أعلن أنه تص��دى لهجمات قوات 

البشمركة شرقي املدينة.
في غض��ون ذل��ك، أعلنت قي��ادة عملي��ات محافظة 
نين��وى ي��وم الثالثاء ع��ن صد أكث��ر من هج��وم لتنظيم 
الدول��ة ف��ي ع��دة مح��اور، وقال��ت إنه��ا متكنت م��ن قتل 
العش��رات من مقاتلي التنظيم مبنطقة الس��احل األيس��ر 

من ناحية القيارة جنوبي املوصل.

مشاركة تركيا
وفي س��ياق متصل أعلن وزير الدفاع التركي فكري 
إيش��يق يوم الثالثاء أن��ه مت االتفاق مع ق��وات التحالف 
الدول��ي عل��ى املش��اركة مبعرك��ة املوصل، وأك��د رئيس 
الوزراء بن علي يلدرم أن القوات اجلوية التركية شاركت 
فعالً، بينما اتهم الرئي��س رجب طيب أردوغان »اجلانب 

الشيعي من حكومة بغداد« مبعاداة بالده.
وعق��ب مش��اركته ف��ي اجتم��اع وزراء دف��اع بلدان 
جن��وب ش��رق أوروب��ا املنعق��د بإيطاليا، أكد إيش��يق أن 
بالده اتفقت م��ع التحالف الدولي على مش��اركة القوات 
اجلوي��ة التركية مبعركة حتري��ر املوصل، مش��دداً على 
أن من غير املمكن اتخاذ قرار بش��أن مستقبل املوصل من 

دون تركيا.
ويأت��ي ذلك بعد أن أعلن يل��درم في خطاب متلفز أن 
القوات اجلوية التركية »ش��اركت ف��ي العمليات اجلوية 
الت��ي يق��وم به��ا التحال��ف ف��ي املوص��ل« ب��دون إعطاء 
توضيحات، مضيفاً أن أي جهة تتخذ خطوات في املنطقة 

دون أخذ تركيا في االعتبار فهي »ترتكب خطأً كبيراً«.
وفي وقت سابق، قال أردوغان في خطاب تلفزيوني 
إن »اجلانب الش��يعي م��ن حكومة بغ��داد« يظهر عداوة 
علني��ة جتاه تركيا، منتقداً عدم ق��درة العراق على اتخاذ 
املوق��ف نفس��ه م��ن تنظي��م الدول��ة اإلس��المية أو حزب 
العم��ال الكردس��تاني اللذين يحتالن أج��زاء من أراضي 

العراق، حسب تعبيره.
وأك��د أردوغ��ان أن بالده لن تس��مح بحدوث صراع 
طائف��ي مركزه املوص��ل، وأضاف: »ال نري��د أن ندع أحداً 
يهاجم أش��قاءنا العرب الس��ّنة وال أش��قاءنا التركمان«. 
م��ن جهة أخ��رى، نقلت وس��ائل إع��الم تركية ع��ن وزير 
اخلارجية مولود ش��اويش أوغلو أن وفداً عراقياً سيزور 
تركي��ا مرة أخرى هذا األس��بوع لبح��ث موضوع الوجود 
التركي مبخيم بعشيقة، وأضاف أن لدى اجلانبني رغبة 

في تسوية اخلالف بالتحاور.
وفي س��ياق متصل، تظاهر آالف العراقيني في وقت 
مبكر من صباح الثالثاء أمام مبنى الس��فارة التركية في 

العاصمة بغداد للمطالبة بإخراج القوات التركية.
العراقي��ة  الق��وات  م��ن  كبي��رة  أع��داد  وانتش��رت 
مبحيط الس��فارة في حي الوزيرية ببغداد لتأمني املبنى 
والعاملني بالس��فارة، مع انط��الق املظاهرة التي خرجت 

استجابة لدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
موجة نزوح من املوصل

ووصل مئ��ات من النازحني العراقي��ني القادمني من 
مدينة املوصل إلى مخيم الهول في ريف احلس��كة شمال 
شرق سوريا. وتأتي عمليات النزوح خوفاً من العمليات 
العس��كرية الدائ��رة ف��ي مناطقهم. وأضاف��ت املصادر أن 
مئات النازحني م��ا يزالون عالقني في منطقة الدشيش��ة 

عند احلدود السورية العراقية. 
ومن��ذ ب��دء العملي��ة العس��كرية هناك تس��ود حالة 
م��ن الترق��ب واخل��وف ل��دى س��كان املدين��ة، باعتب��ار 
سياس��ة األرض احملروقة التي تتبعها القوات احلكومية 
ومليش��يات احلشد الش��عبي، وكذلك النعدام الثقة لدى 
سكان املوصل في القوات احلكومية واملليشيات املوالية 

لها.{

»حماس«: االنتخابات المحلية جاءت بقرار أوروبي وتأجلت بضغط إقليمي
قرر تأجيل االنتخابات احمللية أربعة أشهر«. 

وقررت محكمة العدل العليا الفلس��طينية، 
مطل��ع األس��بوع املاض��ي، إج��راء االنتخاب��ات 
احمللي��ة في الضفة فقط دون غزة، دون أن حتدد 
موع��داً لذلك، وه��و ما رفضته حرك��ة »حماس« 

واعتبرته قراراً يكّرس حالة »االنقسام«.
وج��اء ق��رار احملكم��ة آن��ذاك، بس��بب عدم 
غ��زة  قط��اع  ف��ي  احملاك��م  بش��رعية  اعترافه��ا 
اخلاض��ع لس��يطرة حرك��ة »حم��اس«، املخولة 
النظر في قضايا الطعون على القوائم املرش��حة 

خلوض لالنتخابات احمللية في القطاع.{

اإلس��المية«  املقاوم��ة  »حرك��ة  قال��ت 
)حم��اس(، إن قرار إج��راء االنتخاب��ات احمللية 
الفلس��طينية، جاء بق��رار أوروب��ي، فيما تأجلت 

بضغط إقليمي. 
املتح��دث  زه��ري،  أب��و  س��امي  وأض��اف 
باس��م احلرك��ة، أن��ه »وفق��اً ملس��ؤولني دوليني 
)لم يس��ّمهم( اس��تمعت لهم حماس، فإن رئيس 
الس��لطة الفلس��طينية محمود عباس اس��تجاب 

لضغوط أوروبية إلجراء االنتخابات احمللية«. 
وذك��ر أن معلومات أخ��رى توفرت حلركته 
ح��ول ضغ��وط مورس��ت م��ن أط��راف إقليمي��ة 

على الس��لطة الفلس��طينية )ل��م يذكرها( لوقف 
االنتخابات.  

وأك��د أبو زه��ري خطورة املرحل��ة التي متر 
بها القضية الفلس��طينية، وضرورة الدخول في 
حوار وطني جاد يش��ارك فيه اجلميع، للتوصل 

إلى استراتيجية للخروج من األزمة الراهنة.
ورفض مسؤولون في السلطة الفلسطينية 
باس��م  املتح��دث  تصريح��ات  عل��ى  التعقي��ب 

»حماس«.
وي��وم الثالث��اء قب��ل املاض��ي، ق��ال رئيس 
ال��وزراء رامي احلم��د الله، إن »مجل��س الوزراء 
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روسيا لـ»النصرة«: 
مغادرة حلب أو الهزيمة

قال الس��فير الروس��ي في األمم املتحدة 
فيتالي تش��وركني إن أم��ام »جبهة النصرة« 
)»جبهة فتح الش��ام« حالياً( »أحد خيارين، 
إم��ا مغ��ادرة حل��ب أو الهزمية«، معتب��راً أن 
على »ما يسمى املعارضة املعتدلة أن تفصل 
نفسها عن النصرة، وهو ما يفتح الطريق إلى 
تطبي��ق وقف األعم��ال القتالية مع احلكومة، 

ما يعني توقف القتال«.
وأضاف تش��وركني بعد جلس��ة مغلقة 
ملجل��س األمن ح��ول س��ورية مس��اء االثنني 
املاضي مبش��اركة املبعوث اخلاص ستيفان 
دي ميستورا، أن »نبرة احلديث« عن سورية 
بع��د اجتماعات ل��وزان الوزاري��ة »أصبحت 
أكثر براغماتية مقارنة مبا سمعناه األسبوع 
الس��ابق«، في إش��ارة الى الدول الغربية في 
مجل��س األمن. وأض��اف أن »التركيز كان في 
املش��اورات عل��ى اس��تكمال م��ا بحثن��اه في 
ل��وزان، أي وقف األعم��ال القتالية والتوصل 

إلى إعادة دفع العملية قدماً«.

فصائل المعارضة ترفض 
االنسحاب من حلب

ق��ال مقاتلون م��ن املعارضة الس��ورية 
إنه��م يرفض��ون أي انس��حاب للمقاتل��ني من 
مدين��ة حل��ب بعدم��ا أعلن��ت روس��يا وق��ف 
الضرب��ات اجلوي��ة حتى يتس��نى للمقاتلني 
املغ��ادرة والتفرق��ة بينهم وبني املتش��ددين 

على حد قولها.
املس��ؤول  مالحفج��ي  زكري��ا  وق��ال 
السياس��ي ل��� »جتم��ع فاس��تقم« ويتخذ من 
حلب قاع��دة له: »الفصائ��ل ترفض اخلروج 
باملطل��ق واالستس��الم«، فيم��ا أف��اد الفاروق 
أبو بك��ر القي��ادي ف��ي »حركة أحرار الش��ام 
اإلس��المية« ف��ي مدين��ة حل��ب ب��أن مقاتلي 

املعارضة سيواصلون القتال.
وقال: »نحن عندما حملنا السالح بداية 
الثورة لندافع عن شعبنا األعزل عاهدنا الله 
أال نتركه حتى نسقط هذا النظام املجرم« في 

إشارة إلى احلكومة السورية.

صفوي: احتالل العراق 
وأفغانستان كان لمصلحتنا

أعلن كبير مستش��اري املرش��د اإليراني 
عل��ي خامنئ��ي، رحي��م صف��وي، أن »بعض 
الدول في املنطقة كالعراق وس��ورية وليبيا، 
يّتج��ه نح��و التقس��يم«، الفت��اً ال��ى احتمال 
»تقس��يم العراق الى ثالث دويالت، وسورية 

الى قسمني، وليبيا الى قسمني«.
واته��م ف��ي كلم��ة ألقاه��ا، أم��ام ن��دوة 
دولي��ة للدراس��ة اجليوبوليتيكية في العالم 
الوالي��ات  طه��ران،  ف��ي  عق��دت  اإلس��المي، 
بالوق��وف وراء ه��ذه املخطط��ات،  املتح��دة 
الع��راق  أمي��ركا  »احت��الل  ب��أن  معترف��اً 
طه��ران«،  مصلح��ة  ف��ي  كان  وأفغانس��تان 
الت��ي »متلك أفضل وضع في منطقة الش��رق 
األوسط، قياساً إلى البلدان األخرى«، مؤكداً 
أن بالده »تس��عى إلى اخلروج من املنافس��ة 
هذي��ن  احت��الل  أن  وأوض��ح  اإلقليمي��ة«. 
البلدي��ن »خلّص إيران م��ن عدّوين، أحدهما 

في الشرق، ما دعم سياستنا«.

بن كيران يرفض منطق 
»االبتزاز« لتشكيل الحكومة

رف��ض رئيس ال��وزراء املغرب��ي املكلّف 
عب��د اإلل��ه بن كي��ران اخلضوع لالبت��زاز في 

تش��كيل حكومته املقبلة. وقال عقب اجتماع 
عق��ده، في مق��ر حزب��ه »العدال��ة والتنمية« 
اإلسالمي في الرباط، مع زعيم حزب »التقدم 
واالش��تراكية« نبيل بن عبدالله إن »االبتزاز 
ب�»احت��رام  ل��ه مج��ال« مطالب��اً  ُيفت��ح  ل��ن 
اإلرادة الش��عبية والقواع��د الدميوقراطية«. 
وأضاف بن كي��ران: »لدينا توجه يفرض أن 
تتأس��س احلكومة على منطق م��ن االحترام 
الت��ام ل��إلرادة الش��عبية، وفي إط��ار احترام 
القواعد الدميوقراطية«، مؤك��داً أن »االبتزاز 
ال م��كان ل��ه في ه��ذه احلكوم��ة«. ورحب بن 
كيران ب�»األش��خاص املعقولني« املرش��حني 
رفض��ه  مج��دداً  احلكوم��ة،  ف��ي  للمش��اركة 
إش��راك ح��زب »األصال��ة واملعاص��رة« ف��ي 
أي حكوم��ة يقوده��ا، الفت��اً إلى أن��ه »خارج 
ه��ذا احل��زب )األصال��ة واملعاص��رة( فنحن 
السياس��ية،  األح��زاب  كل  عل��ى  منفتح��ون 
بعي��داً من منطق االبت��زاز ومّمن يظن أن هذه 
احلكوم��ة ل��ن تتأس��س إال ب��ه«. وكان حزب 
»العدال��ة والتنمي��ة« قد ف��از ب��� 125 مقعداً 
ف��ي االنتخابات االش��تراعية األخي��رة، تاله 

»األصالة واملعاصرة« مبئة ومقعدين.

تونس: تمديد حالة 
الطوارئ ثالثة أشهر

أعلنت تونس الثالث��اء املاضي التمديد 
ثالثة اش��هر حلال��ة الطوارئ الت��ي فرضتها 
قبل أقل من عام إثر تصاعد هجمات تنظيمات 

متطرفة.
وقال��ت رئاس��ة اجلمهوري��ة ف��ي بيان: 
قائ��د  الباج��ي  اجلمهوري��ة  رئي��س  »ق��ّرر 
السبس��ي الي��وم الثالث��اء 18 تش��رين األول 
2016 وبع��د التش��اور مع رئي��س احلكومة 
ورئي��س مجل��س ن��واب الش��عب )البرملان( 
التمدي��د في حال��ة الطوارئ ف��ي كامل تراب 
اجلمهورية وذلك ملّدة ثالثة أش��هر ابتداء من 

19 تشرين األول 2016«.
زي��ن  الدكتات��ور  نظ��ام  إطاح��ة  ومن��ذ 
العابدين ب��ن علي مطل��ع 2011، تصاعدت 
جهادي��ة  جماع��ات  هجم��ات  تون��س  ف��ي 
متطرف��ة قتل��ت أكث��ر م��ن 100 م��ن عناصر 
األمن واجليش ونحو 20 مدنياً و59 س��ائحاً 

أجنبياً.

كلينتون تعزز تقدمها 
وترامب لتحسين وضعه

عززت املرش��حة الدميوقراطي��ة للبيت 
األبيض هيالري كلينت��ون موقعها في ضوء 
اس��تطالعات للرأي جديدة في الواليات التي 
ستحس��م نتيجة االنتخابات الرئاسية في 8 
تش��رين الثاني املقبل، فيم��ا يبحث خصمها 
اجلمه��وري دونالد ترامب عن وس��يلة لرفع 

حظوظه.
االتهام��ات  توال��ي  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
ض��د رج��ل األعم��ال، بق��ي ناخب��و أوهاي��و 
أظه��ر  م��ا  وف��ق  ل��ه،  مؤيدي��ن  بغالبيته��م 
استطالع للرأي أجرته ش��بكة »سي إن إن«، 
وكش��ف ع��ن حص��ول ترام��ب عل��ى 44 في 
املئة من نوايا األص��وات، مقابل 44 في املئة 
لكلينت��ون، فيما أفاد اس��تطالع للرأي أجرته 
جامع��ة »كوينيبي��اك« عن تس��اوي حظوظ 

املرشحني.
وه��ذا التقدم في االس��تطالعات احمللية 
مطابق لتقدم هيالري كلينتون على املستوى 
الوطن��ي، اذ حصلت عل��ى 45،9 في املئة من 
نواي��ا األصوات، مقابل 39 ف��ي املئة لترامب 
و6 ف��ي املئ��ة للمرش��ح الليبرت��اري غ��اري 
جونس��ون، بحسب متوس��ط للنسب أورده 

موقع »ريل كلير بوليتيكس« املستقل.

