
موجات الحر.. على الموقوفين
يعاني اللبنانيون ومعظم إخوانهم في أقطار العالم من أزمة مناخية حادة، فدرجة احلرارة 
قاربت األربعن، بينما المس���ت اخلمس���ن في أقط���ار خليجية وافريقية أخرى. وقد اس���تطاعوا 
التغل���ب عل���ى موج���ات احلر باس���تعمال املكيفات واملراوح وش���رب امل���اء البارد. لك���ن اخوانهم من 
النازح���ن الس���ورين أّدوا ضريب���ة نزوحهم باحتراق مخيماتهم في س���هل البقاع )قب الياس وبّر 
الي���اس(، حيث احترقت اخليام، وبات نزالؤها مش���ّردين في الع���راء. لكن املعاناة األكبر كانت من 
نصيب املعتقلن واملوقوفن في وزارة الدفاع، حيث أعلن بيان صادر عن وزارة الدفاع أن أجهزتها 
مارس���ت عملي���ات أمنية اس���تباقية وأوقفت مجموعة من الش���باب بتهم مختلف���ة، بعضهم قالت 
أنه���م إرهابي���ون تكفيري���ون، وبعضهم ال يحملون وثائق ش���خصية أو يق���ودون دراجة بخارية دون 
ترخي���ص. وهؤالء يجري حش���رهم أيامًا في مراكز التحقي���ق، الى أن ميثلوا أمام احملققن، مما 
أدى الى وفاة أربعة منهم اختناقًا، ودفع باجلهة املسؤولة الى نقلهم للمستشفى، حيث تبن أنهم 
»يعانون مش���اكل صحية مزمنة«. وبعد ذلك بس���اعات يدلي وزير الداخلية بتصريح يقول فيه ان 
لدينا ستة آالف سجن، وسجوننا ال تتسع ألكثر من ألفن، واجلديد في األمر أن عدد املوقوفن 

السورين ناهز األلفن.. فكيف ال يقضي هؤالء اختناقًا قبل توجيه أي تهمة إليهم؟!
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بعد عملية عرسال وحرائق المخيمات

ملف النزوح السوري 
إلى الواجهة مجددًا

لماذا صنعوا هذا الهجوم على قطر؟
هل ستؤدي مقاطعة السعودية لقطر 

إلى دفعها ألحضان إيران؟

وساطة دولّية بين »حماس« و»عباس«
النائب باسل غطاس:

 أدخل السجن اإلسرائيلي 
مرفوع الرأس

مصر: الحكم باإلعدام على عشرين متهمًا 
في قضية »أحداث كرداسة«
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التحّديات التي تواجه الحكومة 
في المرحلة المقبلة؟!

التقاعد المبكر آلالف الموظفين بغزة
.. وحماس تدين

نيابة أمن الدولة بمصر تحبس ابنة الشيخ القرضاوي وزوجها 
بتهمة »االنضمام لإلخوان«
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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(

اللواء إبراهيم يحذر من 
مكمن أمني ينصب للمخيمات

الع��ام  لألم��ن  الع��ام  املدي��ر  ح��ذر 
اللبنان��ي اللواء عب��اس إبراهيم م��ن »مكمن 
أمن��ي - عس��كري ينص��ب ملخيم��ات اللجوء 
الفلس��طيني، وي��راد من��ه اس��تدراج لبن��ان 
والالجئ��ن وتوريطهم في م��ا ال يريدونه من 
مواجه��ة يحرصون على جتنبها على الدوام 
ألسباب سياسية وعسكرية وأمنية، وتتصل 
إقليمي��ة  مبلف��ات  وش��ديداً  وثيق��اً  اتص��االً 
ودولية وتلقي بثقل إضافي في وقت يئن فيه 
لبنان أساس��اً وعلى كل املستويات من أعباء 

النزوح السوري«.
ولف��ت إبراهيم الى أن��ه »مقارنة بغيرنا 
م��ن ال��دول الت��ي تعتب��ر أهداف��اً لإلره��اب، 
س��جلنا جناحاً اس��تثنائياً في ضمان السلم 
الداخل��ي واالس��تقرار، عل��ى رغ��م تس��جيل 
نس��بة ارتفاع اجلرائم واحلوادث بن الناس 
ما يس��تدعي إجراءات جذرية مشددة وقوية 
من األجهزة األمنية والعس��كرية، كل بحسب 
صالحياته ودوره في حفظ األمن في الداخل 

وعلى احلدود وهذا هاجس أمني كبير«.

جريصاتي:ال محرّمات 
بالتواصل مع الدولة السورية

أك��د عضو »تكت��ل التغيي��ر واإلصالح« 
الوزي��ر س��ليم جريصات��ي أن »ال محرم��ات 
وال عق��د بالتواص��ل م��ع الدول��ة الس��ورية 
املعترف بها ف��ي األمم املتحدة والتي نتبادل 
معه��ا التمثي��ل الديبلوماس��ي وأيضاً بعض 

االتفاقيات التي ال تزال سارية املفعول«.
وقال بعد اجتماع التكتل برئاسة الوزير 
جبران باس��يل: »املصلح��ة اللبنانية العليا 
تقضي بأن يعود النازحون الس��وريون إلى 
بلدهم وه��ذه مصلحتهم أيضاً. هناك مناطق 
آمنة واسعة في س��ورية، ال أسباب يجب أن 
تعيق ه��ذه العودة ولن نألو جهداً ووس��يلة 
كي يع��ود النازح إل��ى أرضه، خط��ر النزوح 
كيان��ي«. وأض��اف: »بع��د كل م��ا حص��ل ال 
يرضى عقل راجح هذه التحفظات السياسية 

املتحجرة واملقاربات العقيمة«.

العائدون إلى سورية
 ُطلبوا إلى »العسكرية« 

أن  مطلع��ة  لبناني��ة  مص��ادر  كش��فت 
الدفع��ة التي عادت من النازحن الس��ورين 
ف��ي 10 حزي��ران املاض��ي إل��ى بلدة عس��ال 
عرس��ال  مخيم��ات  م��ن  الس��ورية  ال��ورد 
اللبنانية احلدودية مع س��ورية، على خلفية 
وس��اطة تدخل فيها »حزب الله«، ش��كت من 
اإلخ��الل باالتف��اق ال��ذي أخ��ذ »ح��زب الله« 
عل��ى عاتقه تنفيذه ويتضمن إعفاء الش��باب 
م��ن اخلدمة العس��كرية، عل��ى أن يتم تنظيم 
ملفاتهم األمنية ش��رط أن يصبح��وا تابعن 
أمني��اً ملنظوم��ة النظ��ام الس��وري و »ح��زب 

الله«.
وأوضح��ت املص��ادر ذاته��ا أن األهال��ي 
عندم��ا وصلوا إل��ى قريتهم ومحيطه��ا قالوا 
إن النظ��ام الس��وري طلب منه��م أن يلتحقوا 
بخدم��ة العل��م، وبع���ثوا بأخب��ار إلى لبنان 
أنه لم يتم الت��زام االتفاق، ما جعل النازحن 
الذي��ن كان��وا يرغبون بالع��ودة ضمن دفعة 

ثانية يفقدون حماستهم من أجل العودة.

كنعان تخّوف من »مسرحّية 
جديدة« لسلسلة الرواتب

التق��ى البطري��رك املارون��ي الكاردينال 
م��ار بش��ارة بط��رس الراع��ي رئي��س جلن��ة 
امل��ال واملوازن��ة النائب ابرهي��م كنعان الذي 
أش��ار الى أن »البحث تطرق ال��ى اإلجنازات 
املرتقبة، وخصوصاً أن أهم ما لدينا لتقدميه 
ال��ى اللبناني��ن ه��و املوازنة، بع��د 12 عاما 
ووص��ول  القانون��ي،  االنف��اق  غي��اب  م��ن 
العجز الى 7 مليارات دوالر وتناميه س��نويا 
بوتي��رة عالية، مم��ا يعني ان اجلم��ود الذي 
نش��هده س��يكون أكبر إذا لم نضع ح��دا لهذا 
التفل��ت«. وأكد »أننا اليوم بتنا قاب قوس��ن 
م��ن إق��رار املوازن��ة في جلن��ة امل��ال«، داعياً 
احلكومة ووزارة املال الى »مقاربة هذا امللف 
دس��توريا وقانوني��ا، لنتمكن مع��ا في نهاية 
متوز اجلاري من اخلروج ببشرى للبنانين 
بأنه بات لديهم موازنة واعتمادات ش��فافة، 
والصنادي��ق  واملجال��س  االدارات  والت��زام 

والوزارات املختصة سقفا معينا لالنفاق«.

»المستقبل« ترّد بعنف على 
نصرالله: استعالئي ُيلغي الدولة

ردت كتلة »املستقبل« بعنف على الكالم 
الصادر عن االمن العام ل�«حزب الله« السيد 
حس��ن نصرالل��ه امله��دد بفتح احل��دود أمام 
»املقاتلن« من العالم العربي واإلسالمي في 
أي معركة تش��نها »إس��رائيل« على لبنان أو 
س��وريا، »وهذا ما يضرب عرض احلائط أي 
وج��ود لدول��ة او س��لطة او س��يادة لبنانية، 
ملغي��اً بذلك أن يكون للش��عب اللبناني رأي 
ف��ي م��ا يقول��ه أو في م��ا يعمل عل��ى توريط 
لبنان به«.  وقال بيان للكتلة عقب اجتماعها 
برئاس��ة الرئيس فؤاد السنيورة، »إّن السيد 
نصرالل��ه بكالم��ه االس��تعالئي واالنف��رادي 
يلغي دور الدولة وس��يادتها، وهذا مس��تنكر 
ومرف��وض. فهو يف��رض إرادت��ه ومصاحله 
ومصال��ح إيران عل��ى اللبناني��ن ويدفع في 
اجتاه حتويل لبنان ارضا س��ائبة يس��تطيع 
أن يدخله��ا م��ن يري��ده أو من يس��تدعيه هو 
وم��ن كل جنس��يات املقاتل��ن واملرتزق��ة من 
شتى انحاء العالم، مبا يخالف بشكل صارخ 

الدستور والقوانن اللبنانية«.

الجيش: وفاة 4 من موقوفي 
عرسال بسبب مشكالت صحية!

أعلنت قيادة اجليش - مديرية التوجيه 
ف��ي بي��ان، أن��ه »عل��ى أث��ر العملي��ة األمنية 
اإلس��تباقية التي نّفذتها وحدات اجليش في 
مخيم��ات عرس��ال، والتي أس��فرت عن مقتل 
أربع��ة إنتحارّي��ن، كانوا يع��ّدون لعمليات 
أمني��ة في الداخ��ل اللبنان��ي، مّت توقيف عدٍد 
التخطي��ط  ف��ي  املتوّرط��ن  املطلوب��ن  م��ن 
واإلع��داد للعمليات املذكورة، ولدى الكش��ف 
الطّب��ي املعتاد ال��ذي يجريه اجلس��م الطّبي 
ف��ي اجلي��ش بإش��راف القض��اء املخت��ص، 
تب��ّن أّن عدداً منهم يعاني مش��كالت صحية 
مزمن��ة قد تفاعلت نتيج��ة األحوال املناخية، 
وق��د أخض��ع ه��ؤالء ف��ور نقله��م للمعاين��ة 
الطبّية في املستش��فيات ملعاجلتهم قبل بدء 
التحقي��ق معهم، لك��ن ظروفه��م الصحية قد 
س��اءت، وأّدت إل��ى وف��اة كل من الس��ورين 
مصطف��ى عب��د الكرمي عبس��ه، خالد حس��ن 
امللي��ص، أن��س حس��ن احلس��يكي وعثمان 
مرعي املليص، وقد وضع األطباء الشرعّيون 
تقاريرهم حول أس��باب الوف��اة، وعلى الفور 
بادرت قي��ادة اجليش إلى إخضاع املوقوفن 
اآلخري��ن للكش��ف الطّب��ي، للتأّك��د م��ن عدم 
وج��ود ح��االت مماثلة تس��تدعي نقله��ا إلى 
املستش��فيات، وللتأّكد مّم��ا إذا كان بعضهم 
ق��د تناول عقاقير س��اّمة تش��كل خط��راً على 

حياتهم«.

المشنوق: سياسيون 
يتدّخلون إلطالق مطلوبين

طال��ب وزير الداخلي��ة والبلديات نهاد 
املش��نوق ب��� »وق��ف التدخالت السياس��ية 
حي��ال  أكب��ر  بجدي��ة  القض��اء  وتعام��ل 
موض��وع املوقوفن في قضاي��ا إطالق النار 
العشوائي«، مؤكداً أن »ظاهرة جرائم القتل 
املتعمد مردها ليس السالح املتفلت بل العقل 
املتفلت«. والم السياس��ين عل��ى »تدخلهم 
إلط��الق ب��ن 70 و80 موقوفاً م��ن أصل 90 
جهدت قوى األم��ن الداخلي لتوقيفهم خالل 
أس��بوع كام��ل، بس��بب إطالقه��م رص��اص 
االبته��اج بع��د ص��دور نتائ��ج االمتحانات 
الرس��مية اخلميس الفائت، وخرج بعضهم 
بعد نصف س��اعة أو ساعة بسبب تدخالت 
سياسية لدى القضاة«، معتبراً أن »ما جرى 
يهدد األمن، ألن من يعرف أنه سيخرج فوراً 
بواس��طة سياس��ي يدعم��ه ل��ن يت��ورع عن 
إطالق النار مجدداً، والسبت املقبل ستصدر 
نتائ��ج االمتحانات الرس��مية ف��ي الثانوية 
العام��ة، فم��ن س��يمنع الن��اس م��ن إطالق 

الرصاص ابتهاجاً؟«.

جنبالط يستفسر
 عن ملف البواخر

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  رئي��س  س��أل 
النائ��ب ولي��د جنبالط عب��ر »تويت��ر«: »هل 
ح��ول  ال��وزراء  مجل��س  ق��رار  أن  صحي��ح 
مل��ف البواخ��ر الكهربائية،ال��ذي ح��ّول الى 
دائ��رة املناقصات مزّور أو مح��ّرف عن القرار 

األصلي؟«.

» االتحاد العمالي: 
إنذار أخير إلقرار السلسلة

أطل��ق رئي��س االحت��اد العمال��ي العام 
بشارة األسمر »اإلنذار األخير قبل العاصفة« 
إلقرار سلس��لة الرتب والرواتب ل��كل الفئات 
املعنية، ووضعها موضع التنفيذ العملي في 
موعد أقصاه نهاية متوز اجلاري، »خصوصاً 

في ظل املناخات اإليجابية السائدة«.   
كالم األس��مر جاء خالل مؤمتر صحافي 
مش��ترك عق��ده م��ع رئي��س هيئة التنس��يق 

النقابية نعمة محفوض في مقّر االحتاد.

هرموش: التعامل مع المسيء ال مع جميع الالجئين
رأى رئي��س املكت��ب السياس��ي للجماع��ة اإلس��المية 
ف��ي لبن��ان، االس��تاذ أس��عد هرم��وش، أن أم��ام احلكوم��ة 

استحقاقات كبيرة على املستوى االقتصادي واالجتماعي.
واعتب��ر هرم��وش في حدي��ث ل�»إذاع��ة الفج��ر« أن رد 
مجل��س النواب لسلس��لة الرتب والرواتب للمرة اخلامس��ة 
س��يكون فش��الً ذريعاً. وتوق��ع هرموش أن تن��أى احلكومة 
بنفس��ها عن التنس��يق مع حكوم��ة النظام الس��وري في ما 
يتعل��ق بالالجئن الس��ورين ف��ي لبنان. وح��ذر من حتول 
جتمع��ات الالجئ��ن الس��ورين إل��ى ب��ؤر تط��رف وإرهاب 
وعن��ف بح��ال وضعه��م ف��ي أقف��اص أمني��ة دون معاجلة 
اجتماعي��ة ومعيش��ية، مش��دداً عل��ى ع��دم إمكاني��ة إعادة 

الالجئن السورين دون تهيئة الظروف املناسبة.
بالتزام��ن، ثّمن هرموش العملي��ات التي يقوم اجليش 
اللبنان��ي واألجه��زة األمني��ة ف��ي التعامل األمن��ي مع ملف 

اللجوء الس��وري، معلناً تأييده ودعمه ملنع حاالت اإلرهاب 
والتطرف من االختباء داخ��ل مجتمعات وجتمعات اللجوء 

السوري.
في املقاب��ل، طالب هرم��وش بتنفيذ العملي��ات األمنية 
باحترافية تتعامل مع املس��يء وال تعام��ل جميع الالجئن 

من خالل املسيئن.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

تنهم���ك الق���وى السياس���ية اللبنانية ف���ي التحضير اله���ادئ لالنتخابات 
النيابي���ة املق���رر اجراؤها في ش���هر أيار من العام الق���ادم 2018، وهي تنكّب أواًل 
عل���ى محاول���ة اس���تيعاب القان���ون االنتخاب���ي اجلدي���د وفهمه داخ���ل أطرها 
اخلاص���ة وم���ن ث���م االنتق���ال نح���و اإلع���داد السياس���ي واللوجس���تي واملال���ي 
للمنازالت الكبرى التي ستش���هدها الساحة اللبنانية في حال سماح الظروف 
واألجواء بإجراء تلك االنتخابات املوعودة. وهذا ليس تشكيكًا بجدية التوجه 
الرسمي نحو إجراء االستحقاق االنتخابي املؤجل من ربيع عام 2013، ولكنه 
مماش���اة ومجاراة لبعض املتش���ائمن واملش���ككن بحدوث االنتخابات في واقع 

إقليمي ملتهب يحدق بالساحة اللبنانية املصابة بهشاشة استقرارها. 
ويفصلن���ا عن االنتخابات العامة املقررة ف���ي ربيع العام القادم انتخابات 
فرعية يفترض أن جترى خالل ش���هرين في قضاَءي كس���روان وطرابلس، مللء 
الف���راغ ف���ي مقاع���د نيابي���ة ثالثة، أوله���ا للجنرال ميش���ال عون ال���ذي انتقل 
الى س���دة الرئاس���ة األولى، وثانيها للنائب الرحل بدر ونوس، وثالثها للنائب 

املستقيل روبير فاضل.
ويثور السؤال الكبير على مستوى التحالفات حول عالقة التيار الوطني 
احلر بتيار املستقبل، وحول عالقة التحالفات االنتخابية بالتمحور السياسي 
الذي كان قائمًا بن قوى كل من معسكري الرابع عشر والثامن من آذار. ففي 
االجابة عن الس���ؤال الكبير اآلنف الذكر تتوافر الكثير من املعطيات املتعلقة 

بالعديد من املعارك االنتخابية املوعودة في كثير من الدوائر.
وميكن املتتبع للعالقة بن تيار املستقبل والتيار الوطني احلر أن يسجل 
االيجابي���ة الكبي���رة الواضح���ة وامللموس���ة من���ذ االنتخاب���ات الرئاس���ية الت���ي 
أوصل���ت العماد ميش���ال عون الى قصر بعبدا والتي تص���اغ عبر ثنائية قوامها 
وزي���ر اخلارجي���ة ورئي���س التي���ار الوطني احلر جب���ران باس���يل، ورئيس مكتب 
الرئيس س���عد احلريري ن���ادر احلريري. وهي ثنائية أثبت���ت فعاليتها املميزة، 
فالرج���الن كل م���ن موقع���ه قادر على حلحل���ة العقد واملصاعب وعلى تس���ويق 
احلل���ول والطروحات لدى مرجعياتهما. وال يضاه���ي هذه الثنائية اال ثنائية 
وزي���ر الداخلي���ة والبلدي���ات نهاد املش���نوق ورئي���س جلنة االرتباط والتنس���يق 
ف���ي »ح���زب الل���ه« احلاج وفيق صف���ا اللذين برعا ف���ي تدوير الزواي���ا واخضاع 
كاف���ة املعضالت األمنية الش���ائكة والعالقة ب���ن الفريقن للمعاجلة  الدقيقة 
والس���ليمة. وق���د باتت الب���الد ترزح منذ اخلري���ف املاضي حتت ه���ذه الثنائية 
املزدوج���ة الت���ي تزدان به���ا الس���احة اللبنانية. وتكم���ن األهمي���ة البالغة لهذه 
الثنائي���ة املزدوجة في أنه���ا باتت قادرة على عزل احلجم الكبير من اخلالفات 
السياس���ية بن هذه األطراف السياس���ية األربعة وحلفائه���م، واالنصراف الى 
تنمي���ة العمل على قواس���م مش���تركة محلية تفس���ح في املجال أمام اس���تقرار 
لبنان���ي نس���بي يح���ول دون انهيار الوض���ع اللبناني أو انفج���اره. فهل ميكن أن 
تنسحب  هذه القواسم املشتركة على خريطة التحالفات االنتخابية القادمة 
أم أن التمترس السياس���ي املنطلق من املعس���كرات الس���ابقة س���يفرض نفس���ه 
مج���ددًا بأق���ل قدر  ممكن من التوتر السياس���ي املفت���رض؟ ونحن أمام منوذج 
واضح في صياغة التعايش بن املختلفن في السياس���ة حيث يرصد اجلميع 
بش���كل ص���ارخ حج���م اله���وة الكبيرة الت���ي تفصل ب���ن األطراف املش���اركة في 
احلكوم���ة احلالية حول الصراعات اإلقليمية الس���اخنة الت���ي يجاهر حيالها 
تي���ار املس���تقبل بامليل ال���ى املوقف الس���عودي فيما يطلق األم���ن العام حلزب 
الله املزيد من املواقف املضادة للسياس���ة الس���عودية واملتالحمة مع السياس���ة 
اإليراني���ة، دون أن يفس���د ذلك ف���ي الود قضية. حمى الله جب���ران ونادر ونهاد 

ووفيق وسدد خطاهم، فالبلد أمانة بن أياديهم... رفقًا به... قصدت البلد.

الثنائية المزدوجة التي تحكم لبنان
بقلم: أمين حجازي
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تعيش فيها جاليات عربية ومسلمة، شكلت أرضاً خصبة للفكر املتطرف.
م��اذا عن الس��احة اللبناني��ة؟ كان م��ن البديهي أن يتأثر الش��باب املس��لم 
اللبنان��ي بتداعيات احلرب الدائرة في س��وريا، خاصة بعد أن اس��تعمل النظام 
الس��وري، مدعوم��اً م��ن روس��يا وإي��ران، س��الح الطي��ران ومدفعي��ة الدبابات 
والبرامي��ل املتفجرة لض��رب فصائل املعارضة الس��ورية وتدمير امل��دن والقرى 
واألحي��اء الس��كنية، مما حمل املالين من أبناء الش��عب الس��وري إل��ى مغادرة 

مدنهم وقراهم، وان يصبحوا مشّردين في كل أنحاء األرض.
مع��روف أن لبنان تربطه حدود مش��تركة مع س��وريا، لذلك فق��د جلأ قرابة 
امللي��ون ونصف امللي��ون نازح س��وري الى األراض��ي اللبناني��ة، ومعظم هؤالء 
يعيش��ون في مخيمات عش��وائية، ال تتوفر فيها اخلدمات االنس��انية أو الرقابة 
األمنية. ويتحدث املراقبون عن حاجات هؤالء النازحن، خاصة في برد الش��تاء 
وحّر الصيف، فضالً عن أن يصبحوا لقمة س��ائغة للفصائل املسلحة، معتدلة أو 
متطرف��ة، حتى بات��ت تهمة اإلرهاب والتطرف جاه��زة الطالقها على كل نازح أو 
الجئ، يغادر سكنه وأهله فيلجأ الى لبنان أو تركيا أو غيرها، ليجد بعض الدعم 
أو اإليواء من الهيئات االنس��انية أو اجلمعيات اإلغاثية. هذا في الساحة املناوئة 
للنظام، أما في املقلب اآلخر فنجد مجموعات مس��لحة وميليشيات طائفية تعبر 
احل��دود الى الداخل الس��وري، دون حس��يب أو رقيب. تذرعت ه��ذه املجموعات 
الطائفية أوالً بالدفاع عن مقام الس��يدة زينب، ثم عندما أوغلت في قتال الشعب 
السوري في محافظات حلب والباب وغيرها، وحملوا جثامن قتالهم الى القرى 
الت��ي خرج��وا منها في لبنان.. تكش��فت معال��م املواجهة، وأنها كان��ت وما تزال 
دفاع��اً عن النظام اجلائر، متذرعن بالدفاع عن املقاومة واملمانعة، وهي التي لم 

يعد لها محل في مواجهات السنوات الست السالفة.
لق��د اعتمد لبنان سياس��ة الن��أي بالنفس الت��ي اعتمدتها حكوم��ة الرئيس 
جني��ب ميقات��ي في التعاطي مع امللف الس��وري، رغم أن ش��ركاءه في احلكومة 
كان��وا يرس��لون أرت��ال املقاتلن دفاع��اً عن النظ��ام، الذي -حس��ب توصيفهم- 
كان آيالً الى الس��قوط لوال دفاعهم عنه. وهذا املوقف انس��حب لتعتمده حكومة 
الرئيس احلريري. لكن املمارس��ة على األرض تخالف ذلك، ال س��يما بعد املوقف 
ال��ذي ورد في خطاب أمن عام حزب الله، من »فتح احلدود اللبنانية أمام مئات 
اآلالف من املقاتلن من كل أنحاء العالم العربي واإلسالمي في أي معركة تشنها 
إس��رائيل ضد لبن��ان«، وماذا عن اخلبر ال��ذي تداولته وس��ائل اإلعالم عن مقتل 
أربع��ة »انتحارين« كانوا في عهدة اجليش اللبناني، بعد أحداث عرس��ال التي 
س��قط فيها قتل��ى وجرحى.. وأنه لدى الكش��ف الطبي املعتاد تب��ّن أن عدداً من 

املوقوفن يعاني مشاكل صحية، وانها تفاعلت نتيجة األحوال املناخية.
هن��ا ال ب��ّد من أن تستش��عر األجه��زة األمنية والعس��كرية مس��ؤوليتها عن 
املوقوف��ن لديها، ألن تهمة االنتحاري أو اإلرهابي باتت جاهزة لتطال أي معتقل 
عل��ى احلدود الس��ورية أو ف��ي عرس��ال، خاصة أن وزي��ر الداخلي��ة حتدث عن 
الظروف املأس��اوية التي يعان��ي منها املعتقلون، وأن هن��اك اآلن ما يقارب ألفي 

معتقل سوري ينتظرون احملاكمة...{

يعاني لبنان منذ االستقالل أزمات سياسية وطائفية متالحقة، من االنقسام 
الطائفي واحلرب األهلية عام 1958، الى الصدام بن اجليش اللبناني والفصائل 
الفلس��طينية عام 1969 بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من األردن بعد 
ما س��مي »أيلول األس��ود«، الى احلرب األهلية عام 1975 التي استمرت سنتن، 
ال��ى الغزو االس��رائيلي عام 1982 ال��ذي اجتاح نصف األراض��ي اللبنانية، الى 
االعتداءات اإلس��رائيلية وحترير معظم األراضي احملتلة في اجلنوب اللبناني.. 
بعد هذه احملطات لم تتوقف األزمات اللبنانية، لكنها لم تعد صدامات عسكرية، 
ب��ل حتولت الى صراعات سياس��ية وصلت حّد جتميد احلياة السياس��ية بعدم 
اجراء انتخابات نيابية منذ عام 2009، ومتديد للمجلس القدمي، انتهاء بشغور 
القصر الرئاس��ي وتوقف املجل��س النيابي )املمددة واليته( ع��ن انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
لكن الصراع السياس��ي آذن منذ س��تة أش��هر بالتوقف. فقد ج��رى انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، كان مفروضاً من عدد من القوى السياسية، ومرفوضاً 
من قوى سياس��ية أخرى، وجرى تش��كيل حكوم��ة العهد األول��ى، التي كان من 
املفت��رض أن تكون »حكوم��ة انتخابات«، فقد حرصت معظم القوى السياس��ية 
عل��ى صياغة قانون جديد لالنتخابات، ورفضها اج��راء االنتخابات مبوجب ما 
سمي »قانون الستن«، الى أن توافقت هذه القوى على قانون جديد لالنتخابات 
يعتمد النس��بية، ويقسم لبنان الى خمس عش��رة دائرة انتخابية. لكن أين نحن 
من االنتخابات، ومتى سوف حتط رحالها؟! هذا ما يشك اللبنانيون بوقوعه في 

موعده احملّدد، أي شهر أيار 2018.
أم��ا في اجلوار الس��وري، فقد انطلقت ثورة ش��عبية ع��ام 2011، وحتولت 
الى حرب أهلية بعد االنقس��ام الذي أصاب اجليش السوري والشارع السوري. 
وحتّولت املواجهات بن فصائل س��ورية حملت الس��الح دفاع��اً عن حقها في ان 
يكون لها نظ��ام دميقراطي منتخب، ودخول حزب الل��ه وإيران في هذه احلرب، 
وصوالً إلى ان تتحول سوريا الى ساحة صراع بن القوى املتطرفة، والتكفيرية 
أحياناً.. ثم دخول القوى اإلقليمية في هذه احلرب )تركيا وإيران(، وقوى دولية 

)روسيا والواليات املتحدة األميركية(.
كانت احلرب الدائرة في س��وريا أكبر من قدرة النظام السوري أو املعارضة 
الس��ورية عل��ى احتوائها، واس��تطاع النظام احلاكم في دمش��ق بالتنس��يق مع 
النظ��ام احلاكم ف��ي بغ��داد، اس��تيالد مجموع��ات متطرف��ة ك�»تنظي��م الدولة« 
و»النص��رة« وع��دد م��ن الفصائ��ل املقاتل��ة، وان يج��ري رفدها ب��آالف من غالة 
املتطرفن، اس��تطاعوا أن يبس��طوا س��يطرتهم على مناطق واسعة من األراضي 
الس��ورية والعراقي��ة، وان يضعهم حتت مجه��ر اإلعالم العامل��ي، بحيث يقتنع 
املراقبون بأن املواجهة في الس��احة الس��ورية ينبغي أن تكون الس��تئصال هذه 
القوى املتطرفة، التي وضعت يدها على أنابيب النفط والغاز، لكي تصبح لديها 
موارد مالية تس��تطيع بها اقامة ما يشبه »الدولة« في عدد من املناطق السورية 
والعراقية، وأبرزها املوصل والرقة. وهكذا لم تعد عملية اسقاط النظام السوري 
أولوية، بل القضاء على املنظمات اإلرهابية، ألن خطرها امتد الى أقطار أوروبية، 

لبنان واللبنانيون
واألزمة السورية
حتى متى وإلى إين؟

ب��ّد لهذه احلكومة أن تتحّرك في ه��ذه امللفات احلياتية 
مقاربته��ا  عن��د  ب��ّد  وال  منه��ا،  أي  إهم��ال  دون  املهّم��ة 
اخل��روج م��ن أي منطق كيدي أو سياس��ي أو ما س��وى 
ذلك. احلكومة مس��ؤولة حتى آخ��ر حلظة من تصريفها 
للعمل عن مصالح اللبنانين كافة، وال بّد لها من العمل 
بش��كل جاد وفّعال حلل األزمات التي يعاني منها البلد 
بكل شفافية ومسؤولية، وهنا يأتي ملف الكهرباء الذي 
انقضى عليه قرابة ثالثة عقود من دون أن يجد لنفس��ه 
النهاية السعيدة التي جتعل املواطن اللبناني يتخلّص 
من فاتورة الدولة وفاتورة املولدات احمللية لصالح دفع 
فاتورة واحدة فقط. وهذا بالطبع ما ينس��حب على املاء 

والهاتف والطرقات وبقية األمور احلياتية األخرى.
املل��ف ال��ذي ال يق��ّل أهمية عن س��ابقيه ه��و امللف 
األمني، وقد حّذر بعض القادة األمنين من انزالق لبنان 
إل��ى فنت ه��و بغنى عنها، وه��ذا يحتاج إل��ى تعزيز ثقة 
املواط��ن واملقي��م بالدول��ة، وال ميكن أن يتأّت��ى ذلك من 
خالل احلل��ول األمنية التي يلجأ إليه��ا البعض، بل من 
خالل تعزيز منظومة الشفافية والعدالة من خالل دولة 
املؤسس��ات، ومن خالل تخفيف االج��راءات التي تتخذ 
بحق بعض املواطنن بينما يتم التس��اهل مع مواطنن 
آخرين. وفي هذا الس��ياق يأتي احلديث أيضاً عن ملف 
الالجئن السورين وهو حتدٍّ ليس سهالً، خاصة في ظل 
تنام��ي حالة التحريض ضد الالجئن، س��واء من خالل 
اخلط��اب االعالمي السياس��ي، أو من خ��الل التحريض 
امليداني العملي، وقد الحظنا ف��ي املرحلة األخيرة كيف 
جرى العمل على محاولة ش��يطنة اللجوء السوري في 
لبن��ان، والضغط على احلكومة م��ن أجل فتح حوار مع 
النظام الس��وري، هو أش��به ما يك��ون مبحاولة تطبيع 

العالقة مع النظام وإعادته إلى احلظيرة الدولية.
ه��ي أذاً مجموعة حتّديات ليس��ت س��هلة وال قليلة 
أمام احلكوم��ة والعهد في املرحلة املقبلة، فإما أن تثبت 
ه��ذه احلكومة ومن خلفها العه��د أن العمل منصّب على 
بناء دولة املؤسس��ات فعالً ال قوالً، وبذلك يتعزز منطق 
الثق��ة بالدول��ة واملؤسس��ات، وإم��ا أن تثب��ت التجربة 
عك��س ذل��ك ومعه��ا س��يفقد املواط��ن مزي��داً م��ن الثقة 
بالدول��ة واملؤسس��ات وبالوط��ن أيضاً ولي��س في ذلك 

مصلحة ألي من األطراف.{

س��يكون صاحب فرصة أكبر حتى ولو لم يتمتع بأدنى 
معايير الكفاءة.

