
تقّبل الله الطاعات
للمس���لمني عي���دان: عيد الفط���ر وعيد األضح���ى، وهما ال يرتبطان مبيالد ش���خص 
أو وفات���ه. أم���ا الفط���ر فه���و احتفاء بصيام نهار ش���هر رمض���ان وقيام ليل���ه. وأما األضحى 
فه���و احتف���اء بفداء إس���ماعيل حني أمر الله نبّيه إبراهيم عليه الس���الم ب���أن يذبح وليده، 
يقول تعالى }وفديناه بذبح عظيم{. وإذا التقى املسلمان صبيحة العيد يتبادالن التحية 
بالدع���اء املأث���ور: تقّب���ل الله الطاعات، أي الصي���ام والقيام وتالوة الق���رآن. وأهم ما يفعله 
املس���لم في ختام ش���هر رمضان هو إخراج زكاة الفطر، يتصدق بها على الفقراء واملساكني. 
وصل���ة الرحم بزيارة األقرباء واألصدقاء. فالعيد ليس فقط بلبس اجلديد واقامة املآدب 
وش���راء احللوى، وإمنا هو قبل كل هذا وبعده تركيز على التزام آداب الصيام التي يحافظ 
عليه���ا الصائ���م في رمض���ان، بحفظ اللس���ان عن الغيب���ة والنميمة، وحف���ظ اجلوارح عن 
األذى.. كذل���ك التفك���ر بأوضاع املس���لمني، في وطنه وكل أنحاء العالم، س���واء املتصارعني 
أو املش���ردين، أو اجلياع واملرضى.. وبذلك يحقق اإلنس���ان املس���لم ما يسعى إليه من صيام 
رمضان وقيام ليله. نسأل الله أن يتقبل صيام املؤمنني وقيامهم، وأن يعيد هذا العيد على 

أمتنا وهي أحسن حااًل وأهدأ بااًل. وكل عام واملسلمون - وجميع اللبنانيني - بخير.
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االجتماع التشاوري في بعبدا
بين تفعيل عمل الدولة 

وإهمال مؤسساتها

حماس واألزمة الخليجّية
الواقع الحرج والخيارات المطروحة

اشتباكات عنيفة في حّي جوبر بدمشق
والنظام يقصف درعا

ما بعد معركة الرقة

هل تنجح حملة القضاء على اإلسالمّيين 
كي ال يصلوا إلى السلطة؟

الحكومة أمام امتحان استعادة الثقة
فهل تنجح في إقناع اللبنانّيين؟

المواقف الدولية بشأن األزمة في الخليج
إجماع على الحل السلمي وتضارب أميركي
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الهجمات المعادية لإلسالم في أوروبا والواليات المتحدة 
باتت تهدد حياة المسلمين
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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(

»المستقبل«: لالنصراف
 إلى ما يعيد اعتبار الدولة

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  نوه��ت 
اللبناني��ة ف��ي اجتماعه��ا برئاس��ة الرئي��س 
فؤاد الس��نيورة، »باجلهد الذي بذلته القوى 
السياس��ية على اختالفها لتحقي��ق التوافق 
على قانون لالنتخابات وإقرار املش��روع في 
احلكوم��ة ودس��تورياً في البرمل��ان، ما يفتح 
الب��اب أمام ورش��ة عم��ل دميوقراطية كبيرة 
لتطبيقه ويفسح املجال أمام الشعب الختيار 

ممثليه وفق قانون يعتمد النسبية«.
وتوقف��ت الكتل��ة عن��د »دع��وة رئي��س 
اجلمهوري��ة رؤس��اء األحزاب املش��اركة في 
احلكومة إلى التشاور في القضايا األساسية 
واحلياتي��ة لوض��ع التوجه��ات بش��أنها في 
القي��ام  »أهمي��ة  مؤك��دة  املقبل��ة«،  املرحل��ة 
باملبادرات الصحيحة والش��جاعة مبا يعيد 
االعتب��ار للدولة وس��لطتها وهيبتها، متهيداً 
لبح��ث تلك املبادرات وإقراره��ا في احلكومة 
ومنها ما يقتضي بحث��ه وإقراره في املجلس 
النيابي ومن ذلك سلسلة الرتب والرواتب«.

جعجع: قانون االنتخاب 
إنجاز تاريخي

اعتبر رئيس حزب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعج��ع أن »االصطفاف ب��ن 8 و14 
آذار موج��ود ومس��تمر، إذ م��ن غي��ر املمك��ن 
دول��ة  إل��ى  نص��ل  وأن  األم��ور  تس��تقيم  أن 
وجمهوري��ة قوي��ة ف��ي لبن��ان، إال إذا أصبح 
كل الس��الح ضم��ن إط��ار الدولة وع��اد إليها 
كام��ل الق��رار االس��تراتيجي، وقب��ل أن نصل 
إل��ى حتقيق ه��ذا اله��دف يكون كل م��ا نقوم 
ب��ه مجرد تفاصيل ينقصها البناء األساس��ي 
للدول��ة، وس��نبقى ف��ي طليع��ة املوجودي��ن 

ضمن 14 آذار«.
ورأى جعجع خ��الل مأدبة إفطار أقامها 
»قان��ون  أن  »حبت��ور«  فن��دق  ف��ي  احل��زب 
االنتخ��اب إجناز تاريخي ُصن��ع في لبنان«، 
مش��يراً إلى أن خفض س��ن االقت��راع والكوتا 
النس��ائية إصالح��ات ميكن تطبيقه��ا الحقاً، 
مش��دداً على احلاجة »إلى اله��دوء والتروي 
والتص��رف بعقالني��ة، وهذا ه��و االصطفاف 
الثالث بن الس��لبية واإليجابي��ة وبن األمل 
والي��أس، سياس��ة التيئي��س ه��ي كاملرض 

اخلبيث الذي يفتك بجسم اإلنسان«.

»يونيفيل« تثير ظهور سالح 
»حزب الله« في جولة إعالمية

أثار االجتماع الثالثي العادي الذي عقد 
عن��د معب��ر رأس الناق��ورة، ب��ن ضباط من 
اجليش��ن اللبناني واإلسرائيلي ومن القوات 

الدولية في اجلنوب، في حضور رئيس بعثة 
»يونيفي��ل« قائده��ا الع��ام اجلن��رال ماي��كل 
بي��ري، »بع��ض الهواجس في ش��أن وجود 
أس��لحة غير مصّرح بها ف��ي منطقة عمليات 
»يونيفي��ل« كان��ت ظه��رت ف��ي 20 نيس��ان 
املاضي«، وذلك خالل اجلولة اإلعالمية التي 
نظمه��ا »حزب الل��ه« الى املنطق��ة احلدودية 
اجلنوبي��ة وظهر خالله��ا عناصر من احلزب 

مسلحن التقطت لهم الصور.
ول��م يش��ر البي��ان الص��ادر ع��ن املكتب 
اإلعالمي ل�»يونيفيل« الى اجلهة التي أثارت 
مسألة الهواجس الى جانب »أعمال يقوم بها 
اجليش اإلس��رائيلي في محيط منطقة مزارع 
ش��بعا«، لكنه أش��ار ال��ى أن اجلن��رال بيري 
حتدث عن »مناقش��ات جتريه��ا يونيفيل مع 
الق��وات املس��لحة اللبنانية في ش��أن اتخاذ 
مزي��د من اخلطوات لضم��ان خلو املنطقة من 
أي أف��راد مس��لحن أو أصول أو أس��لحة غير 

مأذون بها وفقاً لبنود القرار 1701«.

بري: تطابق باالتفاق 
مع رئيس الجمهورية

وص��ف رئي��س املجل��س النياب��ي نبيه 
بري قانون االنتخابات بأنه »قانون لبناني 
وتسوية لبنانية توافقية كاملة«، مشيراً إلى 
أن »كل فري��ق سيخس��ر مقاع��د ولكن الوطن 

هو الرابح األول«.
نقاب��ة  مجل��س  التق��ى  ب��ري  وكان 
الصحاف��ة برئاس��ة النقيب عون��ي الكعكي، 
ورد عل��ى األس��ئلة، وقال: »ه��ذا القانون هو 
نص��ر حقيق��ي للبنانين جميع��اً ولتوافقهم، 
وق��د أعط��ى جرع��ة تف��اؤل وخل��ق ج��واً من 
االطمئن��ان«. وش��دد عل��ى »أهمي��ة ووجوب 
أو  املمغنط��ة  االنتخابي��ة  البطاق��ة  اعتم��اد 

اإللكترونية«.
احلاج��ة  إل��ى  بعضه��م  إش��ارة  وع��ن 
لتعدي��ل نق��اط في القان��ون اجلدي��د، أجاب 
مت��س  تعدي��الت  املقص��ود  كان  »إذا  ب��ري: 
جوه��ر االتف��اق ومت رفضه��ا في املناقش��ات 

فهذا لن ميشي«.

المفتي الشّعار: 
التوافق أساس لبنان

أك��د مفت��ي طرابلس والش��مال الش��يخ 
مالك الشّعار أن »أي قانون أفضل من الفراغ 
ال��ذي يأخذنا ال��ى املجه��ول«، الفت��اً الى أن 
»التوافق أس��اس لبنان، وال يستطيع أحد أن 

يحكم مبعزل عن اآلخرين«.
وأثن��ى ف��ي حديث ال��ى وكال��ة »األنباء 
املركزي��ة« أم��س، على »إجن��از قانون جديد 
لالنتخ��اب بع��د ط��ول غي��اب«، مبدي��اً ف��ي 
املقاب��ل حزنه عل��ى اخلطاب الطائف��ي الذي 
واك��ب عملي��ة والدة القان��ون. وش��دد عل��ى 
»أهمي��ة الوح��دة الوطني��ة«، داعي��اً قيادات 
طرابلس التي تتحّض��ر خلوض االنتخابات 
النيابي��ة ال��ى »أن يطبع االحت��رام احلمالت 
االنتخابية وأن يلتزموا األدبيات السياس��ية 

ويحافظوا على الدستور والنظام«. 
وأوضح أن »من يعمل ملصلحة الوحدة 
الوطني��ة س��يكون ممثلن��ا ف��ي طرابل��س«، 
مش��يراً ال��ى أن »مش��كلتنا م��ع م��ن يغل��ب 
عل��ى حمالت��ه االنتخابية اخلط��اب املذهبي 
والطائفي«. وقال: »نحن نؤيد أي لقاء سواء 

أكان روحي��اً أم سياس��ياً يه��دف ال��ى تعزيز 
الوحدة الوطنية ويقّوي العيش املشترك«.

الجسر: ال شيء يمنع عودة 
»الثنائي« إلى اللقاء

»املس��تقبل«  كتل��ة  عض��و  أوض��ح 
النائ��ب س��مير اجلس��ر، أن الدع��وة الى عقد 
جول��ة جديدة من احل��وار الثنائ��ي بن تيار 
»املس��تقبل« و»ح��زب الل��ه« املتوّق��ف من��ذ 
أشهر »بيد راعيه الرئيس نبيه بري، وغيابه 
ألش��هر بسبب انش��غالنا مبش��اورات قانون 
االنتخاب، اذ كانت االجتماعات ش��به يومية 
وضّمت ممثلن عن التيار واحلزب«، مش��يراً 
إل��ى أن��ه »اذا كانت هناك ضرورة تس��تدعي 
عقد احل��وار الثنائي فال ش��يء مين��ع ذلك«. 
وأك��د »أنن��ا منفتح��ون عل��ى التواص��ل م��ع 
اجلمي��ع وم��ن دون اس��تثناء، واملش��اورات 
االنتخابية وموقف الرئيس س��عد احلريري 
أكبر دلي��ل«، الفتاً الى أن اللق��اء بن الرئيس 
احلريري واالمن العام ل�»حزب الله« السيد 

حسن نصرالله »غير مطروح اآلن«. 

حاصباني: تعديل القانون 
ممكن تقنيًا

أوض��ح نائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء 
وزي��ر الصح��ة غس��ان حاصبان��ي أن��ه »إذا 
كان ال��كالم ع��ن احتم��ال بع��ض التعديالت 
في قان��ون االنتخاب لتصحيح بعض األمور 
الت��ي ق��د تكتش��ف خ��الل تطبيق��ه إن كانت 
املواضي��ع تقني��ة ومن الصع��ب تنفيذها في 
املرحل��ة املطلوب��ة، فيمك��ن تعدي��ل بع��ض 
البنود والفقرات«، الفتاً إلى أن »هذا ما حصل 
في جلسة مجلس النواب عند التصويت على 
القان��ون، فكان له��ا وقع إيجاب��ي وتطويري 
على نص القانون، وقد تكون هناك تعديالت 
أخرى لم حتصل بسبب ضيق الوقت وبسبب 
عدم اكتشاف جدواها«. ورأى أن »فتح الباب 
أم��ام تعدي��الت جذري��ة، يفتح املج��ال أمام 
صياغة قانون جديد بشكل واسع ال أعتقد أن 
هذا هو املطلوب أو ما سيحصل«، مشيراً إلى 
أن »التركيز اليوم هو على عمل احلكومة وأن 
يكون تطبيق القانون م��ن أولوياتها وإجراء 

االنتخابات بأقرب فرصة ممكنة«.

المرعبي: عودة النازحين 
مرتبطة بقرارات أممية

أش��ار وزير الدول��ة لش��ؤون النازحن 
معن املرعبي عبر »املركزية« الى أنه »يجب 
توفي��ر ظروف مالئمة تش��جع املانحن على 
متوي��ل اخلط��ة اللبنانية، األمر غي��ر متوافر 
حالي��اً نتيجة ظ��روف دولي��ة وداخلية غير 
مواتية، فعدم التزام التعهدات التي أعطيت 
للبن��ان خالل املؤمت��رات الدولية الس��ابقة، 
وحتديداً مؤمتر بروكس��يل ال يبشر باخلير، 
وهن��اك تقصير م��ن قب��ل ال��وزارات املعنية 
مبتابع��ة امللف، إذ ال يكف��ي املطالبة ومن ثم 
االنتظ��ار، فهنال��ك جه��د متواص��ل يجب أن 
يب��ذل ليحظ��ى لبنان عل��ى مبال��غ األزمة«، 
الفت��اً ال��ى أن »االقتص��اد بحاجة ملش��اريع 
إمنائي��ة، فالبن��ى التحتي��ة تفاق��م وضعها 

نتيجة الوجود السوري الكثيف«.

النائب الحوت: نخشى أن تتحّول الحكومة 
إلى حكومة الحمالت االنتخابية

أب��دى النائب عن اجلماعة اإلس��المية عماد احلوت. »خش��يته م��ن أن تتحّول 
احلكومة الى حكومة احلمالت االنتخابية، على اعتبار أن كل القوى التي ستخوض 
االس��تحقاق النيابي مش��اركة في احلكوم��ة، وبالتالي قد نرى طفرة في املش��اريع 
التي ته��دف الى اس��تجالب التأييد واألصوات ف��ي االنتخابات املقبل��ة، خاصة أن 

عدداً كبيراً من الوزراء سيترّشح الى االنتخابات«.
وفي حديث إلى وكالة »أخبار اليوم« ش��دد احل��وت على »ضرورة وضع آلية 
واضحة تفصل ما بن األداء احلكومي واملصلحة االنتخابية«، معتبراً أن »هذا األمر 

يحتاج أن يكون مكان تفكير في األيام القادمة«.
ورأى احلوت أن »التمديد للمجلس احلالي ملدة أحد عش��ر شهراً يطرح تخّوفاً 
عم��ا إذا كان��ت االنتخابات س��تجري في ه��ذا املوعد أو م��ن هنا حتى 6 أي��ار املقبل 
س��تظهر طروحات جديدة ومطالب��ات بإدخال تعديالت على قان��ون االنتخاب، ما 
قد يع��وق إجراء االنتخابات، داعي��اً الى وضع ضمانات كي ينجز االس��تحقاق في 

موعده وال نقع بالتالي فريسة مزايدات ومطالبات تعجيزية أخرى«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

هدأت الس����احة اللبنانية واتخذ اجلميع ألنفس����هم قس����طًا من الراحة بعد 
االنته����اء م����ن اق����رار القان����ون االنتخاب����ي الذي ط����ال اإلعداد له نتيج����ة تضارب 
املصالح وتناقضها بني أفرقاء هذه الساحة املزدحمة بالتنوع الطائفي والسياسي 
على حد سواء. وعلى الرغم من مبادرة رئيس اجلمهورية ميشال عون إلى دعوة 
القوى السياسية املمثلة باحلكومة احلالية، فإن األطراف السياسية باتت معنية 
بالتهيئة والتحضير خلوض املنازالت االنتخابية القادمة بعد أحد عش����ر شهرًا، 
ما يتطلب ذلك من نسج حتالفات وصياغة اتفاقات وترتيبات متشعبة تتطلبها 
االنتخابات القادمة، ويأتي في طليعتها تفحص القانون االنتخابي واس����تيعابه 

وفهمه ومن ثم االعداد لتلقينه للماكينات االنتخابية الحقًا.
وق����د ب����رزت في األيام األخي����رة محاوالت لترميم العالق����ات املتصدعة حتت 
وط����أة م����ا ج����رى في فت����رات التحضي����ر لالنتخاب����ات الرئاس����ية وإلق����رار القانون 
االنتخاب����ي في احلكومة وفي املجلس النيابي، التي كان أبرزها التصدعات التي 
أصابت  العالقات  بني حركة أمل والتيار الوطني احلر، وبني التيار الوطني احلر 
وتيار املردة وكذلك األمر بني تيار املس����تقبل واحلزب التقدمي االش����تراكي، وبني 
ح����زب الكتائب وعدد من القوى املمثلة في احلكومة احلالية. وكان الفتًا املنحى 
اإليجابي  الذي اتخذه موقف الرئيس نبيه بري من رئيس اجلمهورية وتوصيفه 
للعالق����ة بين����ه وبني الرئيس ميش����ال عون بأنها »عالقة اتف����اق وتطابق وأكثر من 
انس����جام«. وال يخفى على أحد أن »حزب الله« احلليف املش����ترك بني حركة أمل 
والتي����ار الوطني احلر لديه ورش����ة دائمة للملة صفوف معس����كر الثامن من آذار، 
خصوص����ًا بني الرئيس����ني ع����ون وبري والنائب س����ليمان فرجنية. ه����ذا في الوقت 
الذي برزت  فيه مقولة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن حتالفات 
معس����كري الرابع عش����ر والثامن من آذار لم متت، ما اعتبر اش����ارة واضحة وجلية 
إل����ى وج����ود نية لدى جعجع لتفعي����ل العالقات مع احلزب التقدمي االش����تراكي 
وم����ع »تيار املس����تقبل« بعدما برزت عقبات وصعوبات ش����تى في وجه قيام حتالف 
انتخابي ش����امل بني القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر في مختلف الدوائر 
االنتخابية.  وتبرز احلاجة القواتية إلى احلزب التقدمي االشتراكي في الشوف 
حيث مقعد النائب جورج عدوان في مقابل احلاجة اجلنبالطية إلى القوات في 

ما يتصل باملقعد الدرزي في  دائرة بعبدا.
ولعل الفترة التي تفصلنا عن االنتخابات املقررة في شهر أيار املقبل ال تسمح 
بالغوص في تفاصيل التحالفات التي ميكن أن تقوم ألن املس����تجدات السياسية 
ف����ي لبن����ان واملنطق����ة ق����د تؤثر س����لبًا أو ايجابًا ف����ي والدة وتكوي����ن واندفاعة هذه 
التحالفات التي البّد منها. وهي حتالفات قائمة بطبيعة احلال داخل الطوائف 
وخارجها وقد تخرج في بعض األحيان عن التحالفات السياس����ية الس����ابقة  )8 
و14 آذار( أو املس����تجدة  )»اع����الن مع����راب« للتفاهم بني الق����وات اللبنانية والتيار 
الوطن����ي احل����ر(. كذلك قد تتأثر ه����ذه التحالفات تأثرًا مباش����رًا بحجم الدوائر 
االنتخابي����ة وطبيع����ة تكوينها الطائفي واملذهبي... علمًا أن  التفاوت في أحجام 
الدوائ����ر االنتخابي����ة حقيقة قائم����ة وهو تفاوت متدرج من دائ����رة صيدا - جزين 
)خم����س مقاعد نيابي����ة(  وهي أصغر دائرة انتخابية، إلى دائرة الش����وف - عاليه 
املج����اورة الت����ي متثل أكب����ر الدوائ����ر االنتخابية )13 مقع����دًا نيابي����ًا(. فهل تنجح 
مح����اوالت تغليب التحالفات السياس����ية  الس����ابقة على التحالف����ات االنتخابية 
الت����ي تتحك����م به����ا املصال����ح االنتخابية الصرف����ة، أم انن����ا مقبلون عل����ى مرحلة 
جديدة تبهت فيها اخليارات السياس����ية الكبرى لتحل محلها اعتبارات ومعايير 
أخرى ال تخلو من املنافع  احلزبية والزعامية اخلالصة التي تزدهر بها املواسم 
االنتخابية وحتلو بها األمنيات العابرة في عالم السياس����ة اللبنانية... وال ش����ك 
في أن دهاقنة السياس����ة في لبنان جديرون في حتقيق املصالح واكتس����اب املنافع 

على الدوام.<

ترميم التحالفات السابقة
بقلم: أمين حجازي

عطلة »األمان« في العيد
تتق��دم أس��رة مجلة األمان إلى قرائها واملس��لمن جميع��اً، بأحّر التهاني لصيام ش��هر 
رمض��ان وقدوم عيد الفطر. وتس��أل الله تعالى أن يعيده على أمتن��ا وهي في حال أفضل.. 
وقد حتس��نت أوضاعها وتوحدت كلمتها في االجتماع على ح��ل قضاياها الكبرى وأزماتها 

املستحكمة.
وتعل��ن عن احتجاب »األمان« ع��ن الصدور في العدد القادم في عط��ة العيد.. على ان 

تعود في األسبوع الذي يليه )في 7 متوز 2017( بإذن الله تعالى.. وكل عام وأنتم بخير.

»أسرة األمان«



3األمان األمـان - العــدد 1268 - 23 حزيران 2017م

كلمة
األمان

البحر خالل العام اجلاري، وأن 938 شخصاً )بينهم أطفال ونساء( قضوا 
غرقاً منذ بداية هذا العام، وأن عدد الذين وصلوا الى الس��واحل األوروبية 
خالل هذا الع��ام بلغوا 1.2 مليون الجئ. وهؤالء يتعرضون ألعمال عنف 
وكراهية، مما يجعلهم جاهزي��ن لاللتحاق بأي تنظيم إرهابي يعمل على 

استيعابهم بعد تقدمي العون لهم في بلدان هجرتهم.
الس��بب الثاني هو فشل ما يس��مى »الربيع العربي« في اقامة أنظمة 
دميقراطية مس��تقرة، وجناح الدوائر  الغربية وبعض العربية في سحق 
الث��ورات الش��عبية، وال��زج بعش��رات اآلالف م��ن الش��باب الس��اعي إلى 
احلرية والكرامة في غياهب الس��جون. وليس عبثاً بروز تنظيمات داعش 
وأخواتها بعد عام 2014، ولم يكن لها أي حضور قبل هذا التاريخ. وطاملا 
أن طريق احلرية واعتماد صناديق االنتخاب مصدراً للس��لطة فش��لت في 
بناء الدولة العربية املنش��ودة، فالبديل هو اعتماد أي س��بيل آخر، ويأتي 

في املقدمة استعمال القوة واإلرهاب للوصول إلى ما يريدون.
الس��بب الثال��ث أن التنظيم��ات الت��ي أفرزه��ا تنظيم »القاع��دة« مثل 
داع��ش والنص��رة ومثيالتهم��ا، تلق��ت دعماً واضح��اً من بع��ض األنظمة 
االس��تبدادية القائمة في العالم العربي، وليس عبث��اً عمليات االفراج عن 
عتاة املتطرفن من الس��جون العراقية والس��ورية. فقد تأكدت مس��ؤولية 
بع��ض الوزراء العراقين وس��تة من كب��ار الضباط في االف��راج عن نزالء 
س��جن املوصل والرمادي وغيرهما، حيث كان قدامى ضباط حزب البعث 
املنحل يعيش��ون. كما باتت معروفة عملية االفراج عن نزالء س��جن حلب 
املركزي وس��جن صيدنايا في س��وريا، لينضموا ال��ى زمالئهم العراقين. 
ولي��س بعيداً عنا في لبنان مش��روع »فتح اإلس��الم« الذي حمله »ش��اكر 
العبس��ي« ع��ام 2008، وكان نزي��ل الس��جن ف��ي س��وريا، ال��ى أن جرى 
ترحيل��ه مع مجموع��ة تابعة لفصيل فلس��طيني الى لبن��ان، حيث مكثوا 
فت��رة ف��ي مخيمات قرب بي��روت، ليجري نقله��م الى مخيم النه��ر البارد، 
ليق��ع فيه ما يعرفه اجلميع. وإذا كانت لدى النظام الس��وري نقطة جناح 
فهي أنه استطاع صرف جهود القوى العربية والدولية من إسقاط النظام 
الى مواجهة اإلرهاب ممثالً مبجموعات تس��يطر على مناطق واس��عة من 

األراضي السورية.
يتردد في األوس��اط الس��ورية والعراقية أن »داع��ش« تعيش أيامها 
األخي��رة. حت��ى لو صح ه��ذا االحتم��ال، فمعن��اه أنها قامت مبا تش��كلت 
م��ن أجل��ه، ومنحت النظام ب��راءة كان يفتقدها، وبّررت ص��رف النظر عن 

ارتكابات النظام ليكون له نصيب في أي حل أو تسوية قادمة.
تبق��ى عملية التعام��ل مع التنظيم��ات اإلرهابية والفك��ر املتطرف من 
واجبات احلركة اإلس��المية، ألنها هي املتضرر األبرز من وجود تنظيمات 
إرهابية أو فكر متطرف. وهذا يس��تدعي ب��ذل املزيد من اجلهد في امليادين 
الفكر والسياسية والدعوية. يبقى هذا واجبها وقدرها.. والله املوفق وهو 

يهدي الى سواء السبيل.{

يعان��ي العال��م اإلس��المي من وي��الت ونكب��ات كثيرة، وم��ن حروب 
داخلي��ة وموجات تش��ّرد ونزوح غير مس��بوقة.. لكن أكب��ر نكبات العالم 
اإلسالمي هي تفشي موجات العنف واإلرهاب في معظم أرجائه، وانتقال 
هذه املوجات الى أقطار غربية، انتقل إليها املسلمون فراراً مما يتعرضون 
له في أقطارهم من نكبات. واألس��وأ م��ن كل ذلك هو إلصاق تهمة اإلرهاب 
والعنف باملس��لمن، مما جعل اإلنسان املس��لم متهماً بالتطرف ملجّرد أنه 
مس��لم، حتى لو لم يرتكب أي عمل يعتب��ر مبرراً لهذه التهمة، فهي جاهزة 

حتى لو كان املسلم هو الضحية.
باألمس تعّرض املصلون في مس��جد فينس��بري بارك )شمال لندن( 
جلرمية دهس عندما كانوا يخرجون من املسجد بعد أداء صالة التراويح، 
س��قط أحدهم قتي��الً وأصي��ب آخرون بج��راح. وعل��ى الرغم من امس��اك 
املس��لمن بسائق الس��يارة وتس��ليمه لقوات األمن، إال أن وس��ائل اإلعالم 
بذلت جهوداً مس��تميتة من أجل تبرئة اجلان��ي وابعاد التهمة عنه. وفجر 
يوم الثالثاء املاضي تعرضت فتاة مسلمة )17 عاماً( العتداء اجرامي عند 
خروجها مع زميالتها من مسجد يقع في إحدى ضواحي مدينة واشنطن، 
إذ هاجمها ش��اب مخمور )22 عاماً( فضربها وطعنها ثم ألقى بجثتها في 
املاء. ورغم بش��اعة اجلرمية فإن وس��ائل اإلعالم األميركية حتاول تبرير 

هذا التصرف والتخفيف من تبعات هذه اجلرمية املرّوعة.
رغ��م كل ذلك، فلي��س بإمكان أي مراقب نفي تهم��ة اإلرهاب والتطرف 
عن قطاعات واس��عة من ش��باب العاملن العربي واإلسالمي، خاصة بعد 
تفش��ي ظاهرة »تنظيم الدولة«، في عدد من الساحات املضطربة، ال سيما 
في س��وريا والع��راق، حيث انطل��ق »داعش« واس��تطاع أن يبن��ي نظاماً 
وينشئ جيشاً، ويحتل مدناً سورية وعراقية، أبرزها املوصل والرقة، وأن 
يصمد س��نوات أمام ما يس��مى »التحالف الدولي« الذي تق��وده الواليات 

املتحدة األميركية، مبساندة من قوات النظامن السوري والعراقي.
هنا ال بّد من وضع اليد على أس��باب هذه الظاهرة، ومبررات وجودها 

في هذين البلدين، وانتشارها بعد ذلك في مختلف أقطار العالم.
السبب األول هو ما تعّرضت له شعوب املنطقة من ظالمات وحروب، 
واضطرار ش��ريحة واس��عة من مواطنيها الى النزوح والتشرد، والتوجه 
عبر احمليطات نحو أقطار أوروبية تستطيع فيها أن تعيش بسالم وأمان. 
وقد ش��هدت السنوات الس��ت املاضية نزوح مالين الس��ورين من مدنهم 
وقراهم، اس��تقر منهم في لبنان ما يزيد على مليون ونصف املليون نازح، 
يعيش��ون في املدن والقرى أو في مخيمات عشوائية ال تتوفر فيها أسباب 
احلي��اة الكرمي��ة. وف��ي تركيا اس��تقر م��ا يق��ارب الثالثة مالين س��وري، 
معظمهم يس��عون لالنتق��ال عبر البحر ال��ى األقطار األوروبي��ة املجاورة. 
وتش��ير تقاري��ر األمم املتح��دة ال��ى أن عدد الذي��ن أجبروا عل��ى الفرار من 
أوطانهم قس��راً جتاوز 65 مليون انس��ان، وتشير هذه االحصاءات الى ان 
أكثر من 41 ألف شخص خاطروا بحياتهم للوصول إلى أوروبا عن طريق 

الحركة اإلسالمّية
واشكالية اإلرهاب
وإمكانّية مواجهته

مل��ف آخر يقل��ق اللبنانين هو ملف سلس��لة الرتب 
والروات��ب التي فش��ل مجلس النواب في اقرارها بس��بب 
الكلف��ة الكبي��رة املترتب��ة عل��ى اللبناني��ن املقترحة من 
احلكوم��ة لتمويل السلس��لة، وذلك عبر ف��رض جملة من 
الضرائب ستطاول كافة الشرائح االجتماعي كما أظهرت 
املناقش��ات في مجل��س الن��واب، وليس كما يق��ول وزير 
املالية علي حس��ن خليل واحلكوم��ة. ويتذكر اللبنانيون 
مش��هد ه��روب النواب م��ن باح��ة املجل��س النيابي عند 
مناقش��ة سلس��لة الرتب والرواتب، ومحاول��ة كل طرف 
إلقاء فش��ل جلسة مناقشة السلس��لة على الطرف اآلخر، 
ول��م يج��دوا أخي��راً إال النائ��ب س��امي اجلمّي��ل وبعض 
املعترضن على السلس��لة إللقاء اللوم عليهم في مش��هد 
كاريكات��وري، وه��و إن دل عل��ى ش��يء فإمنا ي��دل على 

خوف احلكومة من غضب الناس.
فهل جتد احلكومة واملجل��س النيابي طريقة إلقناع 

اللبنانين ب�»سلسلة الرتب والرواتب«؟
املوض��وع األب��رز ال��ذي يقل��ق اللبناني��ن ف��ي هذه 
األيام إضافة الى املواضيع االجتماعية واالقتصادية هو 
موضوع تفشي املخدرات واجلرمية في مختلف املناطق 
اللبناني��ة، وف��ي ه��ذا اإلطار تب��دو احلكوم��ة عاجزة عن 
معاجل��ة هذا امللف احلس��اس رغم اجله��ود التي تبذلها 

القوى األمنية.
فاملجرمون وجتار املخدرات منتش��رون في مختلف 
املناط��ق اللبنانية، واملعاجلة القائمة ليس��ت اس��تباقية 
كما ه��و احلال في مل��ف اإلرهاب، ولذل��ك فاجلرمية الى 

انتشار، وجتارة املخدرات وتعاطيها الى اتساع.
والبع��ض يتح��دث ع��ن حماي��ات سياس��ية لتجار 
املخ��درات، واألنك��ى م��ن ذلك هو الس��عي إلط��الق آالف 
املجرم��ن حتت عن��وان قانون العفو الع��ام الذي يجري 
العم��ل علي��ه من قب��ل الق��وى السياس��ية املش��اركة في 

احلكومة.
باختص��ار، العه��د واحلكوم��ة واملجل��س النياب��ي 
أم��ام اختبار اس��تعادة الثق��ة املفق��ودة م��ن اللبنانين، 
فه��ل ينجحون في ذلك، أم أن كل ما س��يجري في امللفات 
االقتصادي��ة واالجتماع��ي واألمني��ة س��يكون م��ن أج��ل 

النجاح في االنتخابات؟{
بسام غنوم

العائم��ة، والباق��ي كلف��ة متدي��د عق��ود مقدم��ي خدمات 
التوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان.