محادثات بين طالبان 
وكابول في قطر

طالب��ان  حرك��ة  م��ن  مس��ؤوالن  ق��ال 
األفغانية إن احلركة أجرت محادثات س��الم 
سرية غير رسمية مع احلكومة األفغانية في 
وقت سابق من أكتوبر تشرين األول في قطر، 

لكن متحدثاً باسمها نفى ذلك.
وقال املس��ؤوالن اللذان يقيمان في قطر 
واإلمارات وحتدثا بش��رط عدم ذكر اسميهما 

إن احملادثات لم حتق��ق تقدماً يذكر. وأضافا 
أن مس��ؤولني أمريكيني كان��وا ضمن العملية 
رغ��م أنهم��ا ل��م يح��ددا هل ش��اركوا بش��كل 

مباشر في احملادثات.
وقال مسؤول طالبان املقيم في اإلمارات 
تعل��ن  أن  طلب��وا  واألمريكي��ني  األفغ��ان  إن 
طالب��ان وق��ف إط��الق النار وتلقي س��الحها 
وتبدأ في محادثات س��الم رس��مية. وأوضح 
االعت��راف  املقاب��ل  ف��ي  طلب��ت  حركت��ه  أن 
بطالب��ان رس��مياً كحرك��ة سياس��ية ورف��ع 
أس��ماء أعضائها م��ن القائمة الس��وداء لألمم 

املتحدة وإطالق سراح كل السجناء.

تركيا نحو استفتاء حول 
تطبيق نظام رئاسي

أعل��ن رئي��س ال��وزراء التركي ب��ن علي 
يلدرمي، إن حزب »العدالة والتنمية« احلاكم 
س��يعرض على البرملان قريباً خططه لزيادة 
س��لطات الرئاس��ة ليمهد الطريق بذلك، أمام 
اس��تفتاء قال��ت املعارض��ة القومي��ة إنها لن 

تعترض عليه.
ويريد الرئيس رجب طيب إردوغان منذ 
فترة طويلة تطبيق نظام رئاسة تنفيذية في 
تركيا على غ��رار النظام األميرك��ي أو النظام 
الفرنس��ي، قائالً إن الب��الد بحاجة إلى قيادة 
قوي��ة. فيما يخش��ى خصومه أن ي��ؤدي هذا 

التغيير إلى مزيد من السلطوية.
وقال يل��درمي أمام الصحافيني في أنقرة 
قبل اجتم��اع حلزب »العدال��ة والتنمية« في 
البرمل��ان: »نحن في ح��زب العدالة والتنمية 
س��نطرح عل��ى برملانن��ا العظي��م اقتراحن��ا 
الذي يتضم��ن التعديل الدس��توري والنظام 
الرئاس��ي«. وعندم��ا س��ئل مت��ى س��يحدث 
ذل��ك، قال: »بأس��رع ما ميكن»، مش��دداً على 
ان التغييرات ضرورية »إلزالة االلتباس من 

النظام«.

قرار نهائي لـ»اليونيسكو«... 
القدس الشرقية إسالمية

للتربي��ة  املتح��دة  األمم  منظم��ة  تبّن��ت 
بش��كل  »اليونيس��كو«،  والعل��وم  والثقاف��ة 
نهائي، قراراً تقّدمت به فلسطني ودول عربية 
أعضاء في املنظمة، يؤكد أن القدس الشرقية 
»تراث إسالمي خالص« وأن ال عالقة لليهود 

باملسجد األقصى.
وج��رى اعتم��اد الق��رار بع��د تصوي��ت 
املجل��س التنفي��ذي للمنظم��ة علي��ه بش��كل 
نهائ��ي، لُيصب��ح ق��راراً ناف��ذاً ال رجعة عنه، 
عل��ى الرغ��م م��ن الضغوط��ات اإلس��رائيلية 
الكبي��رة على الدول األعضاء باملنظمة لثنيها 

عن دعم القرار.
وق��ال نائ��ب الس��فير الفلس��طيني ف��ي 
»اليونيسكو« منير انسطاس إن القرار »ُيذّكر 
اس��رائيل بأنها قوة محتلّة للقدس الش��رقية 
ويطلب منها وقف جميع انتهاكاتها« مبا في 

ذلك عمليات التنقيب حول املواقع املقدسة.
وين��ّص القرار ال��ذي تقّدمت ب��ه كٌلّ من 
فلس��طني احملتل��ة واجلزائ��ر ومص��ر ولبنان 
واملغ��رب وس��لطنة ُعم��ان وقطر والس��ودان 
الثقاف��ي  الت��راث  عل��ى  »احلف��اظ  عل��ى 
الق��دس  ف��ي  املمي��ز  وطابع��ه  الفلس��طيني 
الش��رقية، واعتبار املس��جد األقص��ى وكامل 
مقدس��اً  إس��المياً  موقع��اً  الش��ريف  احل��رم 
وُمخّصص��اً للعب��ادة« وأن »س��احة الب��راق 
وباب الرحم��ة وطريق باب املغاربة أجزاء ال 
تتجزأ منه«، وأن »دائرة األوقاف اإلس��المية 
األردنية هي الس��لطة الوحيدة املشرفة على 

شؤون املسجد«.

لقطات سريعة

مرحلة وعناوين جديدة
للصراع بعد الموصل

احلش��ود العس��كرية تتدف��ق من كل ح��دب وصوب نح��و املوصل حتت 
ش��عار »القض��اء عل��ى اإلرهاب« ف��ي أب��رز معاقله، لك��ن لكل حش��د قضيته 
ومراميه، فالوحدات احملتش��دة ال حتمل الس��الح فحس��ب بل أيضاً املشاريع 

املتناقضة واملتعارضة.
وس��ائل اإلعالم حتدثت عن مش��اركة سبعة تشكيالت مس��لحة نظامية 
وغي��ر نظامية في العملية وهي: البش��مركة، احلش��د الش��عبي »الش��يعي«، 
اجلي��ش النظام��ي، احلش��د الوطني »الس��ّني«، جن��ود أتراك، ح��زب العمال 

الكردستاني، عالوة على التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة.
املدينة ومحافظتها )نينوى( الت��ي تأتي في املركز الثاني بعد بغداد من 
حيث عدد الس��كان، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة، ويفصلها عن 
بغداد حوالي 465 كلم، س��تكونان مختبراً لكل أنواع النزاعات واحلس��ابات 
الفئوية. فاحلش��د الش��عبي ل��ه رؤيته اإليراني��ة، وهي مكونة بش��كل رئيس 
م��ن متطوع��ني ش��يعة وميليش��يات تدعمها إي��ران الت��ي ال تري��د للتركي أن 
يكون ش��ريكاً لها في صن��ع قرار العراق، وبوجود حلفائها هناك تس��عى إلى 
اس��تعادة طريق التواصل البري بينها وبني س��وريا بالس��يطرة على تلعفر، 

معقل التركمان واملمر االجباري الذي قطعه داعش.
 ومن الواضح ان ظاهر رؤية العرب السّنة وباطنها يتقاطعان مع الرؤية 
التركية، التي ال تريد حماية التركمان وحلفائها من س��ّنة املدينة فحسب، بل 
أيضاً اخراج حزب العمال الكردستاني من سنجار إلضعافه في شمال العراق 
واحلد من توس��ع النفوذ اإليراني إلى مناطق في أقصى الشمال العراقي على 
احل��دود مع تركي��ا.. في ح��ني ال يخفي األكراد س��عيهم إلى مد اقليمهم ش��به 
املس��تقل على أوسع رقعة جغرافية ممكنة، تشمل املاء والنفط، حيث  نشرت 
قيادة البيش��مركة الكردية تفاصيل مشاركة قواتها في انطالق عملية واسعة 
النطاق ش��رق املوصل، مع القوات العراقية من القي��ارة، جنوب املوصل. كما 

تتطلع األقليات األخرى إلى إقليم خاص يحظى ضمناً بحماية دولية. 
في املوصل ونينوى ال ميكن جتاهل صراع النفوذ بني تركيا وإيران، فإن 
َم��ن يحظى بحّصة ف��ي املدينة ومحيطه��ا يحظى بحّصة في بغ��داد وقرارها 
وحكومته��ا، ال بل أيضاً يحظى مبقعد على طاولة التفاوض على اإلقليم. وفي 
املوصل أيضاً، ال تس��عى واش��نطن إلى اس��تعادة دورها امللتبس في العراق، 
ب��ل إل��ى إقامة توازن فاعل مع الدور الروس��ي في س��وريا م��ن طريق التحكم 
باملم��رات احلدودية والقدرة على التأثير في الش��رق الس��وري الس��ائب. في 

املوصل معركة معلنة على داعش، وفي خلفياتها حروب مستترة كثيرة.
املوصل هو املكان الذي تلفظ فيه احلرب على اإلرهاب أنفاس��ها األخيرة، 
وكذل��ك التحالف��ات التي نش��أت في ضوئه��ا، لتبدأ مرحلة جدي��دة وعناوين 
جديدة للصراع في سوريا والعراق أشد خطورة وحرجاً لكل القوى اإلقليمية 
والدولية من السابق، فغياب داعش سيدفع نحو البحث عن مبررات جديدة أو 
تفسيرات حقيقية لطبيعة الصراع الدائر في العراق وسوريا تربك التحالفات 
وتزيد األمور تعقي��داً. والثمن األكبر يدفعه املدنيون، حيث إن أكثر من مليون 
ش��خص يتعرضون للتهجير، و700 ألف ش��خص على األق��ل يحتاجون إلى 
مساعدة بتوفير مالجئ واملواد الغذائية األساسية، بحسب مندوب املفوضية 

العليا لألمم املتحدة لالجئني في العراق برونو غيدو.{
محمد أحمد حمود

جَدّدت حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( التزامها بتحرير جميع األسرى من 
س��جون االحتالل؛ وذلك في الذكرى اخلامس��ة لصفقة »وف��اء األحرار« التي حررت 

على أثرها مئات األسرى.
وش��ارك باملهرج��ان ال��ذي أقامت��ه حركة حم��اس أمام مق��ر الصلي��ب األحمر 
مبدينة غزة يوم االثنني، أس��رى محررون وممثلون ع��ن الفصائل والقوى الوطنية 

واإلسالمية ومؤسسات حقوقية.
وقال األسير احملرر إياد أبو فنونة في كلمة ممثالً حركة حماس إن ذكرى حترير 

األسرى في صفقة وفاء األحرار هو يوم عزة وفخار لكل الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو فنونة أن املقاومة الفلس��طينية شقت طريقها في باطن األرض من 
أجل أسر اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط؛ لتحرير األسرى في سجون االحتالل، 
قائالً: »ال ميكن لنا أن ننسى من ضحوا بأنفسهم ألجلنا، وإن الرجال ال يخرجهم من 

سجونهم إال الرجال وليس أشباه الرجال«.
وش��دد أب��و فنونة عل��ى أن القوة واخلنادق والس��الح هي التي تعيد األس��رى 
وس��تحرر املس��جد األقصى، مؤكداً أن صفقة وفاء األحرار أثبتت أن ما أخذ بالقوة ال 
يس��ترد إالّ بالقوة. ووّجه رسالة ألهل الضفة احملتلة، بأن تكون صفقة وفاء األحرار 

ملهمة للمقاومني بأن ميتشقوا السالح والسكاكني لقتال هذا االحتالل.
وأش��اد عضو اللجنة املركزية للجبهة الش��عبية )هان��ي الثوابتة( بالبطوالت 
التي أحدثتها املقاومة الفلس��طينية في مقارعة االحتالل اإلس��رائيلي، كصفقة وفاء 

األحرار واغتيال الوزير اإلسرائيلي رحبعام زئيفي.
وأكد الثوابت��ة أن العمليات البطولية للمقاومة ش��كلت رافع��ًة معنوية كبيرة 

للجماهير الفلسطينية إلطالق سراح األسرى من سجون االحتالل.
وقال: »قبل 14 عاماً بعدما أقدم االحتالل على اغتيال القائد أبو علي مصطفى، 
اعتقد الكثيرون أن هذا االغتيال س��يمر مرور الكرام، لكننا تفاجأنا بعد أربعني يوماً 
بأخطر عملية، حني اس��تطاع فرس��ان املقاومة الوصول إلى راس الهرم السياسي، 

وقتل املجرم رحبعام زئيفي صاحب فكرة التهجير«.{

في مهرجان: حماس تجدد التزامها 
بتحرير جميع األسرى
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الحوار السوداني.. حالة احتفالّية فريدة

ق لتجاوز األزمة االقتصادية احتجاجات في تونس رفضًا للتقشف.. »والنهضة« تدعو لحوار معمَّ

حش��دت اخلرط��وم كل طاقاتها املادي��ة واإلعالمية 
إلع��الن توصيات مؤمتر احلوار الوطن��ي، ما أوجد حالة 
احتفالي��ة غي��ر مس��بوقة بحض��ور أربعة رؤس��اء دول، 
وقائم��ة طويلة ملمثلي عدد من ال��دول األخرى واملنظمات 

اإلقليمية األسبوع املاضي.
وقد حضر الرئيس عمر البش��ير -ف��ي اليوم األول- 
التوصي��ات اخلتامي��ة للح��وار، وأُعل��ن أن��ه مت التوافق 
عليه��ا بنس��بة 100%، وبع��د أكثر م��ن عامني من الش��د 
واجلذب وقع ممثلو األحزاب وبعض احلركات املس��لحة 
على 993 توصية في ختام املؤمتر الذي  أطلقه البش��ير 
في 27 كانون الثاني 2014، وتناولت التوصيات ملفات 
الهوية واحلريات واحلقوق األساسية والسالم والوحدة 
واالقتصاد والعالقات اخلارجية وقضايا احلكم واحلوار. 
بي��د أن ه��ذه الوثيق��ة لن تكون له��ا أي قيم��ة قانونية أو 
دستورية إال إذا حتولت إلى تشريعات وقرارات واضحة 

ال لبس فيها. 
في الي��وم الثاني حض��ر االحتفال الرئيس��ي أربعة 
رؤس��اء، هم الرئي��س املوريتاني محمد ول��د عبد العزيز 
الرئي��س احلال��ي جلامع��ة ال��دول العربي��ة، والرئي��س 
التشادي إدريس دبي الرئيس احلالي لالحتاد األفريقي، 
والرئي��س املص��ري عب��د الفت��اح السيس��ي، والرئي��س 
األوغن��دي ي��وري موس��يفني. وصاح��ب ذل��ك تغطي��ة 

تظاهر املئات من أنصار اجلبهة الشعبية املعارضة 
ف��ي تون��س رفض��اً ل�»سياس��ة التقش��ف الت��ي أقرته��ا 

احلكومة في مشروع املوازنة العامة للعام املقبل«.
ورفع احملتجون شعارات تطالب احلكومة بتعديل 
إجراءات التقشف وإرساء العدالة االجتماعية، من بينها 
»ال للتقشف« و»التش��غيل استحقاق يا عصابة السراق 

)اللصوص(«.
وأقر مجلس الوزراء التونس��ي صباح يوم اجلمعة 
املاض��ي، مش��روع املوازنة العام��ة للبالد الع��ام املقبل، 
حي��ث وصل��ت إل��ى 14.8 ملي��ار دوالر، م��ع توقع��ات 

باقتراض 2.78 مليار دوالر من اخلارج.
وقال الناطق الرس��مي باس��م احلكومة التونسية، 
إياد الدهماني: إن موازنة الدولة س��تكون في حدود 32 
ملي��ار دينار؛ أي م��ا يعادل 15.23 مليار دوالر، بنس��بة 
زي��ادة تق��در ب���2.5%، عل��ى أس��اس س��نوي، ويتوق��ع 
مش��روع امليزاني��ة منواً في ح��دود 2.3% وعج��زاً يناهز 

.%5.5
وتس��عى تون��س في إط��ار سياس��ة التقش��ف إلى 
ف��رض زي��ادات ضريبي��ة على امله��ن احل��رة وقطاعات 
أخ��رى، إضافة إلى جتميد الزيادات في أجور في القطاع 

