
القمة العربية.. لماذا وأين؟
القم���ة العربية الثامنة والعش���رون، جاءت بعد انقس���ام عربي جتلى ف���ي االهتزازات التي 
أصاب���ت ع���ددًا من األقطار العربية، من اليمن الى ليبيا وس���وريا، ورمب���ا كانت أقطار أخرى في 
طريقه���ا ال���ى التش���قق واالهتزاز. ه���ذه القمة لم تأت بجدي���د، ال س���يما إزاء القضية املركزية 
لألم���ة العربي���ة، القضية الفلس���طينية. لكن بصرف النظر عن تعثر خطوات الرئيس ميش���ال 
ع���ون عن���د صعوده ال���ى املنصة ألخذ الص���ورة التذكارية، فإن من حق اإلنس���ان العربي، بل من 
واجب���ه، أن يتس���اءل: مل���اذا تعق���د القمة العربية قريب���ًا وعلى بعد أمتار من البح���ر امليت، الذي 
يحت���ل الع���دّو الصهيون���ي ضفته الغربي���ة، وبامكان���ه رصد حت���ركات وخطوات، ورمب���ا لقاءات 
وأحادي���ث  الزعم���اء الع���رب، ملوكًا ورؤس���اء وأمراء!! وملاذا ج���رى ابعاد اإلعالميني واملراس���لني 
ع���ن قاع���ة اجتماع���ات الوفود وعن منازلهم ف���ي فنادقهم.. في حني يدعى الى جلس���ات القمة 
مندوب���ون ع���ن الواليات املتحدة وروس���يا واالحتاد األوروبي!! وما بات معروفًا ومس���لمًا به لدى 
اجلمي���ع أن املؤمت���ر ل���م ولن يأت���ي بجديد، حت���ى وال على مس���توى العالق���ات الثنائية بني أي 
زعيم���ني عربّيني متخاصمني أو قطرين متباعدين. وما ينتظره اجلميع هو أين تنعقد القمة 
القادمة، وما هو مشروعها اجلديد ملعاجلة القضية الفلسطينية... أو أية قضايا أخرى طارئة.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

لبنان: ألف ل.ل، سوريا 50 ل.س، السعودية 5 رياالت، االمارات 7 دراهم، قطر 5 رياالت، الكويت 300 فلس، األردن 700 فلس، البحرين 500 فلس، اليمن 200 ريال، مصر 6 جنيه،
السودان 3 جنيه، املغرب 10 دراهم، فرنسا يورو واحد، انكلترا جنيه واحد، الواليات املتحدة وبقية األقطار 1،5 دوالر أو ما يعادلها.

داخل لبنان: 75 ألف ليرة لألفراد /100 ألف ليرة للمؤسسات                خارج لبنان: 100 دوالر للدول العربية   /   125 دوالرًا أوروبا   /   150 دوالرًا بقية أنحاء العالم )بالبريد اجلوي(

الحريري: القطار سائر ومن ال 
يريد أن يستقله فليبَق مكانه

ف��ي دردش��ة م��ع اإلعالمي��ن عل��ى منت 
طائرة خاصة تابعة لشركة »طيران الشرق 
االوس��ط«، قال احلري��ري: »الوف��د اللبناني 
الواح��د ال��ى األردن يعك��س م��دى التفاه��م 
بينن��ا وبن الرئيس عون وس��ينعكس قريباً 
عل��ى قان��ون االنتخ��اب وس��ننتهي م��ن هذا 
الرت��ب  »سلس��لة  أن  وأعل��ن  املوض��وع«. 
والرواتب س��تقر ولو بعد ح��ن«، معرباً عن 
اقتناعه ب� »وجوب بقاء حاكم مصرف لبنان 
رياض س��المة ألنه يش��كل ضمانة الستقرار 
اللي��رة اللبناني��ة«، وأك��د انه »ب��دءاً من أيار 
املقبل سيش��عر املواطن بالفارق على صعيد 

الكهرباء«.

الحكومة توافق على
خطة إنقاذ الكهرباء

واف��ق مجل��س ال��وزراء باإلجم��اع على 
اخلط��ة اإلنقاذية للكهرباء الت��ي أعدها وزير 
الطاق��ة س��يزار أب��ي خلي��ل، وكلّف��ه اتخ��اذ 
اإلج��راءات الالزم��ة وفقاً للقوان��ن واألنظمة 
واستدراج العروض وإجراء املناقصات، بعد 
تسجيل مالحظات ال بد من اخذها في االعتبار 
لتوفير املزي��د من الش��فافية واالنضباط في 
اإلنف��اق اللذين أك��د املجل��س اعتمادهما في 
تنفي��ذ اخلطة، علم��اً أن التلزمي��ات والعقود 
ستكون موضع مراجعة من احلكومة. وكان 
أقرب تش��بيه ملا مت التوافق علي��ه، وفق أحد 
الوزراء هو أن »العصفور مع الوزير واخليط 

في يد مجلس الوزراء«.
وق��ال وزي��ر اإلع��الم ملحم رياش��ي رداً 
على أس��ئلة الصحافين: »أق��رت اخلطة في 
املبدأ، وس��يتم عرض تفاصيلها، وما س��يتم 
اس��تدراجه من ع��روض للبواخ��ر، وللخطة 
الفوتوفولتي��ة وم��ا ال��ى ذل��ك عل��ى مجلس 
الوزراء تباعاً. وستتم مناقشتها والتصويت 
عليه��ا، ومن املمك��ن حصول إجم��اع حولها، 

ألنه متت مناقشة اخلطة بكل تفاصيلها«.

باسيل: إقرار الموازنة
جّيد لالنتظام المالي

قال رئي��س »تكتل التغيي��ر واإلصالح« 
وزي��ر اخلارجية جبران باس��يل تعليقاً على 
اإلقرار املبدئ��ي للموازنة في جلس��ة مجلس 
األول��ى،  للم��رة  إدخ��ال،  »مت  إن��ه  ال��وزراء، 
تتعل��ق  فيه��ا،  جدي��دة  أساس��ية  عناص��ر 
الت��ي  والضريبي��ة  االجتماعي��ة  بالعدال��ة 
تقتض��ي أن تط��اول ضريبياً كبار الش��ركات 
واملودع��ن واملص��ارف أكث��ر م��ن الصغ��ار، 
واس��تطعنا تباعاً إجناز أقس��ام منها«. وأكد 
أن إقراره��ا »أم��ر جي��د لالنتظ��ام املال��ي في 
الدول��ة ويس��تلزمه إقرار نهائي ف��ي البرملان 
مع كل الش��روط الدس��تورية الالزم��ة أهمها 
قطع احلس��اب ال��ذي يجب أن يأخذ مس��اره 
الدس��توري والقانوني الالزم إلقرار املوازنة 

في شكل نهائي«.
وأكد باس��يل بعد اجتم��اع التكتل أمس 
»أنن��ا جنحنا ف��ي وضع س��قف لالس��تدانة 
مرتب��ط بالعج��ز املق��در للموازن��ة«. وع��ّدّد 
»م��ا أص��ر التكتل عل��ى إدراجه ف��ي املوازنة 
ول��و جزئياً، إضافة إلى بع��ض التخفيضات 

ف��ي بن��ود املوازنة الت��ي مت��ت ووصلت إلى 
130 بليوناً والتي طال��ب بها فرقاء ووافقت 
عليه��ا احلكومة بكل أطرافه��ا، أبرزها قضية 
التخم��ن العق��اري ومركزيت��ه ألن��ه يطاول 
وكل  العقاري��ة  واألرب��اح  التس��جيالت  كل 
م��ا له عالق��ة بالعق��ار وكلنا نعلم أن��ه ال يتم 
تس��جيل العق��ارات بس��عرها الفعل��ي وكلنا 

نقوم بذلك«.
وأشار إلى أنه »يجري تخمن موحد لكل 
منطق����ة ف��ي لبنان وهذا يدخل مئات مالين 
ال��دوالرات إل��ى اخلزين��ة ووزير امل��ال التزم 
اجن���ازه خالل ش��هر وأدخلناه ف��ي املوازنة 
كإيراد إض�افي«. وم��ن البنود أيضاً »اعتماد 
املوازن��ات املدققة م��ن مدقق��ن محلفن لدى 
امل���ص��ارف واتخ��اذ قرار في البن��ك املركزي 
بتعمي���م هذا األمر على كل املصارف، وه����ذا 
قيمت��ه كبي��رة، يحك��ى ع��ن بالي��ن ونت��رك 
ل��وزارة املال إعط��اء رقمه النهائي«، كاش��فاً 
أن��ه »مت إضاف��ة موضوع مداخي��ل اجلمارك 
وهذا التزام م��ن احلكومة بأن إدارة اجلمارك 
اجلديدة التي كان لنا جزء أساسي بتعيينها 

لديها فترة زمنية محددة للتحسن«.

المستشفى المصري
 خارج المنطقة الخضراء

اس��تغربت مص��ادر معني��ة مبوض��وع 
املستش��فى امليدان��ي املص��ري القري��ب م��ن 
حرج بي��روت احلملة عل��ى م��كان اقامة هذا 
املستش��فى واظهاره كأنه اعتداء على البيئة 
ولفت��ت   . احل��رج  ف��ي  اخلض��راء  واملنطق��ة 
املصادر في هذا السياق الى ان كل السلطات 
اللبنانية املختصة اكدت ان املستشفى ليس 
مقاماً على حرج بيروت بل هو خارج احلرج 
واقي��م عل��ى م��رأب اس��فلتي خ��ارج املنطقة 
اخلضراء، واش��ارت الى ان املستشفى يخدم 
قطاعات واس��عة من اللبنانين والس��ورين 
والفلس��طينين م��ن ذوي احلاج��ات الطبية 
واالستش��فائية وان الذي��ن يقومون باحلملة 
على املستشفى ليسوا مطلعن على احلقائق 
عل��ى االرض. وذك��رت بأن احلكوم��ة طلبت 
بقاء املستش��فى منذ فت��رة طويلة وهي التي 
حددت مكانه في ذلك الوقت خدمة لقطاعات 
ش��عبية من ابناء وس��كان املنطق��ة احمليطة 
ولم تزل أي شجرة واحدة إلقامة املستشفى.

سالم: إنجاز الموازنة
يخدم المصلحة الوطنية

توّجه الرئيس متام سالم بتحية تقدير 
إل��ى رئيس مجل��س الوزراء س��عد احلريري 
عل��ى »اجله��ود اجلب��ارة التي بذله��ا، ومعه 
وزير املالية علي حس��ن خليل، من أجل إقرار 
مجلس الوزراء مش��روع املوازنة عقب اثنتي 
عشرة سنة من الغياب، وحتقيق هذا اإلجناز 
الذي يخدم املصلح��ة الوطنية العليا ويعيد 
االنتظ��ام ال��ى مالي��ة الدول��ة، بعدم��ا عانت 
الب��الد س��نوات طويل��ة م��ن اآلثار الس��لبية 
للسياس��ات املالية غير املس��تندة الى قواعد 

انفاق واضحة«.
وأمل في تصريح »أن تشكل هذه اخلطوة 
مدخ��الً جدي��اً ال��ى معاجل��ة االس��تحقاقات 
االخرى مثل إقرار سلس��لة الرت��ب والرواتب 
ووضع قان��ون جديد لالنتخاب، وغيرها من 

اإلجنازات التي ينتظرها اللبنانيون«، مشدداً 
على أن »هذا اجله��د احلكومي يلقى منا ومن 
جميع احلرصاء على الصالح الوطني العام 
دعماً غير مشروط ملا له من تأثيرات إيجابية 

على مسار إعادة بناء الوطن وحتصينه«.

دي فريج: إقرار الموازنة 
يعطي ثقة باالقتصاد

أوض��ح عضو كتلة »املس��تقبل« النائب 
نبي��ل دي فري��ج أن »احلكوم��ات املتعاقب��ة 
من��ذ ع��ام 2005 أقّرت العديد م��ن املوازنات 
وأحالته��ا على املجلس النيابي إال أنه لم يتم 
التصويت عليها في املجلس، لتصبح قانوناً 
نافذاً«، الفتاً إلى أن » املوازنة غير نافذة حتى 
اآلن بانتظار إقرارها في مجلس النواب، لكن 
احلكوم��ة أقدم��ت على خطوة كبي��رة تعطي 

ثقة باالقتصاد اللبناني«.
وأش��ار ف��ي حديث ال��ى وكال��ة »أخبار 
الي��وم« الى أنه »بعدما مّت إق��رار املوازنة في 
مجلس الوزراء، س��تطبع على 125 نس��خة 
لترس��ل ال��ى مجل��س الن��واب، وح��ن تصل 
إلى رئي��س املجلس يحيلها عل��ى جلنة املال 
واملوازن��ة التي يفترض أن تتوقف عن درس 
أي مش��اريع أو اقتراح��ات أخ��رى م��ن أجل 

التفّرغ إلجنازها«.
يصط��دم  كان  املوازن��ة  »درس  وق��ال: 
باخلالف��ات السياس��ية الت��ي كان��ت حتول 
دون عقد جلس��ات مجلس الوزراء على مدى 
أس��ابيع عدي��دة. وإقراره��ا إش��ارة ايجابية 
مهم��ة ج��داً لالقتص��اد، خصوصاً بالنس��بة 
إل��ى املؤش��رات االقتصادي��ة الص��ادرة ع��ن 
مؤسس��ات التصني��ف، والصناديق العربية 
واألوروبية املانحة التي تسعى الى مساعدة 

لبنان«.

المشنوق: رسالة الرؤساء 
السابقين خطيئة وطنية

اعتب��ر وزي��ر الداخلية والبلدي��ات نهاد 
املش��نوق، ان رسالة الرؤس��اء اخلمسة أمن 
اجلميل وميش��ال س��ليمان وفؤاد السنيورة 
وجني��ب ميقات��ي ومت��ام س��الم إل��ى القم��ة 
العربي��ة، »خطيئ��ة وطنية جت��اوزت حدود 
اللياقة والسياس��ة«، الفتاً إلى أّن »من حقهم 
إرسالها لرئاس��ة اجلمهورية واحلكومة قبل 
إرس��الها للقّمة، والبيان ه��و خطيئة وطنية 

خلروجهم عن الوحدة الوطنية«.
كالم املشنوق جاء على هامش مشاركته 
في أعم��ال منتدى »التعاون م��ن أجل األمن« 
الذي تنظمه مؤسسة »اإلنتربول« بالشراكة 
م��ع دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة في أبو 
ظبي، ولقائه نظيره اإلماراتي الفريق الشيخ 
س��يف بن زاي��د آل نهيان في قاع��ة جانبية، 
وقد ع��رض مع��ه لقضايا التعاون املش��ترك 
في مجال��ي األمن ومكافح��ة اإلرهاب، منوهاً 
ب��� »العالق��ات املمي��زة الت��ي ترب��ط لبن��ان 

باإلمارات«.

هرموش: إصالح الواقع السياسي
يبدأ من قانون انتخاب وفق النسبية الكاملة أو األقرب إليها

اعتبر رئيس املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية األستاذ 
أس��عد هرموش في حديث إلذاعة الفجر أن »الطبقة السياسية 
احلاكم��ة وصلت إل��ى واقع مأزوم جلهة الفش��ل بالتوصل إلى 
اتف��اق على قان��ون انتخاب جدي��د، وهذا يضاف إلى سلس��لة 
النكس��ات التي أصيب بها الطاقم السياس��ي وفش��له في إدارة 
احلياة السياس��ية ف��ي لبنان، واع��ادة انتاج قان��ون انتخاب 

عادل ومتوازن«. 
وج��دد هرم��وش »تأكي��د اجلماع��ة اإلس��المية اعتبار أن 
أي ب��اب من اب��واب إصالح الواقع السياس��ي امل��أزوم يبدأ من 
قان��ون االنتخاب، ألن ه��ذا القانون يعيد إنتاج كل الس��لطات، 
لذلك فإن اجلماعة تطرح النس��بية الكاملة على أساس اعتبار 
لبنان دائ��رة انتخابية واحدة أو األقرب إلى ذلك، أي النس��بية 
على أس��اس احملافظات اخلم��س التقليدية، واألق��رب إلى ذلك 

بالدرج��ة الثالث��ة، هو قان��ون حكومة الرئي��س جنيب ميقاتي 
ال��ذي يقّس��م لبنان إل��ى ثالث عش��رة دائرة، ألن النس��بية هي 

األكثر عدالة وإنصافاً«.
 وأض��اف هرم��وش: »واج��ب مجلس��ي الن��واب والوزراء 
العم��ل عل��ى االنته��اء من االتف��اق عل��ى قانون االنتخ��اب قبل 
السابع عشر من نيسان املقبل«، وقال هرموش »إن املعلومات 
املس��ربة تفيد وجود موافقة مبدئية من رئيس احلكومة س��عد 
احلريري على النسبية على أساس الدوائر اخلمس، وقد تكون 
هناك تس��وية تقض��ي بانتخ��اب نصف الن��واب وف��ق النظام 

النسبي والنصف اآلخر وفق النظام األكثري«.
 وعن إق��رار املوازن��ة العامة، قال هرم��وش: »صدقت في 
املوازن��ة مقولة أن تأتي متاخ��راً أفضل من أن ال تاتي أبداً، رغم 

أن إقرارها يعتبر إجنازاً بعد هذه املدة الطويلة من الغياب.{

لقطات لبنانية

وجهة نظر

ل��م يك��ن ينقص الرئي��س س��عد احلري��ري، إال إدراج تعبير »خي��ر أجناد 
األرض« لوص��ف اجلي��ش املصري، وتعامله مع املواطنن ف��ي أرض الكنانة. 
فرئي��س احلكومة الزائر للقاهرة أغدق في املديح على األس��لوب الذي تصّرف 
به اجليش مع الشعب املصري، في إشارة إلى ما بعد »30 يونيو«، أي ضمنياً 

االنقالب العسكري على نتائج االنتخابات في مصر. 
رأى احلريري أن مصر »قدمت النموذج الصحيح لكيفية تعامل اجليوش 
الوطنية مع ش��عوبها«، وذلك في حواره مع صحيفة األهرام احلكومية، وهي 
الصحيفة التي لم تتوان عن اس��تخدام التعبير عنواناً رئيس��ياً للمقابلة التي 
تطرق��ت إلى أم��ور قد تك��ون أهم، وال س��يما الوس��اطة املصرية مع إس��رائيل 
لوقف تهديدها للبنان. غير أن مثل هذا األمر ال يبدو مهماً أمام ش��هادة البراءة 
التي قدمه��ا رئيس احلكومة اللبنان��ي للجيش املصري وقيادت��ه، من املذابح 
السياس��ية واألمني��ة التي ارتكبه��ا في االنقالب وم��ا بعده، وال ي��زال يرتكبها 

بأشكال مختلفة. 
ألم يسبق للحريري أن سمع مبذبحة رابعة، التي تعّد األضخم في تاريخ 
مص��ر احلدي��ث، ورمبا القدمي. أل��م يقرأ أن ع��دد الضحايا ال ي��زال غير نهائي، 
ووص��ل - في بعض التقديرات - إلى اآلالف، وذلك نتيجة دخول اجليش على 
مواطنن عّزل معتصمن في ساحة وسط القاهرة! ألم يبلغ أياً من مستشاريه 
الكث��ر أن الئحة املفقودين من الذين كانوا موجودين في س��احات االعتصام ال 

تزال طويلة، وأن كثيرين منهم غير معلوم إذا ما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً؟! 
وبعي��داً ع��ن »رابع��ة« ومجزرته��ا الكبرى، م��اذا ع��ن االختف��اء اليومي 
ملواطنن مصرين واعتقالهم وزجهم في الس��جون، لرفضهم احلكم العسكري 
للب��الد!! أل��م يس��مع احلريري عن ه��ؤالء الذي��ن ُيعتقلون ملج��رد التعبير عن 
ال��رأي، أو الذين يوضعون على قوائم منع الس��فر ملجرد إبدائهم موقفاً مغايراً 

ملا يريد السيسي ونظامه سماعه؟ 
وم��اذا عم��ا يحص��ل اليوم في س��يناء من تهجير للس��كان عل��ى يد »خير 
أجن��اد األرض«، كم��ا يحل��و لإلع��الم املصري تس��مية اجليش، أل��م ينقل أحد 
م��ن مستش��اري رئي��س احلكوم��ة إلي��ه ص��ورة الوضع ف��ي ش��به اجلزيرة، 
وأخبار القت��ل والهدم احلادثن يومياً بذرائع أمنية، عل��ى الرغم من أن أهدافاً 
اس��تراتيجية أبعد قد تك��ون خلف كل ما يحدث؟! وم��ا رأي الرئيس احلريري 
مثالً في س��يطرة اجليش عل��ى مفاصل االقتصاد في الب��الد، وحتّكمه بالغذاء 
وال��دواء وغيرهم��ا من مقوم��ات االقتصاد على الس��احة املصري��ة، وتقدميها 
للش��عب على أنها »مكرمة« من اجليش املتنعم وحده بخيرات البالد.. هل هذا 

هو النموذج الذي يريد احلريري تعميمه؟ 
لنفت��رض أن كل هذه األمور لم تخطر في بال رئي��س احلكومة، باعتباره 
كان بعي��داً طوال الفت��رة املاضية، عن العمل السياس��ي، أو معتكفاً عنه بفعل 
املناكف��ات اللبنانية الداخلي��ة املرتبطة عضوياً بامللف الس��وري، الذي يوليه 
الرئي��س احلري��ري أهمية قص��وى. غير أن املفارق��ة أن امللف الس��وري جرى 
التط��رق إليه في احلوار مع الصحيفة املصرية، غي��ر أن احلريري لم يَر ضيراً 
في دعم نظام السيسي لنظام بشار األسد، وهو الدعم الذي لم يعد خافياً على 
أح��د، بل وضعه في خانة أن »مصر دولة عربية كبرى لها وزنها وسياس��تها 

وموقفها مما يجري في سورية يرتكز على مصاحلها وتطلعاتها«. 
وف��ق حس��ابات احلريري ه��ذه، ال ميكن لوم إيران وروس��يا على س��بيل 
املث��ال ف��ي دعمهم��ا وارتكابهما اجلرائ��م في س��ورية، ما دام��ت »مصاحلهما 
وتطلعاتهم��ا« حتت��م عليهم��ا القيام بهذه األم��ور، فما ينطبق عل��ى مصر، من 
وجه��ة النظ��ر هذه، ينطب��ق على غيره��ا، إذ يضع ه��ذا املنط��ق الديكتاتورية 

واإلجرام في خانة »وجهة النظر«.{

الرئيس الحريري.. و»خير أجناد األرض«
بقلم: حسام كنفاني
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ألن الش��رطة تعاملت مبهنية عالية وطبقت القانون بش��كل جيد. كذلك فقد 
أبدت فرنس��ا »قلقها م��ن حظر االحتجاجات املناهضة للفس��اد في روس��يا 
واعتقال مئات املتظاهرين خاللها«. أما الرمز األول في املعارضة الروس��ية 
)نافالن��ي( فقد ج��رى تقدميه الى احملكمة، وأصدرت بحقه حكماً بالس��جن 

خمسة عشر يوماً الستكمال اجراءات التحقيق واحملاكمة.
وفي فرنسا نفسها، أثار مقتل رجل صيني برصاص الشرطة الفرنسية، 
موجة احتجاجات واس��عة وصدامات في الش��وارع، مما اس��تدعى خروج 
مظاهرات حاش��دة في مختلف املدن الصينية. أما ف��ي باريس، فقد خرجت 
اعداد غفيرة من اجلالية الصينية في مظاهرات رش��قت الش��رطة الفرنسية 
مبقذوفات، وأحرقت سيارة للشرطة الى جانب ثالث سيارات مدنية أخرى، 

وأصيب ثالثة من رجال األمن بجراح.
أما في عاملنا العربي، ففي مصر يناقش مجلس النواب قانون أصحاب 
األعم��ال والعمال. وق��د منح مش��روع القانون أصحاب األعم��ال »احلق في 
فصل أي عامل في حال تقاعس��ه ع��ن أداء عمله، وتوقيع غرامة ال تزيد على 
عش��رة آالف جنيه عند االضراب دون التفاوض م��ع صاحب العمل، وحظر 
الدعوة لالعتصام أو االضراب في املنشآت االستراتيجية أو املتعلقة باألمن 
القومي..«، واشترط القانون »ضرورة إخطار كلٍّ من صاحب العمل واجلهة 
اإلداري��ة املختصة، قبل التاريخ احملدد لإلضراب بعش��رة أي��ام على األقل، 
م��ن خالل كت��اب وموصى علي��ه بعلم الوص��ول، على أن يتضم��ن اإلخطار 
األس��باب الدافعة لالضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته، وحظر دعوة العمال 

لالضراب..«.
بالعودة ال��ى لبنان، ومسلس��ل االعتصام��ات واالضراب��ات والتظاهر 
أمام مؤسس��ات حكومية وتعطيل العمل فيها.. كل ذلك يجري مبوجب قرار 
ذاتي تتخذه اجلهة الداعية لالضراب أو االعتصام.. سواء كانت هذه اجلهة 
نقابية أو حزبية أو سياس��ية، أو مكلفة بذلك من وراء احلدود أو من داخلها. 
وقد راجت مؤخراً عبارة »املجتمع املدني«، الذي يضم ش��باباً وش��ابات، ال 
هوي��ة له��م وال لون وال توّجه.. املهم أنهم ميارس��ون حقه��م في االضراب أو 
االعتص��ام أو التظاهر ضد الدول��ة والطبقة السياس��ية احلاكمة التي باتت 
مستهدفة من اجلميع، خاصة أن »املجتمع املدني« يطالب مبكافحة الفساد 
والتص��دي ل��ه. والعه��د اجلديد جت��اوب مع ه��ذا املطلب عن طريق انش��اء 
»وزارة دولة« ملكافحة الفس��اد، دون أن يدري أحد متى وكيف تبدأ فعاليات 

هذه احلقيبة الوزارية التي حتمل العصا السحرية ملكافحة هذا الفساد.
أم��ا إع��الن االض��راب والتظاهر، فه��و أفضل م��ا يس��تطيع اللبنانيون 
ممارس��ته هذه األيام. ذلك أن هذا احلق هو املؤش��ر الوحيد الى أن لبنان ما 
زال بلداً حراً يتمتع فيه املواطن اللبناني بكل حقوقه، بصرف النظر عما اذا 
كان ف��ي املقابل يؤدي واجباته. نحن ف��ي لبنان ال منلك صناعة وال زراعة، 
حت��ى الس��ياحة واالصطياف فقدناهم��ا.. ولم يب��ق لدينا س��وى احلرية، 

منارسها بكل األشكال واملناسبات.{

في س��ابقات األيام كان��ت النقاب��ات العمالية أو األحزاب السياس��ية، 
إذا أرادت التعبي��ر عن رأيها أو املطالبة ببع��ض حقوقها أو االحتجاج على 
ق��رار حكومي.. تق��وم بالتظاهر أو االعتصام أو إع��الن اإلضراب.. كان ذلك 
اليوم يعتبر مشهوداً في احلياة العامة، وكان يجري اإلعالن عنه وحتويل 
مس��ار الس��يارات. أما هذه األيام فقد بات االعتصام في الساحات أو اطالق 
املسيرات في الش��وارع أو اقفال الدوائر احلكومية أو املدارس واجلامعات، 
بات كل ذلك ش��أناً عادياً متارس��ه أي مجموعة شبابية أو حزبية دون اذن 
م��ن أحد، أو إعالن ذلك قبل أيام. وتبعاً لذلك فإن وس��ائل اإلعالم، ال س��يما 
عدسات املصورين، للصحف  والقنوات التلفزيونية فهي تتابع التحركات 
كي تنقلها للرأي العام اللبناني واخلارجي، بصرف النظر عن أهمية اخلبر 
أو ما إذا كان احلدث مرخصاً به أو مجرد رد فعل على ش��أن عابر ال قيمة له 
وال وزن. هذا ما يقع في لبنان، فماذا عن مثل هذه الفعاليات في الس��احات 

العاملية األخرى؟!
معروف أن الرئيس الروس��ي فالدميير بوتن ورئيس وزرائه دميتري 
مدفيدي��ف، يتناوبان على رئاس��ة الدولة ورئاس��ة احلكومة، وأن روس��يا 
تتحض��ر إلجراء انتخاب��ات نيابية ورئاس��ية خالل األش��هر القادمة. لذلك 
فإن التي��ارات املعارضة بدأت حتضي��ر أوراقها واط��الق اتهاماتها للنظام 
الروس��ي القائم بالفس��اد واغتصاب املال العام. وإذا كانت عملية التصدي 
للرئي��س بوت��ن متعذرة نظ��راً لوزن��ه السياس��ي واألمني املع��روف، فإن 
ق��وى املعارضة توجه س��هامها ال��ى الرج��ل الثاني )مدفيدي��ف( واتهامه 
باغتص��اب أم��وال الدول��ة. وأب��رز رم��وز املعارضة الروس��ية هو الكس��ي 
نافالني، الذي وج��ه دعوات متكررة الى الرأي العام الروس��ي في مختلف 
املدن واحملافظات للتظاهر ضد النظام ممثالً بالرئيس��ن. لذلك فقد خرجت 
اجلماهي��ر في حوالي ثمان��ن مدينة وقرية روس��ية الى الش��وارع، رافعة 
ش��عارات ضد النظام، مما دفع قوى األمن للنزول إلى الشوارع واعتقال ما 
يزي��د على ألف متظاهر، بينهم نافالني، وتقدميهم الى احملاكمة، بتهم منها 
»اثارة الفوضى« و»تنفيذ محاوالت الس��تفزاز الشعب وخداعه«، و»بتلقي 
مكاف��آت مالية« للنزول إلى الش��ارع. وتش��ير اس��تطالعات ال��رأي الى أن 
املعارضة الليبرالية التي ميثلها نافالني ال متلك أي فرصة لتقدمي مرش��ح 
ق��ادر على زعزعة موقع بوتن الذي يحظى بش��عبية كبي��رة، لكن نافالني 
وأنصاره يأملون باس��تغالل االس��تياء العام من فس��اد املس��ؤولن جلذب 

مزيد من التأييد.
وفي تعلي��ق أصدره الكرملن قال الناطق باس��م بوتن »إننا إذ نحترم 
ح��ق املواطنن في التعبير ع��ن رأيهم، لكن املظاهرات غي��ر قانونية، بعدما 
أخ��ذ املنظم��ون املواطنن ال��ى أماكن جتمه��ر غير مرخصة وغي��ر خاضعة 
إلج��راءات حماي��ة أمنية مناس��بة وعّرضوهم للخطر«. ال��ى ذلك فقد رفض 
املتحدث باس��م الكرملن دع��وات الواليات املتحدة واالحت��اد األوروبي الى 
اطالق سراح املعارضن الذين أوقفوا في التظاهرات.. ال نقبل هذه الدعوات 

ممارسة الحريات
والتظاهر واالعتصام
في لبنان والعالم

ش��خصية  تولي  أخرى 
رئاس��ة  مس��يحية 
املجلس مبا ان املسلمن 
يتول��ون حالياً رئاس��ة 
ورئاس��ة  احلكوم��ة 
مجل��س الن��واب، فيم��ا 
رئاس��ة  تنحص��ر 

اجلمهورية باملوارنة.
االخ��رى  املش��كلة 
بتش��كيل  املرتبط��ة 
ان��ه  الش��يوخ  مجل��س 
لي��س هن��اك اي تصور 
التشكيل  لكيفية  واضح 
أو االنتخاب وما هي االس��س التي سيتم على اساسها 
التش��كيل أو االنتخ��اب، وهل س��يتم االكتف��اء بتمثيل 
الطوائ��ف اللبناني��ة ومن يح��دد الطوائ��ف، وماذا عن 
الش��رائح العلمانية او غي��ر املنتمي��ة لطائفة محددة، 

اضافة الى تفاصيل الدور املطلوب للمجلس.
واما بشأن القضايا الوطنية التي ميكن ان يبحثها 
املجلس فقد حددتها املادة 65 الفقرة اخلامسة، حتت 
عن��وان: املواضي��ع االساس��ية الت��ي حتت��اج ملوافقة 
الثلث��ن م��ن أعضاء مجل��س ال��وزراء، وه��ي: تعديل 
الدس��تور، إع��الن حالة الط��وارئ والغاؤه��ا، احلرب 
واملعاه��دات  االتفاق��ات  العام��ة،  التعبئ��ة  والس��لم، 

الدولية وقضايا أخرى.
فهل يكون ملجلس الشيوخ دوراً في هذه القضايا؟ 
وم��ا ه��ي عالق��ة مجل��س الش��يوخ مبجلس ال��وزراء 

ومجلس النواب وبرئاسة اجلمهورية؟
كل ه��ذه األس��ئلة واالش��كاالت تؤك��د ان طري��ق 
تش��كيل أو انتخ��اب مجل��س الش��يوخ لي��س س��هالً، 
وهناك عقبات عديدة أمام��ه، ولذلك بدل ان يكون هذا 
املجلس، مدخ��اًل لتطوير النظام اللبنان��ي، فقد يؤدي 
إل��ى فتح الب��اب أمام خالف��ات جديدة، ول��ذا املطلوب 
تعميق احل��وار والنقاش حول مجلس الش��يوخ وكل 
القضاي��ا املتعلقة به وذل��ك كمدخل لبح��ث هذا امللف 