وأم��ا مس��ألة التوظي��ف السياس��ي للمواق��ع التي 
يش��غلها األط��راف السياس��يون فحّدث وال ح��رج، فكل 
فريق منهم يعتبر الوزارة أو الدائرة التي يش��غلها ملكاً 
للجه��ة السياس��ية الت��ي ينتم��ي إليه��ا، وبالتالي فإنه 
يتعامل مع بقية املواطنن على هذا األساس، فمحازبوه 
ومنطق��ة النفوذ التي تع��ود إلى قوته السياس��ية أْولى 
بالعمل وتق��دمي اخلدمات من أي منطقة أو مؤسس��ة أو 
مواطن آخر. وهذا رأس التوظيف السياسي خارج إطار 

القانون واملؤسسات.
وال ننسى أن من التحّديات التي تواجهها احلكومة 
والعهد أيضاً ملف األزمات احلياتية واملعيشية العادية 
)كهرباء، ماء، نفايات، طرقات، ...(. فال ميكن احلكومة 
أن تنظر إلى نفس��ها عل��ى أنها حكوم��ة انتخابات، وقد 
أجنزت م��ا عليها من إق��رار قانون انتخاب��ي، واالكتفاء 
بعد ذل��ك باالنتظار إلى ما بعد إج��راء االنتخابات، إذ ال 

املؤسس��ات، من مجلس 
خدمة مدن��ي، ومجالس 
ومتابع��ة  رقاب��ة 
واملناقصات  كالتفتي��ش 
ورفع الوصاية والتدخل 
وبقي��ة  القض��اء  ع��ن 
ش��ّكل  وقد  املؤسس��ات، 
الداخلية،  وزير  تصريح 
ح��ول  املش��نوق،  نه��اد 
س��راح  إلطالق  تدخالت 
املوقوف��ن بتهمة إطالق 
ابتهاج��اً  الرص��اص 
لصدور نتائج امتحانات 

املرحلة املتوس��طة، وما س��ّببه ذلك  من أذى، وقد كانت 
فضيح��ة من العي��ار الثقيل كش��فت حج��م التأثير على 
املؤسس��ات، وخاصة القضاء، وهو ما يؤكد أن احلديث 
ع��ن تفعيل عم��ل احلكوم��ة ومؤسس��اتها لي��س إال ذّراً 
للرم��اد ف��ي العي��ون، وعملية ل��ن تنطلي على الش��عب 

اللبناني.  
أم��ا التحّدي ال��ذي ال يق��ّل أهمية فهو خ��روج هذه 
الق��وى املهيمن��ة م��ن منط��ق احملس��وبية واحملاصصة 
عن��د كل منعط��ف وظيف��ي أو خدمي، وهذه م��ن اآلفات 
الكبيرة التي يعاني منها لبنان، فنجد أن مجرد توظيف 
ف��ي أي وظيفة عادية وبس��يطة في أية دائ��رة أو وزارة 
تخض��ع عن��د األط��راف املتحكمة بق��رار احلكوم��ة إلى 
منطق احملاصصة، واحملس��وبية، فإذا كان املتقّدم لهذه 
الوظيف��ة يتمتع بالكفاءة والقدرة وكل الش��روط، إال أنه 
غير خاضع سياس��ياً لهذه اجلهة أو تلك فإنه لن يتمكن 
من احلص��ول بكفاءته عل��ى تلك الوظيف��ة، في حن أن 
غي��ره ممن يخض��ع له��ذه »االرادة« السياس��ية أو تلك 

 بقلم: وائل جنم
 اس��تطاعت احلكومة ف��ي ربع الس��اعة األخير من 
املهل��ة الدس��تورية التي كان��ت متاحة لها إق��رار قانون 
جدي��د لالنتخ��اب على ما جاء م��ن اعتراضات عليه من 
أطراف ش��اركت في صياغته أو من أطراف كانت خارج 
إط��ار أي تش��اور، ولك��ن امله��م أنه��ا أجنزت ه��ذا امللف 
وقطعت هذا الشوط الذي كان يهّدد استقرار البلد حتى 

على مستوى الكيان.
ثم بع��د إق��رار القانون ف��ي املجلس النياب��ي، دعا 
رئيس اجلمهورية، ميش��ال عون، إلى اجتماع في قصر 
بعبدا حضره رؤس��اء األحزاب املش��اركة في احلكومة، 
وعل��ى الرغم م��ن املالحظات الت��ي أوردها سياس��يون 
ومحلّل��ون وكّت��اب على هذه الدع��وة واالجتماع، إال أنه 
أك��د في خالصته ونهايته أنه ليس بديالً للمؤسس��ات، 
وش��دد على تفعيل عمل احلكومة واملجلس النيابي مبا 

يخدم املواطن اللبناني.
اليوم وبعد كل ذلك يأتي الس��ؤال املشروع، ما هي 
التحّدي��ات الت��ي تواجه احلكوم��ة، والدولة بع��د إقرار 
القان��ون الذي كان يش��ّكل عق��دة كأداء، وبع��د اجتماع 

بعبدا الذي كان عنوانه تفعيل املؤسسات.
لع��ّل ف��ي رأس التحّدي��ات التي تواج��ه احلكومة 
واألطراف املش��اركة فيها والعه��د يأتي موضوع تفعيل 
م��ا مّت االتف��اق علي��ه ف��ي اجتم��اع بعب��دا التش��اوري، 
فه��ذه القوى التي حتتكر ق��رار احلكومة، وحتى حتتكر 
وتصادر القرار السياسي في البلد ألزمت نفسها بتفعيل 
العمل احلكومي والنيابي من أجل املواطن اللبناني كما 
قال��ت، وبالتالي فإن التحّدي األكبر أن تلتزم بهذا األمر، 
وال يبدو في األفق من خالل املتابعة أن هذا األمر سيكون 
متاحاً ومتيّس��راً بالنظر إلى كثير من االعتبارات. ولعّل 
أه��م م��ا ف��ي تفعي��ل عم��ل احلكومة يأت��ي تفعي��ل دور 

بعد إقرار قانون االنتخاب ولقاء بعبدا التشاوري

ما هي التحّديات التي تواجه الحكومة في المرحلة المقبلة؟!

كلمة األمان
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بعد عملية عرسال وحرائق المخيمات

ملف النزوح السوري إلى الواجهة مجددًا
ع��ادت قضي��ة النازح��ن الس��ورين ال��ى الواجهة 
مجدداً بع��د عملية اجليش اللبناني ف��ي مخيم النور في 
عرس��ال، ما ُكش��ف عن تورط 40 ش��خصاً مع »داعش« 
وجبهة النصرة بحسب بيان للجيش اللبناني، وتبع ذلك 
حريق في مخيم الرائد للنازحن الس��ورين يوم السبت 
7/1 أدى مقت��ل ثالثة أش��خاص وإصابة العش��رات من 
النازحن الس��ورين، إضافة إلى احتراق املخيم بالكامل 
املؤل��ف م��ن مئ��ة خيم��ة. وبع��د ذل��ك بي��وم، أي االثنن 
املاضي، شبَّ حريق آخر في مخيم تل سرحون للنازحن 
الس��ورين أدى إل��ى احتراق ما يق��ارب 22 خيمة ومقتل 
ش��خص وإصابة عدة أش��خاص بجروح. وصدر موقف 
الف��ت لنائ��ب األمن الع��ام ل�»ح��زب الله« الش��يخ نعيم 
قاس��م في الفترة الفاصلة بن مداهم��ة اجليش اللبناني 
ملخيم عرسال وحريق مخيم الرائد في بر الياس، ومخيم 
تل س��رحون ق��رب عنجر دع��ا في��ه احلكوم��ة اللبنانية 
إل��ى أن »تضع على ج��دول أعمالها كيفية التنس��يق مع 
احلكومة الس��ورية من أج��ل عودة النازح��ن طوعاً الى 
املناط��ق اآلمن��ة ف��ي داخل س��وريا«، وه��و ما ت��رك أكثر 
م��ن عالمة اس��تفهام حول الدعوة للتنس��يق م��ع النظام 
الس��وري، وسلس��لة احلوادث التي اس��تهدفت مخيمات 

النازحن السورين في عرسال والبقاع.
فهل هن��اك توجه لدى »حزب الل��ه« وبعض القوى 
السياسية اللبنانية إلثارة موضوع النازحن السورين 

سياسياً، وما ارتباط ذلك بالوضع في املنطقة؟
البداية أوالً مع املداهمات واحلرائق التي تس��تهدف 

النازحن السورين في البقاع وعرسال.
فق��د أث��ارت عملي��ة املداهمة الت��ي قام به��ا اجليش 
اللبنان��ي يوم الس��بت 7/1 في مخيم النور في عرس��ال 

ردود فعل مرحبة ومستنكرة في نفس الوقت.
ففيما رحب به��ا معظم القوى السياس��ية اللبنانية 
لبن��ان  حماي��ة  لناحي��ة  نوعي��ة  العملي��ة  واعتب��رت 
واللبناني��ن م��ن خط��ر اإلره��اب واإلرهابي��ن ألنها أدت 
ال��ى اعتقال 40 ش��خصاً على عالق��ة ب�»داعش« وجبهة 
النصرة بحس��ب بي��ان اجليش اللبنان��ي، فإنها جوبهت 
باعت��راض الفت م��ن النائب وليد جنب��الط الذي عبر في 
تغريدة على تويتر بالقول: »التعذيب ال يولد إال التطرف. 
وجب التمييز ب��ن اإلرهاب والالجئ الس��وري«، والحقاً 
ق��ام النائ��ب جنبالط بس��حب تصريح��ه وأص��در بياناً 
نّوه فيه باجلي��ش اللبناني و»بتضحياته املتواصلة في 

مختلف االجتاهات«.
ويكش��ف موقف النائب جنبالط املس��تنكر ملا جرى 
في مخيم النور بعرسال من اعتقاالت ومداهمات بطريقة 
غي��ر إنس��انية وتتع��ارض م��ع أبس��ط مب��ادئ حق��وق 
اإلنس��ان، وس��حبه للتصريح الحقاً وإش��ادته باجليش 
اللبنان��ي ومب��ا ق��ام ب��ه ف��ي عرس��ال، حج��م الضغوط 
السياس��ية التي حتيط بهذا امللف احلساس من مختلف 

جوانبه، وال سيما من اجلانب السياسي.
ويالح��ظ في ه��ذا اإلط��ار توقي��ت ط��رح التفاوض 
والتنس��يق مع النظام الس��وري من قبل »حزب الله« من 

أجل معاجلة أزمة النازحن السورين في لبنان.
فهذه الدعوة التي أطلقها الشيخ نعيم قاسم تطالب 
احلكومة اللبنانية بأن »تضع على جدول أعمالها كيفية 
التنس��يق مع احلكومة الس��ورية من أجل تس��هيل عودة 

النازحن طوعاً الى املناطق اآلمنة داخل س��وريا«، ورغم 
ان موق��ف »حزب الله« من الدعوة للتنس��يق والتفاوض 
م��ع النظ��ام الس��وري لي��س جدي��داً، إال ان��ه يتزامن مع 
حت��ركات عل��ى األرض ق��ام بها »ح��زب الله« قب��ل فترة 
وجي��زة، حيث عاد ما يقارب األلف نازح من عرس��ال الى 

بعض املناطق القريبة من احلدود مع لبنان مببادرة من 
»ح��زب الله« مع النظام الس��وري ومبواكبة من اجليش 
اللبنان��ي، وه��و ما أث��ار حينها حفيظ��ة وزي��ر الداخلية 
نه��اد املش��نوق الذي ق��ال إن »الوزارة لم تنس��ق في هذا 
املوض��وع وأجهزته��ا لم تتع��اون مع أي ح��زب أو طرف 
سياس��ية«،  أو  أمني��ة  جه��ة  أو 
الش��يخ  كالم  عل��ى  رداً  وذل��ك 
محم��د يزبك الذي ق��ال إن عملية 
الع��ودة جت��ري بالتنس��يق مع 
الق��وى األمنية. ويبدو ان »حزب 
الله« يريد إث��ارة ملف النازحن 
الس��ورين ف��ي لبنان سياس��ياً 
يث��ار  املل��ف  ه��ذا  كان  بعدم��ا 
دوماً م��ن اجلوان��ب االقتصادية 
والدميوغرافي��ة والطائفية، وهو 

ما قد يثير مش��كالت في الس��احة السياس��ية، خصوصاً 
أن الرئي��س س��عد احلري��ري وتي��ار املس��تقبل يرفضان 
التعاطي مع ملف النازحن الس��ورين من طريق النظام 
الس��وري، ألنهم يعتبرون النظام السوري طرفاً أساسياً 
ف��ي أزم��ة النازحن الس��ورين في لبن��ان واملنطقة، وان 
املوقف الرس��مي اللبنان��ي هو ان عودة ه��ؤالء النازحن 
مرتبط��ة باملوق��ف الدول��ي م��ن عودته��م ال��ى املناط��ق 
اآلمن��ة التي ميكن ان حتدده��ا األمم املتحدة حتى تتمكن 
احلكوم��ة اللبنانية من الس��ماح للس��ورين بالعودة أو 

إللزامهم بذلك.
النازح��ن  موض��وع  إث��ارة  أن  البع��ض  ويعتب��ر 
الس��ورين ف��ي لبن��ان مجدداً م��ن الباب السياس��ي إمنا 
يأت��ي في س��ياق الوض��ع اإلقليم��ي احملتدم ف��ي املنطقة 
به��دف ال��زج بلبنان في اخل��الف الس��عودي - اإليراني 
والص��راع اخلليج��ي، وهو ما يش��كل خط��راً على مجمل 

الوضع في لبنان.
باختصار، ملف النازحن السورين في لبنان دخل 
بازار اخلالفات السياس��ية، وهو ما قد يش��ير إلى مرحلة 
سياس��ية جدي��دة بع��د إجناز قان��ون االنتخاب��ات. فهل 
يدخ��ل لبنان أزمة جديدة عنوانه��ا اخلالف على النزوح 

السوري؟{
بسام غنوم

في مواجهة التحّديات السياسّية واألمنية: 

تزايد الدعم البريطاني – األميركي للبنان
ف��ي ظ��ل التحدّي��ات السياس��ية واألمني��ة الت��ي 
يش��هدها لبنان في هذه املرحل��ة، زادت في هذه الفترة 
وتي��رة الدعم البريطاني – األميرك��ي للقوى واألجهزة 
كثاف��ة  ولوحظ��ت  اللبناني��ة،  واألمني��ة  العس��كرية 
الزي��ارات الت��ي يق��وم به��ا املس��ؤولون البريطانيون 
واألميركي��ون للبن��ان واهتمامهم مبتابع��ة دور لبنان 
ف��ي مواجه��ة املجموع��ات املتطرف��ة، وخصوص��اً في 

منطقة جرود عرسال.
فخالل االس��بوع املاضي قام وزير الدولة لشؤون 
األمن البريطاني )بن والس( بزيارة لبنان، حيث التقى 
املس��ؤولن اللبنانين واطلع عن كثب على املش��اريع 
البريطاني��ة الهادفة الى دعم اجلي��ش اللبناني وقوى 

األمن الداخلي.
وقد س��بقت زي��ارة املس��ؤول البريطان��ي  للبنان 
سلسلة زيارات قام بها عدد من املسؤولن العسكرين 
والدبلوماسين االميركين للبنان لالطالع على أوضاع 
اللبناني��ن، وخصوص��اً ف��ي منطقة عرس��ال، وكذلك 
ملتابع��ة اجله��ود اللبنانية ف��ي مواجه��ة املجموعات 

املتطرفة.
البريطاني��ن  تدف��ع  الت��ي  األس��باب  ه��ي  فم��ا 
األمني��ة  باألوض��اع  االهتم��ام  إل��ى  واألميركي��ن 
والسياس��ية في لبن��ان؟ وم��ا حجم املس��اعدات التي 
ُقدَِّمت لألجهزة العس��كرية واألمنية اللبنانية؟ وكيف 
يقّي��م هؤالء املس��ؤولون األوض��اع اللبناني��ة في هذه 

املرحلة؟
خلفيات الدعم البريطاني واألميركي

تقول مصادر دبلوماس��ية مطلع��ة في بيروت: إن 
زيادة االهتمام الدولي عموم��اً والبريطاني واألميركي 

بشكل خاص باألوضاع 
في  والعسكرية  األمنية 
لبن��ان ن��اجت م��ن ع��دة 

عوامل ومنها:
أوالً: تصاعد األزمة 
وانع��كاس  الس��ورية 
عل��ى  االزم��ة  ه��ذه 
ما  اللبنانية،  االوض��اع 
رتب زيادة املسؤوليات 
على اجله��ات اللبنانية 
املج��االت  كاف��ة  ف��ي 
السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية واألمنية.
احلاج��ة  ثاني��اً: 

لضبط احلدود اللبنانية – الس��ورية، وضرورة تقدمي 
املساعدات للجهات اللبنانية في هذا املجال.

مكافح��ة  ف��ي  اللبنان��ي  ال��دور  زي��ادة  ثالث��اً: 
املجموعات املتطرف��ة واإلرهابية وم��ا حققته األجهزة 

العسكرية واألمنية من اجنازات في هذا املجال.
رابع��اً: متابع��ة ملف��ات النف��ط والغ��از، والعمل 
للوص��ول ال��ى تس��وية لألزم��ة القائم��ة ب��ن لبن��ان 

وإسرائيل حول التنقيب على النفط.
خامساً: تداعيات العقوبات املالية األميركية على 

حزب الله ولبنان والقطاع املصرفي اللبناني.
سادس��اً: احلج��م الكبي��ر لالجئن الس��ورين في 
لبن��ان وم��ا يرتب ذل��ك على لبن��ان من مهم��ات كبيرة 
وحاجة املجتمع الدولي حلماية االس��تقرار السياسي 

واألمني في لبنان.
ه��ذه  ل��كل  الدبلوماس��ية:  املص��ادر  وتضي��ف 
األس��باب وألن لبن��ان أصبح س��احة مواجه��ة امامية 
في مواجهة اإلرهاب والتطرف، ونظراً إلى موقع لبنان 
االس��تراتيجي س��واء بالنس��بة إلى الوضع الس��وري 
بلبن��ان  الدول��ي  االهتم��ام  زاد  فق��د  اإلس��رائيلي،  أو 
وتكثفت الزيارات املختلفة للمس��ؤولن الدولين عامة 

وللبريطانين واألميركين بشكل خاص للبنان.

حجم الدعم البريطاني واألميركي
لك��ن ما ه��و حج��م الدع��م األميرك��ي والبريطاني 
لألجه��زة األمني��ة والعس��كرية اللبناني��ة؟ وم��ا ه��ي 
االنعكاس��ات املس��تقبلية له��ذا الدع��م عل��ى الوض��ع 

اللبناني؟
املس��اعدات  األخي��رة  املرحل��ة  ف��ي  تكثف��ت  لق��د 
األميركية للجيش اللبناني واألجهزة األمنية اللبنانية، 
وأوض��ح تقري��ر نش��رته جري��دة الدي��ار اللبنانية في 
األس��بوع األخير من ش��هر حزي��ران املاض��ي ان هناك 
طائرة عس��كرية اس��بوعية حتمل مس��اعدات للجيش 
اللبناني، وفي األش��هر القليلة املاضية قدمت الواليات 
املتحدة األميركية مساعدات عسكرية متنوعة  للجيش 

اللبناني، كجزء من اتفاق لتعزيز أمن احلدود.
وقال��ت الس��فيرة األميركية ف��ي لبن��ان إليزابيث 

ريتشارد إن تسليم هذه الشحنات يأتي ضمن برنامج 
حكومته��ا لزيادة ق��درات اجليش اللبناني ف��ي القيام 
مبهمت��ه بصفت��ه مدافع��اً وحيداً ع��ن الب��الد، مضيفة 
أن التجهي��زات ستس��تخدم حلماية ح��دود لبنان مع 

سوريا.
وتأتي هذه املساعدات في إطار البرنامج املشترك 
ب��ن الواليات املتحدة ولبن��ان واململكة املتحدة لتأمن 
احلدود اللبنانية السورية، وذكرت السفيرة األميركية 
في وقت س��ابق أن لبنان تلقى حتى نهاية عام 2016 
حزمة مس��اعدات جتاوزت قيمته��ا 220 مليون دوالر، 
م��ا يجعله خامس أكبر متلق للمس��اعدات العس��كرية 

األميركية.
وأم��ا على الصعي��د البريطاني، فق��د أوضح بيان 
للسفارة البريطانية في بيروت خالل زيارة وزير األمن 
البريطان��ي ب��ن واالس للبن��ان، ان حجم املس��اعدات 
البريطاني��ة للبن��ان بل��غ حوال��ي 100 ملي��ون دوالر 
اميركي، كما ساهمت بريطانيا بتدريب 11 الف جندي 
لبناني يعمل��ون على اخلطوط األمامي��ة للحدود، كما 
ستساهم بريطانيا في اقامة مراكز للشرطة النموذجية 
والعمل لتحس��ن أداء الق��وى األمني��ة اللبنانية ودعم 
لبن��ان في مجال األم��ن ومكافحة اإلره��اب، كما انفقت 
بريطاني��ا 79 ملي��ون دوالر أميرك��ي لتدري��ب اف��واج 
احلدود البرية في اجليش اللبناني واستحداث ثالثن 
برج مراقبة على احلدود الش��رقية مع سوريا، واقامة 
أكثر من عش��رين قاعدة للعمليات األمامية على امتداد 
احلدود، وقد لعب��ت هذه األبراج والقواع��د دوراً فاعالً 

في مواجهة داعش والتنظيمات املتطرفة.
اذن، لبن��ان يحظ��ى هذه األي��ام بزي��ادة االهتمام 
املج��االت  ف��ي  س��يما  وال  البريطان��ي،   – األميرك��ي 
العس��كرية واألمني��ة، وقد يكون الهدف األساس��ي من 
وراء ذلك حماية االس��تقرار اللبناني، وان يشكل لبنان 
منوذجاً متقدماً في مواجهة اإلرهاب والتطرف حسبما 
ينظر إليه األميركي��ون والبريطانيون ومعظم اجلهات 

الدولية واإلقليمية.{
قاسم قصير

د. الحوت لصحيفة الجمهورية: أولوية رئيس الجمهورية 
اليوم هي استعادة سيادة لبنان المسلوبة

ق��ال نائب »اجلماعة اإلس��المية« الدكتور عم��اد احلوت ل�»اجلمهوري��ة«: »أوالً، نحن نعيش وهم 
وج��ود حالة وفاقية في البالد، بينما الواقع احلقيقي هو اّن قوى سياس��ية تقيم ثنائياً ترتيبات في ما 

بينها لتهدئة الوضع، وليست حالة وفاقية عامة مّتَفق عليها بن اجلميع.
ثانياً، خطاب الس��يد نص��ر الله في هذا التوقيت ل��ه وجهان: وجه إيجابي مبعن��ى ترهيب العدّو 
االسرائيلي ضد أي تفكير باالعتداء على لبنان، ولكن اعتقد اّن هذا اخلطاب ينبغي أن يصدر عن الدولة 

اللبنانية وليس عن مكّون من مكوناتها.
وف��ي املقابل، كان للخطاب وجه س��لبي ألنه في نهاية األمر واضح متاماً ب��اّن نصر الله يقول إنه 
ليس في لبنان اّي سيادة لبنانية، وانه هو الذي يقّرر من يتجاوز احلدود ومن يقاتل داخل لبنان ومن 

يقاتل خارج لبنان، والدولة اللبنانية غير موجودة، وبالتالي هو ال يعترف بها.
وبالتالي، انا اعتقد اّن دور رئيس اجلمهورية اآلن هو استعادة هذه السيادة«.

وأب��دى احلوت اعتق��اده »أّن االولوي��ة الرقم واحد هي إقرار املوازنة وسلس��لة الرت��ب والرواتب، 
ف��ي محاولة لتحريك عجلة احلكوم��ة واالقتصاد في البلد. أّما االولوي��ة الثانية فهي تأمن كل عناصر 

الشفافية واالطمئنان إلجراء االنتخابات النيابية بأفضل مستوى ممكن«.
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وساطة دولّية بين »حماس« و»عباس«
كش��ف مصدر ُمطلع ف��ي حركة املقاومة اإلس��المية 
»حماس«، أن أطرافاً دولّية، لم يس��ّمها، تقّدمت بوساطة 
بن احلركة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بغرض 

تخفيف حدة التوتر بن اجلانبن. 
وق��ال املص��در، ال��ذي رف��ض الكش��ف ع��ن هويت��ه 
لوكال��ة »األناضول«: »ُعرضت علينا وس��اطة دولية في 
إط��ار املصاحلة مع حرك��ة فتح«. وقال: »ق��د تكون هذه 
الوساطة للضغط علينا للتراجع عن التفاهمات األخيرة 

مع القيادي املفصول من احلركة، محمد دحالن«. 
وأوض��ح أن الرئي��س يش��عر بالقلق الش��ديد جتاه 
التق��ارب الذي حصل ب��ن حماس وخصمه السياس��ي، 
دح��الن، ويس��عى إل��ى إفش��اله. وأق��ر قادة ف��ي حماس 
مؤخ��راً، بعقد تفاهم��ات مع دحالن، ته��دف إلى تخفيف 
ح��ّدة احلص��ار املف��روض عل��ى قط��اع غ��زة. وف��ي 12  
حزيران املاضي، عاد وفد قيادي من »حماس« إلى قطاع 
غزة، قادماً م��ن العاصمة املصرية القاه��رة، عقب زيارة 
اس��تمرت أس��بوعاً، التق��ى خاللها مبس��ؤولن في جهاز 

املخابرات املصرية، وكذلك بقادة في »تيار دحالن«. 
ويعان��ي قط��اع غ��زة، حالي��اً م��ن أزمات معيش��ية 
الرئي��س  اتخذه��ا  خط��وات  ج��راء  ح��ادة،  وإنس��انية 
الفلس��طيني، ومنه��ا ف��رض ضرائ��ب على وق��ود محطة 

الكهرب��اء، والطل��ب م��ن إس��رائيل تقلي��ص إمداداتها من 
الطاق��ة للقطاع، باإلضاف��ة إلى تقلي��ص رواتب موظفي 

احلكومة. 
وب��ّرر الرئيس عباس ه��ذه اخلط��وات، برغبته في 
إنه��اء االنقس��ام الفلس��طيني الداخل��ي، وإجب��ار حركة 
حماس على تطبيق اتفاقيات املصاحلة، وتس��ليم قطاع 
غ��زة إلى حكوم��ة التوافق. وبّن املصدر ف��ي حماس، أن 
الرئيس الفلس��طيني ما زال متمّسكاً، بشروطه، وخاصة 
ح��ّل اللجن��ة اإلداري��ة الت��ي ش��كلتها »حم��اس« إلدارة 

الوزارات في غزة. 
وبحس��ب املص��در، ف��إن ف��رص جن��اح الوس��اطة 
ضئيلة، نظراً لتمس��ك الرئيس عب��اس، وحركة حماس، 

بشروطهم. 
وق��ال موضح��اً: »عباس يش��ترط موافق��ة حماس 
على ش��روطه، قبل التراج��ع عن خطوات��ه األخيرة التي 
اتخذها ضد غزة، كتقليص الكهرباء، والرواتب واألدوية 
والتحوي��الت الطبية، وفي املقابل يرّجح املصدر أن تقبل 
حماس بالوساطة، شريطة تراجع الرئيس عن خطواته 

األخيرة أوالً«. 
واس��تبعد املص��در ف��ي حم��اس، أن تقب��ل احلرك��ة 
التخلي عن تفاهماتها األخي��رة مع »دحالن«، كما يرغب 

الرئي��س عباس، وقال: »احلركة له��ا احلرية الكاملة في 
نس��ج عالقاته��ا مع األط��راف الفلس��طينية املختلقة، وال 

تسمح ألحد باستخدام )الفيتو( على تلك العالقات«. 
وكان املنس��ق األمم��ي لعملي��ة الس��الم في الش��رق 
األوس��ط نيك��والي ميالدينوف ق��د زار قطاع غ��زة مرتن 
خ��الل األس��بوع اجل��اري. وقال��ت وس��ائل إعالمي��ة، إن 
ميالدين��وف التق��ى برئي��س املكتب السياس��ي حلماس، 

إسماعيل هنّية. 
وكان الرئيس الفلسطيني قد دعا األسبوع املاضي، 
إل��ى مواصل��ة اجله��ود م��ن أج��ل التوصل إل��ى حتقيق 

»مصاحل��ة وطنية« وفق رؤيته، التي أعلنها خالل ش��هر 
نيسان املاضي. 