العام لدعم املوارد املالية للدولة.
لكن تلك اإلجراءات تلقى رفضاً واس��عاً، خاصة من 
االحتاد العام للشغل، الذي حذر من التداعيات السلبية 

ملثل هذه اخلطوات.
وعل��ى هام��ش االحتجاجات، ق��ال زي��اد األخضر، 
القي��ادي ف��ي اجلبهة الش��عبية )ائتالف يس��اري ممثل 
ب���15 مقع��داً في البرمل��ان(: إن ما تبتغي��ه احلكومة من 
خ��الل التوجهات العام��ة لقانون امليزاني��ة، يكّرس مرة 
أخ��رى خي��ارات التبعية واخلض��وع الذلي��ل لصندوق 

النقد الدولي على حساب الطبقة الكادحة.
ه��ذه  ف��ي  املش��اركني  أم��ام  كلم��ة  ف��ي  وأض��اف، 
ه��ذه  ترف��ض  الش��عبية  اجلبه��ة  أن  االحتجاج��ات، 

اإلجراءات التي تتناقض مع شعار الكرامة واحلرية.
م��ن جانب��ه، ق��ال حم��ة الهمام��ي، الناط��ق باس��م 

إعالمي��ة ضخمة ف��ي أكثر م��ن 12 قم��راً اصطناعياً على 
قنوات شبكة تلفزيون السودان والباقة املوحدة لقنوات 
احتاد إذاعات الدول العربية عبر نظام املينوس. وخالل 
أكث��ر من عام��ني قضى املتح��اورون الس��ودانيون الذين 
مثلوا تس��عني حزباً، و34 حركة مسلحة، و75 شخصية 

قومية، نحو 1154 ساعة.
مزيد من التمكني

ال ش��ك أن مخرجات احلوار الوطني التي أعلن عنها 
ال غبار عليها شكالً ومضموناً، وال ميكن عاقالً أن يرفضها، 
فق��د جاءت ش��املة لكل قضاي��ا احلكم؛ بي��د أن هناك من 
يرى أن املؤمتر الوطني احلاكم برئاس��ة البشير استطاع 
أن يحاف��ظ عل��ى تفّوقه الس��لطوي. ويص��ف البعض ما 
مت التوصل إليه بالعس��ل الذي وضع فيه الّس��م بعناية 
فائق��ة. فاألحزاب والتنظيمات السياس��ية املش��اركة في 
احل��وار تغاض��ت في خض��م لهفتها لنيل ح��ظ من كعكة 
الس��لطة في حكومة م��ا بعد احلوار الوطن��ي، عن الكثير 
م��ن التوصيات التي تك��رس وتبقي عل��ى هيمنة املؤمتر 

الوطني احلاكم. 
فف��ي مح��ور الدس��تور عل��ى س��بيل املث��ال، مت��ت 
التوصي��ة باإلبق��اء عل��ى دس��تور ع��ام 2005 املُع��ّدل 
وتش��كل على هداه حكوم��ة الوفاق الوطني التي ُتش��كل 
بعد احلوار مباش��رة. واس��تبقت احلكومة نتائج احلوار 
قبيل انتخاب��ات 2015 بتعديالت 
دستورية لدس��تور 2005، كّرست 
الس��لطات ف��ي ي��د الرئي��س، ول��م 
تعبأ احلكومة باعتراضات أعضاء 

مؤمتر احلوار. 
كما ج��اء في توصيات احلوار 
الوطن��ي  املجل��س  عل��ى  اإلبق��اء 
إج��راء  بع��د  )البرمل��ان(  احلال��ي 
بع��ض التعدي��الت التي ل��ن تخل 
باألغلبية امليكانيكية حلزب املؤمتر 
الوطن��ي، وق��د ج��اء ه��ذا البرملان 

تدف��ع  احلكوم��ة  إن  اجلبه��ة: 
الب��الد نح��و مزيد م��ن االحتقان 
م��ن  والفوض��ى  االجتماع��ي 
الت��ي تعتمدها  السياس��ة  خالل 

باالعتداء على قوت الكادحني.
العام��ة  املوازن��ة  أن  ورأى 
تؤك��د خض��وع الب��الد إلمالءات 
خارجي��ة تتعارض م��ع مطالب 
الش��عب في التش��غيل والعيش 
الطبق��ات  وتس��تهدف  الك��رمي 

الكادحة.
احلكوم��ة  وتتوق��ع 
التونسية، وفق مشروع املوازنة، 

اقتراض 2.78 ملي��ار دوالر من اخلارج؛ أي نحو ضعف 
االحتياجات التمويلية هذا العام، للمساعدة في تغطية 

العجز املتوقع في امليزانية.
وكانت موازنة العام احلالي تتوقع قروضاً أجنبية 
بواق��ع 1.45 ملي��ار دوالر. وينتظر أن يعرض مش��روع 
موازنة العام املقبل على مجلس نواب الشعب ملناقشته 
واملصادق��ة عليه قب��ل أن يدخ��ل حيز التطبي��ق بحلول 

كانون الثاني املقبل.

»موقف حركة النهضة« 
من جهتها دعت حركة النهضة التونسية يوم األحد، 
إل��ى عقد ح��وار معم��ق بني حكوم��ة الش��اهد واألطراف 
االجتماعي��ة والق��وى السياس��ية لتج��اوز الصعوب��ات 
االقتصادي��ة واالجتماعية التي متّر بها تونس، والبحث 

عن احللول املبتكرة لتجاوز مختلف العراقيل.
ودع��ا بيان ص��ادر ع��ن مجل��س ش��ورى احلركة، 
احلكوم��ة إل��ى تق��دمي احللول الالزم��ة لتج��اوز اختالل 
ت��وازن املالية العمومية، ودف��ع عجلة االقتصاد دون أن 
يق��ع العبء على طرف دون آخر من املجموعة الوطنية، 

وخاصة الفئات الضعيفة.
وج��دد املجلس دعمه حلكومة الش��اهد على قاعدة 
تنفيذ وثيقة قرطاج، والسعي إلى االستجابة لتحديات 

نتيجة النتخابات نيسان 2015، وهي انتخابات رفض 
املؤمتر الوطني تأجيلها انتظ��اراً ملخرجات احلوار الذي 
بدأ في كانون الثاني. ويستتبع ذلك اإلبقاء على مجالس 

تشريعية بالواليات على نسق البرملان االحتادي.
وتضمن��ت توصي��ات مؤمتر احلوار إنش��اء منصب 
رئي��س وزراء، وأبدى املؤمتر الوطني ممانعة في البداية 
لكنه وافق الحقاً ممتناً بأنه قدم تنازالً مهماً. لكن في ذات 
الوقت مت حتجي��م منصب رئيس ال��وزراء ليغدو منصباً 

تنفيذياً بحتاً.
كم��ا تضمنت مخرجات احل��وار أن تدير البالد عقب 
احل��وار الوطني حكومة وفاق وطني برئاس��ة البش��ير، 
ومن ق��وى احلوار وخارجه بالتوافق السياس��ي. واتفق 
عل��ى أن يكون أجل احلكوم��ة فترة انتقالي��ة مدتها أربع 
س��نوات اعتباراً من بداية تشكيلها خالل ثالثة أشهر من 

إجازة التوصيات. 
وفي ما يتعلق بجهاز األمن واملخابرات فقد اعترض 
املؤمت��ر الوطن��ي وأح��زاب موالية ل��ه على اقت��راح بأن 
تقتص��ر مهمة اجله��از على جم��ع املعلوم��ات وحتليلها 
وتبويبها وتقدميها لألجهزة املختصة وفق قانون جديد، 
وقانون اجلهاز الذي تش��تكي منه املعارضة الذي ميس 
ممارس��ة احلري��ات العامة. وف��ي ذات الوق��ت مت اإلبقاء 
عل��ى تبعية اجلهاز لرئاس��ة اجلمهورية وعدم إخضاعه 

للمساءلة أمام البرملان.
معطيات داخلية وخارجية كثيرة متكنت اخلرطوم 
من استثمارها في خضم أجواء احلوار، ما عضد األجواء 
االحتفالي��ة التي حرص��ت على إظهاره��ا؛ فإلى حد كبير 
م��ال امليزان العس��كري ف��ي احل��رب األهلية ف��ي دارفور 
لصالح احلكومة. احلركات املسلحة املتمردة من جانبها 
وكذل��ك الق��وى السياس��ية وصل��ت إلى حال��ة يأس من 
س��قوط النظ��ام الذي ب��دا مس��يطراً على جمي��ع مفاصل 
الدول��ة، وغ��دا نظاماً عميق��اً يصعب إس��قاطه أو تفكيكه 

بع��د حكم دام 27عاماً. فضالً عن أن تدهور أوضاع دولة 
جن��وب الس��ودان انعكس س��لباً على احلركة الش��عبية 

)قطاع شمال( أكثر احلركات املسلحة تأثيراً.
من جه��ة أخرى، فإن قوى دولي��ة مؤثرة كالواليات 
املتحدة واالحت��اد األوروبي اس��تجّدت لديه��ا أولويات، 
مثل وقف الهجرة غير الش��رعية ومحاربة اإلرهاب، األمر 
ال��ذي أتاح الفرص��ة للتفاهم مع نظم حك��م عزلتها حيناً 
من الدهر مثل النظام في الس��ودان. كذلك هيأت مشاركة 
اخلرطوم في عاصفة احل��زم فرصاً مواتية لتدفق الدعم 
اخلليج��ي والتخفيف م��ن غلواء آثار األزم��ة االقتصادية 

اخلانقة.
استدامة األزمة

هناك قناعة متجّذرة بأن مخرجات احلوار الوطني 
حافظ��ت أو رمبا عّززت مكتس��بات حزب املؤمتر الوطني 
بزعام��ة البش��ير، حيث حافظ��ت على س��لطات الرئيس 
وعل��ى جهاز األم��ن بتركيبته ودوره وقانون��ه، وإن كان 
هن��اك م��ن تن��ازل فيمك��ن مالحظت��ه ف��ي توصي��ة إقرار 
دس��تور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب، واعتماد ممارسة 

الشورى والدميقراطية منهجاً للحكم. 
فتق��دمي إرادة الش��عب وإق��رار تق��دمي الدميقراطي��ة 
الليبرالية جاء على حس��اب أولوية الشريعة اإلسالمية 
في الدس��تور، ورمبا يتب��ع ذلك تعديل بع��ض القوانني. 
فاملؤمت��ر الوطن��ي ال ميك��ن أن يتنازل عن س��لطاته فيما 
ميكن أن يقدم تنازالً في ش��أن الش��ريعة اإلسالمية التي 
بنى عليها ش��رعيته منذ أن جاء إلى السلطة في حزيران 

.1989
وم��ع أن��ه لي��س م��ن املتوق��ع أن تؤي��د واش��نطن 
اخلرطوم تأييداً مطلقاً في خطواتها، لكن املتحدث باسم 
اخلارجي��ة األميركية قال إن بالده تراق��ب رغبة حكومة 
اخلرطوم في احلوار ال��ذي اعتبرته حواراً أولياً، أي أنها 
اعتبرت ما مت التوصل إليه ح��واراً بني احلكومة والقوى 
املتحالف��ة معها، عل��ى أن يكون هناك حوار ش��امل يضم 

احلكومة وفصائل املعارضة التي اعتزلت املشاركة. 
وتطال��ب املعارضة بضرورة قيام مؤمتر حتضيري 
في اخلارج يضع التصورات األساس��ية للحوار وهياكله 
وموضوعات��ه ورئاس��ته وغي��ر ذل��ك. ول��م تفل��ح جهود 
متصل��ة ألكثر م��ن عامني، قاده��ا رئيس جن��وب أفريقيا 
الس��ابق ثابو أمبيكي، بتفويض من االحتاد األفريقي في 

إحلاق تلك القوى باحلوار.{

املرحل��ة، داعي��اً األطراف السياس��ية املكون��ة للحكومة 
إل��ى تطوير آليات التنس��يق والتش��اور بينه��ا، وتركيز 
كل اجله��ود عل��ى البحث عن احللول وتفعيل املش��اريع 
وترجمة الش��راكة ف��ي احلكومة إلى ش��راكة على أرض 

الواقع.
كم��ا دع��ا مجل��س ن��واب الش��عب إل��ى التس��ريع 
باملصادقة على القوانني املس��اعدة على تفعيل مشاريع 
التنمية واالس��تثمار، وكذلك القانون األساس��ي املتعلق 

باالنتخابات احمللية واالستفتاء.
وخارجياً دعا البيان احلكوم��ة واألطراف الوطنية 
إل��ى مواصل��ة جهود الوس��اطة ب��ني الفرقاء ف��ي ليبيا؛ 

حرصاً على حقن الدماء.{

بقلم: ياسر محجوب احلسني

ابن كيران: تشكيل الحكومة المغربّية 
الجديدة لن يخضع لالبتزاز

ق��ال رئيس احلكومة املنتهية واليتها باملغرب، األمني العام حلزب العدالة والتنمية، عبد اإلله بن 
كيران، إن املشاورات لتشكيل حكومة ائتالفية جديدة لن تخضع »لالبتزاز«.

وأض��اف ابن كيران في تصري��ح صحفي، عقب اللقاءات التي أجراها ي��وم االثنني، باملقر املركزي 
للح��زب بالرب��اط، م��ع كل م��ن األمني لع��ام حلزب احلرك��ة الش��عبية، واألم��ني العام حل��زب التقدم 
واالش��تراكية، أن »هناك نوعاً من التوجه بأن تؤس��س احلكومة على منطق من االحترام التام لإلرادة 
الش��عبية، وفي إط��ار احترام القواع��د الدميقراطي��ة«، مؤكداً أن »االبت��زاز لن يكون موج��وداً في هذه 

احلكومة«.
وتابع ابن كيران: »االبتزاز لن ُيفتح له املجال«، مردفاً بأن »املعقول والناس املعقولني )اجلادين( 
الذي��ن يري��دون القدوم مرحباً بهم«، قبل أن يس��تدرك بأن »هناك حزباً واح��داً ال نحن نريد أن نتحاور 
مع��ه وال هو أيضاً يريد«، في إش��ارة إلى حزب األصالة واملعاصرة، »أما خ��ارج هذا احلزب فنحن من 
الناحية املبدئية منفتحون على كافة األحزاب السياسية، بعيداً عن منطق االبتزاز، وعّمن يظن أن هذه 

احلكومة لن تتأسس إال به، ولذلك يتصور أن بإمكانه أن يقول ما شاء ويفعل ما يريد«.
ويحت��اج اب��ن كيران إلى أغلبي��ة تضم على األق��ل 198 صوتاً برملانياً )من أص��ل 395( مبجلس 

النواب املغربي العتماد حكومته.{
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تركيا والنظام الرئاسي.. هل بدأ العّد العكسي؟
دون سابق إنذار أو سياق محفز، فّجر دولت بهجلي 
رئي��س حزب احلرك��ة القومية )ثاني أح��زاب املعارضة 
التركي��ة( قنبلة مدّوية أثارت جدالً كبيراً لم يهدأ بعد، وال 
يعتقد أنه س��يهدأ قريباً حول النظام الرئاسي في تركيا، 
وهو نق��اش ق��دمي كان قد خبا بع��د االنقالب العس��كري 

الفاشل في 15 متوز الفائت. 
ق��ال بهجلي ما مف��اده أن الواق��ع الفعلي في احلياة 
السياس��ية التركية اليوم يتعارض مع الدس��تور، حيث 
ين��ص على أن النظ��ام في الب��الد برملاني، بينم��ا يتمتع 
الرئيس التركي فعلياً بصالحيات واس��عة في ما يش��به 
النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي. وإلزالة هذا التعارض 
-الذي عده انتهاكاً للدس��تور- اقترح زعيم القوميني في 
تركي��ا تعديالت دس��تورية تعي��د البالد لنظ��ام برملاني 
خالص، أو »ت�ُحّول الواقع الفعلي إلى أمر رسمي« بإقرار 
النظام الرئاسي في البالد، مطالباً احلزب احلاكم بتقدمي 
مقترح��ه ح��ول النظ��ام الرئاس��ي للبرمل��ان، األم��ر الذي 
جت��اوب معه رئي��س احلكومة وحزب العدال��ة والتنمية 
احلاك��م )ب��ن علي يلدرم( واع��داً بتق��دمي املقترح »خالل 

عشرة أيام«.
كم��ا كان متوقع��اً، انتق��د حزبا الش��عب اجلمهوري 
الدميقراطي��ة  والش��عوب  املعارض��ة(  أح��زاب  )أكب��ر 
)القوم��ي الك��ردي( تصريح��ات الرجل، واتهم��وه بعقد 
صفقات سرية مع العدالة والتنمية، وترتيب األمر بعيداً 
عن األعني ثم طرحه كأنه مب��ادرة منه، بالنظر إلى طرح 
الفكرة دون أية أسباب أو س��ياقات مفهومة أو داعية له، 
بعد غيابه عن األجندة السياسية التركية ألشهر طويلة، 
خاصة منذ احملاولة االنقالبية الفاشلة، فضالً عن سرعة 
جت��اوب احل��زب احلاك��م مع األم��ر وطرح ج��دول زمني 

محدد للخطوات العملية املقبلة.
ل��و جتنبنا الدخ��ول ف��ي النوايا وناقش��نا مضمون 
كالم السياسي املخضرم، لرأينا أنه لم يجانب الصواب. 
فصحي��ح أن النظام ف��ي تركيا جمه��وري برملاني، إال أن 
دس��تور ع��ام 1982 ال��ذي أتى بع��د انق��الب 1980 وما 
زال معم��والً به حت��ى اآلن، يعط��ي الرئي��س صالحيات 
اس��تثنائية ويتيح له تعطيل عم��ل أو »فرملة« احلكومة 

والبرملان، مع حتصينه بالكامل من املتابعة واحملاسبة، 
اللهم إال بتهمة اخليانة الكبرى.