احلساس.{
قاسم قصير

املادة 22 من الدستور على ما يأتي: »مع انتخاب أول 
مجلس نواب على أس��اس وطني ال طائفي يس��تحدث 
مجلس للش��يوخ تتمثل فيه جميع العائالت الروحية 

وتنحصر صالحياته في القضايا املصيرية«.
لك��ن هذه امل��ادة كانت مبهمة وغي��ر واضحة ولم 
يحدَّد وقت زمني لتشكيل املجلس أو تفاصيله، ولذا لم 
يتش��كل املجلس رغم مرور نحو 27 سنة على »اتفاق 
الطائ��ف«، كذلك لم يوَضع قان��ون جديد لالنتخابات 

على أساس غير طائفي.
دور املجلس وإمكانية تشكيله

لكن هل ميكن تشكيل او انتخاب مجلس للشيوخ 
حالي��اً؟ وكيف س��يتم تش��كيله أو انتخاب��ه؟ وما هو 
ال��دور املطلوب من��ه؟ وهل س��يؤدي ذلك إل��ى تطوير 

النظام اللبناني.
لق��د أُعيد أخيراً التذكير بضرورة تش��كيل مجلس 
الشيوخ او العمل لتطبيق املادة 22 من الدستور، لكن 
ليس هناك تصور واضح حول آليات تشكيل املجلس 

أو كيفية انتخابه أو ما هو دوره احملدد.
لق��د اثي��رت أخي��راً اش��كالية رئاس��ة املجل��س، 
فاملس��ؤولون ف��ي طائف��ة املوحدين ال��دروز واحلزب 
التقدم��ي االش��تراكي يؤكدون ان رئاس��ة املجلس هي 
لطائف��ة ال��دروز، وانه ج��رى تأكيد ذلك ف��ي املداوالت 
التي حصلت في خالل اتفاق الطائف، لكن ليس هناك 
ن��ص دس��توري يؤكد ذل��ك، ولذا طرحت ش��خصيات 

حكاية مجلس الشيوخ اللبناني
بداي��ة ما هي حكاية لبنان مع مجلس الش��يوخ؟ 
وه��ل صحيح ان تش��كيل ه��ذا املجلس يش��كل مدخالً 

الصالح النظام اللبناني؟
م��ن املع��روف تاريخياً ان��ه عند تأس��يس الكيان 
اللبنان��ي عام 1926 عل��ى أيدي االنتداب الفرنس��ي، 
تضم��ن النظام اللبناني إنش��اء مجلس للش��يوخ الى 
جان��ب البرمل��ان اللبنان��ي، وق��د انش��ئ ه��ذا املجلس 
مبوجب الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926، 
لكن��ه أُلغي مبوج��ب القانون الدس��توري الصادر في 
17 تش��رين األول 1927، وذل��ك بايعاز من س��لطات 
االنت��داب الفرنس��ي، بحج��ة ان��ه كان يعرق��ل احلياة 

البرملانية.
وكان مجل��س الش��يوخ آن��ذاك يتأل��ف من س��تة 
عشر عضواً يعن رئيس احلكومة سبعة أعضاء منهم 
بعد اس��تطالع رأي الوزراء، وينتخب الباقون وتكون 
مدة عضوية املجلس س��ت س��نوات، وميك��ن ان يعاد 
انتخابه��م وجتدي��د عضويته��م لوالية ثاني��ة، وكان 
توزيع املقاعد على الشكل اآلتي: 5 موارنة، 3 سنة، 3 

شيعة،2 ارثوذكس، 1 كاثوليك، 1 دروز، 1 أقليات.
وكان هناك نظام محدد للمجلس ولدوره وكيفية 
إدارة ش��ؤونه، لك��ن يب��دو ان تل��ك التجربة ل��م تعمر 

طويالً وأُلغي هذا املجلس عام 1927.
وفي خالل مؤمتر الطائف ع��ام 1989 أُعيد طرح 
تش��كيل مجلس للش��يوخ ميث��ل الطوائ��ف اللبنانية، 
وذل��ك مب��وازاة العم��ل إللغ��اء التمثي��ل الطائف��ي في 
البرملان اللبناني، وجرى إدخال هذا البند في الدستور 
اللبنان��ي بع��د تعديله ف��ي 21 أيل��ول 1990 ونصت 

تس��تمر املواقف والتصريح��ات للقوى واألحزاب 
السياس��ي  النظ��ام  تطوي��ر  إل��ى  الداعي��ة  اللبناني��ة 
اللبنان��ي مب��وازاة احلدي��ث ع��ن وضع قان��ون جديد 

لالنتخابات النيابية.
وفي هذه االطار تدعو بعض الشخصيات والقوى 
اللبنانية إلى اإلس��راع بتشكيل مجلس للشيوخ ميثل 
كل الطوائ��ف اللبنانية، والعمل لوضع نظام انتخابي 
جديد غير قائم على اس��اس الطائفية وإلغاء الطائفية 

السياسية.
وتؤك��د ه��ذه الش��خصيات ان ه��ذه الطروح��ات 
تنطلق م��ن تطبي��ق »اتف��اق الطائف« وكون تش��كيل 

مجلس الشيوخ أصبح جزءاً من الدستور اللبناني.
فهل ميكن تش��كيل مجلس للش��يوخ ف��ي لبنان؟ 
وهل يش��كل ذل��ك مدخ��الً لتطوي��ر النظ��ام اللبناني؟ 
وما هي األس��س الت��ي ينبغ��ي اعتمادها في تش��كيل 
هذا املجلس؟ ومن يتولى رئاس��ته؟ وم��ا هي املهمات 

املطلوبة منه في حال تشكله؟

في ظل الحديث عن تطوير النظام اللبناني:

هل يشكل مجلس الشيوخ مدخاًل للحل؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

ارسالن.. وجنبالط
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لبنان في قمة العرب.. التضامن المشروط!
بقلم: وائل جنم
 اس��تضافت العاصم��ة األردني��ة، عّم��ان، القم��ة 
العربي��ة الثامنة والعش��رين وس��ط حتّدي��ات كبيرة 
وكثي��رة تواجه العرب في أكثر من مكان. فمن التحّدي 
املس��تمر واملتواص��ل منذ عق��ود في فلس��طن واملتمّثل 
وتغيي��ر  التهوي��د  والحق��اً  االس��رائيلي،  باالحت��الل 
كل معال��م امل��دن واألراض��ي الفلس��طينية، فض��الً عن 
املقدس��ات، إل��ى التح��ّدي املس��تجد املتمّثل، بحس��ب 
وجه��ة نظر عربي��ة، بالنفوذ اإليراني ف��ي املنطقة، إلى 
التح��ّدي »الوه��م« ال��ذي صنع��ه الغرب للع��رب، بل 
وللمس��لمن، واملس��ّمى بتح��ّدي مواجه��ة »اإلرهاب«. 
ولعّل ه��ذه العناوي��ن ه��ي العناوين الرئيس��ية التي 

تشغل القادة العرب في قمتهم.
لبنان ش��ارك في هذه القمة على مستوى رئيسي 
اجلمهورية، ميشال عون، واحلكومة، سعد احلريري، 
كما كان حاضراً من خارج التمثيل الرس��مي في القمة، 
من خالل الرس��الة التي بعث بها خمس��ة من الرؤساء 
الس��ابقن في لبنان )رئيسا جمهورية، وثالثة رؤساء 
حكومة( إلى األمانة العامة للجامعة العربية، وعبرها 
إلى القادة وامللوك والرؤساء، والتي تؤكد سيادة لبنان، 
وانتماءه إل��ى محيطه العربي، ورف��ض تدّخل »حزب 
الله« في ش��ؤون س��ورية والعراق واليمن، والتمس��ك 
باتفاق الطائف )النظام السياسي(، والتمسك بالتزام 
القرارات الدولية )القرار 1701( فضالً عن أمور أخرى. 
وقد اعتبر الرئيس عون هذه الرسالة مبثابة التشويش 
على مش��اركته ف��ي القمة، ووضعها ف��ي إطار ال يخدم 
لبنان عل��ى االطالق بحس��ب وجهة نظ��ره. واحلقيقة 
أن هذه الرس��الة ليس له��ا من الناحي��ة القانونية أية 
قيم��ة، باعتب��ار أن أولئك الرؤس��اء ال يش��غلون حالياً 
موقعاً رس��مياً في س��دة أّي من الرئاس��ات ف��ي لبنان، 
ولكنها بكل تأكيد لها قيمة سياس��ية كبي��رة، إذ إن كالً 
منهم ميّثل قيمة وطنية كبيرة، في البلد، وبالتالي فإن 
األمانة العامة للجامعة، وحتى القادة العرب، ال ميكن 
أن يتجاهل��وا بش��كل كامل ه��ذه الرس��الة التي يصّح 

القول إنها تاريخية.
وأما الس��بب ال��ذي جعل الرؤس��اء يبعثون بهذه 
الرس��الة إل��ى القم��ة العربي��ة ف��ي عم��ان، فيب��دو انه 
احل��رص عل��ى تأم��ن التضام��ن العرب��ي م��ع لبنان، 
خاص��ة أن ال��دول العربية كان��ت إلى ي��وم واحد قبل 
انعق��اد القم��ة تتحّف��ظ عل��ى البن��د الذي ين��ص على 
التضامن مع لبنان، وذلك عن خلفية املوقف اللبناني، 
أو لنق��ل موق��ف الرئي��س ع��ون واحلكومة م��ن ملفات 
وأزم��ات يعتبره��ا الق��ادة الع��رب ملف��ات حساس��ة 
بالنس��بة إليهم، ويريدون موقف��اً واضحاً منها، وليس 

موقفاً رمادياً.
 اجلميع يذكر موقف الرئيس، ميشال عون، عشية 
زيارت��ه التي قام بها ملصر وحت��دث فيها بتصريح إلى 
تلفزيون مصري، مشيراً إلى أن اجليش اللبناني ليس 
ق��ادراً على حماية لبن��ان من أي اعتداء »إس��رائيلي«، 
وأن س��الح »حزب الله« ف��ي لبنان س��الح مكّمل لدور 
اجلي��ش، وبالتالي ال ميكن االس��تغناء عن��ه، وقد كان 
لهذا التصريح أثر س��لبي على مس��توى عالقات لبنان 
العربي��ة، وحتى عل��ى العالقة بن القوى السياس��ية 
في لبنان، خاصة أن بعض الدول العربية، وال س��يما 
اخلليجي��ة، تض��ع »حزب الل��ه« على قوائ��م اإلرهاب، 

ولذل��ك كان التحّف��ظ العرب��ي عل��ى بن��د التضامن مع 
لبنان، خاص��ة أيضاً أن احلزب مش��ارك في احلكومة 

اللبنانية، وجزء من التركيبة السياسية اللبنانية.
إضاف��ة إل��ى ذل��ك، يريد الع��رب من لبن��ان، ومن 

الرئي��س ع��ون حتدي��داً، موقف��اً واضح��اً إل��ى جانب 
االش��قاء الع��رب في األزم��ات التي تعص��ف باملنطقة، 
وال س��يما في س��ورية والعراق واليم��ن، وإذا كان ذلك 
متع��ذراً لظ��روف خاصة بلبن��ان، فإنهم يري��دون منه 
بنفس��ه عن  نأي��اً حقيقي��اً 
ه��ذه األزم��ات، وذلك ليس 
فقط عبر املوقف الرس��مي، 
وه��و مطل��وب، ولكن حتى 
م��ن خ��الل الضغ��ط عل��ى 
الل��ه« للخروج من  »حزب 
الدول العربية التي تدّخل 
فيه��ا، وال ننس��ى أن القمة 
النف��وذ  توّس��ع  تناق��ش 
املنطق��ة،  ف��ي  اإليران��ي 
ويعتبر الزعماء أن »حزب 

الله« رأس حربة هذا النفوذ في املنطقة العربية.
لقد رفع العرب التحّفظ الذي كان على بند التضامن 
م��ع لبنان، ولكن تفعيل التضامن معه مش��روط بأداء 
النظام عون، والرئي��س اللبناني، واحلكومة اللبنانية 
حي��ال األوضاع الت��ي تعش��ها املنطق��ة، وجدّيتها في 
الن��أي بالنفس عن امللفات الس��اخنة، وع��دم االنحياز 
إلى احملور املقابل، كما عدم العمل على ش��رعنة سالح 
تنظر إليه أغلبية الدول العربية على أنه سالح إرهاب. 
والتح��ّدي احلقيق��ي بالنس��بة إل��ى لبن��ان ف��ي كيفية 
مقاربة هذا املوضوع وإقن��اع العرب بعدم قدرته على 
حتّم��ل أعباًء مواجهة هذا احملور املقابل، ألن من ش��أن 
ذلك نس��ف الصيغة اللبنانية، وف��ي الوقت ذاته إقناع 
احمل��ور اآلخر بعدم قدرت��ه على مجاراته ف��ي املقامرة 
التي يس��ير بها في املنطقة في مواجهة العمق العربي 
م��ن ناحية، واملجتم��ع الدولي من ناحي��ة ثانية تلبية 

لرغبات وتطلعات بعض القوى اإلقليمية.
لبن��ان حاضر ف��ي قمة الع��رب بعم��ان، والعرب 
حاض��رون للتضامن م��ع لبنان، ولكن عل��ى لبنان أن 
يس��اعد نفسه حتى يحظى مبس��اعدة إشقائه العرب، 

ومن دون أن يؤثر ذلك في ما ينعم به من استقرار.{

التحرك الشعبي الرافض للضرائب.. هل ترك أثره على الموازنة
تعيش الساحة اللبنانية على وقع هموم مختلفة، 
ب��دءاً من قانون االنتخاب الذي دخ��ل في نفق مظلم ال 
أحد يعرف حتى اآلن كيف س��ُيخرج منه رغم الوعود 
التي يطلقها الرؤس��اء بق��رب التوصل إلى توافق على 
قانون انتخاب جديد، وآخرها ما أعلنه الرئيس س��عد 
احلريري عن إمكانية الوصول إلى حل ملشكلة قانون 

االنتخاب في شهر نيسان املقبل.
وباالنتقال إلى همٍّ آخر، وه��و ذلك املتعلق بإقرار 
سلسلة الرتب والرواتب واملوازنة العامة لعام 2017، 
يبدو أن األمور س��ارت في اجتاه مختلف عن موضوع 
قان��ون االنتخ��اب، حيث أثم��ر التواف��ق والتفاهم بن 
مختل��ف الق��وى السياس��ية املش��اركة ف��ي احلكومة 
تس��ويًة سياس��ية قضت باتفاق مجلس الوزراء على 
موازنة عام 2017 بعد ادخال تعديالت عليها، س��واء 
في ما يتعلق بخفض للنفقات في الوزارات أو بالنسبة 

إلى اإليرادات الضريبية.
ويب��دو أن العام��ل األساس��ي في إجن��از موازنة 
عام 2017 من قبل احلكومة كان التحركات الشعبية 
الرافض��ة لزي��ادة الضرائ��ب والداعي��ة إل��ى محارب��ة 
املط��ار  ف��ي  س��يما  وال  الدول��ة،  إدارات  ف��ي  الفس��اد 
واجلم��ارك واملناقصات وغيرها م��ن أبواب الهدر، كما 
حلظت احلكومة خطة منفصل��ة للكهرباء التي تعتبر 
أكب��ر مزاريب الفس��اد في الدول��ة منذ الب��دء بتطبيق 

اتفاق الطائف في عام 1990.
في ظ��ل هذا الواق��ع، هل ميكن الق��ول إن التحرك 
الش��عبي الراف��ض لزي��ادة الضرائ��ب فع��ل فعله في 

التوصل الى موازنة عام 2017؟
البداية أوالً من اخلطوط العريضة للموازنة التي 
س��يعرضها بالتفصيل وزير املالية علي حس��ن خليل 

في مؤمتر صحفي يعقده في السرايا احلكومية.
حتدث��ت  كم��ا  للموازن��ة،  العريض��ة  اخلط��وط 
املص��ادر الوزارية، قائمة على مبدأ خفض النفقات في 

الوزارات، وهو ما أثمر انخفاض العجز في املوازنة من 
8 مليارات دوالر إلى 7 مليارات دوالر، ويبدو أن حجم 
اخلفض هذا البال��غ مليار دوالر أتى بعد الدعوات الى 
التقش��ف في النفقات احلكومية في ظ��ل حالة الركود 
والتعث��ر التي يعان��ي منها االقتص��اد اللبناني والتي 

تنعكس سلباً على اإليرادات الضريبية للدولة.
النقطة الثانية التي حملها مش��روع املوازنة، هو 
إعادة النظر على نطاق واس��ع باإلي��رادات الضريبية 
للدول��ة، حيث يج��ري احلديث ع��ن زي��ادة نحو ألف 
مليار ليرة على الضرائب العادية على أرباح املصارف 
التي وفرتها لها الهندس��ة املالية التي أجراها مصرف 

لبنان أخيراً.
وعلى س��يرة احلدي��ث عن الهندس��ة املالية التي 
أجراه��ا مص��رف لبن��ان، فق��د أس��همت ه��ذه اخلطوة 
للبنك املركزي والقط��اع املصرفي في حتقيق مداخيل 
اس��تثنائية وفوري��ة باللي��رة اللبناني��ة بنحو 4000 
ملي��ار لي��رة نتج��ت م��ن مقاس��مة قيم��ة الفوائ��د غير 
املس��تحقة، حيث اس��تبدل املصرف املركزي س��ندات 
دي��ن باللي��رة اللبنانية لديه بس��ندات دين بالعمالت 
األجنبي��ة بقيم��ة ملي��اري دوالر بالتنس��يق مع وزارة 
امل��ال وبفوائ��د راوح��ت ب��ن 6.25٪ و6.85٪ بحدها 

األقصى.
وقام املركزي بش��راء س��ندات خزينة بالليرة من 
املصارف اللبنانية بقيمتها االس��مية ب�11322 مليار 
ليرة باس��تحقاق أقل من اثني عش��ر عاماً مع فوائدها 
غي��ر املس��تحقة ت��راوح ب��ن 7.58٪ و8.74٪ بحدها 
األقص��ى، فيم��ا قام ف��ي املقاب��ل ببيعها س��ندات دين 

بالدوالر ومنها أورو بوند... الخ.
اي��رادات  حقق��ت  الت��ي  املص��ارف  باختص��ار، 
استثنائية وغير مس��بوقة عبر الهندسة املالية سوف 
تق��وم بالتن��ازل ع��ن جزء م��ن أرباحه��ا الكبي��رة في 

مشروع املوازنة اجلديد.
كذلك يجري احلديث عن إقرار ضمان الشيخوخة 
بالتزامن مع اصدار املوازنة، وكذلك احالة قانون قطع 
احلس��اب متضمناً الس��نوات الس��ابقة عل��ى املجلس 

النيابي.
ماذا تعني هذه اخلطوات االصالحية والضرائبية 
بع��د   2017 ع��ام  موازن��ة  حملته��ا  الت��ي  اجلدي��دة 

االعت��راض الش��عبي والنقابي عل��ى محاولة املجلس 
النيابي إقرار ضرائب جديدة من أجل متويل سلس��لة 

الرتب والرواتب؟
النقط��ة األول��ى ه��ي أن التح��رك الش��عبي أثم��ر 
الضرائبي��ة،  احلكوم��ة  توجه��ات  تغيي��ر  ف��ي  فع��الً 
حي��ث أصيبت مختل��ف القوى السياس��ية املش��اركة 
باحلكوم��ة بالذه��ول من حج��م االعتراض الش��عبي 
والنقابي والسياس��ي على سياس��ة ف��رض الضرائب 

على اللبنانين من أجل متويل السلسلة.
ولذل��ك ب��ادر الرئيس احلري��ري في خط��وة غير 
مس��بوقة بالنزول إلى املتظاهرين في س��احة رياض 
الصلح وأعلن انه س��يواجه معهم الفس��اد في إدارات 

الدولة املختلفة.
وقد انس��حب موقف احلريري عل��ى مواقف باقي 
القوى املش��اركة في احلكومة، س��واء التي��ار الوطني 
احلر أو »ح��زب الله« الذي اضطر أمينه العام الس��يد 
حس��ن نصر الله الى القول ان احلزب لن يقبل بفرض 
ضرائ��ب على الفق��راء، وانه س��يجري تش��كيل جلنة 
للبح��ث في االج��راءات الضريبي��ة، ويب��دو أن هذا ما 
حص��ل فعالً بعي��داً عن األنظ��ار، وهو ما أثم��ر موازنة 
وجه��اً  حتم��ل  مختلف��ة  وتوجه��ات  بأرق��ام  جدي��دة 
إصالحياً مب��ا يضمن عدم وجود اعتراضات ش��عبية 

ونقابية وسياسية عليها.
النقط��ة الثاني��ة التي كش��فتها حال��ة االعتراض 
الش��عبي الكبي��ر عل��ى الضرائ��ب مرتبط��ة بااللت��زام 
بالق��وى املمس��كة بالواقع اللبناني، حي��ث تبن لهذه 
القوى أن اخلطابات الرنانة التي حتمل أبعاداً طائفية 
ومذهبي��ة وس��قوفاً سياس��ية مرتفعة ل��م تعد جتدي 
نفعاً بالنسبة إلى عامة اللبنانين الذين يكتوون بنار 
الغ��الء، والذي��ن يرون السياس��ين كيف يتقاس��مون 
اجلبن��ة احلكومي��ة في م��ا بينهم، س��واء ف��ي إدارات 

الدولة أو في املناصب احلكومية والوزارية.
باختصار، كان لألزم��ة االقتصادية الكبيرة التي 
تضغ��ط على كاهل اللبنانين أثره��ا الكبير في رفض 
الس��ير وراء احلكومة كيفما كان، وهو م��ا أثمر تغييراً 
ملموس��اً في موازنة ع��ام 2017 نأمل ان يتكرس أكثر 

في الفترات القادمة.{
بسام غنوم

النائب عماد الحوت للـ»أم تي في«: إجراء انتخابات على أي قانون 
أفضل من عدم حصول االنتخابات وال مجال للعودة إلى الستين

أكد نائب اجلماعة االس��المية د. عماد احلوت أن عالقة اجلماعة االسالمية مع تيار املستقبل 
حتددها أولوية امللفات اللبنانية، مش��دداً على أن هناك من يعمل دائماً على تس��عير اخلالف بن 
اجلماعة واملس��تقبل، ولكن االختالف حول مواقفن��ا املتباعدة من مصر، لن توصل الى خالف في 
لبن��ان حول امللفات الداخلية. ولفت الى أن هن��اك اختالفات في وجهات النظر في ملفات داخلية 
عدة مع املستقبل ومن ضمنها قانون االنتخاب، ولكن احلوار القائم اليوم بن اجلماعة واملستقبل 

هو حول كيف جنتمع على مشروع بناء الدولة
وشدد احلوت في حديث الى تلفزيون »ام تي في«  على أن اجلماعة االسالمية متنع التطرف 
وبش��هادة مس��ؤولن بريطاني��ن، وترفض ان يذهب ش��باب األمة الى التط��رف واالرهاب، وهي 
مع االعتدال، وإذ كش��ف احلوت أنه زار رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال عون وأبدى اس��تعداد 
اجلماعة للتعاون مع العهد، ألن الرئيس عون بات رئيساً لكل لبنان، أكد أن الرئيس مكبل نتيجة 
االتفاق��ات الثنائي��ة الت��ي أوصلته الى قصر بعبدا، مش��يراً الى انه ميكن الرئي��س ان يحضن كل 

اللبنانين اذا متكن من حتويل خطاب القسم الى برنامج عمل، يوحد اللبنانين على أساسه.
ورأى احلوت من جهة أخرى أنه ال مفر من فرض الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، 
ولكن كان يجب ان تعطي الدولة اش��ارة للش��عب الى انها س��تقوم باالصالحات وتخفف الهدر، 

ومن ثم تفرض ضرائب جديدة.

الرئيسان: عون واحلريري
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المعارضة السورية تواصل معاركها في دمشق وحماة... والنظام يرّد بحرق األرض
تتواص��ل املعارك في مختلف املناطق الس��ورية، 
ب��ن فصائ��ل املعارضة املس��لحة وفصائل إس��المية، 
وبن النظام الس��وري وروسيا وعش��رات املليشيات، 
خصوص��اً في مناط��ق ريف حم��اة وش��رق العاصمة 
دمش��ق. ومع اخلس��ائر التي حلقت بالنظ��ام وحلفائه 
على صعيد املناطق والعتاد، اندفع إلى اّتباع سياسة 
األرض احملروق��ة عب��ر قص��ف املناطق التي خس��رها 
مبختل��ف األس��لحة الثقيل��ة الش��ديدة التدمي��ر، ف��ي 

مسعى السترجاعها.
وقال الناش��ط اإلعالمي في ري��ف حماة أبو خالد،   
إن »طبيع��ة املع��ارك ف��ي ريف حم��اة الش��رقي حالياً 
بن ق��وات النظ��ام وفصائ��ل املعارض��ة هي ك��ر وفر، 

خصوص��اً على جبه��ة قمحان��ة وأرزة«، الفت��اً إلى أن 
»قوات النظام اس��تطاعت استعادة بلدة معرزاف بعد 
اعتم��اد سياس��ة األرض احملروق��ة، مس��تهدفة إياه��ا 
بعش��رات الغارات ومئ��ات الصواري��خ«. وأضاف أن 
الفصائ��ل جّددت صباح الثالثاء قصفه��ا قوات النظام 
واملليش��يات املوالية له باملدفعية الثقيلة على جبهات 
الري��ف الش��مالي والغرب��ي، ف��ي ح��ن ق��ام الطي��ران 
احلربي واملروحي التابع للنظام باس��تهداف كفرزيتا 
واللطامن��ة وحلفايا. وذكر الناش��ط االعالمي أنه »يتم 
التحضير ملعركة واسعة في الريف الغربي خصوصاً 
على جبه��ات كرناز واملغي��ر وبريدج، مبش��اركة عدة 
فصائ��ل أبرزه��ا أح��رار الش��ام وفيلق الش��ام وجيش 

دروس عملّية دمشق
لروسيا وإيران

بقلم: بشير البكر

أثارت العملية العس��كرية التي ش��نتها فصائل معارضة على مواقع النظام السوري في مدخل 
دمشق، يوم األحد املاضي، موجة ارتياح واسعة لدى املعارضن السورين. ومع ذلك، كان املالحظ 
من ردود الفعل أنها اتس��مت باحلذر الشديد، وعدم الرهان على أن تؤدي العملية إلى إسقاط النظام 

الذي يضع كل ثقله في العاصمة، باعتبارها حصنه األخير.  
مصدر االرتياح أن العملية حملت عدة رس��ائل للنظام الس��وري واألطراف الساهرة على الدفاع 
عنه، وحمايته من الس��قوط طوال ست س��نوات. وقبل كل شيء، فإن أبرز ما كشفت عنه العملية هو 
هشاش��ة النظام الذي اهتز بفعل الصدمة، وظهر عليه االرتباك امليداني. وعلى الرغم من أنه يحتفظ 
ف��ي محيط دمش��ق بق��وات نخبٍة من احل��رس اجلمه��وري والفرقة الرابعة، واملليش��يات الش��يعية 
اللبناني��ة والعراقية، فإنه لم يتمّكن من ص��ّد هجوم مئات املقاتلن الذين اس��تطاعوا التقّدم ميدانياً 
بس��رعة شديدة. بعد 24 س��اعة من بدء العملية، حتّولت إلى كّر وفر، إذ ش��ن النظام هجوماً مضاداً 
ي��وم االثنن، اس��تعاد من خالله أهم املواقع التي خس��رها، لكن��ه لم يتمّكن من االحتفاظ بها س��وى 
س��اعات، ورجعت املعارضة لتستولي عليها، وتنش��ر حالة كبيرة من االرتباك داخل النظام ووسط 
البيئة احلاضنة وفي الش��ارع الدمش��قي، باإلضافة إلى اخلس��ائر العس��كرية امللموسة في صفوف 

قوات النظام. 
ال��درس األكبر موجه إلى الروس واإليرانين، وهو أن إعالن تثبيت نظام األس��د واالنتصار على 
الثورة السورية أمر غير وارد إطالقاً، ألنه لم يعد لدى السورين الذين قاموا من أجل اخلالص من آل 
األسد ما يخسرونه. وبالتالي، لن يجدوا من بن الذين فقدوا ذويهم وُدمرت بيوتهم من ميكن أن يقبل 
باحلياة مع األسد وأتباعه في بلد واحد، وإذا كانت املعارضة غير قادرة على إسقاط األسد، فإنه غير 

قادر على القضاء على املعارضة. 
وتلفت العملية نظر الروس إلى أن إجبار السورين على توقيع صكوك استسالم أمر غير ممكن، 
فال يوجد ممن قاتلوا النظام من يقبل رمي س��الحه، والتس��ليم مبش��روع روس��يا إعادة إنتاج األسد، 
ومث��ال ذلك مواجهة مخطط التهجير الذي بدأ منذ عام 2012، حن وضعت روس��يا الثوار أمام أحد 
خيارين: »املصاحلة« مع األس��د بش��روطه أو التهجير نحو إدلب. ومن هنا، بدأت مس��يرة احلافالت 
اخلضراء التي نقلت آالف املقاتلن من ريف دمشق وحمص وحلب وريف الالذقية من املقاتلن الذين 

رفضوا املعادلة الروسية. 
عل��ى ال��روس أن يتوقفوا عن سياس��ة املكاييل املتعّددة، ف��إذا أرادوا بناء عملية س��لمية جادة، 
عليهم وقف سياس��ة قتل الس��ورين من أجل الضغط على الثورة لتقدمي تنازالت، وعليهم إذا أرادوا 

املساهمة في حل دائم في سورية أن يتخلوا عن األسد. 
ويتمثل الدرس الثاني في أن العملية جاءت على أبواب انعقاد اجلولة اخلامسة من مفاوضات 
جنيف التي كان النظام يس��تعد كي ُيفش��لها، ألنها مرش��حٌة للدخول في ج��دول األعمال الذي جرى 

االتفاق عليه في جنيف 4، ولم يشكل مصدر ارتياح للنظام. 
أما الدرس الثالث فهو يعيد وضع مس��ار أستانة على طاولة البحث جدياً، فالعملية التي قامت 
على أس��اس وقف إط��الق النار حرفها الروس عن هدفه��ا الفعلي، ولم تتمّكن م��ن حتقيق وقف النار 
بس��بب اس��تمرار خروق النظام، واستغالل التأييد الروس��ي من أجل اس��تمرار عمليات التهجير من 

محيط دمشق وحمص. 
وفي جميع األحوال، توجه العمليات صفعة لإليرانين الذين كانوا الس��باقن إلى املش��اركة في 
قتل الس��ورين، من أجل حتقيق أطماع توس��عية في س��ورية، حتت ذرائع دينية. وفي كل يوم مير، 
يزداد إصرار الشعب السوري على محاربة روسيا وإيران، بوصفهما قوة احتالل، ومهما كسبت على 

األرض، فإن السورين لن يتعاطوا معها إال كاحتالل أجنبي.{

الهجوم الخاطف في دمشق.. هل يتكرر في حلب؟

اليمني��ة وليس الس��ورية؛ إال أن التصعيد كان مباغتاً 
وبق��وة ف��ي دمش��ق، مذك��راً أمري��كا وروس��يا بوجود 
املعارضة الس��ورية في وقت تنش��غل في��ه الدولتان 
باسترضاء األكراد االنفصالين؛ وفي وقت انشغل فيه 
حزب الله بإعداد اخلطط املس��تقبلية آللية انس��حابه 

أو إعادة انتشاره في سوريا.
فالنزعة االنس��حابية لدى إي��ران وحزب الله من 
س��وريا توحي بإمكانية توس��ع النفوذ الروسي على 
حس��اب إيران ومليشياتها؛ مثيراً مزيداً من القلق لدى 
الكي��ان اإلس��رائيلي بإمكاني��ة بدء جول��ة جديدة من 
املواجهة مع حزب الله في لبنان؛ فإس��رائيل تعد آخر 
املس��تفيدين من انس��حاب حزب الله ال��ذي بات هدفاً 
سهالً في سوريا، ميزة ال يرغب قادة ما يسمى اجليش 

اإلسرائيلي بفقدانها.
املل��ف الس��وري م��ن أعق��د امللف��ات السياس��ية 
متناقض��ة  األط��راف  فحس��ابات  والعس��كرية؛ 
ومتعارضة، فما يع��د نصراً على جبهة وفائدة للقوى 
الدولي��ة، يعد هزمية وخطراً كبي��راً على جبهة أخرى 
ول��ذات الق��وى اإلقليمية والدولية، فه��ي مفارقة قوية 