والالف��ت في خطة احلكومة اجلدي��دة للكهرباء أنها 
ستترافق مع زيادة في تسعيرة استهالك الكهرباء ابتداًء 
من ش��هر متوز الق��ادم، وهذه الزيادة في أس��عار فاتورة 
الكهرباء على اللبنانين التي حتدث عنها الوزير س��يزار 
أبي خليل س��تطبق قبل حصول اللبناني��ن على كهرباء 
عل��ى مدى 24 س��اعة، وقبل موافق��ة احلكومة واملجلس 

النيابي على خطة الكهرباء.
وكم��ا يعل��م اجلميع ف��إن هن��اك معارضة ش��ديدة 
خلط��ة الكهرب��اء بس��بب الكلف��ة املرتفعة لها، وبس��بب 
اعتماده��ا عل��ى اس��تجرار الكهرباء من البواخ��ر بدالً من 

إقامة معامل إلنتاج الكهرباء.
وه��ذه االعتراض��ات عرضها رئيس ح��زب الكتائب 
سامي اجلمّيل في املجلس النيابي، وهو ما أثار امتعاض 
وزير الطاقة والرئيس س��عد احلري��ري ألن كالم اجلمّيل 
وغي��ره من املعترضن أثار الكثير من الش��بهات حول ما 

يجري في ملف الكهرباء.
فهل تنج��ح احلكوم��ة في معاجل��ة مل��ف الكهرباء 

بشفافية ووضوح كما وعدت اللبنانين؟

التمثيل  قان��ون لالنتخ��اب يحق��ق 
الصحيح ل��كل اللبنانين بعيداً عن 

احلسابات الطائفية والفئوية.
بع��د  القادم��ة  املرحل��ة  إذاً 
مرحلة إق��رار قان��ون االنتخاب هي 
مرحل��ة االهتم��ام مبطال��ب الن��اس 
االجتماعي��ة واالقتصادية، وحماية 
أم��ن اللبناني��ن واس��تقرارهم كم��ا 
قال رئيس��ا اجلمهوري��ة واحلكومة 
ميش��ال ع��ون، وس��عد احلري��ري، 
وهي كما قال الرئيس نبيه بري بعد 
إعالن فتح دورة استثنائية ملجلس 

النواب من 21 حزيران إلى 16 تش��رين األول،  »ستكون 
ه��ذه امل��دة كما قل��ت عند إق��رار قانون االنتخ��اب مرحلة 

للعمل واالنتاج، ال بل هي مرحلة الستعادة الثقة«.
فهل تنجح احلكومة واملجلس النيابي في استعادة 

ثقة اللبنانين؟
لع��ل من أول التحدي��ات التي تواج��ه احلكومة حل 
أزم��ة الكهرب��اء املس��تمرة بوتي��رة متصاعدة من��ذ البدء 
بتطبي��ق اتف��اق الطائ��ف في ع��ام 1990، حي��ث لم تؤد 
كل الوعود الس��ابقة من الرئيس رفي��ق احلريري، مروراً 
بالوزير جبران باس��يل وصوالً ال��ى وزير الطاقة احلالي 
س��يزار أب��ي خليل الى ح��ل ألزم��ة الكهرب��اء، وآخر هذه 
الوعود كان للرئيس سعد احلريري الذي وعد اللبنانين 
بكهرب��اء عل��ى م��دى 24 عل��ى 24 س��اعة ف��ي القري��ب 

العاجل.
إذاً معاجل��ة أزم��ة الكهرب��اء س��تكون البن��د األول 
عل��ى طاول��ة مجلس ال��وزراء بع��د االتفاق عل��ى قانون 

االنتخاب.
وفي املعلومات أن خطة الكهرباء اجلديدة س��تكلف 
اللبناني��ن ملياري��ن وخمس��مئة ملي��ون دوالر أميركي، 
منه��ا مليار و770 ملي��ون دوالر كلفة اس��تئجار البواخر 

م��اذا بع��د إق��رار قان��ون االنتخ��اب بع��د مخ��اض 
امللف��ات  معاجل��ة  إل��ى  احلكوم��ة  تتج��ه  ه��ل  عس��ير؟ 
االجتماعي��ة واالقتصادية املتراكمة مثل قضية سلس��لة 
الرت��ب والرواتب، وأزمة الكهرب��اء، والوضع االقتصادي 

املتردي؟
وم��اذا ع��ن معاجلة األم��ن املتفل��ت من البق��اع إلى 

بيروت، مروراً بكل احملافظات اللبنانية؟
وقب��ل ه��ذا وذاك، ه��ل تدخ��ل احلكوم��ة والعهد في 
الق��وى السياس��ية  سلس��لة س��جاالت ومناكف��ات م��ع 
املعارضة، أم تنفتح على اجلميع مبا ُيس��اهم في تعزيز 

األمن واالستقرار في لبنان؟
أس��ئلة كثي��رة يطرحه��ا اللبناني��ون بعد مسلس��ل 
إق��رار قانون االنتخ��اب العتيد، وما رافقه من مناقش��ات 
وس��جاالت س��اخنة كادت تهدد كي��ان الدول��ة، وانتهت 
بتس��وية سياس��ية ج��اءت بقان��ون لالنتخ��اب أش��به 
باللقي��ط ل��م يتبّنه أح��د، حيث أعل��ن كل َمن ش��ارك في 
صياغة ه��ذا القانون ان��ه ليس القان��ون األفضل، ولكنه 
أفض��ل املمكن حت��ى ال يقع لبنان في الف��راغ، وهذا إن دّل 
على ش��يء فإنه يدل على أن القوى السياس��ية صاحبة 
الفض��ل في إجناز القان��ون االنتخابي ال تريد أن تس��جل 
على نفس��ها أنها بعد أخذ ورد استمر أكثر من ستة أشهر 
لم نس��تطع إجن��از ما كانت َتعُد ب��ه اللبنانين من إجناز 

الحكومة أمام امتحان استعادة الثقة.. فهل تنجح في إقناع اللبنانّيين؟
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االجتماع التشاوري في بعبدا
بين تفعيل عمل الدولة وإهمال مؤسساتها

 بقلم: وائل جنم
 أوالً ال ب��دّ م��ن التنويه بأنه عند كتاب��ة هذا املقال لم 
يكن االجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس اجلمهورية 
رؤساء األحزاب املشاركة في احلكومة في قصر بعبدا قد 
انعقد بعد، إال أن التحضيرات كانت قد اكتملت في القصر 
اجلمهوري الس��تقبال املدعوين من دون مستش��ارين أو 
مساعدين، وأن هدفها املعلن هو البحث في كيفية تفعيل 
عم��ل الدول��ة وعمل احلكوم��ة ترجمة ملا جاء ف��ي بيانها 

وفي خطاب القسم.
الش��خصيات الت��ي دعي��ت إل��ى االجتم��اع أك��دت 
حضوره��ا س��واء عل��ى املس��توى الش��خصي، أو عل��ى 
مس��توى املمثل��ن، خاصة أن بعضه��ا قد يك��ون للقيود 

األمنية ما يبرر غيابها الشخصي.
ال ش��ّك أن كل مواط��ن لبناني تّواق إل��ى تفعيل عمل 
الدولة على كافة املستويات في ظل األزمات التي تعاني 
منه��ا، س��واء عل��ى املس��توى اإلداري أو االقتص��ادي أو 
االجتماع��ي أو األمن��ي أو غيرها، وأن ال يقتص��ر التفعيل 
عل��ى جان��ب دون آخ��ر، كأن يت��م تفعي��ل العم��ل األمني 
مث��الً عل��ى حس��اب احلري��ات، أو على حس��اب الفس��اد 
الذي ينخر ف��ي أعماق اإلدارة ويجع��ل املواطن اللبناني 
أسير سماسرة يس��ومونه أنواعاً من االستالب والتحكم 
واالس��تغالل، و ال ت��كاد تخل��و إدارة م��ن اإلدارات من هذا 
الفس��اد، ومعروف جّيداً من يغطي هذا الفساد من القوى 
السياسية والشخصيات النافذة. وإذا كان هذا االجتماع 
التش��اوري س��يبحث في تفعيل عمل الدول��ة لوضع حد 
حلالة الفساد، أو حلل األزمة االقتصادية االجتماعية، أو 
لوضع حد لفوضى الس��الح الذي يعيث فساداً في البلد، 
فإن ذلك س��يكون جيداً إذا كانت الش��خصيات املشاركة 
س��تتعهد بش��كل قطع��ي برف��ع الغط��اء ع��ن أي مخل أو 

مرتكب أو مستغل بغير حق.
لكن الس��ؤال اآلخر الذي يتبادر إلى ذهن كل إنسان: 
أين املؤسس��ات؟ ومل��اذا ال يصار إلى تفعيل املؤسس��ات 
وهي الكفيلة بتفعيل عمل الدولة؟! ملاذا ال تقوم احلكومة 
بدوره��ا كما يج��ب وحتاس��ب وزراءها عل��ى تقصيرهم 
أو اس��تغاللهم ملناصبه��م ومواقعهم؟ ومل��اذا تتنازل عن 
بع��ض حقوقه��ا وواجباته��ا لغيرها كما ج��رى في ملف 
قان��ون االنتخ��اب األخي��ر عل��ى س��بيل املث��ال؟! مل��اذا ال 
تقوم مبتابعة عمل ال��وزارات والوزراء وتضع في خدمة 
املواطنن كل ما من شأنه التسهيل عليهم والوصول إلى 
حقوقهم بأقل كلفة وأس��رع وقت؟! أين صارت احلكومة 
اإللكترونية؟ ماذا عن تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش؟! 
ماذا عن منطق احملاصصات عند التلزميات والتوظيفات، 
ولعل أبرز مثال حي وقريب على ذلك ما يحكى عن صفقة 
البواخر إلنتاج الكهرباء؟! أس��ئلة كثيرة توجه للحكومة 

حتى تقوم بتفعيل عملها خدمة للمواطن.
ث��م أين املجل��س النياب��ي ووظيفته األساس��ية هي 

التش��ريع والرقاب��ة؟! يحدثوننا عن تش��ريع الكثير من 
القوانن، وهذا ش��يء جي��د، ولكن ماذا ع��ن الرقابة على 
عمل احلكومة؟! لو كان املجل��س النيابي يقوم بوظيفته 

األساس��ية عل��ى أمت ما يك��ون في 
احلكوم��ة  عل��ى  الرقاب��ة  عملي��ة 
فه��ل  ومحاس��بتها،  ومس��اءلتها 
كّنا بحاجة إل��ى اجتماع »حزبي« 
ه��ذا  إن  الدول��ة؟!  عم��ل  لتفعي��ل 
الواق��ع يعكس بكل ش��فافية مدى 
الت��ي وصلت  الترّه��ل والالمباالة 

إليها الدولة! 
وأما عن احلوار الوطني فتلك 
قصة أخرى. ف��أوالً يجب أن يكون 

هذا احل��وار من خالل مؤسس��ات الدولة وه��ي موجودة 
)احلكومة واملجلس النيابي( وميكن أن يطرح كل ش��يء 
ف��ي املجل��س النيابي وأن يك��ون احلوار ف��ي أروقته بن 
ممثلي الش��عب للوصول إل��ى ما يخدم الوطن ال يش��ّكل 
إقص��اًء ألي من األطراف. أما أن يص��ار إلى حصر احلوار 
مثالً في مجموعة من رؤساء األحزاب، وإن كانوا هم أكثر 
املقرري��ن في سياس��ة البلد، فلي��س أمراً موفق��اً، ألن ذلك 
أبع��د آخرين ع��ن دائرة احل��وار، ورمب��ا كان رأي أي من 
املغيبن عن هذا احلوار أرفده بش��يء يصب في مصلحة 
الوط��ن ما دامت املس��ألة ه��ي مصلحة الوط��ن من خالل 

تفعيل عمل الدولة.
لقد ش��عرت الكثير من القوى السياسية التي تتمتع 

برصي��د ش��عبي مقب��ول ومؤث��ر بأنه��ا مغّيبة ع��ن مثل 
ه��ذه اللق��اءات بقرار يك��ّرس ب��ل يؤك��د الهواجس حول 
االس��تهداف أو االقص��اء، وبالطب��ع ف��إن ذلك ال يؤس��س 
حل��وار حقيقي وبّن��اء، وقدمياً قي��ل: »من ش��اور الناس 
ش��اركهم في عقولهم«، فإذا كان طاب��ع هذا االجتماع في 
قصر بعبداً تش��اورياً فما الذي كان يضير أن تشارك فيه 
كل الق��وى الراغبة ف��ي تفعيل عمل الدولة واملؤسس��ات 
وتعزي��ز وحدة الوطن واس��تقراره، بل رمب��ا هذه القوى 
املوج��ودة خ��ارج احلكومة أكث��ر حرصاً ومتّس��كاً مببدأ 
تفعي��ل عم��ل الدول��ة واملؤسس��ات ألنه��ا س��تكون أول 
املس��تفيدين من ذلك، وأول املتخلّصن من احتكار القوى 
الكبرى ملقدرات الدولة واس��تغاللها في حسابات ضيقة 
وفئوية. أما أن تبقى املس��ألة بيد الناخبن الكبار، الذين 
يقررون ويفرضون ما يريدون فتلك مس��ألة قد يكون لها 
عالق��ة بتوزي��ع املنافع واملغامن أكثر مم��ا ميكن أن تكون 

متصلة بتفعيل عمل الدولة املؤسسات.
م��ا  وكل  قائم��ة،  واملؤسس��ات  موج��ودة،  الدول��ة 
يحتاجه املواط��ن اللبناني تفعيل عمل هذه املؤسس��ات 
وحتويلها إلى مؤسس��ات ش��عبية وإخراجها من سلطة 
الهيمن��ة واالحت��كار، وهذا س��يكون كفيالً بإح��داث نقلة 
اللبناني��ون ويعلق��ون عل��ى رئي��س  نوعي��ة ينتظره��ا 

اجلمهورية األمل بإحداثها.{

القوى السياسّية والتحالفات بعد قانون االنتخابات
ثوابت استراتيجّية وتغيرات مناطقّية

بع��د اقرار قانون االنتخاب��ات اجلديد )على قاعدة 
النس��بية وتقس��يم لبنان إلى 15 دائرة(، ب��دأت القوى 
أوضاعه��ا  دراس��ة  اللبناني��ة  واحلزبي��ة  السياس��ية 
االنتخابي��ة وخريط��ة حتالفاتها السياس��ية في ضوء 

القانون اجلديد.
وقد س��ارع رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون 
إل��ى الدعوة لعقد لق��اء حواري في القص��ر اجلمهوري، 
وقد جمع اللقاء رؤس��اء األحزاب املمثل��ة في احلكومة، 
وكان الفت��اً جتاوب رئي��س تيار املردة النائب س��ليمان 
فرجني��ة م��ع الدع��وة رغم اخلالف��ات القائمة ب��ن تيار 
املردة والتيار الوطني احلر، وقد اسُتثني حزب الكتائب 

والنائب بطرس حرب وشخصيات أخرى من الدعوة.
وأعل��ن الرئيس نبيه بري فتحه صفحة جديدة مع 
رئيس اجلمهورية والتيار الوطني احلر، وباملقابل أُعلن 

فتح دورة استثنائية ملجلس النواب.
وكل املؤش��رات السياس��ية الداخلية تشير الى ان 
لبنان دخل مرحلة جديدة بعد اقرار قانون االنتخابات، 
وقد بدأت القوى السياس��ية واحلزبية اطالق ماكيناتها 

االنتخابية واالستعداد لالنتخابات املقبلة.
فما ه��ي طبيع��ة التحالف��ات السياس��ية اجلديدة 
في ض��وء قان��ون االنتخابات اجلديد؟ وكيف س��يكون 
موقع القوى السياس��ية واحلزبي��ة ودورها في املرحلة 

املقبلة؟

التحالفات بن الثابت واملتغير
بداي��ة كيف س��تكون طبيعة التحالف��ات والعالقات 
ب��ن القوى السياس��ية واحلزبي��ة املقبلة في ض��وء اقرار 
القان��ون اجلدي��د؟ وم��ا ه��و الثاب��ت واملتغي��ر ف��ي ه��ذه 

التحالفات؟
بع��د اق��رار القان��ون اجلدي��د مباش��رة ب��دأت تب��رز 
ف��ي الس��احة السياس��ية اللبنانية العديد من االش��ارات 
واملؤش��رات حول التحالفات اجلديدة، وان لم حُتَسم كل 
الصورة في ه��ذا االطار، بانتظار تبل��ور معطيات جديدة 
ومعرفة مصير االتص��االت اجلارية بن مختلف األطراف 
والقوى السياس��ية، التي قد تش��هد العديد من املتغيرات 
من��ذ اآلن وحتى موع��د االنتخابات املقبلة. لك��ن ال بّد من 

رصد بعض االشارات الالفتة في هذا املجال ومنها:
1- إط��الق كل م��ن نائ��ب األم��ن العام حل��زب الله 
الش��يخ نعيم قاس��م ورئيس التيار الوطن��ي احلر الوزير 
جبران باس��يل سلس��لة مواقف أكدت اس��تمرار التحالف 
السياس��ي واالنتخاب��ي بينهم��ا، رغم ان العالق��ة بينهما 

شهدت في األشهر املاضية بعض أجواء التوتر.
2- الزيارة التي قام بها تيمور جنبالط )جنل رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط واملرشح اجلديد 
على املقعد الدرزي في الش��وف( الى القوى املسيحية في 
منطقة الشوف واللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس حزب 
القوات اللبنانية جورج عدوان واالشادة املتبادلة بينهما 
خالل اللق��اء، ما قد يفتح الباب أمام حتالف انتخابي بن 

احلزب التقدمي والقوات في دائرة الشوف - عاليه.
3- عل��ى صعيد العالقة بن حرك��ة أمل وحزب الله 
فهي حتافظ على ثباتها واستراجتيتها، ما يؤكد استمرار 
التحالف االنتخابي بينهما، وخصوصاً في دوائر اجلنوب 

والبقاع.
4- لم تتض��ح ص��ورة التحالفات التي سينس��جها 
تيار املستقبل في مختلف املناطق، ما سيضع التيار أمام 

حتديات انتخابية عديدة.
5- القوى اإلس��المية عل��ى مختل��ف اجتاهاتها هي 
في مرحلة اعادة تقومي ومراجعة حول دورها املس��تقبلي 
والتحالف��ات التي ستنس��جها مع مختل��ف األطراف وفي 
املناطق املتعددة، مع التأكيد ان هذه القوى تس��تطيع ان 
تلع��ب دوراً فاعالً في العديد من املناطق لترجيح اللوائح 

والتحالفات.
املشهد السياسي املستقبلي

لكن كيف ستكون صورة املشهد السياسي املستقبلي 
في ضوء قانون االنتخابات اجلديد؟ ومن هي القوى التي 
سيتعزز دورها، والقوى التي قد تشهد تراجعاً في كتلتها 

االنتخابية؟
بالرغم من أن من الس��ابق ألوانه حالياً رسم صورة 
كامل��ة ودقيق��ة للمش��هد االنتخابي املس��تقبلي في ضوء 
قان��ون االنتخ��اب اجلديد، فلق��د بدأت بعض الدراس��ات 
بع��ض  ع��ن  تتح��دث  ال��رأي  واس��تطالعات  والتقاري��ر 

املعطيات األولية في هذا املجال، ومن هذه املعطيات.
1- ق��د يكون »تيار املس��تقبل« من أكث��ر القوى التي 

س��يتراجع حج��م كتلته��ا النيابي��ة، إن بس��بب اعتم��اد 
»ملع��ارض  سيس��مح  مل��ا  االنتخاب��ات،  ف��ي  النس��بية 
املس��تقبل« باحلض��ور، أو نظ��راً إل��ى التحالف املس��تجد 
ب��ن القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر والتقس��يمات 
اجلدي��دة للدوائر، ما س��يضعف من دور »املس��تقبل« في 
انتخاب النواب املس��يحين، لكن ذلك ال مينع ان التيار قد 
يكس��ب بعض املقاعد في مناطق جدي��دة )جزين، البقاع 
الش��مالي، مرجعي��ون - حاصبيا( وذلك في حال نس��ج 

حتالفات قوية.
2- احل��زب التقدم��ي االش��تراكي معرَّض خلس��ارة 
بعض املقاعد في دوائر )الش��وف عاليه وبيروت والبقاع 
الغرب��ي(. كذل��ك األمر بالنس��بة إل��ى ح��زب الكتائب في 

بعض الدوائر.
3- حركة أمل وحزب الله قد يخسران بعض املقاعد 
في البقاع الش��مالي واجلنوب، لك��ن باملقابل قد يربحان 
مقاع��د أخ��رى ف��ي زحل��ة والبق��اع الغرب��ي، وبي��روت، 

ودورهما مرتبط بالتحالفات مع القوى األخرى.
4- القوى اإلسالمية )اجلماعة اإلسالمية والتيارات 
الس��لفية واجلمعيات والهيئات املس��تقلة( س��تكون أمام 
فرصة جديدة لتعزيز دورها وموقعها في البرملان اجلديد 
في العديد م��ن املناطق )إقليم اخلروب، صيدا، طرابلس، 
ع��كار، بي��روت الثاني��ة، البق��اع الغرب��ي، مرجعي��ون - 
حاصبيا...(، لكن األمر متعلق مبدى قدرتها على التحرك 

الشعبي والتحالفات وهوية املرشحن.
إل��ى تعزي��ز دوره ف��ي  5- تي��ار امل��ردة سيس��عى 
دائرة الش��مال )بش��ري، زغرتا، الكورة، البترون(. كذلك 
س��يحاول احل��زب الس��وري القوم��ي االجتماع��ي تعزيز 

موقعه في بعض الدوائر.
7- هناك شخصيات وقوى س��تحافظ على موقعها 
في بعض املناطق )الرئيس جنيب ميقاتي(، لكن باملقابل 
قد نش��هد عودة ش��خصيات سياس��ية للمجلس النيابي 
ودخ��ول ش��خصيات أخ��رى )النائ��ب الس��ابق الدكتور 
أس��امة س��عد، الوزير الس��ابق عبد الرحيم م��راد، الوزير 

السابق أشرف ريفي، األستاذ فؤاد مخزومي..(.
8- عل��ى الصعي��د املس��يحي، وال س��يما ف��ي دوائر 
)كسروان، جبيل، زحلة والبقاع األوسط، بيروت األولى، 
امل��ن...( الصورة ليس��ت واضح��ة وقد نش��هد متغيرات 
عديدة وبروز شخصيات جديدة، وان كان التيار الوطني 
احلر والق��وات اللبناني��ة يأمالن تعزيز دورهم��ا النيابي 

والسياسي والشعبي.
 إذن ال ميكن ُمنذ اآلن رس��م خريطة حاس��مة للمشهد 
السياسي املستقبلي في ضوء قانون االنتخابات اجلديد، 
مع العل��م ان التيارات األساس��ية س��تحافظ على دورها 
الفاع��ل، لكن ذل��ك ال مينع م��ن حصول متغي��رات وبروز 
ش��خصيات وق��وى جدي��دة، ولع��ل وجود فاص��ل زمني 
)نحو عش��رة أش��هر( حلن اج��راء االنتخابات س��يعطي 
اجلميع   الفرصة لالستعداد خلوض االنتخابات املقبلة، 

وحتى أيار 2018 كل االحتماالت واردة.{
قاسم قصير

النائب الحوت:  أبرز المالحظات على قانون االنتخاب 
غياب المعايير وتقسيم الدوائر

رأى النائب الدكتور عماد احلوت أن القوى السياسية تواطأت في ما بينها على تأخير وصول مشروع 
قانون االنتخابات إلى املجلس النيابي حتى ال يستطيع املجلس مناقشته نقاشاً تفصيلياً.

وأعل��ن ف��ي حديث ل�»إذاعة الفج��ر« أن مالحظات اجلماعة اإلس��المية على القان��ون اجلديد هي غياب 
املعايير، وتقسيم الدوائر، والصوت التفضيلي.

ورأى احل��وت أن هن��اك واقع��اً دميغرافي��اً ف��ي لبن��ان، وقال: »إن املس��يحين ال يش��كلون س��وى ثلث 
اللبناني��ن«، معتب��راً أن من املنطقي أن يخت��اروا ثلث املقاعد االنتخابية وأن يتش��اركوا في بقية املقاعد مع 

اآلخرين.
وعب��ر احل��وت عن اعتق��اده بأن املنطق ال��ذي يثار اليوم هو لي��س لتحصيل حقوق املس��يحين، وإمنا 
حلش��د اجلمهور املس��يحي من خالل اللغة الطائفية من أجل حتقيق مكتسبات سياس��ية. وقال: »إن الدليل 
هو أن هذا القانون جزء من تركيبته كان تأمن جناح جبران باس��يل في البترون وإلغاء عدد من املسيحين 
املس��تقلن«. ونّبه احلوت إلى أن مطالبات وممارس��ات الوزير جبران باس��يل توصل البلد إلى حرب أهلية 
جدي��دة، موضحاً أن منطق كل موقع في الدولة يجب أن يك��ون باملناصفة، يعني أن ثلث اللبنانين محكوم 

عليهم بالبطالة.
واعتب��ر احل��وت أن البطاق��ة املمغنطة ق��د تكون لغماً ف��ي وجه إج��راء االنتخابات في وقته��ا بعد أحد 
عش��ر ش��هراً، موضحاً أن ذلك س��يكون عبر التحجج بعدم إجناز البطاقة املمغنطة عند الوصول إلى موعد 

االنتخابات في 6 أيار 2018، من أجل التمديد ملرة رابعة.
وح��ول األزم��ة اخلليجي��ة، رأى احل��وت أن لبن��ان ال يس��تطيع أن يأخذ موقف��اً في اخلالف��ات العربية 
العربية. وتوقع أن ال يتم الضغط على لبنان الرسمي كي يكون طرفاً في هذه األزمة، معتبراً أن هذا الضغط 

لن يوصل إلى النتيجة، وأن الدول املقاطعة لن تقدم على مغامرة خاسرة من هذا النوع.{
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اشتباكات عنيفة في حّي جوبر بدمشق.. والنظام يقصف درعا
اندلع��ت اش��تباكات عنيف��ة ب��ن ق��وات النظ��ام 
واملعارضة املس��لحة في احملاور الشرقية حلي جوبر 
بدمش��ق ومحاور املتحل��ق اجلنوبي لبل��دة عن ترما 
بالغوط��ة الش��رقية. من جهة أخ��رى قصفت طائرات 
النظ��ام الس��وري مواق��ع للمعارضة ف��ي مدينة درعا 

جنوبي البالد.
وأوضح مراسلون في سوريا أن اشتباكات بحي 
جوب��ر اندلعت ي��وم الثالثاء، بينما ذكر ناش��طون أن 
الطي��ران احلربي ش��ن أكث��ر من 15 غ��ارة جوية على 
احلي، باإلضافة إلى إطالق عش��رة صواريخ من نوع 

أرض-أرض، مما أحلق دماراً كبيراً مبنازل املدنين.
اس��تقدمت  النظ��ام  ق��وات  إن  املراس��لون  وق��ال 
تعزيزات كبيرة إلى ثكنة »كمال مشارقة« على أطراف 
ح��ي جوب��ر، وإلى ف��رع املخابرات اجلوي��ة على بلدة 
الدخاني��ة احملاذية لبلدة عن ترما، ف��ي أكبر تصعيد 

عسكري منذ نحو عام.
وق��د ط��ال القصف اجل��وي والصاروخ��ي مدينة 
زمل��كا وحرس��تا وأطراف بل��دة كفربطن��ا وعربن في 
الغوط��ة الش��رقية احملاص��رة ف��ي ري��ف دمش��ق من 
محوري الطريق الدولي ومش��فى الش��رطة، وتس��بب 
ذل��ك القص��ف  على مواق��ع املعارضة في دم��ار أحياء 
س��كنية وإصاب��ة مدنين بج��روح، أحدهم ف��ي حالة 

خطرة.
وته��دف ق��وات النظام 
من هجماتها إلى الس��يطرة 
عل��ى مواق��ع اس��تراتيجية 
إم��داد  ط��رق  به��ا  تقط��ع 
ب��ن  املس��لحة  املعارض��ة 
والغوط��ة  جوب��ر  ح��ي 
الش��رقية. ويسعى الهجوم 
على حرس��تا تأمن الطريق 
الدول��ي  دمش��ق-حلب 
الت��ي  املعارض��ة  وإبع��اد 
تس��يطر على معظ��م غوطة 

دمش��ق الش��رقية، التي يفترض أنها مشمولة مبذكرة 
أستانا بشأن خفض التصعيد في سوريا.
إسقاط طائرة في درعا

للمعارض��ة  مواق��ع  النظ��ام  طائ��رات  وقصف��ت 
مبدين��ة درعا جنوب��ي البالد، وذك��ر التحالف الدولي 
أنه مت إس��قاط طائرة مس��ّيرة تابعة للنظام السوري 
في املنطقة نفس��ها. وتزامن ذلك مع هجوم كبير شنته 
ق��وات النظ��ام على حي املنش��ية بدعم من مليش��يات 

إيرانية وعراقية ولبنانية.
ونقلت رويترز عن شهود عيان أن ضربات جوية 

عنيفة وقعت في املدين��ة يوم الثالثاء مع انتهاء وقف 
إط��الق الن��ار ال��ذي أعلنت��ه احلكومة مل��دة يومن من 

جانب واحد.
وتس��عى قوات النظام الس��تعادة السيطرة على 
حّي املنشية مبساندة الطائرات احلربية واملروحيات 
التي اس��تهدفت األحياء بعش��رات الغارات والبراميل 

املتفجرة، بعضها يحمل مادة النابالم احلارقة.
يذك��ر أن مدينة درعا مش��مولة باتف��اق معلن في 
أيار املاضي في أس��تانا عاصمة كزاخس��تان، يقضي 

بإنشاء أربع مناطق خلفض التصعيد في سوريا.
التحالف الدولي يسقط طائرة مسّيرة 

للنظام السوري
أعل��ن التحال��ف الدولي أنه أس��قط ي��وم الثالثاء 
طائرة مسيرة مسلحة تابعة للحكومة السورية كانت 
تتقدم صوب قواته قرب موقع عس��كري على احلدود 

بن سوريا والعراق.
وأف��ادت الق��وات األميركي��ة ف��ي بيان أن��ه جرى 
إس��قاط الطائرة املس��يرة بعدما »أظهرت نّية معادية 

وتقدمت صوب قوات التحالف«.
وجاء في البيان أن املوقع قريب من مكان إسقاط 
طائرة أخرى مس��يرة أس��قطت في 8 حزيران اجلاري 
بعدم��ا ألق��ت قناب��ل ق��رب ق��وات التحال��ف. وذكرت 

مصادر مخابرات غربية أنها إيرانية.
من جهتها، قالت اخلارجية الروسية إن حتركات 

الواليات املتحدة في جنوب سوريا غير قانونية.
وتأتي ه��ذه التطورات بعد يوم م��ن إعالن وزارة 
الدفاع الروس��ية وقف العمل مبذكرة التفاهم املوقعة 
مع واش��نطن بش��أن جتنب وقوع حوادث جوية فوق 
س��وريا في إثر إس��قاط قوات التحالف الدولي طائرة 

تابعة للنظام في ريف الرقة.
وفي وقت س��ابق ح��ذر بيان باس��م وزارة الدفاع 
الروس��ية من أن دفاعاتها في سوريا ستتعامل مع أي 

جسم طائر غربي نهر الفرات مبثابة هدف مشروع.
وطالب��ت روس��يا القي��ادة العس��كرية األميركية 
بإج��راء حتقي��ق في ه��ذا احل��ادث، وتزوي��د اجلانب 

الروسي بنتائجه واإلجراءات املتخذة في أعقابه.
من جهته، كش��ف رئيس هيئ��ة األركان األميركية 
املش��تركة اجلنرال جوزف دانفورد أن العمل جار بن 
واش��نطن وموس��كو من أجل تخفي��ف التوت��ر بينهما 
في سوريا. وقال: »س��نعمل دبلوماسياً وعسكرياً في 
الس��اعات املقبلة من أجل إعادة العمل باتفاق خفض 
التصعيد، روس��يا أعلنت أن هدفها في سوريا كهدفنا، 

وهو إحلاق الهزمية بتنظيم الدولة اإلسالمية«.
وف��ي إثر التوت��ر األميركي الروس��ي حذرت األمم 
املتح��دة م��ن تص��ادم محتمل ب��ن القوى العس��كرية 
املتدخلة في س��وريا، واعتبرت أن هذه احلوادث تزيد 
م��ن قلقه��ا إزاء احتم��ال وق��وع »خطأ في احلس��ابات 

وتصعيد النزاع«.{ ما بعد معركة الرقة
بقلم: خورشيد دلي

مع تقدم قوات س��ورية الدميقراطية، بدعم أميركي، في أحياء مدينة الرقة لتحريرها من تنظيم 
الدول��ة )داع��ش(، تتجه األنظار إلى س��يناريوهات ما بع��د حترير املدين��ة، ال ألن الرقة هي عاصمة 
)دولة اخلالفة( في س��ورية، بل ألن معركتها فاصلة جلهة التداعيات محلياً وإقليمياً ودولياً، إذ إنها 