وقالت احلكومة الفلسطينية، إن عّباس يؤكد »أهمية 
املض��ّي في حتقيق مصاحلة وطنية ضمن خطته القائمة 
على حل اللجنة اإلدارية التي ش��كلتها حركة حماس في 
قط��اع غزة، ومتكن حكوم��ة الوفاق م��ن أداء مهامها في 

القطاع، وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية«. 
وكان��ت حركة حماس قد ش��كلت ف��ي آذار املاضي، 
»جلنة إدارية« لإلش��راف على عمل ال��وزارات احلكومية 
ف��ي قط��اع غ��زة، وه��و م��ا قوب��ل باس��تنكار احلكوم��ة 
حم��اس  وب��ّررت  الفلس��طينية، 
خطوته��ا ب�»تخل��ي احلكومة عن 
القيام مبسؤولياتها في القطاع«. 
السياس��ي  االنقس��ام  ويس��ود 
الفلس��طينية،  الس��لطة  أراض��ي 
 ،2007 حزي��ران  منتص��ف  من��ذ 
عل��ى  »حم��اس«  س��يطرة  عق��ب 
قط��اع غ��زة، بينم��ا بقي��ت حركة 
»فت��ح« تدي��ر الضف��ة الغربي��ة، 
فيما ل��م تفل��ح جه��ود املصاحلة 
رأب  ف��ي  العربي��ة  والوس��اطات 

الصدع بن احلركتن.{

النائب باسل غطاس:
 أدخل السجن اإلسرائيلي مرفوع الرأس

بعد مهرجان ش��عبي تضامني في بلدته الرامة في 
اجلليل داخل مناطق 48 ، دخل عضو الكنيست املستقيل 
باس��ل غطاس السجن اإلس��رائيلي بعد اعترافه بتهريب 
هوات��ف محمول��ة لألس��رى الفلس��طينين قب��ل ش��هور، 

ليقضي حكماً بالسجن الفعلي ملدة عامن.
الوطن��ي  التجم��ع  ح��زب  )ع��ن  غط��اس  وكان 
الدميقراط��ي( أك��د ف��ي كلمته خ��الل املهرجان الش��عبي 
أنه س��يدخل الس��جن برأس مرفوع، موضح��اً أن احلكم 
بالس��جن عليه يأت��ي لكونه ابن��اً لهذا الش��عب املعذب، 
املس��لوب الوط��ن واحلق��وق. وتاب��ع: »جرميت��ي« التي 
أدف��ع حريتي ثمن��اً لها ال تختلف بش��يء عم��ا »اقترفه« 
مناضل��ون من أج��ل نيل احلرية واالس��تقالل لش��عبهم، 
ب��ل هي أضعف اإلميان، وال مبادئ وال مثل ترجتى بدون 
النضال واالستعداد للتضحية من أجل حتقيقها وخاصة 
في سياق النضال ضد االستعمار واالحتالل وللدفاع عن 
حقوق الش��عب األصيل ضحية املش��روع االس��تعماري 

الصهيوني املستمر«.
ويؤك��د غط��اس أن الس��جن عام��ن بالنس��بة إليه 
حتمل كامل للمسؤولية عن فعله »الضميري واإلنساني 
واألخالق��ي، جت��اه أس��رانا«، معتب��راً ذلك فرص��ة لرفع 
قضاي��ا األس��رى الفلس��طينين ف��ي س��جون االحت��الل 
واملمارسات غير اإلنسانية واملناقضة لألعراف واملواثيق 

الدولية التي يقوم بها االحتالل ضدهم.
وعلى خلفية جدل شهدته أراضي ال�48  قبل شهور 
ح��ول جدوى وس��المة ما ق��ام به ح��ن أدخ��ل الهواتف 
لألس��رى بالتهريب، قال غطاس ف��ي كلمته إن النضال ال 
يكون مبواصفات الربح واخلسارة وبناء على حسابات 
اجل��دوى نض��االً حقيقي��اً ذا منفع��ة على طري��ق حتقيق 
احلرية واملس��اواة والعدل. مؤكداً أن هناك حاجة ماسة 
لرفع س��قف النضال واملطالب باس��تمرار في وجه تغّول 
نظ��ام الفصل العنصري اإلس��رائيلي، وأن عقلية اخلوف 
التي س��يطرت بعد النكب��ة والتطهير العرق��ي في ال� 48 
التي »وضعت ش��عار البقاء في الوطن بأي ثمن، لم تعد 
قادرة على قيادة ش��عبنا في املراحل التاريخية احلالية 
واملس��تقبلية«. وتابع: »عقلية استحواذ الهزمية وقبول 
نتائج النكبة مبا فيها حتويل قس��م كبير من ش��عبنا إلى 
الجئ��ن في الوطن، واعتبار البق��اء إجنازاً تاريخياً حتى 
لو كان لها في الس��نوات األولى بع��د النكبة مبرر، فقدت 
منذ زمن أهليتها والتمسك بها يعني إعادة إنتاج الهزمية 

وقبول الفتات من املواطنة في الدولة اليهودية«.
لقد كبرنا يا أخوتي..

وم��ن أجل تس��ويغ دعوت��ه إلعادة ترس��يم الوضع 
الراه��ن واملس��تقبلي بالعالقات بن فلس��طينيي الداخل 
وإس��رائيل، والقيام باالستنتاج السليم منه قال غطاس: 
»أصبحن��ا ش��عباً قوياً يعي��ش في وطنه، وح��ان الوقت 
لبناء مش��روع وطني واضح ومتكامل املالمح، مش��روع 

بنيوي لبناء الذات ولتحقيق أهداف وطنية جامعة«.  
وتاب��ع: »أكاد أقول جازما إننا ل��و كّنا فعالً كذلك ملا 
جت��رأت هذه احلكوم��ة على إخ��راج احلركة اإلس��المية 

خارج القانون«.
عودة املهجرين

ودع��ا للعم��ل ميداني��اً إلع��ادة مهجرينا إل��ى قراهم 
كمش��روع نضال��ي ولي��س كإحي��اء ذك��رى لنعم��ل على 
اس��تعادة أوقافن��ا وخاصة الوقف اإلس��المي كمش��روع 
نضال��ي، وليس كمطل��ب رمزي أكل الدهر عليه وش��رب. 
وتابع: »لنعمل على اس��تعادة أراضينا املصادرة وعلى 
حقنا في األرض واملس��كن. هذا ما يليق ِبَنا كش��عب وهذا 
م��ا يتوجب علين��ا صنعه اليوم قبل الغ��د، وال أرى عائقاً 
أمام بدء هذه املسيرة التاريخية التي ستنطلق عاجالً أو 

آجالً ولن يقف في وجهها شيء«.
يش��ار ال��ى أن مندوب��ن م��ن األح��زاب العربية في 
أراض��ي ال���48 ش��اركوا في املهرج��ان التضامن��ي معه، 
وهناك أوس��اط  واس��عة لدى فلس��طينيي الداخل تبدي 

تعاطفها اإلنساني مع غطاس.. 
يذكر أن الس��لطات اإلسرائيلية ضيقت اخلناق على 
األس��رى الفلس��طينين وزياراته��م من قبل ن��واب عرب، 
بينما اس��تغلت املؤسسة اإلس��رائيلية احلاكمة احلادثة 

لشيطنة فلسطينيي الداخل ونزع شرعيتهم السياسية.
وف��ي صفحت��ه عل��ى فيس��بوك كت��ب النائ��ب أحمد 
الطيبي: »أش��عر بالتعاطف مع باسل غطاس الزميل في 
الكتلة وفي جلن��ة املالية وكذلك مع أف��راد عائلته، حيث 
سيقضي مدة حكمه خلف القضبان. ليس سهالً علينا أبداً 
ان نرى زمي��الً ونائباً يدخل الس��جن بعد حملة ممنهجة 

وغير مسبوقة ضد نائب عربي مهما كانت تهمته.
م��ن جهته ج��دد وزير األم��ن الداخلي غلع��اد أردان 
حملته على غطاس ووصفه ب�»مس��اعد اإلرهاب«، مبدياً 
س��عادته باعتقاله و»كش��ف وجهه احلقيقي وهو يهّرب 

هواتف ألسرى قتلة«!{

حماس تقيم »منطقة عازلة« على الحدود 
بين غزة ومصر لمنع التجاوزات األمنية

وفد من حماس في مصر لبحث تطبيق التفاهمات

شرعت حركة حماس بإقامة 
»منطق��ة عازل��ة« داخ��ل احل��دود 
وذل��ك  مص��ر،   م��ع  الفلس��طينية 
تنفي��ذاً لتفاهم��ات توصل��ت اليها 
احلرك��ة م��ع الس��لطات املصري��ة 
مبن��ع أي جت��اوزات أمني��ة عب��ر 

احلدود.
وقال الناطق الرس��مي باسم 
وزارة الداخلي��ة ف��ي قط��اع غ��زة 
إقام��ة  »س��تتم  إن��ه  الب��زم  إي��اد 
منطق��ة عازلة على ط��ول احلدود 

الفلسطينية املصرية«.
وكان��ت مص��ر اش��تكت م��راراً من قيام مس��لحن 
باجتي��از احل��دود باجت��اه مص��ر وبالعك��س، داعية 
حرك��ة حماس إل��ى ضبط احلدود كش��رط لتحس��ن 
العالق��ات، التي توترت منذ وص��ول الرئيس املصري 

عبد الفتاح السيسي إلى احلكم.
ولف��ت الب��زم إلى أن »اإلجراءات تش��مل تس��وية 
كاملة للمناطق املرتفع��ة التي تعيق الرؤية، وتركيب 
كامي��رات وأب��راج مراقب��ة م��ن أج��ل زي��ادة ضب��ط 

احلدود«.
وق��ال للموق��ع اإللكترون��ي حلرك��ة حم��اس، إن 
وزارة الداخلي��ة في غزة »تبذل كل جهد ممكن من أجل 

احلفاظ على أمن احلدود الفلسطينية املصرية«.
عل��ى  بن��اًء  اإلج��راءات  ه��ذه  »تأت��ي  وأض��اف 
التفاهمات التي متت مع اجلانب املصري ضمن زيارة 
الوفد الفلس��طيني الذي زار القاهرة مؤخراً،  وش��ارك 

توجه وفد من حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( 
يوم األحد املاضي من قطاع غزة إلى القاهرة لبحث آلية 
تطبي��ق التفاهمات الت��ي مت التوصل إليها قبل أس��ابيع 
بالعاصم��ة املصري��ة، خاص��ة ف��ي م��ا يتعل��ق بتأمن 

احلدود وتزويد القطاع بالطاقة.
وقالت مصادر مطلعة إن وفد حماس املؤلف من 17 
مسؤوالً سيقدم للجانب املصري احتياجات القطاع، آمالً 
في توفيرها، خاصة في ظّل األزمات التي تعصف بغزة. 
وكان املتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم قال 
إن مغادرة الوف��د إلى القاهرة تأتي بناء على التفاهمات 

األخيرة مع القيادة املصرية.
وس��يقدم إلى اجلانب املصري الئحة باالحتياجات 
الالزمة للقطاع لتوفي��ر األدوات املتعلقة بتأمن احلدود 
الفلس��طينية املصري��ة الفتق��ار القط��اع إليه��ا وضع��ف 
إمكانات��ه في ظل احلصار املف��روض عليه. وُوصف وفد 
احلرك��ة ال��ذي توجه إل��ى القاه��رة بالفّن��ي، وهو يضم 
مس��ؤولن م��ن وزارات الداخلي��ة واالقتص��اد والصحة 

وسلطة الطاقة.
وكان وف��د م��ن احلرك��ة بقي��ادة رئيس��ها ف��ي غزة 

فيه وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم«.
وتاب��ع: »إن ه��ذه اإلجراءات رس��الة من اجلانب 
الفلس��طيني إل��ى األش��قاء ف��ي مص��ر، أنن��ا نتخذ كل 
اإلجراءات من أجل احلف��اظ على األمن املصري وعدم 
املساس به، واستقرار احلدود الفلسطينية املصرية«.
ولف��ت الب��زم إلى أن »ال��وزارة تعمل عل��ى زيادة 
إن��ارة وكامي��رات  املراقب��ة، وتركي��ب ش��بكة  أب��راج 
مراقب��ة، لضم��ان اس��تقرار املنطقة احلدودية بش��كل 
كامل«.  وقال: »تخلل األعمال البدء بتجريف وتسوية 
األراض��ي احلدودي��ة إلنش��اء منطقة عازلة مبس��افة 

100 متر، داخل احلدود الفلسطينية في قطاع غزة«.
وكان وف��د رفيع املس��توى من احلركة، برئاس��ة 
زعي��م حم��اس في غزة  يحيى الس��نوار، ق��د زار مصر 
مطلع الش��هر اجلاري، وأجرى محادثات اس��تمرت 9 

ايام مع املسؤولن في املخابرات العامة املصرية.{

يحيى الس��نوار أدى مطلع حزي��ران املاضي زيارة ملصر 
اس��تمرت أس��بوعاً تباح��ث خاللها مع مدي��ر املخابرات 
املصري��ة، كم��ا التقى الوف��د النائب املفص��ول من حركة 
فتح محمد دحالن، وحتدثت مصادر عن توصل الطرفن 
الفلس��طينّين لتفاهم��ات س��عياً حل��ل أزم��ات القط��اع 

احملاصر.
وبعد عودة الوفد الذي قاده الس��نوار أدخلت مصر 
كمي��ات م��ن الوق��ود ال��الزم لتش��غيل محط��ة الكهرباء 
الوحي��دة في غزة، كما ش��رعت حركة حم��اس في إقامة 
منطق��ة عازلة عل��ى طول احل��دود مع مص��ر بعمق مئة 
مت��ر. وقال��ت وزارة الداخلية ف��ي غزة إن إقام��ة املنطقة 

تستهدف ضبط احلدود اجلنوبية مع مصر.
وأشار مسؤولون من حماس إلى حتسن في العالقة 
مع مصر، وتطالب احلركة بفتح دائم ملعبر رفح من أجل 
فك احلصار املضروب على القطاع منذ  عام 2006. وفي 
ه��ذه األثن��اء أعل��ن اجليش املص��ري أنه دمر م��ا وصفه 
بنفق رئيسي مير أسفل حدود القطاع بعمق عشرة أمتار 
في أراضي ش��مالي س��يناء، ليرتفع إلى 32 عدد األنفاق 

التي دمرها اجلانب املصري هذا العام.{

عباس وهنية
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السوري ومنفاه القسري إلى كل أنحاء األرض
منذ بدايات القرن العشرين، اعُتبر النفي العقوبة 
الثاني��ة بعد اإلعدام، واعتبر أش��د قس��وة على الروح 
اإلنس��انية م��ن عقوب��ة الس��جن م��دى احلي��اة، ومن 
عقوبة الس��جن مع األعم��ال الش��اقة. إذ يعتبر علماء 
النفس وعلماء املجتمع أن اجتثاث اإلنس��ان من بيئته 
ووضع��ه قس��رياً ف��ي بيئ��ة جدي��دة بالكام��ل، قريبة 
علي��ه في تفاصيلها، املكان واملن��اخ والثقافة، عقوبة. 
واألهم ه��و اللغة، وطبيعة احلياة، ولعل هذا كله كان 
في وس��ع الذات البش��رية أن تتحمله، لك��ن ما يجعل 
الذات البش��رية تش��عر بذلك الش��عور القاسي القاتل 
م��ن حالة عدم األم��ان، وم��ن حالة الس��قوط في هّوة 
الغرب��ة واالغت��راب، ه��و الوجود في م��كان ال يعترف 
ب��ك وبذاكرتك، هو ه��ذا التحول من كائ��ن له مقوماته 
الزمنية، من ماض وحاضر ومستقبل، إلى كائن وحيد 
ب��دون ماض، وال حاضر، وال أي احتمال ملس��تقبل، بل 
على العك��س، هو انعدام لكل األزمنة، وضياع حقيقي 

ملقومات الشخصية، ومقومات الهوية. 
ع��رف التاري��خ البش��ري ح��االت نف��ي كثي��رة، 
بدأت مع بدايات احلضارات البش��رية، إذ استخدمت 
إمبراطوريات في العصور القدمية، مثل ممالك آش��ور 

وبابل وروما، التهجير القسري الشامل لشعوب كاملة، 
وذل��ك عقوبًة لتمّردها، وذلك م��ن منطلق االعتقاد بأن 
الش��عب املهّجر من أرضه س��يتفّكك ويزول. وبالفعل، 
لم تصمد غالبية الشعوب أمام التهجير، وقد استمرت 
آلي��ة التهجير والنفي، وصوال إل��ى العصور احلديثة، 
وكان أش��هرها حاالت نفي رؤساء، أو ملوك، أو زعماء 
ثورات، أو زعماء سياسين. فقد جرى تهجير نابليون 
إلى جزيرة ألبا، ومن ثم إلى س��انت هيلينا. وتأسست 
أستراليا منذ البداية مستوطنة عقابية لإلمبراطورية 
البريطاني��ة تنف��ي إليها م��ن يعارضها، أو م��ن يتمرد 
عليه��ا. ومعظم هؤالء املنفي��ن قتلهم املنف��ى، بعد أن 
عمر في أرواحهم حاالٍت م��ن القهر والوجع ال حتتمل، 
معلقن على ج��دران املنافي، بال ل��ون، وال انتماء، وال 
انس��جام، كأش��جاٍر اقُتلع��ت م��ن تربتها وُغ��رزت في 
أراٍض أخرى، وكان ال بد لها أن تذبل وتنكسر، وتصفّر 

ثم تهوي. 
وبع��د ذل��ك، ب��دأت احلكوم��ات الدكتاتورية في 
العال��م اتب��اع األس��لوب نفس��ه، ولك��ن بطريق��ة أكثر 
قس��وة ووحش��ية، لهشاش��تها، ولرعبه��ا الدائ��م من 
ث��ورات ش��عوبها عليها، فق��د قام الدكتات��ور جوزيف 

إل��ى س��يبيريا،  س��تالن بتهجي��ر ش��عوب بأكمله��ا 
واس��تخدمت حكوم��ة أملاني��ا النازي��ة مب��دأ التهجير 

الشعبي القسري. 
الثاني��ة،  العاملي��ة  انته��اء احل��رب  مّت��ت، بع��د 
املصادق��ة عل��ى ميث��اق جني��ف الراب��ع ال��ذي يحظر 
طرد الس��كان املقيم��ن ف��ي أراض محتل��ة. واعترفت 
كل ال��دول ب��ه، ووّقع��ت عليه، وه��ذا ما أنت��ج هبوطاً 
ح��اداً في حاالت التهجير إلى بل��داٍن أخرى. كما أقّرت 
منظم��ة العفو الدولية، متاش��ياً مع القان��ون الدولي، 
معارضته��ا كل حاالت النفي القس��ري، وهو ما عّرفته 
بأنه عندما جُتبر حكومة ما أفراداً على مغادرة بلدهم، 
بسبب معتقداتهم السياس��ية أو الدينية أو غيرها من 
املعتق��دات النابعة م��ن ضمائرهم، أو بس��بب أصلهم 
العرقي أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو أصلهم القومي 
أو االجتماع��ي، ث��م متنعهم م��ن العودة. ل��ذا اعترفت 

»العفو الدولية« بحق الذين يتم نفيهم قسراً بالعودة 
إلى دياره��م. اعتماداً عل��ى القان��ون الدولي، بصرف 
النظ��ر عن الظ��روف الت��ي مت فيه��ا نفي األش��خاص. 
وكما أن من املبادئ املهمة حلقوق اإلنس��ان، املكرس��ة 
ف��ي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس��ان، حق العودة، إذ 
تن��ص املادة 13 على أنه »يح��ق لكل فرد أن يغادر أي 
بلد، مبا في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها«. وفي 
املادة 14 ال يجوز حرمان أي شخٍص بصورة تعسفية 

حق الدخول إلى بالده«. 
اليوم، وبع��د مرور كل تلك الس��نوات على إعالن 
حقوق اإلنسان، وبعد محاوالت البشرية قطع أشواط 
طويل��ة جلع��ل اإلنس��ان يعي��ش ضم��ن ش��روٍط من 
احلياة الكرمية، ميارس النظام الس��وري آلية التفكير 
نفس��ها الت��ي مارس��تها الدكتاتوري��ات من��ذ أكثر من 
مائة عام، وبوحش��يٍة لم يعرف له��ا التاريخ احلديث 
مش��ابها. وأمام كل أنظار العالم الذي يتشّدق بتقّدمه 
التكنولوجي، وبتقّدم عالم امليديا والصورة والتواصل 
والسرعة، يهّجر النظام الس��وري ما يزيد على نصف 
سكان أقدم وأعرق بلد في املنجز احلضاري البشري، 
وينفيهم نفياً قسرياً، ويوّزعهم على كل خريطة العالم، 
ثم، ينش��ر فيديو لزيارة س��خيفة يقوم بها )الرئيس( 
م��ع عائلته إل��ى بي��ت ريفي بس��يط في ري��ف حماه، 
ويخلع ح��ذاءه في متثيلية فاش��لة، ناس��ياً أنه داس 
املخابراتي  وباحلذاء  بقدميه 
العسكري القذر كل ما صنعه 
م��ن قوان��ن وحقوق.  العالم 
وأنه ف��ي اللحظ��ة التي دخل 
فيه��ا ه��ذا البيت، ت��رك مئات 
اآلالف من الس��ورين بيوتهم 
إل��ى منافيهم  قس��راً، ومضوا 
الباردة البعيدة، وهم يرّددون 

ما قاله محمود درويش: 
َنَقصتني/ للغي��اب:  ُقْل 

وأنا حضرُت.. ألُكملَْك.{

بقلم: ميسون شقير

عرب يحاصرون عربًا
 والفلسطينيون يحاصرون أنفسهم!!

بقلم: راسم عبيدات 
ف��ي كل عي��د يح��ل علينا منن��ي النفس بأن تغ��ادر منطقتن��ا العربية ح��روب تدميره��ا الذاتي، 
حروبه��ا املذهبي��ة والطائفي��ة، حروب��اً فرضته��ا عليه��ا ق��وى االس��تعمار الغرب��ي وأمري��كا خدمة 
ملصاحله��ا ومش��اريعها في املنطق��ة، وفي املقدمة منها حتويل أس��اس الص��راع وجوهره من صراع 
عربي-إس��رائيلي وجوهره القضية الفلس��طينية، الى صراع إسالمي-إس��المي يجري إلباسه ثوب 
املذهبية )سني-ش��يعي(، وكذلك نش��ر مش��اريع »الفوضى اخلالق��ة« التي متكن م��ن تدمير بلدان 
املنطقة ونهب خيراتها وثرواتها وتفكيك جيوش��ها وحتطيمها، مبا يسمح بتفكيك اجلغرافيا العربية 
جتزئة وتقس��يماً وتفتيتاً وتذريراً وإعادتها تركيباً على تخوم املذهبية والطائفية والثروات، كيانات 
اجتماعية هش��ة فاقدة الس��يطرة على ثرواتها وقرارها السياسي، مرتبطة أمنياً بأحالف ومعاهدات 
واتفاقي��ات مع دولة االحتالل. وف��ي اجلهة املقابلة على صعيد جبهتنا الفلس��طينية، كلما قلنا بأننا 
اقتربنا من إنهاء االنقس��ام واس��تعادة الوح��دة الوطنية في وجه عدو »متغ��ّول« و»متوحش« يريد 
إنهاء وإقصاء وجودنا والتنكر لكل حقوقنا، حتى نرى أن هذا االنقسام يتعمق ويتكرس ويتشرعن.

نح��ن نواج��ه ع��دواً يريد من��ا ان ندين تاري��خ ش��عبنا ونضاالتنا واعتبارها ش��كالً من أش��كال 
اإلرهاب، ومبا مينع إطالق اسماء شهدائنا على أي مؤسسة او مدرسة او شارع، وان ال يتم تخليدهم 
بنص��ب ت��ذكاري وميادين بأس��مائهم وغيره��ا... وكذلك قط��ع روات��ب عوائلهم وعوائل أس��رانا في 
س��جون االحتالل... واملصيبة والطامة الكبرى أنه في الوقت الذي يزداد فيه عدّونا تطرفاً وعنجهية 
وعنصري��ة، نزداد نحن تراجعاً وهبوطاً بس��قف مطالبنا، وكذلك ن��زداد ذالً وإمتهاناً لكرامتنا، حتى 
بتن��ا نحاصر بعضنا البعض... كأنن��ا نفّرغ ضعفنا وعجزنا في التط��اول والتحريض على بعضنا 

البعض.. واملناكفات الداخلية املضرة.
العي��د يأتي والقدس تش��هد حرباً ش��املة تش��ن عليها، حرب ت��دور على كل ش��يء فيها، حرب 
تس��تهدف عبرنة أس��ماء ش��وارعها وحاراتها وأزقتها وأماكنها الدينية والس��ياحية، فاس��م ش��ارع 
الس��لطان س��ليمان في القدس بعد العملية التي نفذت في القدس يوم اجلمعة املاضي، أصبح اسمه 
ش��ارع »البطالت« تخليداً ملجندتن قتلتا في هذا الشارع أو بالقرب منه.. واالحتالل اوغل في تطرفه 
وعنجهيته وعقد إحدى جلس��ات حكومته بالقرب من األقصى، ووزي��ر أمن االحتالل »جلعاد أردان« 
يتوعد بتغييرات جوهرية في منطقة باب العمود، املنطقة التي شهدت اثنن وثالثن عملية مقاومة، 
والتغييرات التي يتحدث عنها تش��مل زيادة أعداد الكاميرات وأجهزة التنصت االستخباري، واملزيد 
من الس��واتر احلديدية والتفتيش��ات املذلة والال انس��انية والال اخالقية للش��بان والفتيان والفتيات 
املنتهك��ة خلصوصي��ة أجس��ادهم، ون��نت ياهو يه��دد بإغالق كام��ل ملنطقة ب��اب العم��ود وببوابات 
الكترونية تنصب على مداخل املدينة، وبينت زعيم »البيت اليهودي«، يقول ال لتقسيم القدس ولتبق 

حتت السيادة اإلسرائيلية لألبد.
الق��دس يراد تهويد مش��هدها ومكانه��ا وفضائها، وان ُي��زّور تاريخها وتطم��س معاملها وأثارها 
وتراثها العربي اإلس��المي، وينتصب الهيكل املزعوم مكان أقصاها، و»يصهر« و»يقزم« وعي أبنائها 

ويسيطر على الذاكرة الشعبية ألبنائها.
أم��ا في الضفة الغربي��ة، فما زال ال�»تس��ونامي« اإلس��تيطاني يبتلع أرضها ويقط��ع اوصالها، 

واعداد املستوطنن فيها تقيم دولة داخل دولة، مبا يجعل حل الدولتن مستحيالً.{

عشرون قتياًل وعشرات المصابين
في تفجيرات دمشق

ش��خصاً  عش��رون  قت��ل 
وأصي��ب أكثر من ثالث��ن جراء 
ملغم��ة  بس��يارات  هجم��ات 
استهدفت مواقع عدة بالعاصمة 
دمش��ق صباح األح��د املاضي، 
األمني��ة  األجه��زة  قال��ت  فيم��ا 
حال��ت  إنه��ا  للنظ��ام  التابع��ة 
دون وقوع خس��ائر بشرية أكبر 

بإحباطها محاولتي تفجير.
اإلع��الم  وس��ائل  ونقل��ت 
الرسمية عن وزارة الداخلية أن 
األجهزة األمني��ة الحقت صباح 

األحد ثالث سيارات ملغمة، ومتكنت من تفجير اثنتن في 
منطقة عقدة طريق املطار.

وأف��اد بي��ان الداخلية بأن س��ائق إحدى الس��يارات 
الث��الث فجر نفس��ه ف��ي »س��احة الغدير« مبنطق��ة باب 
توم��ا، ما أوقع قتل��ى وجرحى، وذك��رت تقارير أن نصف 
عدد القتل��ى تقريباً من عناصر األم��ن. ووفق الوزارة فإن 
املهاجم��ن كان��وا يس��عون إلس��قاط أكبر ع��دد ممكن من 

القتلى.
ونق��ل مراس��لون بري��ف دمش��ق ع��ن مص��ادر ف��ي 
املعارضة اتهامها النظام بتدبير التفجيرات، أو تس��هيل 

تنقل منفذيها من أجل حتقيق مكاسب سياسية.