وإضاف��ة إلى ه��ذا اخللل في الدس��تور، فق��د طرأت  
ع��دة تعدي��الت دس��تورية أهمها اس��تفتاء ع��ام 2007، 
الذي أتاح انتخاب الرئيس ألول مرة من الشعب باقتراع 
مباش��ر )كان ينتخب��ه البرمل��ان بع��د توافق��ات األحزاب 
ومس��اوماتها( مبا مينحه ش��رعية انتخابية - ش��عبية 
إضافة لشرعيته الدستورية - القانونية، وهو ما يتمتع 
به الرئي��س احلالي اردوغ��ان ويطبقه كما س��بق وأعلن 

خالل حملته االنتخابية.
يس��تخدم  الرئي��س  أن  صحي��ح  احملصل��ة،  ف��ي 
صالحيات��ه املنص��وص عليه��ا دس��تورياً، لك��ن النظام 
السياس��ي للب��الد حالي��اً أضح��ى أش��به بنظ��ام هجني 
ب��ني الرئاس��ي والبرملان��ي، ويس��تبطن ع��دة تقاطعات 
وتداخالت بني س��لطاته الثالث، بل في كثير من األحيان 
الرئاس��ة(  )أي  التنفيذي��ة  الس��لطة  مؤسس��تي  ب��ني 
واحلكومة، وه��ي وصفة اضطراب وتعطيل وإفش��ال لم 
يحصلوا حت��ى اآلن عليه��ا باعتب��ار أن الرئيس ورئيس 
الوزراء من نفس احلزب والتوجه السياسي، لكنها تبقى 
احتم��االت قائم��ة بني ي��دي أي تغيير في األش��خاص أو 

األفكار أو السياسات.

وعليه، فتركيا أمام استحقاق صياغة دستور جديد 
تتفق جميع األحزاب السياسية في البالد على ضرورته، 
لكنه��ا تختل��ف على بع��ض تفاصيله، س��يما م��ا يتعلق 
بالنظام السياس��ي. فقد اتفقت األحزاب الثالثة الرئيسة، 
من خ��الل عدة اجتماع��ات بنت على حال��ة التوافق بعد 
االنقالب الفاش��ل، على عرض حوالي 60 مادة دستورية 
عل��ى البرمل��ان للتعديل بع��د توافقهم عليه��ا، وهي مواد 
تتناول احلريات واحلقوق األساس��ية في مجملها، بينما 
يبقى النظام الرئاسي عقبة كأداء لم يستطيعوا جتاوزها 

حتى اآلن. فكيف سيتم األمر؟
يحتاج أي دستور جديد أو تعديل دستوري ملوافقة 
ثلث��ي أعضاء البرمل��ان أي 367 نائباً من أص��ل 550، أو 
إلى موافقة نس��بة 60% )330 نائب��اً( لعرض األمر على 
اس��تفتاء ش��عبي. وبعملية حس��ابية بس��يطة لتركيبة 
البرمل��ان احلزبي��ة، ال ميل��ك ح��زب العدال��ة والتنمية أن 
يق��ر الدس��تور اجلدي��د مبف��رده )ميل��ك 316 نائب��اً( وال 
حت��ى بالتحال��ف م��ع احلرك��ة القومي��ة بف��رض وجود 
ه��ذا التحالف )ميل��ك األخير 40 نائباً(، بينما س��يحتاج 
احل��زب احلاكم إل��ى 14 صوت��اً فقط لع��رض األمر على 

االستفتاء الشعبي.
توح��ي مبادرة دول��ت بهجل��ي، الداعم لسياس��ات 
احلكوم��ة مبكافحة »اإلره��اب« وعملي��ة درع الفرات في 
س��وريا ومتديد حالة الطوارئ وغيره��ا، بأن حزبه على 
استعداد ليقدم »دعماً ما« ملقترح العدالة والتنمية، الذي 
تكفي��ه األصوات ال���14 املذكورة في تصويت س��ري، في 
ظل الرفض احلاس��م حلزبي املعارضة الرئيس��ني لألمر، 
وه��و ما يب��دو كافي��اً ج��داً بالنس��بة للعدال��ة والتنمية. 
ذل��ك أن نتيج��ة 50% زائ��د واح��د من أص��وات املقترعني 
في االس��تفتاء كافي��ة لتمرير التعديل الدس��توري، وهي 
نس��بة قريب��ة ج��داً م��ن نس��بة التصوي��ت للح��زب في 
االنتخابات البرملانية األخيرة في تش��رين الثاني 2015 
)49.5%(، بل هي أقل من نسبة التصويت ألردوغان في 
االنتخابات الرئاس��ية عام 2014 )52%(. فإذا ما أضفنا 
ارتفاع ش��عبية الرئيس واحلزب بعد احملاولة االنقالبية 
الفاشلة، سنجد أن النتيجة ستكون شبه مضمونة، وهو 
 )A & G( ما يؤكده آخر اس��تطالع للرأي أجرته ش��ركة

أعطى احلزب احلاكم نسبة %54.6.
إذن، ف��ي ح��ال الت��زم العدال��ة والتنمي��ة باجلدول 
الزمني الذي تعهد به، سيكون مقترحه معروضاً للنقاش 
حتت قب��ة البرملان خالل أي��ام، وثمة فرص��ة كبيرة جداً 
أن يحص��ل لدى التصوي��ت عليه على النس��بة املطلوبة 
لعرضه على الشعب، الذي يبدو أنه يتجه نحو املوافقة، 
خاص��ة أن املقت��رح مقرون حالي��اً باس��م اردوغان كأهم 
املرش��حني للرئاس��ة، بكل ما ميلك م��ن تاريخ وإجنازات 

وكاريزما، أضيف لها مؤخراً إفشال احملاولة االنقالبية.
لك��ن ه��ذه العملي��ات احلس��ابية ليس��ت قطعية أو 
حتمي��ة بطبيعة احل��ال، كما أنه��ا ال تغني عن مناقش��ة 
مضم��ون مقت��رح العدال��ة والتنمية وتفاصيل��ه املتعلقة 
بالنظام الرئاس��ي وش��رحها للمقترعني ولعموم الشعب 
الترك��ي. فاملت��داول حتى اآلن ه��و »نظام رئاس��ي تركي 
ش��بيه باألمريكي«، مع اختالف��ات واضحة، في مقدمتها 
غياب فكرة الفيدرالية وتعدد املجالس النيابية )سيبقى 
برملان��اً واح��داً(، مبا يعد بنقاش��ات مطولة ف��ي البرملان 

ووسائل اإلعالم وغيرها من احملافل.
إذا م��ا مت للعدال��ة والتنمية ما يريد، س��تكون تركيا 
أمام اس��تحقاق جدي��د ه��و االنتخابات الرئاس��ية األهم 
ف��ي تاريخها، التي بدأت بعض التس��ريبات تتحدث عن 
موعدها ف��ي الربيع القادم، وبعضه��م قرنها بانتخابات 
برملاني��ة مبك��رة ف��ي تاريخ قريب م��ن ذل��ك أو بالتزامن 
معها، وهو ما يعني مرحلة مختلفة كلياً في تاريخ تركيا 

احلديث ومسيرة العدالة والتنمية فيها منذ 2002.{

بقلم: سعيد احلاج

م��ا حدث في احلكومة التي تش��كلت عام 2012، كما أن��ه احلاصل في الوقت 
الراهن، وهو ما س��معته من الدكتور س��عد الدين العثمان��ي وزير اخلارجية 
األسبق ورئيس احلزب، واألس��تاذ حسن الداودي نائب األمني العام للحزب، 
إذ أكدا أن مش��اورات التش��كيل التي س��تنطلق في األس��بوع املقبل تستهدف 
حتقيق االئتالف، الذي يش��كل جزءاً من اس��تراتيجية احل��زب، فضالً عن أنه 

بات ضرورياً لكي حتصل احلكومة على األغلبية املؤيدة لها في البرملان.
4( ف��ي الظ��روف االقتصادية الصعبة الت��ي يعاني منه��ا املغرب املثقل 
بالدي��ون، وإزاء مخلفات االس��تبداد والفس��اد التي تراكمت خ��الل عدة عقود 
س��ابقة، فإن تس��يير دفة احلكم واحلفاظ على االس��تقرار في البل��د بات يعّد 
م��ن التحّديات الكبرى الت��ي تواجه أي حكومة، ناهيك ع��ن أن تكون قيادتها 
ذات مرجعية إس��المية تواجه ضغوطاً ش��ديدة من خص��وم الداخل والثورة 

املضادة في اخلارج التي أجهضت جتارب أخرى باملنطقة. 
ورغم أن اخلصوم السياس��يني في الداخل ما برحوا يس��تخدمون أوراق 
الش��يطنة املعتمدة ف��ي احملي��ط العربي، فإن تنامي ش��عبية ح��زب العدالة 
والتنمية عمق من االستقطاب في داخل الطبقة السياسية التي منيت أحزابها 
والتقليدية بهزمية موجعة في االنتخابات األخيرة )حزب االس��تقالل خس��ر 
16 مقع��داً وح��زب االحتاد االش��تراكي خس��ر 19 مقع��داً(. أما اليس��ار الذي 
تراجعت حظوظه فإنه انقس��م بني دعاة للتعاون مع حزب العدالة والتنمية 

واملشاركة في االئتالف، وخصوم رافضني احلزب ومرجعيته اإلسالمية.
الرس��الة هن��اك أن الظ��روف الصعبة تظل األح��وج إلى اتباع سياس��ة 
االحتواء والتوافق، وهي التي تش��كل ضمانة قوية لالستقرار، الذي يضطرب 
ويهتز طاملا اس��تمر اإلقص��اء وتعمقت اخلصومة. ولعمري ف��إن ذلك من أهم 
عوام��ل جن��اح التجربتني ف��ي املغرب وتون��س اللتني حتتاجان إلى دراس��ة 
موس��عة وإعادة تأهيل لرموز الطبقة السياسية التي تدير الصراع في العالم 

العربي.{

االنتخاب��ات التي جرت في املغرب بعثت إلينا برس��ائل تهمنا، إال أننا لم 
نتسلمها ولم نقرأها.

1( احتدم��ت املعركة ب��ني 27 حزباً لش��غل 395 مقعداً ف��ي البرملان؛ إذ 
ج��رى الص��راع ب��ني 1410 لوائح ضم��ت 6992 مرش��حاً. بعد الف��رز، تقدم 
الفائزان؛ حزُب »العدالة والتنمية« ذو املرجعية اإلسالمية، حيث حصل على 
125 مقعداً، في حني احتل املرتبة الثانية حزب »األصالة واملعاصرة«، الذي 
يرفع راي��ة الليبرالية والعلماني��ة، وحصد 102 مقعد، بقي��ة املقاعد توزعت 

على عشرة أحزاب، إضافة إلى نفر من املستقلني.
كان��ت تل��ك هي امل��رة الثانية الت��ي يحتل فيها ح��زب العدال��ة والتنمية 
املرتب��ة األول��ى بني الفائزي��ن، املرة األولى متثل��ت في نتائ��ج انتخابات عام 
2012، وهي أول انتخابات جرت في ظل الربيع العربي بعد انطالق شرارته 
من تونس، إذ كانت انتفاضة الشباب املغربي في 20 شباط من أبرز أصدائها 
التي حركت املياه الساكنة ودفعت امللك إلى إجراء بعض اإلصالحات جتاوباً 

مع مطالب اجلماهير التي خرجت إلى الشوارع.
ما أثار االنتباه في جتربة الس��نوات األرب��ع الالحقة أن احلكومة أقدمت 
على عدة إجراءات اقتصادية يفترض أن تؤثر في ش��عبيتها )مثل رفع الدعم 
ع��ن احملروقات، وزي��ادة اخلصومات من أج��ور املوظف��ني، واالجتاه لتعومي 
العمل��ة( إال أن ذلك لم يضعف املوق��ف االنتخابي للحزب احلاكم. أغلب الظن 
ألنه كس��ب ثقة الرأي العام واعتنى في الوقت ذاته بأمر الطبقات الفقيرة، من 

خالل إجراءات أخرى )مثل إنشاء صندوق رعاية األرامل(.
2( عل��ى رأس الرس��ائل الت��ي نقرؤها ف��ي جتربة االنتخاب��ات املغربية 
أن ال��دول التي جن��ح فيها الربي��ع العربي باتت أكثر اس��تقراراً م��ن الناحية 
السياس��ية من الدول التي أجهضت أو فش��لت فيها الدعوة إلى التغيير، وهو 
احلاص��ل في املغ��رب وتونس. في ح��ني أن ما يوصف باخل��راب العربي في 
بع��ض كتابات املرحلة ش��اع ف��ي األقطار الت��ي تعّرض فيه��ا الربيع العربي 
لالنتكاس في املش��رق بوجه أخ��ص، وهي خالصة عل��ى النقيض متاماً مما 
ت��رّوج له بعض األب��واق في دول ع��دة باملنطقة، حني حتّم��ل الربيع العربي 

املسؤولية عن الفوضى التي حلت ببعض األقطار.
تتصل مبا سبق رس��الة أخرى خالصتها أن الربيع العربي لم ينته ولم 
يفشل، كما أن الثورة املضادة لم حتقق مرادها الذي سعت إليه منذ اللحظات 
األول��ى. وأُذّك��ر هنا ب��أن الربيع احلقيق��ي ال يتمثل في مج��رد تغيير األنظمة، 

ولكنه يتجلى في ش��وق اإلنس��ان العربي إلى التغيير، الذي يكفل له حقه في 
الكرامة وفي العدل. من هذه الزاوية فإننا نرى اآلن أن احلراك مستمر علناً في 