سترسم خريطة جديدة ملناطق النفوذ للقوى املتصارعة على اخلريطة السورية. 
بعد نحو أسبوعن من بدء معركة الرقة، تثير وتيرتها أسئلة كثيرة، ففي وقٍت يقول املسؤولون 
األميركيون إنها ستكون معركة صعبة وطويلة، تتحدث أوساٌط محليٌة عن احتمال أن تكون املعركة 
س��ريعة وقصيرة، ال س��يما في ظل احلديث عن احتمال تس��ليم »داعش« املدينة إلى قوات س��ورية 
الدميقراطي��ة، إذا وجد طريق��اً للخروج منها. ولعل هذا األمر دفع ال��روس إلى احلديث عن اتفاق بن 
اجلانبن، وسط خشيٍة من أن يؤدي ذلك إلى توجه »داعش« من جديد نحو مدينة تدمر التي سيطر 
عليه��ا التنظيم مرتن. ولعل هذا ما زاد من مخاوف النظام والروس واإليرانين وحزب الله، ودفعهم 
إل��ى تنظيم حمالت عس��كرية نحو احل��دود اإلدارية للرقة م��ن ناحية الغرب، وجنوب��اً نحو احلدود 

العراقية. 
ف��ي الواقع، إذا كانت معركة الرقة س��تكون النهاية الفعلية لتنظي��م »داعش«، تزامناً مع التقّدم 
اجل��اري في معركة املوصل، فثّمة قناعة بأن حترير الرقة س��يؤدي إلى إقامة إقليم جغرافي واس��ع 
يض��م، إضافة إلى الرقة، محافظة احلس��كة ومناط��ق من محافظتي حلب ودير الزور حتت س��يطرة 
قوات »س��ورية الدميقراطية« التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمادها، على شكل مناطق 

نفوذ بن الواليات املتحدة وحلفائها احمللين من جهة، وبن روسيا وحلفائها من جهة ثانية. 
وف��ي جميع األحوال، يوّجه ه��ذا التطور امليداني الكبير األنظار إل��ى تطلعات الكرد التي تتحقق 
عل��ى ش��كل انتص��اراٍت ميدانية عل��ى األرض، ومطالبتهم بحك��م فيدرالي، وهو ما يفت��ح الباب أمام 
سيناريوهات عديدة، لعل أهمها سيناريو الصدام بن الكرد والنظام، خصوصاً في ظل وصول قوات 
األخي��ر إلى احلدود اإلدارية للرق��ة، وتقدمها من أكثر من محور، مدعوماً باحللفاء الروس واإليرانين 

وحزب الله، حيث من الواضح أن النظام بعد معركة حلب بدأ يوسع مناطق سيطرته تدريجياً. 
وهناك سيناريو التوافق، حيث كان الفتاً قبل فترة، حديث وزير اخلارجية السوري وليد املعلم 
عن مش��روعية محاربة الك��رد »داعش«، وكذلك احلدي��ث عن تقاطعاٍت كثيرة ب��ن الطرفن في أكثر 
م��ن موق��ع وموقف، لكن الذي ينبغي قوله هن��ا إنه، في احلالتن، يعود قرار الص��دام أو التفاهم إلى 
الالعبن الروسي واألميركي. وإذا كان مستبعداً حدوث صدام أميركي – روسي بشكل مباشر، فإنه، 
حت��ى لو حصل مثل هذا الصدام، م��ن خالل احللفاء احمللين على األرض، فإن هدفه س��يكون تعزيز 
مواق��ع النفوذ وتثبيت أوراق القوة، رمبا بحثاً عن أس��ٍس جديدة للتس��وية، ف��ي ظل عقم مفاوضات 

جنيف. 
في احلديث عن تداعيات معركة الرقة، ال ميكن إغفال )أو جتاهل( دور تركيا ومخاوفها، فالثابت 
أنه ستكون لهذه املعركة تداعيات على األمن القومي التركي، حيث تخشى أنقرة من أن تؤدي سيطرة 
الكرد عليها إلى والدة إقليم له عمق جغرافي، مرتبط باستراتيجية حزب العمال الكردستاني. ورمبا 
دف��ع ه��ذا األمر الكرد إلى التفكي��ر أبعد من الرقة، خصوص��اً في ظل التصريحات ع��ن نيتهم التوجه 
إلى محافظة ادلب، بل والوصول إلى البحر املتوس��ط، إليصال مناطق سيطرتهم بالبحر وتأمن ممّر 
بحري لهم إلى اخلارج. إذ ستكون تداعيات معركة الرقة استراتيجية بالنسبة إلى تركيا وسياستها 

جتاه األزمة السورية. وعليه، ميكن القول إن اجلهد التركي سينصّب باجتاهن في املرحلة املقبلة:
األول: العمل على خط واشنطن لضمان عدم بقاء مدينة الرقة حتت سيطرة الكرد بعد حتريرها، 

والعمل على انسحابهم نحو املناطق الكردية، أي شرقي الفرات، وهو مطلب تركي قدمي – جديد.
الثاني: اإلبقاء على اخليار العس��كري، ورمبا القيام بعملية عس��كرية عل��ى غرار »درع الفرات« 

ملنع تقدم الكرد بعد الرقة، وتطلعهم إلى ربط مناطقهم من دجلة شرقاً إلى عفرين غرباً. 
في جميع األحوال، تبقى معركة الرقة فاصلة وحاس��مة، إذ س��تفتح نتائجها الباب أمام مرحلة 

جديدة من عمر األزمة السورية.{

يخّي��م على قط��اع عزة 
م��ن  »خلي��ط«  ومحيط��ه 
األزم��ات القابل��ة لالنفج��ار 
ف��ي أي حلظة، في ظل تزايد 
االقتصادي��ة،  الضغ��وط 
عل��ى  احلص��ار  وتش��ديد 

القطاع.
لتزاي��د  ونتيج��ة 
اإلنس��انية سوءاً،  األوضاع 
في ظل حصار مشدد، يشهد 
القطاع مظاهرة ضمن حملة 

»نذير الغضب« نحو السياج احلدودي الفاصل رفضاً 
للحص��ار. وق��د استش��هد خ��الل التظاهرات ش��ابان 

برصاص جنود االحتالل اإلسرائيلي يوم اجلمعة.
السياس��ي  احملل��ل  يتوق��ع  الص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
الفلس��طيني، إبراهيم جابر، أن تش��ن إس��رائيل حرباً 
ضد القط��اع، في ظل الوض��ع العرب��ي املتوتر، ودعم 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب لسياس��ات إسرائيل، 
معتب��راً أن ه��ذه الظ��روف تزيد »م��ن إمكاني��ة حرب 

قريبة«.
ورأى جاب��ر، أن إس��رائيل ستش��ن حربه��ا عل��ى 
ومن��ذ  اإلره��اب«.  عل��ى  »احل��رب  بحج��ة  القط��اع؛ 
انس��حابها من القطاع ف��ي 15 آب 2005، بعد احتالل 
دام 38 عاماً، ش��نت إسرائيل أربع حروب مدمرة على 
املنطق��ة، وذلك ف��ي أع��وام 2006، و2008، و2012، 

و2014.

هدوء يقابله هدوء
وي��رى الكات��ب والباح��ث عماد ص��الح الدين أن 
األم��ور مرتبك��ة عل��ى الس��احة العربي��ة واإلقليمية، 
معتب��راً أن ه��ذه احلال��ة »ال تنف��ع معه��ا التحلي��الت 
املنطقي��ة«. وق��ال إن أي ح��رب تريد إس��رائيل ش��نها 
على القطاع لن تعلن عنها، دون أن يس��تبعد أن تكون 
هذه احلرب قريبة. وأوضح في حديث: »أن إس��رائيل 
ستشن حرباً ضد القطاع إن لم يكن اليوم فغداً، بهدف 
اس��تنزاف املقاومة، وضرب أماكن التصنيع واألنفاق 
وإطالق الصواريخ، وحتى تع��رف أيضاً إلى أي مدى 

وصلت املقاومة من التطور«.
ونّوه إلى أن ش��عار الوض��ع الراهن بن الطرفن 
»الهدوء يقابله هدوء، إال أنه ش��عار مخادع كما أثبتت 

السنوات«، وفق صالح.
أجواء احلرب تظهر

بدوره، ق��ال احمللل السياس��ي مصطفى صواف، 
املقيم ف��ي قطاع غزة، إن »التصعي��د األخير بن قطاع 
غزة وإس��رائيل قد يؤدي لنش��وب ح��رب جديدة على 
القطاع خالل الشهور القادمة«، و»أن الكثير من األمور 
واألحداث التي أدت جلر إسرائيل وحماس إلى احلرب 
في ع��ام 2014 ع��ادت لتح��وم في األجواء؛ إلش��عال 

حرب جديدة«.
ون��ّوه إل��ى أن »املصاع��ب اليومي��ة واألوض��اع 
االقتصادية التي يعيش��ها س��كان القطاع هي مبثابة 
قنبل��ة موقوتة، من ش��أنها أن تدفع حم��اس ملواجهة 

عسكرية جديدة مع إسرائيل«.
حسابات الربح واخلسارة

أما الكاتب والباحث جهاد حرب، فقد استبعد أي 
حرب بن إس��رائيل وحماس. وأوضح أن كال الطرفن 
لديهم��ا حس��ابات الربح واخلس��ارة م��ن أي مواجهة 

قادمة.
وف��ي حال حدث��ت مواجه��ة جديدة، ي��رى حرب 
أنها »س��تكون مشابهة ملا حدث في حرب عام 2014، 
مبعنى أن ش��عبنا هو الذي يتعرض للخسائر، بل في 
ظل الظروف العربية احلالية أعتقد أن املوقف سيكون 
أسوأ بالنس��بة للفلس��طينين؛ ألن هناك اهتماماً أكثر 

باألزمات العربية العربية«.
وش��ّنت إس��رائيل في 7 مت��وز 2014 حرب��اً على 
قط��اع غزة دامت 51 يوماً، وأس��فرت عن مقتل 2251 
فلس��طينياً، وإصاب��ة أحد عش��ر ألفاً آخرين، بحس��ب 

األمم املتحدة، إلى جانب دمار كبير في القطاع.{

غزة بين »نذير الغضب« وتشديد الحصار 
ماذا يحاك لها؟
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»إسرائيل« والحملة على قطر.. فرص ومحاذير

خليل الحّية: إسرائيل هي المستفيد من األزمات العربّية

التقدي��ر  ومحاف��ل  الق��رار  صن��ع  دوائ��ر  تب��دي 
االس��تراتيجي ومراك��ز التفكير ف��ي إس��رائيل اهتماماً 
ها  كبيراً برصد التداعيات احملتملة للحملة التي تش��نّ
قط��ر،  دول��ة  عل��ى  الس��عودية  بقي��ادة  عربي��ة  دول 
واستش��راف تأثيراتها املختلفة عل��ى مصالح الكيان 

الصهيوني االستراتيجية.
وُيس��تدّل من اجلدل الواسع الذي يدور حالياً في 
تل أبيب بشأن تبعات هذه احلملة، على أن الكثير من 
الدوائر الرس��مية بإس��رائيل ترى أن احلملة على قطر 
تخدم املصالح االستراتيجية للكيان الصهيوني. لكن 
ف��ي مقابل هذا التف��اؤل، فإن عدداً م��ن مراكز األبحاث 
الرائ��دة والنخ��ب الوازن��ة في ت��ل أبيب حت��ذر من أن 
بعض تداعيات احلملة على قطر ميكن أن متثل مصدر 

تهديد ملصالح إسرائيل.
وس��نحاول في هذا املق��ال اإلمل��ام بقائمة الفرص 
الت��ي ترقبها ت��ل أبيب ف��ي احلملة على قط��ر، وجملة 
احملاذير التي حتملها ه��ذه احلملة في طياتها، والتي 

أعرب عض��و املكتب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية »حم��اس« خليل احلّية، عن أس��فه لوقوع 
أي خالف عربي - عربي، وأن يتم حشر حركته وسط 
هذا اخل��الف. وقال احلية خالل »الصالون الصحفي« 
الذي نظمه يوم األحد منتدى اإلعالمين الفلسطينين 
في غزة: »نتمنى أن تكون ه��ذه األزمة عابرة«، مؤكداً 
أن حركت��ه ال تقب��ل أن تك��ون لديها أي مش��كلة مع أي 

دولة عربية.
وناش��د احلية الدول اخلليجية إلى املسارعة في 
ح��ل مش��اكلها الداخلي��ة حت��ى ال تؤثر على النس��يج 
االجتماع��ي، مؤكداً أن االحتالل هو املس��تفيد من هذه 
األزمات. وش��دد عل��ى أن األح��داث األخي��رة، لم تؤثر 
عل��ى عالقة حركته بقطر وأن »حم��اس« موجودة في 
الدوح��ة، موضح��اً في الوقت ذات��ه، أن حركته تطمح 

إلى عالقات جيدة مع اجلميع.
وق��ال: »ل��ن نك��ون عبئاً عل��ى أح��د، ولذلك نحن 
معني��ون ب��أن تك��ون قي��ادة حم��اس املعلن��ة وغي��ر 
املعلن��ة ف��ي كل أماكن تواجد الش��عب الفلس��طيني«،                       
وأض��اف: »مغادرة بع��ض قيادات احلرك��ة لقطر هو 
إعادة االنتش��ار في ضوء نتائج االنتخابات الداخلية 
األخيرة، وإعادة توزيع امللفات في جميع الساحات«.

وحذر القيادي في حركة »حماس« األمة العربية 
واإلس��المية من التطبيع مع االحت��الل والتعاطي مع 
التح��ركات األمريكي��ة التي تس��عى جلع��ل االحتالل 

جزءاً من املنطقة.
وق��ال: »أطم��اع إس��رائيل في ب��الد احلرمن وفي 
الع��راق للني��ل م��ن كل املنطق��ة«. وأض��اف: »ح��رام 
على كل فلس��طيني وعربي ومس��لم وح��ّر ان يقبل ان 
يكون االحت��الل جزءاً م��ن مكونات املنطقة والش��عب 
الفلس��طيني محتل ل��م تعد ل��ه أرضه)..(، ل��ن يكون 

االحتالل جزءاً من املنطقة«.
وتابع: »اإلرهاب ال دين له  وال وطن )..( هل يعقل 

أن نلصق اإلرهاب باإلسالم واملسلمن واملقاومة«.
العالقة مع إيران

وحول عالقة حركت��ه بإيران، أكد احلية أن إيران 
دول��ة وازن��ة في املنطق��ة وال توج��د دولة ف��ي اإلقليم 

ميك��ن أن تس��تحيل إل��ى مص��ادر تهدي��د للمصال��ح 
اإلسرائيلية.

الفرص احملتملة
ضم��ن قائمة الف��رص التي تراهن إس��رائيل على 
حتقيقه��ا عبر احلمل��ة على قط��ر، ميكن اإلش��ارة إلى 

التالي:
- إحباط فرص التغيير في العالم العربي:

االس��تراتيجي  التقدي��ر  محاف��ل  ب��ن  خ��الف  ال 
والنخ��ب اإلس��رائيلية عل��ى أن أح��د أه��م مس��وغات 
احلمل��ة على قط��ر، يتمثل في حساس��ية الس��عودية 
-وال��دول العربية التي تس��ير في ركبها- من إس��هام 
الدوح��ة في توفير ق��وة الدفع التي س��محت بتواصل 
املوجة األولى من ثورات الربيع العربي، حتى متكنت 
من إس��قاط بعض األنظم��ة العربي��ة أو التخلص من 

رؤوسها.
وتس��جل احملافل اإلس��رائيلية أن الدوحة اتبعت 
في اس��تراتيجيتها هذه تكتيكن رئيسين، وهما: بناء 

تقطع عالقتها معها، وال توجد حساسية معها، واصفاً 
العالق��ة بأنه��ا »مس��تقرة وجي��دة«، وأنهم يس��عون 

لتطويرها.
ودع��ا احلية إلى تش��كيل جبهة إنق��اذ وطني من 
كل مكون��ات الش��عب الفلس��طيني ملواجه��ة إجراءات 
رئي��س الس��لطة محم��ود عب��اس، وإع��الء املش��روع 
الوطني. وقال: »إننا لن نقف مكتوفي األيدي إزاء هذه 
اإلجراءات التي وصلت إلى قطع الدواء ومنع املرضى 

من العالج باخلارج«.
وأك��د احلي��ة أن االج��راءات تس��تهدف غ��زة بكل 
مكوناتها، وتعزز االنقس��ام وال تنهيه، مشدداً على أّن 
هذه السياسة جتعل الشعب الفلسطيني حلمة واحدة 
في غ��زة، وترس��خ إميانه ب��أن القضية الفلس��طينية 

»مخطوفة من محمود عباس«.
وقال: »املصاحلة في حياة عباس باتت صعبة«، 
مشيرا إلى أن احلركة أدركت ذلك منذ اللقاء األخير بن 
رئيس السلطة ورئيس املكتب السياسي للحركة خالد 
مشعل ونائبه إس��ماعيل هنية في ش��هر كانون األول 
املاضي في الدوح��ة، حن رفض عباس أي مقترحات 

للمصاحلة وأصر على مواقفه.
وأض��اف: »هذا اللق��اء جعلنا ني��أس من حتقيق 

عباس للمصاحلة وإنهاء االنقسام«.
وتاب��ع: »إج��راءات محم��ود عب��اس وش��روطه 
أوصلتنا إلى اليأس من ح��دوث أي مصاحلة في عهد 

عباس«.
وأعرب احلية عن أمله أن تنتهي حالة االنقس��ام، 

مؤكداً ان الرئيس عباس هو العائق إلنهاء االنقسام.
اللقاء األخير في مصر

وتط��رق احلي��ة إل��ى عالق��ة حركت��ه م��ع مصر، 
والزي��ارة األخي��رة لوفده��ا للقاه��رة قبل أس��بوعن، 
مؤك��داً أن العالق��ات مع القاهرة ذاهبة للتحس��ن بعد 
اللقاء األخير، الذي كان األفضل في اللقاءات الس��ابقة 

على مدار 15 شهراً.
وتوق��ع احلية جاهزية معبر رفح للتش��غيل قبل 
عيد األضحى املبارك، بع��د إنهاء التطويرات املصرية 
فيه، آمالً أن يك��ون املعبر التجاري مت جتهيزه وفتحه 

عالقات مع القوى السياسية واالجتماعية التي ميكن 
أن حتمل ل��واء التغيي��ر الداخلي في العال��م العربي؛ 
إل��ى جانب الدور ال��ذي لعبته قن��اة اجلزيرة في منح 
هذه القوى الق��درة على عرض برامجه��ا ورؤاها على 

اجلماهير العربية.
وجتاهر دوائر صنع القرار في تل أبيب بأن إحدى 
أهم املصالح املش��تركة لكل من إس��رائيل والدول التي 
تناص��ب الدوحة العداء، ه��و ضمان اس��تقرار أنظمة 
احلك��م العربية واحلفاظ على بني��ة النظام اإلقليمي، 
من خ��الل محاولة إجبار الدوحة عل��ى قطع عالقاتها 
م��ع الق��وى الت��ي متث��ل حاضن��ة للتغيي��ر الداخلي، 
وحتيي��د تأثير قن��اة اجلزيرة وتغطيته��ا التي تؤجج 

التغيير.
- املس بالقضية الفلسطينية:

أن  اإلس��رائيلية  الرس��مية  احملاف��ل  رأت  لق��د 
احلملة على قطر حتس��ن قدرتها عل��ى املس بالقضية 
الفلس��طينية من خالل: حصار املقاومة، وتوفير بيئة 
لفرض »تسوية« وفق املعايير اإلسرائيلية، وشرعنة 

االحتالل.
فقد استمدت إسرائيل التشجيع من مطالبة وزير 
اخلارجية السعودية عادل اجلبير قطر بقطع عالقتها 
مع حركة حماس كأحد أهم الشروط إلعادة العالقات 
معه��ا. ورأت تل أبيب أن إع��الن اجلبير يقلّص هامش 
املناورة أمام املقاومة الفلسطينية التي تعد »حماس« 

رأس حربتها، ويجفف مصادر دعمها اإلقليمي.
وق��د اعتبرت حكومة اليمن املتطرف في تل أبيب 
أن احلمل��ة عل��ى قطر حتّس��ن ف��رص مترير مش��روع 
»التس��وية اإلقليمية«، الذي ينّظ��ر له رئيس احلكومة 
اإلس��رائيلية بنيام��ن نتنياهو، ويقوم عل��ى التطبيع 

في ذات الفترة.
وقال احلية: »إن وف��د احلركة ملس تفهماً مصرياً 
عالي املس��توى لألزمات التي ُفرضت على غزة، ورأى 
جتاوباً عالياً ف��ي إمكانية قيامهم بدور مهم للتخفيف 

عن شعبنا في غزة«.
وف��ي م��ا يخ��ص العالق��ة م��ع فري��ق القي��ادي 
املفصول ف��ي حركة »فتح« محمد دح��الن قال احلية: 
»إن احلرك��ة اتفق��ت معهم على الس��ير ف��ي املصاحلة 

املجتمعية، بعدما عطلها محمود عباس«.
وكش��ف ع��ن أن اللق��اءات م��ع فري��ق دح��الن لم 
تنقطع وهذا ليس س��راً، مضيفاً: »ما مت بشكل واضح 
ومحدد هو استكمال العالقة بيننا وبينهم على صعيد 
اس��تكمال العم��ل اإلنس��اني والتكافلي ال��ذي بدأ منذ 

سنوات«.
وأش��ار إلى أن هناك توجهاً لعقد جلس��ة موحدة 

الكامل والعلني بن إسرائيل والدول العربية.
- حتسن بيئة إسرائيل اإلقليمية:

لقد عززت احلملة على قطر -في نظر دوائر صنع 
القرار بتل أبيب- فرص تطوير العالقات بن إسرائيل 
وال��دول اخلليجي��ة الت��ي ش��اركت في احلمل��ة، على 
اعتبار أن هذا التطور وسع مساحة القواسم املشتركة 
بن تل أبيب وعواصم ال��دول اخلليجيةالتي تناصب 

الدوحة العداء. 
فق��د جاه��ر وزي��ر احل��رب اإلس��رائيلي أفيغدور 
ليبرم��ان باإلفص��اح عن رهانات��ه »اإليجابي��ة« على 
احلملة على قط��ر، عندما أعلن أن ه��ذه احلملة حتمل 
ف��ي طياتها فرصاً كبيرة إلحداث حتوالت جذرية على 

عالقة إسرائيل بالعالم العربي.
ف��ي حن أن س��لف ليبرمان في املنصب موش��يه 
يعل��ون اعتبر أن املس��وغات التي قدمته��ا الدول التي 
قاطع��ت قط��ر لتبري��ر إجراءاتها ضدها، ت��دل على أن 
»إسرائيل ودول اخلليج تسير في نفس املركب« )قناة 

التلفزة اإلسرائيلية العاشرة، 4 حزيران(.
ومن هنا، لم يتردد مستشار األمن القومي األسبق 
لنتنياهو اجلن��رال يعكوف عامي درور في اجلزم بأن 
األزم��ة احلالي��ة س��تفضي إل��ى ح��دوث »طف��رة« في 
التعاون االستراتيجي بن إسرائيل والدول اخلليجية 
)ج��اءت تقدي��رات درور في تقدير موقف نش��ره مركز 
بيغن الس��ادات للدراسات اإلستراتيجية، بتاريخ 14 

حزيران(.
- التقاء املصالح في سوريا:

تراهن إسرائيل على أن األزمة اخلليجية احلالية 
س��تؤدي إلى التقاء املصالح بينها وبن والس��عودية 
في سوريا. فحسب تقديرات »مركز يروشليم لدراسة 
اجلمه��ور والدول��ة« وه��و األكث��ر التصاق��اً بحكوم��ة 
نتنياهو؛ فإن السعودية ميكن أن تتجه لتأييد تقسيم 
س��وريا كح��ل للص��راع القائم هن��اك، وذلك م��ن أجل 
»اإلضرار مبصالح تركيا، رداً على اصطفاف رئيس��ها 
طي��ب رجب أردوغ��ان إلى جانب قط��ر« )موقع املركز 

11 حزيران(.
وحس��ب هذا التقدير، فإن الس��عودية التي ظلت 

للمجل��س التش��ريعي ف��ي غ��زة، مؤك��داً أن املجل��س 
مس��تهدف م��ن قب��ل الرئي��س عب��اس. وش��دد عضو 
املكتب السياسي حلركة »حماس« على أن حركته لن 
تتخلى عن س��الح املقاومة، بل ستطوره وستعزز هذا 
اخلي��ار، محذراً من أن تش��ديد احلصار على غزة ينذر 

باالنفجار.{

بقلم: صالح النعامي

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل شمال القدس
استش��هد ش��اب فلس��طيني بعد ظهر يوم الثالثاء برصاص جيش االحتالل ق��رب حاجز جبع 

احملاذي ملستوطنة »أدم« شمال شرق القدس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
وزعم��ت ق��وات االحتالل أن الش��اب ح��اول طعن أح��د جنودها خ��الل قيامهم بعملي��ة تفتيش 

»روتينية«، فأطلق اجلنود النار عليه ولم يصب أي منهم بأذى.
وقال جيش االحتالل: »حاول مهاجم مس��لح بس��كن طعن القوات اإلسرائيلية على طريق« في 
الضف��ة الغربية احملتلة مبنطقة قريبة من القدس. وأضاف: »القوات أطلقت النار باجتاه املهاجم«، 

ما أدى إلى مقتله.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلس��طينية استش��هاد بهاد عماد سمير احلرباوي )22( عاماً 

من بلدة العيزرية برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي قرب حاجز جبع شمال شرق القدس.
ويأتي استشهاد الش��اب الفلسطيني بعد أربعة أيام من استشهاد ثالثة فلسطينين برصاص 
قوات االحتالل يوم اجلمعة املاضي، فيما أعلنت السلطات اإلسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جندين 

إسرائيلين في عمليات طعن وإطالق نار مبوقعن قرب باب العمود في مدينة القدس احملتلة.
ورص��دت مصادر فلس��طينية استش��هاد أكث��ر من 370 فلس��طينياً من��ذ تش��رين األول 2015 

أغلبيتهم بدعوى تنفيذهم عمليات طعن وإطالق نار على إسرائيلين.{

ترامب.. وننت ياهو
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ترفض كل األفكار املتعلقة بتقس��يم س��وريا، ميكن أن 
تتحول إلى تأييد متتع األقليات في س��وريا -ال سيما 

األكراد- بكيانات مستقلة.
وم��ن نافلة الق��ول إنه ف��ي حال حتقُّ��ق توقعات 
املرك��ز، ف��إن ه��ذا ميثل إس��ناداً قوي��اً لتنفي��ذ خريطة 
ت��ل  إن  حي��ث  س��وريا،  ف��ي  اإلس��رائيلية  املصال��ح 
أبي��ب ترى في تقس��يم س��وريا إلى دوي��الت الوصفة 
األفضل لعدم حتول س��وريا إل��ى مصدر تهديد للعمق 

اإلسرائيلي مستقبالً.
احملاذير املتوقعة

وفي مقابل الفرص التي تراهن عليها دوائر صنع 
القرار في ت��ل أبيب؛ فإن هناك محاذير ترصدها مراكز 
تفكير ونخب إس��رائيلية بش��أن تداعيات األزمة التي 
تعص��ف باخلليج على املصالح اإلس��رائيلية، وميكن 

حصرها في التالي:
- تهديد فرص تشكل »الناتو الشرق أوسطي«:

بخالف احملتفن باألزمة، فإن هناك في إس��رائيل 
م��ن ي��رى أن الرئيس األميرك��ي دونالد ترم��ب ارتكب 
خطأ كبيراً عندما س��مح بتفّجر األزمة اخلليجية على 
اعتبار أنه��ا -في حال تعاُظمها- س��تفضي إلى املّس 
مبكان��ة الواليات املتحدة وُتقلص قدرتها على حتقيق 

مصاحلها.
 فحس��ب »مركز أبحاث األمن القومي« اإلسرائيلي 
فإن االنقس��ام والتصدع في الصف اخلليجي ال يسمح 
ببن��اء التحال��ف اإلقليم��ي الذي نظ��ر له ترم��ب كثيراً، 
وراهن على دوره في مواجهة إيران و»اإلس��الم السني 
املتطرف«، وهو التحالف الذي أطلق عليه »ناتو ش��رق 

أوسطي«.
ليس هذا فحس��ب، بل إن »املركز« حذر -في ورقة 
نش��رتها مجلة »مباط عال« في عدده��ا الصادر يوم 8 
حزيران- من أن احلملة ضد قطر قد وفرت بيئة إقليمية 
حّس��نت مكان��ة إي��ران وع��ززت قدرتها عل��ى احلركة، 
وس��محت بتوفي��ر ظ��روف تدف��ع دوالً أخ��رى للتقارب 

معها خاصة تركيا وقطر.
- تعزيز فرص اندالع مواجهة مع غزة:

ال ي��كاد يختل��ف اثن��ان م��ن املعلقن في إس��رائيل 
عل��ى أن أحد املخاطر الناجمة عن احلملة على قطر، هو 
زي��ادة فرص ان��دالع مواجهة قريبة م��ع حركة حماس 

في قطاع غزة.
فحس��ب التقديرات اإلس��رائيلية، فإنه إذا أسفرت 
احلمل��ة احلالي��ة ع��ن توق��ف املس��اعدات االقتصادية 
القطرية للقطاع، فإن هذا سيدفع إلى انهيار تام للمرافق 

العامة هناك بشكل يفضي إلى مواجهة جديدة.
واستناداً إلى املنطق اإلسرائيلي، فإن قيادة حركة 
حماس ميكن أن تبادر إلى إشعال مواجهة جديدة ضد 
إس��رائيل إن وصلت إلى قناعة مفادها أنه لم يعد هناك 
ما تخس��ره في أعقاب توقف الدع��م القطري، الذي يعد 

الدعم األكثر تأثيراً على حياة الفلسطينين في غزة.
فرغم أن البيئة اإلقليمية تس��مح إلس��رائيل بش��ن 
ح��رب عل��ى القط��اع حالي��اً، فإن ان��دالع ه��ذه احلرب 
ف��ي ه��ذه الظ��روف ال يخ��دم املصال��ح االس��تراتيجية 
إلس��رائيل، لي��س فق��ط ألن احلرب ستس��فر ع��ن أعداد 
كبيرة م��ن القتلى واجلرحى إلى جان��ب املس باملرافق 
احليوية اإلسرائيلية، بل أيضاً -وبشكل أساسي- ألنه 
ال يوج��د طرف ميك��ن أن يدير ش��ؤون القط��اع إذا أدت 

احلرب القادمة إلى إسقاط حكم حركة حماس.
ويعن��ي ذل��ك أن إس��رائيل س��تضطر عنده��ا إل��ى 
التورط في الوحل الغزي عبر االحتالل املباشر، وإدارة 
ش��ؤونه بش��كل يفاقم التحديات االقتصادية واألمنية 
أمامه��ا ومي��ّس مبكانته��ا الدولية، عالوة عل��ى أن مثل 
هذا الس��يناريو ال يضمن معاجلة مصادر التهديد التي 

تشكلها املقاومة بشكل نهائي.
وف��ي الوقت ذاته، هناك من يقول إن بقاء االرتباط 
ب��ن غزة والدوحة يس��مح للقيادة القطري��ة بلعب دور 
الوسيط بن تل أبيب وحماس في حال اندالع مواجهة 
ب��ن اجلانب��ن، على اعتب��ار أن الثقة الت��ي حتظى بها 
قطر ل��دى حماس تس��مح للدوحة بالتوس��ط لتطويق 

املواجهات العسكرية.
وخالصة القول هي أنه رغم التباين في التقديرات 
اإلس��رائيلية بش��أن تداعيات وانعكاسات احلملة التي 
تتع��رض له��ا قطر عل��ى مصال��ح الكي��ان الصهيوني، 
فإنه��ا تتفاوت بن حتديد أّي من إس��رائيل أو إيران هو 

املستفيد الرئيسي من هذه احلملة.
ومما يبعث على األسى حقيقة أنه لو دار في أروقة 
صن��ع الق��رار في ال��دول اخلليجي��ة -التي ش��ّنت هذه 
احلمل��ة على قط��ر- نقاش ج��ّدي وموضوعي يس��تند 
إلى مرجعية استراتيجية وقيمية وأخالقية، ملا أقدمت 
على م��ا أقدمت عليه. فلو جتاوزن��ا حقيقة أنه ال يوجد 
مس��ّوغ موضوعي يبرر احلملة، فإنه ال ميكن تصور أن 
تتبنى أّي منظومٌة سياسيٌة عربيٌة استراتيجيًة جتني 

عوائدها حصرياً إسرائيل أو إيران.{

بين مرسي السجين
.. ومرسي الرئيس

استقباالً لشهر حزيران من كل عام، جتد سلطة 
االنقالب العس��كري ف��ي مصر، وقد أش��علت املواقد 
ومدت املوائ��د للحديث ع��ن إعدام الرئيس األس��ير 