ف��ي  كبي��رة  مادي��ة  أض��راراً  التفجي��رات  وخلف��ت 
املمتلكات وسيارات تعود ملكيتها ملدنين. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن أحد السكان قرب ساحة التحرير 
أنه س��مع دوي رصاص قبيل االنفجار الذي سّبب حتطم 

زجاج النوافذ.
وف��ي آذار املاض��ي قت��ل العش��رات بتفجي��رات في 
دمش��ق وقعت بفارق أيام، وتبناها كل من تنظيم الدولة 
اإلس��المية وهيئة حترير الش��ام. وقبل ذل��ك وقعت عدة 
تفجي��رات ف��ي العاصمة اس��تهدف بعضها ميليش��يات 
أجنبي��ة موالي��ة للنظ��ام، خاص��ة ف��ي منطق��ة الس��يدة 

زينب.{

أعلنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يوم اجلمعة املاضي، توثيقها مقتل نحو 13 ألف شخص، 
بينه��م أطفال ونس��اء، حت��ت التعذيب في س��جون النظام الس��وري، من��ذ  آذار 2011، وحتى  حزيران 

.2017
وأصدرت الشبكة تقريرها السنوي مبناسبة اليوم العاملي ملساندة ضحايا التعذيب )يصادف 26 
حزي��ران من كل ع��ام(، بعنوان »إيقاف ماكينة التعذيب )..(«، واس��تعرضت فيه ممارس��ات التعذيب 

داخل مراكز االحتجاز وحصيلة القتلى.
وأوض��ح التقرير أن 12 ألفاً و920 ش��خصاً قتلوا حتت التعذيب في س��جون النظ��ام، بينهم 161 

طفالً، و41 امرأة.
وأشار إلى أن مسلحي »ب ي د« )الذراع السورية ل�»بي كا كا« اإلرهابية(، قتلوا 26 شخصاً حتت 
التعذي��ب بينهم طفل وس��يدتان، فيما قتل تنظيم »داعش« اإلرهابي 30 ش��خصاً حتت التعذيب أيضاً، 
بينهم طفل و13 س��يدة، فيما قتل 53 ش��خصاً بذات الطريقة على يد جهات أخرى منذ شهر آذار 2011، 

وحتى حزيران.
وطالبت الش��بكة النظام الس��وري باتخاذ إجراءات فورية لوقف أش��كال التعذي��ب كافة، وتعليق 
أح��كام اإلع��دام وفتح حتقي��ق فوري في جمي��ع حاالت الوف��اة داخل مراك��ز االحتجاز، وإطالق س��راح 

املعتقلن تعسفياً، والسماح الفوري للجنة التحقيق الدولية املستقلة بالدخول إلى مراكز االحتجاز.
يش��ار إلى أن احلرب الس��ورية، التي تشارك فيها أطراف متعددة، أس��فرت عن مقتل أكثر من 400 
أل��ف ش��خص، ودفع��ت أكثر من نصف الس��ورين إلى ت��رك منازلهم من��ذ عام 2011، وف��ق إحصاءات 

حقوقية.{

شبكة حقوقية: مقتل نحو 13 ألفًا
تحت التعذيب في سجون النظام السوري
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مسّوغات إشهار العالقة اإلسرائيلّية مع دول الخليج
جهر القادة الصهاينة على مدى العامن املاضين 
بحدي��ٍث ع��ن حتوالٍت كبي��رٍة طرأت عل��ى العالقة مع 
الس��عودية ودول خليجية أخرى، وانش��غلت وسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية برصد مظاهر التعاون السّري في 
املجاالت األمنية واالس��تخبارية إلى جانب التنس��يق 

السياسي من وراء الكواليس. ليس هذا فحسب، بل لم 
تت��رّدد وزارة احلرب الصهيونية في الكش��ف عن بيع 
ت��ل أبيب الس��عودية تقني��اٍت متقدمة ذات اس��تخدام 
عسكري )مجلة الدفاع اإلسرائيلي، 8  شباط 2017(. 
وميك��ن االفتراض أن رئيس املوس��اد الس��ابق، تامير 
باردو، عندما كش��ف أخيراً 
عن عقده لقاءاٍت مع معظم 
قادة األجهزة االستخبارية 
يقص��د  كان  املنطق��ة،  ف��ي 
م��ع  لق��اءات  عق��د  أيض��اً 

مسؤولن سعودين.
السؤال هنا: ملاذا تتجه 
الس��عودية اآلن إلى إشهار 
العالقة مع إسرائيل؟هناك 
رئيس��ية  أس��باب  ثالث��ة 
املتب��ادل  احلم��اس  وراء 
لنق��ل العالق��ة الس��عودية 
اإلسرائيلية من الظلمة إلى 

النور، تتمثل في:
أوالً: الره��ان الس��عودي عل��ى انتخ��اب دونال��د 
ترام��ب رئيس��اً للوالي��ات املتح��دة، والتعوي��ل عل��ى 
تطبي��ق برنامج��ه االنتخابي ال��ذي مّثل، م��ن ناحيٍة 
نظري��ة، النقيض من سياس��ات س��لفه ب��اراك أوباما، 
ال س��ّيما ف��ي كل م��ا يتعلق باملوق��ف من إي��ران ودور 
الوالي��ات املتحدة ف��ي املنطق��ة، فضالً عن ع��دم ترّدد 
الرئيس اجلديد في التعبير عن حرصه على اس��تقرار 
نظم احلك��م احلليفة لواش��نطن، انطالق��اً من تكريس 
ش��عاره »أمي��ركا أوالً«. من هنا، حرصت الس��عودية 
عل��ى التدلي��ل عل��ى اس��تعدادها للعمل عل��ى إجناح 
التوجهات اجلديدة في السياسة اخلارجية للواليات 
املتح��دة، وضمن ذل��ك »صفق��ة القرن« الت��ي نّظر لها 
ترام��ب، بوصفه��ا احل��ل األمث��ل والنهائ��ي للص��راع 
العرب��ي اإلس��رائيلي، وباعتباره��ا ضمانة اس��تقرار 
املنطقة، من خالل إبداء االستعداد للشروع في تطبيع 
العالق��ة مع تل أبي��ب، فقد رأت إدارة ترام��ب، املتأثرة 
مبواقف حكومة اليمن املتطّرف في تل أبيب، أن إقدام 
الري��اض على خط��وات تطبيعية علنية مع إس��رائيل 
يس��هم في إيجاد بيئٍة مناسبٍة تساعد على إبرام هذه 
الصفقة. وقد كش��فت صحيفة وول س��تريت جورنال 
قبل ش��هرين أن الس��عودية أبدت اس��تعداداً للشروع 
في خطواٍت تطبيعيٍة مع إس��رائيل، حتى قبل أن تبدأ 
األخي��رة بأي خط��واٍت عل��ى صعيد حل الص��راع مع 

الشعب الفلسطيني.
ثانياً: مثل طم��وح ولي العهد الس��عودي، األمير 
محم��د بن س��لمان، ورغبته ف��ي تولي مقالي��د احلكم، 
عام��الً آخر دفع نحو االس��تعداد الس��عودي للتطبيع 
مع إس��رائيل. فيبدو أن حاجة األمير الشاب إلى الدعم 
األميرك��ي، ف��ي طريقه نح��و العرش، جعله مس��تعداً 
للدفع إلدارة ترامب »بالعملة اإلس��رائيلية«، من خالل 
املوافق��ة عل��ى التطبيع مع تل أبيب، إل��ى جانب تبني 
املفهوم الصهيون��ي لإلرهاب، الذي وج��د تعبيره في 
عدم ت��رّدد وزير اخلارجية الس��عودي، ع��ادل جبير، 
ف��ي مطالب��ة قطر بقط��ع عالقتها م��ع حرك��ة املقاومة 
اإلس��المية )حم��اس(، واحداً من الش��روط لطّي ملف 

األزمة اخلليجية. 
ثالث��اً: ت��رى تل أبي��ب في إخ��راج العالق��ات مع 
السعودية إلى العلن مصلحًة استراتيجية من الطراز 
األول، عل��ى اعتب��ار أن مثل هذا التطّور يحّس��ن فرص 
فرض مفهوم اليمن الصهيوني لتس��وية الصراع مع 
الفلسطينين، املتمثل في صيغة »التسوية اإلقليمية«، 
الت��ي تقوم على التطبيع مع الدول العربية، وتوظيفه 
في الضغط على الفلس��طينين للقبول بأحد مشاريع 
احلل��ول التي تلتقي ف��ي ضمان بقاء الضف��ة الغربية 
والقدس حتت الس��يادة اإلس��رائيلية لألب��د. وال ميكن 
هن��ا إغف��ال الطم��وح الش��خصي لرئي��س احلكوم��ة 
الصهيوني��ة، بنيام��ن ن��نت ياه��و، ال��ذي لع��ب دوراً 
كبيراً في إقناع األميركين بالضغط على الس��عودين 
للموافق��ة عل��ى التطبيع، عل��ى اعتبار أن ه��ذا التطور 
يضفي مصداقيًة على برنامجه السياسي، ويدل على 
االختراق��ات التي حققتها إس��رائيل حت��ت قيادته في 
العال��م العربي، دون أن تكون مطالبًة بتقدمي تنازالت 

حقيقية.
وإل��ى جان��ب ه��ذه العوام��ل، ال ميك��ن جتاه��ل 
تأثير قائمة املصالح املش��تركة التي جمعت إس��رائيل 
والس��عودية، ال س��يما التواف��ق عل��ى إحب��اط ثورات 
الربي��ع العرب��ي، وإس��ناد الث��ورات املض��ادة. وتع��د 
مصر مثاالً للس��احة اإلقليمية التي تكام��ل فيها الدور 
الس��عودي واخلليج��ي من جه��ة وال��دور الصهيوني 
ف��ي إس��ناد الث��ورة املض��ادة. فف��ي وق��ٍت عمل��ت فيه 
الري��اض وعواصم خليجية أخرى عل��ى تقدمي الدعم 
االقتص��ادي والسياس��ي إلجناح االنق��الب الذي قاده 
عب��د الفتاح السيس��ي، أنش��أ ديوان رئي��س احلكومة 
اإلس��رائيلية، بنيامن ننت ياهو، مكت��ب عالقات عامة 
لتس��ويق االنقالب في الغرب، وحتدي��داً في الواليات 

املتحدة.
ويتضح مما تقدم، أن إسرائيل هي املستفيد األكبر 
م��ن العالقة م��ع دول اخللي��ج. فلو جتاهلن��ا مصالح 
النخب احلاكمة في اخلليج واعتباراتها، فإن الرياض 
ال تس��تفيد من إخراج العالقة مع ت��ل أبيب إلى العلن، 
ب��ل س��تتضّرر املصال��ح الوطنية للس��عودية بش��كل 
كبير، بس��بب ه��ذا التطور، فاإلقدام عل��ى التطبيع مع 
إس��رائيل س��يحرج احلكم في الرياض أم��ام اجلمهور 
الس��عودي، حيث أظهر »هاش��تاغ« )س��عوديون مع 
التطبي��ع( أن األغلبي��ة الس��احقة مم��ن ش��اركوا ف��ي 
التغري��د عليه ترفض التطبيع. وس��تمد هذه اخلطوة 
ماكنة الدعاي��ة اإليرانية بوقوٍد كثي��ر ملهاجمة احلكم 
في الرياض، وس��يعّزز ق��درة طهران على اس��تقطاب 

قوى إقليمية كثيرة إلى جانبها.{

بقلم: صالح النعامي

بقلم: أسامة أبو ارشيد

مخابرات اإلمارات تعمل في غزة
 وتحاول تجنيد فلسطينّيين

ْدِع الخليجي العربي قطاع غزة في الصَّ
بعد فتح العالقات مع مصر

أك��د املس��ؤول الفلس��طيني، الذي تتحف��ظ الوكالة 
على ذكر اس��مه، أن »مخاب��رات اإلمارات تعمل في قطاع 
غزة، وحتاول جتنيد بعض الشبان الفلسطينين للعمل 
لصاحله��ا«. وف��ي تعليق��ه عل��ى اس��تهداف املخابرات 
العربي��ة ومنه��ا اإلمارتي��ة والعاملي��ة لقط��اع غ��زة، أكد 
اخلبير األمني الفلس��طيني، كمال التربان، أن »أخطر ما 
في هذا االس��تهداف؛ أن غزة متثل جترب��ة حّية عن دور 
اإلس��الم في حت��رر الش��عوب، وهذا ب��دوره يه��دد قوى 

الفساد في األرض«.
ويأتي اس��تهداف غزة من قبل تل��ك األجهزة »ألنها 
متثل بؤرة مقاومة في وجه االحتالل، وأصبحت منوذجاً 
في ذلك يش��ار لها بالبنان«، مؤكداً أن »كل قوى اإلجرام 
في األرض، ال تريد أن يكون هناك منوذج حّي يقتدي به 
شباب األمة في مرحلة النهضة؛ سعياً لدور رائد لألمتن 

العربية واإلسالمية«.
أدوات قذرة

وحول تركيز املخابرات اإلماراتية مؤخراً عملها في 
قط��اع غزة، قال اخلبي��ر األمني: »اإلمارات متثل جس��ماً 
وظيفي��اً وذراع��اً ضارباً ألمري��كا في املنطق��ة«، مضيفاً: 
»أينم��ا وج��دت مصالح أمريكية س��تجد له��م ضلعاً في 
هذا األمر؛ جتدهم في مصر، فلس��طن، وحتى في إفريقيا 
الوس��طى، وف��ي كل م��كان ألمري��كا مصلحة س��تجدهم 

هناك«.
ولفت التربان الى أن »ما يجري هو تقاطع مصالح 
ل��كل قوى الش��ر الت��ي تخش��ى عل��ى حكمه��ا وأنظمتها 
املستبدة، فتسعى لالس��تقواء باالحتالل وعليه تنفذ ما 
يريده منها، ولألس��ف أصبحت نفوس��هم للشر وللعداء 

للدين والشعوب أقرب«.
وأوضح أن »مالمسة غزة للكيان الصهيوني ومدى 

ال ميكن إغفال زيارات اجلنرال الس��عودي املتقاعد، 
أنور عشقي، املتكّررة للدولة العبرية، بذريعة املشاركة 
في »مؤمترات أكادميية«، على الرغم من أن الس��عودية 
ال تعت��رف بحرية إعالم أو اس��تقالل أكادمي��ي، دع عنك 
كفالة حرية الس��فر ملواطنيها لدوٍل معادية، كإسرائيل، 
وما حظر س��فر املواطنن الس��عودين إلى قطر أخيراً إال 
دليل على ذلك. كذل��ك ال ميكن إغفال احلديث األميركي- 
وإماراتي��اً  س��عودياً  املدع��وم  املص��ري،  اإلس��رائيلي- 
حتدي��داً، ع��ن »صفقة القرن«، حس��ب تعبير السيس��ي 
للقضي��ة  إقليمي��ة  تصفي��ة  َتْس��َتْبِطُن  والت��ي  نفس��ه، 
الفلس��طينية مقابل حل��ف أميركي- إس��رائيلي- بعض 
عربي ضد إيران، وما يوصف ب�»اإلس��الم السياس��ي«، 

وقوى املقاومة والتغيير الدميقراطي في املنطقة. 
ْدِع اخلليجي العربي  ما سبق تأطير عام لسياق الَصّ
الذي َهْنَدَس��ُه معس��كر الثورات العربية املضادة بضوء 
أخضر م��ن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، كما تباهى 
هو بذلك، وبدعم من رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامن 
ننت ياهو، الذي كش��ف َغَيَر َمرٍَّة، عن اتصاالٍت ِسرَِّيٍة بن 
دولت��ه و»ال��دول العربي��ة املعتدلة«، على أس��اس أنها 
تشاطر إسرائيل الرؤية بأن اخلطر احلقيقي في اإلقليم ال 
يتأتى من األخيرة، وإمنا من إيران و»اإلس��الم األصولي 

املتطّرف«. ولكن أين قطاع غزة من كل ذلك؟ 
ف��ي تقريري��ن متزامن��ن، نش��را قب��ل أيام، كش��ف 
الصحاف��ي البريطان��ي املتخصص في ش��ؤون الش��رق 
األوسط، ورئيس حترير موقع »ميدل إيست آي«، ديفيد 
هيرست، ومحلل الشؤون العربية في    صحيفة هآرتس، 
تس��في برئي��ل، ع��ن جه��ود تبذلها مص��ر والس��عودية 
واإلمارات مبوافقة إسرائيلية، وال شك مبباركة أميركية، 
إلعادة القيادي الفتح��اوي املفصول، محمد دحالن، إلى 
الس��احة الفلس��طينية عبر بوابة قطاع غ��زة الذي يئن، 
للعام احلادي عش��ر على التوالي، حتت حصار وحشي 

تفرضه إسرائيل ومصر. 
حس��ب تقرير برئيل: »خطة دح��الن: بدون حماس 
وب��دون عباس«، ثمة »إجراءات معق��دة« يتم »طبخها« 
بن اإلمارات، مصر، غزة، والقدس، الهدف منها تنصيب 
دح��الن، خص��م الرئيس الفلس��طيني، محم��ود عباس، 
رئيساً حلكومة فلسطينية في قطاع غزة، في مقابل رفع 
ُجّل احلص��ار اإلس��رائيلي-املصري عن القط��اع، وبناء 
محطة كهرباء جديدة في رفح املصرية بتمويل إماراتي، 
وإنش��اء ميناء بحري الحق��اً. ويرى برئي��ل أنه في حال 
جناح هذه اخلطة، س��يخرج عباس تدريجاً من املش��هد 
الفلس��طيني، ليحل دحالن محله، س��واء عبر انتخاباٍت 
أو م��ن خالل اعتراف فعلي بقيادته، األمر الذي لن تترّدد 
مصر واإلمارات بالدفع نحوه، على أس��اس قرب دحالن 
منهما. ويش��ير برئيل إلى أن بدء مصر تزويد قطاع غزة 
بالسوالر بسعر السوق، بهدف تشغيل محطة الكهرباء 
الوحي��دة في القطاع، م��ن دون الضرائ��ب التي تفرضها 

السلطة الفلسطينية.
وجاء في تقرير هيرست: »ملاذا لم تدرج السعودية 

تأثي��ره عل��ى اجلبهة الداخلي��ة اإلس��رائيلية، جعل منه 
احمل��ور األهم ف��ي التأثي��ر على إس��رائيل، الت��ي ال ميكن 
التغاف��ل عن حميتها وجعلها الدول��ة املركزية األكبر في 
اإلقلي��م مقابل دوي��الت طائفية وعرقي��ة مفتتة تتحالف 

مع إسرائيل، الدولة املركزية«.
ضرب املقاومة

ولف��ت خبير األمن القومي إلى أنه »لم يعد س��راً أن 
اإلمارات، ومن خالل التسريبات التي كشف عنها مؤخراً 
لس��فيرها في واش��نطن يوس��ف العتيبة، تش��ي بشكل 
واضح أن املخابرات اإلماراتية، باتت تؤدي أدواراً قذرة، 
تهدف إلى ضرب كل ما هو إس��المي، ويشكل خطراً على 

إسرائيل واملشروع االستعماري الغربي في املنطقة«.
وحول س��عي املخاب��رات اإلماراتية إل��ى »جتنيد« 
بعض الفلس��طينين للعمل لصاحله��ا داخل قطاع غزة، 
قال اخلبي��ر األمني: »حتاول اإلمارات بوس��ائل مختلفة 
ومنها املس��اعدات اإلنس��انية التي تقدمها، أن توجد لها 
موطئ قدم عب��ر ابتزاز بعض املواطن��ن، ليكون لها يداً 

وعيناً على ما يجري في غزة«.
ونوه حبيب، إلى أن » أجهزة االس��تخبارات كثيرة 
حت��اول العبث ف��ي قطاع غ��زة من أجل ض��رب املقاومة 
الفلسطينية«، كاشفاً أنه قبل عام 2007،)قبيل سيطرة 
حم��اس عل��ى القط��اع( عملت العدي��د من تل��ك األجهزة 
العاملية في غ��زة ومنها: بريطانية، أمريكية، فرنس��ية، 
روس��ية، وحتى إس��بانية، كما ضبط بع��ض العناصر 
الت��ي كانت تعم��ل لصاحلها، إضافة إل��ى بعض أجهزة 

االستخبارات العربية مثل؛ املصرية، األردنية«.
وتاب��ع: »من الطبيعي في ظل ما يج��ري حالياً، أن 
حتاول املخابرات اإلماراتية أن يكون لها موطئ قدم من 

خالل جتنيد عناصر فلسطينية تعمل لصاحلها«.{

حم��اس ف��ي قائمة مطالبه��ا لقطر؟«، عل��ى الرغم من أن 
وزي��ر اخلارجي��ة الس��عودي، ع��ادل اجلبير، س��بق أن 
وصفه��ا »إرهابي��ة« في س��ياق حتريضه عل��ى قطر، إن 
دحالن قدم عرضاً »س��امياً ومغرياً في اآلن نفس��ه« في 
لقائه مع زعيم »حماس« في قطاع غزة، يحيى السنوار، 
مطلع ش��هر حزيران في القاهرة. وحس��ب هيرست، قّدم 
دح��الن خط��ة ش��املة للس��نوار، خالصتها: »اس��محوا 
ل��ي بالع��ودة إلى غ��زة، وأن��ا أتعهد بتخفي��ف احلصار 
املف��روض عليك��م م��ن اجلانب املص��ري من احل��دود«. 
ويورد هيرس��ت أن الس��نوار قبل ضمن��اً الصفقة، وذلك 
عب��ر مصافحت��ه دح��الن، ولم مت��ض أيام حت��ى كانت 
ش��احنات الوقود املصري تعبر معبر رفح باجتاه غزة. 
وأخط��ر ما في تقرير هيرس��ت أن الس��نوار توافق ضمناً 
م��ع دح��الن دون العودة إلى مؤسس��ات حركة حماس، 
وال إل��ى رئي��س مكتبه��ا السياس��ي اجلدي��د املقي��م ف��ي 
القطاع، إس��ماعيل هنّية، الذي يؤك��د التقرير أنه لم يكن 
على علم بلقاء الس��نوار- دحالن، وال باالتفاق املفترض 
بينهما. وينقل تقرير هيرس��ت عن قيادين في »حماس« 
أن هنّي��ة، وقيادي��ن آخري��ن ف��ي احلركة، اس��تاءوا من 
ذلك، خصوصاً أن مس��اعي دحالن ه��ذه ال ميكن فصلها 
عن مس��اٍع إماراتية لتقليص دور تركي��ا وقطر في قطاع 
غزة، وإحداث ش��رٍخ وانش��قاٍق داخل »حماس« نفسها. 
وال ش��ك في أن التوافق الضمني املفترض بن السنوار- 
دحالن، سيش��كل حرجاً كبيراً حلركة حماس مع كل من 
قط��ر وتركيا، إن َص��َح، ويبدو أن ثمة ش��واهد تعضده، 
خصوصاً مع إعادة تأكيد قادة كبار في احلركة تقديرهم 
الدع��م القطري له��ا، وتلين اخلطاب نحو إي��ران، في ما 
يب��دو كأنها مس��اع من قي��ادة »حماس« العلي��ا لتنويع 
خياراتها وإع��ادة التوازن إلى عالقاته��ا اإلقليمية، التي 

تدهورت بعد الثورة السورية عام 2011. 
مفهوم أن غالبية س��كان قطاع غزة الذين يقاربون 
املليونن، يبحثون عن حي��اة أفضل بعد أكثر من إحدى 
عش��رة س��نة من احلص��ار واحل��روب والقت��ل والدمار. 
ومفه��وٌم أن يبح��ث بعض ق��ادة »حماس« ف��ي غزة عن 
مخرٍج من ورطة إدارة القطاع وش��ؤونه، عبر صفقٍة مع 
دحالن أو غيره، خصوصاً أن عباس يتواطأ ضد نفسه، 
بتش��ديد احلصار على القطاع وفس��ح املج��ال خلصمه 
العني��د، دح��الن، لتقدمي نفس��ه منق��ذاً. إن ح��دث ذلك، 
فإنه ال ميك��ن حينها أن نعذر بع��ض املتوهمن بدحالن 
منقذاً باالجته��اد اخلاطئ، نعم، خي��ارات غزة محدودة 
وصعبة، وحرب إسرائيلية مدمرة قادمة، ضمن معادلة 
إقليمي��ة عربية، قد تكون مس��ألة وقت، ولك��ن ملفاً بهذه 
اخلط��ورة وه��ذا التعقيد ال ُينظ��ر له فقط بع��ن داخلية 
مس��تغرقة باألوضاع املعيشية، بل ال بّد من أخذه ضمن 
س��ياقيه، اإلقليم��ي والدول��ي، فس��فك الدم��اء، لألس��ف 
ثاب��ٌت في احلالت��ن، واخلطورة األكبر في ما س��يلي من 

كوارث.{

امللك سلمان والرئيس ترامب



األمـان - العــدد 1269 - 7 تـمـوز 2017م8 األمان الدولي

هل ستؤدي مقاطعة السعودية لقطر إلى دفعها ألحضان إيران؟
ال ب��د أن احملللن الذي��ن بالغوا في اعتبار االنقس��ام 
الس��ني الش��يعي مفتاح��اً لفه��م السياس��ة ف��ي الش��رق 
األوس��ط يحك��ون رؤوس��هم اآلن، حي��ث تش��هد املنطق��ة 
صراعاً يهدد السياسة فيها بن دولتن سّنيتن متزمتتن 
)وهابيتن ف��ي الواقع(، هما اململكة العربية الس��عودية 
وقط��ر. يش��ترط حتال��ف تق��وده الس��عودية عل��ى قط��ر 
االستجابة إلى ثالثة عشر مطلباً بحلول الثالث من متوز، 

ولك��ن ال يوجد بعد ما يش��ير إلى 
أن حكوم��ة قطر لديه��ا أي خطط 
للرضوخ لهذه املطالب. في نفس 
الوقت س��ارعت إيران وتركيا إلى 
نصرة قطر، وهّبت��ا للدفاع عنها. 
فهل كل ما س��تنجزه الس��عودية 
هو أنها س��تقوي نف��وذ إيران في 

اخلليج؟
السعودية  املطالب  تش��تمل 
على قطع العالقات الدبلوماسية 
م��ع إي��ران والتوق��ف ع��ن دع��م 

اجلزي��رة  ش��بكة  وإغ��الق  املس��لمن  اإلخ��وان  جماع��ة 
الفضائية، أهم مصدر لش��هرة اإلم��ارة )إلى جانب ثرائها 
الواس��ع بفضل ما يتوافر لديها من غ��از طبيعي(. عمدت 
اململك��ة العربية الس��عودية إلى فصل ش��به جزيرة قطر 
فصالً برياً تاماً وقطعت عنه��ا خطوط اإلمداد البرية، فلم 
تع��د تصلها امل��واد الغذائي��ة القادمة من بالد الش��ام إلى 
الدوحة عبر السعودية. كذلك حظرت الرياض وحلفاؤها 

)مب��ن فيه��م مصر( على اخلط��وط اجلوي��ة القطرية حق 
التحليق في أجوائها والهب��وط في مطاراتها )وهو إجراء 
غير شرعي ومخالف للقانون الدولي(. واآلن، تهدد دولة 
اإلم��ارات العربية املتحدة بأن قطر ميكن أن تعزل بش��كل 
دائم وتكون عرضة للمقاطعة االقتصادية من قبل مجلس 

التعاون اخلليجي بأسره. 
 ب��ادر رئي��س إيران حس��ن روحان��ي باالتصال يوم 
األح��د املاضي بأمير قطر الش��اب الش��يخ متي��م بن حمد 
آل ثان��ي، ليؤكد ل��ه أن مطارات إي��ران ومجاالتها اجلوية 
مفتوحة أمام الدوحة، وأن إيران على اس��تعداد لتوسيع 
عالقاته��ا االقتصادي��ة، وخاص��ة في ما يتعل��ق بالقطاع 
اخلاص. وأرس��لت إيران ع��دة طائرات محمل��ة باألغذية 
القطري��ن  املواطن��ن  أن  رغ��م  الصغي��رة،  اإلم��ارة  إل��ى 
األثري��اء، الذي��ن يبل��غ تعداده��م نحو 300 ألف نس��مة، 
ليس��وا في خطر م��ن أال يتمكن��وا من حتمل أس��عار املواد 
الغذائية املكلفة التي تس��تورد بحراً وج��واً، إال أن ارتفاع 
أسعار البضائع االستهالكية قد يسبب موجة خروج بن 
بع��ض العم��ال األجانب الذي��ن يصل تعداده��م إلى 2.5 

مليون نسمة. 
تش��ير قط��ر إل��ى أن مطالب��ة الس��عودية إياه��ا بأن 
تقطع عالقاتها مع إيران ليس من املنطق في شيء، وذلك 
أن البلدي��ن يش��تركان ف��ي حقل ضخ��م للغ��از الطبيعي 
ميت��د حتت ق��اع اخلليج. متكنت قطر م��ن تطوير حقولها 
وتصدير املنتج باس��تخدام تقنية الغاز الطبيعي املسال، 
الذي ميكن أن يعبأ في أنابيب ثم يصّدر بحراً. لم يس��مح 
إليران باحلصول على هذه التقنية بسبب العقوبات التي 
كانت مفروضة عليها. ولذلك تتقدم قطر شريكتها مبراحل 
من حي��ث تطوير احلق��ول، األمر الذي س���ّبب في املاضي 
توتير املش��اعر داخل طهران. مبعنى آخ��ر، إذا كانت قطر 
بحاج��ة إلى احلديث مع إيران، فما ذلك إال بس��بب خالف 
ق��دمي وقائم بينهما وليس ألن قط��ر منحازة إلى إيران في 

معظم القضايا. 
وبالفع��ل، في س��وريا تق��ف قطر في مواجه��ة إيران 
ف��ي احل��رب األهلي��ة الدائرة هن��اك. فبينما تس��اند قوات 
احلرس الث��وري اإليراني النظام البعثي لبش��ار األس��د، 
تدع��م قطر اجليش الس��وري احلر، ذي األغلبية الس��ّنية 
)الذي يرتبط معظ��م أفراده بعالقات مع جماعة اإلخوان 
املسلمن السورية(، مبا في ذلك جماعات متشددة نسبياً 
مثل أحرار الش��ام، التي لم تتردد ف��ي التحالف في أرض 
املعرك��ة م��ع منتس��بي القاعدة في س��وريا داخ��ل جبهة 
فت��ح الش��ام، والتي كانت تعرف باس��م جبه��ة النصرة، 
الت��ي تقول اآلن إنها قطع��ت روابطها بزعيم القاعدة أمين 
الظواه��ري، إال أنها بش��كل ع��ام ال تصدق ف��ي ذلك. ومع 
ذلك فق��د دعمت اململك��ة العربية الس��عودية هي األخرى 
مجموعات داخل س��وريا أكثر تشدداً من جماعة اإلخوان 

املسلمن املعتدلة، مبا في ذلك جيش اإلسالم. 
م��ن اجلدير بالذك��ر أن طهران ودمش��ق هم��ا اللتان 
تعتب��ران منتس��بي اجلي��ش الس��وري احل��ر إرهابي��ن. 
ونظ��راً إل��ى أن إيران وروس��يا متكنت��ا تقريباً من كس��ب 
احلرب األهلية الس��ورية، بينما انهزمت املجموعات التي 
تدعمه��ا قطر وأجلئت إل��ى االحتماء بجي��وب قاصية في 
األري��اف، فإن بإم��كان إيران اآلن أن مت��ارس دور الالعب 
الشهم والنبيل. فهي اآلن تسعى لتجاوز خالفاتها مع كل 
من قطر وتركي��ا )وهذه األخيرة كانت ه��ي األخرى تدعم 
مجموعات من الثوار السنة حلت بهم اآلن الهزائم– سواء 
أكان��ت أصولي��ة أم ليبرالي��ة(. واآلن، تخ��وض روس��يا 
وإي��ران مفاوضات مع الثوار الس��ورين في أس��تانا، في 
قزخستان، تشارك فيها بشكل فعال كل من تركيا وقطر. 