املغرب وتونس، كما أنه يتم حتت السطح في أقطار عربية عدة.
كم��ا أثبت��ت التجرب��ة املغربية أن هب��وب ري��اح الربيع العرب��ي ال يزال 
مس��تمراً، فإنها كش��فت أيض��اً عن أن جه��ود الث��ورة املضادة ل��م تتوقف من 
محاولة إفش��ال التجرب��ة. وإذا كانت مس��اندة اجلماهير املغربي��ة للحكومة 
)حزب العدالة والتنمية( من قرائن اس��تمرار الربيع، فإن املعركة االنتخابية 
بّين��ت أن الث��ورة املضادة ل��م تغب عن الس��احة املغربية، وأنه��ا بذلت جهداً 
كبيراً لهزمية حزب العدالة والتنمية. والتحرك الذي مارسته الثورة املضادة 
كان له مصدران هما: الدولة العميقة في املؤسس��ة املغربية التقليدية، واملال 

اخلليجي الذي حاول التأثير على النتائج مبختلف السبل. 
3( حني رفع حزب »األصالة واملعاصرة« في معركته االنتخابية ش��عار 
»ال ألس��لمة املغرب« ف��إن اختياره لم يك��ن موفقاً، ألنه اقتبس الش��عار الذي 
ش��اع تداوله في املشرق إلقصاء اإلسالميني، وفي ذلك فإنه جتاهل أن املغرب 
بلد على رأسه ملك يوصف بأنه »أمير املؤمنني«، وهو من يتولى تدبير الشأن 
الديني من خالل املجلس العلمي األعلى واملجالس العلمية احمللية التي تتبع 
وزارة األوق��اف. في الوق��ت ذاته فإنه عمد إلى إدماج ح��زب العدالة والتنمية 

في احلياة السياسية وأتاح له فرصة التنافس مع األحزاب األخرى.
تعام��ل النظام )املخزن ف��ي املصطلح املغربي( مع التيارات اإلس��المية 
كان واعي��اً وذكي��اً من البداية، ذلك أنه اعتمد سياس��ة الف��رز واالحتواء، فميز 
ب��ني احل��زب ال��ذي أعل��ن التزام��ه باملرجعي��ة اإلس��المية، وب��ني اجلماعات 
الس��لفية الرافضة للعبة السياس��ية )جماعة العدل واإلحسان التي قاطعت 
االنتخاب��ات(، وب��ني اجلماع��ات اجلهادي��ة التي تعتم��د العنف س��بيالً إلى 
التغيي��ر. وكما تعامل النظ��ام بذكاء مع حزب العدال��ة والتنمية معتمداً نهج 
االحتواء وليس الش��يطنة، فإن احلزب بادل النظام األسلوب نفسه، إذ مارس 
السياس��ة منفصالً عن وعائ��ه األصلي املتمثل في حركة االرش��اد واإلصالح، 

التي متارس الدعوة حتى اآلن مبعزل عن احلزب. 
وف��ي الوقت ذاته فإن��ه عمل في السياس��ة من باب التواف��ق واالئتالف، 
ووجد في أوس��اط اليس��ار املعتدل عوناً له على إجناح تلك السياس��ة، وهو 

قراءة مشرقّية لالنتخابات المغربّية.. من المنتصر؟!
بقلم: فهمي هويدي
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حزب اإلصالح اليمني.. تنازل عن األيديولوجيا ألجل المستقبل
يب��دو أن التجم��ع اليمن��ي لإلص��الح -ثاني أكبر 
ح��زب على مس��توى اليمن م��ن حيث احلص��ول على 
أصوات الناخبني اليمنيني منذ 1993، وأكثر األحزاب 
اليمنية تنظيماً، واألبرز حضوراً في الساحة اليمنية- 
قد حس��م أم��ره أخي��راً وقرر اخل��روج م��ن التصنيف 
اإلس��المي ال��ذي »طارده« منذ نش��أته ف��ي 13 أيلول 

1990، والتحول إلى حزب مدني.
في أحدث رؤية صادرة عن قيادته احلالية يؤكد 
حزب اإلصالح على وضوح الرؤية لديه وفقاً للمشروع 
الوطني ال��ذي تعاد صياغت��ه بعد كل األح��داث التي 
م��رت بها الب��الد، بدءاً م��ن الثورة ف��ي 2011 وانتهاء 
باحلرب التي تش��نها احلكومة اليمني��ة مبعية قوات 

التحالف الس��تعادة الدولة بعد أن سقطت في انقالب 
احلوثيني وصالح في 9/21/ 2014.

هذه الرؤية بحس��ب قي��ادات في احلزب ليس��ت 
وليدة اليوم بل نتيجة تسعة أشهر من النقاشات. لكن 
الس��ؤال الذي يفرض نفسه هنا: ملاذا في هذا التوقيت 
بالضب��ط خرجت ه��ذه الرؤي��ة؟ وما أهمي��ة ونوعية 
التغيير الذي ستحدثه هذه الرؤية في أوساط احلزب 

واملجتمع؟
ح��زب اإلص��الح ال��ذي خ��اض س��ت انتخاب��ات 
بفاعلي��ة، واش��ترك ف��ي الثورة الس��لمية ع��ام 2011 
بكل ثقله، عاد ليعرف بنفس��ه بعد مرور 26 عاماً على 
تأسيس��ه، وليجي��ب عن س��ؤال: هل اإلص��الح حزب 
سياس��ي أم جماعة دينية؟ فجاء ف��ي رؤيته اجلديدة 
أنه »حزب سياسي«، وهذا التعريف من ناحية موجه 
للجمهور الداخلي للحزب، مما يس��تدعي إعادة تأهيل 
ك��وادر احلزب وأف��راده حت��ى يكونوا عل��ى وعي تام 

بطبيعة العمل الذي يقومون به.
أما إن كانت إعادة تعريف احلزب لنفسه موجهة 
لإلقليم فهو تأخر كثيراً، فكيف به يؤيد عاصفة احلزم 
والكثي��ر م��ن أفراده يش��اركون في مختل��ف اجلبهات 
الس��تعادة الدولة اليمنية إلى ج��وار اجليش الوطني 
وق��وات التحالف، ومن يقاتلون معه ويس��اندونه في 
حربه الوطني��ة يجهلون ما إذا كان حزباً سياس��ياً أو 

جماعة دينية. 
على املس��توى اإلقليمي الرس��مي هن��اك تهميش 
ل��دور اإلص��الح، وهذا م��ا جعل احلزب يعي��د تعريف 
نفس��ه ألصدقائ��ه اجلف��اة، لك��ن ال أحد ف��ي الداخل أو 
اخلارج يس��تطيع التش��كيك في احل��زب أو في أدواره 

الوطنية أو أن يصفه بغير صفته السياسية.
أكثر م��ا أثار اجلدل في أوس��اط النخب��ة اليمنية 
هو تعريف احلزب لنفس��ه بطريقة تتناغم مع ارتفاع 
»ال��روح الوطني��ة« ل��دى مختل��ف مكون��ات املجتمع 
اليمني، التي باتت حديث��اً للنخبة منذ حدوث انقالب 
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ذو هوي��ة معادي��ة ومغاي��رة لهوية الش��عب اليمني، 
وهذه مس��ألة أحيت ثأراً تاريخياً مخزوناً في الذاكرة 
اليمنية مع ما بات يعرف »بالهاش��مية السياس��ية«، 
ولذا جاء في تعريف احلزب لنفسه بأنه »حزب ميني 
املنبت واجل��ذور، وهو امتداد حلركة اإلصالح اليمنية 

التاريخية« )...(.
ف��ي النقاش��ات اليمني��ة لرؤي��ة اإلص��الح قي��ل: 
»ل��و أن اإلصالح ق��د تغير قبل هذه الفت��رة«  لكان هذا 
التغيير س��يتم اعتباره من باب الترف ال أكثر، وال شك 
أن الظ��روف الت��ي مرت به��ا اليمن واملنطق��ة هي التي 
استدعت هذا التغيير، واحلاجة أيضاً هي التي دفعت 
اليه، ونستطيع القول إن التغيير الذي مير به اإلصالح 
اليوم ناجتاً عن حراك سياس��ي وثقافي داخلي، وعن 
ضغط كوادره الش��ابة الواعية التي تريد الذهاب إلى 

املستقبل متخلية عن األيديولوجيا.
إن ت��رك األيديولوجي��ا يوج��ب عل��ى احل��زب أن 
يح��دد له نوعني من اخلطابات: خطاب موجه للداخل 
يتس��م باإلقن��اع والعاطف��ة، حتى ال يضع��ف احلزب 
أو يتع��رض لالنش��قاق، خط��اب قري��ب من املش��روع 
الوطن��ي، معب��ر ع��ن روح وهوي��ة الش��عب، ومرتبط 
بالبرنامج السياسي للحزب. وخطاب موجه للخارج، 
يعتم��د على أس��س اخلط��اب السياس��ي البراغماتي، 
ويحت��رف اللغة الديبلوماس��ية التفاوضية املُطمئنة، 
عل��ى أن يبتع��د هذا اخلطاب ع��ن لغة اإلنش��اء ولغة 
اخلطابة التقليدي، وعن املفردات املعادية واملستفزة، 
منطلق��اً م��ن مصال��ح الش��عب اليمني، وعالق��ة األمة 

اليمنية باألمم األخرى.
كم��ا أن من الواج��ب أن ال تكون الرؤي��ة اجلديدة 
مج��رد ترضي��ة جل��زء م��ن النخب��ة ف��ي احل��زب، وال 
الدول��ي  املجتم��ع  أم��ام  احل��زب  ص��ورة  لتحس��ني 
والتحالف واخلليج، بل بداية لتطوير وحتس��ني أداء 
احلزب على كافة املستويات، والتهيئة للمؤمتر العام 
اخلامس، والذي سيحدد مصيره؛ فإما أن ينهض وفقاً 
ألس��س هذه الرؤية، أو أن يذهب إلى األرشيف كغيره 

من األحزاب العتيقة.
أما على املس��توى اإلقليم��ي فق��د مت التأكيد على 
ض��رورة تعمي��ق الش��راكة ب��ني اليم��ن والس��عودية 
وبقي��ة دول مجلس التعاون، وضرورة ضم اليمن إلى 
املجل��س والتأكيد على قدرة اليم��ن على لعب دور في 
إرساء األمن واالستقرار في منطقة القرن األفريقي، مبا 
ينعكس عل��ى املنطقة في محاربة القرصنة والتهريب 

واإلرهاب.{

مجلس اإلفتاء األوروبي
يدعو إلدماج مسلمي أوروبا بمجتمعاتهم

دع��ا املجل��س األوروب��ي لإلفت��اء والبح��وث إلى 
األوروبي��ة  مبجتمعاته��م  املس��لمني  اندم��اج  تعزي��ز 
لتحقيق مش��اركة فاعلة تكفل حقوقهم، وتساعد على 
الوف��اء بواجباتهم، وذل��ك في ختام مؤمت��ر عقده  في 

مدينة إسطنبول التركية.
وأوصى البيان اخلتامي املؤسس��ات اإلس��المية 
في أوروبا مبواصلة العمل من أجل االندماج اإليجابي 
ف��ي املجتمع املدني، واملش��اركة ف��ي مختلف مجاالت 
مؤسس��اته، واإلس��هام في أمن واس��تقرار املجتمعات 
األوروبية، ودعم املؤسس��ات التعليمي��ة التي يرعاها 

املسلمون.
كما شدد املجلس في املؤمتر املنعقد حتت عنوان 
»هدي اإلس��الم في إقرار الس��الم واألم��ان ودفع الظلم 
والع��دوان« على ض��رورة تطوي��ر اخلط��اب الديني، 
ليك��ون معبراً ع��ن خصائص اإلس��الم من الوس��طية 

واالعتدال، ونبذ العنف والتطرف، بحسب البيان.
وطال��ب املؤمتر ف��ي دورته ال�26، الت��ي انعقدت 
ب��ني الرابع والثامن من الش��هر احلالي، بتأهيل األئمة 
واملرشدين تأهيالً يش��مل الدراية بالشرع ومقاصده، 

واملعرف��ة بالواق��ع ومتطلباته، كما دع��ا علماء جميع 
األدي��ان إل��ى إدان��ة التأوي��الت اخلاطئ��ة للنصوص 

الدينية التي تعطي للمتطرفني تبريراً ألعمال العنف.
وأكد املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ضرورة 
أن تدعم احلكومات األوروبية مس��يرة الشعوب نحو 
احلري��ة والدميقراطية، وأن تراجع السياس��ات التي 
ت��ؤدي إل��ى دع��م املمارس��ات االس��تبدادية ف��ي بالد 

األغلبيات املسلمة.
وشارك في املؤمتر عدد كبير من الدعاة والعلماء، 
بينهم األم��ني العام لالحتاد العاملي لعلماء املس��لمني 
الشيخ يوس��ف القرضاوي، ورئيس الشؤون الدينية 
التركي��ة محم��د غورم��از، وخص��ص دورت��ه احلالية 
العن��ف  ناحي��ة  البع��ض  اندف��اع  أس��باب  ملناقش��ة 

والتطرف.
واملجلس هيئة إس��المية متخصصة ومس��تقلة، 
تتك��ون م��ن مجموعة م��ن العلم��اء املس��لمني من عدة 
دول، وتأس��س ف��ي آذار 1997 مبب��ادرة م��ن احت��اد 
املنظم��ات اإلس��المية ف��ي أوروب��ا، ويتخ��ذ م��ن دبلن 

بإيرلندا مقراً له.{

بقلم: فيصل علي

نظام السيسي يواصل قمعه الشرس 
لخنق المعارضة المصرية

حتدثت صحيفة »املوندو« اإلسبانية، في افتتاحية 
له��ا، عن القمع املتواصل في مصر، الذي أصبح وس��يلة 
يس��تخدمها عب��د الفت��اح السيس��ي إلخم��اد األص��وات 
املعارضة. وقد تسارعت وتيرة القمع في الفترة األخيرة، 

وُخصصت له ميزانية خاصة. 
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، إن السيسي يدعم 
بن��اء العديد من الس��جون، منها ما ُجه��ز، ومنها ال يزال 
في ط��ور اإلجن��از، باإلضافة إل��ى اس��تخدام املعتقالت 
والس��جون العس��كرية. وعلى الرغم من أن كل مساعدة 
خارجي��ة تص��ل إل��ى السيس��ي تأت��ي مرفقة بع��دد من 
املطالبات إلرس��اء الدميقراطية في البالد، إال أن العكس 

هو ما يحصل دائماً.
وأش��ارت الصحيف��ة إلى أن��ه على الرغ��م من مرور 
خمس س��نوات على اندالع الثورة الت��ي وضعت نهاية 
لنظام حسني مبارك، إال أن مصر ال تزال غارقة في القمع 
والطغيان واالضطهاد، بل إنه ال توجد فوارق كثيرة بني 
النظام الذي أسس��ه السيس��ي بعد االنقالب، الذي أطاح 
حكم الرئيس محمد مرسي صيف عام 2013، والطغيان 
الذي دام ثالثني س��نة، وأودى بحياة العديد من األرواح 

البريئة، كما تقول الصحيفة.
الب��الد   يحك��م  السيس��ي  أن  الصحيف��ة  وذك��رت 
ويواص��ل قمع��ه الش��رس ال��ذي يضّي��ق اخلن��اق على 
املعارضني. ولتطبيق هذه اآللية، دّعمت احلكومة شبكة 
س��جونها ف��ي الس��نوات الث��الث املاضية؛ وذل��ك ببناء 
عش��رات السجون األخرى، التي يتعرض فيها السجناء 
للتعذي��ب والقت��ل. وع��الوة على ذل��ك، يس��تخدم نظام 
السيسي املعتقالت والسجون العسكرية لهذا الغرض. 