محمد مرسي.
فعلت ذل��ك في األع��وام الثالث��ة املاضية، ففي 
2015  س��ّربت على نطاق واس��ع، أنباء عن صفقة 
)وهمي��ة( تش��ارك فيها كل من تركيا والس��عودية، 
مبقتضاه��ا يتم إلغاء عقوبة إعدام الرئيس مرس��ي 

ونقله إلى اإلقامة في تركيا.
ثم ف��ي التوقيت ذاته من الع��ام التالي 2016، 
بع��ض  م��ع  إياه��ا،  الصفق��ة  ع��ن  احلدي��ث  ع��اد 
التعدي��الت، فقد نش��ر إعالم السيس��ي أن »االتفاق 
الترك��ي املص��ري، املتوق��ع ظه��وره قريباً بحس��ب 
صحيفة تودايز زم��ان التركية، ينص على اعتراف 
تركيا بإدارة السيس��ي مقابل ع��دم إعدام اإلخوان. 
ومت��ارس اململك��ة الس��عودية دور الوس��اطة ف��ي 
ه��ذا االتف��اق ال��ذي يش��مل أيض��اً ع��ودة العالقات 
الدبلوماسية بن أنقرة والقاهرة. ونقل التقرير عن 
مس��ؤولن قريبي الصل��ة بامل��داوالت واملفاوضات 

احلالية أن البلدين على وشك إبرام اتفاق«.
علق��ت على ذل��ك س��ابقاً بأنه ال تفس��ير عندي 
لهذه الرياح »املوس��مية« س��وى أنها تهب في إطار 
موج��اٍت م��ن التس��ريبات االس��تخبارية، احململ��ة 
بأتربة الفزع، وجراثيم التخويف؛ اس��تباًقا حللول 
ذكرى جرمية االنقضاض على السلطة، من ِقَبْل ذلك 
التش��كيل العصابي، املدعوم دولياً، املمول إقليمياً، 

احملمول فوق ظهور نخب، قّررت أن تنحط.
وف��ي ه��ذا املوس��م، تخ��رج حناج��ر سيس��ّية 
يتس��اقط منها الص��دأ، معلن��ًة، عقب ح��ادث املنيا 
اإلرهابي: حان وقت إعدام »اإلخوان« في السجون، 
على وقع أش��رس حمل��ة تنكيٍل بس��كان الزنازين، 
بلغت من اخلّس��ة والبش��اعة أنها اس��تفّزت بعضاً 

ممن شاركوا وحّرضوا على الرئيس املنتخب.
الالف��ت هن��ا أن األص��وات التي تتح��دث، على 
اس��تحياء عم��ا يج��ري، متع��ن ف��ي التركي��ز عل��ى 
»مرس��ي الس��جن«، ال »الرئيس األس��ير«، وهو ما 
جت��ده بدرجة أقل، في حمالت التعاطف اإلنس��اني 
م��ع أحقية أهل الزنازي��ن في معامل��ٍة أفضل، وهذا 
كله جّيد ومحمود، غير أنه من زاوية أخرى، يسهم، 
بقص��د أو ب��دون قصد، ف��ي حتويل موض��وع مصر 
األساس من قضيٍة سياس��ية شديدة الوضوح إلى 
مسألة إنسانية وحقوقية، تتعلق بتحسن ظروف 

السجن، وترقية أساليب التعامل.
وم��ن ب��اب تنش��يط الذاك��رة، املتواطئ��ة ف��ي 
محم��د  الس��جن  ليس��ت  القضي��ة  ف��إن  الغال��ب، 
مرس��ي، وإمن��ا هي قضي��ة فعل سياس��ي إجرامي، 
توّش��ح بالرداء العس��كري، وأجه��ض جترية حكم 
دميقراط��ي، وأعط��ب ث��ورًة، وألقى بها ف��ي جحيم 

مستعر.
وعلى ذلك، يصبح حتويل دفة الكالم إلى جزئية 
»أوضاع الس��جن غير اإلنسانية« مبثابة تهّرٍب من 
أصل املوض��وع وجوه��ر احلكاية، ورضوخ��اً ألمٍر 
واق��ع، يتمتع بترس��انٍة هائل��ٍة من الق��درة املادية، 
لكنه منعدم القوة األخالقية، إن وضعته على ميزان 
الدميقراطي��ة والثورة، بش��هادة كثيرين ممن كانوا 
متناغمن مع عسكرة السياسة والثورة في 2013، 
قبل االنقالب وبعده، وكما وصف واصٌف من أهلها، 
ه��و الدكت��ور عمرو حم��زاوي، الذي ذه��ب في مقال 
له األس��بوع املاض��ي، إلى أنه »قب��ل انقالب 2013 
انتهج��ت معظ��م األح��زاب الليبرالي��ة واليس��ارية 
سياس��ة خالفت مبادئها الدميقراطية املُعلَنة، عبر 
رفضها مّد اليد إلى الرئيس املنتَخب، محمد مرس��ي 
وإل��ى حكومت��ه. التكتي��كات التعطيلي��ة الت��ي جلأ 
إليها »العلمانيون« رداً على سياسات اإلخوان غير 
التوافقية، وبدافع اخلشية من استيالء اإلسالمين 
على املنظومة السياسية املصرية، قذفت باألحزاب 
حتال��ف  أحض��ان  إل��ى  واليس��ارية  الليبرالي��ة 
مكيافيلي مع املؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية 
التي كانت تس��عى إلى قطع الطري��ق على االنتقال 

الدميقراطي في مصر«.
س��تجد من يحاول إقناع��ك بأن أربع س��نواٍت 
م��ّرت ق��د ثبتت أق��دام س��لطة االنقالب عل��ى أرض 
واق��ٍع غاب��ت عن��ه معايي��ر العدال��ة واألخالقي��ة، 
وأن »الرئيس« مرس��ي م��ن قام��وس املاضي، وأن 
املتاح فقط محاولة مس��اعدة »الس��جن« مرس��ي، 
وس��يدعونك للمش��اركة في فاصٍل انتخابي عبثي، 
م��ن جدي��د، وس��يحّدثونك عن فت��ح املج��ال العام 

اقتحم العشرات من عناصر الشرطة اإلسرائيلية، 
صب��اح ي��وم األحد املس��جد األقص��ى، وانتش��روا في 
ساحاته، بالتزامن مع اقتحام عشرات من املستوطنن 

اإلسرائيلين للمسجد.
وق��ال وزي��ر الدولة لش��ؤون اإلع��الم واالتصال، 
املتح��دث باس��م احلكومة األردنية، محم��د املوفي، إن 
هذه التصرفات »االستفزازية«، متثل »انتهاكاً حلرمة 
املس��جد األقصى املبارك، ومساس��اً مبشاعر املسلمن 

في كل مكان«.
الق��وة  بصفته��ا  »إس��رائيل،  أن  عل��ى  وش��دد 
القائم��ة باالحتالل في القدس الش��رقية، تتحمل كامل 
املسؤولية عن سالمة املسجد األقصى املبارك ورّواده 

توج��ه الرئيس الس��وداني عمر 
اململك��ة  إل��ى  االثن��ن  ي��وم  البش��ير 
العربي��ة الس��عودية في زي��ارة هي 
األولى له منذ تفجر أزمة حصار قطر. 
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الس��وداني 
إبراهيم غندور إن البش��ير س��يلتقي 
املل��ك س��لمان بن عب��د العزي��ز لدعم 
مب��ادرة أمير الكويت الش��يخ صباح 

األحمد الصباح.
توق��ع  نفس��ه،  الس��ياق  وف��ي 

مس��ؤول س��وداني رفيع  في حديث لوكالة ألناضول، 
أن »يناقش البش��ير مع مس��ؤولن على مستوى عال 

في السعودية األزمة اخلليجية وكيفية جتاوزها«.
وكان الرئيس الس��وداني قد أكد في كلمة له أمس 
أمام مجموعة من ش��يوخ الط��رق الصوفية، أن بالده 
تبذل مس��اعي حميدة إلصالح ذات الب��ن بن اإلخوة 

في منطقة اخلليج.
وس��بق للبش��ير أن أك��د األس��بوع املاض��ي أثناء 
لقائه ف��ي اخلرطوم وزير الدولة للش��ؤون اخلارجية 
القطري سلطان بن س��عد املريخي، استمرار السودان 
في سعيه لتفعيل احللول الدبلوماسية وبذل اجلهود 
السياس��ية املكثفة إليج��اد احلل لألزم��ة اخلليجية«. 
وقال الرئيس الس��وداني حينها إنه »سيعمل من أجل 
جتنيب املنطقة أي منزلقات في اجتاهات س��البة قد ال 

وثقب الفضاء العام، إلى آخر هذه احملفوظات التي 
تتردد منذ »اسكيتشات حمدين 2014« حتى اآلن.

قل له��م إن االحت��الل الصهيوني يس��يطر على 
أكثر من 85% من مس��احة فلسطن، فهل نسكت عن 

الهتاف »فلسطن عربية«؟{

م��ن املصل��ن وك��وادر إدارة أوق��اف القدس وش��ؤون 
املس��جد األقصى املب��ارك، وفق��اً اللتزاماته��ا مبوجب 

القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي«.
ودع��ا الوزي��ر األردن��ي إس��رائيل إل��ى »التوق��ف 
الف��وري عن مث��ل ه��ذه التصرف��ات التي تس��يء إلى 
اجلهود التي تبذل للتوصل إلى تس��وية وسالم عادل 
وشامل يضمن العدالة للفلسطينين واألمن إلسرائيل 
على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 
العربي��ة، كذلك فإنها تقّوض اجلهود الدولية املبذولة 

الستئناف املفاوضات بن إسرائيل والفلسطينين«.
ويعكت��ف آالف املصلن في املس��جد األقصى منذ 

عدة أيام مبناسبة العشر األواخر من شهر رمضان.
الق��دس،  مدين��ة  وتش��هد 
وخاصة وسط املدينة ومحيط 
البلدة القدمية وأسوار املسجد 
األقصى، توتراً منذ مس��اء يوم 
تنفي��ذ  أعق��اب  ف��ي  اجلمع��ة، 
عمليت��ي  فلس��طينين  أربع��ة 
إطالق نار وطع��ن قرب منطقة 
»ب��اب العم��ود«، م��ا أدى إل��ى 
مقتل شرطية إسرائيلية وثالثة 

من منفذي العمليتن.{

حتمد عقباها«.
وكان غن��دور قد جدد يوم اجلمعة املاضي موقف 
ب��الده وحرصها عل��ى إص��الح ذات بن م��ن وصفهم 
باألش��قاء في دول اخلليج، من خالل دعمه ومساندته 

مبادرة أمير دولة الكويت.
وق��ال خالل لقائه ف��ي مكتبه مع س��فيري دولتي 
اإلم��ارات ومص��ر والقائم باألعم��ال باإلنابة لس��فارة 
الس��عودية باخلرط��وم، إن الس��ودان ينظ��ر ملنظومة 
دول مجل��س التع��اون اخلليجي باعتباره��ا منوذجاً 

للتضامن والوحدة العربية.
يذكر أن اخلارجية الس��ودانية كانت قد أصدرت 
بيان��اً عقب إع��الن الس��عودية واإلم��ارات والبحرين 
ف��رض احلص��ار عل��ى قط��ر، دع��ت في��ه إل��ى »تهدئة 

النفوس والعمل على جتاوز اخلالفات«.{

األردن يدين االنتهاكات بحق »األقصى« 
ويدعو إسرائيل إلى وقفها فورًا

الرئيس البشير يزور السعودية
لدعم مبادرة أمير الكويت

بقلم: وائل قنديل
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المواقف الدولية بشأن األزمة في الخليج... إجماع على الحل السلمي وتضارب أميركي
املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

أعلن��ت كٌل م��ن الس��عودية واإلم��ارات والبحري��ن 
ومص��ر، صب��اح اخلام��س م��ن حزي��ران 2017، قط��ع 
العالق��ات الدبلوماس��ية والقنصلي��ة م��ع قط��ر، وإغالق 
املنافذ البرية والبحرية واجلوية معها، ومنع العبور في 
أراضيها وأجوائها ومياهها اإلقليمية، ومنع مواطنيها من 
الس��فر إلى قطر، وإمهال املقيمن والزائرين من مواطنيها 
فت��رًة مح��ّددًة ملغادرته��ا، ومنع املواطن��ن القطرين من 
دخول أراضيه��ا، وإعطاء املقيم��ن والزائرين منهم مهلة 

أسبوعن للخروج.
وفور إعالن هذه اخلطوة غير املسبوقة في التعاطي 
اخلليجي، بدأ الس��باق باجتاه اس��تمالة أكبر عدٍد ممكٍن 
م��ن دول املنطق��ة والعال��م ب��ن أط��راف األزم��ة. وبينما 
جنح��ت الس��عودية واإلم��ارات ف��ي دف��ع دوٍل صغي��رة 
وهامش��ية إلى االنضمام إليها في مقاطعة قطر، وس��يلًة 
إلجباره��ا عل��ى اخلض��وع، تعاط��ت الق��وى اإلقليمي��ة 
والدولي��ة الكب��رى األخ��رى، إذا اس��تثنينا التضارب في 
املوقف األميركي، مبس��ؤوليٍة أكبر جت��اه األزمة، وطالب 

أكثرها بحلها من طريق احلوار.
أميركا.. تضارب يعقد املشهد

ج��اءت ردة الفع��ل األولي��ة عل��ى األزم��ة م��ن وزير 
اخلارجي��ة األميرك��ي، ريك��س تيلرس��ون، ال��ذي طالب 
أثن��اء زيارت��ه أوس��تراليا، بض��رورة حل األزم��ة بطرق 
س��لمية. لك��ّن املوقف األميرك��ي دخل بعد ذل��ك في حالٍة 
من الغم��وض والتضارب، عندما نش��ر الرئي��س دونالد 
ترام��ب تغري��دًة على حس��ابه عل��ى »توتير« ف��ي اليوم 
التال��ي، تبنى فيه��ا مواقف الدول احملاِص��رة، وأكد أّن ما 
حص��ل إحدى ثم��ار زيارته للمنطقة، في إش��ارة إلى قمة 
الرياض التي طالب فيها ببذل مزيد من اجلهود ملواجهة 
ما س��ّماه »اإلرهاب اإلس��المي بكل أش��كاله«، مشيراً إلى 
حركة املقاومة اإلس��المية )حماس(، إلى جانب تنظيمي 
القاعدة وداعش. وقد امتد التناقض في املوقف األميركي 
ليشمل وزارة الدفاع )البنتاغون( التي أشادت باجلهود 
الت��ي تبذله��ا قط��ر ف��ي محاربة متوي��ل اإلره��اب. وكان 
ترامب نفس��ه قد أعلن في مؤمت��ر الرياض أن قطر حليف 

استراتيجي في مكافحة اإلرهاب.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن التض��ارب ف��ي مواق��ف إدارة 
ترام��ب بدا كأنه انتهى مع تكلي��ف وزارة اخلارجية ملف 
إدارة األزم��ة اخلليجي��ة، فإن��ه بع��د أقل من س��اعٍة فقط 
على تصريح تيلرس��ون بتخفيف احلصار عن قطر وحل 
األزمة باحل��وار، عاد ترامب ليتهم قطر »بتمويل اإلرهاب 

وعلى أعلى املستويات«، ورأى أن اخلطوات التي تقودها 
الس��عودية ض��د قطر »صعب��ة ولكنها ضروري��ة«، وبدا 
ترامب كأنه يقّوض موقف وزير خارجيته وصدقيته في 

حّل األزمة.
أك��دت تصريح��ات ترامب وجود انقس��اٍم عميق في 
إدارته ب��ن التيار الواقعي الذي متثله وزارتا  اخلارجية 
والدفاع، ويح��رص على احملافظة عل��ى وحدة التحالف 
الدول��ي ال��ذي تقوده واش��نطن ف��ي احلرب ض��د تنظيم 
داع��ش، وال��ذي تع��د قطر ج��زءاً أساس��ياً منه وش��ريكاً 
اس��تراتيجياً في��ه، وب��ن تيار ش��عبوي ي��رى كّل ما هو 

إسالمٌي إرهابياً، وكّل عمٍل خيرٍي متويالً لإلرهاب.
متنح تصريحات ترامب غطاًء للحصار، فيما تسعى 
املؤسسة األميركية، ممثلًة باخلارجية والدفاع للتوصل 
إل��ى ح��ّل، ال س��يما أّن ثّم��ة تقدم��اً ف��ي امللفات ب��ن قطر 
وأميركا، مبا ف��ي ذلك موضوعات متعلقة مبلفات متويل 
اإلرهاب. وال ُيس��تبعد أن يؤدي االجتاهان السائدان دوَر 
»الشرطي الس��يئ« و»الشرطي اجليد« في الضغط على 
قطر، بشكل يتجاوب مع أهداف احلصار. ومن هنا، تكمن 

أهمية متابعة ما يجري في واشنطن في هذه املرحلة. 
توازن املواقف األوروبية.. 

ب��دا املوق��ف األملاني م��ن األزمة اخلليجي��ة صريحاً 
وواضح��اً؛ إذ طالب وزي��ر  اخلارجية األملان��ي، غابرييل 
زيغمار، بض��رورة رفع احلصار املفروض على قطر، ألنه 
يض��ّر جهود محارب��ة اإلرهاب. وقد ج��اء املوقف األملاني 
من األزمة، في جزٍء منه، ردة فعٍل على سياسات الرئيس 
ترام��ب ف��ي منطقة اخللي��ج وجت��اه االحت��اد األوروبي، 
حي��ث أخ��ذت أملاني��ا حت��اول القيام ب��دوٍر أكث��ر فاعلية 
دولي��اً من خالل البوابة األوروبية، خصوصاً بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروب��ي، وفوز إميانويل ماكرون 
برئاس��ة فرنس��ا. واتضح ذلك امليل في الس��لوك األملاني 
في تصريحات زيغمار لصحيفة هاندلس��بالت األملانية، 
تعليق��اً على األزمة اخلليجي��ة؛ إذ قال إن انتهاج مثل هذا 
األس��لوب »الترامبي« )بتعبي��ره( في التعام��ل مع قطر 
»يش��كل خطورًة كبيرًة جداً في منطقة هي في األس��اس، 
مش��حونة باألزمات، وإن االس��تمرار ف��ي التصعيد ليس 

في مصلحة أحد«.
أم��ا فرنس��ا، فق��د دعت إل��ى حل اخل��الف اخلليجي 
باحل��وار، إذ أع��رب الرئي��س ماك��رون تأيي��د ب��الده كّل 
املب��ادرات الداعمة لتعزي��ز التهدئة. وأب��دى بياٌن صادٌر 
عن الرئاس��ة الفرنس��ية عزم باريس على القيام مبساٍع 
وجهوٍد من خالل التشاور مع الدول الصديقة إليجاد حل 

لألزمة. وكان وزير اخلارجية الس��عودي، عادل اجلبير، 
زار فرنس��ا وأملاني��ا، للحص��ول عل��ى دعمهم��ا خلط��وة 
محاص��رة قط��ر، إال أن��ه وجد ص��دوداً كبي��راً، خصوصاً 
في برل��ن. ولذلك كانت احملط��ة اخلارجية األولى لوزير 
اخلارجي��ة القط��ري، محم��د بن عب��د الرحم��ن آل ثاني، 
والتق��ى فيها وزي��ر اخلارجي��ة األملاني الذي أك��د مجدًدا 
رفض بالده احلص��ار املفروض على دول��ة قطر، واعتبر 
قط��ر ش��ريكاً اس��تراتيجياً في مكافح��ة اإلره��اب، وأنها 
طرٌف مه��ٌم في التحالف الدولي ملواجه��ة تنظيم داعش، 

وأن إضعافها هو إضعاف لتلك احلرب. 
املواقف اإلقليمية.. فرص ومخاطر

تلقفت إيران الهجمة اإلعالمية على قطر منذ بدايتها 
في 24 أي��ار 2017، باعتباره��ا فرصًة لتقوي��ة مواقفها 
في مواجهة الس��عودية، خاصة أّنه��ا عّدت قمة الرياض 
موّجه��ة ضدها، كما رأت أّن األزمة اخلليجية من إفرازات 
هذه القمة وزيارة ترامب الس��عودية. لذلك بادر الرئيس 
اإليراني حس��ن روحان��ي، إلى االتص��ال بأمير قطر متيم 
بن حمد آل ثان��ي بتاريخ 27 أيار 2017، حتدث فيه عن 
أهمية احل��وار املتكافئ ب��ن الدول املطلة عل��ى اخلليج. 
ومع انتقال الهجمة من املس��توى اإلعالمي إلى املستوى 
الدبلوماس��ي وإغ��الق احل��دود م��ع قط��ر، أع��رب احتاد 
املصّدري��ن الزراعين اإليرانين اس��تعداد إي��ران لتزويد 
قط��ر باملواد الغذائية، بدالً م��ن التي كانت تصل إليها من 
طريق ال��دول اخلليجية، وخاصة الس��عودية. وفي 11 
حزي��ران 2017، أرس��لت إيران إلى قطر خم��س طائراٍت 

حتمل أطناناً من اخلضروات والفواكه.

وتس��تعد إيران للحصول على أكبر مكاس��ب ممكنة 
من األزمة اخلليجية، اقتصادياً وسياس��ياً؛ إذ س��تصبح 
الس��وق القطرية التي تس��تورد ما قيمته أربعة مليارات 
دوالر م��ن امل��واد الغذائي��ة س��نوياً، منفذاً مهم��اً لتصدير 
املنتجات الغذائية والبضائ��ع اإليرانية األخرى، وهو ما 
س��يرفع حجم التبادل التجاري بن إيران وقطر، الذي ال 

تتجاوز قيمته حالياً 300 مليون دوالر.
أم��ا تركي��ا فق��د عم��دت مباش��رًة بع��د قط��ع الدول 
اخلليجي��ة الثالث عالقاتها مع قطر، إل��ى محاولة القيام 
بدور الوس��يط حل��ل األزم��ة الدبلوماس��ية، فق��د أجرى 
الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغ��ان، وه��و الرئيس 
احلال��ي ملنظم��ة التعاون اإلس��المي، محادث��اٍت هاتفية 
مع أمير قطر وملك السعودية وأمير الكويت، عرض فيها 
املس��اعدة حلل األزمة. لكّن الدول الت��ي فرضت احلصار 
لم تتج��اوب مع املبادرة التركية، واس��تمرت في حملتها 
اإلعالمية والدبلوماسية واالقتصادية على قطر. فانتقلت 
تركي��ا إل��ى دع��م احللي��ف القط��ري، بتس��ريع تصديق 
اتفاقيات عس��كرية س��ابقة بن الدولت��ن؛ فعقد البرملان 
الترك��ي جلس��ًة طارئًة ف��ي 7 حزي��ران 2017 لتصديق 
معاهدٍة تس��مح لتركيا بإقامة قاعدة عس��كرية في قطر. 
وعل��ى الصعي��د االقتصادي، س��ارعت تركيا إل��ى تزويد 
قط��ر بالبضائع واملنتجات الغذائية التركية األساس��ية. 
وقد مّث��ل الدعم التركي لقطر عامَل توازٍن مهٍم في األزمة، 
واعتبر الرئيس التركي أن قرار إقامة قاعدة عسكرية في 
قط��ر يهدف إلى حماي��ة منطقة أمن اخلليج بش��كل عام، 

وأنها ليست موجهًة ضد أي دولة خليجية.{

حماس واألزمة الخليجّية.. الواقع الحرج والخيارات المطروحة
 تواجه حرك��ة حماس واقعاً جدي��داً ومريراً هذه 
األيام -في ظل مس��تجدات األزم��ة اخلليجية- يقذف 
به��ا ف��ي أت��ون خي��ارات بالغ��ة احل��رج والصعوبة، 
ويدلف بها إلى مرحلة جديدة لن تستطيع معها الفرار 
من تلبية استحقاقاتها، في ظل العاصفة األخيرة التي 

هّبت عليها من غير حسبان.
تطورات الواقع

ل��م تتوق��ع حم��اس يوم��اً أن يس��تبد به��ا القلق 
لوجود بعض قياداتها وكوادرها األساس��ية في قطر، 
فق��د كان االحتض��ان القط��ري الكبير للحرك��ة عنصر 
أم��ان وركي��زة اس��تقرار اس��تثمرته حماس في نش��ر 

أش��رعتها السياس��ية، وبناء عالقاتها اإلقليمية طوال 
املرحلة املاضية.

فعل��ى م��دار س��نوات خل��ت؛ متّكنت حم��اس من 
التكّيف مع متغيرات الواق��ع اإلقليمي العربي في ظل 
هبوب رياح الثورات العربية، واجتازت -مع كثير من 
اخلس��ائر- منعطفات حادة أرهقتها ومّست وجودها 
وحتالفاته��ا وإمكانياته��ا، إال أن األزم��ة الراهنة التي 

تواجهها تبدو أشّد صعوبة في تاريخ احلركة.
للم��رة األول��ى منذ تأس��يس حم��اس يطب��ق فّكا 
الكماش��ة على رقبته��ا، لتواج��ه أزمة داخلي��ة وأزمة 
خارجي��ة على الس��واء، وجتد نفس��ها أم��ام تطورات 

متالحقة أش��به م��ا تك��ون بالعاصفة الهوج��اء، دون 
أن متل��ك م��ن أوراق الق��وة املنيع��ة، ما يثّب��ت أقدامها 

ويحملها إلى بّر األمان.
داخلي��ة  أزم��ات  حم��اس  تواج��ه  الداخ��ل،  ف��ي 
متفاقم��ة على املس��توى املعيش��ي واحليات��ي ألهالي 
غزة، وزادتها ارتباكاً إجراءاُت الس��لطة الفلس��طينية 
األخيرة بش��أن إمدادات الكهرباء والدواء، في س��ياق 
الصراع السياس��ي احملت��دم بينهما، وها ه��ي تواجه 
أزم��ة خارجي��ة من العي��ار الثقي��ل يبدو أنه��ا لم تكن 

مطلقاً في احلسبان.
ح��ن أطل��ق الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترم��ب 
تصريحاته الت��ي زّج بها حماس ف��ي خانة املنظمات 
اإلرهابي��ة أم��ام بع��ض الق��ادة الع��رب ف��ي الرياض 
مؤخ��راً، اعتق��دت حماس أن األم��ر ال يع��دو تصريحاً 
اعتيادي��اً أو ش��طحة عاب��رة كغيره��ا من الش��طحات 
املعهودة في عالم السياس��ة، إال أن األمر لم يكن كذلك 

على اإلطالق.
فوجئت حم��اس باألزمة اخلليجية التي وضعت 
طرد حماس من قطر في صدارة أجندة احلل املطروحة 
بشأنها، وُصدمت مجدداً بتصريحات وزير اخلارجية 
الس��عودي عادل اجلبير الذي اتهمه��ا فيها باإلرهاب، 
قبل أن يختتم وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي أنور 
قرق��اش األمر بقول��ه إن وجود حماس ف��ي قطر ميثل 

مشكلة للمنطقة.
سياس��ياً  مخطط��اً  أن  حم��اس  أدرك��ت  وهك��ذا، 

مرسوماً يجري تنفيذه بدقة متناهية هذه األيام، وأن 
واقعاً جدي��داً تتم صناعته في املنطق��ة، وأن األحداث 
املتالحقة التي تعصف بالعالقات العربية/العربية، 
حتشرها متاماً في الزاوية وتضع ظهرها إلى احلائط، 
وجوده��ا  ومراجع��ة  بح��ث  إع��ادة  عل��ى  وجتبره��ا 
ومتوضعها السياسي على املستوى اخلارجي، فضالً 

عن خياراتها الفلسطينية الداخلية. 
ووس��ط املعطي��ات الس��الفة، وف��ي ظ��ل البيئ��ة 
اجلدي��دة املعادي��ة حلم��اس الت��ي تتش��كل بوضوح 
ف��ي املنطقة العربي��ة؛ تعيش حماس الي��وم وضعاً ال 
حتس��د عليه، وتتضاءل أمامها اخلي��ارات إلى درجة 

غير مسبوقة.
وما يؤلم حم��اس أن احلصار املفروض على غزة 
ق��د بلغ درج��ة غير مس��بوقة أورث��ت معاناة قاس��ية 
ف��ي حي��اة الن��اس، وأعطب��ت العدي��د م��ن املج��االت 
والقطاع��ات احليوي��ة، واقترب��ت باألوض��اع من حّد 

الكارثة واالنهيار.
وم��ع ذلك؛ ف��إن مخ��زون الصب��ر والعن��اد الذي 
متيزت به حم��اس والق��وة العس��كرية واألمنية التي 
متلكه��ا في غزة، منحا احلركة مزيداً من االس��تمرارية 
والقوة الدافعة طوال الس��نوات املاضية التي ش��هدت 

إسقاط حكم اإلسالمين وتشديد احلصار على غزة.
م��ا تواجه��ه حماس ه��ذه األيام جاء ف��ي توقيت 
بالغ السوء، فالوضع اخلارجي املتردي يتأسس على 
وضع داخلي حرج ف��ي غزة، في الوقت الذي تتربص 
في��ه إٍس��رائيل الدوائر بحم��اس وحكمها ف��ي غزة، وال 
تخف��ي اس��تعداداتها للمواجه��ة القادمة الت��ي يراها 
العديد من قادتها السياس��ين والعسكرين واألمنين 

قريبة وحتمية.
السيناريوهات احملتملة

واحل��ال كذل��ك، ف��إن حم��اس ت��درك أن األزم��ة 
اخلليجية قد تضّيق اخلناق عليها إلى أبعد حّد، إال أن 

بقلم: مؤمن بسيسو

وزيرا خارجية روسيا وقطر
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قطر: ال مفاوضات مع الدول المقاطعة قبل رفع الحصار
ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة القطري الش��يخ محمد بن 
عب��د الرحم��ن آل ثان��ي إن ب��الده »لن تتف��اوض« مع 
الدول التي قطعت العالق��ات معها واتخذت إجراءات 

ضدها »ما لم تقم برفع احلصار عنها«. 
حل��ل  التف��اوص  بش��أن  س��ؤال  عل��ى  ورداً 
األزم��ة اخلليجي��ة، ق��ال آل ثان��ي، ف��ي تصريح��ات 
للصحفي��ن بالدوحة، إن »قط��ر حتت احلصار وليس 
هن��اك تف��اوض.. عليه��م رف��ع احلص��ار حت��ى تب��دأ 

املفاوضات«. 
وأض��اف أن »رفع احلصار، هو الش��رط املس��بق 
حتى ميضي أي ش��يء قدماً«، مش��يراً إل��ى أنه »حتى 

اآلن لم نشهد أي تقدم بشأن رفع احلصار«. 
وأكد أن »املفاوضات )حال بدئها( يجب أن تقوم 
على أسس قوية«، مشدداً على أن »الشؤون الداخلية 
لقط��ر غير قابل��ة للتفاوض مبا في ذلك مس��تقبل قناة 
اجلزي��رة«. وأوضح وزير خارجي��ة قطر أن بالده »لم 

تتلق بعد أي مطالب من دول احلصار«. 
وكان وزي��ر خارجي��ة قط��ر ق��د أع��رب، الس��بت 
املاضي، عن اس��تغرابه من قيام السعودية واإلمارات 
والبحرين بفرض »إجراءات جائرة« على بالده، دون 

أن يكون لهم مطالب واضحة. 
اخلارجي��ة  وزي��ر  تصريح��ات  عل��ى  وتعليق��اً 
الس��عودي عادل اجلبير بأن بالده تعمل مع شركائها 
على إص��دار قائمة ش��كاوى وتس��ليمها للدوحة، قال 
آل ثان��ي إن مطالب تلك الدول »ليس��ت واضحة حتى 
اآلن، فق��د ب��دأت مبطالب وحديث ع��ن خالف خليجي 
يجب عدم تدويله، ووصلت ملطالب ستسلم للواليات 
املتح��دة، واآلن حتول��ت إل��ى قائم��ة ش��كاوى س��يتم 

إعدادها«. 
واعتب��ر أن اخل��الف مبن��ي عل��ى أخب��ار مفبركة 
وعل��ى جرمية قرصن��ة في وكالة األنب��اء القطرية 24 
أيار املاضي ومطالب ليست جاهزة لديهم يستطيعون 
تسليمها حتى اآلن«، في إش��ارة إلى »اختراق« موقع 
الوكال��ة القطري��ة وبث كلمة منس��وبة إل��ى أمير قطر 
الش��يخ متيم بن حمد آل ثاني، هاجم فيها السعودية 

واإلمارات، قبل نفيها في وقت الحق.
كما أش��ار إلى »هشاش��ة األس��اس الذي يقيمون 

عليه ه��ذه اإلجراءات اجلائرة 
الدول��ي  للقان��ون  واملخالف��ة 
ض��د دول��ة قط��ر وش��عبها«. 
وقال اجلبي��ر إن بالده »تعمل 
الش��كاوى  م��ن  قائم��ة  عل��ى 
بشأن قطر وستقدمها للدوحة 
موع��د  حتدي��د  دون  قريب��اً«، 
بعينه. وسبق أن أعلن السفير 
واش��نطن،  ل��دى  اإلمارات��ي 
يوس��ف العتيب��ة، أنه س��يتم 
»تسليم الئحة مطالب محددة 