إن اململكة العربية السعودية ودولة قطر هما البلدان 
الوحيدان اللذان يلتزمان بتعاليم الداعية األصولي محمد 
ب��ن عبد الوه��اب الذي عاش ف��ي منتصف الق��رن الثامن 
عش��ر. بينما ميكن اعتبار اإلسالم الس��ني أشبه باخليمة 
الكبي��رة التي تنأى بنفس��ها عن التكفي��ر واإلقصاء، إال أن 
الوهابي��ن تقليدي��اً يستس��هلون إخراج الن��اس من ملة 
اإلسالم ألتفه األسباب، وكان ذلك هو موقفهم من سالطن 
العثمانين السنة، رغم أن الدولة العثمانية كانت واحدة 

من أكبر اإلمبراطوريات املسلمة وأطولها عمراً. 
تتهم اململكة العربية الس��عودية قطر بدعم اإلرهاب 
)وهي تهمة ال أساس لها على اإلطالق(، ولكنها إذ تفعل ال 
تقصد بذلك املجموعات املتطرفة في سوريا. بل إن اململكة 
العربي��ة الس��عودية ودول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 
ومصر هي التي قررت تصنيف جماعة اإلخوان املس��لمن 
عل��ى أنها منظم��ة إرهابية، وهي تهمة أبع��د ما تكون عن 
اإلنص��اف. تأسس��ت جماعة اإلخوان املس��لمن في مصر 
ع��ام 1928، وكان��ت ف��ي بداياتها حركة إحي��اء وجتديد 
م��ن قب��ل مجموعة م��ن اإلس��المين املعارض��ن للهيمنة 
البريطاني��ة عل��ى بالده��م. وبع��د أن أع��ادت بريطاني��ا 
احت��الل مص��ر أثن��اء احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، اجتهت 
جماعة اإلخوان املس��لمن إلى ممارسة القتال، واستمرت 
خلية تابعة لها متارس ذلك طوال أربعينيات وبعضاً من 

خمسينات القرن املاضي. 
ولكن في مطلع الس��بعينيات أبرم��ت قيادة احلركة 
ميثاقاً م��ع احلكومة القومي��ة الت��ي كان يقودها الرئيس 
أن��ور الس��ادات تعه��دت مبوجب��ه بالتخلي ع��ن العنف 
السياس��ي. ومنذ ذلك الوقت، التزمت اجلماعة ما تعهدت 
به، وما لبثت، وعلى مدى عقود، تش��ارك في االنتخابات 
البرملاني��ة، وقد فازت فعالً ف��ي االنتخابات البرملانية في 
مص��ر عام 2011 وف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية فيها عام 

 .2012
ميكن اتهام جماعة اإلخوان املسلمن خالل الفترة من 
2011 إلى 2013 بأنها بالغت في الثقة بنفسها وأخطأت 
تقدي��ر املوق��ف، ولكن ال يجوز بح��ال اتهامه��ا باإلرهاب. 
م��ا من ش��ك في أن انق��الب املش��ير عبد الفتاح السيس��ي 
في صي��ف 2013 مه��دت له جم��وع اجلماهي��ر املصرية 
الس��اخطة، وكان السيسي بحاجة إلى ذريعة في ما بعد 
حتى يحصل على الش��رعية حلكومت��ه. يحتمل أن يكون 
السيس��ي قد تش��اور مع الس��عودين حن أعل��ن جماعة 
اإلخ��وان منظم��ة إرهابي��ة. بع��د ذل��ك، قتل منه��م اآلالف 
وس��جن عش��رات اآلالف، وحاول جاهداً استئصال واحد 
م��ن أكبر وأع��رق األحزاب السياس��ية املصري��ة. احتجت 
قط��ر عل��ى ذلك ومول��ت قن��اة فضائي��ة مؤي��دة لإلخوان 
ومعارض��ة للسيس��ي، ولك��ن دون ج��دوى. أم��ا اململك��ة 
العربية الس��عودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة فقد 
وقفتا إلى جانب السيس��ي وزّودتاه هو وضباط اجليش 
مبس��اعدات بلغ��ت ملي��ارات ال��دوالرات، رغم أن��ه ليس 

واضحاً اآلن إلى أين ذهبت كل تلك األموال. 
وطامل��ا كانت دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة أقرب 
مودة إليران وأوثق عالقة بها من قطر. ويعتقد على نطاق 
واس��ع أن املصارف اإلماراتية كانت تناط بها مهمة غسل 
األموال ملصلحة إيران في سنوات العقوبات. ويعيش في 
دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة اآلن م��ا يقرب من نصف 
ملي��ون إيران��ي. باملقاب��ل، كان��ت تعيش في قط��ر جالية 
صغي��رة من املغترب��ن اإليراني��ن، إال أن معظ��م أفرادها 
ش��جعوا عل��ى املغ��ادرة. فل��و كان ذل��ك هو الداف��ع لكان 
األولى أن تصب اململكة العربية الس��عودية جام غضبها 
أوالً وقبل كل ش��يء عل��ى آل مكتوم في دب��ي. إمنا الدافع 
احلقيقي يكمن في الرؤية الش��عبية لإلس��الم كما تقدمها 
جماع��ة اإلخوان املس��لمن في مقابل الس��لفية املتش��ددة 
واملناصرة للنظام امللكي الذي يفضله آل س��عود. في هذا 
الص��راع، ب��ن جماعة اإلخ��وان التي أثبتت ف��ي كثير من 
األوق��ات قدرتها عل��ى التعايش مع املؤسس��ات اللبرالية 
من جهة واملنظومة الس��لطوية الس��لفية من جهة أخرى، 
توج��ه إلى عائلة آل ثان��ي التي حتكم قط��ر التهمة بأنهم 

ميثلون »األمراء احلمر«.{

بقلم:جوان كول 

الدور الخليجي في »مجزرة رابعة«!
بقلم: سليم عزوز 
هدد الكاتب الس��عودي »عبد الرحمن الراش��د«، دولة قطر مبا جرى في »مي��دان رابعة«، فقلب علينا 

املواجع، وذكرنا بدور اململكة العربية السعودية في هذه املجزرة، حاولنا كثيراً أن نتجاوزه!
»عبد الرحمن الراشد«، أكبر من كاتب، وأقل من مدير االستخبارات السعودية، وكل املواقع الصحافية 
التي ش��غلها، مثل رئيس حترير جريدة »الش��رق األوس��ط«، إلى مدير حترير قناة »العربية«، هي مجرد 
أدوار معلن��ة، للتغطية عل��ى العمل األصلي، كعنصر في جه��از املخابرات املذكور، متام��اً كما كانت مهمة 

الناشرين ل�»الشرق األوسط« هي للتغطية على املالك احلقيقي لهذه الصحيفة، التي تصدر في لندن!
وعندما تقرأ لعبد الرحمن الراش��د، فأنت ال تقرأ فقط الرؤية السعودية الرسمية، لكنك تقرأ باإلضافة 
إل��ى ه��ذا وجهة نظر جه��از املخابرات، وإذا كانت أجهزة االس��تخبارات ف��ي كل أنحاء العال��م جتند كتاباً 
ليعبروا عنها، فإن »الراش��د« هو رجل مخابرات س��ري يعمل بالصحافة كنشاط معلن، وهو لم يعد ينفي 
ذلك، بل يعلنه ويش��يعه، يبدو ألنه أصبح في حكم »مطار إمبابة الس��ري«، فاإلعالن من جانبه كان بعد 
أن ع��رف اجلميع طبيعة مهنته، متاماً كما أعلن للعاملن في قن��اة »العربية«، نحن رجال أمريكا ومع كل 
سياس��اتها بدون مواربة، فلم يعد هناك ما يخجل القوم منه، وقد صار احلديث عن التطبيع مع إسرائيل، 

هو ما يجري التمهيد له اآلن!
»الراش��د« عندما يهدد قط��ر مبصير »ميدان رابع��ة«، ال يتحدث من فراغ، فهو ينقل ما يعلمه، س��واء 
بالضل��وع اخلليجي في هذه املجزرة التي أرقت الضمير اإلنس��اني، والتي س��يقف التاريخ أمامها طويالً، 
أو بالتفكير في حتويل قطر إلى »ميدان رابعة«، إن لم تخضع لهذه الدول بالقول والفعل، وتنفذ مطالبها، 
التي تعني قراراً بش��طب قطر من على اخلريطة، وتقبل وجوداً حتت الوصاية الس��عودية واإلماراتية هي 

في األصل وصاية محمد دحالن، عراب املنطقة، وموفد إسرائيل إليها، وولي أمر محمد بن زايد!
في رس��ائله لقط��ر، حرص »عبد الرحمن الراش��د« أن يعلن أن م��ن املطلوب منها أن تعلن أن الش��أن 

املصري يخص املصرين، فهل صحيح أنه جاد في ذلك؟!
فف��ي احلقيقة، أن اإلم��ارات هي من مولت الثورة املضادة في مصر، وهي م��ن حاربت إرادة املصرين 
في اختيار من يحكمهم، فلم يعد سراً أنها مّولت حركة مترد، كما مولت إعالمين معروفن باالسم وقنوات 
تلفزيوني��ة وصحف��اً ومواق��ع إلكترونية، ورعت االنقالب العس��كري ومولته، كما س��اندته ودفعت له من 

اللحم احلّي.
فأين كانت القاعدة التي يريد »الراش��د« إرس��اءها: »الش��أن املصري يخ��ص املصرين وحدهم«؟!.. 
واإلمارات عندما همت باالنقالب على إرادة املصرين كان ما أعلنته أن مصر هي املجال احليوي لالستثمار 
اإلمارات��ي، وأن مش��كلة محمد مرس��ي أنه أدخل قطر على اخل��ط، فمن أين جاء االعتق��اد أن مصر »كعكة« 

يتنازعها القطريون واإلماراتيون!
قب��ل عيد الفطر س��نة 2013، ب��دا أن كل األطراف قد أيقنت أنه��ا توصلت إلى ح��ل لألزمة التي جرت 
عقب االنقالب العسكري، والتقت آشتون بالرئيس املنتخب في سجنه، كما التقى وفد من وزراء اخلارجية 
الع��رب بالقيادي بجماعة اإلخوان خيرت الش��اطر، ومت الطل��ب من قادة االعتصام إلثبات حس��ن النوايا 

التقليل من أعداد املعتصمن فاستجابوا.
وكان��ت تصريح��ات الوفود اخلارجي��ة تؤكد أن األزمة ف��ي طريقها، إلى احل��ل، وأن جولة أخرى من 
املفاوض��ات س��تبدأ بعد العيد، ث��م فجأة يحدث الف��ض على النحو الذي ش��اهده العالم كل��ه، ولم يكتف 
السيسي مبجرد قتل املعتصمن بقلب بارد، وإمنا أضرم النيران في اجلثامن، بشكل ال يقدم عليه من كان 

في قلبه مثقال ذرة من إنسانية!
وق��ال البرادع��ي في ما بعد: لم يكن هناك مبرر لذلك، ومن هنا قدم اس��تقالته من منصب نائب رئيس 
اجلمهورية وغادر البالد! ليتبن أن عبد الفتاح السيسي هو من نفذ اجلرمية، وأراد أن يقطع الطريق على 

أي مبادرات للحل، وأن يطوي صفحة الثورة املصرية متاماً!
»عبد الرحمن الراشد«، الذي فاته أن قطر دولة وليست جماعة كضحاياهم في »رابعة«، وأن املصير 
الذي ينتظر الدولة القطرية لن يكون كمصير اإلخوان، ولكن مصير اجلناة املتغطرس��ن س��يكون كمصير 

السوفيت في أفغانستان!
وكما حدث وتفكك االحتاد الس��وفياتي في أفغانس��تان من جراء هزمية اجليش السوفياتي، فسوف 
يتفكك حكم أبناء زايد، ليكونوا بهذه »الطلعة« كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً! إن حتالفاً فشل في 
أن يواجه احلوثين، احلفاة العراة في اليمن، كيف يتصور أنه قادر على أن ميثل قوة تهديد في املنطقة؟! 

ليس في كل مرة تسلم اجلرة يا »عبودة«!{

القره داغي: 
فشلوا 

باالنقالب 
على أردوغان 

وسيفشلون
في قطر

ق��ال علي الق��رة داغ��ي، األمن الع��ام لالحت��اد العاملي 
لعلماء املسلمن، »إنهم سيفشلون في تركيع قطر« على حد 

تعبيره، رابطاً ذلك ب�»محاوالت االنقالب على أردوغان«.
ج��اء ذلك في تغريدة للقرة داغ��ي على صفحته مبوقع 
التواص��ل االجتماعي، تويتر، حيث ق��ال: »في متوز 2013 
جنحوا في االنقالب على مرس��ي.. وفي متوز 2016 فش��لوا 
ف��ي االنقالب عل��ى أردوغان.. وفي متوز 2017 سيفش��لون 

في تركيع قطر بإذن الله«.
وقال القرة داغي في تغريدات س��ابقة، متناوالً املطالب 
اخلليجية بإغالق قناة اجلزيرة القطرية، حيث قال: »قنوات 

الرذيلة األحق باإلغالق.. ال قناة اجلزيرة«!!{
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لماذا صنعوا هذا الهجوم على قطر؟
في اخلامس من حزي��ران املاضي، أعلنت اململكة 
املتح��دة  العربي��ة  واإلم��ارات  الس��عودية  العربي��ة 
والبحري��ن ومص��ر، قط��ع عالقاته��ا م��ع قط��ر. وجاء 
ش��رح أس��بابه قاطعاً بأقصى ما ميكن: قطر بلٌد يدعم 
اإلرهاب اإلس��المي وميّول��ه. منذ ذلك احل��ن، أطلقت 
األزم��ة العن��ان للتهديد ب��أن تتحول إل��ى أخطر أزمة 
وأش��ّدها إثارة للقل��ق في منطقة اخللي��ج العربي منذ 

بداية القرن احلادي والعشرين.
وم��ن الض��روري جتاوز م��ا هو واض��ح، من أجل 
الوصول إلى فهم األس��باب احلقيقي��ة التي تقف وراء 
قطع العالقات. ويجب البحث عن أحدث نقطة، بداية 
م��ن القمة التي انعقدت بن الوالي��ات املتحدة والدول 
العربي��ة في اململكة العربية الس��عودية أواخر ش��هر  

أيار املاضي.
في ج��و من ال��ود الظاهري، كان بع��ض جيراننا 
يقوم��ون بتدبير حملٍة مغرضٍة ض��د دولة قطر. وبعد 
بضع��ة أيام، عان��ت وكال��ة األنباء الوطني��ة القطرية 

قدم��ت قطر ي��وم االثنن للمنظم��ة البحرية الدولية 
ملف��اً يتضمن اختراق��ات قالت إنها أثرت على الس��المة 
البحرية بس��بب احلص��ار البحري ال��ذي تفرضه عليها 

الدول التي تقاطعها.
جاء هذا خالل اجتماع جاس��م بن س��يف السليطي 
وزي��ر املواص��الت واالتص��االت القط��ري ف��ي العاصمة 
البريطاني��ة لندن، م��ع كيتاك ليم األم��ن العام للمنظمة 

.)IMO( البحرية الدولية
وقالت وكالة األنباء القطرية إنه مت خالل االجتماع 
البحري��ة  لالتفاقي��ات  احلص��ار  دول  انته��اك  »بح��ث 
والدولية، ما س��بب أضراراً وخطراً جسيماً على املالحة 
البحري��ة،  واملعاه��دات  لالتفاقي��ات  خالف��اً  البحري��ة 
وباألخص اتفاقية 1982 )اتفاقية االمم املتحدة لقانون 

البحار(.
وس��لم وزي��ر املواص��الت القط��ري، األم��ن الع��ام 
للمنظم��ة البحرية الدولية، ملفاً باالختراقات التي أثرت 

هجوماً على موقعها على اإلنترنت، ونش��رت وس��ائل 
إعالم عدي��دة تصريح��اٍت كاذبة منس��وبة إلى األمير 

متيم بن حمد آل ثاني، نفتها حكومتنا بشدة.
وب��دا أن األرض كان��ت ممه��دًة لتبرير ق��رار قطع 
العالق��ات ال��ذي أدى إلى حصاٍر قاٍس وش��رس وغير 
قانون��ي، ينتهك حق��وق اإلنس��ان والقان��ون الدولي، 
ويهاج��م حري��ة التعبي��ر، وينته��ك معاه��دة جنيف، 

واتفاقية شيكاغو املتعلقة بالطيران املدني.
قاس��ياً،  جماعي��اً  عقاب��اً  قط��ر  س��كان  ويعان��ي 
وحص��اراً وص��ل إلى مس��توياٍت ل��م تس��بق رؤيتها. 
وُيعاق��ب الذين يب��دون تضامنهم مع بلدن��ا بغراماٍت 
مليونيٍة وعقوبات بالس��جن. ونسوق مثاالً لتوضيح 
املس��توى ال��ذي وصلت إلي��ه العقوب��ات اخلطر الذي 
ينط��وي عليه ارت��داء قمي��ص فريق برش��لونة، الذي 

ترعاه قطر، في بعض املناطق من اخلليج العربي.

على السالمة البحرية.
وفي 5 حزيران املاضي، قطعت السعودية واإلمارات 
والبحرين ومصر عالقاتها مع قطر، وقالت الدول، األربع 
إنها قررت إغالق كافة املنافذ البرية والبحرية واجلوية، 
ومنع العبور في األراضي والطيران في األجواء واملالحة 
في املياه اإلقليمية لتلك الدول كل على حسب حدوده مع 

قطر ألسباب تتعلق »بأمنها الوطني«.
ب��ن  الش��يخ محم��د  وق��ام وزي��ر خارجي��ة قط��ر، 
عبدالرحمن آل ثاني، بتسليم رد بالده على الدول األربع 
املقاطعة لها، خالل استقبال أمير الكويت له يوم االثنن 

املاضي.
وقبيل تقدميها الرد، الذي لم يكش��ف عن مضمونه، 
قال��ت الدوحة إن املطال��ب قدمت لترف��ض. مضيفة أنها 
املناس��بة.  الش��روط  توف��رت  إذا  للتف��اوض  مس��تعدة 
واعتب��رت مطال��ب ال��دول املقاطعة »ليس��ت واقعية وال 

متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ«.{

وم��ن الالف��ت لالنتب��اه أن ه��ذا اإلج��راء ل��م يأِت 
مسبوقاً مبناقش��اٍت بن احلكومات، وال بحوار سابق 
في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، بل يتعلق 
األمر بق��رار صارم أح��ادّي اجلانب. وعل��ى الرغم من 
ض��راوة ه��ذا العمل، يب��دو واضحاً أن االس��تراتيجية 
الهادف��ة إلى تش��كيل حتالٍف ضد قطر قد فش��لت على 
املستوى الدولي، حتى أن واشنطن تشّكك في اتهامات 

الدول التي طرحتها.
وبعد ثالثة أسابيع فقط من قطع العالقات، تلقى 
بلدنا، عبر الكويت، قائمة من املطالب، لوضع حد لهذه 
األزمة ش��ديدة اخلطورة، والتي ستمثل نهاية مرحلٍة 
وبداي��ة مرحل��ٍة جديدة ف��ي منطقتنا. وه��ذه املطالب 
ميكن قبولها فق��ط في حال اعتباره��ا معقولًة وقابلة 
للتحقيق، وبش��رط أال تعن��ي تدخالً في اس��تقالليتنا 

وسيادتنا.
م��ا ه��ي الدواف��ع احلقيقي��ة له��ذا الهج��وم؟ من 
املع��روف جي��داً أن قط��ر حتّول��ت إل��ى وس��يٍط ف��ي 
قضاي��ا دولي��ة، ومتي��زت بتطبيق سياس��ة خارجية 

مستقلة، تراهن على احلوار 
املوق��ف  ه��ذا  واحلري��ات. 
ل قط��ر إل��ى ج��اٍر غي��ر  ح��َوّ
مريح. وبناًء على ذلك، تقف 
وراء ه��ذا القط��ع للعالق��ات 
الرغبة في ثني سياسة قطر 
ف��ي  والتدخ��ل  اخلارجي��ة، 
سياستها الداخلية، وإسكات 
الناق��دة، والدليل  األص��وات 
تلفزي��ون  قن��اة  ذل��ك  عل��ى 
التي جرى وضعها  اجلزيرة 
االس��تهداف،  دائرة  في  ظلماً 
ثم��ن  يدف��ع  بلدن��ا  وَجْع��ل 
الربي��ع  ث��ورات  تأيي��ده 
العرب��ي، وتدمير منص��ة للحوار، وتب��ادل األفكار في 
منطقٍة اتسمت باملناجاة الفردية وغياب الدميقراطية 

في مجاالٍت عديدة.
قطر دول��ة عصرية، تخصص 12% من ميزانيتها 
الس��نوية للتعلي��م، وهي مق��ٌرّ إلحدى عش��رة جامعة 
دولية، وتطلق مش��اريع مس��تقبلية مكّرس��ة للشباب 
والنس��اء، وتراه��ن عل��ى البح��ث العلمي، وتس��تثمر 
ف��ي الثقاف��ة والترفي��ه والرياض��ة، وه��ي املق��ّر الذي 
يس��تضيف أحداث��اً دولي��ة مهمة، مبا في ذل��ك بطولة 
كأس العالم لكرة القدم )املونديال( التي س��تنعقد في 

عام 2022.
وإلى ذلك كله، يجب إضافة قدراتها االقتصادية. 
فهل م��ن املمكن أن تك��ون دولة، مثل قط��ر، إلى جانب 
الدمار اإلرهاب��ي؟ كيف ميكن في هذه احلال، تفس��ير 
وج��ود القاع��دة األميركية ف��ي العدي��د؟ إن قطر تقف 
ضد أش��كال العنف واإلرهاب كافة، وهدفها الرئيس��ي 
أج��ل  م��ن  احلقيقي��ة  وأس��بابه  ج��ذوره  معاجل��ة 

مواجهته.{

بقلم: محمد الكواري - الدوحة

قضية عائلية خليجّية
ماذا عن الموقف األميركي؟

بقلم: حازم عياد 

أول رد فعل امريكي على املطالب املقدمة لدولة قطر من قبل الرياض وأبو ظبي كانت على لسان 
املتحدث باس��م البيت األبيض ش��ون سبايس��ر بالقول ان األزمة اخلليجية »قضية عائلية«، مضيفاً 
القول إن »على الدول املعنية حل األزمة بينها، وإذا أرادوا منا تس��هيل احملادثات بينهم س��نفعل، وإال 

فإنهم سيحلون األزمة لوحدهم«.
لم يناقش سبايسر املطالب املقدمة لقطر من قبل الدول املقاطعة ملا تتضمنه من شروط تتناقض 
مع السياس��ات العامة للواليات املتحدة االمريكية وابسطها وأكثرها وضوحاً املتعلقة بحرية الرأي 
والتعبير واالعالم؛ فاملطالب حتوي الكثير من اإلشكاالت التي يصعب التعاطي معها من قبل اإلدارة 
األمريكي��ة أو وزارة اخلارجي��ة بطريقة فعالة ومنطقية؛ األمر الذي حاول سبايس��ر التعامل معه من 
خ��الل القول بأن القضية عائلي��ة، موحياً أن ادارة ترامب ال ترغب في ان متارس ضغوطاً على محور 

املقاطعة، وفي نفس الوقت ال ترغب في مناقشة املطالب الغريبة واحملرجة املقدمة لدولة قطر.
في املقابل، فإن اخلارجية األمريكية لم تقدم تعليقاً واضحاً على القائمة سوى تلميحات من قبل 
الناطقة باسم اخلارجية هيذر نويرت صباح اجلمعة، رداً على أسئلة الصحفين بالقول: »لن أدخل 
في تفاصيل القائمة، لذلك ال أس��تطيع تزويدك بأي معلوم��ات عنها«. نحن نعلم أنه يتم حتضيرها، 

ونفت علمها املسبق مبحتواها، اال انها اشترطت ان تكون املطالب معقولة وقابلة للتطبيق.
وفي اطار االس��تعداد ملواجهة العاصفة الناش��ئة عن القائمة اإلش��كالية، بادرت الناطقة باسم 
اخلارجي��ة  األميركي��ة ال��ى القول: ان الوزير ريكس تيلرس��ون ق��ال وما زال يقول إن��ه ميكن حل هذا 
الن��زاع مع األطراف نفس��ها برأي��ه. وقد أجرى الوزير سلس��لة م��ن املكاملات الهاتفي��ة واالجتماعات 

متحورت حول هذا املوضوع.
اذاً، الرؤي��ة االمريكي��ة ازدادت ضبابي��ة بعد القائمة الت��ي فاقمت من حجم احلرج الناش��ئ عن 
املطال��ب الغريب��ة املقدمة من ال��دول املقاطعة واحملاص��رة للدوحة؛ م��ا يعني ان الوالي��ات املتحدة 
س��تكتفي باملتابعة واملراقبة، وهو ما اقترحه سبايس��ر من خالل القول بأنها قضية عائلية، في حن 
ان األزم��ة بات��ت تأخذ أبع��اداً إقليمية ودولية أكب��ر بكثير من املعل��ن عنه امريكي��اً؛ فاألزمة يصعب 
التعرف على أبعادها وتأثيراتها الس��لبية على االس��تقرار في املنطقة العربية وعلى مستقبل النفوذ 

األمريكي. 
كل ما س��بق يوضح مس��توى العجز الذي بلغته السياسة األمريكية في التعامل مع أزمة البيت 
اخلليجي الى حد دفعها الى القول بأن القضية عائلية؛ فالواليات املتحدة تعاني من العجز والقصور 
السياسي وامليداني في سوريا والعراق، األمر الذي بات ينسحب على منطقة اخلليج العربي؛ فعالج 
األزمات لن يفضي الى مجرد طالق أو انفصال وإمنا الى احالل نفوذ جديد يحل مكان النفوذ األمريكي 

ذاته.
أزمة اإلقليم س��تزداد تعقداً وس��تترافق مع مزيد من حالة التخبط في السياس��ات العربية التي 
س��تقود الى أزمات وصراعاً أوس��ع؛ فأمريكا لم تعد قادرة على ضبط س��لوك حلفائها، خصوصاً ان 
االيق��اع الداخل��ي في الوالي��ات املتحدة األمريكية ل��م يعد منضبط��اً على ايقاع رؤية واس��تراتيجية 
واضحة؛ مسألة ستقود الى تعاظم نفوذ القوى الدولية التي باتت تراهن على القوى اإلقليمية املؤثرة 
وعل��ى رأس��ها تركيا وإيران؛ فاجلميع في النظ��ام الدولي بات مدركاً لعمق العج��ز األمريكي، وحالة 
التخب��ط العرب��ي والضحالة املرافقة لها؛ ما س��يقود حتم��ا ملزيد من األزمات والف��رص لتعزيز نفوذ 

القوى اإلقليمية والقوى الدولية على حساب املنظومة أو »األسرة العربية« املفككة واملنهارة.{

قورتولموش: القاعدة التركية في قطر 
مهمة ألمن المنطقة برمتها

قطر تشكو »دول الحصار« للمنظمة البحرية الدولية

نعم��ان  التركي��ة  احلكوم��ة  باس��م  املتح��دث  ق��ال 
قورتوملوش، إن القاعدة العس��كرية في قطر ليست مهمة 

ألمن الدوحة وحسب، بل ألمن املنطقة برمتها.
ج��اء ذلك في مؤمتر صحفي عقده يوم االثنن أعقب 

اجتماعاً ألعضاء احلكومة التركية في العاصمة أنقرة.
وأض��اف في املؤمتر أن القاعدة العس��كرية التركية 
في قطر تهم أمن املنطقة برمتها، وأن الوجود العس��كري 
التركي في قطر سيستمر، وبناء على ذلك فإّن إقحام هذه 
املس��ألة باألزمة السياس��ية بن قطر ودول عربية أخرى 

خطأ كبير.
وتابع املتحدث باس��م احلكومة التركية قائالً: »في 
ح��ال تفاقم األزمة )بن بعض الدول العربية وقطر( فإن 
فات��ورة ذل��ك لن تقتصر عل��ى بلد واحد وإمن��ا على كافة 

بلدان املنطقة«.
الس��عودية  قطع��ت  املاض��ي،  حزي��ران   5 وف��ي 
واإلمارات والبحرين ومص��ر عالقاتها مع قطر، وفرضت 
الدول الث��الث األولى حصاراً برياً وجوي��اً على الدوحة، 

التهامها ب�»دعم اإلرهاب«، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وح��ول القضي��ة القبرصي��ة ق��ال قورتومل��وش إن 
تركيا لن تتنازل ع��ن ضمان حصول املجتمع التركي في 
قبرص على حقوقه املش��روعة، ومطالبه املتعلقة باألمن 

والضمانات.
واس��تدرك بالق��ول إن ب��الده س��وف تقّي��م مطال��ب 
باخلرائ��ط  املتعلق��ة  )اليوناني��ن(  ال��روم  القبارص��ة 
ومبادلة األراضي مع الش��طر التركي، في إطار مقاربتهم 

حيال األمن والضمانات.
وي��وم األربع��اء املاض��ي، انطلقت في مدين��ة كرانز 
مونتانا السويسرية، جلس��ة جديدة من مؤمتر قبرص، 
الرامي للتوصل إلى حل ش��امل في اجلزيرة املقسمة منذ 

عام 1974، مبش��اركة القبارصة األت��راك والروم إضافة 
إلى األطراف الضامنة )تركيا واليونان وبريطانيا واألمم 

املتحدة(.
وحول اغتيال منظمة »بي كا كا« اإلرهابية سياسيَّن 
تركين ينتميان إلى »حزب العدالة والتنمية« احلاكم في 
تركي��ا، خالل اليومن املاضين، قال قورتوملوش إن هذه 
العملية الغ��ادرة تهدف إلى القضاء عل��ى أرضية العمل 

السياسي املشروع في البالد.
واختطف مسلحون من منظمة »بي كا كا« اإلرهابية، 
يوم الس��بت املاضي، »أيدين آهي«، نائب مسؤول حزب 
العدال��ة والتنمي��ة في منطق��ة »أوزال��ب«، بوالية »وان« 
جنوب ش��رقي الب��الد، ليقتلوه بدم بارد ف��ي مكان قريب 
م��ن منزله، وذل��ك بعد أن أقدم��وا على اغتي��ال »أورهان 
مرج��ان«، نائ��ب رئيس ف��رع احلزب في قض��اء »ليجة« 
بوالية ديار بكر، جنوب شرقي البالد في اليوم نفسه.{

اردوغان
واالمير متيم
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أستراليا تتهم كردينااًل 
بالتحرش جنسيًا بأطفال

ي��وم  االس��ترالية  الش��رطة  اعلن��ت 
مالي��ة  وزي��ر  ال��ى  وجه��ت  أنه��ا  اخلمي��س 
الفاتيكان الكاردينال االس��ترالي جورج بيل 

تهمة التحرش جنسياً بأطفال في بلده.
وقال��ت نائبة مفوضة الش��رطة ش��اين 
)والي��ة(  »ش��رطة  ان  للصحافي��ن  بات��ون 
فيكتوري��ا وجه��ت ال��ى ج��ورج بي��ل تهم��ة 

ارتكاب اعتداءات جنسية قدمية«.
وكان محققون من الش��رطة االسترالية 
س��افروا في تش��رين األول املاضي الى روما 
حي��ث اس��تجوبوا الكاردين��ال بي��ل، اعل��ى 
ف��ي  الكاثوليكي��ة  الكنيس��ة  ف��ي  مس��ؤول 
استراليا، بش��أن ش��بهات باالعتداء جنسياً 

على اطفال، ولكنه نفى كل تلك االتهامات.