)Paradox( يصعب السيطرة عليها.
الرس��ائل  أه��م  ف��إن  وأخي��را 
الت��ي نقلها هج��وم دمش��ق كانت 
تنص على أن روس��يا ال تس��تطيع 
ف��ي  إرادته��ا  تف��رض  أن  وحده��ا 
س��وريا باملطل��ق؛ وإن تبخ��ر هذا 
الوهم مس��ألة باتت واضحة أمام 
التط��ورات امليدانية عل��ى األرض 
الس��ورية، فاليوم دمشق وغداً قد 
تكون حل��ب ليزداد حج��م احلرج 
الروس��ي؛ بل قد ميتد الى بنغازي 

وطرابلس بعد غد..{

متكن��ت املعارض��ة الس��ورية من إيصال رس��الة 
قوي��ة الى روس��يا والنظام الس��وري من خالل ش��نها 
هجوم��اً خاطفاً في دمش��ق ط��اول كراج العباس��ين، 
واقت��رب من قلب دمش��ق القدمية؛ وتراف��ق مع هجوم 
مماثل في ريف حم��اة، مربكاً اجلهود الروس��ية وثقة 
النظام بالق��درة على فرض إرادته عل��ى خصومه في 
مفاوض��ات األس��تانة؛ مس��ألة أكدها عص��ام الريس، 

عضو الوفد السوري املعارض في أستانا.
الهج��وم لم يتوق��ف بعد، مه��دداً بالتقدم باجتاه 
ملعب العباس��ين وفتح جبهات جدي��دة ترهق قوات 
النظ��ام وتزي��د إرباكها؛ وم��ن املمكن أن تش��جع على 
ش��ن هجمات مماثلة في مدينة حل��ب وريفها إليصال 
رس��ائل مماثل��ة؛ مزعزعة ثق��ة ال��روس وحلفائهم في 
متري��ر برنامجه��م السياس��ي ال��ذي بلغ ح��د اقتراح 
دس��تور أع��ده خب��راء روس دون التش��اور م��ع أحد، 

مذكراً بدستور برمير في العراق.
ف��ي املجمل ليس م��ن املتوقع أن يس��تمر الهجوم 
بذات الزخم والقوة، وإن حدث فس��تكون تلك مفاجأة 
حقيقي��ة ومذهلة لكل األطراف املنخرط��ة في املعادلة 
الس��ورية؛ خصوصاً أن الهجوم تب��ع لقاء ولي العهد 
الثان��ي محمد بن س��لمان والرئي��س األمريكي ترامب؛ 
من��ذراً بإمكاني��ة ح��دوث تصعي��د كبي��ر ف��ي اجلبهة 

بقلم: حازم عياد

بقلم: ريان محمد

تدميره بش��كل كامل ملعمل النس��يج وكراش وش��ركة 
س��يرونيكس، اللذي��ن كان��ا نقطت��ن أساس��يتن بي��د 
الفصائل لقطع وكشف الكراجات واألوتوستراد نارياً، 
مبا أنهم��ا أعلى بناءي��ن مطلّن عل��ى الكراجات وعلى 

عقدة البانوراما«.
من جهته، أفاد »املكتب اإلعالمي في حّي تشرين« 
شرق دمش��ق، بأن »املعركة في احلّي مستمرة بن كّر 
وف��ر، في حن اس��تطاع النظ��ام التقّدم بش��كل طفيف، 
بينما تختلف وتيرة االش��تباكات ب��ن حن وآخر، في 
وقت يتواصل في��ه القصف العنيف بصواريخ أرض-

أرض ش��ديدة التدمير، والغراد والصواريخ احلارقة، 
واملدفعية امليدانية وغارات الطيران احلربي، ما تسبب 

في أن يتخطى الدمار في احلي ال�90 في املائة«.
وف��ي ري��ف دمش��ق، واصل��ت فصائ��ل معارضة 
تقّدمها في القلمون الش��رقي والبادية، عقب سيطرتها 
على منطقة بئر القصب على احلدود اإلدارية بن ريف 
دمش��ق والس��ويداء، التي كانت ُتعتبر م��ن أهم قواعد 
تنظيم »داعش«، إذ شن منها العديد من الهجمات على 

ريف دمشق وحمص.
إن  محلي��ة  مص��ادر  قال��ت  أخ��رى،  جه��ة  م��ن 
املعارضة الس��ورية املس��لحة اتفق��ت مبدئياً مع ممثل 
إليران في س��ورية على وقف إلط��الق النار في محيط 
بلدت��ي الفوع��ة وكفري��ا املواليت��ن للنظ��ام ف��ي ريف 
إدل��ب، ومدينت��ي الزبدان��ي ومضاي��ا املعارضتن في 
ريف دمش��ق. وأوضحت املصادر أن وقف إطالق النار 
يأت��ي متهيداً إلع��الن هدنة جديدة ف��ي البلدات واملدن 
املذك��ورة، ومت التوصل إلى وقف إطالق النار، في حن 
ال ت��زال املفاوضات جارية بن الطرفن حول عّدة أمور 

وبنود ال تزال عالقة.
وأشارت املصادر إلى أن االتفاق اجلديد قد ُيفضي 
إلى إجالء مقاتلي »هيئة حترير الش��ام« املعارضة من 
مناط��ق جنوب دمش��ق، وريف دمش��ق، مقابل إخراج 
جرح��ى ومرض��ى م��ن الفوع��ة وكفري��ا. وأوضح��ت 
املص��ادر أن البنود التي لم يت��م االتفاق عليها بعد هي 
»إجالء من يري��د اخلروج من الفوع��ة وكفريا ومضايا 
والزبدان��ي وجنوب دمش��ق، وم��دة الهدن��ة ال تقل عن 
تس��عة أش��هر«. وبّين��ت املص��ادر أن النظ��ام وإي��ران 
يريدان أن يكون هناك في االتفاق بند استثناء املناطق 
اخلاضعة لس��يطرة جبه��ة »فتح الش��ام« )النصرة( 
أو »هيئ��ة حترير الش��ام«، وهو ما ُيس��تخدم كذريعة 

لقصف وتهجير املدنين.{

النص��ر، ويتوق��ع أن تخفف هذه املعرك��ة من الضغط 
على الفصائل في الريف الشرقي«.

من جهته، قال احمللل العس��كري العقيد مصطفى 
بكور، عل��ى صفحته ف��ي موقع »فيس��بوك«، إنه »في 
إط��ار املرحل��ة الثالث��ة م��ن معرك��ة »ف��ي س��بيل الله 
منض��ي«، حرر جي��ش العزة حاج��ز القرامطة املتحكم 
بطري��ق مح��ردة الس��قيلبية، وبذلك أصبح��ت مدينة 
شيزر ساقطة نارياً، ومدينة اجلديدة تسلّم مفاتيحها، 
وبات الطريق باجتاه الغ��اب مفتوحاً أمام املجاهدين 

لتحرير القرى واملدن األخرى«.
وأفاد ناشطون بأن الفصائل استطاعت السيطرة 
عل��ى قرية الصخ��ر ومنطق��ة القرامط��ة، ودّمرت ثالث 
دباب��ات ومدفع��اً للمليش��يات ضم��ن معرك��ة »صدى 
الش��ام« في ريف حماة الغربي. وكش��ف رئيس قس��م 
املداخالت في »مركز حماة اإلعالمي« حس��ن العمري،  
عن تده��ور األوضاع ف��ي القرى احملاص��رة في الريف 
اجلنوب��ي الغرب��ي ملدينة حم��اة، إذ يتواصل منذ نحو 
50 يوم��اً قصفه��ا ج��واً ومدفعي��اً، م��ا دف��ع الكثير من 
العائالت إل��ى النزوح إلى ريف حم��ص املجاور لها أو 
لبن��ان وتركي��ا مقابل دف��ع آالف الدوالرات لسماس��رة 

مرتبطن بالنظام ومليشياته.
أم��ا عن تطورات املعارك في ش��رق دمش��ق، فقال 
عض��و »املكت��ب اإلعالم��ي بح��ي جوب��ر«، إن »النظام 
وال��روس ما زال��وا يكثفون القصف عل��ى املناطق التي 
س��يطرت عليه��ا الفصائ��ل«، مضيف��اً أن ي��وم الثالثاء 
»شهد اش��تباكات عنيفة بن الثوار ومليشيات النظام 
عل��ى جبه��ة املنطق��ة الصناعي��ة، كم��ا ش��ن الطي��ران 
احلرب��ي أكث��ر م��ن ثمان��ي غ��ارات اس��تهدفت األبنية 
الس��كنية في حي جوب��ر بالعاصمة دمش��ق بالتزامن 

مع قصف عنيف بقذائف الهاون«.
ولف��ت إلى أن »النظام يحاول أن يس��تعيد النقاط 
الت��ي ما زال��ت بيد الفصائ��ل، عقب جناح��ه في تأمن 
إث��ر  خ��وري،  ف��ارس  وش��ارع  العباس��ين  كراج��ات 
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لوموند: كيف تم اختراق برنامج األسد الكيماوي عبر »راتافيا«؟
اكتش��فت املخاب��رات الغربي��ة برنام��ج النظ��ام 
م��ن  س��نوات  قب��ل  الكيماوي��ة  لألس��لحة  الس��وري 

استخدامها ضد املدنين - أرشيفية
نش��رت صحيف��ة »لومون��د« الفرنس��ية تقريراً؛ 
س��لطت من خالله الض��وء على املن��اورة التي قادتها 
املخاب��رات الفرنس��ية واملوس��اد اإلس��رائيلي؛ بغية 
اس��تنطاق مهندس س��وري للبوح بأس��رار الس��الح 
الكيميائ��ي ال��ذي بحوزة نظام بش��ار األس��د. وتقول 
الصحيف��ة إن ه��ذه األجه��زة االس��تخباراتية أطلقت 
عملي��ة س��رية منظم��ة للكش��ف عم��ا يخفي��ه النظام 
اس��م  العملي��ة  ه��ذه  عل��ى  أطل��ق  حي��ث  الس��وري، 

»راتافيا«.
وقال��ت الصحيف��ة ف��ي تقريره��ا، إن املخاب��رات 
الفرنس��ية وضعت يدها في يد املوس��اد للكش��ف عن 
خفايا الس��الح الكيميائي الس��وري، وقد جنحت هذه 
األجهزة في جم��ع معلومات قيمة ع��ن املوضوع قبل 
الثورة السورية وبعدها. ولكي تنجح في ذلك، عملت 
هذه األجهزة طويالً على البحث عن مصدر معلومات 
س��وري مطل��ع عل��ى ترس��انة النظ��ام من األس��لحة 

الكيميائية.
وذك��رت الصحيف��ة أنه وفق��اً ملعلومات مس��ربة 
سنة 2010، أعلم املوساد كالً من اإلدارة العامة لألمن 
اخلارج��ي واإلدارة املركزية لالس��تخبارات الداخلية 
ف��ي فرنس��ا؛ أن عملي��ة تصني��ع س��وريا لألس��لحة 
الكيميائية قد انطلقت منذ س��نتن قب��ل ذلك التاريخ. 
وأش��ارت املعلومات أيض��اً إلى أن املش��روع أقيم في 
دمش��ق، حتت إش��راف مهندس س��وري مختص في 
تطوير السالح الكيميائي وتخزين وإنتاجه، وتصنيع 

صواريخ قادرة على حمله.
وقالت الصحيفة إن املوس��اد جنح في استهداف 
أح��د املش��رفن عل��ى ه��ذا البرنام��ج حيث اس��تطاع 
إقناعه، عن طريق وس��يط مقيم في دمش��ق، بالس��فر 
خارج س��وريا بغي��ة إتاحة الفرصة لعمالء املوس��اد 
للتقرب منه. وقد درس املوس��اد كل جوانب شخصية 
املهن��دس الس��وري، حي��ث تأكد أن��ه مقرب م��ن ابنة 

مسؤول رفيع في النظام.
وبحث املوس��اد في اجلانب النفس��ي للمهندس، 
حي��ث تبن أنه طموح ورومانس��ي إلى حد كبير. بعد 
ذل��ك، أم��ر املوس��اد عميل��ه في دمش��ق، ال��ذي يلتقي 

باملهندس الس��وري، بإقناعه بأن له مستقبالً مشرقاً 
خ��ارج الب��الد، وأن بإمكان��ه أن يحقق جناح��اً كبيراً 
يعود بالنفع عليه وعلى بالده. فوافق املهندس، وشد 

الرحال إلى فرنسا.
في املقاب��ل، لم تك��ن طريقة إخ��راج املهندس من 
س��وريا باألم��ر الهن، ويعود ذلك إلى أن جواز س��فره 
حت��ت قبضة النظام الس��وري، وعلي��ه احلصول على 
موافقة املس��ؤولن عن حمايته، الذي��ن عينهم النظام 
إذا قرر الس��فر نحو فرنس��ا. ومن هنا يأتي دور أجهزة 
املخاب��رات الفرنس��ية، الت��ي س��رعت م��ن إج��راءات 
حص��ول املهندس على التأش��يرة، وفتح��ت أمامه كل 

األبواب للسفر إلى فرنسا دون أن يشعر بشيء.
وذكرت الصحيفة أنه حلظة وصول املهندس إلى 
باريس، اقتاده شخص نحو غرفته في فندق باملنطقة 
13 في العاصمة الفرنس��ية. بعد ذلك، تأكد املوس��اد 
من عدم تتبع عمالء س��ورين للمهندس حتت إشراف 
س��فارة دمش��ق في باريس، وبذلك حت��ول الرجل إلى 

هدف »جاهز«. 
وأضافت الصحيفة أن املوس��اد أرس��ل ش��خصاً 
يحمل اس��ماً إيطالياً، قّدم نفس��ه على أنه رجل أعمال، 
ليصبح صديق��اً مقرباً م��ن املهندس الس��وري، حيث 
ق��دم له النص��ح واإلرش��اد وعرف��ه إلى رج��ال أعمال 
آخرين مس��تعدين للوقوف إلى جانبه. وكانت نسبة 

كبيرة من رجال األعمال هؤالء عمالء للموساد.
ف��ي املقاب��ل، اس��تطاعت اإلدارة العام��ة لألم��ن 
الداخلي الفرنسي وضع املهندس حتت الرقابة الكلية، 
حيث زرعت أجهزة تنصت وأجهزة وميكروفونات في 
غرفت��ه بالفن��دق، وفي الس��يارات التي يس��تخدمها، 
وداخل أجهزة الكمبيوتر اخلاصة به. ومن جهته، أكد 
املوساد لشركائه الفرنسين أن هذا املهندس السوري 
ال يحم��ل صفة »اخلائ��ن«، ولن يدل��ي مبعلومات عن 

برنامج بالده الكيميائي بسهولة.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن املهن��دس اعتاد تلقي 
مبال��غ مالي��ة نق��داً وهدايا من رج��ال األعم��ال الذين 
تعرف إليهم. بعد فترة قصي��رة وقع هذا املهندس في 
الفخ، وأصبح يدلي ش��يئاً فش��يئاً مبعلومات تخص 
برنامج النظام السوري الكيميائي، معتقداً أنه ما زال 

يحافظ على إخالصه للنظام السوري.
وبينت الصحيفة أن جل م��ا حدث لم يثن النظام 
السوري عن استعمال الس��الح الكيميائي ضد شعبه 

خالل شهر آب سنة 2013.
وق��د أخفت صحيف��ة »لوموند« بع��ض اجلوانب 
في عملية »راتافيا«، حفاظاً على س��المة العميل الذي 

ما زال حتت خدمة املخابرات الفرنسية.{

بعد تهديدات ليبرمان
ماذا طلب األسد من روسيا؟ 

بوتين يعلن منح إيران قرضًا بقيمة 2.2 مليار يورو

اعتبر رئيس النظام السوري بشار األسد أن بإمكان 
روس��يا »أن تلعب دوراً مهماً« بن سوريا وإسرائيل، بعد 

إطالق صواريخ سورية على طائرات إسرائيلية.
وقال األس��د في مقابلة مع صحافين روس: »أعتقد 

أنه ميكن لروسيا أن تقوم بدور مهم في هذا الصدد«.
الدف��اع  وزي��ر  تهدي��دات  ح��ول  س��ؤال  عل��ى  وردا 
اإلس��رائيلي أفيغ��دور ليبرمل��ان قال األس��د حس��ب نص 
املقابل��ة ال��ذي نقلته وكال��ة األنب��اء الس��ورية: »الدفاع 
ع��ن حدودن��ا حق لن��ا، وواجب علين��ا، إذا ل��م نفعل ذلك 
كمس��ؤولن عندم��ا نس��تطيع فعل��ه فينبغ��ي أن يلومنا 
الش��عب الس��وري وأن يحملن��ا املس��ؤولية ع��ن ذل��ك«، 
مضيفا: »أعتقد أنه ميكن لروس��يا أن تلعب دوراً مهما في 
هذا الصدد، وسياس��ة روسيا برمتها تستند إلى القانون 
الدول��ي وميث��اق األمم املتح��دة وقرارات مجل��س األمن، 
وبالتالي ميكنهم مناقشة نفس القضايا مع اإلسرائيلين 
طبقاً لهذه املعايير.. كما ميكنهم لعب دور ملنع إس��رائيل 

من مهاجمة سورية مرة أخرى في املستقبل«.
وكان��ت إس��رائيل أغارت ي��وم اجلمعة عل��ى موقع 
س��وري قرب تدمر، م��ا دفع القوات الس��ورية إلى إطالق 
صاروخ باجتاه الطائرات اإلسرائيلية اعترضه صاروخ 

إسرائيلي.
اجلمع��ة  الروس��ية  اخلارجي��ة  وزارة  واس��تدعت 
املاض��ي الس��فير اإلس��رائيلي للبح��ث ف��ي ه��ذا التطور، 
وأكد رئيس احلكومة اإلس��رائيلية بنيام��ن ننت ياهو أن 
القصف اس��تهدف أس��لحة »متطورة« كانت ستنقل إلى 

حزب الله.
وتأتي تصريحات األس��د غ��داة تصريح��ات لوزير 
الدفاع االس��رائيلي أفيغ��دور ليبرمان هدد فيه��ا بتدمير 
أنظم��ة الدف��اع اجل��وي الس��ورية ف��ي حال أطلق��ت مرة 

أعل��ن الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوت��ن ي��وم 
الثالث��اء، منح إي��ران قرًض��ا بقيمة 2.2 ملي��ار يورو، 
لتطوير ع��دد من مش��اريع البنية التحتي��ة. وقال في 
مؤمتر صحفي عقده مع نظيره اإليراني حسن روحاني 
الذي يزور العاصمة الروس��ية موسكو، إن »حكومتي 
البلدين تب��ذالن جهوداً كبيرة لرف��ع العالقات القائمة 

بينهما إلى مستويات الشراكة االستراتيجية«.
وأض��اف أّنه »تباحث م��ع روحاني في العالقات 
االقتصادي��ة القائم��ة ب��ن البلدين، وس��بل تعزيزها، 
إضاف��ة إل��ى كيفي��ة تعمي��ق احل��وار السياس��ي بن 

موسكو وطهران«.
ولف��ت بوت��ن إل��ى أّن »حج��م التب��ادل التجاري 
ب��ن بالده وإي��ران زاد 70٪ خالل الع��ام الفائت، رغم 
وأن   احلاصل��ة«،  والعاملي��ة  االقليمي��ة  الصعوب��ات 
»ش��ركاتنا ساهمت في تطوير قطاع الطاقة في إيران، 
وخصصن��ا 2.2 ملي��ار يورو لتمويل مش��روع إنش��اء 
محطة حرارية وعدة سكك حديدية في إيران، وندرس 
حالياً بيع طهران طائرات ركاب للمسافات املتوسطة 

ومروحيات«.
وفي ما يخ��ص األزمات اإلقليمي��ة والدولية، قال 
بوتن إّن »وجهات النظر بن موسكو وطهران متطابقة 

حول العديد من املسائل االقليمية والدولية«.
وتطرق بوتن إلى األزمة الس��ورية املستمرة منذ 
أكثر من س��ت س��وات، موضحاً أّن »مش��اركة روسيا 
وإي��ران وتركيا ك��دول ضامنة في محادثات أس��تانة 

رد املتح��دث الرس��مي باس��م اخلارجي��ة اإليرانية 
بهرام قاس��مي عل��ى تصريحات الرئي��س التركي رجب 
طيب أردوغان التي اتهم فيها طهران مبمارسة »سياسة 
عنصري��ة« في الع��راق، معتب��راً أن ه��ذه التصريحات 

»غير مقبولة وغير مبررة«.
ووفق��اً لوكال��ة األنب��اء اإليراني��ة، قال قاس��مي إن 
»تصريح��ات املس��ؤولن األت��راك تدّخ��ل ف��ي ش��ؤون 
اآلخري��ن، وال أس��اس لها من الصح��ة«، مضيفاً أن هذه 
التصريحات »تسعى لتبرير سياسات تركيا التوسعية 
ف��ي دول اجل��وار«، وتوج��ه قاس��مي بالنصيح��ة إل��ى 
املس��ؤولن األتراك »أن ال يقحموا القضايا اإلنسانية في 

النزاعات السياسية«.
وأش��ار قاس��مي إلى التصريح��ات اخلاطئة لنائب 
رئيس ال��وزراء الترك��ي حول وجود موج��ة جديدة من 
الهجرة من املهاجرين البالغ عددهم ثالثة مالين مهاجر 
م��ن إيران ص��وب تركيا ومنه��ا إلى أوروب��ا، ونفى هذه 
املزاعم الغريبة قائالً، إن إيران تس��تضيف منذ اكثر من 
30 عاماً مالين املهاجرين من دول اجلوار، وعلى تركيا 
أن تتعل��م من إيران كيف اس��تضافت مالين املهاجرين 
ألكثر من ثالثة عقود ولم توظف هذا املوضوع اإلنساني 
ملآرب واغراض خاصة ولم تس��تغلها سياس��ياً ضد أي 

بلد.
وأك��د قاس��مي أن اجلمهورية االس��المية اإليرانية 

جديدة صواريخ باجتاه الطائرات اإلسرائيلبية.
ولم يستبعد األسد الطلب من روسيا دعماً غير جوي 
إذا اضط��ر لذل��ك، وقال: »كان الدعم الروس��ي بوس��اطة 
الغ��ارات اجلوية كافياً كي يتقدم اجليش الس��وري على 
مختلف اجلبهات وبش��كل أساس��ي في حل��ب وتدمر كما 
تعرفون، أنا متأكد أنه إذا ش��عرنا معاً »أعني املسؤولن 
الس��ورين وال��روس واملس��ؤولن العس��كرين ف��ي كال 
البلدي��ن« بأننا بحاجة للمزيد من الدعم إلحلاق الهزمية 
باإلرهابي��ن.. فإنه��م س��يفعلون ذل��ك. لك��ن حت��ى هذه 

اللحظة.. فإن مستوى الدعم جيد وكاف«.
وف��ي م��ا يتعلق بالدس��تور املقترح من روس��يا قال 
األس��د: »مس��تعدون ملناقش��ة أي ش��يء، مب��ا ف��ي ذل��ك 
الدستور.. بالنسبة لنا كحكومة فإن موقفنا واضح جداً، 
وهو اننا مس��تعدون ملناقش��ة هذا األمر بالتفصيل، لكننا 

نؤيد الفكرة كعناوين رئيسية بالطبع«.{

الس��ورية، منحت دفع��ة إيجابية حملادث��ات جنيف، 
وتساهم في إيجاد حل سياسي لألزمة«.

من جانبه، قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
إن��ه »تناول م��ع نظيره الروس��ي ع��دداً م��ن القضايا 
اإلقليمي��ة ذات االهتمام املش��ترك وعلى رأس��ها األزمة 
الس��ورية، والتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب، إلى 

جانب العالقات الثنائية التي تربط البلدين«.
اإليران��ي  التع��اون  »اس��تمرار  روحان��ي  وأّك��د 
الروس��ي ف��ي مج��ال مكافح��ة اإلره��اب إل��ى أن يت��م 
القضاء بش��كل كام��ل عل��ى املنظم��ات اإلرهابية التي 

تشكل تهديداً خطيراً على أمن املنطقة وسالمتها«.{

تعتب��ر احترام الس��يادة الوطنية ووح��دة أراضي دول 
اجل��وار أفض��ل خي��ار لتعزي��ز وتنمي��ة العالق��ات بن 
الش��عوب والدول، مضيف��اً أن احلوار البن��اء مع الدول 
املجاورة يعد أفضل وس��يلة لتقوية وترسيخ العالقات 

مع هذه الدول بدالً من توجيه االتهامات إلى اآلخرين.
وكان الرئي��س الترك��ي ق��ال ي��وم الس��بت خ��الل 
فعالي��ة للموظف��ن احلكومين ف��ي مدين��ة أنطاليا، إن 
»السياس��ات اإليرانية الس��ابقة تؤثر في العراق اآلن.. 

وإن أزمة العراق مبنية على الطائفية والتفرقة«.{

لماذا غضبت إيران من أردوغان
ورّدت بقوة؟
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اغتيال األسير المحرر مازن فقهاء جنوب غزة
حركة حماس: المقاومة سترّد بالطريقة المكافئة

اغتيل األس��ير احملرر مازن فقهاء، مساء يوم اجلمعة 
املاض��ي، بعد تعرض��ه لعملية إطالق نار مباش��ر من قبل 

مجهولن جنوب مدينة غزة.
وأعلن��ت وزارة الداخلية الفلس��طينية ف��ي غزة، عن 
اغتي��ال فقه��اء، املبع��د م��ن الضف��ة الغربية احملتل��ة إلى 
القطاع، برص��اص مجهولن. وأكد املتحدث باس��م وزارة 
الداخلي��ة في غزة إياد البزم  »اغتيال األس��ير احملرر مازن 
فقهاء بعد تعرضه إلطالق نار مباش��ر م��ن قبل مجهولن 
مبنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة«، وأشار البزم إلى أن 

األجهزة األمنية فتحت حتقيقاً عاجالً في احلدث.
وأفاد سكان محليون لوكالة »قدس برس«، بأن عدداً 
م��ن املس��لحن املجهول��ن، »أطلقوا ع��دة رصاصات على 
األس��ير الفقهاء، أمام البناي��ة التي يقطن بها في تل الهوى 

جنوب مدينة غزة، ما أدى الستشهاده على الفور«.
من جهته، قال الناطق باس��م الش��رطة الفلس��طينية 
أمي��ن البطنيجي، إن املعاينة األولية جلثة فقهاء، كش��فت 

عن وجود أربع رصاصات في رأسه.
و»مازن فقهاء« هو أس��ير محرر م��ن الضفة الغربية 
احملتل��ة، أُبعد إل��ى قطاع غزة بعد إطالق س��راحه بصفقة 
»وف��اء األحرار« ع��ام 2011، التي خ��رج مبوجبها 1047 

أسيراً مقابل اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط.
وتته��م س��لطات االحت��الل فقه��اء )وه��و م��ن مدينة 
طوباس ش��مال الضفة الغربية(، بقيادة »كتائب القسام« 
الذراع العس��كرية حلرك��ة املقاومة اإلس��المية »حماس« 
ف��ي الضفة، وإعطائهم األوامر الختطاف وقتل ثالثة جنود 

إسرائيلين في حزيران 2014 في اخلليل.
جنازة تشييع جثمان الشهيد

شّيع آالف الفلس��طينين في قطاع غزة، يوم السبت، 
جثمان مازن فقها، القيادي في كتائب »عز الدين القّسام«، 

الذي اُغتيل مساء اجلمعة، بنيران مجهولن. 
وش��ارك ف��ي اجلن��ازة، الت��ي دع��ت إليه��ا »كتائ��ب 
القّسام«، املئات من أعضاء جناحها العسكري، باإلضافة 

إلى قيادات من الفصائل الفلسطينية املختلفة.
وانطلق املوكب اجلنائزي للشهيد الذي تقدمه مقاتلو 
»كتائب القس��ام« من »مشفى« الش��فاء بغزة إلى املسجد 
العمري »الكبي��ر« حيث أقيمت الصالة عل��ى جثمانه بعد 

صالة الظهر.
أك��د عض��و املكت��ب  وف��ي كلم��ة تأبيني��ة للش��هيد، 
السياس��ي حلرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية »حم��اس« خليل 
احلّية، أن املقاومة س��ترد بالطريقة املكافئة للجرم الكبير 

الذي ارتكبه االحتالل باغتيال فقها.
وق��ال: »إذا كان الع��دّو يظ��ن باغتيال��ه ألب��ي محمد 
)فقه��ا(، ميكن أن يجس��د مع��ادالت جديدة فه��و مخطئ، 
فإن العقول القس��امية قادرة بإذن الله على أن ترد باملثل 

بالطريقة املناسبة التي جتازئ هذا اجلرم«.
وق��ال: »إن احلس��اب م��ع الع��ّدو طويل، وس��ينتهي 
بانتصار الشعب الفلس��طيني )..( وحماس ستسير على 

طريق الش��هيد فقها في ملحمة البطولة حتى يوم االنتقام 
لدمائ��ه«. وأضاف: »إن العدّو ل��ن يفلح أن يفصل غزة عن 
الضف��ة أو أن يس��تفرد بالش��عب الفلس��طيني ف��ي الضفة 
الغربي��ة، فكلنا جس��د واحد في غ��زة والضف��ة والثمانية 

واألربعن والشتات، وسنواصل املقاومة«.
وتاب��ع احلية: »الع��دّو الصهيون��ي يتحمل اجلرمية 

هذه بكل أشكالها وكل ردود أفعالها ألنه هو من بدأ«.
م��ن جهته أكد محمد الهندي عضو املكتب السياس��ي 
ل��� »حرك��ة اجلهاد اإلس��المي« في كلم��ة الق��وى الوطنية 
الش��عب  وح��دت  فقه��ا  الش��هيد  دم��اء  أن  واإلس��المية 
الفلس��طيني بفصائل��ه ومناطقه اجلغرافية. وش��دد على 
أن االحتالل اغتال قبل ذلك قادة كباراً أمثال الش��يخ أحمد 
ياس��ن وفتحي الش��قاقي وعبد العزيز الرنتيس��ي، إال أن 

املقاومة لم تتوقف بل ازدادت.
وش��دد الهندي عل��ى أن دماء الش��هيد فقهاً س��تكون 

وقود للمقاومة واالنتفاضة في الضفة الغربية.
وف��ي أعقاب عملي��ة الدفن أكد اس��ماعيل هنّية، نائب 

املكتب السياس��ي حلركة »حماس« ف��ي كلمة مقتضبة له 
أن دماء الش��هيد فقها وحدت الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وق��ال: »مازن فقها جبل من جبال الضفة الغربية، ولد في 

طوباس واستشهد في غزة«.
وصيت��ه  بقي��ت  فقه��ا  القائ��د  »الش��هيد  وأض��اف: 
ومعركته، وسنصون الدماء وسنحمي الوصية وسنستمر 

في املعركة«.
وأعرب هنّية ع��ن أمله أن يوفق زمالء فقها في خارج 

وداخل فلسطن من الثأر لدمائه.
م��ن جهت��ه أش��اد يحي��ى الس��نوار رئي��س املكت��ب 
السياس��ي حلرك��ة »حماس« ف��ي غزة في كلم��ة مقتضبة 
له مبناقب الش��هيد فقاء، مؤكداً أن دماءه وحدت الش��عب 

الفلسطيني خلف املقاومة.
وأش��ار إلى أن فقها واصل املقاومة حتى بعد اإلفراج 
عنه في صفقة التبادل عام 2011 ورفض أن يرتاح، وانه 

كانت كل أمنيته أن ينال الشهادة، وقد حتققت.
وأمض��ى فقها تس��ع س��نوات ف��ي س��جون االحتالل 

لوقوفه خلف عملية صفد الفدائية التي قتل فيها أحد عشر 
إسرائيلياً، عام 2002.