من قطر إلى واش��نطن قريباً«. وفي 5 حزيران اجلاري 
قطعت الس��عودية واإلم��ارات والبحري��ن إضافة إلى 
مصر عالقاتها م��ع قطر، وفرضت الثالث األولى عليها 
حصاراً برياً وجوياً، التهامها »دعم اإلرهاب«، وهو ما 

نفته األخيرة. 
حمل��ة  تواج��ه  أنه��ا  عل��ى  الدوح��ة  وش��ّددت 
»افت��راءات« و»أكاذيب« تهدف إلى فرض »الوصاية« 

على قرارها الوطني.{

النتيجة الحتمّية إلعراض أمتنا عن دينها
امل��رأة العربية ف��ي عّمورية: إلَيّ بعمورية، فس��اق إليها اجلي��ش العرمرم وفتحها 
واس��تنقذ املرأة املس��تغيثة. وأين نحن من الس��لطان الفاحت للقسطنطينية حتقيقاً 
لنبوءة الرس��ول، ومن الس��لطان عبد احلميد وهو يرفض املؤام��رة الرخيصة على 

فلسطن؟!
لقد قبلنا مؤامرة أعداء األُّمة من دول الغرب احلاقدة وأمثالهم من ُعّباد العجل 
اليه��ود نحن العرب واألت��راك، خاّصًة في هذا العصر، فنادوا ه��م جهالة بالقومية 
الطورانية ونادينا نحن بالقومية العربية اخلالية من أي َدَس��ٍم ديني، وشكَّلوا في 
ظ��الل هذا الغباء أحزاب: تركي��ا الفتاة، واالحتاد والترقِّي.. وش��كلنا نحن باملقابل 
جهال��ًة وبالهًة أح��زاب: العه��د والعربية الفت��اة، فتدابرنا واس��تعّنا نحن وإياهم 
بالعس��اكر األوروبي��ة لنص��رة أفكارنا اجلاهلي��ة، فحاربنا بعضن��ا حتت ظاللهم، 
فخس��رنا جميعاً وس��قطنا كلنا، ومن ثم تنابذنا فانفصمت ُعرى الوحدة وَس��َقَطْت 

اخلالفة ورَقّ الدين وبهَت اليقن.
لق��د أضحينا اليوَم كما أضحين��ا باألمس خير أُّمٍة أُخِرَج��ت للناس، وحتّررنا 
من ربقة نفوس��نا وسيطرة أعدائنا فِشْدنا احلضارة السامقة وفتحنا البالد املُغلقة 
لننقل إليها نور اإلس��الم وس��مَوّ األخالق وِبَرّ اآلدمية، وإذا ُسلَِب اإلسالم العامل من 
ين ال فقه وال مدني��ة، وال تقّدم وال  املعادل��ة، ُعدنا جاهلين متنازعن ُمش��رذمن أُمِّ
ِرفع��ة، ب��ل ُنقاتل بعضنا بعضاً على أتفه األس��باب، وبدس��ائس غيرنا من أعدائنا 

احلاقدين كما هو حالنا اآلن.
لقد وضحت األمور اليوم وباَن املخبوء وانفضح املستور، إذ إّن نتيجة ُكِلّ ذلك 
هْجُر اإلس��الم مبدأً للتطبيق والتنفيذ، وس��قوٌط ألمتنا وانخذال، َوَضعًة لش��عوبنا 
ومس��كنة، وِذّلة لنا جميعاً وانكسار، حتى أصبح األخ ضد أخيه والُقْطر ضد جاره 
والقبيل��ة حتم��ل الصمص��ام لتذب��ح األخرى!! واملس��تفيُد م��ن كل ذل��ك األعداء من 
الغرب والصهاينة، خاصة الذين حاربوا اإلس��الم وما زالوا يحاربونه، واغتصبوا 
فلسطن إلى درجة أْن أصبح العرب اليوم من أبناء هذه األمة الكرمية يوالون - إالّ 
َم��ْن َرِحَم الل��ه – أعداء الله ويحاربون إخوانهم في الدي��ن والعروبة لصالح أولئك 

الغزاة املعتدين.
أم��ا املقاومة املتمّثلة صدقاً بحم��اس وأمثالها، فهي حّقاً الت��ي رفع ويرفع بها 
الرأَس ُكُلّ مس��لم صادق وكل عربي ش��هم، فهم الذين يحاربون الصهاينة وحركة 
التغريب، ويسعون إلى عودة األُّمة إلى سابق عهدها موّحدة الكلمة منيعة اجلانب 

مرفوعة الهامة خّفاقة الراية نائفة اخلالفة.{

ٍك وتنازع وصراع،  إن ما صرنا إليه من ضعٍف وِذّلة وضياٌع، وأُْلنا إليه من َتفكُّ
ه��و أمر طبيع��ي ونتيجة حتمية مِلا اقترفته أيدينا نحن املس��لمن عرباً وعجماً قبل 
عّدة قرون، وال سيما أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، من إعراض 
ع��ن رابطة اإلميان والدين واالس��تبدال بها رابطة الوحل والط��ن، واحلبُل من بعُد 
على اجلّرار وقد يكون القادم أسوأَ وأشنع ال سمح الله، فمن يزرِع الشوك ال يحصد 
به ِعنباً، نس��أل الله بن��ا وببالدنا الرحم��ة، وأْن ال يأخذنا بتقصرين��ا وال مبا فعله 

السفهاء مّنا.
ألم يقل جل وعال: <واعتصموا بحبل الله جميعاً وال تفرَّقوا>، ويقول الرسول 
|: )املس��لُم أخ��و املس��لم ال يظلم��ه وال يخذل��ه وال يحق��ره وال ُيْس��لِمه(، أولم يقل 
تعال��ى: <وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمّس��ُكُم النار> ويقل رس��وله عليه الصالة 
والس��الم: )وكونوا عباَد اللِه إخواناً(، أولم يقل س��بحانه: )يا أيه��ا الذيَن آمنوا إْن 
تطيع��وا فريقاً من الذي��َن أوتوا الكتاب يرّدوكم بعد إميانكم كافريَن( ويقل رس��وله 
| وهو يرى في يد عمر صحيفة من التوراة: )أْلِقها يا عمر، فوالله لو كان موس��ى 

)وفي رواية وعيسى( حيَّن بن أظهركم ملا ملكا أالّ أْن يّتبعاني(؟!
لقد عاكس��نا كل هذه األوامر الرّبانية  والتوجيهات النبوية فاستبدلنا بِعصام 
األُخ��ّوة اإلميانية عصام العصبية اجلاهلية والعنصرية اإلقليمية، وتركنا مؤاخاة 
بعضنا بعضاً في الله وآخينا أعداء الدين من صهاينة وملحدين، وأخذنا أفكارهم، 
وعاَصينا ُعقالءنا من املرش��دين املخلصن والعلم��اء العاملن، وأطعنا أعداء األمة 
والدي��ن من أه��ل الكتاب الذين تآم��روا علينا مْكَر اللي��ل والنهار، إل��ى أن نزعوا مّنا 
مصدر القوة في نفوس��نا، حت��ى وقْفنا نحارب معه��م أهلنا وإخوانن��ا في العقيدة 

ومنعُن متزيقاً بنسيجنا وتقطيعاً بأواصرنا غفلًة وبالهة، أو عمالة وخيانة.
إنَّ ما أقوله هنا هو أمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، يراه اجلميع، 
ولك��َنّ الكثيري��ن ِمّنا ما زالوا - رغم انكش��اف األمر وافتضاح املؤامرة س��ادرين في 
غِيّهم، غاّرين في ُس��باتهم غارقن في ُخمارهم من ش��ّدة تأثير احلقد الذي توارثوه 
على اإلس��الم واملس��لمن وتاريخهم وعقيدتهم وما ترمي إليه م��ن دعوة إلى اخلير 
واملع��روف، ومناهض��ة للباطل واملنكر، وثورة على الظلم والفس��اد، واس��تنهاٍض 

للهمم وانتفاضة على الطغيان والطواغيت!!
أي��ن نحن اليوم من قولة رس��ول الل��ه | عندما َعلَِم بتمزيق كس��رى لكتابه: 
مزََّق الله ُملْكه، إذا َهلََك كس��رى فال كس��رى بع��ده؟! وَهلََك فعالً وال يزال وس��يبقى 
َّ الروم وساوس��هم بسيف خالد،  ��نَ هالكاً. ومن كلمة أبي بكر رضي الله عنه: ألُنِسّ
وقول��ة هارون الرش��يد لنكفور، وقد ح��اول أْن ميتنع عن تأدية ما للمس��لمن عليه 
: اجلواب م��ا تراه دون أن تس��معه. ومن كلمة املعتصم وقد اس��تغاثت به  م��ن حقٍّ

بقلم: د. علي العتوم

ترّك��ز قيادة احلركة في غزة إث��ر االنتخابات الداخلية 
األخيرة مينحها هامش��ًا ميكن االعتماد عليه لاللتفاف 
عل��ى األزمة احلالي��ة واخل��روج منها بأقل اخلس��ائر 

املمكنة.
من هن��ا؛ فإن خيارات حماس ف��ي مرحلة ما بعد 
الدوح��ة تبدو ضيقة إل��ى أبعد احل��دود، وتتتجه في 
تعزي��ز التحالف مع إيران ال غي��ر، ووضع كل البيض 
في س��اللها، مع ما يعنيه ذلك م��ن معاٍن ودالالت، وما 

قد يفضي إليه من آثار وتداعيات.
يب��دو الصراع الداخلي بن حم��اس وفتح الوجه 
اآلخ��ر األكث��ر وضوح��اً وارتباط��اً م��ع الص��راع الذي 
تواجه��ه حماس على املس��توى اخلارج��ي، إذ إن حّل 
أو تفكي��ك الصراع مع »أبو مازن« وفتح من ش��أنه أن 
يلقي بظالل��ه اإليجابية عل��ى األزم��ة اخلارجية التي 

تؤرق حماس هذه األيام.
وف��ي الوق��ت ال��ذي يفت��ح في��ه اس��تمرار األزمة 
م��ع »أبو م��ازن« وحركة فت��ح الطريق أم��ام مزيد من 
االس��تهداف اخلارج��ي حلم��اس، فإن بس��ط جس��ور 
التوافق معهما من ش��أنه أن يس��هم ف��ي إنقاذ احلركة 
من أزمتها اخلارجية، وانتشالها من وهدة احملنة التي 

علقت في شراكها بن عشية وضحاها.
ل��م تكن حم��اس مهيأة للتفاع��ل مع أي��ة فكرة أو 
توّجه بخص��وص تطبي��ع العالقات مع »أب��و مازن« 
وفتح في األي��ام األخيرة، فقد بلغ الصراع السياس��ي 
واإلعالم��ي بن الطرفن حداً خطيراً في اآلونة األخيرة 
عل��ى خلفية الضغوط التي مارس��ها »أبو مازن« على 
حماس لتسليم مرافق احلكم في غزة للسلطة، ومتكن 
حكوم��ة التوافق الوطني من أداء مهماتها في غزة بكل 

حرية ودون معوقات.
لك��ن حماس ق��د تكون مجب��رة اليوم عل��ى إعادة 
النظ��ر ف��ي تفكيره��ا السياس��ي ف��ي ض��وء احلقائ��ق 
اجلدي��دة والتط��ورات األخيرة الت��ي ال ميكن جتاهلها 

بأي حال من األحوال.
ق��د تفت��ح زيارة وفد حم��اس ملصر برئاس��ة قائد 
احلركة في غزة يحيى السنوار هذه األيام باباً واسعاً 
أم��ام احلرك��ة في س��بيل اس��تعادة توازنه��ا الوطني 
واس��تقرارها الداخل��ي. إذ إن الرس��ائل املصرية التي 
مت توجيهه��ا لوف��د حماس على ش��كل نصائ��ح يرتكز 
بعضها على املسارعة بإنهاء االنقسام، وقطع الطريق 
أم��ام املخطط��ات اإلس��رائيلية الت��ي تهي��ئ املس��رح 
اإلقليمي والدولي لتوجيه ضربة عس��كرية لغزة بعد 
انتهاء شهر رمضان، انتهازاً للمعطيات اجلديدة التي 
تفرزه��ا البيئة اإلقليمي��ة والدولي��ة املعادية حلماس 

حالياً.
ال شك أن املوروث الس��لبي لالنقسام الفلسطيني 
الداخل��ي بالغ العم��ق والتعقي��د، إال أن تعّقد املش��هد 
اإلقليم��ي والدول��ي ف��ي وج��ه حم��اس ينزله��ا منزل 
االضطرار القس��ري، ويجعل اقترابه��ا من »أبو مازن« 
وفت��ح أه��ون الش��رين وأخ��ف الضرري��ن م��ن وجهة 
نظره��ا، بديالً م��ن مواجهة العاصفة ب��رأس مرفوعة 

دون أي انحناء.
وفي ض��وء العالق��ة التحالفي��ة الت��ي ُيتوقع أن 
تتع��زز أكثر فأكث��ر بن حم��اس وإيران إب��ان املرحلة 
القادم��ة، ينتصب س��يناريوهان محتمالن في س��ياق 

تعاطي حماس مع استحقاقات املرحلة الراهنة:
يتمثل الس��يناريو األول في اعتم��اد حماس على 
احللي��ف اإليراني بش��كل مطل��ق، وإبقاء األم��ور على 
م��ا ه��ي علي��ه دون أي تغيي��ر، وع��دم قي��ام احلرك��ة 
باستحداث أية مقاربة سياس��ية للخروج من املأزق، 
عبر التواف��ق مع »أبو مازن« وفتح أو حتت أي ش��كل 

آخر.
وال ش��ك في أن هذا السيناريو يحمل جتاهالً كلياً 
للمتغيرات اإلقليمية والدولية احلاصلة، ويس��تجلب 
اس��تيعابها  تق��وى حم��اس عل��ى  ال  متاع��ب كب��رى 

واحتمال شدتها املتوقعة.
أم��ا الس��يناريو الثاني -وه��و األكث��ر رجحاناً- 
فيكمن في جنوح حماس نحو االس��تدراك السياسي، 
واملس��ارعة نحو عق��د صفقة توافقية م��ع »أبو مازن« 
وفتح تس��مح بعودة السلطة إلى حكم غزة من جديد، 

دون أن يعني ذلك التحلل من حتالفها مع إيران.
ومن ش��أن ذلك تخفيف ح��ّدة الضغوط اإلقليمية 
والدولي��ة الت��ي متارس ض��د احلركة إلى أق��ل درجة 
ضرب��ة  ألي  الكارثي��ة  التداعي��ات  وجتّن��ب  ممكن��ة، 

عسكرية إٍسرائيلية محتملة لغزة.
باختصار، إن حماس اليوم في س��باق مع الزمن 
للفرار م��ن العاصف��ة القادمة وت��دارك املخاط��ر التي 
التط��ورات واألح��داث األخي��رة، وه��ي اآلن  أفرزته��ا 
أمام مخاض قس��ري لتحدي��د خياراته��ا واجتاهاتها 
املس��تقبلية الت��ي ترس��م س��بل تعامله��ا م��ع البيئ��ة 
احمليط��ة، وما يترتب عل��ى ذلك من آثار وانعكاس��ات 

داخلياً وخارجياً.{

ليث شبيالت: وصف »حماس« باإلرهاب
 أسوأ من هزيمة 1967

ق��ال املعارض األردني البارز، ليث ش��بيالت، إن 
س��ابقة اعتبار البلدان العربية املقاطعة لقطر، حركة 
املقاومة اإلس��المية حماس، إرهابية، هو كارثة أعظم 

من هزمية العرب في عام 1967.
وص��ف  »فيس��بوك«،  مبوق��ع  صفحت��ه  وعل��ى 
ش��بيالت األمر بأنه احتالل إس��رائيلي للعالم العربي 
بالرميوت كنترول، دون احلاجة للتدخل العس��كري، 

فعلى حد تعبيره »عساكر العربان في خدمتها«.
وهاج��م ش��بيالت القائل��ن ب��أن إي��ران »عميلة 
للصهاينة« متسائالً: »ماذا عن الدول العربية السّنية 
الت��ي تعلن على رؤوس األش��هاد حلفها مع إس��رائيل 

ضد املقاومة؟«.
وتاب��ع: »أين مش��ايخ الفتنة الذين أفت��وا مييناً 
ويس��اراً بإباح��ة الدم��اء؟ س��كتوا س��كوت األموات، 
وأس��كتوا مالي��ن املتابع��ن معه��م، ألن ول��ي األمر ال 

ُيعصى وال ُينتَقد حتى لو تصهن«.
وأض��اف: »إن كل عال��م س��كت ول��م يداف��ع عن 
شرعية حماس التي متثل املوقف الشرعي ألمة نامت 
ونام علماؤها عن عدم شرعية حكامها لهو عالم ضال 

مضل جبان«.
ونقل��ت وكال��ة »رويت��رز« لألنب��اء تصريح��ات 
العاصم��ة  م��ن  اجلبي��ر  ع��ادل  الس��عودي  للوزي��ر 
الفرنس��ية باريس قال فيها: »لقد طف��ح الكيل، وعلى 
قطر أن توقف دعمها جلماعات مثل حماس واإلخوان 
املسلمن«، مضيفاً: »ال نهدف إلى اإلضرار بقطر ولكن 

عليها أن تختار طريقها«.
وه��ذه هي امل��رة األولى التي يذكر فيها مس��ؤول 
س��عودي بهذا املس��توى حرك��ة املقاومة اإلس��المية 
حماس كمنظمة إرهابية تتهم قطر بدعمها، إلى جانب 

جماعة اإلخوان املسلمن واحلوثين وحزب الله.{
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معصوم يحّذر األكراد
من االنفصال عن العراق

العراقي��ة  اجلمهوري��ة  رئي��س  ح��ذر 
ف��ؤاد معص��وم القوى السياس��ية ف��ي إقليم 
كردس��تان من عدم موافق��ة دول اجلوار على 
انفص��ال اإلقلي��م، فيم��ا دع��ا وزراء خارجية 
االحت��اد األوروب��ي األكراد إل��ى جتنب اتخاذ 
»خطوات أحادي��ة اجلانب«، وح��ل القضايا 

العالقة مع بغداد باحلوار.
وقال معص��وم في مقابل��ة مع صحيفة 
كردية نش��رت إن »مس��ألة االستقالل ليست 
في إجراء االستفتاء فحسب، فهناك مجموعة 
م��ن األم��ور األخ��رى التي يج��ب وضعها في 
احلس��بان«. وأضاف: »ال وجود، حتى اآلن، 
لب��وادر دع��م م��ن دول اجل��وار«. ورداً عل��ى 
س��ؤال عن مواقف بعض ال��دول التي أعلنت 
تأييده��ا االس��تفتاء وتقري��ر املصي��ر، أكد أن 

»األهم هي دول اجلوار«.
وأفاد وزراء خارجية االحتاد األوروبي، 
في بي��ان بأن االحتاد يعتقد ب��أن »املصلحة 
العامة للش��عب العراقي تتحق��ق على أكمل 
وج��ه من خ��الل احل��وار والتع��اون، ويجب 

جتنب اخلطوات األحادية اجلانب«.

مصر: حكم جديد ببطالن 
اتفاقية تيران وصنافير

 أص��درت محكم��ة القض��اء اإلداري في 
مجلس الدولة حكماً بعدم االعتداد باألحكام 
األم��ور  قض��اء  ع��ن  الص��ادرة  القضائي��ة 
املستعجلة بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة 
ببطالن اتفاقية تعي��ن احلدود البحرية بن 
مصر واململكة العربية الس��عودية التي آلت 
مبقتضاه��ا ملكية جزيرتي تي��ران وصنافير 
إل��ى اململكة، وذل��ك ف��ي الدع��وى القضائية 
املقام��ة بهذا الش��أن من احملام��ي خالد علي. 
وجاء منط��وق احلكم متضمناً ع��دم االعتداد 
باألح��كام الصادرة عن القضاء املس��تعجل، 
وم��ا ص��در أو ما س��يصدر عن��ه م��ن أحكام، 
وإس��قاط كل مس��بباتها واعتباره��ا كأن ل��م 

تكن.
وكان خال��د عل��ي قد ذكر ف��ي دعواه أن 
األح��كام الص��ادرة ع��ن القضاء املس��تعجل 
تس��تدعي احلكم بعدم االعتداد بها وإسقاط 
كل مسبباتها وزوال جميع آثارها واعتبارها 
كأنه��ا لم تكن، وطالب باالس��تمرار في تنفيذ 
أح��كام محكمت��ْي القض��اء اإلداري واإلدارية 
العلي��ا الص��ادرة ببط��الن اتفاقي��ة ترس��يم 

احلدود البحرية بن مصر والسعودية.

 
معلومات عن قتل آالف 

وجرائم مرّوعة في الكونغو
حلق��وق  املتح��دة  األمم  مف��ّوض  أعل��ن 
اإلنس��ان األمي��ر زي��د ب��ن رع��د احلس��ن أن 
ميليشيات مدعومة من احلكومة في الكونغو 

ارتكبت جرائم مرّوعة دافعها عرقي. 
ونق��ل األمي��ر زيد عن »الجئ��ن من قرى 
في منطق��ة كاموني��ا« قولهم إن ميليش��يات 
»بانا مورا ارتكبت خالل الش��هرين املاضين 
جرائ��م قت��ل بالرص��اص أو خط��ف أو حرق 
حتى امل��وت وتش��ويه، ملئات م��ن القروين، 

إضافة إلى تدمير قرى بأكملها«.
وأض��اف في خطاب أمام مجلس حقوق 
اإلنس��ان في جنيف: »ش��اهد فريق��ي أطفاالً 
بعمر ال يزيد على سنتن، بأطراف مقطوعة، 
وكثيري��ن م��ن الرضع عل��ى أجس��ادهم آثار 
إصابات بأس��لحة بيضاء وح��روق بالغة«. 
وزاد أن هذه اجلرائم تش��مل أيضاً بقر بطون 

حوامل.
ف��ي  الكاثوليكي��ة  الكنيس��ة  وكان��ت 
الكونغو ق��د أعّدت تقريراً ه��و األكثر تفصيالً 
حت��ى اآلن للعنف في البالد، أف��اد بأن قوات 
األم��ن احلكومي��ة وميليش��يات مناهضة لها 
قتلت 3383 شخصاً في منطقة كاساي، منذ 

تشرين األول املاضي.

سوريا: األميركيون 
ُيسقطون طائرة إيرانية

ارتفع��ت ح��رارة األج��واء األميركي��ة - 
الروس��ية فوق س��وريا، مع إسقاط التحالف 
الدولي طائرة مس��يرة إيراني��ة الصنع قرب 
معب��ر التنف ف��ي جنوب س��وريا، في حادث 

هو الثالث من نوعه هذا الشهر.
فف��ي ح��ادث الف��ت ه��و الثالث م��ن هذا 
القبي��ل هذا الش��هر، أعل��ن التحال��ف الدولي 
بقي��ادة واش��نطن إس��قاطه طائ��رة مس��ّيرة 
تابع��ة للق��وات املوالية لدمش��ق، في محيط 
معبر التنف جنوب س��وريا، عل��ى الرغم من 

تهديدات أطلقتها موسكو.
وأوض��ح التحالف في بيان أن إس��قاط 
»إظهاره��ا  بع��د  ج��اء  الس��ورية  الطائ��رة 
ني��ة معادي��ة واقترابه��ا م��ن مواق��ع ق��وات 

التحالف«.

الملك سلمان يعّين
 محمد بن سلمان وليًا للعهد

أصدر العاهل الس��عودي امللك س��لمان 
بن عبد العزيز؛ فجر يوم األربعاء، أمراً ملكياً 
بتعين جنل��ه األمير محمد ولي��اً للعهد؛ بدالً 
م��ن األمير محم��د بن ناي��ف ال��ذي أعفاه من 

منصبه.
ج��اء األم��ر ضم��ن حزم��ة أوام��ر ملكية 
تضمنت تعين وزير الداخلية خلفاً لنب نايف 
الذي كان يشغل نفس املنصب أيضاً، إضافة 
إل��ى تعين عدد م��ن األمراء مستش��ارين في 

الديوان امللكي وسفراء باخلارج.
ول��م تتضمن األوامر امللكي��ة تعين أحد 

في منصب ولي ولي العهد.
وجاء ف��ي نص األمر امللك��ي أنه »يعفى 
األمي��ر محم��د ب��ن نايف ب��ن عب��د العزيز آل 
س��عود من والي��ة العهد، وم��ن منصب نائب 
وزي��ر  ومنص��ب  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س 

الداخلية«.
وقضى األمر ذاته »باختيار األمير محمد 
بن س��لمان ب��ن عبد العزي��ز آل س��عود ولياً 
للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء 
مع اس��تمراره وزيراً للدفاع، واس��تمراره في 

ما كلف به من مهمات أخرى«.

طهران تحتج على 
تصريحات تيلرسون

باألعم��ال  القائ��م  طه��ران  اس��تدعت 
املصال��ح  ب��الده  متث��ل  ال��ذي  السويس��ري 
عل��ى  لالحتج��اج  إي��ران،  ف��ي  األميركي��ة 
تصريحات وزير اخلارجية األميركي ريكس 

تيلرسون حول تغيير النظام في إيران.
وف��ي تصريح نش��رته وس��ائل اإلعالم، 
قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
بهرام قاس��مي: »اس��تدعي القائ��م باألعمال 
السويس��ري الى وزارة اخلارجية لتس��ليمه 
احتجاج��اً ش��ديد اللهج��ة م��ن اجلمهوري��ة 
اإلس��المية في إيران، عل��ى تصريحات وزير 
اخلارجي��ة األميرك��ي... الت��ي تتناق��ض مع 

القواعد الدولية وميثاق األمم املتحدة«.
وكان ريكس تيلرس��ون قد أكد االسبوع 

املاض��ي امام جلن��ة الش��ؤون اخلارجية في 
مجلس النواب، ان السياسة األميركية حيال 
إي��ران تقضي »بدح��ر هيمنتها )في الش��رق 
تطوي��ر  عل��ى  قدرته��ا  واحت��واء  األوس��ط( 
اس��لحة نووية ودعم عناصر في داخل إيران 

من أجل انتقال سلمي« للنظام.

واشنطن تشدد العقوبات 
على روسيا

فرض��ت الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة 
مجموع��ة جدي��دة م��ن العقوب��ات التجارية 
على روسيا واالنفصالين في شرق أوكرانيا 

مشددة في ذلك موقفها. 
وتأتي العقوبات اجلديدة عقب اخلطوة 
التي اتخذها نواب األس��بوع املاضي لفرض 
عقوب��ات جدي��دة على روس��يا ومن��ع البيت 
األبيض من تخفيف عقوبات مرتبطة بتدخل 
موس��كو املُفت��رض ف��ي انتخابات الرئاس��ة 

األميركية في 2016 بشكل أحادي.
وأف��ادت وزارة اخلزانة الثالثاء املاضي 
أف��راداً  تس��تهدف  املُش��ددة  العقوب��ات  أن 
ومنظمات ترتبط بالنزاع املس��تمر في شرق 
تف��ي  حت��ى  مفروض��ة  وس��تبقى  أوكراني��ا 
روس��يا بالتزاماتها مبوجب اتفاقات السالم 

في 2014 و2015. 
وقال وزير اخلزانة س��تيفن منوتش��ن 
إن ه��ذه العقوب��ات »س��تبقي الضغ��ط على 
روس��يا لدفعها إلى العم��ل للتوصل الى حل 

ديبلوماسي«. 

واشنطن: مقتل شابة مسلمة 
بعد مغادرتها مسجدًا

ُصدم��ت اجلالية اإلس��المية ف��ي إحدى 
ضواحي واش��نطن بعد تعرض شابة بالغة 
17 عام��اً، للضرب حتى املوت، وإلقاء جثتها 
في بركة ل��دى خروجها من الص��الة ليالً في 

مسجد محلي.
واتهمت ش��رطة مقاطع��ة فيرفاكس في 
فرجينيا داروين مارتينيز توريس البالغ 22 
عاماً بقتل املراهقة. وأورد حس��اب الش��رطة 
على تويتر أنهم »ال يحققون في هذا اجلرمية 

كجرمية كراهية«. 
االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  لك��ن 
اش��تعلت بتعابي��ر الغضب ح��ول اجلرمية، 
الت��ي تأتي بعد سلس��لة م��ن اجلرائ��م التي 
تستهدف املسلمن في أميركا الشمالية. وقد 
عّرفها املصلون في مس��جد س��تيرلنغ، بأنها 

نابرا حسنن من بلدة ريستون.
وح��دث االعتداء ف��ي الس��اعات األولى 
ي��وم األح��د املاضي عندم��ا كان��ت مجموعة 
من الش��بان املس��لمن عائدين ال��ى منازلهم 
ليالً من وس��ط املدينة بعد أدائهم الصالة في 
منتصف الليل في املس��جد، بحسب الشرطة 

واملصلن.

بدء العمل في مستوطنة 
جديدة في الضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن 
نتنياه��و أن حكومت��ه ب��دأت حفر أساس��ات 
أول مس��توطنة جدي��دة في الضف��ة الغربية 
احملتلة منذ عش��رين عاماً، في خطوة رمزية 
عشية وصول مبعوث البيت األبيض لعملية 

السالم جاريد كوشنر.
وقال نن ياهو عل��ى تويتر: »بدأ العمل 
ف��ي املوقع، كم��ا وع��دت، لبناء املس��توطنة 
ص��ورة  التغري��دة  وتضمن��ت  اجلدي��دة«. 

للمعدات وهي حتفر في موقع صخري.
وكان ن��ن ياهو ُيش��ير إلى مس��توطنة 
»أميخ��اي« الت��ي س��يقيم فيه��ا نح��و 300 
مستوطن جرى إجالؤهم في شباط املاضي، 
من موقع »عمونا« االستيطاني بعدما قضت 
احملكم��ة العلي��ا اإلس��رائيلية ب��أن منازله��م 
ُشيدت بشكل غير قانوني على أرض مملوكة 

لفلسطينين.
وبتس��ليط الض��وء على ب��دء العمل في 
املوق��ع، يبدو نن ياهو وكأنه يش��ير إلى أنه 
لي��س هن��اك م��ا يخش��اه م��ن إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب في ما يتعلق بالبناء 
االس��تيطاني ال��ذي أث��ار إدان��ة فلس��طينية 

ودولية.