إدارة ترامب تدافع
 عن تطبيق حظر السفر

عارضت إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب فت��ح ب��اب احلص��ول على تأش��يرة 
الدخ��ول لألج��داد من س��ت دول ذات أغلبية 
مس��لمة، وجادل��ت ف��ي دع��وى قضائية بأن 
أسلوب تطبيق احلكومة آلليات تنفيذ احلظر 
املوق��ت على س��فر حاملي هذه اجلنس��يات، 

يرتكز على قانون الهجرة األميركي.
وكانت احملكمة العليا األميركية أعادت 
مطل��ع األس��بوع املاضي، العم��ل بأجزاء من 
األم��ر التنفي��ذي ال��ذي أص��دره ترام��ب ف��ي 
الس��ادس من آذار املاضي، وينص على حظر 
دخ��ول مواطن��ي إي��ران وليبي��ا والس��ودان 
والصومال وسوريا واليمن الواليات املتحدة 
مل��دة 90 يوم��اً. وكان��ت محاك��م أق��ل درجة 

أوقفت تطبيق األمر التنفيذي.
بتطبي��ق  العلي��ا  احملكم��ة  وس��محت 
احلظ��ر على نط��اق محدود، وقال��ت احملكمة 
إنها س��تعفي م��ن احلظ��ر املس��افرين الذين 
تربطه��م »صل��ة وثيق��ة« م��ع أي مواط��ن أو 

كيان أميركي.

السودان: مواجهات بين فصائل 
متناحرة في »الحركة الشعبية«

 تفاقم��ت اخلالف��ات ب��ن أط��راف ف��ي 
املتم��ردة  – الش��مال«  الش��عبية  »احلرك��ة 
اندلع��ت  إذ  مس��لح،  ن��زاع  إل��ى  وحتول��ت 
اش��تباكات ب��ن ق��وات رئيس احلرك��ة مالك 
عق��ار وعناص��ر ينتمون إلى جن��اح جوزيف 
املتاخم��ة  األزرق  الني��ل  منطق��ة  ف��ي  ت��وكا 
للحدود م��ع جن��وب الس��ودان وإثيوبيا، ما 
أسفر عن سقوط عشرات املسلحن بن قتيل 

وجريح ومقتل مدنين.
وأف��ادت مصادر رس��مية ف��ي اخلرطوم 
ب��أن مجموعة عق��ار هاجمت منطقة »س��ودا 
األدوك« ف��ي الني��ل األزرق، حي��ث يق��ع مق��ر 
رئاسة مجموعة توكا واستولت موقتاً عليها 
قب��ل طردها منها بالقوة، ما أدى إلى س��قوط 
قتلى م��ن الطرفن م��ن بينهم ضاب��ط برتبة 

عقيد.

أنقرة تلّوح بعملية
 ضد أكراد عفرين

فك��ري  الترك��ي  الدف��اع  وزي��ر  حت��دث 
إيشيق عن إمكان ش��ن عملية عسكرية برية 
ضد األك��راد في محيط مدينة عفرين ش��مال 
س��وريا إذا اعتب��رت أنق��رة وجوده��م هن��اك 

تهديداً لها. 
اتخ��اذ  نس��تبعد  ل��ن  »نح��ن  وق��ال: 

اإلج��راءات الضروري��ة إذا أصبح��ت عفرين 
تهديداً لألمن«.

ووقت تعتبر الواليات املتحدة »وحدات 
حماي��ة الش��عب« الكردي��ة أكث��ر ق��وة برية 
فاعلي��ة ف��ي احلمل��ة عل��ى تنظي��م »الدول��ة 
تؤك��د  س��وريا،  ف��ي  )داع��ش(  االس��المية« 
الس��لطات التركية أن هذه الوحدات مرتبطة 
ب�«حزب العم��ال الكردس��تاني« الذي يقاتل 
م��ن أج��ل احلك��م الذات��ي ف��ي جنوب ش��رق 
تركي��ا. ونقل��ت صحيفة »حريي��ت« التركية 
ف��ي وقت س��ابق ع��ن نائ��ب رئيس ال��وزراء 
التركي ويس��ي قايناق »أنه ال ب��ّد من تطهير 
محيط عفرين من اإلرهابين«، في إشارة إلى 

مقاتلي »وحدات حماية الشعب« الكردية.
وكانت مص��ادر إعالمية أفادت في وقت 
س��ابق أن نحو 20 ألف جن��دي من »اجليش 
عملي��ة  ف��ي  سيش��اركون  احل��ر«  الس��وري 
عس��كرية تركية ف��ي منطقة عفرين بش��مال 

سوريا.

فلسطينيو الـ 48 يطلقون 
حملة دولية لمقاطعة »إسرائيل«

في خطوة تصعيدية ملواجهة سياس��ة 
االحتالل اإلس��رائيلي الهادفة إلى الس��يطرة 
على ما بقي من أرض فلس��طينية، وتقويض 
حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، بادر 
قادة فلس��طينيي ال� 48 في القائمة املشتركة 
في الكنيس��ت، إل��ى حملة دولية تس��اهم في 
تعزيز الدعوة إلى مقاطع��ة املجتمع الدولي 
إلس��رائيل والضغط عليها لوقف سياس��تها 
االحتاللية جتاه الفلس��طينين، وفي مقدمها 

إلغاء قوانن الضم ووقف االستيطان. 
وط��رح نواب القائمة املش��تركة مخاطر 
سياس��ة احلكوم��ة االس��رائيلية، ف��ي لق��اء 
املدن��ي  املجتم��ع  مؤسس��ات  م��ع  خ��اص 
وأكادميين وناشطن في مناهضة االحتالل، 
بهدف مشاركة أوس��ع قاعدة جماهيرية في 

احلملة الدولية التي سيطلقونها.
 

مصر: تمديد الطوارئ
ثالثة أشهر

ق��رار  عل��ى  املص��ري،  البرمل��ان  واف��ق 
الرئيس عب��د الفتاح السيس��ي بتمديد حالة 
الط��وارئ في جميع أنح��اء البالد، ملدة ثالثة 
أش��هر. وكان السيس��ي أعلن حالة الطوارئ 
مل��دة ثالثة أش��هر في نيس��ان املاض��ي، بعد 
مقتل ما ال يقل عن 45 ش��خصاً في تفجيرين 
خ��الل  كنيس��تن  اس��تهدفا  انتحاري��ن 
احتفاالت أحد السعف. وقال مجلس الوزراء 
املصري ف��ي 22 حزيران املاض��ي، إنه وافق 
على ق��رار رئي��س اجلمهوري��ة بتمديد حالة 
الط��وارئ ملدة ثالثة أش��هر أخ��رى. ويتطلب 
القرار موافقة مجلس الوزراء والبرملان حتى 

يصبح نافذاً.
وقال رئي��س البرمل��ان علي عب��د العال 
في جلسة، إن »األس��باب التي على أساسها 
فرض��ت الط��وارئ، ال ت��زال قائم��ة، وم��ن ثم 
اس��توجب مدها«. وأض��اف: »اخلطر ال يزال 

قائماً«.

ألمانيا: ارتفاع عنف 
اليمين المتطرف بنسبة %14

أف��اد تقرير مخابراتى بأن أعمال العنف 
التى يق��وم بها النازيون اجل��دد وغيرهم من 
اجلماعات اليمينية املتطرفة ارتفعت بنسبة 
14%، إل��ى 1600 ف��ى ع��ام 2016 ف��ي م��ا 
يعكس تصاعداً مطرداً فى املش��اعر املعادية 
للمهاجرين، التى أثارها وصول أعداد كبيرة 

من املهاجرين منذ عام 2014.
وأورد التقرير السنوى جلهاز املخابرات 
الداخلية األملانى )بى.إف.في( تقديرات بأن 
12100 شخص يتبنون آراء اليمن املتطرف 
ف��ى أملاني��ا يعتب��رون مس��تعدين الرت��كاب 
أعم��ال عنف بزي��ادة بنحو 300 ش��خص أو 

بنسبة 2.5 % عن عام 2015.
وق��ال التقري��ر: »ن��رى تطرف��اً واضحاً 
ف��ى اجلوهر وف��ى أس��لوب اخلطاب��ة في ما 
يتعل��ق بقضاي��ا اللج��وء م��ن املتطرفن من 
أقصى اليمن«، وأضاف أن اس��تخدام مواقع 

التواصل االجتماعى زاد بش��دة من انتش��ار 
وتأثي��ر ه��ذه املجموع��ات، وتاب��ع التقري��ر 
»اخلط��ر ال��ذى ميثل��ه اليم��ن املتط��رف فى 

أملانيا يظل على مستوى مرتفع«.

يونكر يوجه توبيخًا 
لنواب البرلمان األوروبي

وصف رئيس املفوضية األوروبية جان 
كلود يونكر، أعضاء البرملان األوروبي بأنهم 
»تافه��ون« بع��د تغيب معظمهم عن جلس��ة 
يلق��ي فيها رئيس وزراء مالط��ا خطاباً، وقال 
إن عليه��م إظهار املزي��د من االحت��رام للدول 
الصغيرة في التكتل. وب��دا على يونكر، وهو 
م��ن لوكس��مبورغ، االنزع��اج الش��ديد بينما 
كان يتابع مجريات اجللسة في القاعة شبه 

اخلاوية في ستراسبورغ.
وق��ال يونكر أمام احلضور الذين جاؤوا 
لالس��تماع إل��ى خط��اب رئي��س وزراء مالطا 
جوزيف موسكات: »أنتم تافهون«، وذلك في 

تأنيب حاد وعلني ملؤسسة أوروبية أخرى.

سوريا: منع تداول عملة 
تحمل صورة بشار األسد

مدين��ة  ف��ي  احملل��ي  املجل��س  أص��در 
أختري��ن بري��ف حل��ب الش��مالي الش��رقي، 
ق��راراً مينع التعامل بالعملة الورقية من فئة 
ألف��ي ليرة س��ورية ويعتبرها بحك��م العملة 
املزورة. وكان النظام الس��وري قد أطلق يوم 
األح��د ورقة نقدي��ة من فئة ألف��ي ليرة حتمل 
ألول م��رة صورة رئيس��ه بش��ار األس��د على 
وجهه��ا األمام��ي، بينم��ا حتمل عل��ى وجهها 
اخللفي صورة مجلس الش��عب في س��ورية 
فارغ��اً من أعضائه. وقالت مصادر محلية إن 
املجلس احمللي التابع للمعارضة الس��ورية 
املنضوي��ة في غرفة »درع الفرات« في مدينة 
أخترين ح��ّذر في بيان له من ت��داول العملة 
الورقية اجلدي��دة، ويعتبرها جرمية يعاقب 
عليها بالسجن. وأّكد املجلس في بيانه الذي 
اطل��ع »العربي اجلدي��د« على نس��خة منه، 
أن��ه س��وف يق��وم مبص��ادرة الفئ��ة الورقية 
اجلديدة التي أصدره��ا النظام حال التعامل 
به��ا ف��ي املناطق احمل��ررة وس��وف يعتبرها 

عملة مزورة.

السلطة تحيل آالف الموظفين 
في غزة على التقاعد

أحال��ت الس��لطة الفلس��طينية أكثر من 
ستة آالف من موظفيها العاملن في الوزارات 
في قطاع غزة، على التقاعد املبكر، في خطوة 
أخ��رى للضغ��ط عل��ى حرك��ة حم��اس م��ن 
أجل تس��ليم القطاع إلى احلكومة الرس��مية. 
ووصفت »حماس« القرار بأنه »غير أخالقي 
وغير إنساني وال عالقة له بإنهاء االنقسام«، 
واتهمت السلطة باإلصرار على »التخلي عن 

مسؤولياتها جتاه قطاع غزة«.
ويعمل املوظف��ون البالغ عددهم 6145 
في الوزارات واملؤسسات التي تقدم خدمات 
حيوي��ة ف��ي القطاع مث��ل الصح��ة والتعليم 

وغيرها.
احلكوم��ة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
الفلس��طينية ف��ي رام الل��ه يوس��ف احملمود، 
إن احلكومة مس��تعدة للتراجع عن القرار في 
حال تخلي »حماس« عن احلكم. وأضاف أن 
»هذا اإلجراء واإلجراءات السابقة وغيرها قد 
تتخذ ف��ي هذا اإلط��ار، هي موقت��ة ومرتبطة 
بتخل��ي حركة حماس عن االنقس��ام، ووقف 
خطواتها كافة في هذا اإلطار والتي تقود إلى 

االنفصال«.

لقطات سريعة

وزير خارجية قطر: نرفض الوصاية
وال حل لألزمة إال من خالل طاولة المفاوضات

قال وزير اخلارجية القطري الش��يخ محمد بن عب��د الرحمن آل ثاني إنه 
»ال يوج��د حل ألي أزمة إال م��ن خالل طاولة املفاوضات« عب��ر حوار يتم على 

أساس املساواة بن الدول وليس التهديد.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقده م��ع نظيره األملاني زيغمار غابرييل 

يوم الثالثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.
وح��ول فح��وى رد قط��ر عل��ى مطال��ب دول املقاطع��ة الذي مت تس��ليمه 
للكوي��ت، قال إن الرد ج��اء في إطار احملافظة على احترام س��يادة الدول وفي 

إطار القانون الدولي.
وجدد وصفه لتلك املطالب بأنها »غير واقعية وال ميكن تطبيقها«، معتبراً 
أنها تتضمن »انتهاك س��يادة بلد والتدخل في شؤونه الداخلية«. وشدد على 

أن بالده »ترفض الوصاية عليها من أي دولة«.
وأردف: »ونح��ن على أمت اس��تعداد لبح��ث أية مظالم من تل��ك الدول إن 
وجدت، وإجراء حوار ليس على أس��اس التهديد وإمنا على أس��اس املس��اواة 

بن الدول«.
وشدد على أنه »ال يوجد حل ألي أزمة إال من خالل طاولة املفاوضات«.

وف��ي رده على رس��الة نظيره اإلماراتي )عبد الله ب��ن زايد( التي وجهها 
في وقت س��ابق خالل مؤمتر صحفي، قائ��الً لقطر: »كفى دعماً لإلرهاب«، قال 
آل ثاني، أقول له: »كفى افتراء على قطر وتشويهاً لسمعتها )...( وكفى ايواء 

ملجرمي احلرب )دون أن يشير ألحد بعينه(«.
وف��ي رده عل��ى س��ؤال ح��ول توقعات��ه م��ن اجتم��اع وزارء خارجي��ة 
ال��دول األرب��ع املق��رر ف��ي القاهرة، ق��ال آل ثان��ي: »ال ميك��ن التنب��ؤ مبواقف 
دول احلص��ار)...( ه��ي انتهكت الكثير م��ن مبادئ القان��ون الدولي من خالل 
ف��رض حصار غي��ر قانوني على بل��دي، وبالتالي ال نس��تطيع التنبؤ بنتائج 

االجتماع«.
من جهته ش��دد وزي��ر خارجي��ة أملانيا عل��ى أن بالده تدعم جه��ود أمير 
الكويت واجلهود األمريكية حلل األزمة، وبّن أن بالده ال تلعب دور الوس��يط 

ولكنها تساعد في التوصل إلى حل.
وأك��د أن أملاني��ا ال تنحاز ألي طرف ف��ي األزمة اخلليجي��ة، وحتاول فهم 

جوهر املشكلة واملساعدة في التوصل للحل.
وف��ي وقت س��ابق، وصل غابريي��ل إلى الدوح��ة قادماً من اإلم��ارات في 
إطار جولة خليجية لبحث األزمة، استهلها بزيارة السعودية. وتشمل جولة 

غابرييل السعودية واإلمارات و قطر والكويت.
وتأتي اجلولة بالتزامن مع تس��ليم وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن 
عب��د الرحمن آل ثاني، ألمير الكويت، يوم االثنن، رد بالده على قائمة مطالب 

الدول األربع.
وقد أعلنت الس��عودية واإلمارات والبحري��ن ومصر، موافقتها على طلب 
الكويت متديد املهلة املمنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 س��اعة؛ »استجابة 

لطلب أمير الكويت«، التي تنتهي قبل منتصف ليل الثالثاء األربعاء.
وف��ي 5 حزيران املاضي، قطعت كل من الس��عودية واإلمارات والبحرين 
ومص��ر، عالقاتها مع قط��ر، وفرضت الدول الثالث األول��ى عليها حصاراً برياً 
وجوي��اً؛ التهامه��ا ب�»دعم اإلره��اب«. ونف��ت الدوحة صحة اتهامه��ا ب�»دعم 
اإلرهاب«، وش��ّددت عل��ى أنها تواج��ه حملة افت��راءات وأكاذي��ب تهدف إلى 

فرض الوصاية على قرارها الوطني.{

أعلن��ت وزارة الدفاع القطري��ة، يوم اخلميس، عن وص��ول دفعة تعزيزية 
جديدة من القوات املسلحة التركية إلى قاعدة العديد اجلوية، لتلتحق بالقوات 
التركية املوجودة حالياً في قطر، والتي بدأت مهماتها التدريبية مطلع األسبوع 

املاضي.
وقال��ت مديري��ة التوجيه املعن��وي بوزارة الدف��اع القطرية، ف��ي بيان لها 
على موقع الوزارة على ش��بكة اإلنترنت، إن »القوات التركية ستس��تكمل عقب 
وصولها التمارين املش��تركة ضمن االتفاقيات املتبادلة بن قطر وتركيا في هذا 

الشأن«.
يذك��ر أن هذه التمارين املخطط لها مس��بقاً، حس��ب وزارة الدفاع القطرية، 
تأتي ضمن اتفاقيات الدفاع املش��ترك املوقعة بن الدوحة وأنقرة، والتي تهدف 
إلى »رفع القدرات الدفاعية لدى اجلانبن، من خالل التمارين املش��تركة ودعم 

جهود محاربة اإلرهاب، وحفظ األمن واالستقرار في املنطقة«.
 ولم تذكر الوزارة تعداد القوات التركية التي وصلت، وطبيعة التجهيزات 

العسكرية التي بحوزتها. 
وكان��ت مصادر في وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، يوم اخلميس، أّن وزير 
الدول��ة لش��ؤون الدفاع القط��ري، خالد بن محم��د العطية، س��يزور أنقرة، يوم 

اجلمعة، وسُيجري محادثات مع نظيره التركي، فكري إشك.
وأعلن��ت وزارة الدف��اع القطرية، األح��د قبل املاضي، وص��ول أولى طالئع 
القوات التركية إلى الدوحة، وأجرت هذه القوات أول تدريباتها العس��كرية في 
كتيب��ة »طارق بن زي��اد« بالعاصمة القطري��ة الدوحة، وقد ش��ملت التدريبات 

عرضاً بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.
كم��ا وصلت، اخلمي��س املاضي، املجموعة الثانية من الق��وات التركية إلى 
قاع��دة العديد اجلوية، لتنضم إل��ى طليعة القوات التركية الت��ي بدأت مهامها 

التدريبية في الدوحة.{

وصول دفعة جديدة من القوات التركية 
إلى قاعدة العديد في قطر
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موت األحزاب اليسارّية والليبرالّية في العالم
قبل نحو 26 عاماً، أصدر الرئيس بوريس يلتسن 
مرس��وماً َحَظر فيه عمل أجهزة احلزب الش��يوعي في 
املصانع واجلامعات، وفي كل أماكن العمل األخرى في 
مختلف أنحاء االحتاد الروسي. ولكن مرسوم يلتسن 
اجل��ريء كان في بعض النواحي غي��ر ضروري، ذلك 
أن احل��زب الش��يوعي في االحتاد الس��وفياتي -الذي 
كان ذات يوم س��الحاً تنظيمياً مخيف��اً- كانت أحواله 
متدهورة بسبب وحش��يته وافتقاره إلى الكفاءة، إلى 

احلد الذي حمل عامة الناس على عدم االكتراث به.
اليوم، يب��دو أن بعض األحزاب السياس��ية التي 
كان��ت عظيم��ة ذات ي��وم ف��ي الغ��رب وبع��ض الدول 
الناش��ئة، تس��لك مس��اراً س��ريعاً إلى عاَلم النسيان. 
ولك��ن فيم��ا كان زوال احلزب الش��يوعي ف��ي االحتاد 
السوفياتي منطقياً، إذ جاء القرار الذي اتخذه يلتسن 
قبل بضعة أش��هر فقط من انهيار االحتاد السوفياتي؛ 
فإن تفسير انحدار األحزاب السياسية الكبرى في دول 

مثل فرنسا والهند ليس بهذه السهولة.
ففي فرنس��ا، جنح الرئيس إميانويل ماكرون في 
تأمن أغلبية كبيرة في اجلمعية الوطنية الفرنس��ية، 

لصال��ح حركته الت��ي ال يزيد عمرها عل��ى عام واحد، 
وبذل��ك يرس��ل ظاهري��اً احل��زب االش��تراكي -ال��ذي 
كان ماك��رون منتمي��اً إلي��ه عندما ش��غل منصب وزير 
االقتصاد- إلى مزبلة تروتس��كي للتاريخ. أما احلزب 
الرئيس��ي الكبير اآلخر في فرنسا )حزب اجلمهورّين 
ال��ذي ينتم��ي إلى يس��ار الوس��ط( فال يب��دو أن حاله 

كانت أفضل كثيراً.
 وحتى وقت قريب، بدا األمر كأن حزب العمال في 
اململكة املتح��دة )بزعامة اليس��اري املتطرف جيرمي 
كورب��ن( أصبح هو أيضاً على حافة االنقراض. ولكنه 
ُمِن��ح ش��يئاً من اإلرج��اء واملهلة، بفضل عجز رئيس��ة 
الوزراء احملافظ��ة تيريزا ماي في احلمل��ة االنتخابية 
البرملانية األخيرة. ولكن م��ن غير املؤكد على اإلطالق 

ما إذا كان كوربن قادراً على توحيد حزبه وإحيائه.
في العالم النامي، تش��هد الهن��د تراجعاً ملحوظاً 
حل��زب املؤمت��ر الوطن��ي الهن��دي، ح��زب أول رئيس 
وزراء للب��الد )جواه��ر الل نه��رو( ال��ذي ق��اد الب��الد 
إلى االس��تقالل عن اململك��ة املتحدة. ففي ظ��ل القيادة 
األس��رية الضعيفة من جانب س��ونيا غان��دي )أرملة 

رئي��س ال��وزراء املغتال راجي��ف غان��دي، حفيد نهرو 
وجنل رئيس��ة الوزراء أنديرا غاندي( وولدها راؤول، 
يبدو حزب املؤمت��ر الوطني اآلن غير ق��ادر حتى على 
احلفاظ على املقاعد في معاقله التاريخية، مثل أوتار 
براديش. ويبدو أن خصمه الرئيس��ي ح��زب بهاراتيا 

جاناتا يضمن انتخابات عام 2019 البرملانية.
املؤمت��ر  ح��زب  يواج��ه  أفريقي��ا،  جن��وب  وف��ي 
الوطن��ي األفريق��ي -وهو ح��زب آخر كبير س��اعد في 
التح��رر الوطني وإس��قاط نظام الفص��ل العنصري- 
انح��داراً مماثالً. فبعد ثمانية عش��ر عاماً فقط من ترك 
نيلس��ون ماندي��ال الرئاس��ة، يته��اوى ح��زب املؤمتر 
الوطني األفريقي حتت وطأة الزعامة الفاسدة الهّدامة 
للرئيس جاكوب زوما. وقد يحدث انقس��ام رسمي بن 
الفصائ��ل املتناح��رة الس��اخطة، عندم��ا يختار حزب 
املؤمتر الوطني األفريق��ي زعيماً جديداً في وقت الحق 
من هذا العام. بطبيعة احلال، زالت أحزاب سياس��ية 
كبرى من قبل. ففي القرن التاس��ع عش��ر وأوائل القرن 
ح��زب  -ولي��س  الليبرال��ي  احل��زب  كان  العش��رين، 
العمال- هو املنافس الرئيس��ي للمحافظن في اململكة 
املتحدة، وكان احلزب مزدهرا حتت قيادة شخصيات 
مث��ل ويلي��ام غالدس��تون وديف��د لوي��د ج��ورج، غير 
أن ه��ذا انته��ى قبل بضع س��نوات من ان��دالع احلرب 
العاملية األولى، كما وصف ذل��ك الصحفي البريطاني 
ج��ورج دانغرفيل��د -ال��ذي حت��ول إل��ى م��ؤرخ- في 
الليبرالي��ة الغري��ب«. فف��ي  كتاب��ه »م��وت إجنلت��را 
إيطاليا ش��هدت األحزاب السياس��ية في فت��رة ما بعد 
احلرب )الدميقراطيون املس��يحيون، والش��يوعيون، 
واالش��تراكيون( ش��يئاً من االنق��راض اجلماعي، بعد 

فضيحة الفس��اد التي اندلعت عام 1992. وفي العام 
التال��ي، ُمح��ي ح��زب احملافظ��ن في كن��دا عملي��اً في 
انتخاب��ات برملاني��ة، حيث خس��ر كل مقاع��ده )151 

مقعداً( باستثناء مقعدين.
هن��اك العدي��د من التفس��يرات لس��قوط األحزاب 
السياس��ية؛ فق��د أس��هم انتق��ال الناخب��ن م��ن أبناء 
الطبق��ة العامل��ة إل��ى الطبقة املتوس��طة في س��قوط 
األح��زاب الش��يوعية بأوروبا الغربية، بقدر ما أس��هم 

فشل النظام السوفياتي في ذلك.
ويب��دو أن االس��تخدام املتزايد لالس��تفتاءات في 
دميقراطي��ات العاَل��م املتقدم��ة كان نتيج��ة مباش��رة 
للتح��ول نح��و السياس��ات املوجهة نحو املس��تهلك. 
املس��اءلة،  أن االس��تفتاءات تق��ّوض  واملش��كلة ه��ي 
وتعم��ل على متكن ق��رارات غير مدروس��ة تقوم على 
أسئلة مبسطة، كما كانت احلال مع التصويت العقيم 
لصال��ح اخل��روج م��ن االحت��اد األوروبي ف��ي اململكة 

املتحدة.
في حال��ة حزب املؤمت��ر الوطني الهن��دي، كانت 
ه��ذه الغطرس��ة موروثة إلى حد كبي��ر. فمن نهرو إلى 
أندي��را وراجي��ف غاندي إل��ى الوجه العاج��ز احلالي 
للحزب راؤول؛ كانت أس��رة غاندي تنظر إلى الزعامة 
والس��يطرة على ح��زب املؤمتر كحق م��وروث ال ميكن 
إلغ��اؤه، بصرف النظر عن املهارة الفردية أو املؤهالت 

الفعلية.
أما عن حزب املؤمت��ر الوطني األفريقي، فيبدو أن 
الغطرسة كانت أقرب إلى تلك التي رأيناها من احلزب 
الش��يوعي ف��ي االحت��اد الس��وفياتي: ش��عور غال��ب 
بامت��الك الدول��ة، وهو ما يجعل الفس��اد يبدو أش��به 
بش��كل م��ن أش��كال االس��تحقاق االنتخاب��ي. ويفِصل 
مث��ل ه��ذا الن��وع من الغطرس��ة احل��زب ع��ن مؤيديه 
احلقيقي��ن، الذين يجدون بعد ذلك أن من األس��هل أن 
يبحثوا ع��ن بديل أكثر صالحية. ولكن املوت في عاَلم 
السياس��ة ليس دائماً بالضرورة.  فمث��الً َحَكم احلزب 
الثوري املؤسس��ي املكس��يك ط��وال 71 عام��اً، قبل أن 
تلح��ق به الهزمي��ة ع��ام 2000، في ذل��ك الوقت كان 
املفت��رض أن احلزب الثوري املؤسس��ي ل��ن يعود إلى 
الس��لطة أبداً، ولكنه رغم 
ذل��ك ع��اد بحل��ول ع��ام 
2012 بانتخاب الرئيس 
بيني��ا  إنريك��ي  احلال��ي 
ه��ذا  يك��ون  ق��د  نييت��و، 
االحتمال هو السبب وراء 
عدم اكتراث أسرة غاندي 
وزوما بانحالل حزبيهما. 
ولكن الس��ؤال اآلن هو ما 
إن كان أي ش��يء يع��ود 
م��ن ب��ن األم��وات ق��ادراً 
على العودة إل��ى ما كان 

عليه في سابق عهده.{

بقلم: نينا خروشوفا

ميالد جديد
الئتالف يونيو المصري؟

بقلم: فهمي هويدي 

هل تش��هد مصر مي��الداً جديداً الئتالف يونيو؟ الس��ؤال من وحي صورة وقع��ت عليها قبل أيام 
الجتماع بعض النش��طاء والش��خصيات العام��ة الذين التقوا ف��ي مقّر حزب »الدس��تور« يوم األحد 
املاض��ي ملناقش��ة تطورات موض��وع جزيرتي تيران وصنافي��ر، إذ أثار انتباهي ف��ي الصورة أن بن 
اجلالس��ن في الصف األول من احلضور بعض الش��خصيات الوطنية البارزة التي تصدرت الدعوة 
ملا س��مي ائتالف 30 يونيو عام 2013، الذي تشكل آنذاك ملواجهة حكم اإلخوان. وألنهم كانوا ضمن 
آخرين من النش��طاء احلالين. قلت إن هذا التجمع حرّي به أن يش��كل ن��واة امليالد اجلديد لالئتالف 
الذي انفرط عقده. ش��جعني على ذلك أن منظمي املؤمتر وّجه��وا الدعوة حلزب »مصر القوية« الذي 
يرأس��ه الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح للمش��اركة في االجتماع، وفهمت أنه اعتذر عن عدم احلضور 
بس��بب ظ��رف صحي طارئ ألّم ب��ه، لكنه أوفد من ميثل احلزب ووّجه رس��الة إل��ى املجتمعن تليت 