ونقلت عن الباحث في الش��بكة العربية ملعلومات 
حقوق اإلنس��ان، أحمد جمال زيادة، أنه رصد في تقرير 
مفصل حول وضع السجون في مصر، شهادات تقشعّر 
له��ا األب��دان ح��ول انته��اكات النظ��ام. وس��لط التقرير 

الض��وء على أهم ه��ذه الش��هادات، من بينه��ا تلك التي 
أدلى بها إس��الم جليل، الذي اعتقل بس��بب تهمة ُملّفقة، 
وكان ف��ي عداد املفقودين مل��دة 122 يوماً، تعرض فيها 
لش��تى أن��واع التعذيب. كم��ا مت احلكم علي��ه باإلعدام، 

لكنه جنا بفضل ضغوط منظمة العفو الدولية.
يضطه��د  النظ��ام  ف��إن  أخ��رى،  لش��هادة  ووفق��اً 
املعارضة السياس��ية بدرجة أول��ى، محاوالً إخفاء هذه 
اجلرائ��م البش��عة. وجتدر اإلش��ارة إل��ى أن هناك 106 
آالف س��جني، بينهم 60 ألف سجني سياسي، يحاولون 

الصمود حتت وطأة التعذيب والظروف البائسة.
وأك��دت الصحيف��ة أن الس��جون في مص��ر ال توفر 
للقابع��ني وراء قضبانه��ا أبس��ط احلق��وق األساس��ية، 
مثل زيارات احملامني أو إرس��ال املواد الغذائية، هذا إلى 
جانب عمليات االغتصاب وكل أنواع التعذيب. وعالوة 
على ذلك، ال يتمتع املعتقل��ون بالرعاية الطبية، ما أدى 

إلى وفاة العديد منهم.
وجت��در اإلش��ارة إلى أن كل ه��ذه اجلرائ��م ُترتكب 
حتت مظلة النظام، الذي ال يس��مح للسلطة التشريعية 
وال حتى القضائية باالس��تقالل عنه. كما أن هذا النظام 
يتمت��ع في��ه اجلي��ش بصالحي��ات مطلق��ة، خّولته في 
الكثي��ر م��ن األحي��ان انته��اك القوان��ني والتع��دي على 

حقوق اإلنسان.
قال��ت  االقتص��ادي،  الش��أن  ع��ن  احلدي��ث  وف��ي 
الصحيفة إن الش��عب املصري يعاني من الفقر؛ بس��بب 
غ��رق الب��الد في أزم��ة خطي��رة؛ نظ��راً للتراج��ع احلاد 
للس��ياحة، وعدول املس��تثمرين األجانب ع��ن مواصلة 
إنشاء مشاريع في هذا البلد املضطرب. ونتيجة النهيار 
االقتص��اد، تق��دم السيس��ي بطلب متويل م��ن الوكاالت 
الدولية؛ حي��ث طلب مؤخراً قرضاً يص��ل إلى 12 مليار 
دوالر م��ن صن��دوق النقد الدول��ي؛ من أجل س��ّد بعض 

العجز في املوازنة.
عن  الصحيفة  وحتدث��ت 
اجليوس��تراتيجية  األهمي��ة 
حليف��اً  ُتع��ّد  حي��ث  ملص��ر، 
ض��د  احل��رب  ف��ي  رئيس��ياً 
تنظي��م الدول��ة، الت��ي جعلت 
املجتمع الدولي يغض الطرف 
ع��ن جت��اوزات الس��لطة. لكن 
»يج��ب أال ميّث��ل ذل��ك عائق��اً 
بإصالح��ات  املطالب��ة  أم��ام 
دميقراطي��ة في البالد، خاصة 
القض��اء  باس��تقالل  املطالب��ة 
اإلنس��ان،  حق��وق  واحت��رام 
حت��ى ال تواجه مصر حتديات 
قال��ت  كم��ا  صعوب��ة«،  أكث��ر 

الصحيفة.{
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المرّبي الرائد.. بسام الطّراس
هل حقاً هو إرهابي؟!

ه��ل حق��اً كان يتخف��ى بلب��اس الطيب��ة والعل��م 
والتربية؟!

هل حقاً هو من اتباع تنظيم الدولة اإلسالمية في 
العراق والشام »داعش«؟!

هل حقاً نحن س��طحيون إلى ه��ذا احلد ليخدعنا 
كل هذه األيام بل األشهر ال بل السنني؟

ال أدري كي��ف أس��تطيع أن أجي��ب ع��ن كل ه��ذه 
األس��ئلة، وأن��ا ال��ذي كن��ت متابع��اً جلمي��ع حلقات��ه 
اإلذاعي��ة ومحاضراته وبرامج��ه التلفزيوني��ة.. وأنا 

الذي تتلمذت على فكره..
ال أدري كيف استطاع هذا اإلرهابي الدولي الكبير 
أن يصنع مني إنس��اناً محباً لوطنه، يعمل على رفعة 

شأنه في احملافل العربية والدولية!
أصول وأجول، وجتول معي اخلواطر والذكريات، 
وال أج��د بقرب��ه إال كل جمي��ل وجذاب، وأعي��د التركيز 
على كل حرف كان يتلفظ به في محاضراته ودروسه 
التوعوية، ال أجد إال الصدق في املقال، واحلرص على 
أن يع��ي كل منا ما يريد أن يقوله لنا، والتأكد أن تكون 

رسالته وصلت إلينا بكل شفافية ووضوح.
أع��ود إلى ملفاتي القدمي��ة، ال أجده إال داعيَة حب 

ووفاء..
أغوص ف��ي أعماق دفات��ري، أراه محباً لألجيال، 

حريصاً على أبنائنا كحرصه على أوالده.
أح��اول أن أس��تذكر من��ه حلظة خ��داع أو مراء، ال 

أجد..
أتنفس نفساً عميقاً، وكأن الهواء انقطع عن رئتي 

والدم توقف عن اجلريان في عروقي.. 
أعود ألبحث من جديد..

أعود إلى حلقاته اإلذاعية التي كنا ننتظر سماعها 
أس��بوعياً ح��ول صناع��ة األبن��اء.. ال أجد إال بس��اطة 
الط��رح وه��دوء األفكار وإنس��انية املربي والوس��طية 

احملببة واالعتدال اجلميل.
مس��تحيل، ال بّد من وجود قطب��ة مخفّية في هذه 

القضية..
باألم��س ق��رأت ف��ي إح��دى الصحف أن��ه مجرم 
خطي��ر، ال بل إن��ه املطلوب رق��م واحد دولي��اً.. ظننت 
لفت��رة وجيزة انهم يتكلمون ع��ن أبي بكر البغدادي أو 

أبي محمد اجلوالني..
ثم في اليوم الثاني قرأت في الصحيفة نفسها أن 

قضيت��ه لبنانية مائة في املئة، فاطم��أن قلبي إلى أنه 
ارهابي وطني وليس مجرماً دولياً.

أو  احلزبي��ة  انتماءات��ه  ع��ن  وبحث��ت  ع��دت 
احلركية.. بحثت وبحثت.. فلم أجد، لكنني وجدت أن 
محبيه هم من جميع األح��زاب والتيارات واجلماعات 

والتنظيمات.
ع��دت وبحث��ت م��ن جدي��د، فوجدته ينتم��ي إلى 
مؤسس��ة الدول��ة، إل��ى دار الفت��وى، ال��دار الوطني��ة 
اجلامعة جلميع اللبنانيني، وجدته مفتياً سابقاً لفرع 
من فروعه��ا ومنطقة عزيزة من لبنانه��ا، مفتياً ملنطقة 

راشيا في البقاع الغربي من لبنان.
كيف ذلك؟ مفٍت وإرهابي!

رجعت إلى س��يرته الذاتي��ة، وجدته فيها مفخرة 
م��ن مفاخ��ر األمة، فهو حاص��ٌل على دكت��وراه بدرجة 

امتياز باإلدارة التربوية والقيم االسالمية.. 

ع��دت إلى خبرات��ه املهنية، فوجدتها ُتش��ّرف كل 
إنس��ان، من مفٍت سابق الى مدير للمدارس ومستشار 

تربوي وصانع للقادة.
تعمق��ت أكثر، لعلّي أجد ثغرة أتس��لل من خاللها 
لك��ي أثب��ت عليه التهم��ة واجلرمية، فوجدته أس��تاذاً 
ملادة حقوق اإلنس��ان ونظم احلض��ارة وتنمية املوارد 
البش��رية في كبريات اجلامع��ات اللبنانية، كجامعة 

اجلنان واجلامعة اليسوعية واجلامعة االنطونية.
يا سادة، يا كرام..

بعد طول عرض وعناء، أستطيع أن أجزم وأقول 
بكل فخر واعت��زاز، إن صاحبنا تهمت��ه الوحيدة حبه 

ألمته ودينه ووطنه..
أن دكتورنا أصبح في مصافِّ املؤثرين بشريحة 

كبيرة من املجتمع اللبناني.
أن مرّبينا قال يوماً ألحدهم: »مع كرهي واحتقاري 
لك��م«، ملا غاص��ت أيديه��م بدم��اء أهلن��ا وإخوتنا في 

سوريا، بعد معارك القتل والتنكيل والتهجير هناك.
فاألس��تاذ األكادميي يدفع ضريبة الوفاء والعزة 

والكرامة..
لقد قلت لنا يوماً يا دكتور بسام: »يخطئ كثير من 
الناس حني يظن أن الصفر له قيمة، فال قيمة للصفر إال 
بوجود رقم آخر، ولذلك ال يجب على املس��لم أن يكون 

صفراً، بل يجب أن يكون رقماً صعباً فاعالً منتجاً«.
نعدك يا ش��يخنا وحبيبنا أن ال نكون أصفاراً بعد 
اليوم، فطالب��ك ومحبوك لن يرضوا الدنّية في دينهم، 

ولن يرتضوا الظلم الالحق بهم وبساحتهم.
نعدك بأنك س��تخرج من س��جنك ح��راً عزيزاً كما 

كنت وستظل..
نعدك أيها الش��يخ اجللي��ل، أيها املفت��ي واملربي 

د الطَرّاس. ام محَمّ الكبير، أيها الداعية الدكتور بَسّ
مع محبتي وتقديري.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ُرَحماُء بيَنهم
ٌة وِغْلظٌة على أعداء الدين، وَرأفٌة ورحمٌة باملؤمنني، كذلك هم صحابُة خامت األنبياء  ِشَدّ
هم ع���ّز وجّل في قول���ه الكرمي: }محَمٌد رس���وُل الل���ِه والِذين  واملرس���لني. وق���د أْثن���ى عليهم ربُّ
عًا ُس���ّجدًا َيْبتغون َفْضاًل م���ن الله ورضوانًا{  مع���ُه أِش���ّداُء على الُكّفاِر ُرحم���اُء بيَنهم تراُهم ُرَكّ

الفتح-29.
هم، وُمَهُجهم َثَمُن فتوِحهم، ُيسابقون املوت إلى لقاِء عدوهم،  في احَلْرب أرواُحهم على أَُكِفّ
يطلبون الشهادة ويرجون أن يكون موُتهم َقبَل إخوانهم! وفي أيام الّسالم محبٌة وِوئام، وَدماَثُة 

أخالق، وخشوٌع ودعاء، وإشراٌق وصفاء.
ذل���ك مَثُله���م ف���ي القرآن الك���رمي، ومثُلهم في اإلجنيل َك���َزْرٍع مَنا وأَْيَنع وَق���ِوَي َوَغُلظ، ثم 
ة م���ن الناظرين، يقول الله تعالى:  اس���توى على ُس���وِقِه، ُيعجُب اخلاّصَة من الزارعني، والعامَّ
}ذل���َك َمَثُله���م في الّت���ْوراِة وَمَثُلهم في اإلجنيِل كَزْرٍع أخرَج َش���ْطأَُه َفآَزَرُه فاْس���َتْغَلَظ َفاْس���َتوى 
ّراع...{ الفتح-29 يقول العلماء: »إن الرس���ول األكرم ] قاَم وَحدُه باِدَئ  على س���وِقِه ُيْعِجُب الزُّ
���ْطُء )الفروع( هم أصحاُبه  ذي ب���دء، ث���م ق���ّواُه الله تعالى مبن معه، فالّزارُع هو النبّي ] والَشّ

الكرام.
لق���د َشْعش���َعت الرحمُة في قل���ِب النبي وجتّلت في ِصلتِه بأصحابه وبس���ائر العباد، فقال 
وا ِمن  الل���ُه تعال���ى في���ه: }َفِبم���ا رحمٍة من الله ِلن���َت َلُهم ولو كنَت فّظ���ًا َغليَظ القل���ِب اْلنَفُضّ
حول���ك{ آل عم���ران-159، وق���د أخبر النبي ] عن نفس���ه بقوله: »إمنا أنا رحم���ٌة ُمهداة« رواه 

البيهقي، وقال كذلك: »إمنا أنا لكم ِمْثُل الوالد للولد« رواه ابن ماجه.
حمة، ومن  لت قل���وُب الصحابة من الَقْس���وة إل���ى الرَّ وِبُصْحَب���ة النب���ّي املصطف���ى ] حتوَّ
الِغْلظ���ة إل���ى الّرأف���ة، قال له يومًا قيُس بن عاصم: يا رس���ول الله ما ُوِلَدت ل���ي ابنٌة إال َوأَدُتها 
ِس���وى ُبَنّي���ة ولدتها أُمها وأنا في س���فر، فلما عدُت َذَكرت أنها ولدت ابنة ميت���ة، لكنها أْوَدَعتها 
نًة فاستحسنُتها وقلت: من هذه؟ قالت: هذه  عند أخوالها حتى كبرت، فأدخْلُتها منزلي متزَيّ
حمة  ر نبيُّ الرَّ ابنت���ك! وهي التي أخبرُتك أنها ُول���دت ميتة، وهي َتصيُح: أَتتُركني هكذا؟ َفَتأثَّ

] وقال: »من ال َيرَحم ال ُيْرَحم، ومن ال َيْغِفر ال ُيْغَفر له« أخرجه أحمد. 
إن م���ن كان يش���كو َقس���َوًة ف���ي قلبه وِغلَظًة في نفس���ه وَفظاَظًة في ِلس���انه َفْلَيْمَس���ْح َرأس 

اليتيم، ولُيطعم املسكني، وْلُيْحِسن إلى البائس الفقير.
عي املوّدة والّرحمة وبني أضلعه قلٌب كاحِلجارة أو أش���ُدّ قس���وة، ال  إّن م���ن املؤمن���ني من َيَدّ
���م مِلفُج���وع، وال َيل���ني حملروم، وال َيخِف���ُق حملبوٍب َمْكروب! ول���و نظر إلى َخْل���ِق الله َلَوَجد  يتألَّ
ياح، واحلجارة  جماداٍت أرَقّ منُه وأرَحم! فالسماء تبكي ِبَدمع الَغمام، واألرُض حِتنُّ بحفيف الرِّ

تها وطواعيتها!. ر األنهار، فيا ليته ُيحاكي بعض املخلوقات في ِرقَّ تِرقُّ بتَفجُّ
ة على روح اإلميان، ومن األسس  إن التراحم بني اأَلْصحاب واخِلاّلن هو من الَعالئم الدالَّ
الت���ي َيْنَه���ض عليه���ا الُبني���ان، ف���كأن املتراحم���ني أَغص���ان ُمْزهرة انبَثق���ت من َدوح���ٍة واحدٍة، 
ة َمن َفرغ قلبه من الرحمة! ِإذ ال ُأخّوة م���ن غير رحمة وال تعاون من غير  وكي���ف ينُش���د اأَلخ���وَّ

مرحمة!
إّن الّرحم���ة لفظ���ٌة صغيرة في َمبناها كبي���رة في معناها، وبني لفظها ومعناها من الَفْرق 
راب والّسحاب، ولو تراَحَم الذين َيزُعمون  كما بني الفجر الكاذب والفجر الّصادق، وما بني التُّ
اأُلخّوة ويرفعون لواَءها حملت الّرحمُة ِشقاَقُهم وحتاُسَدهم وتداُبَرهم كما مَيُحو لساُن الّصباح 

ِمداَد الظالم! ولكن هيهات!<

بقلم: وسام احلجار

الغنوشي:
عصر الحكم الفردي والزعيم األوحد انتهى

أكد رئيس حركة النهضة التونس��ية الش��يخ راش��د 
الغنوش��ي، رفضه فك��رة اس��تمرار نظام الرئيس بش��ار 
األسد في سورية، محّمالً إيران مسؤولية بروز املتطرفني 