لقطات سريعة

قطر: فرض الوصاية علينا مرفوض
ومطالب الدول المحاصرة

غير واضحة ومتناقضة
أع��رب وزي��ر خارجي��ة قط��ر الش��يخ محم��د عبدالرحم��ن آل ثان��ي ع��ن 
استغرابه من قيام السعودية واإلمارات والبحرين بفرض »إجراءات جائرة« 

على بالده، دون ان يكون لهم مطالب واضحة.
وأوض��ح ف��ي ح��وار مع تليفزي��ون قطر الرس��مي بث مس��اء الس��بت أن 
»التناقض��ات في التصريح��ات واالتهامات )من مس��ؤولي الدول احملاصرة( 
ه��ي أكبر دليل على هشاش��ة أس��اس ه��ذا اخلالف ال��ذي ال نع��رف خلفياته 

حقاً«.
وق��ال وزي��ر خارجية قط��ر: »هناك جهد حثيث من أش��قائنا ف��ي الكويت 
وعلى رأس��هم أمير الكويت الش��يخ صباح األحمد اجلاب��ر الصباح للحصول 
عل��ى رؤية واضحة ملطال��ب  هذه الدول، الت��ي اتخذت إج��راءات جائرة ضد 

دولة قطر«.
وأردف: »إل��ى اآلن لم يتم تس��ليم الكوي��ت أية مطالب، ولم تس��لم حتى 

الئحة اتهمات، وقد حيرتنا تصريحات املسؤولن من هذه الدول«.
وتاب��ع: »مرة يذكرون انهم سيس��لمون املطالب إلى الكويت وان اخلالف 
خليج��ي خليجي ويجب احت��واؤه خليجياً، ومرة أخ��رى يقولون أن املطالب 
ستس��لم إلى الوالي��ات املتحدة، ومرة أخرى يري��دون ان تقوم قطر بإجراءات 

تتجاوب مع املطالب التي هي واضحة وال نعرفها لألسف«.
واعتب��ر أن »ه��ذا أكبر دلي��ل على أن اخل��الف املبني على أخب��ار مفبركة 
وعل��ى جرمية قرصن��ة في وكالة األنب��اء القطرية 24 أي��ار املاضي، ومطالب 
ليست جاهزة لديهم يس��تطيعون تسليمها حتى اآلن، على هشاشة األساس 
الذي يقيم��ون عليه هذه اإلج��راءات اجلائرة واملخالفة للقان��ون الدولي ضد 

دولة قطر وشعبها«.
وتعليق��اً على تصريحات وزير اخلارجية الس��عودي ع��ادل اجلبير بأن 
الس��عودية تعمل مع شركائها على إصدار قائمة شكاوى وتسليمها للدوحة، 
قال آل ثاني: مطالب تلك الدول »ليست واضحة حتى اآلن، فقد بدأت مبطالب 
وحدي��ث عن خ��الف خليجي يجب ع��دم تدويل��ه، ووصلت ملطالب ستس��لم 

للواليات املتحدة، واآلن حتّولت إلى قائمة شكاوى سيتم اعدادها«.
وأردف: »ما هي املطالب؟ املطالب ليست واضحة، إذن ملاذا هذا اخلالف؟ 

وهذه اإلجراءات إذا كانت الشكاوى ليست معدة حتى اآلن؟«.
وأك��د أن التناقضات في التصريحات وإطالق االتهامات جزافاً أكبر دليل 
على هشاش��ة أس��اس ه��ذا اخلالف ال��ذي ال نع��رف خلفياته حق��اً، هل هناك 

خلفية صلبة وأساس صلب لهذا اخلالف وهذه االجراءات أم ال؟
وأض��اف: »هل هذه اإلج��راءات اتخذت لتغيير سياس��ة دولة قطر جتاه 
ش��يء خاط��ئ مثل ما يّدع��ون أم لفرض وصاي��ة على دولة قط��ر؟ وهذا األمر 

مرفوض وأوضحناه أكثر من مرة«.
وبّن ان »اخليار االس��تراتيجي لدولة قطر هو احلوار« حلل األزمة، وأنه 

يجب »أن حتل املشاكل على الطاولة«.
وف��ي رده عل��ى اتهامات وس��ائل إعالم تل��ك الدول لقطر بدع��م جماعات 
ارهابي��ة ب� 65 مليار دوالر، ق��ال آل ثاني: »احلملة على قط��ر بدأت بناء على 
اتهام��ات مفبركة وجرمي��ة قرصنة وكالة األنب��اء القطرية 24 أي��ار املاضي، 
واس��تمرت على افت��راءات ثم تلته��ا إج��راءات جماعية من ال��دول اخلليجية 

الثالث بالتنسيق مع مصر ملعاقبة قطر على اتهمات مرسلة«.
وأردف: »أري��د أن اع��رف اس��اس مبلغ ال���65 مليار دوالر، أي��ن التقارير 
التي اس��تندوا إليها؟ هذا مبلغ كبير جداً ، ال مير مرور الكرام في النظام املالي 

العاملي؟«.{

ك��ّرر الرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب يوم الس��بت املاضي التندي��د بحملة 
»اضطهاد« ضده في إطار التحقيقات في شبهات تواطؤ بن فريق حملته وروسيا، 

لكن أحد محاميه نفى وجود أي حتقيق يستهدفه.
وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن ترامب بترديده أنه ضحية ل�»حملة 
اضطه��اد« كأن��ه يؤك��د أن التحقيقات الت��ي يجريها احملقق اخل��اص روبرت مولر 
تش��مله. غير أن جاي س��يكيولو محامي الرئيس نفى ذلك في مقابلة مع شبكة »أن 
بي س��ي«، وأكد أنه ليس هناك حتقيق يس��تهدف رئيس الوالي��ات املتحدة، »وهذا 

نهائي«.
وأَض��اف احملام��ي أن ترامب أش��ار في تغريدته إلى تقرير واش��نطن بوس��ت 
الذي يقول إن املدعي العام ينظر في احتمال تورط الرئيس بعرقلة مجرى العدالة 
وخصوص��اً عب��ر إقالته مدي��ر مكتب التحقيق��ات الفدرال��ي )أف بي آي( الس��ابق 

جيمس كومي.
وصرح الس��يناتور اجلمهوري ماركو روبيو األحد ب��أن »حتقيقاً كامالً يتمتع 

باملصداقية هو أفضل ما ميكن أن يحدث لرئيس البالد«.
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي على اطالع باخلطوط العريضة للتحقيق، 
قول��ه يوم اخلميس إن مول��ر يحقق أيضاً في ما إذا كان��ت أي مخالفات محتملة قد 

ارُتكبت وحاول ترامب أو آخرون التستر عليها أو عرقلة التحقيق فيها.
يشار إلى أن ثمة شكوكاً في أن ترامب أقال كومي إلبعاد مايكل فلن مستشار 
األم��ن القوم��ي الس��ابق املقرب من الرئي��س من دائ��رة التحقيق في ص��الت فريقه 
مبزاعم تدخل روس��يا في االنتخابات األميركي��ة عام 2016، ولكن ترامب ينفي أن 

يكون قد حاول التأثير على التحقيقات.{

ترامب ينّدد بما يتعرض له 
من حملة »اضطهاد«
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االنتخابات التشريعّية الفرنسية: فوز حركة ماكرون الساحق ضربة قاصمة لألحزاب التقليدية
ف��ازت حركة الرئي��س الفرنس��ي إميانويل ماكرون 
يوم األحد بأغلبية س��احقة في البرمل��ان، حاصدة 350 
مقعداً من أصل 577 في ال��دورة الثانية من االنتخابات 
التش��ريعية. ومن��ي احلزب��ان التقليدي��ان االش��تراكي 
واجلمه��وري احملاف��ظ بهزمي��ة كبي��رة، في ح��ن فازت 
زعيمة اليمن املتطرف مارين لوبان ألول مرة مبقعد في 

البرملان.
أظه��رت النتائج النهائية لالنتخابات التش��ريعية  
ماك��رون  إميانوي��ل  الفرنس��ي  الرئي��س  حرك��ة  ف��وز 
باألغلبي��ة البرملاني��ة  الت��ي يحتاجها للمض��ي قدماً في 
تنفيذ إصالحات��ه البعيدة املدى والهادفة لتحقيق النمو 
االقتصادي، وتعهدت حكومة  ماكرون بتجديد اخلطاب 

السياسي في فرنسا.
وقال املتحدث باسم احلكومة كريستوف كاستانير 
إلذاعة »ار تي ال« الفرنس��ية إن »رئيس الوزراء س��يقدم 
في الس��اعات املقبلة« استقالته »حسب األعراف«، على 
أن تتش��كل حكوم��ة جدي��دة في غض��ون األي��ام القليلة 
املقبلة. وأعرب عن اعتقاده بأن ماكرون س��يعيد تكليف 
فيلي��ب بهذه املهمة، مش��يراً إلى تعدي��ل »تقني )...( لن 

يكون كبيراً«.
النتائج التي حققتها األحزاب

وق��د حاز ح��زب )اجلمهوري��ة إلى األم��ام( بزعامة 
إميانويل ماكرون وحليفه حزب )احلركة الدميقراطية( 
ال��ذي ينتمي إلى تيار مين الوس��ط على 350 مقعداً في 
البرملان من إجمالي 577 مقع��داً، وفق ما أظهرت نتائج 
االنتخاب��ات الت��ي س��جلت نس��بة تصوي��ت منخفض��ة 

قياسية.
وتاله بفارق كبي��ر حزب »اجلمهوري��ون« اليميني 
وحلف��اؤه الوس��طيون الذي��ن حصلوا عل��ى 135 مقعداً 
وف��ق النتائ��ج الت��ي أعلنته��ا وزارة الداخلي��ة. وعلق��ت 
الوزيرة اليمينية الس��ابقة فالي��ري بيكريس قائلة »إنها 
أكثر من هزمية، إنها نهاية مرحلة«. غير أن رئيس حزب 
»اجلمهوريون« فرانسوا باروان رحب بإحراز عدد نواب 

»كاف إلبراز قناعات« اليمن.

 لم يحرز احلزب االشتراكي الذي كان يشغل نصف 
مقاعد اجلمعية الوطنية في عهد فرنسوا هوالند، سوى 
43 نائباً، متقدماً على اليسار املتشدد والشيوعين )27 

مقعداً(.
وقال جان كريس��توف كامباديلي��س زعيم احلزب 
االش��تراكي لدى إعالنه التخلي عن زعامة احلزب مساء 
األح��د: »إخفاق احل��زب االش��تراكي لم يعد محل ش��ك. 
رئيس اجلمهوري��ة لديه كل الصالحي��ات«. وأضاف أن 

على احلزب أن يعيد بناء نفسه بالكامل.
كذلك فازت زعيمة اليمن الفرنسي املتطرف مارين 
لوب��ن مبقع��د، إال أن ح��زب »اجلبه��ة الوطني��ة« ال��ذي 
تتزعمه واجه خيبة أمل بعد فوزه بسبعة مقاعد أخرى، 
بحس��ب أرقام وزارة الداخلية. وهذا املقع��د النيابي هو 
األول ملارين لوبان في اجلمعية الوطنية الفرنس��ية بعد 

محاولة فاشلة في 2012.
ردود الفعل في فرنسا

وق��ال كريس��توف كاس��تانيه إن النس��بة املرتفعة 
إلحجام الفرنس��ين عن التصويت والت��ي بلغت 56 في 
املئ��ة تعكس فش��ل الطبقة السياس��ية وتس��لط الضوء 
على ضرورة تغيير اخلطاب السياس��ي في فرنسا، فيما 
بّرر خبراء السياس��ة األمر مبلل الفرنسين بعد سلسلة 
طويلة من عمليات االقتراع، بدأت في تشرين الثاني مع 

االنتخابات التمهيدية لليمن.
وعل��ى الرغم م��ن أن األغلبية التي حققه��ا ماكرون 
واحل��زب احللي��ف كان��ت أق��ل م��ن تل��ك الت��ي توقعتها 
اس��تطالعات ال��رأي قبي��ل االنتخاب��ات، غي��ر أن أغلبية 
عدد املقاع��د التي فاز به��ا كانت كافي��ة إلزاحة األحزاب 
التقليدية الفرنس��ية األساس��ية وتوجيه رس��الة مهينة 
للحزبن االش��تراكي واجلمهوري احملافظ اللذين تناوبا 

على السلطة على مدى عقود.
وتسلط نسبة اإلقبال املنخفضة الضوء على أهمية 
تعامل ماكرون بحذر مع اإلصالحات التي يريد تنفيذها 
في الب��الد مع وجود نقاب��ات عمالية قوي��ة وتاريخ من 
احتجاج��ات الش��وارع التي أجب��رت حكومات س��ابقة 

تش��ريعات  تعديل  على 
جديدة.

النص��ر  ويجس��د 
ق��ي  ملاك��رون  امل��زدوج 
الرئاس��ية  االنتخاب��ات 
املاض��ي  الش��هر  ف��ي 
البرملانية  واالنتخاب��ات 
يوم األحد اندحار الطبقة 

السياسية القدمية.
ماك��رون  وع��ّول 
النص��ر  حتقي��ق  ف��ي 
الشعبي  االس��تياء  على 

املتنام��ي جتاه النخب��ة السياس��ية واعتبارها منفصلة 
عن الواقع واإلحباط العام حيال فش��ل هؤالء في توفير 

فرص عمل جديدة وحتفيز االقتصاد لتحقيق منو أكبر.
ويب��دي البع��ض اس��تياءه له��ذا التغيي��ر الكبي��ر 

الذي يتجلى ف��ي وجود عدد كبير من الن��واب اجلدد، اذ 
إن نصف ن��واب »اجلمهوري��ة الى اإلم��ام« ينتمون إلى 
املجتم��ع املدن��ي، ول��م يس��بق له��م أن ش��غلوا مناصب 

باالنتخاب من قبل.{

األزمة المتفاقمة في واشنطن
 بين ترامب وإدارة الخارجية

بقلم: حازم عياد 

لم تكن مفاجأة كبيرة استهداف خمسة من أعضاء الكونغرس األمريكي في حادث 
إط���الق نار ف���ي الواليات املتحدة األمريكية، على رأس���هم رئي���س األغلبية اجلمهورية 
»وي���ب س���تيف س���كاليس«؛ فاملجتم���ع األمريك���ي مدج���ج بالس���الح، وه���و يتوافر على 
خمس���ني مليون قطعة س���الح؛ مس���ألة جتعل من حالة االحتقان واالنقسام السياسي 

بيئة مثالية إلطالق موجة من العنف واالغتياالت في الساحة األمريكية. 
األزم���ة السياس���ية في أمري���كا متفاقمة وتغذيها بيئة محلية منقس���مة سياس���يًا 
وفكريًا وبيئة دولية منافس���ة ومتربصة على رأس���ها روس���يا والصني؛ وأخرى مس���تاءة 

ممثلة بالقارة األوروبية خصوصًا بعد وصول ترامب الى سدة الرئاسة األمريكية.
األزم���ة السياس���ية الت���ي أعقب���ت انتخاب دونال���د ترامب رئيس���ًا للوالي���ات املتحدة 
ازدادت عمق���ًا باقتراب موع���د االنتخابات النصفية للكونغرس األمريكي في عام 2018؛ 
فاالنقس���ام املجتمعي والسياس���ي في ذروته على وقع املعارك املش���تعلة بني إدارة ترامب 
وجلان الكونغرس املشكلة للتحقيق مبزاعم اختراق روسيا ملنظومة االنتخابات الرئاسية 
األمريكي���ة؛ املتضمن���ة حتقيق���ات ح���ول عالق���ة أعض���اء في حمل���ة ترام���ب االنتخابية 

ومستشاريه بروسيا، وخصوصًا السفير الروسي في واشنطن »سيرغي كيزلياك«.
حال���ة االنقس���ام واالحتقان تفاقمت بع���د إقالة ترامب رئيس مكت���ب التحقيقات 
الفيدرالي FBI جيمس كومي؛ التي تبعتها إقالة املدعي العام األمريكي، لتبلغ األزمة 
ذروته���ا بإع���الن املوازن���ة العامة التي تضمن���ت اقتطاعات كبيرة ف���ي الصحة والتعليم 
وبح���وث الطاقة النظيفة؛ وتّوج حالة االحتق���ان هذه دعوات الى التحقيق مع جاريد 
كوشنر صهر ترامب املقرب بتهمة تواصله مع السفير الروسي بواشنطن وتلقيه رشوة 

وعموالت على صفقات جتارية وعقود تسلح شارك في إعدادها.
االنتكاس���ات لسياس���ة ترام���ب اخلارجي���ة وحتالفات���ه ل���م تتوقف عند ح���دود البر 
األوروب���ي، ب���ل امت���د ال���ى انكلترا، فهزمي���ة تيريزا م���اي وحزب احملافظ���ني تدفع نحو 
تش���كيل حكوم���ة أقلي���ة ضعيفة؛ خصوصًا أم���ام االحتاد األوروبي، وهي هزمية تس���بق 
زيارة ترامب للمملكة املتحدة، فترامب ال يكاد يحقق نصرًا سياس���يًا واحدًا، س���واء في 
الس���احة الدولي���ة أو احمللي���ة األمريكية، وهو عاجز عن مس���اعدة نفس���ه، فكيف له أن 
يس���اعد حلفاءه ومريديه؛ مس���ألة جتعل املراهنة على حضوره وسياسات إدارته ضربًا 

من العبث واملغامرة.{

مدنيون  قتل��ى  س��قط 
الدولة  وعناصر من تنظيم 
اإلس��المية مع ب��دء معارك 
اقتحام املنطقة القدمية في 
املوصل الت��ي تقول القوات 
العراقي��ة إنها آخ��ر معاقل 
وذل��ك  باملدين��ة،  التنظي��م 
الس��لطات  في هجوم تأمل 
العراقي��ة أن يك��ون األخير 
ضم��ن حملة مس��تمرة منذ 
الس��تعادة  أش��هر  ثماني��ة 

السيطرة على املوصل.
وذكرت مصادر للجزي��رة أن 13 مدنياً -معظمهم 
أطفال ونس��اء- قتلوا في قصف جوي ومدفعي نفذته 

القوات العراقية.
وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة مقتل 
أحد عشر من القوات العراقية بنيران مسلحي التنظيم 
غرب��ي املدينة،فيم��ا  أعل��ن قائ��د الش��رطة االحتادي��ة 
الفريق رائد ش��اكر جودت أن قوات الشرطة االحتادية 
متكن��ت م��ن كس��ر اخلط��ن الدفاعي��ن األول والثاني 
لتنظي��م الدول��ة وقت��ل 15 عنص��راً ف��ي عم��ق مدين��ة 

املوصل القدمية.
وأوض��ح جودت ف��ي بيان صحفي ي��وم األحد أن 
ق��وات الش��رطة االحتادي��ة توغلت مس��افة 150 متراً 
في عم��ق املدينة القدمية من جهة باب البيض ودمرت 
مواق��ع القناص��ن والرشاش��ات الثقيل��ة، وأش��ار إلى 
أن القوات مس��تمرة في تقدمها ش��ماالً في حي الش��فاء 

الستعادة املستشفى اجلمهوري.
التحال��ف  وطي��ران  العراقي��ة  الق��وات  وفج��رت 
الدولي واجليش س��بع س��يارات مفخخ��ة منذ صباح 

األحد في محاور القتال ضمن املوصل القدمية.
وش��رعت قوات عراقية تدعمها مقاتالت التحالف 
الدول��ي ف��ي وق��ت مبكر م��ن صب��اح األحد ف��ي عملية 
اقتح��ام أحياء املوص��ل القدمية التي تع��د آخر معاقل 
تنظي��م الدول��ة باملوص��ل، بع��د أن فرض��ت الق��وات 

العراقي��ة طوق��اً وحص��اراً م��ن جمي��ع اجله��ات على 
األحياء.

وفتح��ت الق��وات العراقي��ة ممرات آمن��ة خلروج 
العوائ��ل م��ن األحي��اء التي تش��هد قتاالً وقصف��اً جوياً 
الق��وات  اله��اون، وطلب��ت  بقذائ��ف  وقصف��اً مدفعي��اً 
العراقي��ة من عناص��ر تنظيم الدولة تس��ليم أنفس��هم 
عبر مكبرات الصوت بعد أن أطبقت على جميع مداخل 
املدين��ة، لك��ن املس��لحن يواجه��ون الق��وات العراقية 
بشراسة محتمن بآالف العوائل واألبنية في الشوارع 

الضيقة.
وتق��در الق��وات العراقية أن نحو مئ��ة ألف عراقي 
محتج��زون حالي��اً م��ن قبل تنظي��م الدولة ف��ي أحياء 

املوصل القدمية.
احملاصري��ن  املدني��ن  إن  املتح��دة  األمم  وتق��ول 
يعيش��ون في ظروف مروع��ة مع نقص الغ��ذاء واملاء 

والدواء وتضاؤل فرص الوصول إلى املستشفيات.
ويعتق��د اجلي��ش العراقي أن ع��دد مقاتلي تنظيم 
الدولة في املدينة القدمية ال يتجاوز ثالثمئة، انخفاضاً 
من نحو ستة آالف حن بدأت معركة استعادة املوصل 

في 17 تشرين األول املاضي.
وكان��ت احلكوم��ة العراقي��ة تأمل ف��ي البداية أن 
تستعيد املوصل بنهاية 2016، لكن احلملة استغرقت 
وقتاً أطول، مع تعزيز املس��لحن مواقعهم بن املدنين 

ضحايا بانطالق معارك استعادة الموصل القديمة

قائد الجيش األمريكي: حريصون على
 استمرار عالقاتنا االستراتيجية مع تركيا

ق��ال قائ��د اجلي��ش األمريك��ي اجلن��رال جوزيف 
دانف��ورد، إن الواليات املتحدة حريصة على العالقات 
االستراتيجية مع تركيا، وإنها زودت تركيا مبضمون 
األس��لحة التي مت إرسالها ملنظمة »ب ي د/ بي كا كا« 

اإلرهابية.
وأض��اف دانفورد، خالل مش��اركته، يوم االثنن، 
ف��ي مأدب��ة غ��داء نظمه��ا ن��ادي الصحاف��ة الوطن��ي 
ف��ي العاصم��ة األمريكي��ة واش��نطن، أن وزي��ر الدفاع 
األمريكي جيم ماتيس، س��وف يلتقي األس��بوع القادم 
نظي��ره الترك��ي »فك��ري اش��يق«، وإن ماتيس أرس��ل 
ل�»اشيق«، اخلميس املاضي، رسالة تتضمن تفاصيل 
ح��ول األس��لحة املقدمة ملنظم��ة »ب ي د/ ب��ي كا كا« 
اإلرهابي��ة. وتاب��ع: »الوالي��ات املتح��دة قدم��ت آالف 

القطع من األس��لحة اخلفيفة للجماعات الكردية التي 
تعتبرها تركيا منظمات إرهابية«.

وأض��اف أن الوالي��ات املتحدة ترك��ز العمل على 
اس��تمرار العالقات االس��تراتيجية مع تركيا، وأنه زار 
األخيرة تس��ع مرات في األش��هر ال� 12 شهراً املاضية، 
حي��ث التق��ى رئي��س هيئ��ة األركان العام��ة الترك��ي 
اجلن��رال خلوصي أكار، أكثر م��ن 15 مرة خالل العام 

املاضي.
وش��دد دانف��ورد، عل��ى أن القي��ام بعملي��ات ضد 
تنظي��م داعش اإلرهابي، دون اإلض��رار بالعالقات مع 
تركيا هو أحد أبرز أهداف الواليات املتحدة، لذلك فإن 
الواليات املتحدة أجرت مفاوضات مع األتراك وتعمل 

على تقاسم همومهم وإعطائها األولوية املطلوبة.{
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هل تنجح حملة القضاء على اإلسالمّيين كي ال يصلوا إلى السلطة؟
أث��ارت احلمل��ة على دول��ة قطر جملة من األس��ئلة 
املتفرعة بش��أن املخ��اوف احلقيقية للدول التي ش��نت 
احلملة، وم��ا تخفيه من أغ��راض وراء االته��ام الذي لم 
يصّدق��ه أحد بتموي��ل قطر مجموع��ات إرهابية. وتلّقف 
مناهض��و احلركات اإلس��المية ه��ذه الذريع��ة في عدد 
من الدول اإلس��المية والعربية، وب��دؤوا ميّنون النفس 
بثماره��ا املنتظ��رة، وأبرزها تضييق اخلن��اق عليها من 
جديد، بدءاً من إبعادها عن دائرة احلكم، وأجمعوا على 
أن اإلدارة األميركي��ة اجلديدة حس��مت قراره��ا القضاء 
على ما يسمى اإلس��الم السياسي نهائياً. وعليه، ستتم 
تغيي��رات جوهرية في عدد من الدول، وس��ينتهي معها 

أمر »اإلخوان املسلمن« نهائياً. 
ويب��دو أن األم��ر ال يخلو من بعض ه��ذه النيات أو 
الطموح��ات، فكثي��رون يؤك��دون أن الثالث��ي اخلليجي 
)الس��عودية واإلمارات والبحرين بتفصيالت مختلفة( 
ومصر، يحاول أن يس��تهدف ما ميكن تس��ميته اإلسالم 
املتحّرك سياس��ياً، وإعادته إلى املربع السابق للثورات 
العربية، وجتريده من أدوات احلكم والرصيد الش��عبي 
له في بعض التجارب العربية، في السنوات  الذي حَصّ
القليل��ة املاضي��ة. ولك��ن ه��ذا يس��تدعي إع��ادة عجلة 
تط��ور املس��ارات السياس��ية وتش��ابكها إل��ى ال��وراء، 
وه��و أم��ٌر صع��ب للغاي��ة، إن لم يك��ن مس��تحيالً. وهو 
م��ا يؤكده بوضوح وزي��ر اخلارجي��ة األميركي، ريكس 
تليرس��ون، الذي أش��ار إل��ى أن ع��دداً من كب��ار قيادات 
اإلخ��وان أصبح��وا مس��ؤولن ف��ي حكوم��ات بلدانهم، 
وأورد أمثلة نواب ووزراء ف��ي البحرين، وكذلك أعضاء 
في احلكوم��ة التركي��ة، وكان ميك��ن أن يضيف املغرب 
وتون��س وغيرهم��ا. واس��تنتج تيلرس��ون م��ن ذلك أن 
تصنيف جماعة اإلخوان املس��لمن تنظيماً بأكمله، على 
الئحة اإلرهاب س��وف يضيف تعقيداٍت الحقاً على هذه 

احلكومات. وأضاف: »هؤالء األفراد يشجبون اإلرهاب، 
ل��ذا فإن النظ��ر إلى اإلخ��وان منظمة واح��دة ومتكاملة، 
وتصنيفهم بناء على ذلك س��وف يعقد األمور، بإمكاني 
القول لك��م إننا نراقبه��م ونعيد النظر في ه��ذه القضية 
على الدوام، ألن دوالً أخرى تفتح هذا املوضوع معنا«. 

ويعكس هذا التوجه أس��ئلة اس��تراتيجية كثيرة، 
تتعلق بنماذج مختلفة من جتارب احلكم، أو املش��اركة 
ف��ي احلكم، في دوٍل عربية مختلفة، من حيث تركيباتها 
االجتماعي��ة أو تاري��خ ممارس��اتها املدني��ة، أو حت��ى 
أن  الرغ��م م��ن  الدول��ة ومؤسس��اتها. وعل��ى  من��وذج 
إس��المين وج��دوا أنفس��هم بعد ع��ام 2011 ف��ي مربع 
احلكم ف��ي هذه الدول ق��د ابتعدوا ع��ن مدّونات العنف 
واملقاربات املض��ادة للدولة، فإن هذا لم يش��فع لهم في 
التصنيفات اخلليجية، التي وضعتهم في السلة نفسها 
م��ع مجموعات إرهابية معروفة. ويكش��ف هذا األمر أن 
املخاوف احلقيقية ليس��ت إذاً من املجموعات املتش��ددة 
التي ُيجمع اجلميع على ضرورة محاربتها في كل مكان، 
وإمنا تش��مل أيضاً ورمبا، في املقام األول، قطع الطريق 
أمام كل عالقة ممكنة بن اإلسالمين واحلكم، خصوصاً 
إذا ُكتب النجاح لبعض هذه التجارب، كما يحدث مؤقتاً 
في التجربة التونس��ية أو املغربية. وترى دراسة ملعهد 
كارنيغ��ي أن »اس��تعدادات األح��زاب اإلس��المية كانت 
هّش��ة في التعاط��ي مع االس��تهالالت السياس��ية، بعد 
االنتفاضات العربية عام 2011، لكن العديد منها تأقلم 
مع تبعاتها بط��رق براغماتية ومتّنوعة«. وأن »صعود 
جماعة اإلخوان املس��لمن وس��قوطها في مصر كان أمراً 
فاقع األهمية عبر املنطقة، لكن جتربتها لم تكن مقياس��ًا 
معيارياً، باملقارنة مع أحزاٍب إسالميٍة إقليمية أخرى«. 
وتؤك��د ه��ذه الدراس��ات أن ه��ذه »األحزاب اإلس��المية 
واصلت املش��اركة بنجاح في االنتخابات الدميقراطية، 

على الرغم م��ن الضغوط احمللي��ة واإلقليمية«. وحتيل 
هذه االس��تنتاجات إلى ق��درة هذه األحزاب احملس��وبة 
على »التجمعات األيديولوجية املتكلّس��ة« على التأقلم 
مع الظ��روف اجلدي��دة التي ط��رأت عليها، عل��ى الرغم 
م��ن أنها كانت مفاجئة وغير مس��تعدة له��ا، ال فكرياً وال 
تنظيمياً، ومراجعة نفسها بسرعة فائقة، والدخول إلى 

اللعبة الدميقراطية، بكل تلويناتها ومقتضياتها. 
املغربي��ة  التجربت��ن،  أن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
والتونس��ية، تختلف��ان ف��ي جزئي��اٍت عدي��دة، إال أنهما 
بّينت��ا بوض��وح، أن الش��عوب العربي��ة حتم��ل قاعدة 
ش��عبية جاه��زة لتجربة ه��ذا النموذج، وه��و ما حدث 
أيض��اً ف��ي ليبيا ومصر، وهو ما يش��كل مخ��اوف من أن 
تكون التركيبات الش��عبية العربية واإلسالمية مماثلة 
ف��ي دوٍل أخرى، ما يس��توجب توجي��ه القصف نحوها 

بكل قوة، قبل أن يستفحل األمر. 
ويتزاي��د حجم ه��ذه املخاوف م��ع املراجعات التي 
تتم ف��ي بعض احلركات االس��المية التي رمب��ا تفّطنت 
بش��كل مس��بق ملا يح��دث اليوم، فس��ارعت إل��ى تأكيد 
أنها متي��ل إلى املدنية السياس��ية على حس��اب األصل 
األيديولوج��ي، عبر الفصل بن ما ه��و ديني دعوي وما 
ه��و سياس��ي، مثلم��ا يحدث ف��ي املغرب أو ف��ي تونس 

بالذات. 
وبقطع النظر عما إذا كان هذا التوجه مجّرد واجهٍة 
تكتيكي��ة، تخفي الوالء نفس��ه للتنظي��م األيديولوجي، 
كما يؤكد منافس��وها، حيث يعتبرون أن ما صرحت به 
حرك��ة النهضة، في مؤمترها العاش��ر ف��ي أيار 2017، 

لي��س إال مجرد حتس��ن واجه��ة في إطار الص��راع على 
البقاء. 

 وعل��ى الرغ��م من ذل��ك، تذه��ب القي��ادات املؤمنة 
بض��رورة التغيي��ر في حرك��ة النهضة إل��ى أبعد، حيث 
أصبح منّظرها ورئيس��ها راش��د الغنوش��ي، يؤكد على 
م��ا يس��ميه »اإلس��الم الدميقراط��ي«. ويقول ف��ي حوار 
صحاف��ي، إن هذا الوص��ف جاء »للتميي��ز والتمايز عن 
اإلسالم السياسي. املقصود باإلسالم السياسي الرؤية 
الشمولية لإلس��الم في مواجهة رؤى شمولية علمانية، 
والش��مولية ه��ي حال��ة غي��ر دميقراطية، كان��ت بالدنا 
حُتكم بش��مولية احلزب احلاكم، ولذلك كرد فعل ولدت 
ش��موليات أخرى، إسالمية ويس��ارية، وكان مشروعنا 
يضم س��ابقاً كل املشروع اإلس��المي بكل أجنحته وبكل 

فروعه«. 
ويرفع الغنوش��ي اللبس، ويؤكد »نريد باإلس��الم 
الدميقراطي التمايز عن العنف، ألن اإلس��الم السياسي 
مصطل��ح أطلقه مستش��رقون على العامل��ن في احلقل 
اإلس��المي، ووصفهم باملتعصبن والعنيفن. واإلسالم 
السياس��ي يحتوي في داخله كل أنواع االستراتيجيات 
التي تعلن عنها خلدمة اإلس��الم، ومن ذلك استراتيجية 
العن��ف، وأيضاً ن��رى أن اإلس��الم الدميقراطي أن نكون 
ج��زءاً م��ن ه��ذا العال��م ونخاطب��ه مبفاهيم��ه ولغت��ه 
وأدوات��ه التي يؤم��ن بها«. ويب��دو أن ه��ذه املراجعات 
وهذا التمش��ي قد يجدان لهما جمهوراً عربياً أوس��ع، إذ 
يحمالن في الظاهر، إسالماً حداثياً ومدنياً قابالً للتأقلم 
والتطور، ما ميكن أن يقود إلى توسيع دائرة استقطابه 
وإشعاعه، وجناحه في جتربة احلكم،  وبدأ في حتقيق 
وعود الثورات األساس��ية. ولعل هذا ما يجعل التجربة 
التونس��ية بال��ذات مس��تهدفة، فقد التقى اإلس��الميون 
م��ع العلماني��ن والليبرالين واليس��ارين، وكتبوا معاً 
دس��توراً، ووضعوا مؤسس��اٍت، وتأقلموا مع وضعيات 
حكم معقدة، ما يعني أن ه��ذا النموذج قابل للتحقيق.. 

وهذا بيت القصيد.{

بقلم: وليد التليلي

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مساء 
االثن��ن، إن الرئيس رجب طي��ب أردوغان أجرى نحو 
عش��رين مكالة هاتفي��ة منذ اندالع األزم��ة اخلليجية، 

الحتواء التوتر.
ج��اء ذلك ف��ي تصريح��ات له على هام��ش إفطار 
نظمت��ه جمعية »بي��ت اإلعالمين الع��رب« في تركيا، 
بإس��طنبول. وأض��اف »قالن«: »كنا عل��ى اتصال مع 
كافة األطراف، قطر والس��عودية واإلمارات والكويت، 
وكان��ت لن��ا جه��ود مكثف��ة لتخفي��ف التوت��ر، وكان 
ألردوغ��ان نح��و عش��رين مكامل��ة هاتفي��ة م��ع زعماء 

العالم واملنطقة«.
ووص��ف األزمة الراهنة بأنها »عبارة عن )خالف 
ب��ن( صديقن وأخوي��ن وحليف��ن، عندم��ا يختلفان 
يك��ون احل��ل عبر مح��اوالت ازال��ة األس��باب، وهو ما 

تقوله تركيا منذ البداية«.
وأوضح أن »أردوغان أشار إلى أن السعودية لها 
دور مهم في جتاوز هذه األزمة، ألنها أكبر وأقوى دولة 
في اخلليج، وذلك عبر احلوار، نعلم أن امللك )س��لمان 
ب��ن عبد العزي��ز( ال يّدخر جه��داً ونأم��ل الوصول إلى 

نتائج جيدة باأليام القادمة،
وكذلك جهود أمير الكويت )الشيخ صباح األحمد 
اجلاب��ر الصب��اح( مهمة منذ ان��دالع األزم��ة، ونتيجة 

للجهود املبذولة نريد أن نرى حالً«.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي حتاول فيه املنطقة 
النه��وض والتنف��س، جن��د من يح��اول أن يع��ود بها 

للهاوية.
وتاب��ع: »املنطقة غنية ولها مص��ادر كبيرة وعند 
االس��تثمار ف��ي ه��ذه امليادين يج��ب أن ن��رى إلى أين 

نصل«.
وح��ذر متح��دث الرئاس��ة التركية م��ن التضليل 
اإلس��الم  اس��م  دم��ج  ومحاول��ة  الغرب��ي،  اإلعالم��ي 
بالعملي��ات اإلرهابي��ة، »وه��و لي��س مصادف��ة، ب��ل 
مقصود، واليوم جند أن املسلمن بحد ذاتهم متأثرون 

من هذا«.
وفي ما يخص تنظيم »داع��ش« اإلرهابي ورؤية 
العال��م لإلرهاب، ق��ال قال��ن: »عندما يك��ون اإلرهاب 
متعلق��اً مبصالح الغ��رب فإنه يتحول ملش��كلة عاملية 
يج��ب حله��ا ف��وراً، أما لو حص��ل العكس فإن��ه يعني 
حصول مس��ألة تخص الدولة، ل��و حصل في تركيا أو 

لبنان مثالً«.