أثناء اللقاء.
أزع��م أن دائرة اإلجماع الوطني في ذلك اللقاء أوس��ع بكثير منها ف��ي عام 2013، كما أن الظرف 
التاريخي اختلف متاماً عنه في ذلك العام. فموضوع ائتالف عام 2013 كان الصراع السياس��ي في 
مص��ر الذي أفضى إلى انقس��ام للصف الوطني م��ا زلنا نعاني من آثاره حت��ى اآلن. كما أنه كان ضد 

نظام ارتكب أخطاء أثارت حفيظة بعض القوى الوطنية واستفزتها.
أم��ا في الوقت الراهن فاملوضوع املثار ليس صراعاً بن القوى الوطنية، ولكنه صراع موضوعه 
الوطن ذاته بحدوده وأرضه، وهو أمر يتجاوز اخلالفات األيديولوجية واحلسابات الذاتية واملرارات 

التاريخية التي مزقت األواصر وأضعفت اجلميع.
ورغم االجنازات العمرانية التي حتققت خالل السنوات الثالث املاضية، إال أن أحداً ال يستطيع أن 
يتجاهل تداعيات السياس��ات االقتصادية التي مألت البلد بالسخط والغضب أو اإلجراءات القمعية 
التي تعرض لها النش��طاء واس��تهدفت تقييد احلريات العامة وتقويض ركائ��ز املجتمع املدني، إلى 
غير ذلك من األخطاء التي تستحق وقفة جادة من جانب املجتمع، ولتلك الوقفة أهميتها اخلاصة في 

الوقت الراهن الذي ثبت فيه أن املجتمع فقد الثقة في املؤسسات التي يفترض أنها متثله.
وحال��ة اتفاقية ترس��يم احلدود التي يفت��رض أن تؤدي إلى تس��ليم جزيرتي تي��ران وصنافير 
للس��عودية منوذجية في جتس��يد األزمة التي نح��ن بصددها، ذلك أن املصري��ن فوجئوا باالتفاقية 
بقدر ما صدموا مبحتواها، إذ استيقظوا ذات صباح ليكتشفوا أن وطنهم الذي عرفوه نقص جزيرتن 
اس��تراتيجيتن ترب��وا عل��ى أنه��ا جزء من ت��راب بالدهم. وح��ن عرض األم��ر على القض��اء اإلداري 
املخت��ص ف��إن حكمه النهائي األخي��ر قضى ببطالن االتفاقي��ة ومصرية اجلزيرتن. لكن الس��لطة لم 
تكترث بذلك، فلجأت إلى القضاء غير املختص، وأحالت األمر على البرملان الذي ليس له أن ينظر في 
قضية انعدم وجودها من الناحية القانونية. ألنه برملان احلكومة وليس الش��عب، فقد متت اإلحالة 
ف��ي ظل االطمئنان املس��بق إلى أن املجلس ل��ن يخذلها. وبدا واضحاً أن هدف اإلحالة ليس مناقش��ة 
املوضوع، بل إخراجه على نحو يس��تكمل ش��كل التمرير وإجراءاته. وتكفل رئيس البرملان باتخاذ ما 
يلزم لالس��تجابة للرغبة احلكومية، إال أن بعض النواب الغيورين أفس��دوا الس��يناريو املرسوم في 
يومه األول على األقل، إذ لم ميلكوا سوى إعالن االعتراض، وانتقدوا موقف رئيس البرملان الذي كان 
واس��ع الصدر للمؤيدين وضائقه بالنس��بة إلى املعارضن، وحن هتفوا »مصرية.. مصرية« فإنهم 

أسمعوا صوتهم للجماهير، التي احتفلت بهتافهم ورّددته مواقع التواصل االجتماعي طول الوقت.
لس��ت متفائ��الً، وأرّج��ح أن التربيطات املس��بقة س��تؤدي إلى متري��ر االتفاقية ف��ي التصويت، 
وس��تكون األغلبي��ة املؤيدة كبيرة، خصوص��اً إذا رفض رئيس املجلس التصوي��ت العلني عبر النداء 
باالس��م، وإذا حتقق املراد غداً فلن يكون ذلك نهاية املطاف، ذلك أن أس��ئلة عدة س��تطرح نفسها بعد 
غ��د. بعضها يتعلق مبوقف الرافضن، وهل سيس��تمرون في عضويتهم باملجلس أم ال؟ ثمة أس��ئلة 
أخ��رى تخص النخب القانونية الذين فهمت أنهم س��يواصلون النض��ال القانوني من خالل املراهنة 
عل��ى نزاهة احملكمة الدس��تورية. أما األس��ئلة املتعلقة مبوق��ف الطبقة السياس��ية والقوى الوطنية 
فه��ي مصيرية وحارقة. ذلك أن املطروح عليها أن تكون أو ال تكون، وقد يكون ائتالف يونيو في ثوبه 
اجلدي��د طوق النجاح لها. هناك س��ؤال كبير أخير عن حكم التاري��خ في ما يجري، وذلك وحده الذي 

نعرف اإلجابة عنه.{

نيابة أمن الدولة بمصر تحبس ابنة الشيخ القرضاوي وزوجها 
بتهمة »االنضمام لإلخوان«

ق��ررت نيابة أم��ن الدول��ة العليا في مصر، مس��اء 
األح��د، حب��س عال، ابن��ة الش��يخ يوس��ف القرضاوي، 
رئي��س االحت��اد العامل��ي لعلم��اء املس��لمن، وزوجه��ا 
حسام خلف، القيادي في حزب الوسط )معارض( 15 
يوم��اً، ملواصلة التحقيق��ات في اتهامهم��ا ب�»االنضمام 
إلى جماعة اإلخوان املس��لمن«، وف��ق محامي املتهمن 

ومصدر قضائي.
وقال أحمد أبو العال ماض��ي، احملامي عن املتهمن 
االثن��ن، إن »نيابة أمن الدول��ة العليا )مختصة بالنظر 
في قضايا اإلرهاب( قررت حبس حسام خلف، القيادي 
بح��زب الوس��ط، وزوجت��ه ع��ال، 15 يوم��اً عل��ى ذم��ة 
حتقيق��ات جتريه��ا معهما بتهم��ة االنتماء إل��ى جماعة 

اإلخوان املسلمن«.
وأضاف ماض��ي لألناضول، أن »قوات األمن كانت 
ق��د ألقت القبض على خلف وزوجته مس��اء اجلمعة من 
مس��كنهما في الساحل الشمالي )أقصى شمالي مصر(، 

حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر املبارك«.
م��ن جانبه، ق��ال مص��در قضائ��ي إن »نياب��ة أمن 
الدولة العليا وجهت إل��ى املتهمن االثنن تهمة االنتماء 
إل��ى جماعة أُسس��ت عل��ى خ��الف القانون والدس��تور 
)تقصد جماعة اإلخ��وان(، والتخطي��ط لتنفيذ عمليات 

إرهابية تستهدف األمن ومؤسسات الدولة«.
وكان��ت محكم��ة مصري��ة ق��ررت ف��ي آذار 2016، 

إخ��الء س��بيل حس��ام خل��ف، ضمن قي��ادات إس��المية 
معارض��ة، كانت حُتاك��م في القضية املعروف��ة إعالمياً 
ب�»حتال��ف دعم الش��رعية«، وذلك بته��م تتضمن »بث 

أخبار كاذبة«.
وتتهم الس��لطات املصرية قيادات جماعة اإلخوان 
وأفراده��ا ب�»التحري��ض على العنف واإلره��اب«، فيما 
تقول اجلماعة إن نهجها س��لمي ف��ي االحتجاج على ما 
تعتب��ره »انقالباً عس��كرياً« على مرس��ي بعد مرور عام 
واحد من واليته الرئاسية، وتتهم قوات األمن في املقابل 

بقتل متظاهرين مناهضن لعزل مرسي.
وأعلن��ت منظم��ة األمم املتحدة، اخلمي��س املاضي، 
رفضها ل�»قائم��ة اإلرهاب«، التي أصدرتها الس��عودية 
واإلم��ارات والبحري��ن ومصر، الش��هر املاض��ي، وتضم 
59 شخصاً، بينهم الش��يخ القرضاوي )املصري املولد 

واملقيم في قطر(، و12 كياناً »على صلة بقطر«.
وق��ال اس��تيفان دوغري��ك، املتحدث باس��م األمن 
العام ل��ألمم املتحدة، إن املنظم��ة الدولية »ملتزمة فقط 

بقوائم العقوبات الصادرة من مجلس األمن الدولي«.
وأص��درت الدول األربع هذه القائم��ة، بعد أيام من 
إعالنها ف��ي 5 حزيران املاضي قط��ع عالقاتها مع قطر؛ 
بدعوى »دعمها لإلرهاب«، وهو ما نفت الدوحة صحته، 
مشددة على أنها تواجه حملة »افتراءات«، و»أكاذيب« 

تهدف إلى فرض »الوصاية« على قرارها الوطني.{
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تقدم للجيش اليمني
نحو مدخل صنعاء الشرقي

قالت مصادر عس��كرية 
وجرح��ى  قتل��ى  إن  ميني��ة 
سقطوا من ميليشيا احلوثي 
املخل��وع  الرئي��س  وق��وات 
عل��ي عب��د الل��ه صال��ح في 
اجلي��ش  م��ع  املواجه��ات 
محافظ��ات  ف��ي  الوطن��ي 
��ة وتع��ز خالل  م��أرب وحجَّ

األيام املاضية.
وأش��ارت املص��ادر إلى 
العس��كرية  التط��ورات  أن 
األخيرة مّكنت قوات اجليش 

الوطني في طوق صنعاء باملنطقة الثالثة في صرواح 
مبحافظ��ة مأرب؛ م��ن االلتقاء مع قوات الش��رعية في 
املنطق��ة الس��ابعة، الفتة إل��ى أن هذا التق��دم قد يتيح 

حترير مدخل العاصمة من اجلهة الشرقية.
أن نح��و 122  العس��كرية  وأوضح��ت املص��ادر 
عنصراً من قوات الرئيس املخلوع وميليش��يا احلوثي 
قتلوا وأصي��ب 54 آخرون في معارك اجليش الوطني 

في جبهة صرواح خالل األيام املاضية.
وأضاف��ت املصادر أن من ب��ن القتلى القيادي في 
امليليش��يا أم��ن اخلورب��ي، وقائد الل��واء 312 العميد 
حس��ن الس��قاف، وقائد جبهة صرواح مبارك املشن، 
والعقيد حس��ن راجح الذي يعد أبرز قيادات احلرس 

اجلمهوري التابع لصالح.
وف��ي تعز، لق��ي القي��ادي امليدان��ي احلوثي علي 
محمد حام��د -وكنيته أبو جعفر- مصرعه في معارك 
ضارية بن قوات اجليش ومليش��يا احلوثي وصالح 

في األحياء احمليطة بالقصر اجلمهوري.
وكانت قوات اجليش الوطني شنت هجوماً عنيفاً 
على مواقع متركز امليليشيا في احمليط الشرقي للقصر 
اجلمه��وري. واندلعت في أعقاب ذل��ك معارك ضارية 

تكبدت خاللها امليليشيا قتلى وجرحى.
قتلى مبيدي

وفي ميدي مبحافظة حجة، قال اجليش الوطني 
إن أربع��ة عش��ر مس��لحاً من ق��وات الرئي��س املخلوع 
ومليش��يا احلوث��ي لق��وا مصرعه��م ي��وم الس��بت في 

مواجهات لهم مع اجليش الوطني.
من جهة ثانية اكتظت أقس��ام وغرف املستش��فى 
اجلمه��وري ف��ي محافظ��ة حج��ة بأع��داد م��ن القتلى 
واجلرح��ى م��ن عناص��ر امليليش��يا الذين س��قطوا في 

املعارك الدائرة مبيدي خالل اليومن املاضين.
ونقل مركز إقليم تهامة عن مصادر طبية أن حالة 
من االس��تنفار غير املسبوق شهدها املستشفى نتيجة 
اس��تقبال أع��داد كبي��رة من قتل��ى وجرحى ميليش��يا 
احلوثي وصالح، مش��يراً إلى أن معظ��م الضحايا من 
أبناء مديريتي املفتاح واحملابش��ة. وبحسب املصادر 
ف��إن م��ن ب��ن القتل��ى واجلرح��ى أطف��االً زج��ت بهم 

امليليشيا في املعارك.
وقالت مصادر محلية إن ميليشيا احلوثي وقوات 
صال��ح قصفت باملدفعية وصواريخ الكاتيوش��ا قرى 
س��كنية غربي منطقة »ُمَرْيس« ف��ي محافظة الضالع 

جنوب اليمن.
وأضافت أن قذائف مدفعية وصواريخ كاتيوش��ا 
»س��ون«  ق��رى  ق��رب  خالي��ة  مناط��ق  ف��ي  س��قطت 
و»الرحب��ة« و»اجلدس« و»حجالن«، دون اإلبالغ عن 

خسائر بشرية جراء القصف.
وأش��ارت املص��ادر إل��ى أن ميليش��يا احلوثي��ن 
وقوات الرئيس املخلوع تفرض حصاراً على الس��كان 
ف��ي تلك الق��رى، ويتعرض��ون للقص��ف والقنص بن 
ح��ن وآخ��ر، وهو م��ا أدى إل��ى مقت��ل ام��رأة وإصابة 

مدنيْن خالل األسبوع املاضي.{

مظاهرة في نيويورك تنّدد بنظام السيسي

مصر: الحكم باإلعدام على عشرين متهمًا 
في قضية »أحداث كرداسة«

التقاعد المبكر آلالف الموظفين بغزة
.. وحماس تدين

املصري��ن  عش��رات  تظاه��ر   
أم��ام مق��ر البعثة املصري��ة باألمم 
للتندي��د  نيوي��ورك  ف��ي  املتح��دة 
بنظام الرئيس املصري عبد الفتاح 

السيسي.
املظاه��رة  ه��ذه  ج��اءت 
مبناسبة الذكرى السنوية الرابعة 
لالنق��الب العس��كري الدم��وي في 
مص��ر، ومناهضة النقالب��ه يوم 3 
متوز 2013 على أول رئيس مدني 
كان��ون   25 ث��ورة  بع��د  منتخ��ب 

الثاني 2011.
بالسيس��ي  تن��دد  ش��عارات  املتظاه��رون  وردد 
ع��ن  أعرب��وا  كم��ا  واخلارجي��ة،  الداخلي��ة  وسياس��اته 
تضامنه��م مع دولة قطر التي تتع��رض حلصار من دول 

خليجية ومصر.
وش��كلت مجزرة ف��ض اعتصام��ي رابع��ة العدوية 

قض��ت محكمة جنايات القاهرة يوم األحد بإعدام 
عش��رين متهماً بعد إدانتهم بارت��كاب أعمال عنف في 
كرداسة مبحافظة اجليزة جنوبي القاهرة عام 2013، 
وحكمت احملكمة كذلك بالس��جن لفت��رات تتراوح بن 
25 عام��اً و15 عاماً عل��ى 114 آخرين. وكانت أحداث 
العنف ف��ي ما يعرف »بأحداث كرداس��ة« قد أدت إلى 
مقتل 11 من رجال الش��رطة إثر مهاجمة قس��م شرطة 

مدينة كرداسة.
قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة 
قض��ت ي��وم األح��د بإع��دام عش��رين متهم��اً إلدانتهم 
بارت��كاب أعمال عن��ف في كرداس��ة مبحافظة اجليزة 
أس��فرت ع��ن مقتل أحد عش��ر من رجال الش��رطة يوم 
ف��ض اعتصامن جلماع��ة اإلخوان املس��لمن في عام 

.2013
ويأت��ي النط��ق باحلكم بع��د أن أحال��ت احملكمة 

 ق��ررت احلكوم��ة الفلس��طينية ف��ي اجتم��اع لها 
ي��وم الثالث��اء مبدين��ة رام الله ف��ي الضف��ة الغربية، 
إحال��ة 6145 موظف��اً حكومي��اً ف��ي قط��اع غ��زة إلى 
التقاعد املبكر، بينما عبرت حركة املقاومة اإلس��المية 

)حماس( عن إدانتها للقرار.
وأف��ادت مصادر في احلكومة ب��أن القرار اجلديد 
يأتي في إطار إجراءات جديدة نتيجة عدم اس��تجابة 
حركة حم��اس ملب��ادرة الرئيس الفلس��طيني محمود 

عباس واملطالب التي قدمت للحركة.
وقال املتحدث باسم احلكومة الفلسطينية طارق 
رشماوي إن احلكومة اتخذت هذا القرار بسبب رفض 
حرك��ة حماس مبادرة الرئيس محم��ود عباس إلنهاء 
االنقس��ام، وأضافت أن الذين أحيل��وا إلى التقاعد هم 
من كادر الس��لطة العاملن في قط��اع غزة، وجميعهم 

من املدنين.
ويضاف القرار إلى عدة قرارات س��ابقة اتخذتها 

والنهض��ة ي��وم 14 م��ن آب 2013 في القاه��رة واجليزة 
عالم��ة فارق��ة ف��ي احلي��اة السياس��ية واالجتماعية في 
مصر، حيث س��قط ألول مرة في تاري��خ البالد اآلالف بن 
قتيل وجريح على أيدي اجليش والشرطة في يوم واحد، 

باإلضافة ملئات املعتقلن واملفقودين.{

أوراق املتهمن إلى املفتي في شهر نيسان إليراد الرأي 
الشرعي في احلكم بإعدامهم.

وقض��ت احملكم��ة كذل��ك باملؤب��د 25 عام��اً ل� 80 
متهماً والس��جن 15 عاما ل� 34 متهماً، بينما برأت 21 

متهماً، كما حكم على قاصر بالسجن عشر سنوات.
وتتعل��ق القضي��ة بهج��وم على قس��م الش��رطة 
مبدينة كرداس��ة إحدى مدن محافظة اجليزة الواقعة 
جنوب��ي القاه��رة ي��وم 14 آب 2013 قتل في��ه مأمور 
القس��م ونح��و عش��رة آخرين م��ن الضب��اط واألفراد. 
وتق��ول احلكوم��ة إن أعض��اء ف��ي جماع��ة اإلخ��وان 
ومؤيدين لها ش��نوا الهجوم ال��ذي تخلله متثيل بعدد 

من اجلثث.
وكان��ت محكم��ة جناي��ات اجلي��زة ق��د قضت في  
شباط 2015 بإعدام 183 متهماً في القضية، وعاقبت 
متهماً حدثاً واحداً بالسجن عشر سنوات لكن محكمة 
النق��ض، أعل��ى محكمة مدنية 
مصرية، ألغ��ت احلكم وأمرت 

بإعادة احملاكمة.
ويح��ق مل��ن حك��م عليهم 
اليوم الطع��ن على احلكم مرة 
أخيرة أم��ام محكم��ة النقض، 
فإن قبلت الطعن تنظر القضية 

بنفسها.
عش��رين  نح��و  وينتظ��ر 
مصرياً تنفي��ذ أحكام باإلعدام 
فيهم ص��ارت نهائية وصدرت 
في قضايا عنف تتصل بشكل 

أو بآخر بالسياسة.{

أن قلص��ت  إذ س��بق  احلكوم��ة جت��اه قط��اع غ��زة، 
املبلغ املخص��ص لتوريد الكهرب��اء، إضافة الى وقف 
املخصص��ات الش��هرية ألكث��ر م��ن 270 من األس��رى 
واألس��رى احملررين في الضفة الغربي��ة وقطاع غزة، 

ممن تعدهم محسوبن على حركة حماس.
من جهت��ه، اعتبر املتحدث باس��م حركة حماس 
ف��وزي بره��وم أن اإلجراءات الت��ي اتخذتها احلكومة 
»غي��ر أخالقية وغي��ر إنس��انية وال عالقة له��ا بإنهاء 
االنقس��ام، ب��ل تع��ززه وتعم��ق الش��رخ وتس��تهدف 
ض��رب وحدة ش��عبنا ومقوم��ات صم��وده«. وطالب 
برهوم الس��لطة ورئيس��ها عباس بالتراج��ع الفوري 
عن كل ه��ذه اإلج��راءات والقيام بواجبات��ه جتاه كل 

أبناء غزة.
ويقّدر عدد العاملن لدى الس��لطة بحوالي 160 
أل��ف موظف عس��كري ومدن��ي، يش��كل العاملون في 

قطاع غزة حوالي 40% منهم.{

جماعة اإلخوان تتمسك
بشرعية مرسي وسلمّية االحتجاج

قال��ت جماعة اإلخ��وان املس��لمن املصري��ة إنها متمس��كة 
بش��رعية محمد مرس��ي أول رئيس مدني منتخب دميقراطياً في 

مصر، وبسلمّية احتجاجها على إطاحته في متوز 2013.
وأكدت جماعة اإلخوان في بيان لها مبناس��بة ذكرى مرور 
أربع��ة أع��وام عل��ى إطاحة ق��ادة اجلي��ش الرئيس مرس��ي، أن 
التمس��ك بش��رعيته »ليس تش��بثاً بكرس��ي أو تكالباً على حكم، 
ب��ل حق أصيل م��ن حقوق الش��عب وثمرة كبرى م��ن ثمار ثورة 
يناير«، معتبرة أن »فصيالً واحداً مهماً بلغت قوته وش��عبيته ال 

يستطيع حتقيق التغيير املنشود وحده«.
وثمن��ت اجلماعة املبادرات الوطني��ة املخلصة لالصطفاف 
الوطن��ي مع كل القوى التي تؤمن باحلرية وترفض االس��تبداد، 

وحُترم سفك الدماء، وتسعى الستعادة إرادة الشعب وال تتنازل عن مكتسبات ثورة 25 يناير 2011.
وأوضحت في بيانها -الذي نشرته على موقعها اإللكتروني- أنها تستند إلى ستة مبادئ في تقييم أي 
مبادرة لالصطفاف، وهي: »املقاومة السلمية وعدم االستدراج للحرب األهلية«، و»التمسك بالشرعية وعودة 

الرئيس الشرعي املنتخب محمد مرسي«، و»التمسك بالدولة املدنية وحتمية عودة اجليش لثكناته«.
كما تش��مل تلك املبادئ »مالحقة النظام القائم بالداخل واخلارج في كل املس��ارات، وال سيما القانونية، 
وع��دم االعت��راف بقرارات��ه واتفاقياته«، و»العم��ل على إطالق س��راح جمع املعتقلن السياس��ين، وحتقيق 

القصاص العادل جلميع الشهداء«.
وقال��ت اجلماعة إنها »تس��تصغر كل التضحي��ات التي تصيبهم مهما كان حجمه��ا، والتي بلغت اآلالف 
م��ن الش��هداء وعش��رات اآلالف من املعتقل��ن واملطاردي��ن«، وتعتبر أن االنقالب العس��كري خيانة للش��عب 
وإهدار إلرادته وس��حق لكرامته، وكبت حلريته، وقتل لطموحه وتضييع حلقوقه، وإفساد حلاضره وتكبيل 

ملستقبله.
وأعلنت اجلماعة في بيانها أنها ستواصل حراكها »املقاوم لالنقالب بن صفوف الشعب املصري دون أن 

يتقدموا عليه أو يتأخروا عنه، حتى يتم إسقاطه )االنقالب( ومحاكمة رموزه واستعادة مصر حرة أبّية«.
يذكر أنه منذ عزل مرسي يوم 3 متوز 2013 بعد عام واحد من توليه الرئاسة، تشهد مصر أزمة سياسية 
وانقساماً مجتمعياً حول تلك اخلطوة. ولم تفلح عدة مبادرات من سياسين ومبعوثن دولين في إنهاء ذلك 
االنقس��ام بن الس��لطة اجلديدة التي ترفض عودة اإلخوان إلى املشهد السياس��ي، وبن قطاع من املصرين 

رافض حلكم الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره نتيجة النقالب عسكري على رئيس مدني منتخب.{
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»الغضبات الملكّية« في المغرب... توّجه لتسيير الحكم
بات��ت »الغضب��ات امللكي��ة« ج��زءاً الفتاً من املش��هد 
السياسي في املغرب، وأضحت توّجهاً سياسياً يؤشر على 
آلية رئيس��ية لتس��يير احلكم، خصوصاً عن��د غضب امللك 
محمد الس��ادس على أداء قطاع��ات معينة، أو تصريحات 
شخصية حكومية. وتعّدت »الغضبات امللكية« املتكررة، 
مسألة املزاج الشخصي الذي يفيد بعدم رضا أعلى سلطة 
في البالد عن ش��خصية أو قرار معن، إلى التأثير بقوة في 

مسارات سياسية وحزبية بالكامل.
ولم تك��ن غضبة امللك محمد الس��ادس قبل أيام على 
وزراء احلكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، بسبب 
تأخر تطبيق املش��اريع التنموية في منطقة الريف، األولى 
من نوعها، بل سبقتها »غضبات ملكية« عديدة على رئيس 
احلكومة السابق عبد اإلله بنكيران وعلى وزراء ومسؤولن 
كبار. ووّثق بيان رس��مي للديوان امللكي »غضبة« العاهل 
املغربي على وزراء حكومة العثماني بسبب االحتجاجات 
ف��ي مدينة احلس��يمة، التي اندلعت في جزء منها بس��بب 
عدم تنفيذ مش��روع »احلسيمة منارة املتوسط« في وقته. 
وأبدى امللك اس��تياءه وانزعاجه وقلق��ه، بخصوص عدم 
تنفيذ املش��اريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الكبير، 
الذي مت إقراره حتت رئاس��ة امللك، في تطوان في تش��رين 
األول 2015، في اآلجال احملددة له. وجنمت عن »الغضبة 
امللكي��ة«، توجيه��ات صارم��ة بتحدي��د املس��ؤوليات عن 
التأخر في إجناز املش��اريع التي أفضت إلى االحتجاجات 

التي تش��هدها منطقة الريف منذ 
سبعة أشهر.

وف��ي س��ياق »الغضب��ات« 
املتك��ررة، يتذك��ر املغارب��ة كيف 
أعلن امللك محمد السادس غضبه 
من تصريح��ات رئيس احلكومة 
الس��ابق عبد اإلله بنكي��ران، في 
خطاب رس��مي ف��ي 30  متوز من 
الع��ام املاضي، مبناس��بة ذكرى 
توليه س��دة احلكم، لكن دون أن 
يش��ير إلى بنكيران باالسم. ورد 
املل��ك على تصريح��ات لبنكيران 

ق��ال فيها األخير إن »هن��اك دولتْن داخ��ل املغرب، األولى 
يرأس��ها املل��ك محم��د الس��ادس، والثاني��ة ال ن��دري م��ن 
أي��ن تأت��ي قراراته��ا وتعييناته��ا«، بالق��ول إن »البعض 
يق��وم مبمارس��ات تتنافى مع مب��ادئ وأخالقي��ات العمل 
السياس��ي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تس��يء لس��معة 

الوطن، ومتس بحرمة ومصداقية املؤسسات«.
ه��ذه »الغضب��ة« امللكية عل��ى بنكي��ران، حتى دون 
تس��ميته، جعل��ت رئي��س احلكوم��ة الس��ابق يتوقف عن 
إط��الق التصريح��ات العفوية فترة من الزم��ن، كما أنه لم 
يجرؤ على الرد، واعتبر أن الغضبة امللكية لم تكن موّجهة 

إليه وحده دون باقي الفاعلن السياسين.
وبعد »غضب��ة« امللك على بنكيران، ج��اء الدور على 
األم��ن العام حل��زب »التقّدم واالش��تراكية« املش��ارك في 
احلكوم��ة، محمد نبيل بنعبد الله، ال��ذي صرح في  أيلول 
املاض��ي بأن »املش��كلة ليس��ت م��ع األصال��ة واملعاصرة 
كح��زب، بل مش��كلتنا مع من يوج��د وراءه، وهو بالضبط 
م��ن يجس��د التحّك��م«، في إش��ارة إل��ى املستش��ار امللكي 
ف��ؤاد عالي الهمة. وهذا ما دفع الدي��وان امللكي إلى إصدار 
بي��ان أكد في��ه حينها أن تصريح��ات بنعبد الله »ليس��ت 
إال وس��يلة للتضليل السياس��ي، وتسيء لس��معة الوطن 
ومتس بحرمة ومصداقية املؤسسات، في محاولة لكسب 

أصوات وتعاطف الناخبن«.
»الغضب��ة« امللكي��ة طاول��ت أيض��اً وزي��ر الش��باب 

والرياضة الس��ابق محم��د أوزين، قبل أش��هر مضت، كما 
تس��ّببت ف��ي إقالته م��ن مهامه، بس��بب م��ا اصطلح عليه 
حينه��ا بفضيحة امللعب العائم، إذ عجز ملعب الرباط عن 
احتواء مياه األمط��ار الكثيفة في مباراة دولية، األمر الذي 
أدى إلى استعمال وسائل بدائية لتجفيف امللعب، وعّرض 

املغرب لسخرية منابر إعالمية دولية.
وع��دا املس��ؤولن احلكومين، أعل��ن العاهل املغربي 
غضب��ه أكث��ر من م��رة على مس��ؤولن كب��ار، منه��م مدير 

صن��دوق اإليداع والتدبير أنس العلمي، بس��بب خروقات 
طاولت مش��روع »باديس« في احلس��يمة. تعّثر املشاريع 
املق��رر إجنازها كان س��بباً أيضاً في »غضب��ة ملكية« قبل 
فترة ض��د مدير وكالة التنمي��ة ورد االعتب��ار لفاس، فؤاد 
الس��رغيني، جراء تقاري��ر عن تأخر تنفي��ذ برنامج ترميم 
وإع��ادة تأهي��ل املعال��م التاريخي��ة للمدين��ة العتيقة في 

فاس.
وي��رى مراقب��ون أن »غضب��ات« املل��ك تؤش��ر إل��ى 
اس��تمرار نظام ملكي تنفي��ذي، على الرغم م��ن »التنازل« 
عن صالحي��ات كانت خاصة باملل��ك لرئيس احلكومة في 
الوثيق��ة الدس��تورية الت��ي ص��درت ع��ام 2011. وكانت 
مطال��ب حركة 20 فبراير التي أخرجت اآلالف من املغاربة 
إلى الشوارع في  شباط 2011، للمطالبة مبحاربة الفساد، 
ق��د دعت إلى إرس��اء ملكية برملانية تس��ود وال حتكم على 
غرار امللكية في إسبانيا، غير أن واقع املمارسة السياسية 

والدستورية أبقى على نظام ملكي قوي ونافذ.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

دة األرواُح جنوٌد ُمَجنَّ
���ة وَمطبوٌع على التع���اون واأُللفة، فهو يهي���ُم في اختيار  املؤم���ن مفط���وٌر عل���ى طلب اخُلَلّ
اإلخوان واصطفاء اخِلاّلن؛ وقد أرش���د النبي ] إلى ُحس���ن االنتقاء في قوله: »املرء على دين 

خليله، فلينظر أحدكم َمن ُيخاِلل« رواه أبو داود والترمذي.
باع، وُمناس���بٌة في األخالق  إن من دواعي اأُللفة أن يكون بن الصاِحَبننْ ُمش���اَكلة في الِطّ
دة فم���ا تعارف منها ائَتلف، وما  واآلداب، وق���د ورد ف���ي احلديث الصحيح: »األرواح ُجنوٌد ُمجنَّ

تناَكر منها اختلف« رواه البخاري.
إن أرواح العباد ونفوسهم جنوٌد مجتمعة، فالتي بينها تعارٌف وتشاُكل َيألف بعضها بعضًا، 
ويسعد بلقائه الّتفاق الطباع وتقارب األرواح، أما التي بينها تناُكر وتباين فإنها تختلف وَينِفُر 

جذُب إليه. بعضها من بعض، فال ُيسرُّ باللقاء وال َيننْ
اح���ة كانت تعيش في مكة، فجاءت إل���ى املدينة املنورة  ورد ف���ي الس���نة النبوية أن امرأًة مَزّ
فنزلت على امرأة مثِلها، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت: صدق ِحبي رسول الله ] 
سمعته يقول: »األرواح جنود مجندة..« أخرجه احلسن بن سفيان. وإذا تصاحب املتناكران آل 

قاق واالفتراق، يقول الشاعر: أمُرهما مهما طال الزمن إلى الِشّ
وقائٍل كيف تفارقُتما   فُقلُت قواًل فيه إنصاُف  

والناس أشكاٌل وُأاّلُف لم يُك من شكلي ففارقته   
حبة فتآخت األرواح واتفقت الطباع فعليه  وإذا ظفر أحٌد بصاحب اس���تكمل ُش���روط الُصّ
ط في عالقته وال يزهد في لقائه،  أن يع���َضّ عل���ى هذه الصداقة بالّنواجذ، ف���ال ينبغي أن ُيفِرّ
ب عن زاّلت���ه ويبحث عن  ت���ه، وإّن م���ن دواع���ي حِلّ أواص���ر امل���وّدة أن ُينِقّ وال يقط���ع ِحب���ال موَدّ

بياني: دًا من كل عيٍب فقد رام مستحياًل! يقول النابغة الُذّ هفواته، فإن أراده ُمتجِرّ
ه ٍق أخًا ال تُلمُّ ولسَت مُبسَتبنْ

ُب! على شعٍث أيُّ الرجاِل ال�ُمهذَّ
حى في املجاوزة عن الهفوات، واإلغضاء عن األخطاء واملجاوزة عن  إّن َمن َنحا هذا ال�َمننْ
���ُمّ  اّلت فقد أراح نفس���ه من عن���اء الِعتاب، وأنزل عن عاتقه أثقااًل من الهموم تنوُء بها الُشّ ال���َزّ
الّراسيات. وإذا ساقك الَقَدر إلى جوار صديق ال يبادلَك املودة واأُللفة بل ينفر منك وُيعرض 

عنك فدعه وال ُتشِق ُفؤاَدك في صداقته، يقول الشاعر:
فا ُه وال ُتكثر عليه التأُسّ فَدعنْ فاً  إذا املرء ال َيلقاَك إاّل تَكلُّ  

َتُه لَك قد َصفا وال كُلّ َمن صاَفينْ فما كلُّ َمن تهواه يهواك قلُبه   
فكُلّ امرئ يأوي إلى شاكلته كما أن كل طير يطير مع جنسه.