فقه��ا)38  اإلس��رائيلية  االحت��الل  س��لطات  وتته��م 
عاماً(، بقيادة »كتائب القس��ام« الذراع العس��كري حلركة 
املقاومة اإلس��المية »حماس« في الضفة الغربية، وإعطاء 
عناصره��ا األوام��ر الختط��اف ثالث��ة جن��ود إس��رائيلين 
ف��ي حزي��ران 2014 في اخللي��ل جنوب الضف��ة الغربية، 

وقتلهم.{

القمة العربّية: ال مشروع فلسطينّيًا.. وضغط مصري بطلب أميركي
يش��تمل البي��ان اخلتام��ي للقم��ة العربي��ة الثامنة 
والعش��رين، الذي كتبه موظف��ون مختصون في جامعة 
الدول العربية ويصدر يوم األربعاء في ختام أعمال قمة، 
على بعض التعديالت الالزمة على البيان اخلتامي الذي 
صدر عن القمة العربية في متوز 2016. ومع إعالن وزير 
اخلارجية األردني، أمين الصفدي، تبّني وزراء اخلارجية 
العرب مش��روع البيان الذي أق��ّره املندوبون في جامعة 
ال��دول العربي��ة ف��ي اجتماعه��م التمهيدي ي��وم 27 آذار 
احلالي، وقد تضمن نحو 17 بنداً، اش��تمل على »ثوابت« 
تقليدية معهودة بش��أن املل��ف الفلس��طيني، و»ثوابت« 
أخرى استجدت في الس��نوات القليلة املاضية، بشأن ما 
يحصل في سورية واليمن والعراق وليبيا، جلهة التأكيد 
على ضرورة األمن واألمان واحللول السياس��ية في هذه 
الب��الد، فضالً عن رفض التدّخ��الت اإليرانية في املنطقة، 

ومحاربة اإلرهاب. 
وم��ن اجلدي��د ف��ي البي��ان املرتقب ص��دوره، رفض 
تروم��ع الفش��ل العرب��ي املعل��وم ف��ي امللفات الس��ورية 
والليبي��ة والعراقي��ة، وم��ع تعقيد اجلهود بش��أن إعادة 

االس��تقرار  إل��ى  اليم��ن 
في��ه،  االنق��الب  وإنه��اء 
بدا أن ق��وة دفع خاصة 
س��تحظى به��ا القضي��ة 
الذي  األمر  الفلسطينية، 
ظه��ر م��ن التصريح��ات 
تواترت  الت��ي  العربي��ة 
أج��واء  ف��ي  حوله��ا 
االستعدادات لعقد القمة 
العربية، وخصوصاً من 
جلامع��ة  الع��ام  األم��ن 
ال��دول العربي��ة، أحم��د 

أبو الغيط، ومسؤولن فلسطينين وأردنين.
وبينم��ا يش��تمل البي��ان اخلتامي للقمة عل��ى تأكيد 
مركزية القضية الفلس��طينية بالنس��بة لألم��ة العربية، 
وعل��ى »تفعيل مبادرة الس��الم العربية« والت��زام الدول 
العربية به��ا، ومع تأكيدات تواترت م��ن رام الله وعمان 
والقاه��رة أن ال مش��روع جدي��داً س��يتم طرحه ف��ي القمة 

في الش��أن الفلس��طيني، بعد أن مت نفي تصريحات أدلى 
بها أبو الغيط في ه��ذا اخلصوص، فإن عودة أبو الغيط 
نفس��ه مجدداً إلى إشاعة أقواله نفس��ها، مع »تعديالت« 
كالمي��ة فيه��ا، توحي ب��أن أم��راً آخر يج��ري اإلع��داد له 
مختل��ف عما يت��م تضمينه ف��ي البيان اخلتام��ي للقمة. 
فقد نقلت صحيفة »الوطن« السعودية، عن األمن العام 

جلامعة الدول العربية، أنه »في ظل التعنت اإلسرائيلي، 
والتوسع في االستيطان، وتراجع املساندة الدولية حلل 
الدولتن، فإن الس��لطة الفلسطينية س��وف تطرح آليات 
جديدة للتعام��ل مع القضية، وكيفية الوصول إلى إقامة 

الدولة الفلسطينية املستقلة«. 
ه��ذا الغموض ال��ذي تعّمده أبو الغي��ط، قبل يومن 
من اجتماع قمة البحر امليت، يوضح شيئاً منه ما أوردته 
وكال��ة »أنباء الش��رق األوس��ط« الرس��مية املصرية، من 
أن وزي��ر اخلارجي��ة املص��ري، س��امح ش��كري، أك��د في 
لقاء م��ع مبعوث الرئي��س األميركي إلى القم��ة العربية، 
جايس��ون غرينبالت، أن بالده تسعى بكل جهد للحفاظ 
على صدارة القضية الفلس��طينية على الساحة الدولية، 
وتتفاع��ل إيجابي��اً م��ع كل املب��ادرات والتح��ّركات التي 
ته��دف إل��ى إيج��اد ح��ل ش��امل وع��ادل له��ا، وأن امللف 
الفلسطيني س��يكون مطروحاً بقوة خالل الزيارة املقبلة 
للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، وهي 
الزيارة التي كان أبو الغيط قد صرح أن السيسي سينقل 
خالله��ا إلى الرئي��س األميرك��ي، دونالد ترام��ب، »أفكاراً 
فلس��طينية جديدة«، وفي هذا اخلصوص، سمع مبعوث 
ترامب من ش��كري، في اجتماعهما، أن القاهرة »ستستمر 
في التواصل مع الش��ركاء الدولين الذي��ن لديهم القدرة 
على حلحلة األوضاع الس��تعادة الزخ��م والدعم الدولي 
الستئناف عملية السالم وتش��جيع الطرفن اإلسرائيلي 

والفلسطيني على العودة إلى املفاوضات«. {

خالد مشعل: »حماس« تقبل التحدي الذي فرضته إسرائيل باغتيالها »مازن فقهاء«
الش��هداء وال حترير بدون جهاد ومقاومة«، مؤكداً أن »أهل 
فلسطن قبلوا التحدي وقريباً سيترجمونه لنصر قريب«.

وش��دد مش��عل عل��ى أن فلس��طن س��تبقى القضي��ة 
املركزية لألمة، مؤكداً أن حركته تصّر على حترير األقصى 

والقدس واألسرى.
السياس��ة  مت��ارس  »حم��اس«  حرك��ة  أن  وأوض��ح 
والدبلوماس��ية وتطور فكرها السياسي، ولكنها تصر على 
خي��ار اجله��اد واملقاوم��ة ألن��ه اس��تراتيجيتها األولى ولن 
تتخل��ى عن��ه. ودعا مش��عل قي��ادة احلركة في قط��اع غزة 

واألسرى احملررين في غزة إلى مزيد من اليقظة واالنتباه.
من جهته ش��كر والد الش��هيد مازن فقه��اء في كلمة له 
عبر الهاتف قيادة حركة »حماس« والفصائل الفلسطينية 
وأهالي قطاع غزة الحتضانهم البنه بعد حتريره من األسر 
وبعد استش��هاده. وقال: »لن تكون دماء مازن سوى وقود 

ملعركة النصر والتحرير«.
وفي الس��ياق ذاته، أكد القيادي في حركة »حماس«، 
عطالله أبو الس��بح، أن املقاوم��ة وحدها هي التي ميكن أن 
حترر األرض الفلسطينية. وشدد في كلمة له في املهرجان، 
على أن عنفوان حركة »حماس« زاد رغم اغتيال مؤسس��ها الش��يخ احمد ياس��ن وعدد 

من قادتها.
ودعا أبو السبح الفصائل الفلسطينية إلى العمل على إلغاء اتفاقية أوسلو، مطالباً 
من وقع على اتفاق أوس��لو إلى إعادة حس��اباته، في إشارة منه إلى حركة فتح ومنظمة 

التحرير الفلسطينية.
وتخلل املهرجان الذي حضره اآلالف من قادة حماس والفصائل الفلسطينية، فيلم 

وثائقي عن الشهيد فقها.{

أَْبلََغ رئيس املكتب السياس��ي حلرك��ة »حماس«، خالد 
مشعل، ي�������وم االثنن، في خالل احتفال تأبن الشهيد مازن 
فقهاء أن حركته تقبل التحدي الذي فرضته عليهما إسرائيل 
باغتيالها القيادي في جناحها املس��لح م��ازن فقهاء، معتبراً 

أن هذه اخلطوة تغيير في قواعد الصراع بينهما.
وش��ارك في االحتف���ال التأبيني، الذي أقيم في س��احة 
الفلس��طينين،  آالف  غ��زة،  مبدين��ة  اخلض��راء«  »الكتيب��ة 
باإلضافة إل��ى قيادات م��ن الطوائف الفلس��طينية املختلفة، 
وتخل��ل االحتف���ال بث عرض مرئ��ي لتدريب��ات فقهاء ضمن 

صفوف »كتائب القّسام«.
وأَْدَغ��َم - ف��ي كلم��ة أذيعت له م��ن العاصم��ة القطرية 
»الدوح��ة«، أَْثَن��اء احتف�ال تأب��ن نظمته كتائ��ب »عز الدين 
القسام«، اجلناح العس��كري ل�»حماس« مبدينة غزة، للقائد 
لديها »مازن فقهاء«، الذي اغتالته نيران مسلحن مجهولن، 
مس��اء اجلمعة الس��ابقة: »العدّو يقول لنا بهذه اجلرمية لقد 
فزن��ا عليك��م، وانتزعنا بطالً م��ن أبطالكم من قلع��ة املقاومة 

غزة، وأغلقنا احلساب مع أحد األسرى احملررين«.
وأبقى رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية 

»حماس« خيارات الرد مفتوحة، معلناً قبول قيادة احلركة بكافة مكّوناتها السياس��ية 
والعس��كرية التح��دي اجلديد مع االحت��الل، وذلك رداً على اغتيال لألس��ير احملرر مازن 

فقهاء في قطاع غزة.
واعتبر مشعل أن اغتيال فقهاء حتد كبير حلركة حماس، مؤكداً أن ذلك هو دين في 

أعناقهم وان الصراع مفتوح مع االحتالل، وان قيادة احلركة عند مسؤولياتها.
وأش��اد مش��عل مبناقب الش��هيد فقهاء، مؤكداً أنه قاوم قبل اعتقال��ه وختم حياته 
بالش��هادة، مؤك��داً ف��ي كلمته أن »الش��هادة هي تعبي��د لطريق النص��ر، وال نصر بدون 
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اّتهامات مصرّية ألفراد مس��لّحن في غّزة بالتوّرط فيها س��واء بالتخطيط أو 
التنفيذ، وهو ما تنفيه حماس، ولذلك قد ال تشهد هذه املنطقة املتوترة الهدوء 
املأم��ول، رغم اإلجراءات األمنّية التي تّتخذها القّوات املصرّية والفلس��طينية 

على احلدود.
ويدف��ع هذا األمر حم��اس إلى تركيز األنظار عل��ى التحذير من أي عدوان 
إس��رائيلّي على الفلسطينين، وعدم االنشغال باألحداث امليدانّية على حدود 
غّزة مع مصر، رغبة منها في حتشيد الدول العربّية خلف الشعب الفلسطيني، 

بعيداً عن تشتيت اجلهود السياسّية نحو أكثر من قضّية في آن واحد.
الدور اإلسرائيلي

الثابت أّن أّي توّتر على حدود غّزة ومصر ال يخدم مصلحتيهما، فحصار 
الش��عب الفلس��طينّي يخدم إس��رائيل، وال بّد م��ن تفاهم فلس��طينّي/مصرّي 
يس��فر عن توفير حاجات الش��عب الفلسطينّي، ويس��ّهل حركته، وفي الوقت 

ذاته يساعد اجلانب املصرّي على ضبط أمنه.
لك��ن ما قد يثير خش��ية الفلس��طينين هو تك��رار توجي��ه االتهامات لهم 
بإي��واء مس��لحن مطلوبن ملصر، مع اش��تداد مالحق��ة األجه��زة األمنية لهم 
هناك، رغم توافر معلومات أمنّية تفيد بأن س��يناء تعبث فيها جميع األطراف 

وعلى رأسها إسرائيل.
»حترص األجنحة الفلس��طينية املس��لحة على منع تأث��ر احلالة األمنية 
املس��تقرة نس��بياً في غزة بأي تبع��ات للتدهور األمني احلاصل في س��يناء، 
رافض��ة جل��وء أي من األطراف إلدخ��ال القطاع في مواجهة مع إس��رائيل غير 

متفق عليها مع باقي القوى املسلحة«.
إن التقدير السائد في غزة اليوم هو أن اجليش املصري لن يوقف حملته 
العس��كرية في سيناء ضد املجموعات الس��لفية في املدى القريب، بل ستمتد 
فترة زمنية ليست قليلة، ما يعني أن التوتر سيكون سيد املوقف على احلدود 

املصرية الفلسطينية اإلسرائيلية.
ولذل��ك تبرز فرضيات غير محبذة مفادها أن تبادر املجموعات الس��لفية 
لقصف إسرائيل من غزة رداً على ما تعتبره هجوماً مصرياً إسرائيلياً مشتركاً 
ضد رفاقهم، أو أن حتّول س��يناء جبهة عس��كرية س��اخنة، ورمبا هذا آخر ما 

تتمناه حماس ألنها -في هذه احلالة- ستتلقى رداً إسرائيلياً موجعاً.
ميدانياً، حترص األجنحة الفلس��طينية املس��لحة عل��ى منع تأثر احلالة 
األمنية املس��تقرة نس��بياً ف��ي غزة بأي تبع��ات للتدهور األمن��ي احلاصل في 
سيناء، رافضة جلوء أي من األطراف إلدخال القطاع في مواجهة مع إسرائيل 

غير متفق عليها مع باقي القوى املسلحة.
كما أن األجهزة األمنية بغزة لديها توجه بضبط الوضع امليداني أكثر من 
أي وقت مضى، ملنع اس��تخدام غزة س��احة لتصدير الصراع الداخلي مبصر. 
وإذا كانت حماس ترفض حتميلها أي مس��ؤولية عن األعمال الدامية العنيفة 
بس��يناء، فهي قد ال تس��مح ألي مجموعة مس��لحة بأن تصفي حس��اباتها مع 

السلطات املصرية انطالقاً من أراضي غزة.
أخيراً؛ من الواضح أّن حماس ليس��ت بصدد توتي��ر املوقف امليدانّي مع 
مصر، حّتى وإن ش��عرت بأّن هناك مخّططاً الس��تدراجها لالشتباك معها، بل 
إّن احلرك��ة تبذل جهوداً سياس��ّية لترمي��م العالقة معها لقناعته��ا بأهمّيتها 
لها، س��واء من الناحية السياس��ّية لكونها من الدول العربّي��ة الكبرى، أو من 
الناحية املعيش��ّية نظراً إلى احلدود املش��تركة بن مص��ر وغّزة، فضالً عن أن 

أولوّيتها هي مواجهة إسرائيل بالدرجة األولى، وليس أي طرف آخر.{

يزداد التوتر األمني في سيناء على حدود غزة، إذ وصل قبل أسابيع إلى 
حد إط��الق تنظيم الدولة اإلس��المية صواريخ باجتاه مدين��ة إيالت جنوبي 

إسرائيل، ما دفع سالح اجلو اإلسرائيلي إلى اغتيال بعض أعضاء التنظيم.
الس��طور التالية حتاول التع��رف إلى الوضع األمني بن س��يناء وغزة، 
ومعرف��ة آثار التوتر املتزايد بن تنظيم الدولة وإس��رائيل على الوضع األمني 
في القطاع، وهل يتم توريط حركة حماس في مواجهة بن التنظيم وإسرائيل 

ومصر؟ وكيف تسعى احلركة إلى جتنب هذا التورط؟
تأمن احلدود

تش��هد س��يناء منذ أس��ابيع توت��راً متزايداً بس��بب احل��رب الدائرة بن 
اجلي��ش املصري وتنظي��م الدول��ة، وبات الفلس��طينيون يس��معون أصوات 

التفجيرات جراء اشتباكات اجلانبن بصورة دورية.
لك��ن جرعة جدي��دة أضيفت إلى التوت��ر عقب إطالق تنظي��م الدولة يوم 
9 ش��باط املاضي صواريخ من س��يناء املصرية على إيالت، ورد س��الح اجلو 

اإلسرائيلي يوم 22 شباط بقتل خمسة من أعضاء التنظيم.
»التوتر املتصاعد في سيناء بن تنظيم الدولة من جهة ومصر وإسرائيل 
م��ن جهة أخ��رى، يطرح عالمات اس��تفهام عن م��دى بقائه في س��يناء وعدم 
انزالق��ه إلى غ��زة -التي تس��يطر فيها حماس- عب��ر ح��دود املنطقتن، وعن 
إمكاني��ة تده��ور التوتر األمن��ي ليصل إلى مش��ارف غزة اجلنوبي��ة من جهة 

مدينة رفح«.
ال تت��ردد حماس في تأكيد أنه��ا تقود املواجهة مع االحتالل اإلس��رائيلي 
بالتنس��يق مع قوى املقاومة بحكمة ووعي، وتدرك وجود محاوالت مستمرة 
حلرف بوصلة املقاومة الفلسطينية وإشغالها بصراعات ال تصب في مصلحة 

مشروعها التحرري.
وفيم��ا تعلن حم��اس أنها حتافظ عل��ى منهجها القاضي بع��دم التدخل 
في ش��ؤون الدول، مبا فيه ما يجري بس��يناء؛ فإنها تؤك��د -في الوقت ذاته- 
أنها س��تدافع عن غزة ض��د أي اعتداء، ألنها حركة حت��رر ومعركتها واضحة 
وتخوضه��ا ف��وق أرضها، وس��الحها ال توجهه إال ملن يحت��ل أرضها ويعتدي 

على شعبها.
عل��ى أرض الواق��ع، زاد اجلي��ش املص��ري نش��ر حواج��زه األمنية -في 
املس��افة البالغ��ة 450 كيلومتراً بن معب��ر رفح ومدينة القاه��رة- بأكثر من 

عشرين حاجزاً.
وليس من السهل ألحد أن يتسلل إلى قطاع غزة من مصر.

مع العلم بأن اجلانبن )غزة وس��يناء( يرتبطان بح��دود متتد 12 كلم، 
تنتشر على طولها قوات أمنية فلسطينية ومصرية تقوم بتأمينها، ولن يكون 

بإمكان أي مسلح التنقل بن احلدود في االجتاهن بسهولة.
حماس حترص على عالقات استراتيجية قوية مع مصر. حتى اللحظة، 
تب��دو ح��دود غ��زة ومصر آمن��ة ومس��تقرة، وتقوم ق��وات األمن الفلس��طينية 
مبتابع��ة مكثفة للح��دود اجلنوبية بفرض املزيد من اإلج��راءات األمنية على 

احل��دود، وتكثيف نش��ر الق��وات وزيادة عددها. وأرس��لت حم��اس إلى مصر 
رس��ائل مفادها أن غزة لن تصبح منطلقاً للمس��اس باألمن املصري، وال ميكن 

أن تنزلق في أي مواجهات جانبية بسيناء.
توريط حماس

في خضم هذا النقاش يجب التنبه جيداً إلى أن إس��رائيل العب مؤثر في 
س��يناء، وخاصة املعارك بن اجليش املصري وتنظيم الدولة، ورمبا ازدادت 
حساس��ية الوضع األمني في س��يناء وتأثيره الس��لبي في غ��زة عقب غارات 
إس��رائيل على التنظي��م، ما يعتبر ناق��وس خطر ُيدّق لغزة، فق��د يكون هناك 
مخطط إس��رائيلي إلقحام الفلسطينين في أحداث س��يناء، سواء بتوريطهم 

في معارك مع مصر أو التنظيم خللط أوراق املنطقة.
هذا التص��ور قد يتطلب من األجهزة األمنية الفلس��طينية بغزة إبداء قدر 
أكبر من احلذر والضبط، إذ رغم ما يقال عن تنس��يق فلس��طيني مصري على 
احل��دود، فإن عالقة الطرفن لم تنفرج بعُد على األرض، علماً بأن مصر زادت 

هجماتها على ما بقي من األنفاق التجارية.
»مصر قد ال تكون معنية بتوس��يع رقعة املواجه��ة خارج حدودها، لكن 
استمرار التحريض اإلسرائيلي على غزة، واملزاعم عن دورها في دعم مقاتلي 
التنظيمات املسلحة في سيناء، قد يوِجد أرضية معادية حلماس في أوساط 

صناع القرار املصرين«.
صحي��ح أن مص��ر قد ال تك��ون معني��ة بتوس��يع رقعة املواجه��ة خارج 
حدودها، لكن اس��تمرار التحريض اإلس��رائيلي على غزة، واملزاعم عن دورها 
في دع��م مقاتلي التنظيمات املس��لحة في س��يناء، قد يوِج��د أرضية معادية 
حلم��اس ف��ي أوس��اط صن��اع الق��رار املصرين، ال س��يما م��ع تأكي��د محافل 
أمنية إس��رائيلية تكثيف التعاون األمني والعس��كري بن اجليش��ن املصري 

واإلسرائيلي ضد كل من تنظيم الدولة بسيناء وحماس بغزة.
تشهد املنطقة احلدودّية بن س��يناء وغّزة هجمات متبادلة بن اجليش 
املصرّي ومجموعات مس��لّحة توقع قتلى وجرح��ى بينهما، ويتخللها صدور 

حركة حماس والموقف من حرب مصر وتنظيم الدولة في سيناء
بقلم: عدنان أبو عامر

أردوغان: ال يملك أحد إطالة أجلي أو إنهاءه سوى الله
ف��ي تعليقه عل��ى رفع أنصار » ب��ي كا كا« الفتة 
في سويس��را تدعو لقتله، قال الرئيس التركي رجب 
طي��ب أردوغان: »ال ميلك أح��د إطالة أجلي أو إنهاءه 
س��وى الله، فنحن بدأنا مس��يرتنا اعتم��اداً على هذا 

النهج وسنستمر كذلك«.
وج��اءت تصريحات أردوغان ف��ي خطاب ألقاه 
لدى مشاركته في افتتاح عدد من املشاريع التنموية 
وأوض��ح  إس��طنبول.  ف��ي  دوزو«  »بيل��ك  مبنطق��ة 
أردوغان أّن »املنظمة اإلرهابية تبذل قصارى جهدها 
لدف��ع املواطنن إلى رف��ض التعديالت الدس��تورية 
التي سيتم االس��تفتاء عليها في 16 نيسان املقبل«، 
مش��يراً ال��ى أّن »الش��عب الترك��ي على دراي��ة تامة 

بخططهم ومؤامراتهم«.
وتابع أردوغان قائالً: »ترون كيف أّن املنظمات 
اإلرهابي��ة كله��ا احت��دت ض��ّد تركي��ا، وتش��اهدون 
كيف تس��عى قي��ادات )ب��ي كا كا( لدف��ع الناس إلى 
رفض التعديالت الدس��تورية ومثلها أنصار منظمة 
)غول��ن( اإلرهابية وم��ن ورائهما الق��وى اخلارجية 

التي تدعمهما«.
س��ماح  عل��ى  التركي��ة  اخلارجي��ة  واحتج��ت 
الس��لطات السويس��رية ألنصار منظمة »ب��ي كا كا« 
اإلرهابي��ة، بالتظاهر ورفع الفتة حت��ّرض على قتل 
أردوغان. كما استنكرت اخلارجية في بيانها، سماح 
الس��لطات السويس��رية ألعض��اء وأنص��ار املنظم��ة 
اإلرهابي��ة بتنظيم التجم��ع والدعاية اإلعالمية التي 

تستهدف االستفتاء.
ودعت اخلارجية في بيانها اجلانب السويسري 
إلجراء حتقيق قضائي، كما استدعت القائم باألعمال 

السويسري »نتاليا غيرماين كاثرين مارتي«.
واته��م أملانيا أنه��ا »تؤمن مص��ادر مالية آلالف 

اإلرهابي��ن الذي��ن تس��تضيفهم، وه��والء يس��يرون 
املظاهرات املناهضة لبالدنا«.

االس��تخبارات  دائ��رة  رئي��س  نف��ي  وح��ول 
االحتادي��ة األملاني��ة برونو كال عالق��ة منظمة »فتح 
الله غولن« اإلرهابية باحملاولة االنقالبية في تركيا، 
ق��ال أردوغ��ان: » ه��ذا ال��كالم اليعني أنه��م محقون 
)األمل��ان(، نحن منل��ك أدلة، فالذين ال ي��رون انقالب 
15 متوز بش��كل صحيح، ينتابنا الشك في تفكيرهم 

السليم«.
وأكد أردوغان أن »املتورطن باحملاولة االنقالبية 
في تركيا حالياً في السجون، ومازال آخرون يظهرون 

لغاية اآلن في العديد من املؤسسات«.
وف��ي 21 كان��ون الثاني املاض��ي، أق��ر البرملان 

الترك��ي مش��روع التعدي��ل الدس��توري ال��ذي تق��دم 
ب��ه ح��زب »العدال��ة والتنمي��ة« احلاك��م، واملتضمن 
االنتقال من النظام البرملاني إلى الرئاسي، في عملية 
تصويت س��رية، بعد تصوي��ت 339 نائباً لصاحلها 
خ��الل عملية التصويت باجللس��ة العام��ة للبرملان، 
وسط معارضة 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، 

ومت إلغاء صوتن اثنن.
النظ��ام  إل��ى  بالب��الد  االنتق��ال  إل��ى  وإضاف��ة 
الرئاس��ي، تن��ص التعدي��الت الدس��تورية على رفع 
عدد نواب البرملان التركي م��ن 550 إلى 600 نائب، 
وخفض سن الترشح خلوض االنتخابات العامة من 

25 إلى 18 عاًما.
ومن أجل إقرار التعديالت الدستورية في البالد، 

ينبغي أن يكون عدد املصوتن في االستفتاء الشعبي 
ب� )نعم( أكثر من 50٪ من األصوات )1+50(.{

.. ويؤكد سير بالده بحزم في محاربة التنظيمات اإلرهابية
أك��د الرئي��س التركي رجب طيب أردوغ��ان يوم الثالثاء، أن بالده تس��ير 
بح��زم في محاربة التنظيمات اإلرهابية. وأش��اد أردوغ��ان بعمليات اجليش 
التركي ضد منظمة »بي كا كا« اإلرهابية في جنوب ش��رق البالد وضد تنظيم 
»داعش« اإلرهابي في ش��مال س��وريا. جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمام جتمع 
جماهيري خالل مراس��م افتتاح عدد من املش��اريع بوالية صامس��ون شمالي 

البالد. 
ولف��ت أردوغان إلى أن صبر تركيا نفد بعدما أقدم »داعش« على قتل 56 
مواطن��اً تركي��اً بهج��وم إرهابي في والية غ��ازي عنتاب، األمر ال��ذي أدى إلى 

تدخل عسكري لبالده ملالحقة إرهابيي التنظيم في شمال سوريا. 
وأض��اف أن قوات ب��الده دخلت جرابلس وبل��دة الراع��ي )جوبان بي(، 
واجت��ازت دابق، ومدينة الباب، وطهرتها م��ن »داعش«، وتقوم اآلن بتنظيف 
املنطق��ة من عناص��ر »ب ي د/ ي ب ك« الذراع الس��وري ملنظم��ة »بي كا كا« 

اإلرهابية، مؤكداً أن القوات التركية في منبج اآلن. 
وأردف الرئيس التركي أن »لقاءاتنا مع قوات التحالف الدولي والواليات 
املتحدة األمريكية وروس��يا متواصلة، نقول إن انسحابنا )من شمال سوريا( 

غير ممكن ما دامت التهديدات متواصلة ضدنا من هناك«. 
وق��ال: »نس��ير بحزم في طريقن��ا مبكافحة اإلرهاب، وف��ي األيام األخيرة 
دخلت قواتنا املس��لحة، وشرطتنا، وحراس القرى إلى جحور اإلرهابين )بي 

كا كا( في جنوب شرق تركيا«. 
ودعم��اً لق��وات »اجلي��ش الس��وري احل��ّر«، أطلق��ت وحدات م��ن القوات 
اخلاصة في اجليش التركي، بالتنسيق مع القوات اجلوية للتحالف الدولي، 
ف��ي 24 آب املاض��ي، حمل��ة عس��كرية في ش��مال س��وريا، حتت اس��م »درع 
الفرات«، اس��تهدفت تطهير املنطق��ة من املنظمات اإلرهابي��ة، وخاصة تنظيم 

»داعش« الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها األبرياء.{
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الحكومة المغربّية الجديدة.. برئاسة سعد الدين العثماني
بع��د مخاض طويل دام أكثر من خمس��ة أش��هر 
وني��ف، من��ذ تكلي��ف العاه��ل املغرب��ي املل��ك محمد 
السادس، عبد اإلله بنكيران بتشكيل حكومة ما بعد 
االنتخابات التشريعية، في العاشر من تشرين األول 
املاضي، لم يفلح رئيس احلكومة السابق في تكوين 
فريقه احلكومي بس��بب خالفات حول األحزاب التي 
تشارك في احلكومة. غير أن الوالدة احلكومية جاءت 
سريعاً مساء السبت املاضي بإعالن حكومة مكونة 
من ستة أحزاب سياسية، هي: »العدالة والتنمية«، 
املتص��در لنتائ��ج االنتخابات التش��ريعية األخيرة، 
والتجم��ع الوطن��ي لألح��رار، واحلرك��ة الش��عبية، 
واالحت��اد الدس��توري، والتق��دم واالش��تراكية، ث��م 
االحت��اد االش��تراكي. وخلّف القبول بح��زب االحتاد 
االش��تراكي ف��ي احلكوم��ة املغربية اجلدي��دة، الذي 
كان محط رف��ض قطعي من ط��رف رئيس احلكومة 
املعفى، ما يشبه »الصدمة« في صفوف قواعد حزب 
العدالة والتنمية، الذي��ن عّبروا من خالل تعليقاتهم 
في وس��ائط التواصل االجتماعي ع��ن إحباطهم من 

تغير موقف احلزب.
ودافعت قيادات حزبية عن إشراك حزب االحتاد 
االش��تراكي مبب��رر أن الوط��ن فوق األح��زاب، بل إن 
منهم من حش��د أدلة ونصوصاً دينية إلقناع ش��باب 
احل��زب بقب��ول االحتاد االش��تراكي، منهم س��ليمان 
العمراني، نائب األمن الع��ام، الذي دعا إلى »إعمال 
القواع��د الش��رعية في بن��اء التحالف��ات«. وتباينت 
التحليالت بش��أن س��رعة والدة احلكوم��ة اجلديدة 
ف��ي ظرف لم يتجاوز عش��رة أيام، بع��د أن عّن امللك 
الدكت��ور س��عد الدي��ن العثماني رئيس��اً له��ا، بينما 
قضى س��لفه بنكيران نحو ستة أشهر في مفاوضات 
اعتب��ر  الص��دد،  ه��ذا  ف��ي  ج��دوى.  دون  تش��كيلها 
متابع��ون ومحلل��ون، أن »س��رعة والدة احلكوم��ة 
اجلديدة بعد أن ترأس��ها العثماني، هي نتيجة لفهم 
ح��زب العدالة والتنمي��ة ملتطلبات املرحل��ة الدقيقة 
التي مت��ر بها الب��الد، حتديداً بع��د إعف��اء بنكيران، 
ومتس��ك امللك بروح الدس��تور، ولم يعن ش��خصية 

أخرى من خارج احلزب«.
ومن الرس��ائل املهمة التي فهمه��ا حزب العدالة 
والتنمي��ة، أن العاه��ل املغرب��ي فض��ل اإلبق��اء على 
حكوم��ة يرأس��ها هذا احل��زب، على أن يس��لك حلوالً 
دستورية أخرى، من بينها تكليف احلزب الذي جاء 

ثانياً في االنتخابات، وهي اإلش��ارة التي جاءت في 
ثنايا ب��الغ الديوان امللك��ي الذي أعف��ى بنكيران من 

مهماته كرئيس للحكومة اجلديدة.
معط��ى آخ��ر ق��د يفس��ر س��رعة والدة احلكومة 
اجلديدة في عهد العثماني، وهو أن موضوع إشراك 
االحتاد االش��تراكي لم يكن فقط مطلب زعيم التجمع 
الوطن��ي لألحرار عزيز أخنوش ومن معه من أحزاب 

متحالفة، بل كان »توجهاً سيادياً للدولة«.
وُفه��م من تلميحات العثمان��ي أن احمليط امللكي 
رمبا ل��م يكن راضياً عن عالقة التش��نج مع بنكيران 
بسبب وجود حزب االحتاد االشتراكي في احلكومة، 
وب��أن هن��اك جه��ات نافذة س��عت إل��ى ترجيح كفة 
االحت��اد االش��تراكي. وبّرر التمس��ك بح��زب االحتاد 
االش��تراكي ب��أن لدي��ه كف��اءات وعالقات متش��عبة 
ومحورية مع األحزاب االشتراكية في العالم، وأيضاً 
عالقاته اجليدة باألم��ن العام اجلديد لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس، وهو ما قد يفيد كثيراً، بحس��ب 

أصحاب هذا الطرح، قضية الصحراء.
»والدة احلكوم��ة ف��ي ظ��رف زمني قصي��ر، عبر 
إمس��اك العثمان��ي بدف��ة مش��اورات تش��كيل فريقه 
احلكوم��ي، أدى إل��ى رواج انطب��اع مف��اده أن هناك 
»فيتو ملكياً« ضد شخص بنكيران لرئاسة احلكومة 
اجلديدة، خاصة بعد صراعاته العلنية أمام وسائل 
اإلعالم مع عدد من زعماء األحزاب املفترض دخولها 
إلى احلكومة. لكن الواقع أن الفيتو امللكي مت إشهاره 
ضد طريقة تدبير مش��اورات احلكوم��ة، وليس ضد 
بنكي��ران كش��خص، بدلي��ل عب��ارات اإلش��ادة التي 
جاءت في بالغ الدي��وان، وأيضاً العناية التي خص 
بها امللك بنكيران في حفل اس��تقبال العاهل األردني 

امللك عبد الله الثاني.
ف��ي املقاب��ل، قّدمت األح��زاب اخلمس��ة األخرى 
الترش��يحات اخلاص��ة بالتوزير. وب��دا أن عدداً من 
األسماء الوازنة ستحافظ على مناصبها في حكومة 
العثمان��ي اجلدي��دة. ومن أب��رز الش��خصيات التي 
س��تحافظ عل��ى مناصبها، وحت��ى عل��ى القطاعات 
التي تش��رف عليها، هن��اك عزيز أخن��وش الذي من 
املرتق��ب أن يبق��ى وزي��راً للفالحة، باعتب��ار اطالعه 
عل��ى ه��ذا املل��ف، ومالزمت��ه للمل��ك ف��ي ع��دد م��ن 
جوالت��ه اإلفريقية واالتفاقي��ات الزراعية التي تربط 
اململكة مع بلدان القارة الس��مراء. ومن الشخصيات 

األخ��رى الت��ي م��ن املرج��ح أن حتافظ عل��ى مكانها 
داخ��ل احلكوم��ة اجلدي��دة يوج��د مصطف��ى الرميد 
كوزي��ر للع��دل واحلري��ات، وموالي حفي��ظ العلمي 
وزي��راً للصناعة والتجارة، ومحمد نبيل بنعبد الله، 
واحلس��ن الوردي وزي��راً للصحة. وبع��د أن حطت 
معركة تش��كيل احلكومة اجلدي��دة أوزارها مبعرفة 
األح��زاب الس��تة املكون��ة للفري��ق احلكوم��ي، ف��إن 
معرك��ة هيكلة احلكومة وتوزي��ع احلقائب الوزارية 
ب��ن األحزاب ال تقل ض��راوة، إذ غالباً ما تتحكم فيها 

القوة التفاوضية لكل حزب على حدة.
وم��ن املتوق��ع أن تس��ير العالقة ب��ن احلكومة 
اجلدي��دة والقص��ر امللكي نحو الكثير م��ن »الهدوء«، 
بع��د الضجة التي واكبت إعف��اء بنكيران، خصوصاً 
أن األخي��ر أعل��ن صراح��ة أن حزب��ه ال ميكن��ه أب��داً 
الدخ��ول ف��ي ن��زاع م��ع املؤسس��ة امللكي��ة، وأيضاً 
ألن اجلان��ب املزع��ج م��ن ش��خصية بنكي��ران، وهو 
مواجهت��ه وتصريحاته العلنية ق��د اختفى باختيار 

العثماني »املهادن واملرن«.