في سورية والعراق.
وقال الغنوشي، بحس��ب ما نقلت صحيفة »القدس 
العرب��ي« إن��ه ال ميك��ن أن نتصور أن الش��عب الس��وري 
ال��ذي ُعجن عجناً وطحن طحن��اً ميكن أن يعتقد أن نظام 
األسد هو مستقبله، أو أن عائلته وابنه هم َمن سيحكمون 

سورية، هذه خرافة.
واعتبر أن املنطقة في حالة مخاض شديد؛ ألن هناك 
عصراً انتهى وآخر يولد، فعص��ر احلكم الفردي والزعيم 
األوح��د كله انته��ى، والبح��ث اآلن ع��ن البدي��ل، وهناك 
ش��عوب متّر في حال��ة فوضى ب��ني املاضي واملس��تقبل 

واحلاضر.
وتوق��ع الغنوش��ي مرور فت��رة طويلة قب��ل حتقيق 

التغيير املطلوب.
وفي تعليقه على ظهور »تنظيم الدولة« الذي يقاتل 
في س��ورية والعراق، قال الغنوشي: إن اإلسالم اآلن في 
حالة غضب، والغاضب أحياناً يخرج عن طوره، ويعّبر 
تعبي��رات غير معقول��ة، حتى تخاله مجنون��اً، ما حصل 
��نة في العراق وس��ورية  وما تع��رض له املس��لمون السُّ

يخل العقل.
وأض��اف أنه عندما يفهم الناس أن��ه ليس باإلمكان 
تش��ييع س��ورية والعراق، عندما تفهم إيران هذا، ويفهم 

اآلخرون، عندئذ فإن املجانني لن يبقى لهم مكان.
واعتب��ر زعيم حركة النهضة أن م��ا يجري في ليبيا 

ميثل خطراً على اإلقليم كله، خاصة تونس واجلزائر؛ ألنه 
حتى من الناحي��ة االقتصادية ف��إن وضعنا االقتصادي 
س��ّيئ، وليبيا كانت املتعاون الدول��ي الثاني مع تونس، 
وتس��توعب ما ال يقل عن 300 ألف عامل تونسي، وليبيا 
أصبحت مركزاً لتدريب الش��باب التونسي على اإلضرار 

بليبيا وتونس واملنطقة.
وأك��د أن احلل في ليبيا لن يكون إال عبر التوافق بني 

جميع األطراف، مبا في ذلك رجال النظام السابق.
وأقر الغنوش��ي باحتمالية تقسيم ليبيا، لكنه أشار 
إلى أن التقسيم ستتجه فيه األمور نحو الوحدة، اإلسالم 
في حالة صعود، وس��يوحد املنطق��ة، ال أحد عاقالً يقول: 
إن اإلسالم في حالة خمول وتراجع، بل سيوّحد املنطقة.. 

وكما وّحدها أول مرة سيوحدها مرة أخرى.{

تحالف دعم الشرعّية بمصر:
الغضب الشعبي قادم

دع��ا التحال��ف الوطني لدعم الش��رعية ورفض االنقالب في مصر ألس��بوع ث��وري جديد، وصفه 
بالغاضب، حتت عنوان »ال إلعدام الغالبة واملظلومني«، ضمن املوجة الثورية »ارحل«.

وش��ّدد -في بيان له مس��اء اخلمي��س- على أن »الغضب الش��عبي قادم، وس��تعيش مصر أياماً 
مشهودة في تاريخها، تنتصر لهتاف الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية«.

وقال: »بدالً من احلفاظ على أموال الش��عب الذي بالكاد يجد كيس س��كر، ووقف فرض الضرائب 
وارتف��اع األس��عار، أضاع ال�)...( السيس��ي مال الش��عب في احتفالي��ة ضخمة لبرمل��ان باطل، وباع 
أراض��ي الدولة باملخالفة للقانون مللك البحرين، وفّرط بحدودن��ا البحرية مع اليونان وقبرص، رغم 

أن خيانته لتيران وصنافير املصريتني لم جتّف«.
وأضاف التحالف: »رسالتنا لكل املصريني أن مصر تعيش أياماً صعبة، وعودتها ملكانتها ودورها 
ف��ي حماية األمن القومي املصري والعربي حتت��اج يداً واحدة ونوايا صادقة وإرادة قوية؛ لتخليصها 
من أزماتها االقتصادية واملظالم التي تزداد، وذلك عبر إزاحة السيس��ي، الذي يقتل املصريني بأحكام 

اإلعدام والتصفية والفقر واملرض والبطالة والظلم«.{
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وخت��م قائالً: أيها الش��ركاء في الوط��ن نحن ُنظلم 
وأنتم ترون ذلك بأِمّ أعينكم.

- الرسالة الثالثة إلى وسائل اإلعالم: أنتم أقسمتم 
على ميثاق الشرف أن تنقلوا احلقَّ كما هو. وكثير منكم 
حاف��ظ للقس��م، ولآلخري��ن نق��ول ال تنكثوا هذا القس��م 

ملآرب شخصيَّة، ومبالغ ماليَّة.
- الرس��الة الرابعة وجهها إلى األحرار والش��رفاء 
وأه��ل الدكت��ور بس��ام واملوقوف��ني ظلم��اً وعدوان��اً في 
نا لن نتوقف، ونحن ندرس الوقت  السجون. نعدكم بأنَّ
املناس��ب ِلُنْظِه��َر اعتراضن��ا ومطالبتن��ا بحقوقنا، ولن 

نتوقف حتى حتقيق مطالبنا.
كلم��ة اجلماع��ة اإلس��المية ألقاه��ا نائ��ب رئي��س 
املكت��ب السياس��ي الدكتور بس��ام حم��ود، حّمل خاللها 
مس��ؤولية ما آل��ت إليه ظ��روف الطائفة إل��ى املرجعية 
السياسية الرس��مية، وهذه االزدواجية في التعامل مع 
أبناء البلد الواحد مرفوض��ة ولم تعد مقبولة... فغيرنا 
يهدد ويتوعد القوى األمنية، ويعتدي عليها، ويس��حب 
سالحها، ويبني الدويلة داخل الدولة، وال يستطيع أحد 
وصمه باإلرهاب، بينما الدكتور بسام الطراس وشبابنا 

تنتظرهم شماعة اإلرهاب ألبسط األمور. 
وش��دد على رف��ض أي إخالل باألم��ن أو أي اعتداء 
على القوى األمنية أو املواطنني واألبرياء داخل الساحة 

اللبنانية.
وطالب بإطالق س��راح الدكتور بس��ام طراس إلى 
حني ثب��وت أي تهم��ة عليه عم��الً بالقاع��دة القانونية: 

»املتهم بريء حتى تثبت إدانته«.
وف��ي كلم��ة عائلة الدكت��ور بس��ام الط��راس، التي 
ألقاها جنله عمير ذكر فيها: أخالق وسلوك والده، وكيف 
رباهم على املبادئ واألخالق احلس��نة، وطالب باإلفراج 

السريع عنه لكونه بريئاً من التهم املنسوبة إليه.

أقامت هيئة علماء املس��لمني واجلماعة اإلسالمية، 
ومؤسس��ات املجتم��ع املدن��ي اعتصام��اً تضامني��اً مع 
الش��يخ الدكتور بس��ام الط��راس املعتقل ل��دى األجهزة 
األمنية، وذلك أمام السراي احلكومي في ساحة رياض 
الصل��ح، إمياناً منه��م بب��راءة الدكتور بس��ام الطراس 
م��ن الته��م املوجهة إليه؛ فق��د كان من أوائ��ل من حارب 
التط��رف الفك��ري، واالنح��راف الس��لوكي، ومس��يرته 

العلمَيّة والدعوية تشهد بذلك.
وتناوب على الكالم كل من:

- رئي��س هيئ��ة علماء املس��لمني الش��يخ أب��و بكر 
الذهبي.

- نائب رئيس املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية 
الدكتور بسام حمود.

 - عائلة الشيخ بسام الطراس ألقاها جنله الدكتور 
عمير.

ألق��ى الش��يخ أبو بك��ر الذهبي رئيس هيئ��ة علماء 
ه فيها أربع رسائل: املسلمني كلمة وَجّ

- الرس��الة األولى إل��ى العقالء من أهل السياس��ة 
املؤمتن��ني عل��ى حماي��ة لبن��ان: ه��ل بسياس��ة الكي��ل 
مبكيال��ني، وترِك الس��الح بي��د فريق يس��تقوي به على 

اآلخرين يكون احلفاظ على مصالح البالد والعباد؟!
- الرس��الة الثانية إلى األحرار من ش��ركاء الوطن: 
ل  إنَّ هيئ��ة علماء املس��لمني أسس��ت لرف��ع الظل��م، وأَوّ
ما ب��دأت فيه مناصرة الش��عب الس��وري املظلوم، ومن 
أول القضاي��ا التي تبنته��ا الهيئة املس��اهمة في إطالق 
س��راح مختطف��ي أعزاز، كما أس��همت في مل��ف راهبات 
معلول��ة، ومل��ف أس��رى اجلي��ش والق��وى األمني��ة في 
عرس��ال وأخرج��ت 11 جندياً، ولم تس��أل ف��ي ذلك عن 
دين وال طائفة وال مذهب، ولكن فعلنا ذلك باس��م الدين 

واإلنسانيَّة واملبادئ فيها.

اعتصام تضامني مع الشيخ الطراس في ساحة رياض الصلح

أنشطة

مؤتمرات إسطنبول.. القيم المضافة وأزمات العالم اإلسالمي
أن تسافر من بيروت الى اسطنبوبل حلضور مؤمتر، 

أمر عادي بل طبيعي.. 
لكن أن تس��افر إلى اس��طنبول لتحضر مؤمترين في 

نفس الوقت، فإنه ضرب من اجلنون.
فخ��الل ي��وم واح��د، انعقد ف��ي اس��طنبول مؤمتران 
كبي��ران، املؤمت��ر األول كان امللتق��ى الثام��ن لل��رواد ف��ي 
العالم االس��المي، ال��ذي ينظمه االئت��الف العاملي لنصرة 
القدس وفلس��طني، بهدف حش��د طاقات األمة اإلس��المية 
جتاه قضية القدس واملس��جد األقصى املبارك.. وتضامناً 
م��ع الش��يخ رائ��د صالح، األس��ير ف��ي س��جون االحتالل 

االسرائيلي ودعماً للمرابطني في ساحات األقصى..
احتش��د في ه��ذا امللتقى أكثر من خمس��مائة ناش��ط 
وناش��طة م��ن كافة ارج��اء املعم��ورة، حاملني ف��ي قلبهم 

حبهم للمسجد االقصى وفلسطني. 
أم��ا املؤمت��ر الثاني ف��كان مؤمتر »منتدى الش��رق.. 
ملتقى إس��طنبول 2016« بحضور نخبة من السياسيني  
واخلبراء وأصحاب الفكر في املنطقة، ملناقش��ة مس��تقبل 
النظ��ام اإلقليمي في مرحلة ما بع��د األزمات احلالية التي 

تواجهها منطقة الشرق األوسط.
ومنتدى الشرق هو مؤسسة عاملية مستقلة، يرأسه 
االعالم��ي واملفك��ر العربي وض��اح خنفر، رئيس »ش��بكة 
اجلزي��رة« الس��ابق، ويهدف إلى ترس��يخ قي��م التواصل 

واحلوار والدميقراطية بني أبناء منطقة الشرق. 
ش��ارك ف��ي مؤمتر منت��دى الش��رق أكثر م��ن خمس 
وستني ش��خصية قيادية من منطقة الشرق، على رأسهم 
نائب رئيس ال��وزراء التركي نعم��ان كرتلموش، إبراهيم 

الدكت��ور  أردوغ��ان،  الترك��ي  الرئي��س  مستش��ار  كال��ن 
املنص��ف املرزوقي الرئيس لتونس��ي الس��ابق، امين نور 
رئيس حزب الغد املص��ري، علي العريض رئيس الوزراء 
التونس��ي الس��ابق، عبد الباس��ط س��يدا، برهان غليون، 
عم��رو دراج، دايفد هرس��ت، فهمي هوي��دي، يحيى حامد 
وغيره��م الكثير من أهل الفكر والسياس��يني الترك والكرد 

وااليرانيني. 
فلننطل��ق من مؤمت��ر الرواد الذي تخللت��ه الكثير من 
الكلمات والن��دوات، كانت ابرزها كلمة نائب رئيس حزب 
العدال��ة والتنمية احلاكم في تركيا ياس��ني أقطاي، الذي 
عبر عن مكانة القدس لدى األمة، وخاصة الشعب التركي، 
وم��ا متثله م��ن مع��اٍن جس��دت حال��ة الس��الم والكرامة 
واالحت��رام، وكيف فش��ل ه��ذا النموذج عن��د احتاللها من 
قب��ل الصليبيني، ثم عاد للق��دس منوذجها بجهود صالح 
الدين األيوبي. وأضاف أقطاي: ما دامت القدس واألقصى 
حتت االحتالل، فإن العالم كله حتت االحتالل، وإن حرية 

االقصى تعني حرية االنسانية وكل العالم. 

ننتق��ل ال��ى فندق عل��ى البوس��فور لنحض��ر مؤمتر 
منتدى الش��رق.. أجمع املتحدثون فيه على التشكيك في 
القدرة على رؤية سيناريوهات ما بعد األزمة، ولفتوا إلى 
أن املنطقة مقبلة على املزيد من األزمات في ظل املعطيات 
احلالية، من اس��تقطاب أيديولوجي ومذهبي واس��تبداد 
وتدخالت خارجية، عدا عن األزمات االقتصادية وصراع 

املصالح بني أطراف املنطقة.
ب��دوره اعتب��ر نعم��ان قورتومل��وش )نائ��ب رئيس 
الوزراء الترك��ي( أن تركيا اصبحت جزيرة كبيرة جلميع 
املظلوم��ني ف��ي العالم، م��ن القرم ال��ى القوق��از والبلقان 
فمصر وس��وريا والعراق، وقال ان ق��وى الظلم في العالم 
قام��ت قب��ل مئ��ة س��نة بتقس��يم بل��دان الش��رق دون أي 
مراجع��ة أو عدل بعد احلرب العاملي��ة األولى، ونقول لهم 

بع��د مئة س��نة: اس��تطعتم ان تقس��موا األرض، لكنكم لم 
ولن تستطيعوا تقسيم قلوب الناس وافكارهم.

وفي مداخلة مهّمة قال رئيس اجلمهورية التونسية 
الس��ابق املنصف املرزوقي: إن املنطق��ة غارقة في أزمات 
معق��دة، وإن دول املنطق��ة ال متتل��ك قراره��ا، وإنها مقبلة 
عل��ى املزيد م��ن األزمات، وإن اآلالم ما زال��ت في بداياتها، 
وإن هن��اك انفجارات للعدي��د من البراك��ني العربية، وان 
هن��اك الكثير م��ن البلدان يخي��ل أن البراك��ني فيها هدأت 
مثل مصر، لكنها س��تعود لالنفجار م��ن جديد وبقوة أكبر 

بكثير.
وختم املرزوق��ي قائالً إن هذه االح��الم التي نتحدث 
عنها الي��وم علين��ا ان نقوم باالس��تعداد له��ا بالتحضير 
لبن��اء املس��تقبل، هذا املس��تقبل ق��د يحتاج الى س��نوات 
وس��نوات، لك��ن نحن مس��تعدون ل��ه بإعداد أجي��ال من 

الشبان والشابات لتحقيق هذا احللم.
وأك��د االس��تاذ وض��اح خنف��ر إل��ى جان��ب ع��دد من 
املش��اركني في املنت��دى، ضرورة تش��كيل »عقد اجتماعي 
عرب��ي جديد«، للخروج من دوام��ة األزمات، وإعادة زمام 
حتديد مصير شعوب املنطقة إليها، يأخذ باالعتبار ثقافة 

املنطقة وتركيبتها السكانية.
عاصم��ة  اس��طنبول،  ف��ي  الطوي��ل  يوم��ي  انته��ى 
احلض��ارة والثقاف��ة األبدي��ة، وع��دت الى فندق��ي محمالً 
بهم��وم وأثق��ال تنوء به��ا اجلب��ال، عازماً عل��ى مواصلة 
العم��ل م��ن أج��ل إع��داد األجي��ال وتهيئتهم ملا بع��د هذه 
األزم��ات واحملن، أجيال تؤم��ن باحلرية وحتياها في ظل 

حكم يحترم اإلنسان واإلنسانية.{
وسام..