دع��ا وزير اخلارجية الترك��ي مولود جاويش أوغلو 
إل��ى التعاون ب��ن دول املنطق��ة ملواجه��ة األزمات وصد 
اإلرهاب والوقوف أمام أطماع الدول األخرى في املنطقة، 

ووصف احلصار املفروض على قطر بغير اإلنساني.
وعبر أوغلو يوم األحد خالل مؤمتر صحفي مشترك 
مع نظيره املقدوني خالل زيارته مقدونيا، عن أسفه لعدم 
التوصل حلل لألزمة اخلليجية التي اندلعت عقب إعالن 

عدد من الدول قطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر.
األزم��ات  بالتع��اون حل��ل  ال��دول  وطال��ب جمي��ع 
التي تش��هدها املنطق��ة، والتعاون في مكافح��ة اإلرهاب 

ومواجهة الدول التي لها أطماع في املنطقة.
ووصف وزي��ر اخلارجية التركي احلصار املفروض 
على قطر بغير اإلنس��اني، وج��دد دعوته الدول املقاطعة 
إلى إعالن تفاصي��ل االتهامات املوجهة لقطر، وبدء حوار 
بش��أن هذه االدعاءات واتخاذ اخلطوات الالزمة لتسوية 

هذه األزمة.
وق��ال: »ال نؤي��د اته��ام قط��ر بدع��م اإلره��اب، وفي 
احملصلة هن��اك ادعاء واتهام ضد قط��ر، والطرف املقابل 
يرف��ض ذلك، لذلك فإن الطريقة األس��لم أن نعرف ما هي 
االدع��اءات وما هي تفاصي��ل االتهامات؟ وم��ا هي األدلة 
والوثائ��ق التي تثبتها؟ واإلع��الن عنها، ثم يتم اجللوس 
والتباح��ث بش��كل س��لمي وع��ن طري��ق احل��وار إليجاد 
تس��وية، والقي��ام باخلط��وات الواجب القيام به��ا، هكذا 
تكون التسوية، أي باحلوار وليس عن طريق احلصار«.

وأك��د الوزير أيض��اً أن زياراته ل��دول اخلليج كانت 
مفي��دة وينتظ��ر تس��وية هذه األزم��ة بش��كل ودي، وقال 
»الزي��ارات الت��ي قمن��ا به��ا للمنطق��ة كانت مفي��دة حقاً، 

وش��دد عل��ى ض��رورة كش��ف تل��ك االزدواجي��ة 
ومس��اءلتها، ألن أكث��ر م��ن يعان��ي م��ن اإلره��اب هو 

اإلسالم.
وأشار إلى أن »داعش« منوذج، ورغم أن عشرات 
العلماء املسلمن رفضوا تصرفات التنظيم، وأصدروا 
الفت��اوى، إال أنها لم تكن كافية، ورؤس��اء الدول كذلك 

كافحوا التنظيم ولم يكن كافياً.
وأش��ار إلى أن التنظيم »س��بب الضرر املضاعف 
للمس��لمن بقتله��م ف��ي الع��راق وس��وريا وأعماله��م 
اإلرهابي��ة في تركي��ا، ورأين��ا تصاعد ح��دة الكراهية 
ف��ي الغ��رب ض��د املس��لمن، وبالتالي فإن املس��لمن 
يتض��ررون بش��كل مضاع��ف، وبالنهاية ف��إن داعش 

يستمر بشكل ما«.
وتط��رق إل��ى املل��ف الس��وري بالق��ول إن ب��الده 
»بذلت جهوداً وتعاونت مع مختلف األطراف الدولية 
لتحقيق مطالب الشعب، وإنس��انياً استضافت تركيا 
الالجئ��ن، ورغم ع��دم اهتمام العالم به��م، فقد فتحت 
تركيا لهم أبوابها عبر سياسة األبواب املفتوحة، ليس 

األبواب فقط بل قلوبهم أيضاً«.
وأكد اس��تمرار محاوالت أنقرة وقف االشتباكات، 
عبر مس��ار أس��تانة واحلل السياس��ي الحقاً، وهو أمر 
ليس س��هالً، ألن النظام يعمل دائماً عل��ى خرق اتفاق 

وقف إطالق النار، ولكننا سنستمر مبحاوالتنا.
وش��دد على مواصلة ب��الده الوق��وف إلى جانب 
الش��عب الفلس��طيني، حتى حتقيق دولته املس��تقلة، 

وعودة القدس إلى هويتها األصلية.{

فق��د اس��تمعنا آلراء الكوي��ت التي تقوم بدور الوس��اطة، 
واس��تمعنا لقط��ر أيض��اً الت��ي هي أح��د أط��راف األزمة، 
واس��تمعنا أيضاً للس��عودية، وقمنا بإبالغ كل األطراف 

املعنية بآرائنا ومتنياتنا«.
وكان الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان قد أكد 
أن ملك الس��عودية س��لمان بن عبد العزيز ميلك مفاتيح 
األزم��ة في اخللي��ج، وأعرب عن أمله في ح��ّل هذه األزمة 

بشكل سريع قبل حلول عيد الفطر.
وقال الرئي��س التركي إن موقف ب��الده الداعم لقطر 
واملع��ارض ملا تتع��رض له من إج��راءات وصفه��ا بأنها 
غي��ر عادل��ة، ال يش��كل بديالً م��ن عالقات أنق��رة مع دول 
منطق��ة اخلليج وال يتعارض معها، وطمأن املس��تثمرين 
بيته��م  س��تبقى  تركي��ا  ب��أن  واخللجي��ن  الس��عودين 

الثاني.{

متحدث الرئاسة التركية: أردوغان أجرى 
عشرين مكالمة الحتواء التوتر بالخليج

جاويش أوغلو: حصار قطر غير إنساني
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المغتالون لرمضان!!
نف��رح برمضان كما يفرح الناس به، ونستبش��ر 
ب��ه كمس��لمن.. فاحتدن��ا ف��ي الف��رح، واختلفن��ا في 

الهدف واملقصد.
منا من يفرح برمضان ألنه شهر القرآن والطاعة، 
ومل��ا وردت فيه م��ن الفضائل واملزاي��ا العظيمة. وهذا 
هو فرح املؤمنن، الذين بش��رهم النب��ي | بقدومه، 

قائالً: )أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك(.
فالنف��وس إليه مش��تاقة، والقلوب إلي��ه متلهفة، 

والعيون فيه باكية، واألنفس خاشعة.
يزداد فيه املؤمن من طاعة ربه، ويس��ابق ليحوز 

اجلنان، ويحظ��ى بالنظر إلى الرحي��م الرحمن. كيف 
وق��د كان بعضه��م يقفل جتارته ف��ي رمضان للصالة 

والصيام والقيام.
ولك��ّن فريقاً من��ا يف��رح برمضان فرح��اً دنيوياً؛ 
مل��ا في��ه م��ن زي��ادة املطعومات وأن��واع املش��روبات 
وكث��رة النوم، واإلقبال نحو املسلس��الت ونحوها من 

الغفالت!
وهؤالء هم املغتالون لرمضان، والطاعنون له في 

خاصرت��ه، وهم الذين يدخ��ل عليهم رمضان ويخرج 
وه��م ال يغّيرون أخطاءهم، وال يبدلون س��ّيئاتهم، بل 

رمبا فقدوا بعضاً من حسناتهم، وضاعفوا آثامهم!
رمض��ان يش��كو ه��ؤالء الذي��ن اتخ��ذوه مطّي��ة 
لش��هواتهم، ومنف��ذاً للذاته��م، ميرح��ون ف��ي لعبهم، 

ويسرحون في لهوهم.
نهاره��م نائمون، وليلهم صاخب��ون، على أنواع 
األلع��اب واألعط��اب، م��ن مسلس��الت وأضح��وكات، 

ونحوها من أحبوالت الشيطان!
ع��ن  الن��اس  الفضائي��ة  القن��وات  ش��غلت  لق��د 
رمضانه��م، فجعل��وا م��ن رمض��ان ميدان��اً للس��باق 
الدنيوي، وجعلوا منه مرتعاً للسهرات، ولكن سهرات 

بعيدة عن القرآن، وطاعة الرحمن!
ت��رى القنوات اإلنش��ادية والغنائية والش��عرية 
وغيره��ا تب��ذل كل جهودها لتتم عملياتها املش��بوهة 
في شهر رمضان، شهر العبادة والغفران <أفمن زيِّن 
له س��وء عمله فرآه حس��نا؛ فإن الله يضل من يش��اء 

ويهدي من يشاء>! وال قوة إال بالله.
حتى بعض القنوات اإلسالمية، لم تسلم من هذا 

الدخن والدغل والدخل!
ي��ا ه��ؤالء، ارجع��وا إل��ى باريك��م، وع��ودوا إلى 
خالقكم، فهو يناديكم باس��م اإلميان، ويبّن لكم ثمرة 

الصيام، قائالً: <يأيها الذين آمنوا ُكتب عليكم الصيام 
كم��ا كتب على الذين من قبلك��م لعلكم تتقون> اقرأها 
م��رات وكرات، وأمع��ن النظر فيه��ا، <لعلكم تتقون> 
بالله عليكم، أّي تقوى تكس��بونها م��ن هاته الغفالت 

الليلية، والنومات النهارية؟!
أين فائدة الصوم التي أّثرت في أرواحكم؟!

أين ثمرة القيام املؤثرة على نفوسكم؟!
أي��ن أين؟!اق��رأوا ف��ي س��يرة قدمائك��م.. كي��ف 
كان��وا يفرحون برمض��ان، ويكرمونه اإلك��رام الالئق 
ب��ه.. نهارهم صائم��ون ال نائمون، وليله��م قائمون ال 

العبون..
اقرأوا س��يرهم وحالهم مع الق��رآن الذي أنزل في 

رمضان؟
كم ختم��ة ختموها في رمضان بتدبر وخش��وع، 

وبكاء وخضوع..
كقلوبك��م،  وقلوبه��م  كنفوس��كم،  نفوس��هم 
وأجسامهم كأجس��امكم، ولكنهم تفّوقوا علينا باجلد 
واالجته��اد، والقي��ام ب��ن ي��دي رب العب��اد، فطهروا 
قلوبه��م ونح��ن غشش��ناها، وزك��وا نفوس��هم ونحن 

دسسناها!
نس��أل الله تزكي��ة نفوس��نا، والنأي به��ا عن ما 

يشغلها عن باريها، وأن يهّيئ لنا من أمرنا رشدا.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

أَدُب الُمؤِمن
م واللوم،  َتب أن يتحّلى املرء بكمال األدب، فال يصدر منه ما ُيوِجب الَذّ إن من أسباب علّو الرُّ

وال يقع ما ُيخّل بالكرامة أو يجلب املهانة.
إن حاجَة املؤمِن إلى التهذيِب واألدِب أْعَظُم من حاجته إلى املْطَعم واملشَرب! وإن لألدِب شرفًا 
سب! وقانوُن األدِب يفِرُض على املرء أن  س���ب، بل إن األدَب يس���ُتر قبيح الَنّ يفوُق ش���َرف األصل والَنّ
يأُخ���َذ نفَس���ه بقواعِد التخّلي والتحّل���ي، فيتخّلى ع���ن النقائص والقبائح، ويتحّل���ى بال�َمحامد 

والفضائل، ويرُفل في أثواب الكمال في جميع الظروف واألحوال.
عوة إلى كماالت األخالق واآلداب، فمما ُروي عنه في األخالق  ة النبي ] بالَدّ لقد َحِفَلت ُسنَّ
ضا، والَقْصِد في  قوله: »أَمَرني ربي بِتسٍع: اإلخالِص في السرِّ والعالنية، والعدِل في الغضب والرِّ
الِغن���ى والفقر، وأن أعفَو عّمن ظلمن���ي، وأِصَل َمن قطعني، وُأعِطَي َمن حرمني، وأن يكون ُنْطِقي 
ر  ِذكرًا، وَصمتي ِفكرًا، وَنظري ِعبرة« )جامع األصول(. ومما قاله في اآلداب: »ليَس ِمّنا َمن لم ُيَوقِّ
َير واألخالق يَرون أن العقَل  ه« رواه أحمد. إن علماء الِسّ نا حقَّ كبيرنا وَيرَحم صغيرنا ويعِرف لعامِلِ
ب���ال أدب كالش���جر العاقر )ال���ذي ال ثمر له(، ومع األدب كالش���جر ال�ُمْثِمر، وُيِلّح���ون بالدعوة إلى 

اكتساب األدب. يقول أحدهم:
سب ُيغنيك محموُده عن الَنّ ُكِن ابَن َمن شئَت واْكَتِسب أدبًا    

���ة الله.  ب م���ع الله صار م���ن أهِل محَبّ وأعظ���ُم األدب ه���و األدُب م���ع الل���ه ع���ز وج���ل، وَمن تأدَّ
لن���ا ِخط���اب األنبياء ِلذي اجلالل وُس���ؤالهم الله ال�ُمَتعال، جتُد عباراته���م ُمْفَعمًة باألدب  وإذا تأمَّ

واإلجالل كما نصَّ على ذلك األئمة األعالم.
جاء في القرآن الكرمي حكايًة عن املس���يح عليه الس���الم: }إن كنُت قلُته فقد َعِلمَته{ املائدة-
126، ولم يقل لم أُقله، وهناك فرٌق بني اجلوابني في حقيقة األدب. وقوُل إبراهيم عليه الس���الم: 
}الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو ُيطِعمني وَيس���قني.وإذا مرضُت فهو يش���فني{ الشعراء-78، 
ولم يقل: إذا أمَرضني، وفرٌق بني اجلوابني في حقيقة األدب. وقول موسى عليه السالم: }ربِّ إني 

مِلا أنزلَت إلَيّ من خيٍر فقير{ القصص-24، ولم يقل أطِعمني.
ه في الصالة  ن ليقف بني يدي ربِّ ل املس���لم بلباس���ه ويتزيَّ ومن األدب مع  الله تعالى أن يتجَمّ
عل���ى أفض���ل صورة، وأن يِقف ف���ي صالته بني يدي ربه ُمطِرقًا خاِفض���ًا َطْرَفُه إلى األرض ال يرفُع 
بوا مع ربِّ  الطني، فأَولى لهم أن يتأدَّ بصره إلى السماء، والناس يفعلون ِمثل هذا مع امللوك والسَّ

صني. العامَلني بهذا األدب الرَّ
سليم حُلكمه، وأن ال يدعوه ِباْسِمه  ومن األدب مع النبي األعظم ] انقياُد املؤمن ألمِره والَتّ
بل ُيخاِطُبه في حياته، وبعد مماته عند زيارة قبره الش���ريف والوقوف أمام مقاِمه ِبيا رس���ول الله، 

يا نبيَّ الله!
واألدب مع اخَللق بأن ُيعاِمَل الناس مبا يليق من املناقب، وما َيحُس���ن من اآلداب واخِلصال! 
والن���اس من حول���ه مقامات وطبقات، ولكلٍّ درجاٌت في احلقوق والواجبات، فللوالَدين أدٌب خاص 
عاء لهما  هما وطاعتهما، والقيام بخدمتهما وع���دم رفع الصوت فوق صوِتِهما، والدَّ يدع���و إل���ى ِبرِّ
بعد موتهما، وِصلة الرحم التي ال ُتوصل إاّل بهما. ورد في احلديث الصحيح: »رضا الله في ِرضا 

الوالدين، وَسَخُط الله في سَخط الوالدين« )سبل السالم(.
وفي أثر دعاء االبن لوالَديه وَرَد عن أبي ُهريرة رضي الله عنه: ُترفع للميت بعَد موِته دَرَجته 
فيقول: أْي ربي! أي ش���يء هذا؟ فيقول له: ولُدك اس���تغَفر لك! )األدب ال�ُمفَرد(، واألدب مع األم 
ٌم على األب؛ فقد ورد أن رجاًل مس���لمًا قتل امرأة وجاَء إلىابن عباس نادمًا يس���أله  والِبرُّ بها ُمقدَّ
ب إليه ما اس���تطعت!  ة؟ قال: ال، قال ُتب إلى الله عّز وجل وتقرَّ ك َحَيّ إن كان له توبة فقال له: أمُّ
ه؟ قال: إن���ي ال أعلم عماًل أق���رب إلى الله عّز وج���ل من ِبرِّ  فقي���ل الب���ن عب���اس، لم س���ألَته ع���ن ُأمِّ
���نة أن رجاًل أتى إلى رس���ول الله ]  الوال���َدة! واألدُب م���ع األب م���ن أك���َرِم ِصفات األدب، وَرَد في السُّ
ومع���ه ش���يٌخ كبي���ر، فقال النبي ]: يا ه���ذا، َمن الذي معك؟ قال: أبي، قال »ف���ال متِش أماَمه، وال 

جتِلس َقبله، وال َتدُعه باْسمه« )مجمع الزوائد(.
���ُف من أبويه  إن م���ن أش���د العقوب���ات التي تن���زل باملؤمن ف���ي الدنيا عقوب���ة الولد الذي يتأفَّ
ُعُهما بكلماٍت ُمؤِذية جارح���ة، ويجِلُب اإلهانة لهما  ���ر منهم���ا، ويعلو صوُته عليهم���ا وُيَقرِّ ويتضجَّ
م الله عليهم اجلن���ة: ُمدِمُن َخمر  واملس���ّبة لش���خِصِهما. ج���اء في احلدي���ث الصحيح: »ثالثٌة ح���رَّ
وث الذي ُيِقُرّ اخلبث ف���ي أهله« رواه أحمد. ثم يأتي األدب مع َذوي األرحام  ُيّ والع���اُقّ لوالدي���ه والَدّ
ف املؤمن بالقيام بآداب األحوال  واألدُب مع ُوالة األمر ومع األقران واألصحاب واجليران.. كما ُيكلَّ

ماع... كوب، والدخول واخلروج والسفر والنوم والكالم والسَّ رب والُرّ ومنها: أدب األكل والُشّ
نيا زينٌة وجمال، وفي اآلخ���رة َمنِزلٌة وكمال! فهنيئًا ملن أنعم اللُه عليه  إنَّ أَدَب املؤِم���ن ف���ي الدُّ

بَخْيَري الدنيا واآلخرة بُحسن األدب، وَتْعسًا ملن استجَلب ِحرمانهما بسوء األَدب!<

بقلم: وليد الوصابي

كم��ا أن في الصالة خش��وعاً مينحك لذة املناجاة 
والتفك��ر ف��ي الق��راءة، كذلك ف��إن في احلج خش��وعاً 
يخف��ق به قلبك عندما تستش��عر عظم��ة البيت وأنت 
تطوف به وتتأمل معاني الوقوف بعرفات والس��عي 

ورمي اجلمرات.
وكذل��ك عند وضع الصدقة في ي��د الفقير ينتابك 
ش��عور إمياني ولذة تطغى على ما في القلب من شح 

وحب للمال.
ويتحقق اخلشوع عند التوبة واالستغفار عندما 
تستغفر من ذنوبك وأنت نادم على ما مضى من الزلل 

واخلطايا.
وإذا قرأت القرآن متدبراً ملا فيه فإنك س��تجد ذلك 
اخلش��وع الذي يقش��عّر له بدن��ك وتدمع من��ه عينك 

ويتلذذ بتالوته لسانك وينشرح صدرك.
والصيام - كباقي العبادات - له خشوع ينسيك 

الظمأ واجلوع ويسمو بروحك نحو اإلميان والكمال.
وال ميكنك اخلشوع في صومك والتلذذ بساعات 

الصيام ما لم تصن جوارحك عن احلرام.
فعن الصائم اخلاش��ع أصابه��ا الذبول فال متتد 

إلى احلرام.
واألذن من��ه ال تأن��س إال بس��ماع الق��رآن والذكر 

وأصوات املآذن تضج بالتكبير.

وهك��ذا .. تعي��ش اجل��وارح ب��كل ذراته��ا حقيقة 
الصوم وجتني ثمراته. وتتأدب بأحكامه وآدابه.

فالص��وم مدرس��ة إمياني��ة تربوية يتعل��م فيها 
املسلم حقيقة اإلميان والتقوى.

َها الَِّذيَن آَمُنوا  قال الله س��بحانه وتعالى: <َيا أَيُّ
َياُم َكَما ُكِت��َب َعلَى الَِّذيَن ِم��ن َقْبلُِكْم  ُكِت��َب َعلَْيُك��ُم الصِّ
َلَعلُّك��ْم َتّتُق��ون> س��ورة البق��رة. وإذا كان اخلش��وع 
يش��مل العبادة من أوله��ا إلى آخره��ا، والصيام يبدأ 
من الفجر إلى غروب الش��مس، فينبغي أن تخشع في 
صيام��ك خالل هذه امل��دة وتس��تحضر معاني مرتبة 
اإلحس��ان بأن: »تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 

فإنه يراك«.
كذل��ك ميتد اخلش��وع في قيام رمض��ان وحتري 
الس��حور واالجتهاد في الدعاء في جوف الليل، فهذه 
كله��ا من ثم��رات الصي��ام احلقيقي الطاهر م��ن الزور 

واللغو والفجور.
والصي��ام إن خال من اخلش��وع وحفظ اجلوارح 
عم��ا ح��رم الله ف��إن صاحب��ه ل��ن يجني منه س��وى 
اجلوع والعط��ش ، وهذا ما حّذر منه نبينا | بقوله: 
» َمْن َل��ْم َيَدْع َقْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِب��ِه َفلَْيَس ِللَِّه َحاَجٌة 
ِف��ي أَْن َي��َدَع َطَعاَمُه َوَش��َراَبُه« 

رواه البخاري.
ف��ي  خش��ع  م��ن  وختام��اً: 
جوارح��ه  وص��ان  صيام��ه 
س��يتمنى العم��ر كل��ه رمضان، 
وس��ينادى عليه -ب��إذن الله - 

من باب الريان.
فاحفظ صيامك تنل ثمراته 

ويرضى الله عنك.
الله��م أعّن��ا عل��ى الصي��ام 
والقي��ام وغ��ض البص��ر وحفظ 

اللسان.
نبين��ا  عل��ى  الل��ه  وصل��ى 

محمد وآله وصحبه وسلم.{

الخشوع في الصيام
بقلم: د. عبد احلميد احمليمد 
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وزير الصحة يرعى وضع حجر األساس لتوسعة مستشفى دار الشفاء
وإفطار الجمعية الطبية اإلسالمية السنوي

رع��ى نائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء وزي��ر الصحة 
غس��ان حاصبان��ي حفل وضع حجر األس��اس ملش��روع 
توس��عة مستش��فى دار الش��فاء التابع للجمعية الطبية 
اإلس��المية، بحضور الدكتور س��عد الل��ه صابونة ممثالً 
الدكت��ور مصطف��ى احلل��وة  الرئي��س جني��ب ميقات��ي، 
ممث���اًل النائب محم��د الصفدي، محمد كم��ال زيادة ممثالً 
الوزير الس��ابق أش��رف ريف��ي، النائب الس��ابق الدكتور 
عزام دندش��ي، عضو املجلس الش��رعي اإلسالمي األعلى 
الش��يخ أمي��ر رعد ممث��الً مفت��ي اجلمهورية الش��يخ عبد 
اللطي��ف دري��ان، الرائد عل��ي األيوبي ممث��الً املدير العام 
لألم��ن العام عب��اس إبراهي��م، الرائد محمد خال��د م�مثالً 
رئيس فرع مخابرات الش��مال، نقيب األطباء في الشمال 
الدكتور عمر عياش، نقيب املهندس��ن في الش��مال بسام 
زيادة، والنقيب السابق ماريوس بعيني، نقيب أصحاب 
املستش��فيات س��ليمان ه��ارون، املنس��ق الع��ام لتي��ار 
املستقبل في طرابلس ناصر عدرة، األمن العام للجماعة 
اإلس��المية عزام األيوبي، عبد الله العلي ممثالً الس��فارة 
السعودية في لبنان، مدير املستشفى احلكومي الدكتور 
فواز احلالب، رئيس مجلس إدارة مستش��فى دار الشفاء 

الدكتور رامي درغام، املدير العام ملستشفى الشفاء أحمد 
اخلال��د، رئي��س مصلحة الصح��ة الدكتور جم��ال عبدو، 

وحشد من الفعاليات واألطباء.
اس��تهل احلف��ل بوض��ع حج��ر األس��اس ملش��روع 
التوس��عة، ألق��ى بع��ده رئي��س مجل��س اإلدارة الدكتور 
درغ��ام كلمة رحب فيه��ا بالوزير حاصبان��ي واحلضور 

عل��ى  كله��ا  املناس��بات  تك��ون  ان  إل��ى  نتطل��ع  وق��ال: 
غرارها في مناس��بة لنضع حجر أس��اس لتوسعة مركز 
استش��فائي أصب��ح بفض��ل الل��ه وبرعايتكم م��ن املراكز 
الرائدة في مجاله، نحن كما ترون في مستش��فى متكامل 
ويتطلع الى الكمال دائماً من خالل هذه التوس��عة، والى 
أن نضي��ف ال��ى مستش��فانا أقس��اماً جدي��دة، طرابلس 
واملنطق��ة م��ن عكار ال��ى الكورة ال��ى زغرتا ال��ى الضنية 
كلها بحاجة إليها، الى أقس��ام بالعناية الفائقة لألطفال، 
أقس��ام ملعاجلة الس��رطان، أقس��ام للعناي��ة بإصابات 

احلروب .
أبن��اء  فيه��ا  حي��ا  بكلم��ة  حاصبان��ي  الوزي��ر  ورد 
طرابلس وقال: كلما آتي الى طرابلس أش��عر كأنني أرى 
كل لبنان في رقعة جغرافية صغيرة، فعاصمة الش��مال 
هي من��وذج للبنان، منوذج للتعاي��ش، منوذج للتضافر 
والتكاف��ل، منوذج ملعان��اة كل اللبنانين، وأيضاً منوذج 

لنجاح لبنان بنجاحاتكم كأفراد ومجموعات وأخوة.
وأضاف: يس��رني اليوم أن أش��ارككم هذه املناسبة 
السعيدة مناسبة وضع حجر األساس ملشروع التوسعة 
في هذا الصرح االستش��فائي الكرمي. وم��ن هنا أقول لكم 
إننا كلما وضعنا حجر أس��اس في بناء استشفائي أو في 
توس��عة بناء استش��فائي نكون قد وضعن��ا حجر زاوية 

في بناء الوطن، ألن االستشفاء هو أساس املجتمع. 
وختم: س��نكون بجانبكم يداً بيد، وسنكون داعمن 
لكم بالعدل واإلنصاف ليش��ّيد ه��ذا البناء وينمو ويخدم 
أهل طرابل��س ولبن��ان، فلتكونوا ف��ي دوام النجاح وفي 

دوام خدمة هذا املجتمع احلبيب.. عشتم وعاش لبنان.
بع��د ذلك ج��ال الوزي��ر حاصباني واحلض��ور على 
أقس��ام املستش��فى، حيث قدم مدير املستش��فى له درعاً 
تكرميي��ة بع��د أن ش��اهدوا فيلم��اً وثائقي��اً ع��ن عمليات 
اإلنق��اذ واإلس��عافات الت��ي تقوم به��ا فرق الط��وارئ في 
اجلمعي��ة الطبي��ة اإلس��المية، وتفق��دوا مركز اإلس��عاف 

الطبي واملعدات واآلليات التابعة له.
ث��م ش��ارك نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء الوزي��ر 
حاصباني في اإلفطار السنوي احلادي والعشرين الذي 
أقامته اجلمعية الطبية اإلسالمية املشرفة على مستشفى 
دار الشفاء وجهاز الطوارئ واإلغاثة، والعيادة املتحركة 
ومس��توصفات ومراكز اإلميان الصحية وصندوق إعالة 
املرض��ى ف��ي قاع��ة فن��دق الكواليت��ي إن وحض��ره الى 
املش��اركن في وضع حجر األس��اس النائب ف��ادي كرم، 
املهندس نبيل موسى م�مثالً الرئيس فريد مكاري، دكتور 
جالل حلواني ممثالً النائب س��مير اجلس��ر، س��عد الدين 
فاخوري ممثالً الوزير الس��ابق أشرف ريفي، خالد الولي 
ممثالً رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، ممثلون عن 
الصلي��ب األحم��ر الدولي ومنس��قو الق��وات اللبنانية في 

طرابلس والكورة وزغرتا، وحشد من أعضاء اجلمعية.
وألقيت كلمات اس��تهلت بالنشيد الوطني اللبناني، 
ث��م كلم��ة تقدمي حملم��د إس��ماعيل رحب فيه��ا باحلضور 

وع��ّدد إجن��ازات اجلمعي��ة م��ن املستش��فى ال��ى جه��از 
الطوارئ ومس��توصفات ومراكز اإلميان الصحية. وألقى 
بعدها الدكتور محمود الس��يد كلمة ش��كر فيها كل الذين 
س��اهموا مع اجلمعي��ة في بن��اء الصروح الطبي��ة قائالً: 
عطاءاتك��م ه��ي التي وصلتن��ا ال��ى النج��اح واجلمعية 
مبؤسساتها ومراكزها تشكركم وتشكر كل العاملن فيها 
وتبارك لهم جهودهم في تقدمي اخلدمة الطبية والرعاية 

الصحية بنكهة إنسانية.
وبعد فيلم وثائقي عن تأسيس اجلمعية ألقى األمن 
العام للجماعة اإلس��المية عزام األيوب��ي كلمة قال فيها: 
ف��ي لقاء يتجلى فيه ش��هر اخلير ش��هر رمض��ان جنتمع 
ف��ي لقاء ش��هد قبيل أن يبدأ وضع مدم��اك جديد في بناء 
املجتم��ع، كان حجر أس��اس ملبنى إضافي س��يوضع في 

خدمة املجتمع اللبناني في منطقة طرابلس والشمال.
وأض��اف: لبن��ان يحتاج الى ه��ذه اجله��ود واكثر. 
فباألمس ش��هدنا حجر أس��اس نرج��و أن يك��ون مدماك 
خي��ر وبن��اء لصالح ه��ذا البلد، إق��رار قان��ون انتخابات 
جدي��د يفترض أن يجاز غداً من املجلس النيابي، دعوني 
أق��ول بكل صراح��ة قد يكون ما ج��رى باألمس هو أفضل 
املوجود، لكن ال نستطيع عندما نخاطب أهلنا وجمهورنا 
إال أن نق��ول له��م ما نراه حقيق��ًة وما نعتق��د جازمن انه 
الرؤي��ة التي نحلل فيها ما يج��ري على أرض وطننا. أوالً 
إق��رار قانون بحد ذاته ال يعني إج��راء اإلنتخابات، وهذا 
ميث��ل هاجس���اً س��نبقى ندندن حول��ه من الي��وم الى أن 
جت��ري االنتخابات في ش��هر أيار القادم، ألننا ولألس��ف 
الش��ديد عل��ى م��دى أكثر م��ن أرب��ع س��نوات ماضية لم 
حتص��ل االنتخاب��ات حت��ت حج��ج متع��ددة بالرغم من 
وجود قانون انتخابات، وميكن أن تخرج لنا في أي يوم 
من أيام األحد عشر ش��هراً القادمة فنضعه جانباً، لكن ال 
أريد أن أنغ��ص على اللبنانين فرح��ة القانون ألننا منذ 
ع��ام 2009 كان��ت مهم��ة احلكومات املتعاقب��ة أن تنجز 
ه��ذا القانون. ثانياً لبن��ان كان يتطلع ويرنو نحو قانون 
حديث، وعندما نق��ول »قانون حديث« تتبادر النس��بية 
ال��ى األذه��ان، م��ع أن النس��بية ليس��ت بالض��رورة هي 
احلداث��ة، فالقوان��ن التي ترع��ى االنتخابات ف��ي الدول 
الت��ي رس��خت فيه��ا الدميقراطي��ة ليس��ت جميعها على 
أساس النس��بية، ولكن بغض النظر عن هذا املوضوع أو 
ذاك هناك ثغرات حقيقية وكبيرة مشكلتنا معها أنها تنم 
عن عقلية ما زالت حتاول أن متسك بتالبيب الدولة وكل 