وأبدى مراقبون خشيتهم من انفراط عقد حكومة 
العثمان��ي فترة قصيرة بعد تش��كيلها، أو على األقل 
ح��دوث صدامات داخلية ب��ن مكوناتها، باعتبار أن 
احلكومة اجلديدة تتضمن حتالفات داخل التحالف 
الواحد، فهناك »حتال��ف« العدالة والتنمية والتقدم 
»األح��رار«  يتزعم��ه  آخ��ر  وحتال��ف  واالش��تراكية، 
ويق��رب إلي��ه كالً م��ن االحت��اد االش��تراكي واالحتاد 

الدستوري واحلركة الشعبية.{

بقلم: حسن األشرف

إيران في عنق الزجاجة.. ولكن؟!
بقلم: أحمد احليلة

تواجه إيران مزيداً من التحديات في س��وريا عقب التدخل الروس��ي عس��كرياً في أيلول 2015، مللء 
الفراغ الناجت من تراجع إمكانات وقدرات إيران في احملافظة على صمود النظام الس��وري؛ الذي انكفأ في 

السنة اخلامسة من عمر األزمة أمام جيش الفتح واملعارضة املدعومة من تركيا في حينه.
دخ��ول روس��يا على خ��ط األزم��ة الس��ورية، وفق سياس��ة فالدميي��ر بوتن، إلس��ناد ق��وات النظام 
واملجموعات املس��لحة املدعومة من إيران، عبر س��الح الطيران فقط.. يعني استمرار احلساب واستنزاف 
احملفظة اإليرانية، مقابل بضاعة أصبحت موس��كو فيها ش��ريكاً أساسياً، بل متحكماً في سياقاتها لكونها 
األق��وى عس��كرياً، والعض��و الدائم في مجلس األمن، والالعب النش��ط على املس��توى الدول��ي.. فضالً عن 

حاجة إيران لروسيا كمصدر للسالح، وكظهير ملواجهة واشنطن اخلصم التقليدي لطهران.
كان متوقع��اً، وحدث فعالً أن اتس��عت مس��احة التباين واالختالف بن طهران وموس��كو في س��ياق 
التنافس على الس��احة الس��ورية؛ فاألخيرة تدخلت إلحراز انتصار بالنقاط في مواجهة اإلدارة األمريكية 
عب��ر التحكم نس��بياً في امللف الس��وري، ولتوس��يع حضورها العس��كري على الس��احل الش��رقي للبحر 
األبيض املتوس��ط، مع حرصها على إيجاد مخرج سياس��ي يحافظ على مكتسباتها ومينع استنزافها في 
املستنقع الس��وري املعّقد، ما دفعها إلى التنسيق مع تركيا الداعم الرئيس للمعارضة السورية واملنافس 

األكبر إليران في املنطقة.
في هذا االجتاه، شاهدنا اتفاقاً روسّياً تركّياً على دخول األخيرة لشمال سوريا ملواجهة داعش، وملنع 
قي��ام كيان كردي مقابل تخليها عن حلب.. كما تواَصَل العمل املش��ترك بينهما إلطالق مفاوضات آس��تانا 
دون طهران في البدء. واس��تمر التعاون الثنائي بينهما بالتنسيق مع واشنطن عبر اجتماع هيئات أركان 
اجليوش الثالثة لتركيا وروس��يا والواليات املتحدة في أنقرة مع بداية ش��هر آذار، للتنسيق بشأن األزمة 
الس��ورية والعراقية بعيداً عن إش��راك إي��ران.. ما يؤكد رغبة موس��كو في التقارب أكثر م��ع أنقرة ألهمية 
دورها في احللف األطلس��ي، وس��عياً منها لتوس��يع املس��افة بن أنق��رة والغرب، املته��م بدعمه احملاولة 
االنقالبية الفاش��لة في تركيا مؤخراً، فضالً عن تعاظم مس��توى املصالح االقتصادي��ة والتجارية البينية 

التي يتطلع الطرفان لرفعها إلى مستوى املائة مليار دوالر.
ّثل في مستوى التقارب والتنسيق بن حكومة االحتالل بزعامة بنيامن  حتٍد آخر تواجهه طهران، مَتَ
ن��نت ياه��و والرئيس بوتن، بش��أن أمن الكيان والوضع في س��وريا، م��ا أنتج تدخالً صهيونياً عس��كرياً، 
باس��تهداف حزب الله وخط��وط إمداده في أكثر من موقع عبر األراضي الس��ورية، وعل��ى أعن الرادارات 

الروسية املتقدمة.. وهو األمر املرّشح تكراره في املستقبل.
إذن، إيران لم تعد الفاعل األول في األزمة السورية، كما أن دورها في العراق سيصطدم الحقاً بازدياد 
النش��اط العسكري األمريكي هناك، وفقاً لتطلعات إدارة ترامب الذي استضاف رئيس احلكومة العراقية، 
العب��ادي، في العش��رين من ش��هر آذار، وأكد له دعم��ه للعراق، وحرصه على بناء ش��راكة اس��تراتيجية 
حملاربة اإلرهاب والتطرف.. هذا باإلضافة إلى اس��تقبال البيت األبيض لولي ولي العهد السعودي محمد 
بن س��لمان، حيث كانت العالقة م��ع إيران، أحد أهم ملفات النقاش بن الطرف��ن اللذين اتفقا على »أهمية 
التصدي ألنش��طة إيران املزعزعة لالس��تقرار في املنطقة« حس��بما ورد في بيان البيت األبيض.. فهل هذا 

التوافق سُيفضي إلى إعادة بناء حتالفات عربية أمريكية جديدة في مواجهة إيران؟
بالنظر إلى س��وريا التي حتولت إلى ساحة صراٍع دولي إقليمي، وبالنظر إلى عالقات إيران الشائكة 
واملضطربة مع العديد من األطراف الدولية واإلقليمية، وتزعزع الثقة بينها وبن موسكو.. نعتقد أن إيران 
تسير نحو عنق الزجاجة، خاصة مع التوّقع بتزايد التدخل األمريكي في املنطقة، الذي َتَبّدى مؤخراً على 
خط املعارك في املوصل، ومن خالل إرسال واشنطن لقطاعات عسكرية إلى شمال سوريا بذريعة محاربة 

داعش هناك.
مع ذلك، ومع كل االضطراب والنزاعات املتعددة التي حتّولت إلى كرة لهب ال تكاد تنجو منها دولة في 
اإلقليم، فإننا نعتقد أن الفرصة ما زالت س��انحة أمام إيران لتعديل سياس��اتها؛ بوقف تدخلها في العديد 
من الدول احتراماً لرغبات الشعوب وسيادة الدول. ولوقف االستنزاف، ولالستدراك على مستقبل املنطقة 
الغامض؛ فإيران مع تركيا والس��عودية، وملا لهذه الدول من حضور، وقوة مادية ومعنوية، ميكن أن يبدأ 
مش��وار األلف ميل إلع��ادة ترتيب أوراق املنطقة، مب��ا يحمي مصالح جميع األط��راف احملكومة للجغرافيا 
السياسية ومفاعيلها الَقْسرية، فالزمن يسير باجتاهات أكثر تعقيداً مع اتساع رقعة التباين واخلصومة، 

ومع تزايد التدخالت الدولية التي لن تأتي ملصلحة شعوب املنطقة، بحكم الواقع، وشواهد التاريخ.{

البحرين تعلن القبض على
خلية إرهابية »مرتبطة« بإيران

أعلن��ت وزارة الداخلية البحرينية، مس��اء األحد، 
القب��ض على »خلي��ة إرهابي��ة مرتبطة بإي��ران تضم 
14 عنصراً« خططت وش��رعت ف��ي تنفيذ هجمات في 

البالد.
اإلرهابي��ة  األعم��ال  م��ن  إن  ال��وزارة،  وقال��ت 
الت��ي خطط��ت اخللي��ة لتنفيذه��ا »اس��تهداف اغتيال 
ش��خصيات هامة بالدول��ة، وكذلك تنفي��ذ عملية ضد 
رت��ل من آليات األمن العام، القص��د منها قتل أكبر عدد 
ممك��ن من رج��ال األم��ن، باإلضافة إل��ى مهاجمة عدة 

أهداف حيوية«.
وأضاف��ت أن »التحري��ات أثبت��ت أن املجموع��ة 
اإلرهابي��ة، تعم��ل حت��ت إش��راف مباش��ر م��ن حي��ث 
التموي��ل والتخطي��ط والتنفي��ذ م��ن إرهابيَّ��ن اثن��ن 

هاربن وموجودين في إيران«، لم يحدد هويتهما.
وبّن أن العنصرين الهاربن املوجودين في إيران 
»قاما بالتنسيق مع احلرس الثوري اإليراني لتدريبهم 
في معس��كرات يش��رف عليه��ا، حيث اش��تملت أعمال 
التدريب على اس��تخدام األس��لحة الناري��ة وتصنيع 

املتفج��رات والعب��وات بكافة أنواعه��ا والتدريب على 
اقتحام املباني وحرب املدن«.

وأش��ارت إل��ى أن »س��تة م��ن املقب��وض عليه��م 
تلقوا تدريبات عس��كرية في معسكرات حتت إشراف 
احل��رس الث��وري اإليران��ي، خمس��ة عناص��ر تلق��وا 
تدريبات عس��كرية ل��دى كتائب حزب الل��ه العراقي، 

وثالثة تدربوا بواسطة عناصر محلية«.
وب��ث التلفزي��ون البحرين��ي الرس��مي اعترافات 
ألح��د املقب��وض عليه��م ف��ي اخللي��ة ويدع��ى ياس��ر 
أحم��د عبدالله علي، ق��ال فيها إنهم »تلق��وا توجيهات 
م��ن احل��رس الث��وري اإليران��ي الس��تهداف اجلن��ود 
األمريكين ف��ي البحرين«. ويوجد في البحرين قاعدة 
أمريكي��ة تابعة لألس��طول اخلامس األمريك��ي، الذي 

يتخذ من البحرين مقراً له.
وأوضح بيان الداخلية البحرينية أنه مت القبض 
على أفراد اخللية »خ��الل عمليات أمنية بعدة مناطق 
ف��ي البالد«، وبنَّ أن من ب��ن املضبوطات احملرزة مع 
املقبوض عليهم »األسلحة واملتفجرات والقنابل محلية 
الصنع اجلاهزة لالستخدام في 

األعمال اإلرهابية«.
إل��ى  ال��وزارة  وأش��ارت 
أن��ه »ال ت��زال عملي��ات البح��ث 
والتح��ري، جارية للقبض على 
بقية العناصر اإلرهابية«، التي 

لم حتدد عددهم.
ول��م يصدر تعقي��ب فوري 
م��ن اجلان��ب اإليران��ي عل��ى ما 

ذكره البيان البحريني.{
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االحتالل اإلسرائيلي يستهدف 
حّراس المسجد األقصى

ش��نت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة 
اعتقاالت في الضفة الغربية احملتلة أسفرت 
ع��ن اعتقال 24 مواطناً، بينهم بعض حراس 
املسجد األقصى. وصّعدت سلطات االحتالل 
من استهدافها حراس املسجد األقصى بتنفيذ 
اعتقاالت طاولت 10 منهم أفرج عن بعضهم، 

فيما ال يزال 6 قيد االعتقال.
وج��اء اعتق��ال ح��راس األقص��ى بع��د 
تصديه��م ألح��د علم��اء اآلث��ار اإلس��رائيلين 
ال��ذي ح��اول س��رقة حج��ارة م��ن املس��جد، 
ومنعه من اقتحام املصلى القبلي، فاقتحمت 
ش��رطة االحتالل املس��جد واعتقلت اثنن من 
احلراس، ثم توالت االعتق��االت واالعتداءات 
عليه��م أثن��اء عمله��م، وفي س��اعات املس��اء 
مت اعتق��ال 5 منه��م بعد اقتح��ام منازلهم في 

أحياء املدينة.

واشنطن: لن نسمح 
بإدانة »إسرائيل« مجددًا

ل��دى األمم  الس��فيرة األميركي��ة  أك��دت 
املتح��دة نيك��ي هالي أم��ام أكبر لوب��ي داعم 
إلس��رائيل في الوالي��ات املتح��دة، أن بالدها 
لن تس��مح أبداً بإدانة »إسرائيل« في املنظمة 
الدولي��ة بعد اليوم، بعد ش��هر عل��ى امتناع 
اإلدارة األميركية السابقة عن التصويت على 
قرار يدين االس��تيطان اليهودي في األراضي 

الفلسطينية.
ولقيت هالي اس��تقباالً حافالً في »جلنة 
اإلس��رائيلية«  األميركي��ة  العام��ة  الش��ؤون 
)ايباك( حيث أكدت أنها لن تسمح بعد اليوم 

»مبهاجمة« إسرائيل في املنظمة الدولية.

النمسا تطلب وقف
 استقبال طالبي اللجوء

إل��ى  النمس��وية  احلكوم��ة  تس��عى 
احلصول على اس��تثناء من اس��تضافة مزيد 
من طالب��ي اللجوء وفق نظ��ام إعادة توطن 
الالجئ��ن ف��ي دول االحتاد األوروب��ي معللًة 
طلبها بأنها اس��تقبلت حص��ة كافية وعادلة 
من الالجئن خالل أزمة الهجرة التي عصفت 

بالقارة العجوز.
وُتع��د اخلط��وة ضرب��ًة جدي��دة لنظام 
إعادة التوطن الذي س��يغطي جزءاً فقط من 
املهاجرين الوافدين إلى االحتاد والذي بالكاد 
ُطبق، نتيجة معارضة قادْتها، من دول شرق 

أوروبا من بينها بولندا وهنغاريا.
وتتزام��ن اخلطوة مع تش��ديد احلكومة 
االئتالفي��ة، الت��ي تنتم��ي إلى تيار الوس��ط، 
أن  بع��د  الهج��رة  وقواع��د  األم��ن  إج��راءات 
س��اهمت موجة الالجئن التي بدأت في عام 
2015 ف��ي ارتف��اع ش��عبية ح��زب احلري��ة 
يتص��در  زال  م��ا  ال��ذي  املتط��رف  اليمين��ي 

استطالعات الرأي.
وقال املستش��ار النمس��وي كريس��تيان 
كي��رن للصحافين بعد االجتم��اع احلكومي 
األس��بوعي: »نعتبر أن االس��تثناء ضروري 
بالفع��ل.  بالتزامه��ا  وف��ت  ألنه��ا  للنمس��ا 
املفوضي��ة  م��ع  النقط��ة  ه��ذه  س��نناقش 
األوروبية«. وأضاف: »س��نبعث برسالة في 

أقرب وقت ممكن وبعدها نبدأ النقاشات«.

اسكتلندا تريد »االنفصال«
خط��ت اس��كتلندا خط��وة جدي��دة ف��ي 
إط��ار س��عيها إلى إجراء اس��تفتاء ث��ان على 
االس��تقالل ع��ن اململكة املتح��دة الت��ي ُتفّعل 

اليوم املادة 50 من معاهدة لش��بونة، مطلقة 
بذلك رس��مياً مفاوضات الط��الق مع االحتاد 

األوروبي )مقره بروكسيل(.
احملل��ي  االس��كتلندي  البرمل��ان  وأّي��د 
بغالبي��ة 69 نائب��اً مقاب��ل 59 نائب��اً طل��ب 
حكومة نيكوال س��تيرجن )احل��زب القومي( 
ني��ل إذن بإج��راء اس��تفتاء على االس��تقالل 
اململك��ة  ب��ن  الط��الق  عملي��ة  اكتم��ال  قب��ل 
املتحدة واالحت��اد األوروبي واملتوقع أن تبدأ 
رس��مياً ي��وم األربع��اء وتنتهي بحل��ول عام 
2019. وترف��ض حكوم��ة اململك��ة املتح��دة 
طلب القومين االس��كتلندين إجراء استفتاء 
االس��تقالل ال��ذي س��يكون الثاني م��ن نوعه 
غالبي��ة  وصّوت��ت  قليل��ة.  س��نوات  خ��الل 
االس��كتلندين في عام 2015 على البقاء في 
إط��ار بريطانيا، لكن ذلك جرى قبل اس��تفتاء 
اململك��ة املتحدة ف��ي العام التال��ي )2016( 
وال��ذي اخت��ارت في��ه غالبي��ة البريطاني��ن 
الط��الق م��ع االحت��اد األوروب��ي. وصوت��ت 
اسكتلندا وإرلندا الشمالية في ذلك االستفتاء 
ملصلح��ة البقاء ف��ي االحت��اد األوروبي، فيما 

اختارت إنكلترا وويلز الطالق.

روسيا تخشى »ضربة
نووية مفاجئة«

ح��ذر اجلي��ش الروس��ي م��ن أن نش��ر 
الواليات املتحدة قاع��دة للدفاع الصاروخي 
ف��ي أوروب��ا، وتنفيذه��ا دوري��ات ف��ي البحر 
األس��ود، يه��ددان األم��ن العامل��ي ويوجدان 
إمكان��ات الحتم��ال توجي��ه »ضرب��ة نووية 
مفاجئ��ة« لروس��يا. واعتب��رت وزارة الدفاع 
الروس��ية الدوري��ات البحري��ة األميركية في 
البحر األس��ود تهديداً محتمالً ألمن موس��كو، 
إذ ل��م يّتضح ن��وع الصواريخ الت��ي حتملها 
الس��فن املش��اركة ف��ي الدوري��ات، علم��اً أن 
أسطول روس��يا في البحر األسود يتمركز في 

سيفاستوبول. 
بوزنخي��ر،  فيكت��ور  اجلن��رال  وق��ال 
النائ��ب األول لرئي��س إدارة العملي��ات ف��ي 
رئاس��ة األركان الروسية في خالل مشاركته 
في مؤمت��ر حول نزع األس��لحة ف��ي جنيف، 
املض��اد  للدف��اع  العاملي��ة  »املنظوم��ة  إن 
للصواري��خ« تع��ّزز وه��م »غي��اب العقوبة« 
ال��ذي تعتقد ب��ه واش��نطن، في ش��أن إمكان 
اس��تخدام مفاج��ئ لألس��لحة النووية حتت 
»مظل��ة« الدرع الصاروخية. وتابع أن نش��ر 
»قواع��د الدف��اع الصاروخ��ي األميركي��ة في 
أوروب��ا، والس��فن احلربي��ة )األميركية( في 
مي��اه البح��ار واحمليط��ات، ق��رب األراض��ي 
الروس��ية، يوج��د إمكان��اً قوي��اً ف��ي توجيه 

ضربة نووية مفاجئة لروسيا«.

ال دليل على صلة مهاجم 
لندن بـ»داعش«

أعلن��ت ش��رطة مكافح��ة اإلره��اب ف��ي 
بريطانيا أن ال دليل على صلة خالد مسعود، 
منف��ذ هجوم لندن األس��بوع املاض��ي والذي 
أس��فر عن أربعة قتلى وحوال��ى 50 جريحاً، 
العملي��ة  تبن��ى  ال��ذي  »داع��ش«  بتنظي��م 
أو تنظي��م »القاع��دة«، لكن��ه أظه��ر اهتمام��اً 
واضحاً بش��ّن عملية إرهابية. واستبعد نيل 
باسو، كبير منسقي شرطة مكافحة اإلرهاب 
ف��ي بريطاني��ا، حتول مس��عود إلى التش��دد 
في الس��جن عام 2003، معتبراً اإلشارة إلى 
ذلك »مج��رد تكهنات«. وأُدين مس��عود )52 
س��نة( واملولود ف��ي بريطانيا، مرات س��ابقاً 
في جرائم ش��ملت إحلاق ضرر بدني جسيم، 
وحيازة س��كن ومخالفة النظام العام، ولكن 

ليس بجرائم إرهابية.
واعتبر باسو أن أسلوب هجوم مسعود 
عبر دهس��ه بس��يارة حش��داً من امل��ارة على 
جس��ر وستمنس��تر، ث��م محاولت��ه اقتح��ام 
البرمل��ان وطعن��ه ش��رطياً حتى امل��وت، قبل 
أن يرديه رج��ال األمن بالرصاص، »اس��تند 
إلى أس��اليب محدودة التطور والتكنولوجيا 
والكلف��ة، واستنس��خ عملي��ات أخ��رى، كم��ا 
اخل��اص  داع��ش  زعم��اء  خط��اب  عك��س 
باستهداف ش��رطين ومدنين، لكن في هذه 
املرحل��ة ال دلي��ل عل��ى أن��ه بح��ث مجري��ات 

الهجوم مع آخرين«.

حكم جديد ضد كارلوس 
بالسجن مدى الحياة

 أصدر القضاة الفرنسيون حكماً جديداً 
بالسجن مدى احلياة بحق الثوري الفنزويلي 
األصل كارلوس املسجون في فرنسا منذ عام 
1994. وص��در احلكم الثالث من نوعه بحق 
كارلوس بعد إدانته في قضية اعتداء بقنبلة 
يدوي��ة ف��ي مجمع جت��اري ف��ي باريس عام 

1974 أوقع قتيلن و34 جريحاً.
واستجابت محكمة اجلنايات اخلاصة 
ف��ي باريس توصي��ات املدع��ي الع��ام الذي 
طل��ب االثن��ن املاض��ي، العقوب��ة األش��د في 
القانون الفرنسي بحق كارلوس )67 سنة( 
واس��مه احلقيقي إيليتش راميريز سانشيز، 
»بوبليس��يس  عل��ى  االعت��داء  قضي��ة  ف��ي 

دراغستور«.
واعتب��ر كارل��وس الذي س��بق أن حكم 
علي��ه مرتن بالس��جن املؤب��د، احملاكمة غير 
منطقية جلرمي��ة وقعت قبل 42 س��نة، فيما 
طالب محاميه احملكمة باتخاذ موقف جريء 
وتبرئة موكله الذي كان عمره 24 س��نة لدى 
تنفي��ذه الهجوم املس��لح ملصلح��ة »اجلبهة 

الشعبية لتحرير فلسطن«.

إيران تفتح قواعدها
لروسيا لقصف سوريا

العس��كرية  قواعده��ا  إي��ران  فتح��ت 
للجي��ش الروس��ي ليق��وم باس��تعمالها ف��ي 
قصف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة 
في سوريا، وال سيما إثر التقدم الذي أحرزته 
قواته��ا عل��ى األرض في جبه��ات ريف حماة 
وف��ي هجومها األخير على العاصمة دمش��ق 
حي��ث حقق��ت مكاس��ب اس��تراتيجية، ولكن 
على أن تكون تل��ك الضربات »كل حالة على 
ح��دة« حس��ب تصري��ح لوزي��ر اخلارجي��ة 

اإليراني محمد جواد ظريف.
اس��تخدمت  املاض��ي  الصي��ف  وف��ي 
مقات��الت روس��ية قاع��دة جوي��ة ف��ي إيران 
لتنفيذ هجمات ضد أهداف تابعة للمعارضة 
في سوريا، وكانت املرة األولى التي تستخدم 
فيه��ا قوة أجنبية قاع��دة إيرانية منذ احلرب 

العاملية الثانية.

تقّدم الفصائل في حماة
ع��اودت فصائ��ل املعارض��ة الس��ورية 
تقدمه��ا ف��ي محافظة حم��اة )وس��ط البالد( 
الق��وات  تش��نه  مض��اد  هج��وم  رغ��م  عل��ى 
النظامية بهدف اس��تعادة مناطق خس��رتها 

في األيام املاضية.
فف��ي محافظ��ة حم��اة، أش��ار »املرص��د 
الس��وري حلق��وق اإلنس��ان« إلى »اس��تمرار 
النظامي��ة  الق��وات  ب��ن  العنيف��ة«  املع��ارك 
واملس��لحن املوال��ن، م��ن جان��ب، و»جيش 
الع��زة« و»كتائب أبناء الش��ام« ومس��لحن 
»الفرق��ة  و  الش��ام«  »أح��رار  م��ن  آخري��ن 
الوسطى« و»جيش النصر« و»فيلق الشام« 
و»جي��ش النخب��ة« و»أجن��اد الش��ام«، م��ن 
جان��ب آخ��ر، ف��ي مح��ور القرامطة، مس��جالً 
ومع��اودة  املنطق��ة  ف��ي  الفصائ��ل  »تق��دم 
سيطرتها على منطقة القرامطة، وتقدمها في 
منطقتي اجلديدة والصخر وس��يطرتها على 
ت��ل الصخ��ر«. ويأتي ه��ذا التق��دم للفصائل 
عل��ى رغم هج��وم مض��اد تق��وم ب��ه القوات 
النظامي��ة التي فوجئ��ت األحد قب��ل املاضي 
بهج��وم عنيف ش��نته مجموعات ع��دة على 
أكث��ر م��ن مح��ور ف��ي ريف حم��اة الش��مالي 
وس��مح للمعارض��ن باالقت��راب م��ن مدينة 

حماة ومطارها العسكري املهم.

لقطات سريعة

رابطة العالم اإلسالمي ُتحّذر 
من الصراع المذهبي والتطرف الفكري

دع��ا مؤمتر رابطة العالم اإلس��المي، في بيانه اخلتام��ي، األمانة العامة 
للمجمع الفقهي اإلس��المي إلعداد مش��روع »القواعد والضوابط الشرعية في 
االجتاهات الفكرية املعاص��رة«، وعرضه على الدورة املقبلة للمجمع، لتكون 
بع��د إقرار املجمع لها قواعد وضوابط ُتدعى إلى امتثالها اجلهات اإلس��المية 

املختلفة.
كم��ا دعا املؤمت��ر الهيئات واملؤسس��ات احلكومي��ة واألهلية ف��ي العالم 
اإلس��المي إل��ى ترس��يخ القيم العليا ف��ي اإلس��الم، الداعية إلى احملب��ة والبر 
والتس��امح والتعاي��ش والوئ��ام، واحليلول��ة دون أس��باب الن��زاع والفرق��ة 
والكراهي��ة، وم��ن ذلك تفه��م س��ّنة اخلالق جل وع��ال في االخت��الف والتنوع 
والتعددي��ة، واحلفاوة بتعدد املدارس اإلس��المية في س��ياق عطائها العلمي 
والفكري املش��روع، واعتباره من مظاهر سعة الش��ريعة اإلسالمية وعامليتها 

ورحمتها بالعباد.
وج��اء في البي��ان دعوة املس��لمن إلى احت��رام رابطة الدي��ن والتعايش 
عل��ى هديها، وإل��ى الت��زام أدب اإلس��الم وهديه الرفي��ع في احل��وار والبيان 
العلمي والفكري، واحلذر من ازدراء أتباع املذاهب اإلس��المية وأسباب النزاع 
وإثارة النعرات املذهبية والطائفية، وجترمي هذا العمل حتت طائلة املس��اءلة 

القضائية.
وطالب البيان املس��ؤولن بالتصدي للقنوات والوس��ائل اإلعالمية التي 
تثي��ر مفاهي��م الكراهي��ة واالزدراء والتحري��ض والتأجي��ج بن املس��لمن أو 
بينهم وبن غيرهم، ملا فيها من املفاس��د، واحلذر من التساهل في التصنيفات 
الدينية والفكرية، سواء للهيئات أو املؤسسات احلكومية واألهلية أو األفراد، 

واعتبارها وقود الفتنة بن املسلمن وفتيل التطرف والتناحر والتدابر.
كما دع��ا املؤمتر إلى االستمس��اك برابطة املس��لمن ومظلته��م وهويتهم 
واس��مهم الذي س��ماهم الله به »اإلس��الم«، والتحذير من األسماء واألوصاف 
األخرى التي من ش��أنها اإلس��اءة إلى هذا االس��م اجلامع احلاضن، واملطالبة 
بأن يكون بي��ان احلق داخل أصول وفروع هذا الوص��ف اجلامع، على منهج 

اإلسالم احلكيم في النصح والبيان.
كم��ا طال��ب املؤمت��رون اجلاليات اإلس��المية ف��ي البالد غير اإلس��المية 
باحت��رام دس��اتير وقوان��ن وثقافة البل��دان التي يعيش��ون فيه��ا، وااللتزام 
بخصوصياتهم وفق األدوات الدس��تورية والقانونية املتاح��ة، والتقُيّد التام 
مبا تنتهي آلية من حس��م نهائي، ومن لم يسعه املقام فيتعّن عليه مغادرتها 

دون إخالل بالنظام أو إساءة إلى الوجدان العام.
ودعا املؤمت��رون الهيئات واملؤسس��ات واملراكز اإلس��المية ف��ي البلدان 
غي��ر اإلس��المية إلى توعي��ة اجلاليات اإلس��المية باحترام دس��اتير وقوانن 
وثقافة البلدان التي يعيش��ون فيها، وأن أي إساءة لذلك من شأنها أن تسيء 
إلى اإلس��الم وتنفر منه أو تضعه ف��ي دائرة االتهام، واإلس��الم بريء من ذلك 
كل��ه، وعليها أن تكون في أعمالها ومناش��طها واضحة ش��فافة داعمة للس��لم 
والتعايش، وأن تك��ون فاحتة خير وإضافة للدول التي تقيم فيها، معينة لها 
ومسهمة في ِسلمها وأمانها، وأن تكون أعمالها اإلغاثية إنسانية، كما أمر الله 
َعاَم َعلَى ُحِبِّه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً  تعالى بذلك في قوله سبحانه: »َ<ُيْطِعُموَن الَطّ

َوأَِسيراً>.
وذكر البيان أنه جاء التنويه واحلث على إطعام األس��ير احملارب، فكيف 
بغيره، وس��بقت آية سورة املمتحنة في البر والقسط مع غير املسلمن، وقول 
النب��ي |: »في كل كبد رطبة أجر«، محذراً من س��لبياِت التصنيفات، س��واء 
لدين أو مذهب أو ِعرق أو غير ذلك، وأن يعوا بأن اإلسالم عبر تاريخه الطويل 
لم ينتش��ر ول��م تتقبله القل��وب إال بهذه الس��عة والرحمة التي بع��ث الله بها 
نبينا محمداً صلى الله عليه حيث يقول الله تعالى: <َوَما أَْرَس��لَْناَك إال َرْحَمًة 

ِللَْعامَلَِن>.{

أكدت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، أن كتائب الش��هيد عز الدين 
القس��ام، اجلناح العس��كري حلركة املقاومة اإلس��المية »حماس«، تعمل على 
تطوير الكوماندوز البحري التابع لها؛ الذي يطلق عليه »القس��ام« اسم »وحدة 

الضفادع البشرية«.
 وأف��ادت الصحيف��ة العبري��ة في تقرير لها ب��أن »تعداد أف��راد الكوماندوز 
البح��ري يص��ل إل��ى مئ��ات العناص��ر املدرب��ة«، موضح��ة أن »حم��اس بدأت 
بتصنيع ب��دالت غطس«، وفق ما نقل��ه موقع »i24« اإلس��رائيلي، حيث يحظر 

على الفلسطينين استيرادها من اخلارج.
وأوضحت أن »بدالت الغطس واملعدات املس��تخدمة متكن عناصر حماس 
من املكوث حتت املاء لفترات طويلة والسباحة لعدة كيلومترات، دون انكشاف 