جماعة اإلخوان 
تطلق دعوة للتحرك من أجل إنقاذ مصر

أطلق��ت اللجن��ة اإلدارية العلي��ا املؤقتة جلماعة اإلخوان املس��لمني في مصر دع��وة وجهتها إلى 
مختلف فئات الش��عب، بضرورة التحرك من أجل إنقاذ س��فينة الوطن التي أكدت أنها ش��ارفت على 

الغرق.
وقالت في بيان لها يوم اجلمعة: »ال بّد أن تتوحد كل القوى إلس��قاط سلطة االنقالب العسكري، 
وإعادة ضبط دور املؤسس��ة العس��كرية في مهمتها التي حددها الدس��تور، وال ب��ّد من األخذ على يد 
الظال��م حت��ى ننقذ وطننا وأبناءنا، وأن تس��تعيد ثورة 25 يناير زخمها وحش��ودها ف��ي كل ميادين 

وشوارع مصر، حتى يسترد الشعب حريته وكرامته وإرادته وثرواته، التي أهدرها الفاسدون«.
وأكدت جماعة اإلخوان أن ما يجري اآلن من »سياس��ات حمقاء على يد قادة االنقالب العس��كري 
الغ��ادر، واس��تهتارهم بأحوال الش��عب املعيش��ية، وما ميس ضروري��ات حياته، وص��ل إلى درجة 

خطيرة تهدد استقرار البالد، وتقود إلى فشل الدولة وانهيارها بالكامل«.
وأكدت أنها حذرت س��ابقاً - ومعها كل من وصفتهم بالوطنيني الش��رفاء- من خطورة س��يطرة 
العس��كر على مؤسسات الوطن وثرواته دون حس��يب أو رقيب، ما أدى إلى هذا الغالء الفاحش الذي 

يكتوي به املجتمع املصري كله، وما أصاب العملة املصرية من انهيار غير مسبوق.
وأش��ار »اإلخوان« إل��ى أن هناك توقفاً ش��به كامل لالس��تثمار، وتراجعاً كبي��راً للدخل القومي، 

وانتشاراً شديداً للفساد، وانهياراً كامالً للحياة السياسية والبنية االجتماعية.
وأضافت اجلماعة أن »النتيجة احلتمية لهذا االنقالب الغاشم ظهرت واضحة جلية في املعاناة 
الش��ديدة ألغلب ش��رائح املجتمع، كأن املقصود هو تركيع الش��عب املصري وإذالله، وخضوعه لفئة 
من الفاس��دين ال تراعي فيه إاّلً وال ذمة، تنهب األم��وال والثروات وحتصد املاليني واملليارات من قوته 

الضروري، غير عابئة بأي قيم أو ضمير«.
وأردف��ت: »إذا أضفن��ا إلى هذه اجلرائم حج��م االنتهاكات الصارخة ألجه��زة األمن في حق أبناء 
الش��عب، التي تعّد وفقاً للقانون الدولي )جرائم ضد اإلنسانية(، من تصفية وقتل وتعذيب وإرهاب 
ممنهج ضد ش��رفاء الوطن، وهذه السجون املمتلئة بعش��رات اآلالف من خيرة أبناء مصر وشبابها، 

من األحرار والعلماء واملفكرين واملهنيني والطالب واحلرائر«.
وأكمل��ت: »ما زال في جعب��ة االنقالب قرارات جدي��دة تزيد من معاناة الش��عب املصري وآالمه، 
الذي مير بحالة من الغليان، لن يسكنها أو يهدئ منها تغيير وزاري صوري، أو أبواق إعالمية فاسدة 

تبيع لنا األوهام وترّوج األكاذيب، وحتماً سيحدث االنفجار في النهاية إن عاجالً أو آجالً«.{

النائب الحوت يستعرض 
نشاطات الصليب األحمر الدولي في لبنان

النائ��ب  اس��تقبل 
احلوت  عم��اد  الدكتور 
وف��د الصلي��ب األحم��ر 
مت  حي��ث  الدول��ي، 
مختل��ف  اس��تعراض 
امللفات الت��ي تهتم بها 
الدولي��ة ف��ي  املنظم��ة 
التعاون  وأوجه  لبنان 
بينها وبني مؤسس��ات 

اجلماعة اإلسالمية.
الوفد  عرض  ولقد 
الصحي��ة  للخدم��ات 

التي يقدمها للنازحني الس��وريني، ودعم تطوير الس��جون، وملف املفقودي��ن اللبنانيني، واخلطوات التي متت في 
هذا اإلطار.
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كل بضع���ة أيام نس���مع عن جن���اح األجهزة األمني���ة بالقبض على ش���خص ينتمي لتنظيم 
داعش أو غيره. بعد أيام يقضيها املوقوف في زنزانة، الله يعلم أين تكون، ويخضع لتعذيب الله 

أعلم به، تتم إحالته إلى القضاء العسكري الذي بات مختصًا بكل شيء.
بالتزام���ن م���ع اإلحالة إلى القضاء تعمد األجهزة األمنية إلى توزيع بيان إعالمي تكش���ف 
فيه عن مضمون التحقيقات التي أجرتها مع املوقوف، فتصدر حكمها باإلدانة، وُتلزم القاضي 
ال���ذي ُيح���ال إليه املوق���وف التحرك ضمن م���ا توصلت إلي���ه األجهزة األمنية، حت���ى ولو كانت 

اإلفادة التي أدلى بها املوقوف جاءت حتت التعذيب والترهيب.
ه���ي مخالف���ة صارخ���ة وواضح���ة للقان���ون، اعتادتها مختل���ف األجهزة األمني���ة في اآلونة 
األخي���رة دون أن نس���مع صوت���ًا يس���تنكر ه���ذا األداء، ويطلب منه���ا االلتزام بدوره���ا. فاألجهزة 
األمنية هي ضابطة عدلية مكلفة من القضاء املختص وحتت إشرافه بإجراء حتقيقات أولية 
مع املوقوف بانتظار إحالته إلى احملكمة، هي س���لطة تنفيذية وليس���ت صاحبة رأي، وليس لها 
إصدار أحكام. عالوة على ذلك، فالتحقيقات س���رية، واليجب اإلفصاح عن مضمونها لسببني: 
األول ه���و أن املته���م بريء حتى تثبت إدانته من قبل القضاء املختص وليس من قبل مخابرات 
اجليش أو فرع املعلومات أو األمن العام، والثاني حرصًا على سالمة استكمال التحقيق. فكيف 
سيكون احلال إذا تبنّي الحقًا أن االتهامات التي توصلت إليها األجهزة األمنية ونشرت وسّربت 
هذه االتهامات على املأل الصحة لها، أو أنها أخذت من املوقوف حتت التعذيب، أو.. من يعّوض 

للموقوف سمعته التي لطختها األجهزة األمنية؟! 
آخ���ر حلقات جتاوز األجه���زة األمنية صدر من مخابرات اجليش قبل يومني، حني أصدرت 
بيان���ًا إعالمي���ًا كش���فت في���ه عن اجلرائ���م التي ارتكبه���ا املوقوف عماد ياس���ني. لم ين���س البيان 
اإلشارة إلى أنه متت إحالة املوقوف للقضاء املختص. يبقى السؤال: ما احلاجة للقضاء طاملا 
أن املخاب���رات أص���درت حكمه���ا املبرم وأعلنته على املأل، هل يجرؤ ق���اض على تبرئة املوقوف إذا 
تبني له بطالن االتهامات امُلس���اقة إليه في ظل املعلومات التي مت الكش���ف عنها؟ ألن ُيقال بأن 
القاضي بّرأ مجرمًا ولو تبنّي كذب االتهامات؟ هل باتت وظيفة القاضي تنفيذ األحكام الصادرة 
ع���ن األجه���زة األمني���ة، أم أن األصل ه���و أن تلتزم األجه���زة بدورها وتقدم خالص���ة حتقيقاتها 
األولية بس���رية للقاضي الذي ينظر في مدى صحة هذه التحقيقات ويستكملها للوصول إلى 

القناعة الكاملة التي يبني عليها حكمه؟
األم���ر نفس���ه حصل قبل أس���ابيع م���ع املفتي الدكتور بس���ام الطراس، ح���ني مت توقيفه من 
قبل األمن العام بالتزامن مع تس���ريبات تش���ير إلى عالقة الش���يخ مبتورطني في تنفيذ تفجير 
كسارة في زحلة. أتبع األمن العام تسريباته ببيان رسمي ضّمنه مضمون التحقيقات »السرية«. 
لك���ن ونتيج���ة التوت���ر الذي أحدثه توقي���ف الطراس، توّجه القاضي بنفس���ه إل���ى نظارة األمن 
العام واس���تمع إلفادة الطراس، ومّلا لم يجد ما يس���تدعي التوقيف أمر بتركه بس���ند إقامة. لم 
يتوقف األمر عند هذا احلد، وكما بات معلومًا اس���تلم الدّفة فرع املعلومات الذي أوقف الش���يخ 
طراس مرة ثانية، مترافقًا مع ضّخ جديد للتسريبات. هذه املرة لم يعد األمر متعلقًا بتفجير 
كس���ارة، ب���ل بعالقة الطراس مبس���ؤولني بتنظيم داع���ش، وحتضيره ليكون أمي���رًا للتنظيم في 
منطقة البقاع، وذاكرة مش���ّفرة، وخطوط خلوية، وكلمات س���ّر، واجتماعات في تركيا.. وغيرها 
من التس���ريبات األمنية التي تقاس���متها وس���ائل اإلعالم. ما حصل لدى األمن العام تكرر لدى 
فرع املعلومات، فبعدما استمع قاضي التحقيق بنفسه إلفادة الطراس لم يجد داعيًا الستمرار 
توقيفه وأمر بتركه، إال أن مفوض احلكومة استأنف القرار نظرًا للجو اإلعالمي الذي أشاعته 

التسريبات، فأبقاه موقوفًا. 
لبن���ان الوحيد ف���ي العالم الذي يحّقق القضاة مع املوقوفني بع���د إصدار األجهزة األمنية 

ألحكامها.<

بقلم: أواب إبراهيم

في لبنان األمن يحكم
 والقضاء يستمع!

كلمة طيبة

لي��س الرق��م اعاله لنمرة س��يارة وال 
رق��م هات��ف وال ورق��ة يانصي��ب، بل هو 
بكل بس��اطة رقم تاريخي ه��ام وحيوي 
في مصير لبنان احلديث فهو يؤش��ر الى 
تاري��خ 31 تش��رين االول 2016 املوع��د 
الفص��ل ب��ني مرحلتني مي��ر بهم��ا لبنان 
متثل ح��داً فاصالً بني لبن��ان الفوضى و 
تش��رذم الى نقلة طال انتظارها لالنتقال 
الى مرحلة حيوي��ة ينتظرها اللبنانيون 
على اخت��الف فئاتهم وميولهم وخاضوا 
الجله��ا من��اورات ومش��اورات عجائبية 
قلب��ت املفاهي��م وأطاحت الثواب��ت التي 
يدع��ي كل فري��ق ان��ه متمس��ك به��ا وال 
يحي��د عنها ليتضح خالل الش��هر األخير 
انه ليس هناك م��ن قيم ثابتة وال مواقف 
اختلط��ت  كي��ف  ورأين��ا  اس��تراتيجية. 
املفاهيم وتبدلت القناعات وتقلبت اآلراء 
بص��ورة تبع��ث عل��ى التن��در والتفك��ه، 
بحيث صار اخلصم صديق��اً، والصديق 
خصم��اً، وليتأكد ان ليس في السياس��ة 
ع��دو دائ��م وال صداق��ة ابدي��ة، وه��ذا ما 
افرزته وقائ��ع االتصاالت الختيار رئيس 
للجمهورية التي بدأت بترشيح الرئيس 
س��عد احلريري للنائب سليمان فرجنية 
يل��ق  ل��م  وال��ذي  اجلمهوري��ة  لرئاس��ة 
دعماً من ش��ركائه في الثام��ن من آذار او 
باألحرى من »ح��زب الله« وعاش لبنان 
ش��غوراً مبرحلة انعدام األم��ل بانتخاب 

الرئيس.
السياس��ية  احمل��اوالت  عل��ى  وكان 
املكثفة ان تذهب في اجتاه دعم ترش��يح 
النائب ميش��ال عون، لكن ممن؟ من قبل 
خصمه اللدود الرئيس س��عد احلريري، 
األم��ر ال��ذي أط��اح التفاهم��ات الثنائية 
والثالثي��ة، وليعل��ن الرئي��س نبيه بري 
ان كتلت��ه لن تنتخب ميش��ال عون، فيما 
بدا موقف »ح��زب الله« مبهماً وهو الذي 
يري��د ف��ي برنامج��ه االقليم��ي ان يبق��ى 
لبن��ان بال رئيس جمهوري��ة يخرج البلد 
من حال الفوضى والسالح غير الشرعي 
واغراق لبنان ف��ي احلرب االقليمية التي 

تؤكد اهدافها املعلنة على تثبيت الوجود 
االيراني في املنطقة وتظهير »حزب الله« 
مروجاً لسياس��تها و برنامجه��ا الفئوي 
ال��ذي لن تتراج��ع عنه، كم��ا ان انتخاب 
رئيس ق��وي وان كان م��ن جماعة 8 آذار 
سيقف حجر عثرة في وجه هذا املشروع 

.
ويعي��ش لبن��ان ف��ي خ��الل األي��ام 
القليل��ة الت��ي تفصل��ه عن اجللس��ة رقم 
/46/ في خضم اسئلة مشروعة تفتش 
ع��ن اجاب��ات ش��افية له��ا ومنه��ا ما هو 
موق��ف الش��ارع اإلس��المي من ترش��يح 
صاحب كتاب »االبراء املس��تحيل« الذي 
اته��م فيه مؤلف��ه الرئيس الش��هيد رفيق 
احلريري بالفساد وتكبيد البالد عشرات 

املليارات من الدوالرات ديناً .
وهل س��يثبت العماد ع��ون انه رجل 
دول��ة يس��عى لبناء لبن��ان جديد تنعدم 
فيه اخلصومات احلادة ويسعى اجلميع 
ال��ى اع��ادة وجه��ه املش��رق بع��د ط��ول 
معاناة؟ وماذا عن املواطن اللبناني الذي 
بلغ به حالة الي��أس اقصى مداها و بات 
ال يث��ق بزعامات تتالع��ب بثوابته الذي 
كان يحرص عليها لتثبت األيام االخيرة 
انه على السياس��ي اللبناني ان يضحي 
باملبادئ واملواقف في سبيل اإلبقاء على 
حضوره في الساحة السياسية وما على 
القي��م اال ان تنحن��ي لتبريرات��ه املختلقة 
وما على الش��عب اللبنان��ي اال ان يختار 
ب��ني االذع��ان للمس��رحيات السياس��ية 
أو ان ينتف��ض ف��ي وجه م��ن تالعبوا به 

وعبثوا باقتصاده ومستقبل عياله .
فرص��ة   31102016 تاري��خ  ان 
يغي��روا  لك��ي  اللبناني��ني  أم��ام  ذهبي��ة 
ويحقق��وا  بلده��م  ويصون��وا  واقعه��م 
األم��ن واالس��تقرار ال��ذي افتق��دوه من��ذ 
سنوات وانها ملس��ؤولية كبرى في رقبة 
السياس��يني الذين يدعون ح��ب لبنان و 
نهضت��ه وهذا التاريخ ه��و امتحان لهذه 

االدعاءات.{
عبد القادر االسمر

3110 2016

مواقيت الصالة
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