ما متثل. 
وخت��م: نأم��ل أن يكون ما ج��رى يوم أم��س خطوة 
باجت��اه البناء الصحي��ح، لكننا لن نس��قط الهواجس إال 
حن يقترن القول بالفعل ونحن بحاجة لتعاون اجلميع 

من أجل جتاوز مرحلة اخلطر التي تعيشها منطقتنا.
كما ألقى الوزي��ر حاصباني كلمة أكد فيها أن قانون 
االنتخابات صناعة لبنانية مئة في املئة، وبالطبع ليس 
كامالً لكنه يش��كل نقلة نوعية في حس��ن التمثيل واألداء 
الدميقراطي، وأضاف: رغم األخطار التي تهدد مجتمعنا 
واملش��اكل املتش��عبة، إال أن املجتم��ع اللبنان��ي مجتم��ع 
ح��ي، متعاض��د، متكات��ف يزخ��ر باجلمعي��ات األهلي��ة 
ك�»اجلمعي��ة الطبية اإلس��المية«، ودور هذه اجلمعيات 

أساسي ألنه تكاملي مع دورنا كسلطة رسمية.
وتابع: مس��احتنا املش��تركة بتعدديتن��ا خير دواء 
ش��اف لس��رطان الش��رذمة ال��ذي يفتك ب��ن املجموعات 
البش��رية وللرفض الدموي لآلخ��ر. وكما صدرنا احلرف 
للبش��رية نحن مدعّوون اليوم لتصدي��ر منوذج العيش 
مع��اً. لطاملا دفع��ت طرابلس ثمن مح��اوالت أعداء لبنان 
لضرب هذا النموذج عبر جوالت مسلحة على أرضها، من 
هنا ال يس��عني إال أن أش��يد بخطوة مستشفى دار الشفاء 
التاب��ع للجمعي��ة الطبية اإلس��المية املتمثلة بتوس��عة 
املستش��فى في أبي سمراء، حيث قمت هذا املساء بوضع 
حج��ر األس��اس للمش��روع ب��كل فخ��ر ومحب��ة واعتزاز. 
وأدعو اجلميع الى االستثمار بجرأة في القطاع الصحي: 
أوالً خلدمة املواطنن، كافة املواطنن، وثانياً لتفعيل دور 

لبنان كعاصمة للسياحة االستشفائية.{

ب��دأت الهجم��ات املعادي��ة لإلس��الم ف��ي أوروبا 
والوالي��ات املتحدة تأخذ ش��كالً يهدد احلي��اة اليومية 

للمسلمن، يوماً بعد يوم.
عادت مس��ألة اإلس��الموفوبيا تطفو مج��دداً على 
الس��طح، بعد أن قام أحد املتطرف��ن بدهس مجموعة 
من املصل��ن، عقب أدائهم صالة التراويح في مس��جد 
»فينس��بري ب��ارك« ش��مالي العاصم��ة البريطاني��ة 

لندن.
وأدى حادث الدهس الذي جرى تنفيذه ليل األحد 
- االثن��ن، إل��ى مقتل ش��خص واحد وإصابة عش��رة 

آخرين بجروح.
وش��هدت نس��بة الهجمات املعادية لإلس��الم في 
أوروب��ا والواليات املتحدة، ارتفاعاً ملحوظاً، وخاصة 

في أعقاب الهجمات اإلرهابية .
باتت أح��داث مثل الهجوم الذي اس��تهدف مجلة 
تش��ارلي إب��دو، ف��ي باري��س ع��ام 2015، والهج��وم 
اإلرهابي الذي وقع في مدينة نيس )جنوبي فرنس��ا( 
املعادي��ة  لالنته��اكات  ذريع��ة  تش��كل   ،2016 ع��ام 
للمس��لمن من قبل اليم��ن املتطرف في فرنس��ا، التي 

تضم أكبر عدد من املسلمن في أوروبا.
وانتش��رت ظاه��رة اإلس��الموفوبيا بس��رعة م��ن 
البلدان األوروبية، وباتت أخبار االعتداء على املسلمن 
تأت��ي من معظ��م العواص��م األوروبية، حيث ش��هدت 
العاصمة البريطانية لندن في نيسان املاضي، اعتداًء 
عل��ى ام��رأة محجب��ة مت إنزاله��ا م��ن حافلة نق��ل عام 

عنوًة.
كم��ا تعرضت ع��دة نس��اء محجبات العت��داءات 
مشابهة العام املاضي في لندن، وتضمنت االعتداءات 

أعمال ضرٍب في الشارع، وإزالة للحجاب.
وذكر بي��ان جلمعية مكافحة اإلس��الموفوبيا في 
فرنس��ا، أن البالد ش��هدت ع��ام 2016، ح��دوث 419 

جرمية متيي��ز، و39 جرمية مضايق��ة وحترش، و25 
هجوم��اً، و98 حادث��ة خط��اب يحض عل��ى الكراهية 

واعتداء على املباني الدينية.
وش��هدت بلدة هينان بومونت، ش��مالي فرنس��ا، 
ف��ي 30 أيار املاضي، اعتداء ش��خص على امرأة كانت 
جتل��س بج��وار طفله��ا ف��ي حديق��ة عام��ة، وتضم��ن 

االعتداء إزالة احلجاب وضرب املرأة على رأسها.
وبعد اعتداء تش��ارلي إبدو، ش��ن أح��د املتطرفن 
هجوم��اً عل��ى من��زل فرنس��ي مس��لم يدع��ى محم��د 
املعقول��ي، وقال له: »أنا إلهكم«، قب��ل أن ينقض عليه 

ويطعنه 17 مرة أمام زوجته.
وفي النمسا، س��جلت أحداث االعتداءات النابعة 
عن كراهية اإلسالم زيادة بنسبة 65%، حيث تعرض 
حياته��م  عل��ى  أث��رت  العت��داءات  هن��اك  املس��لمون 

اليومية.
وفي أيلول 2016، ش��هدت العاصمة النمساوية 
فيينا اعتداء مواطن منس��اوي على مواطنة منساوية 
م��ن أصل ترك��ي أويغ��وري، وتدعى ش��هربن دورماز 
)51 عام��اً(، حي��ث اعت��دى املواطن النمس��اوي على 

دورماز بالضرب ونزع اخلمار عن رأسها.
إن تتاب��ع ه��ذه االعت��داءات يظه��ر أن الهجم��ات 
التي يتعرض لها املس��لمون ليس من املمكن أن تكون 
عبارة عن أحداث فردية، فيما أشار املركز االستشاري 
للمسلمن في النمسا، في تقرير نشره حول العنصرية 
املرتكبة ضد املسلمن عام 2016، أن نسبة الهجمات 
ضد املسلمن زادت في ذلك العام بنسبة 65%. وشكل 
قرار محكمة العدل األوروبية حول منع ارتداء احلجاب 
في أماكن العمل، أرضية متهد الزدياد نسبة الهجمات 
املعادية لإلس��الم. وأضاف تقرير املركز االستش��اري 
للمسلمن في النمسا، أن نسبة الهجمات كانت ترتفع 

دوماً قبيل االنتخابات في الدول األوروبية.{

الهجمات المعادية لإلسالم في أوروبا 
والواليات المتحدة باتت تهدد حياة المسلمين

اعتداء 
إرهابي

على المصلين 
عند 

خروجهم من 
مسجد بلندن

ش��هدت لندن اعتداء إرهابياً عندما دهس رجل بش��احنة صغيرة ليل 
األحد - االثنن املصلن قرب مس��جد فينس��بري بارك في شمال لندن، مما 

أسفر عن مقتل رجل وجرح ثمانية آخرين.
وقالت الش��رطة إنه »اعتداء إرهاب��ي«، موضحة أن »كل الضحايا من 
املسلمن« وأن »ثمانية جرحى نقلوا إلى ثالثة مستشفيات مختلفة«، وإن 
شخصن آخرين تلقيا االسعافات في مكان االعتداء ألن اصابتهما طفيفة.

وأضاف��ت ان س��ائق الش��احنة الصغيرة البال��غ من العمر 48 س��نة 
احتجزه أش��خاص في امل��كان قبل ان ينقل الى املستش��فى إلج��راء تقومي 

لقواه العقلية.
ونددت جمعيات إس��المية بعمل »معاد لإلس��الم«  »يستهدف« عمداً 
مصل��ن ل��دى خروجهم من املس��جد قبيل منتص��ف الليل. كم��ا ندد رئيس 
بلدية لندن املسلم صادق خان ب�»اعتداء إرهابي مرّوع« »استهدف« عمداً 

سكاناً في لندن انهوا للتو الصالة خالل شهر رمضان.{
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الس��احة اللبناني��ة، تبعته قصي��دة ش��عرية للمهندس 
وس��يم شميس��م، وخت��م اللق��اء بكلم��ة التجم��ع ألقاه��ا 
املهن��دس حبيب الش��امي، اس��تعرض فيها واق��ع املهنة 
والعقب��ات الت��ي تواجه اخلريج��ن، وأعل��ن »التحضير 
لوثيقة مش��تركة مع التيارات النقابية الصديقة حتتوي 
على تفاهمات وأفكار قابلة للتنفيذ تكون لها مساهمة في 

إحداث تطور ايجابي في العمل النقابي مستقبالً« .

كلم��ة اجلماع��ة اإلس��المية ألقاها األس��تاذ س��عيد 
العويك مس��ؤول مكت��ب اجلماعة اإلس��المية بطرابلس، 
فأكد وق��وف اجلماعة  إل��ى جانب القضية الفلس��طينية 
وح��ركات املقاوم��ة فيها، مش��دداً على ض��رورة الوحدة 
العربي��ة واإلس��المية الت��ي هي احل��ل الوحي��د لتحرير 
فلس��طن؛ والعمل الدائم على إبقاء القضية الفلس��طينية 

حية في ضمائر ونفوس املواطنن.
تخل��ل حفل االفطار عرض س��اليد عن أبرز أنش��طة 
هيئة نصرة األقصى في خدمة املدينة املقدس��ة واملسجد 
األقص��ى وعرض م��ن وحي املناس��بة قدم��ه الفنان بالل 

مواس.

املؤم��ن للمؤم��ن كاجلس��د الواح��د؛ تلته��ا كلمة 
ملس��ؤولة اجلمعي��ة املركزي��ة س��ابقاً األخ��ت أم 
عم��ر املصري، التي حثت بدوره��ا األخوات على 
ض��رورة التواص��ل م��ع الل��ه بالذك��ر والص��الة 

والعمل الصالح.
كم��ا تخل��ل اللق��اء تك��رمي مس��ؤولة جمعية 
النج��اة االجتماعي��ة ف��ي بي��روت األخ��ت من��ى 
زنتوت، وفقرة إنشادية مع األخت فاتن دمشقية، 

واختتم بدعاء لألخت باسمة حمادة.

وزعت جوائز أسئلة األس��بوع املاضي ومت طرح سؤالن 
جديدين. 

الشهداء حمزة الش��يخ صالح معتوق؛ عضو املجلس 
البل��دي ف��ي صي��دا احل��اج حس��ن الش��ماس؛ رئيس 
جمعية شباب الش��رحبيل وليد السبع اعن؛ مسؤول 
العالقات العامة في الهيئة اإلس��المية للرعاية غسان 
حنقي��ر؛ نائ��ب نقيب خبراء الس��ير في لبن��ان اخلبير 

هيثم الظريف.
في كلمته ع��ّدد رئيس بلدية عبرا األس��تاذ ادغار 
مش��نتف املش��اريع الت��ي تنفذه��ا البلدي��ة، ورح��ب 
مسؤول العالقات العامة للجماعة اإلسالمية في عبرا 
عمر العتر باحلضور الذين واكبوا سلس��لة األنش��طة 
الت��ي أقامته��ا بلدي��ة عب��را بالتع��اون م��ع اجلماعة 

اإلسالمية احتفاًء بهذا الشهر الكرمي.
وف��ي ختام احلفل قدم الدكتور بس��ام حمود درع 
اجلماع��ة عربون ش��كر وتقدي��ر لرئي��س البلدية على 

املجهود الذي يبذله في خدمة املنطقة وأهلها.

أق��ام قط��اع املهندس��ن ف��ي 
ف��ي  النقاب��ي  اإلص��الح  جتم��ع 
لبن��ان إفطاره الس��نوي بحضور 
والفعاليات،  املهندسن  حشد من 

النقابية.
املهن��دس  رح��ب  بداي��ة 
عم��ار مرحب��ا باحلض��ور، منوهاً 
مبشاركتهم في هذا اللقاء املبارك. 
و كان م��ن أب��رز احلاضرين نقيب 
املهندس��ن في طرابلس املهندس 
بس��ام زي��ادة، ممث��الً باملهن��دس 

مروان صابوجن��ي، نقيب األطباء ف��ي طرابلس الدكتور 
عمر عياش، ممثالً بالدكتور أحمد البوش، منس��قة قطاع 
املهندس��ن في تيار املس��تقبل املهندس��ة روال الس��عدي، 
مس��ؤول قطاع املهندس��ن في تيار العزم املهندس باسم 

خياط، ولفيف من األساتذة اجلامعين.
تل��ى االفط��ار ع��رض فيدي��و ع��ن انش��طة التجمع 
وإجنازات��ه ف��ي كاف��ة قطاعات امله��ن احلرة عل��ى طول 

نصرة  هيئ��ة  نظم��ت 
اجلماع��ة  ف��ي  االقص��ى 
افطاره��ا  اإلس��المية 
السنوي اخليري األول في 
بطرابلس  الفيح��اء  قاع��ة 
الفعالي��ات  مبش��اركة 
والسياس��ية  العلمائي��ة 
املدينة،  ف��ي  واالجتماعية 
إضاف��ة إل��ى ممثل��ن ع��ن 
حركة املقاومة اإلس��المية 

حماس و الفصائل الفلسطينية في مخيمات الشمال.
محم��د  احلف��ل  عري��ف  م��ن  ترحيبي��ة  كلم��ة  بع��د 
اس��ماعيل، ألقى مس��ؤول هيئة نصرة االقصى في لبنان 
محمود موس��ى كلم��ة اعتبر فيه��ا أن القدس وفلس��طن 
جتسدان قضية العرب واملس��لمن، ألن كل ما يجري من 
أح��داث ف��ي أيامنا هذه ت��درس خطواته م��ن قبل الغرب 
تبع��اً لآلث��ار املترتبة عل��ى الكيان الصهيون��ي الغاصب 
بدءاً من ثورة س��وريا التي ش��ّوهت، إلى مص��ر الكنانة؛ 
إل��ى انقالب تركي��ا الفاش��ل التي كان��ت وما زال��ت تقدم 
الدعم لقضية فلس��طن رغم كي��د الكائدين، إلى قطر التي 

آوت قيادات حركة حماس.

 أقام قسم العمل التربوي في جمعية النجاة 
االجتماعي��ة - بيروت إفطاره الس��نوي في قاعة 
الدكتور مازن فروخ في مركز الدعوة اإلسالمية، 

وذلك غروب األربعاء 14 حزيران.
اس��تهل لقاء اإلفطار بكلمة ترحيبية، تبعتها 

صالة املغرب، ثم تناول الطعام.
وألق��ت األخ��ت أميرة ش��اتيال كلم��ة موجزة 
حثت فيها على الصدقة وتفعيل مشروع التكافل 
ب��ن األخوات بإحياء )قجة اجلس��د الواحد( ألن 

ف��ي  الدع��وة  قس��م  أق��ام 
االجتماعي��ة  النج��اة  جمعي��ة 
الثالث��ة  محاضرت��ه  الرفي��د   -
م��ع  حيات��ك«  كتاب��ة  »ابدئ��ي 
الش��يخ س��امي اخلطي��ب ي��وم 
وق��د   .11/6/2017 األح��د 
حّث اخلطيب احلاض��رات على 
البدء بأنفسهن؛ وذلك من خالل 
التوب��ة واالس��تغفار ذك��ر الله، 
وذكر قصصاً لشخصيات بدأت 
حياتها م��ن جديد، كذلك ذكر أن 

جناح اإلنس��ان مره��ون بعقبات ومحطات تكون س��بباً 
لتحوي��ل الفش��ل إلى جن��اح وتف��وق. وِفي نهاي��ة اللقاء 

اقام��ت بلدي��ة عب��را واجلماع��ة اإلس��المية حفالً 
انش��ادياً رمضاني��اً، حتت عنوان: »رمض��ان؛ باخلير 
يجمعنا«، حيث احيا احلفل فرقة أمجاد للفن والتراث، 
والعش��يرة الفني��ة ف��ي الكش��اف املس��لم - مفوضية 

اجلنوب. 
تقدم احلض��ور رئيس بلدية عبرا األس��تاذ إدغار 
مشنتف واعضاء املجلس البلدي؛ املسؤول التنظيمي 
للجماع��ة اإلس��المية ف��ي اجلن��وب الش��يخ مصطفى 
احلري��ري؛ نائ��ب رئيس املكت��ب السياس��ي للجماعة 
اإلس��المية ف��ي لبنان د. بس��ام حم��ود؛ مخت��ار بلدة 
عبرا إلياس بط��رس؛ األب مارون صيقلي؛ ممثل وقف 
عب��را جورج س��ليمان؛ ممثلو أخوية س��يدة االنتقال؛ 
نائ��ب رئيس هيئة علماء املس��لمن في لبنان الش��يخ 
خالد عارف��ي؛ رئيس هيئة علماء املس��لمن في صيدا 
الش��يخ علي الس��بع أعن؛ امام وخطيب مسجد سيد 

إفطار  قطاع المهندسين في تجّمع اإلصالح النقابي

هيئة نصرة األقصى تنّظم إفطارها السنوي في طرابلس

إفطار العمل التربوي لجمعية النجاة في بيروت

محاضرة »ابدئي كتابة حياتك« في الرفيد

بلدية عبرا والجماعة: سهرة إنشادية رمضانية

أنشطة

وف��ي موض��وع آخ��ر، أض��اف قن��ق أن »س��فينة 
املس��اعدات اإلنس��انية الت��ي انطلقت ي��وم األحد، من 
ميناء مرسن )جنوبي تركيا( إلى قطاع غزة، ستصل 

قبيل عيد الفطر لتوزع على مستحقيها«.
ومتكنت تركيا من تسيير مساعدات إنسانية إلى 
قطاع غزة، في إطار اتفاق مع إسرائيل في حزيران من 

العام املاضي، لتطبيع العالقات بن البلدين.{

نّظم اله��الل األحمر التركي 
جماعي��اً  إفط��اراً  األح��د،  ي��وم 
ملئات الفلس��طينين في املسجد 
األقصى املبارك، مبدينة القدس 
احملتلة، بحضور القنصل العام 
الس��فير  الق��دس،  ف��ي  الترك��ي 

»غورجان تورك أوغلو«.
وفي حديث لألناضول، أكد 
رئي��س اله��الل األحم��ر التركي، 
ك��رم قن��ق، أن املس��جد األقصى 
ل��ه أهمية خاصة بالنس��بة إلى 

املس��لمن، معرباً عن س��عادته بتنظيم تل��ك الفعالية 
الرمضانية.

وأوضح قنق أن »الهالل األحمر التركي أقام مائدة 
إفطار أللف شخص في باحة املسجد األقصى املقدس، 

بدعم من املتبرعن األتراك«.
وأّكد أن بالده تواصل دعمها للقضية الفلسطينية 

واملنطقة برمتها، بهدف »إحالل السالم واالستقرار«.

الهالل األحمر التركي ينظم إفطارًا
لمئات الفلسطينّيين في باحة األقصى

يس��تعد مقاتلو كتائب القسام على احلدود الشرقية والشمالية لقطاع 
غزة ألي تصعيد محتمل على القطاع من جانب جيش االحتالل اإلسرائيلي. 
ويش��كل ه��ؤالء اجلبه��ة املتقدم��ة الت��ي ترص��د التح��ركات وتتلق��ى أولى 
الضرب��ات في حال وق��وع أي هجوم. حيث ينتش��ر مقاومون م��ن الكتائب 
املذك��ورة على حدود القط��اع لرصد حتركات جيش االحتالل اإلس��رائيلي، 

بهدف تأمينها من أي عمليات توغل أو تسلل.
ويق��ول أب��و محمد -قائد ميداني ف��ي كتائب القس��ام- إن مهمتنا تقوم 
عل��ى رصد التح��ركات على احل��دود والتعامل م��ع أي توغ��ل أو محاوالت 

لتسلل القوات اخلاصة.
ويوضح أبو عمر -وهو كذلك قائد ميداني في الكتائب نفس��ها- »نقوم 
بتوزيع املجاهدين على اخلطوط األمامية واخللفية، وفي اخلطوط اخللفية 

نقوم بعمل عدة فقرات لهم من أجل شحذ الهمم ورفع الروح املعنوية«.
ويستغل االحتالل اإلسرائيلي احلدود مع قطاع غزة بن احلن واآلخر، 
للتوغل وتنفيذ مهمات خاصة داخل املنطقة احلدودية، لكن املقاومة في ظل 

سيطرتها احملكمة على احلدود تتعامل مع أي خرق من هذا النوع.{

استعدادات 
لمقاتلي 

القسام
على حدود 

غزة
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إما أن لبنان يعيش مرحلة غير مس���بوقة من تفلت الس���الح واالس���تهتار االجتماعي، وإما 
أن الهموم التي كانت حتتل املش���هد في الس���ابق كانت حتجب الرؤية عن الوضع املتهتك الذي 
يعيش���ه اللبناني���ون. فم���ا بتنا نس���معه ونش���اهده كل يوم في نش���رات األخب���ار ويحتل صفحات 
اجلرائ���د يش���ي بأن الوضع االجتماعي ب���ات قنبلة موقوتة ومن اخلطر اس���تمراره، ويجب على 
املس���ؤولني إل���ى جان���ب اهتمامهم بتفصي���ل قانون االنتخ���اب على قياس���هم، أن يصرفوا بعض 
جهدهم ملعاجلة احلوادث األمنية املرعبة التي تقع كل يوم. وسائل اإلعالم بدورها لم تعد قادرة 
على حشر األخبار األمنية واحلوادث الفردية ضمن ملفات نشراتها اإلخبارية، فصارت تخصص 

لهذه األحداث صفحات خاصة في الصحف، وملفات مستقلة في النشرات اإلخبارية. 
هناك قطبة مخفية، وس���بب غامض يقف وراء هذا التهتك االجتماعي واستس���هال القتل 
واإلي���ذاء ب���ني اللبناني���ني. فلو كان لألمر بع���د طائفي لكان األمر مفهوم���ًا، ولو كانت األحداث 
نتيجة تش���نج وتوّتر سياس���ي لكان األمر منطقيًا، فلطاملا اس���تغل أمراء الطوائف من الطبقة 
السياس���ية عواطف اللبنانيني لتمرير مصاحله���م والضغط على الطرف اآلخر. لكن األوضاع 
السياسية مستقرة، والنفوس مرتاحة واألوضاع »عال العال« نسبيًا، فكيف ميكن تبرير الضغط 
النفس���ي الكبير الذي يعيش���ه اللبنانيون جتاه بعضهم بعضًا، وكيف ميكن فهم استس���هال قتل 
بعضهم وإيذاء بعضهم، وفي أحيان أخرى إيذاء أنفسهم؟ كيف ميكن فهم أن ضابطًا في جهاز 
أمني يالحق س���يارة ويقطع الطريق على صاحبها وينهال عليه بالضرب، فقط ألنه لم يفس���ح 
له الطريق؟ كيف ميكن اس���تيعاب أن خالفًا بني بائعي خضار على مكان البس���طات في الس���وق 
يستدعي حشد كل طرف عصابة من حوله ونشوب اشتباكات بني الطرفني؟ كيف ميكن القبول 

بأن شوارع لبنان حتصد كل يوم في طرقاتها عددًا من الضحايا؟
وزي���ر الداخلي���ة س���لط الضوء في اآلون���ة األخيرة على خط���ورة ما يجري، واس���تغل تفّلت 
الس���الح للمطالب���ة بإع���ادة تفعيل تطبيق عقوب���ة اإلعدام. ه���ذه العقوبة التي ما زالت س���ارية 
قانون���ًا، لك���ن تطبيقه���ا معلق منذ س���نوات. م���ن الواضح أن وزي���ر الداخلية يعان���ي من تراجع 
كبير في مس���توى املستش���ارين احمليطني به، الذين ال ميلكون الوعي املطلوب والفهم واإلدراك 
واالبت���كار. فق���د اكتش���ف وزير الداخلية أن ضب���ط األمن ومواجهة تفلت الس���الح يكون بإعدام 
املخالفني، ولم ينتبه إلى أن تفلت الس���الح واس���تهتار اللبنانيني قد يكون س���ببه االستنس���ابية 
ف���ي تطبي���ق القانون عليهم، فتغض األجهزة األمنية والقضائية النظر عن مجرمني، وتس���لط 
أضواءها على مخالفني. يريد تطبيق اإلعدام بالتزامن مع انتشار مقاطع مصورة على وسائل 
التواص���ل االجتماع���ي لعش���رات اللبناني���ني يقوم���ون بإطالق زخ���ات الرص���اص والقذائف في 
الهواء في منطقة البقاع احتفاء بإطالق س���راح متهم بجرائم نصب واحتيال وتبييض أموال، 
دون أن حت���رك األجهزة األمنية س���اكنًا ودون أن نس���مع صوتًا لوزي���ر الداخلية. وجد معاليه أن 
تطبيق اإلعدام س���يؤدي إلى ضبط األمن، ولم يدرك أن تفلت الس���الح تكون معاجلته مبعاجلة 

األسباب التي أدت إليه. 
فضبط األمن يكون أواًل بإيجاد عمل آلالف اللبنانيني الذين يعانون من البطالة فيقضون 
نهاره���م بالن���وم وليلهم على ناصية الطرق وزوايا األزقة حول س���يارة )نصف نقل( تبيع القهوة 
والنس���كافيه. ضبط األمن ال يكون بتطبيق اإلعدام على املخلني باألمن، بل مبواجهة ش���بكات 
االجتار باملخدرات وحبوب الهلوس���ة التي تفتك بالش���باب اللبناني وتدفعهم الرتكاب اجلرائم 
دون إدراك م���ا يفعل���ون. هؤالء الش���باب يجب أواًل إنقاذهم من كبوتهم قب���ل التفكير في كيفية 
إعدامه���م. ضب���ط األم���ن اليكون بحج���ز دراجة ناري���ة ألن صاحبها اليعتمر خوذة على رأس���ه، 

بينما هو ال ميلك املال لشراء سيارة.
وزير الداخلية ملك األمن الوقائي، وهو قاد حمالت أمنية وقائية واس���تباقية، األمر نفسه 
مطلوب منه اليوم، بأن يقود حملة استباقية لوقف التفلت األمني بني اللبنانيني، ويكون ذلك 
بس���حب صواعق التفجير ليس من األس���لحة التي يحملها اللبنانيون في أيديهم، بل س���حبها 

من نفوسهم، وزرع األمل في قلوبهم بأنه ما زال في لبنان سبب يستحق العيش من أجله.<

بقلم: أواب إبراهيم

هل يكون ضبط األمن بإعدام اللبنانيين؟!

كلمة طيبة

رمض��ان  ش��هر  اللبناني��ون  ي��وّدع 
الكرمي بغّصة على أّيامه الزاخرة بالصبر 
والرحمة والتواصل بن األقرباء واألهالي 
االفط��ار  مائ��دة  عل��ى  األس��رة  واجتم��اع 
والس��حور وأجواء البرك��ة والتقوى التي 

يتسم بها هذا الشهر املبارك.
ول��م ينّغ��ص بركة هذا الش��هر الكرمي 
وروحانيته سوى صراع السياسين حول 
قانون انتخاب جديد يرضون عنه جميعاً 
ليحق��ق مصاحلهم اخلاصة على حس��اب 
مصالح الن��اس وآماله��م، وإن حاولوا أن 
يوح��وا للبناني��ن أنن��ا »نعم��ل ألجلكم«. 
وحفل��ت األح��داث بنزاع��ات السياس��ين 
حول نق��اط بعينها ف��ي القان��ون املقترح 
تتعل��ق مبس��تقبلهم السياس��ي وازدي��اد 
حجم كتلتهم النيابية أو على األقل احلفاظ 
عليه��ا في أتون ه��ذا القانون اجلديد الذي 
اعتمد النسبّية، ما يحقق فرصة فوز نواب 
مس��تقلن أو مرش��حن أو حزبين خانهم 
احلظ ف��ي قان��ون األكثرية الس��تن.وأقّر 
السياس��يون بأنه��م تله��وا به��ذا القانون 
اجلدي��د وأنه��م أهمل��وا الش��عب اللبناني 
الصاب��ر عل��ى أوضاع��ه البائس��ة وأنه��م 
س��يعّوضون علي��ه أي��ام التخل��ي، وأنهم 
س��يعمدون الى العناية مبطالبهم املزمنة 
التي متثل احلد األدنى من احلقوق املدنية 
كما وعد بذلك الرئيس س��عد احلريري في 
خطابات مآدب االفطار والسحور الزاخرة 
التي وعد فيها اللبنانين بانتهاج احلكومة 
اللبناني��ة منح��ًى جدي��داً يتضّم��ن في ما 
يتضّم��ن تأمن الكهرباء 24 س��اعة يومياً 
ومحاربة الفساد. واألمر نفسه كذلك أكده 
الرئي��س نبيه بري على لس��ان وزير املال 
علي حس��ن خلي��ل وكذلك التي��ار الوطني 
احلّر والق��وات اللبناني��ة ومثلهم الرئيس 
ميش��ال ع��ون ف��ي اجتماع��ه مع رؤس��اء 
ليضعه��م  السياس��ية  والكت��ل  األح��زاب 
أمام مس��ؤولياتهم في حتقيق الالمركزية 
االداري��ة وإمناء املناطق وإقامة مش��اريع 

منتجة توّفر لعمل آلالف اللبنانين.
وإن الذي��ن يعرف��ون طب��اع الرئي��س 
ميش��ال ع��ون وحزم��ه يؤك��دون أن��ه لن 
يتراج��ع ع��ن ق��راره ح��ّل األزم��ات الت��ي 

اللبنانيون أمام وعود السياسيين
بعد عيد الفطر

خنق��ت اللبناني��ن ومكافح��ة الفس��اد في 
امللغوم��ة  واملناقص��ات  العام��ة  االدارات 
والهدر في املصاريف غير املبررة، وأنه لن 
يكون متساهالً في س��رقة مال اللبنانين. 
وي��وّدع الصائم��ون فولكل��ور املهرجانات 
الذي التصق بش��هر رمضان زوراً وازدهار 
املقاه��ي واملناط��ق األثري��ة،  مب��ا ينتف��ي 
ومقاص��د الش��هر الك��رمي ال��ذي يعتب��ره 
بعضهم مهرجاناً غنائياً وموسيقياً وحشد 
احملطات التلفزيونية لعشرات املسلسالت 
التي سّمرت اللبنانين في مقاعدهم حتى 
السحور على خالف ما كان يجري في هذا 
الشهر من أمسيات ومحاضرات رمضانية 
واحتف��االت ديني��ة وإحي��اء للمناس��بات 
االس��المية التي حتكي بطوالت املس��لمن 

في شهر الصوم.
الق��در«  »ليل��ة  اللبناني��ون  وانتظ��ر 
ليعبروا عن أمنيته��م في مختلف القضايا 
واحتش��دت  ح��الً  له��ا  يج��دون  ال  الت��ي 
املس��اجد بالش��باب والفتي��ان م��ا يؤك��د 
التزام املسلمن باملسجد وتنامي الصحوة 
اإلس��المية الراش��دة التي ُتقمع في معظم 
البلدان العربية واالسالمية وجتد راحتها 
ف��ي ه��ذا الوطن.ويعتب��ر اللبناني��ون أّن 
عيد الفط��ر هذا الع��ام هو منطل��ق مرحلة 
جدي��دة ف��ي حي��اة اللبناني��ن م��ع وعود 
عل��ى  ع��ون  العم��اد  وع��زم  السياس��ين 
االس��تنفار لتحقيق مطالب اللبنانين وقد 
آن األوان لذلك. إن السياس��ين اللبنانين 
، وخاصة في ش��هر أيار املقبل  على احمل��كّ
بع��د أن م��ّددوا ألنفس��هم 11 ش��هراً حتت 
ذريعة »أس��باب تقنية« وس��وف يس��تمر 
اللبناني��ون ف��ي حتّم��ل ن��واب لم ي��ؤدوا 
دورهم املطلوب ويستميتون في السيطرة 
على مقاليد السياس��ة واألمور. ولكن األمر 
لن يتحّقق ألن الش��عب اللبناني بات على 
درجة عالية من الوعي، وس��وف يحاسب 
املقّصرين في االنتخابات املقبلة وس��وف 
ن��رى وجوهاً جدي��دة نأم��ل أن تعوضهم 
مآسي ثماني سنوات، ولن يجرؤ أحد بعد 
اآلن عل��ى خداع اللبناني��ن وإننا بانتظار 

األيام املقبلة.{
عبد القادر األسمر
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