أمرهم«.
 ومع هذا التطور في »وحدة الضفادع البشرية« التابعة ل�»كتائب القسام«، 
أش��ارت »يديعوت« إلى أن »البحرية اإلسرائيلية تسعى إلى مضاعفة قدراتها 
من��ذ انته��اء احل��رب األخيرة ع��ام 2014، وتعمل عل��ى تزويد القط��ع البحرية 

اإلسرائيلية باألسلحة املضادة وأنظمة الدفاع الصاروخية«.
 وكش��ف الصحيف��ة؛ أن »س��الح البحرية اإلس��رائيلية ميتل��ك بنك أهداف 
ع��ن كومان��دوز حماس البحري القريب من الس��احل«، حي��ث نقلت عن ضابط 
بالبحرية اإلس��رائيلية قوله: »س��يتم تدمي��ر البنية التحتي��ة للكوماندوز وقت 

احلاجة«.{

كوماندوز حماس البحري يتطور.. 
وإسرائيل تتجهز
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جولة في العالقات التركّية اإليرانّية.. طيلة القرن الماضي
اتس��مت العالقات ب��ن الفرس والترك عب��ر التاريخ 
بأنها عالق��ات صراعية، إال أن هذه العالقات نحت منحى 
تعاوني��اً بع��د أف��ول اإلمبراطورية العثماني��ة التي ظلت 
خطراً يحدق بالفرس قروناً عديدة. فمنذ قيام اجلمهورية 
التركية شهدت العالقات التركية اإليرانية تطوراً مستمراً 
وتعاون��اً غير مس��بوق على كاف��ة الصعد واملس��تويات، 
وميكن إرج��اع هذا التطور إلى عدة عوام��ل، أهمها انتهاء 
عه��د اإلمبراطورية التي عّدها اإليراني��ون خطراً تاريخياً 
عليه��م عدة ق��رون، وإعجاب ش��اه إيران )رض��ا بهلوي( 
بنهج )مصطفى كمال( بالتحول نحو العلمانية واللحاق 
بالرك��ب الغرب��ي مبس��مى التحديث، وش��عور اجلانبن 
باخلطر ال��ذي ش��كله االحتاد الس��وفياتي عل��ى كليهما. 
وكانت مس��ألة األمن حاضرًة بقوة في تش��كيل العالقات 
التركي��ة اإليراني��ة، ويتضح ذل��ك من انخ��راط اجلانبن 
الترك��ي واإليراني ف��ي حتالف��ات وتكت��الت إقليمية ذات 
طابع عس��كري في املقام األول، فقد انضمت كل من تركيا 
وإي��ران إل��ى حلف س��عد أب��اد، ثم حل��ف بغ��داد، وكذلك 
منظم��ة امليث��اق املرك��زي )CENTO( وف��ي اجلان��ب 
االقتصادي س��اهم اجلانبان في تأسيس منظمة التعاون 

اإلقليمي للتنمية)RCD( عام 1964.
وق��د وصلت العالقات التركي��ة اإليرانية إلى ذروتها 
و1979،   1953 العام��ن  ماب��ن  الواقع��ة  الفت��رة  ف��ي 

وش��هدت ه��ذه الفت��رة مزيداً م��ن التعاون ب��ن اجلانبن 
في املجاالت االقتصادية واالس��تخباراتية والعس��كرية، 
إال أن زخ��م هذه العالقات تراجع كثي��راً إبان قيام الثورة 
اإليرانية عام 1979، وتّوج ه��ذا التراجع بانهيار منظمة 
امليثاق املركزي. ومع اش��تعال احلرب العراقية اإليرانية 
ع��ام 1981 عاد الزخ��م للعالقات مجدداً، وش��كلت تركيا 
متنفس��اً لتس��ويق املنتج��ات اإليراني��ة خاص��ة ف��ي ظل 
وجود احلصار العربي الغربي عليها. ومع نهاية احلرب 
ع��ام 1988 فترت ه��ذه العالقة نتيج��ة لتضافر عدد من 
األس��باب من بينها تراج��ع أهمية تركيا بالنس��بة إليران 

مع توقف احلرب وانحس��ار 
وتط��ور  العرب��ي  احلص��ار 
ب��ن  العس��كرية  العالق��ات 
تركي��ا وإس��رائيل، وه��و م��ا 
عّدت��ه إي��ران تهدي��داً ألمنها 
القومي، إلى جان��ب متابعة 
األقلي��ة  لش��ؤون  تركي��ا 
التركية )األذرية( في إيران، 
وه��و ما تع��ّده إي��ران تدخالً 

في شؤونها الداخلية.
التناف��س  جان��ب  إل��ى 
القوقاز،  اإليراني في  التركي 

خاصة في أعقاب انهيار االحتاد الس��وفياتي واس��تقالل 
كثير من اجلمهوريات التي كانت تابعة له، والتي ترتبط 
بعالق��ات تاريخي��ة وثقافية مع كل من تركي��ا وإيران، ثم 
ع��ادت العالقات التركية اإليرانية للتحس��ن مع تش��كيل 
ح��زب الرفاه بزعامة جنم الدين أربكان حلكومة ائتالفية 
مع حزب الطريق القومي عام 1995، الذي وقع مع اجلانب 
اإليران��ي اتفاقاً لتزوي��د تركيا بالنفط والغ��از.. إال أن هذا 
االتفاق لم ينفذ بضغط من املؤسس��ة العس��كرية والقوى 

العلماني��ة، بذريع��ة أن ه��ذا االتف��اق ال يخ��دم املصال��ح 
التركي��ة. وفي أعق��اب االنقالب العس��كري الذي وقع عام 
1997 في تركيا وأس��فر عن إس��قاط احلكوم��ة االئتالفية 
وحل ح��زب الرف��اه، وتوتر العالق��ات التركي��ة اإليرانية 
نتيجة اتهامات وجهتها بعض األوساط التركية للحكومة 
اإليراني��ة، ودع��م ح��زب العم��ال الكردس��تاني الترك��ي، 
وإدخال عناصر م��ن فيلق القدس اإليران��ي إلى األراضي 
التركي��ة لدع��م احل��ركات اإلس��المية املتطرف��ة وزعزعة 
األم��ن في تركيا. وقد س��اهمت الظروف الدولية الس��ائدة 
بع��د أحداث أيلول 2001 في حتس��ن العالق��ات التركية 
اإليراني��ة، ومن بن تلك الظروف االنفت��اح الكبير من قبل 
الوالي��ات املتح��دة األمريكية عل��ى أكراد الع��راق لضمان 
مس��اندتهم ألي عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق 
في ذل��ك احلن، وهذا م��ا أثار حساس��ية اجلانب التركي 
نتيج��ة املخ��اوف من قي��ام دول��ة كردية ش��مال العراق، 
مم��ا دفع األتراك للتقدم باجتاه إيران التي لها حساس��ية 
مش��ابهة إزاء ه��ذه املس��ألة، وترتب على ذلك ش��يء من 
التنس��يق العس��كري ب��ن اجلانب��ن الترك��ي واإليران��ي 
حي��ال تصاع��د عملي��ات احل��ركات الكردي��ة االنفصالية 
ضد البلدين انطالقاً من ش��مال الع��راق، ووصل األمر إلى 
تنفيذ عمليات عس��كرية مشتركة ضد األكراد، ومما ساعد 
في هذا التحس��ن صعود حزب العدال��ة والتنمية التركي 
إلى س��دة الس��لطة بعد فوزه في االنتخاب��ات عام 2002 

وتشكيله للحكومة التركية.
ومع أن حزب العدالة والتنمية محسوب على التيار 
السياسي اإلسالمي، إال أنه ينطلق في سياسته اخلارجية 
من منطلقات براغماتية، فإيران تش��كل بالنس��بة لتركيا 
معب��راً يربطها بجنوب آس��يا ووس��طها، ومص��در لتأمن 
جزء من مصادر الطاقة التي حتتاجها تركيا، يضاف إلى 

ذلك احلاجة للتعاون األمني املتصل باملسألة الكردية.
أما منطلق��ات اجلان��ب اإليراني في سياس��ته جتاه 
تركي��ا فتتلخ��ص بك��ون تركي��ا تش��كل بالنس��بة إليران 
البوابة التي تربطها بالغرب، كما أن تركيا شريك جتاري 
مهم بالنسبة إليران، ومييل امليزان التجاري بن البلدين 
لصال��ح إيران بس��بب ارتفاع فات��ورة الطاق��ة باإلضافة 
للتواف��ق الترك��ي اإليران��ي عل��ى ض��رورة احملافظة على 
وح��دة األراض��ي العراقية، وضرورة تس��ريع انس��حاب 
الق��وات األمريكية والغربية منه إب��ان االحتالل األمريكي 
للعراق ع��ام 2003، ويضاف إلى ذل��ك االرتياح اإليراني 
ملن��ع تركيا للق��وات األمريكية من اس��تخدام أراضيها في 
ض��رب الع��راق ع��ام 2003، وكذل��ك االرتي��اح للمواقف 
التركي��ة أثناء ح��رب لبنان ع��ام 2006، وحرب غزة عام 
2008، وحادث��ة منت��دى دافوس ع��ام 2009، وقد تبنت 
تركي��ا موقف��اً متوازن��اً حي��ال املل��ف الن��ووي اإليراني.. 
فبالرغ��م م��ن عدم قب��ول تركي��ا بتح��ول إيران إل��ى قوة 
نووي��ة ف��ي املنطقة نظ��راً ملا يترت��ب على ذلك م��ن إقحام 
لإلقليم برمته في أتون سباق التسلح، إال أنها ترى أن من 
حق إيران اس��تخدام الطاقة النووية لألغراض الس��لمية 

بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وم��ع كل التفاعالت اإليجابية بن تركي��ا وإيران، إال 
أن هنال��ك قضاي��ا ق��د يكون لها انعكاس��ات س��لبية على 
العالق��ات بينهما، م��ن بينها التخوف الترك��ي من وجود 
جانب عس��كري للبرنامج الن��ووي اإليران��ي، األمر الذي 
يش��كل خط��راً كبي��راً عل��ى الت��وازن اإلقليم��ي، وانزعاج 
اإليرانين من تزايد احلضور التركي في آس��يا الوس��طى، 
باإلضاف��ة إل��ى كل م��ن وجورجي��ا وأذربيج��ان، وتباين 
مصالح الطرفن في العراق، إلى جانب االستياء اإليراني 
م��ن قب��ول تركي��ا بنص��ب صوراي��خ ال��درع الصاروخي 
الغرب��ي على أراضيها، وهذا بنظر اإليرانين تهديد لألمن 
القوم��ي لبلده��م، وتباي��ن املواق��ف ب��ن الطرف��ن حيال 
األح��داث اإلقليمية، خاصة ما يتعلق بالن��زاع في اليمن، 
فف��ي الوقت ال��ذي وقفت في��ه تركيا إلى جانب الش��رعية 
في ح��ن قامت إي��ران بدعم انق��الب احلوثي��ن وأمدتهم 
باألس��لحة والذخائ��ر، واخل��الف العمي��ق بش��أن الثورة 
الس��ورية.. فإي��ران وقف��ت إلى جان��ب النظام الس��وري 
وش��اركت إل��ى جانبه عس��كرياً، مما حال دون س��قوطه، 
في حن وقفت تركيا إلى جانب املعارضة الس��ورية. ولم 
يتوق��ف األمر عند ه��ذا احلد بل ميتد اخل��الف إلى الرؤية 
الطرفن حلل األزمة السورية، فتركيا ترغب برحيل نظام 
األس��د في ح��ن ترغب إي��ران بتفكي��ك املعارض��ة وإنهاء 
دورها وااللتفاف على مطالبه��ا. وقد انعكس هذا التبيان 
خالل جوالت املباحثات في أستانة عاصمة كازاخستان. 
ولم يكن التحسن النسبي في العالقات التركية اإليرانية 
في أعقاب حتس��ن العالقات الروسية التركية إال في إطار 
خش��ية إيران م��ن أن يقل��ص التق��ارب التركي الروس��ي 
دورها في س��وريا. ومما أثار احلن��ق اإليراني على تركيا 
مج��دداً جوالت الرئيس التركي ف��ي دول اخلليج، التي قد 
تنعكس على احلضور اإليراني في امللفات اإلقليمية. ومع 
وجود هذه التباينات بن الطرفن فإنه ال مينع من وجود 
مجاالت كبيرة للتعاون ب��ن البلدين، وهي كفيلة بإبعاد 

البلدين عن الصدام واملواجهة في املدى املنظور.{

بقلم: بكر البدور

ملف الحريات.. واألزمة التركّية - الهولندية!
كل من الفريق أحمد شفيق، واللواء عمر سليمان، كانوا يقدمون كل واحد منهما على أنه 
»أردوغان مصر«، قبل أن يش��يطنه إعالم الثورة املضادة، وإن كنت أعتقد أن هذا اإلعالم 
ل��م ينجح في مهمته. وال تزال جتربة اردوغان في احلكم ملهمة، وش��موخه وهو يواجه 
قوى االس��تكبار العامل��ي ميثل قيمة عند غالبي��ة املصرين، حتى أولئ��ك الذين يؤيدون 

السيسي، وهم يرونه في كل احملافل الدولية في مؤخرة الصفوف!
وه��ذا بيت القصيد، ففي معركة »أردوغان« األخي��رة مع هولندا، كان متثيالً للعزة 
وللكرام��ة، وق��د حصحص احلق، بدخ��ول عاصمة أخرى على اخل��ط، وقيام الصحافة 
هن��اك ف��ي عناوينها الرئيس��ية وباللغ��ة التركي��ة بدعوة األت��راك إلى ع��دم التصويت 
للتعديالت الدس��تورية، التي تنتقل بتركيا إلى النظام الرئاس��ي، وليست الدميقراطية 
مرتبط��ة بأي من النظامن، فهن��اك دول غربية تأخذ بالنظام الرئاس��ي، وأخرى تعتمد 
النظ��ام البرملان��ي، ولم يقل أح��د إن هذا النظ��ام أفضل م��ن ذاك، وهذا هو لب املش��كلة؛ 
فالقضي��ة لي��س له��ا عالق��ة بالدميقراطي��ة واالس��تبداد، فه��ى معركة ضد االس��تعمار 

يخوضها »أردوغان« نيابة عن األمة!
فاالس��تعمار الغرب��ي لم يرحل عن بالدنا، إمنا س��لمها لطغم��ة صنعها على عينه، 
وه��ي طغم��ة عس��كرية وإن وج��دت اس��تثناءات، وبتس��ليمها احلك��م كان االس��تعمار 

بالوكالة، فكل أهداف االستعمار حتققت بفضل هذه األدوات التي استلمت احلكم.
وعندما أراد »صدام حس��ن« أن يتمرد على هذا االتفاق القدمي، كان ال بّد أن يتحرك 
اجلي��ش األمريك��ي، ليتولى تأديبه ليكون عبرة ملن يفكر مس��تقبالً ف��ي التمرد، وبعد أن 

أعاد العراق إلى العهد احلجري ونهب ثرواته سلمه إلى العمالء اجلدد!
وأص��ل احلكاية، أن »أردوغان« أبى إال أن يكون حاكماً حراً لبلد حر، فلم يكن جزءاً 
من اتفاقات املس��تعمرين مع أدواتهم في هذه املس��تعمرات، ومن هنا فقد رأى القوم أنه 
»خ��رج في املق��در« وجتاوز حدود األدب، فكان التواطؤ مع انقالب عس��كري يعيد تركيا 
إل��ى حظيرة االس��تعمار، حيث ال يرى املس��تعمر له وجوداً إال من خالل العس��كر، الذين 

صنعهم على عينه!
وكما جنح العسكر في مصر، في االستيالء على احلكم، واختطاف الرئيس املنتخب، 
فقد ظنت قوى االس��تعمار العاملي أن هذا جائز في تركيا، لكنهم فش��لوا بخروج الشعب 
الترك��ي دفاع��اً عن إرادت��ه، والصمود األس��طوري لقائ��ده، ومرة أخ��رى يتدخل الغرب 
باس��م حقوق اإلنس��ان دفاعاً عن االنقالبين، وقد كان ال��رأي الصحيح أنه بالتعديالت 
الدس��تورية فإن الرئيس »أردوغان« س��يحكم س��يطرته أكثر على احلك��م، فكانت هذه 
الضجة، ووجد من بيننا من يؤوب مع قوى االس��تعمار باحلديث عن الدميقراطية، كما 

لو كانت القضية هي في سعي الزعيم التركي ألن يكون سلطاناً فوق األمة!
إنه استدعاء قسري لقضية الدميقراطية في معركة هي في األساس ضد االستعمار 

الذي ال يزال جاثماً على صدورنا؟!
فأين كانت الدميقراطية، والعس��كر في مصر يطيحون إرادة الشعب املصري بجرة 
بي��ادة، فيجد االنقالب اعترافاً من كل العواصم األوروبية، ومس��اندة من البيت األبيض 
ال تخط��ئ العن داللتها، ويقوم هذا احلكم االنقالب��ي بأكبر مجزرة في التاريخ احلديث، 
عندما استباح حرمة النفس وحرمة اجلسد اإلنساني فصمت الغرب على هذه اجلرمية، 

كما لو كان الضحايا مجرد ذباب أثاره العسكر في مصر!
وأي��ن كان��ت الدميقراطية، واجلي��ش األمريكي يق��وم بانتهاك حقوق اإلنس��ان في 
الع��راق، وصار ما جرى في س��جن أب��ي غريب عنواناً لإلج��رام وليس تقلي��داً له، وهو 

انتهاك جرى بواسطة األمريكان وفي ظل رئاسة خالد الذكر »برمير«!
إن »أردوغ��ان« يخوض معركة التحرر الوطني، فال تصدق دعايتهم، وأحذرهم أن 

يفتنوك.{

عندما مت اس��تدعاء قضية الدميقراطية، في اخل��الف التركي – الهولندي، قلت هذا 
فيلم قدمي، فقد ذكرني القوم بالذي مضى!

فعندم��ا حترك اجلي��ش األمريكي بهدف احت��الل العراق، وخرج��ت املظاهرات في 
القاهرة تندد بهذه اجلرمية، كان الس��فير األمريكي على موعد مع أس��امة الغزالي حرب 
في مكتبه مبؤسس��ة »األهرام«، وإذ شاهد الس��فير املظاهرات املنددة، فقد أبدى دهشته 
ملس��تضيفه؛ ألن الش��عوب العربية تفضل االس��تقالل على احلرية والدميقراطية، فهي 
تتظاه��ر ضد اجلي��ش األمريكي الذي ج��اء محرراً من القمع واالس��تبداد ال��ذي يقوم به 

صدام حسن في العراق، وغيره - بكل تأكيد - في أقطار عربية أخرى!
غن��ّي ع��ن البيان، أن��ي كنت قد هاجم��ت النظام العراق��ي كثيراً من زاوي��ة انتهاكه 
للحري��ات، لكن عندما دق��ت الواليات املتح��دة األمريكية طبول احل��رب، كنت مدركا أن 
البيت األبيض الراعي الرس��مي لالس��تبداد في عاملنا العربي، ال ميك��ن أن يحركه لغزو 

العراق تغييب نظامه للحريات، وتكميمه لألفواه.
لي��س عن��دي دفاع ع��ن الرئي��س الترك��ي »أردوغ��ان«، فلس��ت مطلعاً عل��ى ملف 
احلري��ات في بالده، ال��ذي تقف اللغة حائالً دون أن نفهم تفاصي��ل ما يدور فيه، وليس 
ف��ي ي��د »أردوغان« م��ن دني��ا أريده��ا، وال متثل ل��ي »اخلالف��ة اإلس��المية« غواية ولو 
عاطفية، فلس��ت منحازاً فيها إال لس��نوات اخلالفة الراشدة، وقد حتّولت بعدها إلى ملك 
عضوض، حسبي إمياني بأن حرية الناس مقدمة عندي على الفتوحات، وعلى زخرف 
احلياة الدنيا، فتقدمي »أردوغان« في خطاب بعض اإلس��المين اآلن على أنه الس��لطان 

العثماني، أمر ال ميثل لي دافعاً للطرب.
ولهذا، فاملوقف الوحيد الذي وقفته مع الرئيس التركي كان ضد االنقالب العسكري، 
وقد تبّدت فيه عورات الغرب للناظرين، الذي لم يدن االنقالب إال بعد أن دحره الش��عب 
الترك��ي، وبدا واضح��اً أن بعض العواصم الغربية ضالعة في��ه، وكثيراً منها كان يقف 
ف��ي انتظار إزاحة الرئيس املنتخب للتصفيق له��ذا العدوان على الدميقراطية كما حدث 

في مصر!
يس��عدني بكل تأكيد، أن »أردوغان« طوى صفحة حكم العس��كر ف��ي تركيا، بذات 
القدر الذي تسعدني فيه اجنازاته، فالرجل من زمن البنائن العظام، وما التفاف الشعب 
التركي حوله، إال تقديراً لدوره في إعادة البعث في مدينة »اسطنبول« منذ أن كان رئيساًً 
لبلديته��ا، وف��ي إحياء تركيا منذ أن أصبح في احلكم، وه��ى جتربة ملهمة لنا في مصر، 
كم��ا مثلت الث��ورة اإليرانية في بدايتها، إلهاماً للمس��تضعفن في األرض، بقدرتهم على 
هزمية االس��تبداد، ولو كانت واشنطن نفسها هى من تسهر على بقائه وحتمي جرائمه، 
وقب��ل أن ينحرف الورثة بهذه الث��ورة، لتصبح »رديفاً« للث��ورة املضادة، التي خرجت 

ضد الربيع العربي!
ولعل من املناس��ب هنا أن نذكر أن »أردوغان« قبل أن يحسب على جناح الشرعية 
ف��ي مصر، فإن جتربته الناجحة في احلكم مثل��ت إلهاماً عاماً ويكفي أن نقول إن أنصار 

بقلم: سليم عزوز

روحاني.. واردوغان
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الشرق والغرب من جديد.. على أعتاب الحرب الباردة
م��ن الصع��ب الق��ول اآلن إن احلرب الب��اردة بن 
نلم��س  لكنن��ا  الغربي��ة مش��تعلة،  وال��دول  روس��يا 
املقدم��ات التي من احملتمل أن تغ��رق العالم بتوترات 
حرب باردة جديدة تؤدي إلى حروب إقليمية وبينّية 

متالحقة ومدمرة.
التوتر بن روس��يا ودول حل��ف الناتو يتصاعد، 
ونق��اط اخل��الف الت��ي تس��بب ه��ذا التوت��ر متعددة 
وش��ائكة، ولي��س م��ن الس��هل التوص��ل إل��ى حلول 
س��ريعة له��ا. لق��د س��بق للعال��م أن عانى كثي��راً من 
احلرب الب��اردة ألنه��ا كانت تش��عل حروب��اً إقليمية 
ساخنة تدفع ثمنها الدول الفقيرة والفقراء واملساكن، 
وكان��ت الدول الكبرى تصب الزي��ت على النار وتبقى 
وأبناؤه��ا يتفرج��ون من بعيد على دم��اء دول العالم 

الثالث تنهمر بال طائل. 

واألم��ر ل��ن يختل��ف اآلن إذا تصاع��د التوتر بن 
ح��روب  ف��ي  عدي��دة  دول  وس��تغرق  املتنافس��ن، 
بالوكال��ة ت��أكل األخض��ر والياب��س. وإذا كان الفق��ر 
منتش��راً اآلن ف��ي دول أفريقية وآس��يوية كثيرة، فإن 
تزاي��ده س��يترافق م��ع تصاع��د اإلنف��اق العس��كري 
وتوظيف املقدرات لتحقيق انتصارات عس��كرية على 

من سيوصفون باألعداء.

أيديولوجيتا الثورة والهيمنة
تكفل االحتاد الس��وفياتي بحمل لواء االشتراكية 
والش��يوعية ونش��ر األيديولوجيا عاملياً، وحمل على 
الرأس��مالية الغربي��ة بش��دة وح��رض ضده��ا عل��ى 
اعتب��ار أنه��ا اس��تغاللية ال حتترم اإلنس��ان وتدفعه 
دائماً نحو التهميش واالغتراب. وهّبت الدول الغربية 

الس��تار  وضرب��ت  نفس��ها  ع��ن  تداف��ع  الرأس��مالية 
احلدي��دي ح��ول االحت��اد الس��وفياتي، وعملت على 
حصاره أيديولوجياً، ووظفت الكثير من الطاقات في 
دول العال��م الثالث م��ن أجل مكافحة املد الش��يوعي. 
وش��غل املعس��كران املتخاصم��ان العال��م على مدى 
عش��رات الس��نوات، واس��تنزفا الكثي��ر م��ن األم��وال 
واجلهود، وأزهق��ا مئات آالف ورمب��ا مالين النفوس 

في حروب عبثية ال ناقة للقتلى فيها وال جمل.
»التوتر بن روس��يا ودول حلف الناتو يتصاعد، 
ونق��اط اخل��الف الت��ي تس��بب ه��ذا التوت��ر متعددة 
وش��ائكة، ولي��س م��ن الس��هل التوص��ل إل��ى حلول 
سريعة لها. لقد سبق للعالم أن عانى كثيراً من احلرب 
الب��اردة ألنه��ا كانت تش��عل حروباً إقليمية س��اخنة 
تدفع ثمنها الدول الفقيرة والفقراء واملس��اكن«.. لكن 
التطورات التي بدت أمام الناظرين بعد انهيار االحتاد 
الس��وفياتي تشير إلى أنه لم يكن االحتاد السوفياتي 
وح��ده األيديولوج��ي، ب��ل إن الدول الغربية نفس��ها 
أيديولوجي��ة، وه��ي تتبنى نظري��ة الهيمنة لكن دون 
نش��رها لتصبح عقيدة اآلخرين. االحتاد السوفياتي 
كان معني��اً بنش��ر الفك��رة الش��يوعية لك��ي يتبناه��ا 
اآلخ��رون، لكن ال��دول الغربي��ة ترى نظري��ة الهيمنة 
مجس��دة بها، وعلى اآلخرين التس��ليم بها، وكان هذا 
البع��د األيديولوج��ي واضح��اً ف��ي تصرف��ات الدول 
الغربي��ة جتاه روس��يا مباش��رة بعد انهي��ار االحتاد 

السوفياتي. 
تصرف��ت ال��دول الغربي��ة وباألخ��ص الواليات 
املتحدة على أنها وصّية على روسيا، وأخذت تتدخل 
ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة الروس��ية مس��تغلة حال��ة 
الضع��ف والفوض��ى الت��ي أقامه��ا الرئيس الروس��ي 

األسبق يلتسن. 
كان��ت روس��يا في حال��ة فوضى سياس��ية، ولم 
تكن قد بلورت رؤية سياسية بعد أو حققت استقراراً، 
وعان��ت أيض��اً م��ن انهي��ار اقتص��ادي وضعها حتت 
رحمة املعونات والقروض الغربية، وغزت أس��واقها 
وجتارتها عصابات املافيا الروس��ية وغير الروسية. 
حتى أن قدراتها العس��كرية اهتزت، وأصاب اجليش 
الروسي نوع من التيه والضياع وفقدان التركيز على 

أولويات األمن الروسي.
ب��دون  املي��دان  س��يدة  نفس��ها  أمي��ركا  وج��دت 
مناف��س، فأخ��ذت تتغط��رس باملزي��د عل��ى مختلف 
ال��دول، ووصل بها األمر للتصريح بنواياها وخططها 
حول عوملة العالم، ونش��ر الثقاف��ة والفكر األميركين 
عاملي��اً لتح��ّول الن��اس ع��ن ثقافاته��م األصلي��ة إلى 
ثقاف��ة جديدة يصبح��ون معه��ا أميركي��ن بالتربية 
ولي��س باملول��د. وعمل��ت كذلك عل��ى جع��ل قوانينها 
عاملية، وحاولت فرضها على الدول مبا فيها روس��يا. 
أخ��ذ القض��اء األميرك��ي يتدخ��ل ف��ي ش��ؤون الدول، 
ومت��ادى الكونغ��رس األميركي بس��ن قوان��ن تخول 
أميركا التدخل في سياس��ات الدول في مختلف بقاع 
األرض. وقد خضعت دول عدي��دة لإلرادة األميركية، 
خاصة تلك التي تتلقى مس��اعدات مالية أو أمنية من 
الوالي��ات املتح��دة، لكن بع��ض الدول رأت ف��ي األمر 
ش��ذوذاً وخروج��اً ع��ن القان��ون الدول��ي وما يس��مى 
بالش��رعية الدولية، ورأت في التصرف��ات األميركية 
إهانة وإذالالً مثل روس��يا والصن. لم يكن من املتوقع 
أن تكون الطريق أمام أميركا ممهدة متاماً، على الرغم 
من النجاح��ات التي حققته��ا في االس��تعمار الفكري 

والثقافي.
بّررت الدول الغربي��ة وخاصة الواليات املتحدة 
أعمالها العس��كرية بأنها تواج��ه التطور الصاروخي 
اإليران��ي. وكان في ذلك األمر اس��تغباء للعالم. إيران 
ل��م تكن متل��ك، وحت��ى اآلن ال متلك م��ا يكفي خلوض 
حرب صاروخية ضد أوروبا، وأوروبا متلك ترس��انة 
هائلة م��ن الصواريخ وم��ن القنابل النووي��ة الكفيلة 
ب��ردع إي��ران. كان واضحاً أن حج��م الصواريخ التي 
تنش��رها الوالي��ات املتح��دة ونوعيتها أنه��ا موجهة 

بقلم: عبد الستار قاسم

الديمقراطّية البريطانّية.. وتقارير »اإلخوان واإلسالم السياسي«
في آذار 2014، أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
السابق ديفد كاميرون أن حكومته احملافظة سُتَكّون 
جلن��ة إلع��داد مراجع��ة داخلي��ة، خاصة بدراس��ة 
أدبي��ات وفك��ر ونف��وذ وأنش��طة جماع��ة »اإلخوان 
املس��لمن« داخل وخارج بريطاني��ا، وكذلك بعالقة 
هذه اجلماعة بتنظيمات »متطرف��ة« أو »متطرفة/

عنيفة«.
البريطان��ي  الس��فير  وقته��ا  كامي��رون  ع��ّن 
الس��ابق ل��دى اململك��ة العربية الس��عودية الس��ير 
وزارة  خب��راء  أب��رز  م��ن  -وه��و  جنكينغ��ز  ج��ون 
اخلارجية البريطانية في شؤون الشرق األوسط- 
رئيس��اً للجنة. وقد أع��د التقرير مع املدير الس��ابق 
إلدارة األم��ن ومكافح��ة اإلره��اب ب��وزارة الداخلية 
البريطانية تش��ارلز فار، وأعل��ن وقتها كاميرون أن 

التقرير سيصدر كامالً في يوليو/متوز 2014.
»ب��دأت ردود أفعال مجلس العموم بالتس��اؤل 
ع��ن أس��باب ق��رار مراجع��ة احلكوم��ة للموقف من 
جماع��ة اإلخ��وان، ف��ي وق��ت تب��دو في��ه اجلماع��ة 
وحزبها السياس��ي في مصر ضحايا عنف سياسي 
ُمَتمِث��ل ف��ي انقالب عس��كري وجرائ��م محتملة ضد 
اإلنس��انية، ولم تنته ردود األفعال هذه بالتس��اؤل 

عن التقرير نفسه وأسباب عدم صدوره«.
وبعد أن بذلت اللجنة جهوداً كبيرة في إعداده، 
منها مراجعة دراسات عديدة عن اإلخوان املسلمن، 
ومقابلة خبراء ومتخصصن في دراسة اإلسالمين، 
وكذلك قادة اجلماعة وتنظيماتها وتياراتها الفكرية 
من املغرب إلى الكويت- لم يصدر التقرير كامالً إلى 
اليوم، وحتى بعد مطالبة جلنة الشؤون اخلارجية 
مبجل��س العم��وم البريطاني به أو بنس��خة معدلة 

منه حتذف أو حتجب املعلومات السرية.
أدت الضبابي��ة ح��ول ق��رار كامي��رون، وع��دم 
نش��ر التقرير، والش��ائعات ح��ول دور دولة نفطية 
ف��ي الضغ��ط إلص��دار تقري��ر س��لبي ع��ن جماع��ة 
��د لتصنيفه��ا »منظم��ة إرهابية«، في  هِّ اإلخ��وان مُيَ
مقابل اس��تثمارات وصفقات أس��لحة تشتريها من 

بريطانيا مبلي��ارات اإلس��ترليني؛ أدى كل ذلك إلى 
سلس��لة من التفاع��الت وردود األفعال، مبا في ذلك 

على املستويْن الرسمي واإلعالمي.
وب��دأت ردود أفع��ال مجلس العم��وم )الُغرَفة 
الدني��ا ف��ي البرمل��ان( بالتس��اؤل عن أس��باب قرار 
املراجع��ة، ف��ي وقت تب��دو في��ه اجلماع��ة وحزبها 
السياس��ي في مصر ضحايا عنف سياس��ي ُمَتمِثل 
في انقالب عسكري وجرائم محتملة ضد اإلنسانية، 
وف��ي مواجهة ذلك؛ أصدرت احلكومة البريطانية - 
في كانون األول 2015 ملخصاً من ثماني صفحات 
النتائ��ج  املس��لمن:  اإلخ��وان  »مراجع��ة  أس��مته 
األساسية«، وخلصت فيه أهم نتائج التقرير )الذي 

قيل إنه يتجاوز ستمئة صفحة(.
ليس��ت  اجلماع��ة  أن  إل��ى  امللخ��ص  ويتج��ه 
»إرهابي��ة« وإن كان��ت انخرط��ت ف��ي أن��وا ع م��ن 

العمل املسلح )مبا في ذلك دعم انقالبات عسكرية، 
وثورات مس��لحة، وخوض ح��روب مدن ومغاوير( 
في عدة بلدان وأوقات زمنية مختلفة، بعد انس��داد 
أو  »عضويته��ا  ولك��ن  التدريج��ي،  التغيي��ر  أف��ق 
االرتب��اط أو التأث��ر بها قد يعّد مؤش��راً على تطرف 

مستقبلي محتمل«.
اخلارجية: تضارب أم توافق؟

لم تستمر حالة االمتعاض في البرملان طويالً، 
ففي مواجهة رف��ض احلكومة إصدار التقرير كامالً، 
أو حتى إطالع املختصن ف��ي مجلس العموم عليه 
أو على نسخة معدلة منه، وكذلك عدم مثول السير 
جنكينغ��ز أمام جلنة الش��ؤون اخلارجية ملناقش��ة 
نتائ��ج تقريره؛ ق��ررت اللجنة ف��ي آذار 2016 عقد 
تستهدف  علنية  جلس��ات 
فه��م ومناقش��ة »اإلس��الم 
واإلخ��وان  السياس��ي 
املس��لمن« بش��كل شفاف، 
ليص��در على أثره��ا تقرير 

واضح وكامل وعلني،
امل��رات  م��ن  »لعله��ا 
تك��ن  ل��م  -إن  الن��ادرة 
تَس��تخَدم  الت��ي  األول��ى- 
رس��مية  وثيق��ٌة  فيه��ا 
بريطانية مصطلَح »انقالب 
عسكري« لوصف ما حدث 
مبص��ر ف��ي مت��وز 2013. 
كما أيدت اخلارجية نتائج 
تقري��ر اللجن��ة البرملاني��ة 
ب��أن »األغلبي��ة الس��احقة 
السياس��ين  لإلس��المين 
ف��ي  منخرط��ن  غي��ر 

العنف««

وقد عقدت اللجن��ة املكونة من األحزاب الثالثة 
الكب��رى )حزب احملافظ��ن / مين وس��ط، وحزب 
العمال / يس��ار، واحل��زب القومي األس��كتلندي - 
يس��ار/قومي( أربع جلس��ات مطولة في البرملان، 
املق��ال-  ه��ذا  كات��ب  -منه��م  خب��راء  فيه��ا  أدل��ى 
جلس��ة  وخصص��ت  جلس��تن.  ف��ي  بش��هاداتهم 
ثالثة لقيادات وسياس��ين إس��المين م��ن اإلخوان 
اخلارجي��ة  وزارة  ملمثل��ي  والرابع��ة  ومؤيديه��م، 
البريطاني��ة. وت��رأس اللجن��ة البرملان��ي املرم��وق 
في ح��زب احملافظن كريس��ن بلن��ت، وهو ضابط 
مدّرعات س��ابق ونائب منتخب ع��ن دائرة ريجايت 

منذ انتخابات 1997 دون انقطاع.
ص��در تقرير جلنة مجلس العموم في تش��رين 
الثان��ي 2016، واتفق مع تقرير احلكومة الس��ابقة 
ف��ي عدة نق��اط، لعل أبرزه��ا نقده األداء والس��لوك 
اخت��الط  وكذل��ك  اإلخ��وان،  جلماع��ة  السياس��ي 
س��جل اجلماعة في م��ا يخص املعارضة املس��لحة 

والسلمية، رغم استمرار نفي قياداتها لذلك.
واتفق التقريران أيضاً على تأييد عدم تصنيف 
اإلخ��وان »منظم��ة إرهابي��ة«، إال أن تقري��ر مجلس 
العم��وم كان ح��اداً ف��ي نق��ده لتقري��ر اخلارجي��ة 
لتجاهله حملة القم��ع التي تعرض لها اإلخوان في 
مصر، ومن ذلك عدم ذكره »التدخل العسكري الذي 
أزاح حكوم��ة منتخبة دميقراطي��اً في متوز 2013، 
وقْت��ل الكثير من احملتج��ن املتعاطفن مع اإلخوان 
ف��ي آب 2013«، كما يقول التقرير نصاً. وأكد تقرير 
العموم أيضاً أن معدالت العنف السياسي في مصر 
كانت س��تتضاعف لو أيدت قي��ادات اإلخوان حمل 

السالح ضد النظام احلالي.
كم��ا ق��ال التقري��ر إن��ه »بن��اًء عل��ى التجرب��ة 
التونس��ية؛ فإن اإلسالم السياسي في بعض الدول 
يوفر طريقاً للتحول الدميقراطي...، وخطاباً مضاداً 

لأليديولوجيات املتطرفة«.
األمر لم ينته بعُد؛ فلجنة الشؤون اخلارجية ما 
زالت تطالب احلكوم��ة البريطانية بتوضيح آليات 
مراجعة وحتديث التقرير، والقرارات التي قد ُتبنى 
أو ُبِنَي��ت عليه، وكذلك موقفها م��ن جماعة اإلخوان 
املس��لمن في املس��تقبل، فإدارة األخير تب��دو مائلة 
لتصني��ف اإلخوان »منظمة إرهابي��ة«، بينما تتجه 
املؤسسات التش��ريعية والتنفيذية البريطانية إلى 

جتنب هذا التصنيف.{

بقلم: عمر عاشور
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انتخاب علي الحاج أمينًا عامًا للمؤتمر الشعبي السوداني
ضد روسيا وليس ضد إيران، ولم يكن من املتوقع أن 

تغفل روسيا عن هذا األمر.
»روس��يا ليس��ت دول��ة أيديولوجي��ة، وال تروج 
أليديولوجي��ا معينة ته��دد الدول الغربي��ة، إمنا هي 
دولة لها مصالح؛ املعسكر الغربي معسكر استعماري 
في الغالب، وما زالت العقلية االس��تعمارية تس��يطر 
عل��ى العديد من أعضائه، والف��رق بن دولة املصالح 
ودول��ة األيديولوجيا كبي��ر«.. ومع هذا بقينا نس��مع 
تصريحات أميركية حول اس��تفزازات روسية للدول 
الغربية. وفي هذا يتطاب��ق املنطق األميركي واملنطق 
اإلس��رائيلي. إس��رائيل تش��تري أفضل أنواع السالح 
وتهاج��م العرب إذا تس��لحوا على اعتبار أن الس��الح 
تتس��لحان  معتديت��ان  دولت��ان  يهدده��م.  العرب��ي 

وحتاوالن منع السالح عمن تعاديان.
روسيا تستعيد بعض عافيتها

أعط��ت روس��يا نفس��ها مهل��ة لتطوي��ر قدراته��ا 
العس��كرية خاص��ة في مجال��ي الصواري��خ احلاملة 
لل��رؤوس النووي��ة والدفاع اجلوي. بقي��ت الصناعة 
العس��كرية الروس��ية التقليدية دون املستوى التقني 
للصناعات األميركية والغربية عموماً، وكانت بحاجة 
ماس��ة حلماي��ة أجوائه��ا وتعزي��ز قدراته��ا الردعية، 
وحقق��ت االثنت��ن مع��اً. ط��ورت صواري��خ توب��ول 
العمالق��ة، ومجموع��ة الصواريخ املض��ادة لألهداف 
اجلوية. وعملت عل��ى تطوير أوضاعه��ا االقتصادية 
لتكون ق��ادرة على حتمل اإلنفاق العس��كري املتزايد، 
وس��اعدها في ذلك ارتفاع أس��عار النفط والغاز على 
املس��توى العامل��ي. م��ا زالت روس��يا تعتمد بنس��بة 
65٪ م��ن دخله��ا عل��ى النف��ط والغاز، وهي س��اعية 
لتنوي��ع مص��ادر دخله��ا، لك��ن مدخوالته��ا هيأته��ا 
التخ��اذ خطوات جريئ��ة في مواجهة أمي��ركا. وكانت 
جورجيا هي املفتاح.. بدأت روسيا بتحريك قاذفاتها 
اإلس��تراتيجية فوق القطب الش��مالي وفوق البلطيق 
وشمال آيسالندا، وحتريك سفنها احلربية ومدمراتها 
في املياه الدولية اس��تعراضاً للقوة، ولم تتوقف عند 
عرض بعض صواريخها النووية املتطورة. وتواصل 
التحدي الروس��ي في ش��ن حرب عل��ى جورجيا دون 
أن حت��رك أميركا الت��ي تعهدت بحمايتها س��اكناً. ثم 
تطور الوضع للس��يطرة من جديد على ش��به جزيرة 
الق��رم، وم��ن ثم دع��م املتمردين ف��ي ش��رق أوكرانيا.  
ومن احملتم��ل أن تتط��ور األمور التخاذ إج��راء مضاد 
ضد بولندا التي تنشر الدرع الصاروخية، ورمبا ضد 

النرويج املتساوقة مع سياسة الهيمنة الغربية.
»حتاول روس��يا والصن كسر املعادلة القطبية، 
وتري��ان أن التغ��ول األميركي على الس��احة الدولية 
يقود إلى التوتر وارتفاع نس��بة النزاعات في العالم، 
وتع��دد األقطاب يخفف كثيراً م��ن الصراعات البينية 
واإلقليمي��ة. ويبدو أنهما عازمت��ان على التحدي ولي 
ذراع أمي��ركا«. الدول األوروبية تص��رح حول العداء 
الروسي، وأن روس��يا تهدد األمن األوروبي وأطماعها 
ف��ي ال��دول األوروبي��ة تتزاي��د. أم��ا الصن فتش��ارك 
روس��يا رؤيته��ا لعال��م متع��دد األقط��اب، وترف��ض 

الهيمنة األحادية على القرار الدولي. 
حتاول روس��يا والصن كس��ر املعادلة القطبية، 
وتري��ان أن التغ��ول األميركية على الس��احة الدولية 

يقود إلى التوتر وارتفاع نسبة النزاعات في العالم.
إمعان الغرب في التوتير

يخط��ئ من يظ��ن أن الغ��رب وبال��ذات الواليات 
املتح��دة س��تعمل على خف��ض التوتر على املس��توى 
العامل��ي ألنه��ا محكومة بنظري��ة قائم��ة ومعمول بها 
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية. لقد خاضت أميركا 
حروباً متكررة في عدة بقاع من العالم، وخس��رت في 
أغلب األحي��ان، لكنها لم تراجع نظريتها أو مقارباتها 
للمش��اكل العاملي��ة. وم��ن املالحظ أن��ه يصعب على 
أمي��ركا أن تبق��ي أنفه��ا خارج أي مش��كلة تط��رأ على 
الس��احة الدولي��ة، وس��نجد أنها حتصل عل��ى تأييد 
الدول الغربية واليابان في أغلب األحيان؛ صحيح أن 
احلرب الباردة ليس��ت مشتعلة اآلن، لكنها ستشتعل 
إذا اس��تمرت مح��اوالت روس��يا والصن إقام��ة عالم 
متع��دد األقط��اب. ل��ن تتوق��ف احمل��اوالت األميركية 
حلص��ار روس��يا عس��كرياً واقتصادي��اً، وإلضع��اف 

الصن اقتصادياً. 
منطق أيديولوجي

تخط��ئ دول العال��م الت��ي تبح��ث ع��ن االكتفاء 
الذات��ي لس��د رم��ق ش��عوبها إن دخل��ت ف��ي معارك 
األقوياء. األقوياء لهم مصالح من الصعب أن تتطابق 
م��ع مصال��ح الضعف��اء، واملف��روض أن التاريخ علم 
الضعف��اء أال يكونوا وقوداً لألقوي��اء. لقد دفعت دول 
العال��م الثال��ث أثمان��اً باهظ��ة ف��ي ح��روب الوكالة، 

وعسى أال يكون الغباء السياسي حاضراً اآلن..{ 

هل يمكن عودة الخالفة اإلسالمية؟

بريطانيا وفرنس��ا. وفي أجواء هذا االنهي��ار الرهيب عملت القوى الغربية على زرع 
الكيان الصهيوني في أرض اإلسراء واملعراج. 

أم��ا على الصعي��د الداخلي فق��د عمل االحتادي��ون وحلفاؤه��م احلاقدون على 
إلغاء كل مظاهر احلياة اإلس��المية، ثم حولوا الدولة العثمانية اإلسالمية الى دولة 
علماني��ة ملحدة. كذلك فرضوا التتريك على الش��عوب اإلس��المية التي ردت عليهم 
بنفس س��الح القومية، ما زاد في متزيق األمة اإلس��المية وتشتيتها. لقد ظن أنصار 

التغريب أن الدين قد انتهى.
صحي��ح أن النصف األول م��ن القرن العش��رين كان مليئاً بالظل��م واجلبروت 
واإلفس��اد املنظم من أجل القضاء على الهوية اإلس��المية للش��عب املسلم في تركيا، 
لك��ن الفطرة اإلميانية بقيت مرك��وزة في اعماق القلوب و الضمائ��ر و العقول، وهي 

تنتظر اللحظة املناسبة حتى تنفض عنها قيود الذل واالستكانة والتبعية.
وكان��ت الصدم��ة الكبرى ملش��روع الهيمن��ة والتغريب عندما خ��اض الرئيس 
عدن��ان مندريس معركة االنتخاب��ات البرملانية وفق برامج بس��يط يعتمد املبادئ 

التالية:
1-عودة األذان باللغة العربية 2-السماح لألتراك باحلج .3- انشاء املدارس 

و تعليم اللغة العربية 4-الغاء تدخل الدولة في لباس املرأة.. 
5- إعطاء احلرية للناس في ممارسة الشعائر والعقائد.

لقد أسفرت اإلنتخابات عن فوز كاسح للحزب الدميقراطي الذي يتزعمه عدنان 
مندريس، فشكل ألول مرة حكومة إسالمية ورئيس اجلمهورية أيضاً من أنصاره.

وف��ي ع��ام 1954م ج��رت أنتخابات جدي��دة، فكان��ت النتائج باه��رة، وبدأت 
تركي��ا تتح��رك نح��و احلي��اة اإلس��المية عل��ى كل األصع��دة الدينية و السياس��ية 

واإلقتصادية.
هذا التحول نحو اإلس��الم أرعب قوى الش��ر العاملية و احمللية، التي استعانت 
باجلي��ش الذي نفذ انقالباً وتس��لّم الس��لطة من طريق القوة، ثم ألق��وا القبض على 
عدن��ان مندري��س وبعض أعض��اء احلكومة وعل��ى رئيس اجلمهوري��ة وأودعوهم 
الس��جون. جرت محاكم��ة صورية وأعدموا البطل مع عدد م��ن وزرائه. عندما تقدم 
الشهيد من حبل املشنقة قال: وأنا على أعتاب املوت أمتنى السعادة للوطن و لألمة. 
إن الدماء الزكية التي س��الت من عدنان مندريس ورفاقه هي التي رس��مت الطريق 
القي��ام دولة إس��المية من جدي��د ف��ي أرض اخلالف��ة العثماني��ة. إن كل التطورات 
االجتماعية والسياسية في بالد السلطنة العثمانية بعد استشهاد عدنان مندريس 
تبش��ر بأن فجر اخلالفة صار قريباً بعون الله وعند ئ��ذ يفرح املؤمنون بنصر الله. 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.{

عندم��ا انطل��ق العثماني��ون في بداية تأس��يس دولته��م حملوا راي��ة التوحيد 
والهداية واجلهاد، من أجل نشر العدالة و السالم في آسيا وأوروبة.. 

خالل فترة وجيزة من الزمن استطاعت هذه الدولة أن تضم معظم اإلمارات في 
آسيا الصغرى، وان تفتح معظم بلدان أوروبة الشرقية.

بقي��ت عاصم��ة األمبراطوري��ة البيزنطية صام��دة حتى جاء الس��لطان محمد 
الف��احت الذي متك��ن من دخولها في ش��هر أيار س��نة 1453م و فيه حتققت بش��ارة 
النبي | حن س��ئل: أقس��نطينة تفتح أوالً أم رومية؟ قال عليه الصالة و الس��الم: 
)بل قس��نطينة، فلنعم اجليش جيش��ها و لنع��م األمير أميرها(. بع��د الفتح صارت 
القس��طنطينية هي عاصمة الس��لطنة واسمها اس��المبول. كان محمد الفاحت يطمح 
إلى دخول روما، ولذلك بلغت جيوشه شواطئ ايطاليا ومشارف فيينا غرباً، وبالد 
الق��رم و القفق��اس ش��رقاً. لقد بقي��ت الدولة العثمانية قرابة خمس��ة ق��رون تواجه 
العالم الغرب��ي وحتقق عليه انتصارات في البّر والبحر، فلما ابتعد الس��الطن عن 
احلكم بش��رع الله وانغمس��وا في مس��تنقع الش��هوات و امللذات وتركوا اجلهاد في 
س��بيل الله، عندئذ حتالفت قوى الش��ر ف��ي الداخل واخلارج من أج��ل القضاء على 
ه��ذه الدولة متهيداً للس��يطرة عل��ى العالم اإلس��المي ونهب خيرات��ه وثرواته. لقد 
س��يطر العلماني��ون على مراف��ق الدولة األساس��ية وفي مقدمته��م جمعية االحتاد 
والترق��ي، التي اعتنقت القومي��ة الطورانية املعادية لكل مامي��ّت الى الدين بصلة، 
وبدع��م من القوى الصهيوني��ة والصليبية أعلن كمال أتات��ورك إلغاء اخلالفة التي 
كانت تش��كل املظلة الواقية للعالم اإلس��المي، ما س��مح للق��وى الغربية املتربصة 
أن تنق��ّض عل��ى البل��دان العربي��ة واإلس��المية. بريطاني��ا فرض��ت هيمنته��ا على 
مصر والس��ودان وفلس��طن واألردن واخلليج العربي. فرنسة اس��تعمرت اجلزائر 
واملغ��رب وتونس وبالد الش��ام. وملا وصل اجلنرال اللنبي قائ��د جيش احللفاء الى 
قبر صالح الدين األيوبي في دمش��ق، قال: »ها ق��د عدنا وقم ياصالح الدين.. اليوم 
انتهت احلروب الصليبية«. ليبيا خضعت لالس��تعمار االيطالي والعراق تقاسمته 

بقلم: د. محمد شندب

ف��ي  املع��ارض  الش��عبي  املؤمت��ر  ح��زب  أعل��ن 
الس��ودان متس��كه باحلريات العامة واحلكم الرشيد، 
في وق��ت يواجه فيه احلزب حتدي��ات داخلية تتعلق 
باملشاركة في الس��لطة واختيار أمن عام خلفاً ألمينه 

العام الراحل الدكتور حسن الترابي.
وق��ال األم��ن الع��ام املكل��ف إبراهيم السنوس��ي 
-في اجللسة االفتتاحية للمؤمتر العام- إن السودان 
مي��ر مبرحل��ة تاريخي��ة تتطلب م��ن كل الس��ودانين 
توحيد صفوفهم من أجل التوافق وحتقيق االس��تقرار 

السياسي.
ويواجه احلزب حتديات داخلية بشأن املشاركة 
ف��ي الس��لطة وجت��اوز اخلالف��ات ح��ول التعدي��الت 
الدستورية املتعلقة باحلريات العامة وكيفية احلكم.
للمؤمت��ر  الع��ام  املؤمت��ر  فعالي��ات  واختتم��ت 
الش��عبي مس��اء األحد، وس��ط أجواء وصفها البعض 
بالدميقراطي��ة، بينم��ا وصفه��ا البع��ض اآلخ��ر بأنها 
مي��الد جدي��د للح��زب واحترام للمؤسس��ية وإرس��اء 
ملبادئ الشورى، في الوقت الذي أفضت فيه مخرجات 
اللقاء الع��ام النتخاب األمن الع��ام للحزب الذي جاء 
م��ن نصي��ب الدكتور عل��ي احل��اج بأغلبية س��احقة، 
عّب��ر عنها البعض بأنها إجماع ش��امل، بعد أن تنازل 
الش��يخ إبراهيم السنوس��ي عن طرح نفس��ه مرشحاً 

ملنصب األمن العام.
الترجل طوعاً واختياراً

أمن الفكر باملؤمتر الشعبي أبوبكر عبد الرازق قال 
إن املؤمتر العام يعتبر عودة ملوسم التأسيس األولي، 
ح��ن اجتمعنا في الل��ه حرية وش��ورى، معتب��راً أنه 
فرص��ة للمراجعات والنقد الذات��ي والتقومي، وجتربة 
لألجيال اجلديدة. وأضاف عبد الرازق أن املؤمتر كان 
ش��ورى ل� )80( مؤمتراً قاعدياً التي صعدت للمحلي 
وللواليات، منوهاً إلى حضور خمس��ن ش��خصية من 
عضوية احل��زب من اخل��ارج جاءت للمؤمت��ر العام، 
ومائ��ة م��ن القي��ادات ذات التخص��ص الت��ي أجمعت 

عليها القواعد.

وكش��ف أبوبكر أن األمان��ة العامة أق��رت اختيار 
األم��ن الع��ام اجلدي��د للح��زب الدكت��ور عل��ي احلاج 
واختي��ار أمان��ة الش��ورى القومي��ة. وأوض��ح أبوبكر 
أن الش��يخ إبراهي��م السنوس��ي ض��رب املث��ل األعلى 
حن ترجل وتنح��ى عن املوقع طوع��اً واختياراً وقدم 
مرشحه علي احلاج خلفاً له،  كاشفاً عن تنازل البقية 

في بعض األمانات.
أغلبية ساحقة

 وأج��از املؤمتر فوز علي احلاج بأغلبية س��احقة 
ومطلق��ة أمين��اً عام��اً للمؤمت��ر، وقدم اخلط��اب الذي 
طرح��ه لل��رأي الع��ام وال��ذي يتأص��ل عل��ى احلري��ة 
ويبتغيه��ا باعتبارها هدفاً مركزياً ألجل الوقوف عليه 
والتأس��يس له عل��ى أرض الواقع والتداول الس��لمي 
للس��لطة. وحتدث األمن العام ع��ن مخرجات احلوار 
واملشاركة في الس��لطة، وقال إن دور املؤمتر الشعبي 
ف��ي املنظوم��ة اجلدي��دة ه��و دور املب��ادر ال��ذي كتب 
الرؤية وعرضها على اآلخرين والتواقف على مبادئها 

وأهدافها ونظامها األساسي.
التوقيت املناسب

عبد الباقي ضوينا األمن العام للمؤمتر الشعبي 
بوالية ش��مال كردفان قال إن املؤمتر الشعبي ولد من 
جديد بقيام املؤمتر العام والنتيجة التي توصل إليها 
وتوحدت فيه اإلرادة التمثيلية من جديد على انتخاب 
األم��ن الع��ام، وه��و مؤش��ر عل��ى اإلرادة التنظيمي��ة 
والسياس��ية، فه��ي والدة جدي��دة حل��زب جديد وفق 

إرادة جديدة ومقاصد.
أبوبك��ر عبد الله أمن الش��باب بوالي��ة نهر النيل 
أك��د أن املذك��رة التي دفع بها الش��باب والتي س��ميت 
مذكرة الناش��طن ج��اءت لتعبر ع��ن أهمية مخرجات 
احل��وار الوطن��ي والتعديالت الدس��تورية واحلريات 
كانت من املواضيع الرئيس��ة ومت الرد عليها بواسطة 

األمن العام السابق السنوسي.
باملؤمت��ر  التعبئ��ة  أم��ن  ال��رازق،  عب��د  األم��ن 
الش��عبي أكد انته��اء فعاليات املؤمتر الع��ام للمؤمتر 

الش��عبي بوفاق تام ومتاس��ك كامل، وأضاف األمن:  
مت اختي��ار الدكتور عل��ي احلاج باإلجم��اع بعد إلغاء 
التصوي��ت الس��ري الى العلن��ي، وبذلك أصب��ح أميناً 
عاماً للمؤمتر الشعبي. وكشف أن املؤمتر العام حسم 
موضوع مش��اركة احلزب في حكومة الوفاق بنس��بة 
عالية تف��وق 90٪، وهو رأي يجد القبول والتقدير من 
أش��خاص فاعلن في املؤمتر الشعبي، موضحاً أن ما 

مت هو رأي الشورى الذي غلب على رأي األفراد.
املشاركة ال تهمنا

الدكت��ور الناج��ي عب��د الل��ه القي��ادي باملؤمت��ر 
الش��عبي قال إن علي احل��اج لديه خب��رات متراكمة، 
وهو م��ن املؤسس��ن للحرك��ة اإلس��المية، مؤك��داً أن 
جمي��ع املوجودين على الس��احة اآلن يعرفونه جيداً، 
ونح��ن في غنى عن توصيف قدراته، معلناً أن املؤمتر 
الش��عبي واخلريط��ة السياس��ية تستبش��ر ب��ه خيراً  

وبخبراته املكتسبة داخلياً وخارجياً.
ح��ول قضي��ة املش��اركة ف��ي احلكوم��ة القومي��ة 
القادم��ة. أكد أنه اذا ش��عرنا بأن املش��اركة س��تجلب 
خي��راً للحركة واحلزب سنش��ارك، ونح��ن مع احلوار 
ومخرجاته ولس��نا مع الس��لطة والكراس��ي،  وقال إن 

قضية املشاركة ليست أساسية بالنسبة إلينا.{
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ضحايا مدنّيون جدد جراء القصف غربي الموصل
قت��ل مزي��د م��ن املدني��ن في قص��ف مدفع��ي عراقي 
وغ��ارات للتحال��ف عل��ى غرب��ي املوصل رغ��م املطالبات 
احمللية والدولية بتجنب اس��تهداف السكان بعد املجزرة 
األخي��رة، بينما جتدد القتال بن القوات العراقية وتنظيم 

الدولة اإلسالمية في محيط املدينة القدمية.
فقد قتل يوم االثنن س��بعة مدني��ن وأصيب ثمانية 
آخ��رون في قص��ف من الق��وات العراقية بقذائ��ف الهاون 

على حي الرفاعي شمال غربي املوصل.
كم��ا بثت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة صوراً 
قالت إنها لضحايا مدنّين س��قطوا خالل قصف لطائرات 
التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة على مستش��فى 

البتول للتوليد في حي الزجنيلي غربي املوصل.
وس��قط ضحايا مدنيون جدد في القسم الغربي من 
املوصل بعد عش��رة أي��ام تقريباً من مج��زرة مرّوعة قتل 
فيه��ا مئات املدني��ن العراقين، خاصة ف��ي حي املوصل 

اجلي��ش  ونف��ى  اجلدي��دة. 
العراقي مسؤوليته عن مقتل 
هؤالء املدنين وقدم حصيلة 
أقل بكثير لعدد القتلى، واتهم 
تنظي��م الدول��ة ب��أن عرباته 
امللغمة هي الس��بب في مقتل 

هؤالء املدنين.
الدول��ي  التحال��ف  أم��ا 
فأقر ب��أن طائراته نفذت يوم 
17 آذار احلال��ي غارات على 
منطقة املوصل اجلديدة بناء 
عل��ى معلوم��ات م��ن القوات 

العراقي��ة، وق��ال إنه يحق��ق بهذا الش��أن. ووص��ف قائد 
القوات األميركية في الش��رق األوس��ط اجلن��رال جوزيف 
فوتل مقتل نحو خمس��مئة مدني ف��ي ضربات يعتقد أنها 

أميركية باملأساة الرهيبة.
يذك��ر أن الق��وات العراقي��ة بدأت قبل أكثر من ش��هر 
هجوماً الس��تعادة القس��م الغربي من املوصل من تنظيم 
الدول��ة، ومتكن��ت من اس��تعادة أكثر من نصف مس��احة 

األحياء الغربية حسب تقديرات عدد من قادتها.
وتقول القوات العراقية إنها تخوض منذ أس��بوعن 
تقريب��اً مواجهات صعبة في محي��ط املدينة القدمية على 

الضف��ة الغربية لنهر دجلة، وتعرض االش��تباكات هناك 
آالف املدنين احملاصرين للقتل.

جتدد االشتباكات
وبعد انتش��ار صور انتش��ال الدفاع املدني العراقي 
جث��ث املدنين من حت��ت أنق��اض بيوته��م املهدمة خفت 
وتيرة املواجهات غربي املوصل قبل أن تتجدد في محيط 

املدينة القدمية وأحياء أخرى.
وقال��ت مص��ادر مطلع��ة إن اش��تباكات دارت ب��ن 
الق��وات العراقية وتنظي��م الدولة في حّي��ي الثورة وباب 
س��نجار غرب��ي املوصل، وفي وقت س��ابق ذك��رت وكالة 
أعم��اق أن 23 م��ن اجلن��ود العراقي��ن قتلوا قنص��اً وفي 

مواجهات غربي املوصل.
م��ن جهته، ق��ال قائد الش��رطة االحتادي��ة العراقية 
ش��اكر جودت إن قواته بدأت التق��دم من احملور اجلنوبي 
الغرب��ي باجت��اه منطقتي قضيب الب��ان وطريق الفاروق 
قرب املدينة القدمية، ومؤخراً حاولت وحدات من الشرطة 
العراقية اقتحام حّي باب الطوب في املدينة القدمية، بيد 
أنه��ا واجهت هجمات بعرب��ات مفخخة أوقعت عش��رات 

القتلى واجلرحى في صفوفها.
وفي تطورات متزامنة، أفادت مصادر مبقتل س��بعة 
من عناصر اجلي��ش العراقي بينهم ضاب��ط وإصابة 16 
في تفجير غربي محافظة األنبار، وذكر مصدر في اجليش 
العراقي أن ثالثة من حرس احلدود قتلوا في انفجار عبوة 

ناسفة قرب معبر الوليد بن العراق وسوريا.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ْهُد في الَمناِصب الُزّ
���ل النف���ُس ش���يئًا أش���َقّ عليه���ا م���ن اإلخ���الص، ألنه ليس له���ا فيه نصي���ب، ولكن  َمّ ال حُتَ
اإلخ���الص في األعمال بعُضه أيَس���ُر من بعض. فقد يس���ُهل على املؤم���ن أن ُيْخِلص النّية في 
���رك اخلِفِيّ حني  كر.. ولكن يصُعب عليه أن ينُجَو من ش���وائب الِشّ الصوم والصالة واحلِجّ والِذّ

يأمر بصدقٍة أو معروٍف أو إصالٍح بني الناس، وحني ُيخالط الناس أو يتولى أمورهم.
قال رجٌل للرسول ]: يا رسول الله، إني ُأريد وجَه الله تعالى، وأرجو أن ُيرى َموطني، فلم 
ه فليعمل عماًل  يُرَدّ عليه النبي ] ش���يئًا حتى نزل قول الله تعالى: }فَمن كان يرجو لقاء رِبّ

صاحلًا وال ُيشِرك بعبادة ربه أحدًا{ الكهف-110 رواه احلاكم.
ياء، كالهما ش���هوٌة َخفّية أخفى من دبيب  ���هرة هي ِصْنُو آفة الِرّ يت والُشّ إن آفة طلب الِصّ
لماء، وهي أش���ُدّ الش���هوات ُجموحًا،  مل���ة الس���وداء عل���ى الصخرِة الّصّم���اء في الليل���ة الَظّ الَنّ
عاة، ناهيك عن عاّمة األْتقياء  يعجز عن الوقوف على غوائلها ومكائدها خاصة العلماء والُدّ
والُهداة. قَلّ من األعمال ما اليكون للش���يطان فيها نصيب وإن خِفَي، وللنفِس فيها حّظ وإن 
توارى. لذا فالصاحلون َيْبُذلون الَعطاء وهم خائفون َوِجلون أن ال ُيقَبل منهم، يقول الله عّز 

وجل: }والذين ُيؤُتون ما آَتوا وقلوُبهم وِجلٌة أنهم إلى ربهم راجعون{ املؤمنون-60.
قالت الس���يدة عائش���ة: يا رس���ول الله هو الذي يْس���ُرق وَيْزني ويْش���رب اخَلْمر وهو يخاف 
ق، وهو يخ���اف الله عز  ّديق، ولكّن���ه الذي ُيصلي ويص���وم ويتصَدّ الل���ه؟ ق���ال: »ال يا بن���ت الِصّ

وجّل« رواه الترمذي.
هد ال���ذي ندب إليه اإلس���الم َرهنٌي بال�َمأكل وال�َمش���رب  َيغِل���ُب عل���ى ظ���ِنّ األكثرين أن الزُّ
ها،  هد ال  ُكلُّ وال�َملَبس واملْسَكن.. إن هذا الزهَد في شهوات اجلوارح والّلذات هو بعض أنواع الزُّ
���هرة، يقول اإلمام  يت والُشّ فهناك ما هو أعظم منها، أال وهو الزهد في اجلاه والرئاس���ة والَصّ
ه���ري: »م���ا رأينا الزهَد في ش���يٍء أقَلّ منه في الرئاس���ة، ترى الرُج���َل َيزهد في  اب���ُن ِش���هاب الُزّ
ياس���ة حاَمى إليها وعادى!« وهذا ما دفع األتقياء من  املطعم واملش���رب واملال، فإذا نوِزع في الِرّ
لف واخَللف إلى رفِض الوظائف والواليات التي ُتعرض عليهم،  األئمة والُفقهاء في ُعهود الَسّ

وها. ض بعضهم إلى السجن والَتعذيب ألنهم أَبوا أن يتوَلّ ويتعَرّ
هد ِس���تة أش���ياء، ال يس���تحقُّ العبُد اس���َم الزاهد حتى  ق الزُّ يقول بعض الزاهدين: ُمَتَعَلّ

ياسة والناس والنفس، وكل ما دون الله. َور والِرّ يزهد فيها، وهي: املال، والُصّ
ع���ني إل���ى املناص���ب واملراتب هم من أش���د الن���اس ابت���الًء ألن اختبارهم ال ينجو  إن املتطِلّ
من���ه أح���ٌد إال َمن اتقى الله وبَرّ وصَدق؛ فبعضهم يأتي ي���وم القيامة بأعماٍل ِمثل جبل ُتهامة 
يجعلها الله كثيبًا َمهياًل، وبعضهم َيغدو عَمُله في اليوم اآلِخر كسراٍب ِبِقيعٍة يحسبه الظمآن 

ماًء..
ع وَيشهُد في إخالصه اإلخالص، يحتاج إخالُصه إلى إخالص! والذي يعمل وُيسِمّ

ون في  ُد فيظُلّ ن���رى كثي���رًا من أه���ل اإلميان يعملون ب���ذكاًء وإقدام، ولك���ن يفوتهم التج���ُرّ
شاطئ اإلخالص واقفني، أو يخوضون فيه ضْحضاحًا وال َيصلون إلى الَغْمر، فَيْنُكصون على 

أعقابهم خائبني.
ه���ا عبادًة أو  لي���س امله���م كث���رة األعمال وطنطنة األق���وال، إمنا امله���م أن َنْبِغَي بأعمالنا ُكِلّ
معروفًا أو إصالحًا أو َمش���يًا في حاجات الناس، راجني َوْجَه الله واليوَم اآلِخر، يقول الله عّز 
وجل: }ال خيَر في كثيٍر من جنواهم إال َمن أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس وَمن 

يفعل ذلك ابتغاء َمرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا َعظيمًا{ النساء-114.
في���ا أيه���ا الطامعون في اأَلضواء، ال�ُمستش���رفون إلى الَعالء، الداخل���ون طواعيًة أو ُكرهًا 
ياء، ال َتْبنوا ُأموركم على غير الصدق ِلَرِبّ الناس، وَمن الَتمس منكم  دق والِرّ ف���ي اختي���ار الِصّ

اجلزاء بالرياء فِبئس االلتماس!
ف���إذا َظِف���ْرَت ببعض ُه���واة الُغرور َحِس���بَتهم أيقاظًا وهم ُرق���ود، ِفكُرهم ُمظل���ٌم وِصدُقهم 

َمفقود لله املعبود.
ِقّي، وكلُّ َمن عاداه فخاسٌر َشِقّي!< فْانَتِبه فلن َيْسعَد إاّل الصادق الَنّ

فارسة القول والفعل في الثبات
بقلم: الشيخ محمد حمود

ملّا أس��لمت ُغزّية العامرية – أم ُش��ريك رضي الل��ه عنها – فّرقوا بينها وب��ن زوجها. وقادها 
قوُمه��ا معهم بعي��داً عن زوجها، تقول حملوني على ش��ّر ركابهم، ومنعوا عني الطعام والش��راب 
ثالثة أيام، حتى تقّطعت كبدي، بل حتى ذهب بصري من شدة اجلوع والعطش. تقول وربطوني 
حتت الش��مس، والله أعلم بحال��ي. يقولون لها ارجعي عن دينِك نطعمِك ونس��قيِك، قالت أبداً، ما 
أرج��ع ع��ن ديني طرفة عن مهما كانت العروض، مع أنها في موقف يس��مح لها ان تقّدم تنازالً وال 

تثريب عليها وال لوم، لكنها عزة املؤمنن واملؤمنات والصادقن والصادقات. 
تق��ول: بينما أنا على تلك احلال من العذاب الش��ديد حتى بلغ بَي اجله��د، إذا بدلو معلّق بن 
السماء واألرض تدّلى، فشربت منه وأنا التي ذهب بصري، شربت منه حتى ارتويت، فخرج القوم 
وإذا بامل��اء م��ن حوله��ا من كل م��كان، فقالوا لها م��ن أين لِك املاء يا ع��دّوة الله. قالت ب��ل عدّو الله 
غيري، عدّو الله من أشرك بالله، عدّو الله من يحارب الله، عدّو الله من ال يثق بالله، قالت بل رزق 
رزقنيِه الله، الله الذي يجيب املضطر إذا دعاه، الله الذي قال: َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِدي َعِنّي َفإِِنّي َقِريٌب، 
قريب أسمع وأجيب، وأعطي البعيد والقريب، وأرزق العّد واحلبيب. قريب أغيث اللهفان، وأشبع 
اجلوعان، وأس��قي الظمآن، وأكافئ اإلحسان. قريب عطائي ممنوح، وخيري يغدو ويروح، وبابي 
مفتوح، وأنا حليم كرمي صفوح. قريب يدعوني الغريق في البحار، والضال في القفار، واحملبوس 
خلف األس��وار، كما دعاني عبدي في الغار. قريب فرجي ف��ي حملة البصر، وغوثي في لفتة النظر، 

واملغلوب إذا دعاني انتصر. 
فنظ��ر القوم الى بعضهم ثم نظروا اليها وقال��وا: والله إن الذي رزقك هذا املاء لهو االله احلق، 
ونح��ن نش��هد أن ال إل��ه إال الله. بثب��ات املؤمنة وبثب��ات الصادقة وموقفها الش��ديد أس��لم القوم. 
إنها فارس��ة القول والفعل، مجّس��دة إميانها في صورة فريدة من صور اجلهاد الس��لمّي والدعوة 
بالكلم��ة. إنه درس من الثبات، إنه اإلميان الذي جعل املؤمنات كاجلبال الراس��يات، فال عذاب وال 
تهديد يجعلهن يقدمن أي تنازالت، بل إباء وش��موخ وثبات. فما بال نس��ائنا وفتياتنا يتس��اقطن 

اليوم أمام أتفه وأبسط الفنت؟ 
أس��لمت بطلتن��ا أم َش��ِريك، َغِزيَّة بنت جابر ب��ن حكيم العامري��ة، ثم لم تقف عند إس��المها، 
فجعل��ت تدع��و النس��اء إلى اإلس��الم، وترغبهن في��ه وحتببه إليه��ن، وتخرج من بي��ت إلى بيت، 

وتنتقل من امرأة إلى أخرى.
أفليس��ت بثباتها وعم��ق إميانها هي التي أرته��م - بفضل الله - مظهراً م��ن مظاهر قدرة الله 
ورحمته، اللتن ال حتُدّهما األس��باب، وال يوَصد أمامهما أي ب��اب. ورغم كونها امرأة ضعيفة، فقد 
حتّملت في س��بيل دينه��ا ودعوتها ما تنوء به اجلبال، فلم تترك ع��ذراً لقاعد وال متخلف، إذ كانت 
مث��االً رائع��اً في العمل والتضحي��ة والفداء والصبر، وكس��ر ما يعّوقها من حواجز، لتنش��ر اخلير 

والهدى بقلب ملؤه اليقن والثقة والهمة العالية بأن الله تعالى ناصر املؤمنن ال محالة.
فطوبى ألّم شريك رضي الله عنها، طوبى لها صمودها ورباطة جأشها، واحتسابها.

طوبى لها حن تأتي يوم القيامة وفي صحيفتها رجال ونساء أسلموا على يدها.{

نتن ياهو يسمح لوزرائه باقتحام األقصى بعد رمضان 
ق��رر رئي��س وزراء االحت��الل اإلس��رائيلي بنيام��ن 
حكومت��ه  ل��وزراء  الس��ماح  االثن��ن،  مس��اء  نتنياه��و، 
وأعضاء الكنيس��ت، باقتحام املسجد األقصى بعد انتهاء 
شهر رمضان املبارك، في حال احلفاظ على الهدوء خالل 

الفترة احلالية.
وذكرت وس��ائل إعالم إسرائيلية، من بينها صحيفة 
»يديعوت أحرنوت« والقناة الثانية، أن ننت ياهو أجرى 
مش��اورات أمنية م��ع وزير األمن الداخل��ي جلعاد أرادن، 
ورئيس الش��اباك )جهاز األمن الداخل��ي( نداف أرغمان، 
وقي��ادات أمنية أخرى، بش��أن الس��ماح مج��دداً للوزراء 

وأعضاء الكنيست بدخول املسجد األقصى.
وإثر تلك املش��اورات، قرر نتنياه��و رفع احلظر بعد 
انتهاء ش��هر رمض��ان في حزي��ران املقبل، ش��ريطة أن ال 

حتدث مناوشات وتوتر داخل املسجد حتى ذلك الوقت.
ووفق��اً للقناة الثانية، فإنه بناء على معلومات تفيد 
بزيادة اقتحامات اليهود للمس��جد األقصى بنسبة ٪40، 
ق��رر ننت ياهو االس��تمرار بحظر دخول ال��وزراء وأعضاء 

الكنيست، خالل الشهور القليلة املقبلة.
وفي نيس��ان من العام املاضي، جددت وزارة األمن 

الداخلي قرارها مبنعهم من دخول املسجد.
وكانت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
»يونسكو«، قد اعتمدت في شهر نيسان 2016 قراراً نفت 

فيه وجود عالقة بن »اليهودية«، ومدينة القدس.
وطال��ب الق��رار إس��رائيل، بصفته��ا الق��وة احملتل��ة 
للمدينة، بأن تسمح بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً 

حتى شهر أيلول 2000.{
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وق��ال حم��ود: »متّيز ع��ام 2016 عن غي��ره بأّنه 
ش��هد أعلى أعداد ملقتحم��ي األقصى من��ذ 50 عاماً من 
احتالل��ه، حيث وص��ل ع��دد املتطرفن اليه��ود الذين 
اقتحم��وا املس��جد خ��الل ع��ام 2016 إل��ى 14806، 
وارتفع��ت نس��بة املقتحم��ن بنس��بة 28٪ ع��ن ع��ام 

2015، وبنسبة 150٪ تقريباً عن عام 2009«.
وق��ال حمود: » إن س��لطات االحتالل أبعدت نحو 
258 فلسطينياً عن املسجد األقصى املبارك، من بينهم 
ّن، و11 من  23 سيدة، و 25 قاصراً، و45 من كبار السِّ
موظفي دائرة األوقاف اإلس��المية، وما زالت س��لطات 
ة من الدخول  االحتالل متنع نحو 60 مرابطة مقدس��يّ
إلى األقصى منذ منتصف شهر آب  2015 حتى كتابة 
هذا التقرير، وُيصطلح على تس��مية ه��ؤالء املرابطات 
»القائم��ة الذهبّي��ة« رداً عل��ى االحت��الل ال��ذي أطل��ق 

عليهّن اسم »القائمة السوداء«.
وختم حمود: » إن أحد أخطر املخططات التهويدّية 
يحمل اسم »وجه القدس- املدينة احلديثة«، ويهدف 
إل��ى بناء أبراج وأس��واق ومرافق ضخم��ة في املدخل 

الرئيس للقدس من اجلهة الغربية«.{

واحلش��ر  والنهاي��ة  البداي��ة  أرض  الق��دس   -
والنشر.

- القدسية من فعل الرسول و الصحابة و األمة.
- سر اهتمام اليهود بفلسطن.

- احلل والعمل لنصرة املسجد االقصى املبارك«.
تخلل الدورة كلمة ملس��ؤول هيئة نصرة األقصى 
في لبن��ان محمود موس��ى، حتدث فيها عن مش��اريع 

الهيئة وبعض أنشطتها في  لبنان واخلارج.

وض��رورة العمل على بن��اء الش��خصية بتمارين يومية 
لتجاوز هذه املخاوف.

كما أشارت إلى كيفية كسر احلاجز النفسي وأهمية 
تأثير اإللقاء باحلضور.

ف��ي املنزل. وكلمة للش��يخ ف��ادي بصب��وص العضو في 
جمعية الوعي واملواس��اة، حتدث فيها عن دور اجلمعية 
وعايد األمه��ات.. وتخللت احلفل رقصة لطالب مدرس��ة 

األميان، وسكتش ومتبوال.
في عانوت 

كما أقام��ت جمعية النجاة اإلقلي��م - احملور احتفاالً 
مبناس��بة يوم األم في عانوت في 2017/3/18. تخلل 
االحتفال كلمة للش��يخ حس��ن احلس��ن، حتدث فيها عن 
املجتم��ع،  بن��اء  ف��ي  األم  أهمي��ة 
ه��و  له��ا  دور  أعظ��م  أن  وذك��ر 
األمومة، وحتدث عن بّر الوالدين، 
مستشهداً بقصة عن الرسول |. 
وتخللت احلفل أناش��يد إسالمية 
من وحي املناس��بة لفرق��ة الفرح 
احملجب��ات  وتك��رمي  النس��ائية، 

وجوائز متبوال.
توزي��ع  مت  اخلت��ام  وف��ي 

الورود على األمهات.

بر األبناء ألمهاتهم وخاالتهم، مستشهدة بأحاديث نبوية 
وقصص إس��المية. كم��ا تخلل االحتفال فط��ور صباحي 

وتوزيع هدايا رمزية لألمهات، وبونات لألطفال.

عقدت مؤسس��ة الق��دس الدولي��ة ي��وم األربعاء 
»الق��دس  بعن��وان  صحفي��اً  مؤمت��راً   2017/3/29
2016: تصاع��د التهويد وتراج��ع التضامن« إلطالق 
تقري��ر ح��ال القدس الس��نوي لع��ام 2016،  بحضور 
والهيئ��ات  واألح��زاب  الق��وى  مس��ؤولي  م��ن  حش��د 
والش��خصيات األكادميي��ة والسياس��ية واإلعالمي��ة 

والدينية واملنظمات الفلسطينية واللبنانية.
افتتح املؤمتر وزي��ر الداخلية اللبناني األس��بق، 
ونائ��ب رئيس مجلس أمناء مؤسس��ة القدس الدولية 
األس��تاذ بش��ارة مرهج، فش��دد على أن مش��روع نقل 
الس��فارة األمريكية إل��ى القدس احملتلة يع��د انحيازاً 
تاماً للكي��ان الصهيوني، وس��يخلق مناخات متفجرة 
تص��ب الزي��ت على الن��ار املش��تعلة وال تخدم س��وى 
وتك��رس  املتط��رف  العنص��ري  الصهيون��ي  النه��ج 

غطرسة االحتالل.
ث��م كان��ت كلم��ة املدي��ر الع��ام ملؤسس��ة القدس 
الدولية األستاذ ياس��ن حّمود، عرض فيها خالصات 
تقرير حال القدس الس��نوي لع��ام 2016 الصادر عن 

املؤسسة.

اجلماع��ة  ف��ي  األقص��ى  نص��رة  هيئ��ة  نظم��ت 
اإلس��المية، ورابطة ش��باب ألجل القدس في الشمال، 
يوم األح��د املاض��ي، دورة تثقيفية مقدس��ية  لفريقي 
الش��مال وعكار، مع الش��يخ »حس��ام الغال��ي« حيث 

حتدث عن أهمية القضية، متناوالً احملاور التالية:
- »ارض الشام و فلسطن.

- الكعبة و بيت املقدس.
- القرآن و بيت املقدس. 

أقامت جمعية النجاة االجتماعية 
في لبنان ومن ضمن سلس��لة دورات 
بعن��وان  دورة  إعالمي��ة«  »مه��ارات 
»ف��ن الع��رض واإللق��اء« م��ع املدربة 
اإلعالمية هنادي الشيخ جنيب، وذلك 
الدع��وة  مبرك��ز   2017/3/19 ف��ي 

اإلسالمية -بيروت.
ال��دورة  اإلعالمي��ة  اس��تهلت 
باحلديث عن أهداف اإللقاء والعرض، 
ويش��مل: التحريك العاطفي والعقلي 
وتغيي��ر الس��لوك؛ وأش��ارت إل��ى أن 

القلب واللس��ان والش��كل له��ا التأثير البال��غ في نفوس 
اجلماهي��ر، ونوه��ت إل��ى أهمي��ة التحضير قب��ل اإللقاء، 
مش��يرة إلى أهم التحديات واملخ��اوف التي تواجه الفرد 
أثن��اء اإللق��اء ال س��يما اخل��وف، النس��يان، االرجت��اف.. 

حت��ت عن��وان »أم��اه.. ب��ِك 
أس��مو« أقام��ت جمعي��ة النج��اة 
االجتماعي��ة - اإلقلي��م بالتعاون 
م��ع جمعي��ة الوع��ي واملواس��اة 
احتف��االً مبناس��بة ي��وم األم ف��ي 
سبلن في 25 آذار 2017. تخللته 
احلج��ار  غزال��ة  الداعي��ة  كلم��ة 
حتدث��ت فيه��ا ع��ن ب��ّر الوالدين 
وأن��ه م��ن العب��ادة وم��ن الدين، 
وأن الل��ه يدع��و األوالد لاللت��زام 
ب��ه، وأن ب��ّر الوالدي��ن ال يضي��ع 
بل يتحول إلى س��عة ف��ي الرزق 
وراح��ة وطمأنينة. كم��ا حتدثت 
عن البر بعد وفاة األم، مستشهدة 

بقصص عن الرسول..
حتدث��ت األخ��ت مه��ى قوبر 
ع��ن األم قائلة: إن األم رمز احملبة 
الت��ي  وه��ي  والوف��اء،  والعط��اء 
تعيش من أجل أس��رة متماس��كة 
ومترابط��ة.. كما تخل��ل االحتفال 
ح��ور  لفرق��ة  إس��المية  أناش��يد 

اجلنة ومتبوال.
احملور - داريا 

وأقام��ت جمعية النج��اة في اإلقلي��م، بالتعاون مع 
جمعية الوعي واملواس��اة، احتفاالً مبناسبة يوم األم في 
داريا في 2017/3/23، تخللته كلمة للشيخ عبد القادر 
عكاري حت��دث فيها عن مكان��ة األم في اإلس��الم وأهمية 
دوره��ا في املنزل، وحتدث عن بعض األضرار التي تنتج 
م��ن خ��روج األم للعم��ل.. وكلمة لألخت س��مارة حس��ن 
حتدث��ت فيها عن أهمية األم وأنها أس��اس األلفة واحملبة 

جمعي��ة  رئيس��ة  بحض��ور 
الصيدل��ي  لبن��ان  ف��ي  النج��اة 
أقام��ت  ش��حادة،  احل��اج  خت��ام 
جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة في 
ش��حيم بالتع��اون م��ع اجلمعية 
ألمه��ات  احتف��االً  االجتماعي��ة، 
األيتام مبناسبة يوم األم بعنوان: 
»األم طي��ف نس��يمه الف��رح« ف��ي 
الدعوة  2017/3/22 ف��ي مركز 
اإلس��المي. تخللت��ه احلف��ل كلمة 
الداعي��ة غزالة احلج��ار، حتدثت 

فيها عن فض��ل األم وتضحياتها جتاه أبنائها، وش��ددت 
أهدافه��ا  وحتقي��ق  بنفس��ها  االهتم��ام  ض��رورة  عل��ى 
وطموحاته��ا التي كانت تهدف إليها ما قبل الزواج، وعن 

الك��وارث  م��ن  االطف��ال  »حماي��ة  عن��وان  حت��ت 
واحلروب« شاركت اجلمعية الطبية اإلسالمية وجمعية 
النج��م، ممثل��ن لدولة لبن��ان في مؤمت��ر ومعرض دبي 
الدول��ي لالغاثة والتطوير )ديهاد( مل��دة ثالثة أيام، ضّم 
مئات املنظمات والهيئات العاملية والعربية وشخصيات 

متخصصة من ثالثن دولة حول العالم. 
تضمن املؤمتر ورش��ات عمل متخصصة في االغاثة 
االنس��انية، باإلضافة ال��ى توقيع اتفاقي��ات تعاون بن 
املؤسس��ات العاملة في احلقل االغاث��ي لتضافر اجلهود 
وتوس��يع ش��بكة العالق��ات في م��ا بينها، خدم��ة للعمل 

اإلنساني واإلغاثي. 
وفي خت��ام املع��رض تس��لمت اجلمعيتان ش��هادة 
ش��كر وتقدير من ادارة املعرض ملشاركتهما املميزة للعام 

الرابع على التوالي.

مؤسسة القدس الدولية تطلق تقريرها السنوي 
»حال القدس 2016«

هيئة نصرة األقصى في الشمال )األقصى مسؤوليتي(

دورة فن اإللقاء  لإلعالمية هنادي الشيخ نجيب

»أماه.. بِك أسمو« احتفاالت يوم األم في إقليم الخروب

األم طيف نسيمه الفرح... احتفال ألمهات األيتام في شحيم 

الجمعية الطبية اإلسالمية شاركت
في مؤتمر ومعرض دبي الدولي لإلغاثة والتطوير 

أنشطة
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أثارت الرسالة التي بعث بها رئيسا جمهورية وثالثة رؤساء حكومات سابقني إلى امللك األردني 
رئي���س القم���ة العربي���ة املنعقدة عل���ى ضفاف البحر امليت، أثارت موجة من االس���تياء واالس���تهجان 
في األوس���اط السياس���ية املقربة من حزب الله. وحني نقول األوس���اط القريبة من احلزب فإن ذلك 
يش���مل رئاس���ة اجلمهورية ورئاس���ة املجلس النيابي والقوى واألحزاب احلليفة، وامللفت أن االستياء 
وصل إلى رئيس احلكومة الذي ركب املوجة وانتقد الرس���الة في دردش���ة مع الصحفيني في الطائرة 
التي أقلتهم إلى األردن. املس���تاؤون لم يتمكنوا من انتقاد مضمون الرس���الة، لذلك جتنبوا اإلش���ارة 
إلى ما ورد فيها، واكتفوا بالعزف على وتر أن إرس���ال الرؤس���اء السابقني لرسالتهم فيه إساءة لصورة 
لبنان وضرب للتوافق بني اللبنانيني، وينتقص من هيبة رئيس اجلمهورية واإلجماع الداخلي حول 

الكلمة التي سيلقيها في القمة.
بعيدًا عن األسباب التي دفعت الرؤساء السابقني لكتابة رسالتهم، وما إذا كان ذلك مت انطالقًا 
م���ن قناع���ة مش���تركة أو أن جه���ة أو جهات هي الت���ي طلبت أو متّن���ت أو أوحت بفعل ذل���ك، فإن ذلك 
الينكر أحقّية القضايا التي تطرقت إليها الرس���الة، وإبراز عدد من القضايا األساس���ية التي تش���كل 

مادة خالفية بني اللبنانيني.
من حيث الش���كل، وبعيدًا عن املبررات التي قدمها املوقعون على الرس���الة، ومحاولتهم تزيينها، 
فإن ما حصل يش���كل س���ابقة س���لبية، وهو يعكس صورة خلالف لبناني داخلي إلى األش���قاء العرب. 
فهل من املصلحة تصدير هذا اخلالف للخارج، أم أنه كان من األفضل لو بقيت خالفاتنا الداخلية 
»أهلي���ة مبحلي���ة«؟. وهل إعالم الدول العربي���ة بوجود خالفات بني اللبنانيني حول قضايا أساس���ية 

مردوده سلبي أم إيجابي؟ 
قبل اإلجابة على السؤال يجدر بنا الرجوع إلى الوراء قلياًل، واسترجاع املواقف التي عبر عنها 
رئيس اجلمهورية باسم اللبنانيني في محطات سابقة. ولعّل أبرز هذه املواقف قوله إن احلاجة لسالح 
حزب الله ضرورة بسبب ضعف اجليش اللبناني وعدم قدرته منفردًا على مواجهة املخاطر احملدقة 
بلبنان، س���واء من جانب العدو اإلس���رائيلي أو من جانب اجلماعات اإلرهابية. رئيس اجلمهورية هو 
رئي���س جمي���ع اللبناني���ني، واملواقف التي تصدر عنه يفترض أنها متثل جمي���ع اللبنانيني، فهل هذا 
املوقف ميثل اجلميع؟ أليس موضوع س���الح حزب الله قضية خالفية أساس���ية بني اللبنانيني؟! هل 
مشاركة أحد األحزاب اللبنانية للنظام السوري بآالف املقاتلني الذين يعبرون احلدود بني البلدين 
عل���ى م���رأى ومس���مع اجلميع دون م���ن يتجرأ ويرف���ع الصوت هو وض���ع طبيعي يش���كل إجماعًا بني 
اللبناني���ني؟! ه���ل إط���الق زعيم لبناني حليف لرئي���س اجلمهورية تهديدات لزعم���اء عرب هو وضع 
طبيعي يجب السكوت عليه؟ أال يحق للبنانيني أن يصرخوا ويقولوا إنهم غير راضني عما يحصل، 

أال يحق لهم التعبير عن رفض املواقف التي تصدر عن رئيس اجلمهورية ألنها المتثلهم؟!. 
قالوا إن الرس���الة تس���يء لصورة رئيس اجلمهورية وتعرقل مساعيه لوصل ما انقطع من عالقة 
مع الدول العربية، هل فقط الرسالة هي التي تعرقل مساعي الرئيس؟ ماذا عن التدخل في شؤون 
الدول العربية والسعي إلخالل األمن فيها ودعم املعارضني ألنظمتها، أال يشكل ذلك عرقلة جلهود 
الرئيس؟ يقولون إنهم غيارى على هيبة السلطة، هل أبقوا هيبة لسلطة حني يحملون السالح على 
عني الس���لطة التي تقف عاجزة والمتلك حتى االنتقاد؟ هل يكون للس���لطة هيبة حني يعلن رئيس 

السلطة أن جيشه ضعيف وال يستطيع مواجهة األخطار احمليطة به؟
يري���دون أن يقدم���وا للعرب صورة مزيف���ة بأن اللبنانيني موّحدين ويلتف���ون حول دولتهم، لكن 
هذا الواقع مغاير للحقيقة. فاخلالف اليتعلق بقضايا هامش���ية س���طحية، بل هي قضايا أساس���ية 
تتعل���ق بس���يادة الدولة وس���لطتها وهيبته���ا. ميكن أن نفهم أن رئي���س اجلمهورية مكّب���ل بتحالفاته 
وأوراق التفاه���م الت���ي وقعها مع اآلخرين، لكن هذا المينحه العذر كي يفرض على بقية اللبنانيني 

ما ألزم نفسه به.
رس���الة الرؤس���اء الس���ابقني صرخ���ة ال متث���ل أصحابه���ا فق���ط، ب���ل متثل ش���ريحة واس���عة من 
اللبنانيني، الذين يرفضون الوضع الشاذ القائم، وهم غير معنيني بالتسوية السياسية التي أنتجت 
العه���د اجلدي���د. رمب���ا هم غي���ر قادرين على تغيي���ر هذا الوضع بس���بب موازين القوى، لك���ن أقّله أن 

يصرخوا ويعلنوا رفضهم ملا هو حاصل.<

بقلم: أواب إبراهيم

بين هيبة الرئيس وكرامة اللبنانّيين!

كلمة طيبة

لم تش��هد الس��احة اللبنانية مثل هذا 
الرك��ود الذي اتس��م به الش��عب اللبناني 
ومثل هذا الشلل في اجلانب املطلبي ومثل 
ه��ذا اخلواء ال��ذي يس��يطر عل��ى األجواء 
العام��ة خالف��اً مل��ا كان��ت عليه الس��احة 
السياس��ية بتأجي��ج املطال��ب احملق��ة، ما 
دفع املراقبن إلى أن يتساءلوا عما آل إليه 
حال هذا الش��عب وهي املس��تجدات التي 
تعص��ف بالوطن دون أي حت��ّرك أو ثورة 
على من ميّثله وهم ميّننونه بأنهم يعملون 
ملصلحته وقد كذب��وا بكل وقاحة وجتاهل 
للمطالب احملقة دون أن يخشوا أي حترك 
فعال يهّدد مصيره��م ألنهم مطمئنون إلى 
أن ه��ذا الش��عب اللبنان��ي صام��ت كما لم 
نعهده من قبل. وُطرحت أسئلة عن سبب 
هذا الصمت واخلضوع لبضعة سياسين 
املش��اعر  ويس��تغلون  األدوار  يتبادل��ون 
الطائفية ويوهمون الش��عب بأنهم األمناء 
عل��ى مصالح الطوائف األم��ر الذي صّدقه 
معظ��م اللبناني��ن الذي��ن س��لّموا رقابهم 
حلفنة من متاجرين بآالم الشعب اخلانع 
الذي يعلم حقائ��ق األمر، وال يقدم على أي 
مبادرة ترف��ع عنه الضغوط��ات املختلفة 
الت��ي أصابت��ه ف��ي وضع��ه االقتص��ادي 
واالجتماع��ي ول��م نس��مع ع��ن أي حتّرك 
فع��ال يس��ترّد الكرامة والعنف��وان اللذين 
اللبنان��ي ع��ن س��ائر  امت��از به��م  لطامل��ا 

الشعوب املغلوب على أمرها.
إن الساسة وقادة األحزاب منشغلون 
لالنتخاب��ات  جدي��د  بقان��ون  باالهتم��ام 
ل��ن يبص��ر الن��ور ألن كل فئة أو ح��زب أو 
كتل��ة نيابية ترى في ه��ذا القانون العتيد 
محاولة أخيرة لفرض الوجود السياس��ي 
بقانون مفّصل على مقاس كل طائفة دون 
أن يتنازل��وا ع��ن اهتماماتهم الش��خصية 
ومصاحله��م اخلاص��ة اّلت��ي يؤمنه��ا لهم 
القانون املفّصل على مقاسهم. وكم ُعقدت 
جل��ان واجتماعات لم تس��فر عن اخلروج 
ب��أي قان��ون س��واء عل��ى مب��دأ النس��بية 
ف��ي كافة أنواعه��ا، واملختلط ال��ذي يدّوخ 

الناخب الذي لم يس��توعبه وه��و يرى أّن 
فئة م��ن السياس��ين تؤي��ده وتعمل على 

متريره رغم رفض معظم الساسة له.
ألي��س ه��ذا القان��ون املزع��وم مله��اة 
للسياس��ين الذين اس��تمرأوا ه��ذا التنافر 
الرت��ب  »سلس��لة  يتجاهل��ون  وكادوا 
والروات��ب« وما يحكى ع��ن آمالها بصرف 
النظر عنها حتت ذريع��ة عدم القدرة على 
متريرها كم��ا ينّدد االقتصادي��ون ورجال 
االعمال واملصارف بأي تدّخل في ثرواتهم 
في حن أّن الهدر والس��رقات والسمس��رة 
عل��ى املناقص��ات املختلف��ة كفي��ل بتوفير 
غط��اء لهذه السلس��لة ب��كل س��هولة لكّن 
أخطب��وط امل��ال كفيل بأن يوّف��ر للمعلّمن 
والعس��كرين  العام��ة  االدارة  وموظف��ي 
مطالبهم بكّل سهولة. ترى كيف ستعالج 
هذه احلكومة هذه املش��كالت احلساس��ة 
التي تطيح آم��ال اللبنانين وهم يرون أن 
الق��وى السياس��ية غير مبالي��ة بحاجات 
الن��اس في ه��ذا العهد الذي ق��ّرر التصدي 
للفس��اد واالهتمام باالوضاع االجتماعية 
واملعيشية. وفش��ل في مهمته وبات رهن 
الق��وى املتناف��رة الت��ي حتاول اس��تغالل 
الف��رص لالنقض��اض عل��ى هذا الش��عب 
وتس��عى الى قانون انتخاب��ي لن يتحقق 
وستدخل البالد في مرحلة الفراغ التي لم 
ترهب السياس��ين ألن احلرص على البلد 
هو آخر هّمهم »من بعد حشيشي ما ينبت 

حشيش«.
إن هكذا شعب صامت مخّدر يستحّق 
أمث��ال ه��ؤالء السياس��ين املطمئن��ن الى 
اس��تمرار س��يطرتهم على مقدرات الدولة، 
طامل��ا أن ه��ذا الش��عب مس��تكن لزعم��اء 
الطوائ��ف الذي��ن يقبض��ون عل��ى الق��رار 
املصيري، وميّننون أنفسهم بأن كراسيهم 
ل��ن تهت��ز طامل��ا أن ه��ذا الش��عب مخ��ّدر 
ومس��لوب اإلرادة، وأن الل��ه ل��ن يغي��ر ما 

بقوٍم حتى يغيروا ما بأنفسهم.{

هذا الشعب اللبناني الصامت
 لماذا؟

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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بقلم: عبد القادر األسمر