يق���ول مال���ك بن دينار: أجن���اُس الناس كأجن���اس الطير، وال يتفق نوع���ان من الطير في 
فقا  الطي���ران إاّل وبينهم���ا مناس���بة؛ ف���رأى يومًا غرابًا م���ع حمامة فتعّجب من ذلك فق���ال: اَتّ

فقا! َرجان، فقال: من هاُهنا اَتّ وليسا من شكل واحد، ثم طارا فإذا هما أعنْ
ورد ف���ي اخلبر: »ل���و أن مؤمنًا دخل إلى مجلس فيه مائُة منافق ومؤمٌن واحد جلاء حتى 

يجلَس إليه!«.
راء، وناصحًا  نًا في الضَّ راء، وَعونْ ٍف يهتدي إلى أليفه فيكون له أنيسًا في السَّ أال ليَت كَلّ ِإلنْ

عند استقبال القضاء، وتلك هي الُصحبة احلق وما عداها فهباء أو رياء!
إن التراحم بن األصحاب واخِلاّلن هو من العالئم الداّلة على ِصدق اإلميان وِمن األسس 
حة واحدة، فكيف  الت���ي ينه���ض عليها الُبنيان، فكأَنّ املتراحمن أغصاٌن ُمزِهرة انبَثَقت من َدونْ

حمة؟< ة َمن َخال قلُبه من الَرّ َينُشد اأُلخَوّ

بقلم: حسن األشرف

 وجه رئيس االحتاد الوطني للصحفين في الدامنارك الرس ويرج رسالة للسفير السعودي 
في كوبنهاغن فهد بن معيوف الرويلي، دعاه فيها الستخدام نفوذه حلّث حكومة بالده على وقف 

سعيها إلغالق شبكة اجلزيرة اإلعالمية.
واعتبر في رس��الته أن هذا املس��عى خطوة نحو االنحدار، مؤكداً أن��ه يقف ضد كل احملاوالت 
إلغ��الق وس��ائل اإلع��الم، ويناضل م��ن أجل حري��ة اإلعالم والصحاف��ة. وأضاف رئي��س االحتاد 

الدامناركي أن العالم بحاجة إلى مزيد من وسائل اإلعالم احلرة، ال إلى التقليل منها.{

صحفيو الدانمارك:
المطالبة بإغالق الجزيرة خطوة لالنحدار

إلى الرفيق األعلى يا جالل
إّن القلب ليخش��ع، وإّن العن لتدمع، وإّنا على فراقك يا جالل حملزونون، وال نقول إالّ ما 

يرضي رّبنا.
وف��ي ثال��ث أّيام عي��د الفطر اخت��ار الله إلى ج��واره األخ ج��الل علي ديب، ذلك الش��اب 
اجلامعي املتواضع الذي ال يكاد ُيس��مع له صوت إالّ حن يكون في حلقة الدرس التي كانت 

ُتعقد في املسجد في قريته منرين جارة نبع السّكر الثّر في قضاء الضنية...
هذا األخ الطّيب الذي كان يفيض في التسامح والعطاء بصمت وهو العصّي مراسه ديناً 
وُتقى وخوفاً من الله تعالى، كان يتجلّى ذلك في حتّرقه على املس��لمن وفي حتّركه الهادف 
واجلاد خلدمة دينه، حيث لم يش��غله هّم احلياة عن هّم الدعوة بن الناس، وكان حلضوره 

الصامت والساكن والهادئ دوّي معتلي املنابر واإلعالم. 
أّم��ا صدق��ه فحّدث وال حرج مع إخوان��ه وجيرانه وعارفيه، ويكف��ي أن نعرف عنه حن 
توّف��اه الل��ه بذبحة أصابته، بكاه الش��جر واحلجر والبش��ر، وضاقت كّل املناف��ذ والطرقات 

بالوافدين حلضور جنازته. 
وإذا كان من السّنة ذكر احملاسن فال أكاد أجد له سّيئة واحدة. ولقد قّدر الله لي أن ألتقيه 

طويالً في حلقات مسجدي منرين الكبير أوالً، ومسجد التّل في اجلرد.
كان مش��غوالً مكاب��داً بلقمة العيش، ومش��غوالً أكثر باحللقة األس��بوعّية، يحفظ كتاب 
ر،  الله ويتولى إمامة املصلّن في صالة التراويح في مس��جد التّل، أي اجلرد قرب نبع الس��كّ
واملس��افة بن املس��جدين بعيدة، وهو ال��ذي ال ميلك ما ينتقل به بن املس��جدين ليالً لصالة 

التراويح.
فإذا كانت اخلنساء رضي الله عنها تقول في صخر:

وأندبه لكّل غروب شمس  ً يذّكرني طلوع الشمس صخرا
فأنا أقول في جالل ديب:

وأفقده لكل غروب شمس يذّكرني طلوع الشمس ديباً   
على مثلك تذرف الدموع، وملثلك تتهّيأ احلور العن يا أخا اإلس��الم يا جالل. رحمك الله 

وطّيب ثراك.
وإّنا لله وإّنا إليه راجعون.

احملزون عليك 
أخوك عثمان حسن عثمان / أبو مازن

رجال صدقوا..

امللك محمد السادس
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الجماعة اإلسالمية تستقبل المهّنئين بعيد الفطر

اس��تقبلت اجلماعة اإلس��المية في مراكزها املهّنئن 
بعيد الفطر املبارك.

ف��ي بي��روت اس��تقبلت قي��ادة اجلماعة م��ع النائب 
الدكت��ور عم��اد احلوت املهّنئ��ن صبيحة ي��وم العيد في 
قاع��ة الدكتور م��ازن ف��ّروخ، وكان في مقّدم��ة املهّنئن: 
الوزير الس��ابق الدكتور عصام نعم��ان، النائب الدكتور 
عّمار حوري ممّثالً الرئيس سعد احلريري، النائب عاطف 
مجدالن��ي، نائ��ب رئيس احل��زب القوم��ي توفي��ق مهّنا، 
األمن العام للمؤمتر القومي العربي األستاذ معن بّشور، 
ممّثل سماحة مفتي اجلمهورّية الشيخ بالل املالّ، العميد 
املتقاع��د خالد اجلارودي، وفد حركة اجلهاد اإلس��المي، 
وف��د اجلمعّي��ات الكردّي��ة، وف��د م��ن جمعّي��ة اإلرش��اد 
واإلص��الح، وف��د حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المّية )حماس( 
برئاس��ة عل��ي بركة، وف��ود م��ن مخاتير مختل��ف أحياء 
مدينة بيروت، وفد جمعّية مسجد الروضة، العميد خالد 
حاسبيني، وفد حزب الوطنين األحرار، الشيخ أبو ديب 
ضاهر شيخ عرب املسلخ، القاضي الشيخ أحمد درويش 
الكردي، احلاج عمر غندور واخوانه، جمعّية آل القيسي، 
وفد ح��زب االحتاد برئاس��ة نائب الرئي��س أحمد مرعي، 
رئيس جمعية التربية اإلسالمية القاضي راشد طّقوش، 
رئيس جمعّية الواقع مصطفى بنبوك، املستشار الشيخ 
يحي��ى الرافع��ي، الدكتور محمد الس��ّماك، وف��د املجلس 
الش��رعي اإلس��المي، رئيس دائرة أمن عام بيروت الرائد 

عماد دمشقّية.. وحشد من شباب اجلماعة وأنصارها.
في طرابلس

اس��تقبل األمن العام للجماعة اإلسالمية في لبنان 
األس��تاذ ع��زام األيوبي وقي��ادة اجلماعة اإلس��المية في 
الشمال وفوداً علمائية وشخصيات سياسية واجتماعية 
وحزبي��ة إضاف��ة إل��ى أعض��اء م��ن املجال��س البلدي��ة 
واالختيارية وذلك مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد في 

مركز الدعوة اإلسالمية بطرابلس.
في جبل لبنان

تقبل��ت قي��ادة اجلماعة اإلس��المية في جب��ل لبنان 
املهنئن بعيد الفطر الس��عيد في مركز الدعوة االس��المي 
ف��ي ش��حيم، وكان في اس��تقبال املهنئ��ن رئيس مجلس 
محافظ��ة جبل لبن��ان في اجلماعة املهن��دس محمد قداح 
واملس��ؤول السياس��ي عمر س��راج، رئيس مكتب شحيم 
الش��يخ أحمد ف��واز، رئي��س مكتب احملور احلاج حس��ن 
قوب��ر. وكان م��ن أب��رز املهنئ��ن وفد م��ن تيار املس��تقبل 
برئاس��ة االستاذ وليد س��رحال، وفد من احلزب التقدمي 
االش��تراكي برئاسة الدكتور س��ليم السيد، وفد من حزب 

الوطني��ن األحرار برئاس��ة 
األس��تاذ زي��اد يعقوب، وفد 
من القوات اللبنانية برئاسة 
األستاذ طوني قزي، رئيس 
املهن��دس  دله��ون  بلدي��ة 
علي أبو علي ممث��اًل الوزير 
ناجي البس��تاني، االس��تاذ 
مني��ر الس��يد ممث��الً النائب 
نعمة طعمة، وفد من حركة 
املقاومة اإلس��المية حماس 
ف��ي االقلي��م برئاس��ة خالد 

دعبس، رئيس بلدية كترمايا األستاذ جنيب حسن ووفد 
من البلدة على رأس��هم الش��يخ احمد عالء الدين، رئيس 
بلدية البرجن عدنان بو ع��رم ومختارها، وفد من اللقاء 
التش��اوري في اقليم اخلروب برئاسة األستاذ محمد عبد 
الله، أعضاء املجلس البلدي في شحيم وأعضاء املجالس 
البلدية في قرى اإلقليم، وفد من بلدة حصروت برئاس��ة 
الش��يخ ديب اجلعي��د، الدكت��ور علي دح��روج، احملامي 
محمد س��عيد ف��واز، ولفيف من العلماء، إل��ى جانب عدد 
م��ن اجلمعي��ات واملؤسس��ات األهلية ومدي��ري املدارس 

ومؤسسات املجتمع املدني.
واجلدير ذكره ان اجلماعة اإلسالمية ألغت املعايدة 
ف��ي بلدة برجا حداداً على مقتل الش��ابن حامد وإبراهيم 

اجلوزو رحمهما الله.
اجلماعة اإلسالمية في صيدا

اس��تقبلت قي��ادة اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي صي��دا 
واجلنوب املهنئن، حيث أّمت الوفود الرسمية واحلزبية 
والسياس��ية والعلمائي��ه واالختياري��ه مبن��ى اجلماعة، 
كذلك روابط العائالت واجلمعيات الكش��فية وحش��د من 

أبناء صيدا واجلوار.
املهنئ��ن  وتق��دم 
صي��دا  مفت��ي  س��ماحة 
س��ليم  الش��يخ  وأقضيته��ا 
بلدي��ة  رئي��س  سوس��ان، 
محم��د  املهن��دس  صي��دا 
منطق��ة  قائ��د  الس��عودي، 
اجلن��وب اإلقليمية في قوى 
األمن الداخلي العميد سمير 
ش��حادة، األمن العام لتيار 
املس��تقبل أحم��د احلري��ري 

ممثالً بالس��يد رم��زي مرجان، محافظ اجلنوب الس��ابق 
نقوال بوضاهر، القاضي الش��يخ ف��ادي احلريري، راعي 
أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة املطران مارون العّمار، 
مطران صيدا ودير القمر للروم امللكين الكاثوليك املطران 
الياس حداد، وفد تيار املس��تقبل برئاس��ة احملامي محي 
الدي��ن جوي��دي، أعضاء املجل��س البلدي ملدين��ة صيدا، 
مأمور النفوس في صيدا ساندرا ديب، رئيس قسم لبنان 
اجلنوبي وسام احلايك، رئيس دائرة السجل العدلي في 
صيدا واجلنوب املؤهل أول ف��راس معطي، رئيس بلدية 
بقس��طا إبراهي��م مزه��ر، رئيس بلدي��ة البرامي��ة جورج 
سعد، رئيس بلدية الهاللية سيمون مخول، رئيس بلدية 
مجدليون الياس معماري، رئيس بلدية عن الدلب داني 
جب��ور، وفد حزب التحرير، وف��د حركة حماس في صيدا 
برئاسة املس��ؤول السياسي أمين شناعة، حركة اجلهاد 
االس��المي برئاس��ة ش��كيب العينا، وفد جبه��ة التحرير 
الفلس��طينية برئاس��ة عض��و مكتبه��ا السياس��ي صالح 
اليوس��ف، وفد اجلبه��ة الدميقراطية، وف��د هيئة العلماء 
املس��لمن، وفد هيئة علماء فلسطن برئاسة الشيخ علي 
اليوس��ف، وفد مجلس علماء فلس��طن برئاس��ة الش��يخ 
محم��د موع��د، الدكت��ور أحم��د غ��زاوي، الدكتور هش��ام 

مؤسس��ة  رئي��س  ق��دورة، 
األس��تاذ  الدولي��ة  الق��دس 
ياسن حمود، رئيس مجلس 
أمناء الرعاية األس��تاذ هاني 
أبو زينب، وفد ش��رطة بلدية 
صي��دا برئاس��ة املؤه��ل بدر 
الق��وام، وفد ميث��ل صندوق 
الزكاة في صيدا، وفد جمعية 
شباب الشرحبيل بن حسنة 
برئاس��ة وليد الس��بع أعن، 

وف��ود كش��فية: كش��افة اجلراح، الكش��اف املس��لم، رواد 
الكشاف املس��لم، وكشافة لبنان املس��تقبل، وفد مخاتير 
صيدا برئاس��ة املخت��ار إبراهي��م عنتر، وفد ف��وج اطفاء 
صيدا برئاسة املالزم غضبان، روابط عائلية، وفد جتمع 
خبراء الس��ير في صيدا، جتمع املؤسسات األهلية ماجد 
حمتو وفضل الله حس��ونة، مدير ثانوية اإلميان األستاذ 
كامل كزبر، رئي��س حلقة التنمية واحلوار األس��تاذ اميل 
اسكندر، االس��تاذ عدنان الزيباوي، الدكتور عبد الرحمن 
حج��ازي، رئيس جمعية رابطة ش��باب املس��اجد حبيب 
الش��امي، رج��ل األعم��ال احلاج محم��د البقاع��ي، ورجل 
األعم��ال احلاج نزيه العاليلي، وف��د من مخاتير ووجهاء 
طبايا وعرب اجلل برئاسة الشيخ بسام ضاهر، عدد من 
العلماء، ووفود شعبية من أحياء مدينة صيدا واجلوار.

اجلماعة اإلسالمية في الضنية
قي��ادة  اس��تقبلت  املب��ارك  الفط��ر  عي��د  مبناس��بة 
اجلماع��ة بالضني��ه املهنئ��ن بحض��ور رئي��س املكت��ب 
السياس��ي للجماع��ة ف��ي لبنان النائب الس��ابق اس��عد 
هرم��وش، ومكتب الضنية االداري في مركز س��ير. حيث 
اّم مركز اجلماعة وفود مهنئن رؤس��اء بلديات ومخاتير 
وفعالي��ات سياس��ية وتربوي��ة وممثل��ي العائ��الت من 

الضنية والشمال.
في عكار

��ت وف��ود املهنئ��ن بعي��د الفط��ر مرك��ز اجلماعة  أمَّ
االس��المية في حلب��ا /عكار، وكان في اس��تقبالهم محمد 
هوش��ر مس��ؤول اجلماعة وع��دد من قياداته��ا، وذلك في 

اليوم الثاني من العيد. 
أبرز املهنئن: املهندس يعقوب الصراف ممثالً وزير 
الدفاع يعقوب رياض الصراف، الش��يخ وليد إس��ماعيل 
ممثالً املفتي الش��يخ زيد بكار زكريا، األب نايف إسطفان 
ممثالً املطران باسيليوس منصور مطران عكار وتوابعها، 
النائب خالد ضاهر، النائب نضال طعمة، احملامي محمد 
امل��راد عض��و املجلس الش��رعي اإلس��المي األعلى، عضو 
مجلس إدارة اأوقاف الش��يخ زياد ع��درة، على رأس وفد 
من مش��ايخ الدائرة، عضو جلنة صندوق الزكاة األستاذ 
محمد حس��ن، املنس��ق العام لتيار املس��تقبل ف��ي عكار 
احملامي خالد طه، املنس��ق العام للتيار الوطني احلر في 
ع��كار طوني عاصي عل��ى رأس وفد، منس��ق تيار العزم 
ف��ي عكار احملامي هيثم عز الدين على رأس وفد، منس��ق 
حزب الكتائب اللبنانية في إقليم الش��فت اجلومة جورج 
س��عود على رأس وفد، العميد وهبي قاطيش��ة مستشار 
رئيس ح��زب القوات اللبنانية واملنس��ق الع��ام الدكتور 
نبيل س��ركيس، رئيس جمعي��ة التآل��ف املهندس محمد 
هاش��م، رئي��س جمعي��ة اإلمن��اء الريفي املهن��دس جان 
موس��ى، مدير أزه��ر وكلية الش��ريعة في ع��كار الدكتور 
عبد الرحمن الرفاعي، األس��تاذ روبير النش��ار على رأس 
وفد، الدكتور زيد الكيالني، عضو مجلس قضاء عكار في 
التيار الوطني احلر األس��تاذ هزاع عثمان على رأس وفد، 
مدير املركز اإلقليمي للدفاع املدني في حلبا خضر طالب، 
جتمع عكار برس، مش��ايخ ورؤس��اء بلدي��ات ومخاتير، 

وجمعيات أهلية وتربوية واجتماعية.
وكان��ت مناس��بة للتواص��ل م��ع ش��رائح املجتم��ع 
واألحزاب السياسية، وحول قانون االنتخاب واستعداد 
كل فري��ق خل��وض ه��ذه التجرب��ة بن��اء عل��ى القان��ون 

اجلديد.
وق��د أكد هوش��ر أن »اجلماعة تتواص��ل مع اجلميع 
ملا فيه مصلحة مجتمعنا وحتقيق االس��تقرار والنهوض، 
وانها تدرس كل اخليارات بالنسبة لالنتخابات النيابية 

القادمة«.

بيروت

بيروت

إقليم اخلروب

الضنية

عكار صيدا
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ورئيس مكتب ش��حيم الش��يخ أحمد ف��واز، ورئيس 
مكتب احملور حسن قوبر، وعدد من اعضاء اجلماعة 

في اإلقليم.
كذلك زار مركز اجلماعة في شحيم الرئيس العام 
للرهباني��ة املخلص��ة األرش��مندريت أنط��وان ديب، 
على رأس وفد ضم رئيس دير املخلص النائب العام 
األرش��مندريت نبيل واكيم واألب شربل وراهبات من 

دير سيدة البشارة، مبناسبة عيد الفطر.

والرياضية واإلمنائية.
بدورها أثن��ت اجلماعة عل��ى دور النائب اخلليل 
الرائ��د والفّعال ف��ي خدم��ة أهالي قض��اءي حاصبيا 
ومرجعي��ون، وش��ددت عل��ى التفاع��ل اإليجاب��ي بن 
جميع مكونات املنطقة، الذي ينعكس أمناً واس��تقراراً 
ف��ي املنطق��ة بالتع��اون ب��ن األح��زاب واملرجعي��ات 
السياس��ية والديني��ة ومؤسس��ات الدول��ة الرس��مية 
واألمني��ة، مؤك��دة أنه��ا لن تتخل��ى عن مس��ؤولياتها 

وواجبها جتاه أهلنا في قرى العرقوب واملنطقة.

والتنس��يق بن الطرفن في مختلف االستحقاقات، 
كم��ا أك��د الطرف��ان ض��رورة العم��ل عل��ى ع��ودة 
طرابلس إلى خريطة اإلمناء وتفعيل املش��اريع في 

املدينة.{

في تصحيح اإلعالم املنحرف في لبنان، الذي يهدم ما 
تبني��ه التربية في نفوس األجي��ال. كما طالب األهالي 
ليكونوا ش��ركاء حقيقين في عملية التربية ومساندة 
اإلدارة، في تنشئة جيل مسلم مثقف يستطيع مواجهة 

حتديات املستقبل. 
   كلمة جمعية التربية اإلس��المية ألقاها الش��يخ 
كمال طقوش وج��اء فيها: نحتفل ونف��رح بكم ومعكم 
بتخريج أبناء لنا بعد خمس��ة عش��ر عام��اً من اجلهد 
والعن��اء، حمل��وا فيه��ا م��ع أهاليه��م هموم الدراس��ة 
بش��ؤونها وش��جونها.. إن مجاالت العم��ل في احلياة 
كثي��رة ومتنوعة، لكن اجلمعية اخت��ارت التعامل مع 
أصعب وأش��رف مهنة، نريد اإلنس��ان الس��وي املتزن 
واملت��وازن، ال��ذي يع��رف كي��ف يعيش م��ع اآلخرين 

باحترام متبادل.

زار راع��ي أبرش��ية صيدا ودي��ر القم��ر للطائفة 
املاروني��ة املط��ران م��ارون العم��ار مرك��ز اجلماع��ة 
االسالمية في شحيم، مقدماً التهاني بالعيد. ورافقه 
املونس��نيور مارون كيوان ورئيس بلدية جدرا األب 

جوزيف القزي واألب الياس األحمر.
وكان ف��ي اس��تقبالهم رئيس مجل��س محافظة 
جبل لبن��ان في اجلماعة اإلس��المية املهندس محمد 
ق��داح واملس��ؤول السياس��ي احل��اج عم��ر س��راج، 

النائ��ب  »التحري��ر والتنمي��ة«  زار عض��و كتل��ة 
أن��ور اخلليل مركز اجلماعة اإلس��المية ف��ي العرقوب 
بحضور مس��ؤولها في حاصبيا ومرجعيون األس��تاذ 
وس��يم س��ويد وقيادة اجلماعة في املنطقة، حيث قّدم 

التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد.
اجلماع��ة  قي��ادة  م��ع  اخللي��ل  اس��تعرض  كم��ا 
األوضاع السياسية والتربوية واإلمنائية في املنطقة، 
فأثن��ى عل��ى أداء اجلماع��ة املتمّيز على كاف��ة الصعد 
عب��ر مؤسس��اتها االجتماعي��ة والتربوي��ة والطبي��ة 

استقبل املسؤول 
للجماعة  السياس��ي 
اإلسالمية في الشمال 
نافع  ايهاب  األس��تاذ 
وفداً مركزياً من حزب 
األح��رار  الوطني��ن 
برئاسة عضو القيادة 
للح��زب  املركزي��ة 
ادغار رزق، وسيمون 

درغام رئي��س مصلحة الط��الب، بحضور عضوي 
الدائرة السياسية أحمد البّقار وصهيب جوهر.

وقد متت مناقش��ة آخر املستجدات السياسية 
التع��اون  وس��بل  االنتخ��اب  وقان��ون  اللبناني��ة 

نظ��م القس��م التربوي 
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي 
بي��روت   - االجتماعي��ة 
إلى منطقة  رحلة ترفيهي��ة 
رش��ميا - عاليه، وذلك يوم 
اجلمعة 19 أيار املوافق 20 
بالرحلة  شعبان. اشتركت 
ومتي��زت  أخت��اً،   40 نح��و 
بج��و م��ن األلف��ة واألخ��وة 

والسعادة. ألقت كلمة أخوية األخت سعاد ع. وكانت هناك مداخالت لألخوات عكست جواً إيجابياً رائعاً. وقد أدت 
األخوات صالة الظهر جماعة. وتألقت اللجنة املنظمة بفقرة الترفيه، فأضافت جواً من البهجة على املشتركات.

افتتح��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة 
في الرفيد-البقاع معرضها الس��نوي الثالث 
لأللبس��ة الش��رعية »ليكتمل نورك« برعاية 
مفوض الكش��اف املس��لم ف��ي البق��اع القائد 
محم��د عمي��ص، وذل��ك نه��ار اجلمع��ة 5/5 

/2017 في قاعة مسجد خالد بن الوليد.
تخلل املعرض الذي اس��تمر أربعة أيام 
فق��رات ترفيهية لألطف��ال، محاضرة صحية 

ومسابقة وتوزيع جوائز...

اإلميان  ثانوي��ة  أقامت 
ف��ي بي��روت حف��ل تخري��ج 
الدفع��ة الثالث��ة والثالث��ن 
للمرحلت��ن  طالبه��ا  م��ن 
املتوس��طة والثانوي��ة، ف��ي 
لقاء أقيم في باحة الثانوية 
حضره ممثل وزي��ر التربية 
والتعلي��م العال��ي )م��روان 
محم��د  األس��تاذ  حم��ادة( 
اجلمل، و مستش��ار محافظ 
عص��ام  احل��اج  بي��روت 

جمعي��ة  إدارة  مجل��س  وأعض��اء  ورئي��س  برغ��وت، 
التربية اإلس��المية ومدير الثانوية وع��دد من أعضاء 
الهيئتن اإلدارية والتعليمية فيها، إضافة إلى الطالب 

املتخرجن وذويهم .
بدأ احلف��ل بتالوة آي م��ن الذكر احلكي��م للطالب 
محمد يحي��ى الذهبي، ثم قدم للحفل الطالبان هش��ام 
سعادة ومرمي السنجي، فكانت أولى الكلمات للطالب 
املتخرجن ألقاها باسمهم الطالب جاد فرشوخ، فشكر 
املعلم��ن واإلدارة واجلمعي��ة على ما بذل��وه من جهد 
كان األس��اس الذي مهد لنا طري��ق النجاح. كما كانت 
كلم��ة مماثل��ة للطالب املتخرج��ن باللغ��ة اإلنكليزية 

ألقتها الطالبة رمي سرحان.
بعده ألقى مدير الثانوية األستاذ عدنان منصور 
كلم��ة دعا فيها وزارة التربية ألن يك��ون لها دور فاعل 

جمعي��ة  أقام��ت 
 - االجتماعي��ة  النج��اة 
معايدة  لق��اء  العرق��وب 
ف��ي مركزه��ا بالهبارية، 
تخلل اللقاء توزيع هدايا 
ف��ي  رمض��ان  مس��ابقة 
حف��ظ س��ورة احلجرات 
األربع��اء  ي��وم  وذل��ك 

28حزيران 2017.

العم��ل  قس��م  نف��ذ 
جمعي��ة  ف��ي  اخلي��ري 
االجتماعي��ة  النج��اة 
بي��روت مش��روع ف��روج 
وزع  حي��ث  العي��د 
مئت��ي  عل��ى  الفراري��ج 
عائلة وذلك يوم األربعاء 
في 21 حزيران في مركز 

اجلمعية.

النج��اة االجتماعية  وزع��ت جمعي��ة 
في اإلقليم - برجا كس��وة العيد على 500 
عائلة من األسر املتعففة في البلدة، واألسر 
االثن��ن  يوم��ي  فيه��ا،  املقيم��ة  الس��ورية 
والثالثاء الواقع ف��ي 19 و2017/6/20 

في مسجد الدمياس.

الجماعة اإلسالمية في حاصبيا ومرجعيون المطران العمار يزور الجماعة في اإلقليم مهنئًا
تستقبل النائب أنور الخليل

نافع يستقبل وفدًا من الوطنيين األحرار

رحلة ترفيهية إلى منطقة رشميا 

معرض األلبسة الشرعية الثالث في الرفيد 

ثانوية اإليمان في بيروت تخّرج الدفعة 33
من طالبها للمرحلتين المتوسطة والثانوية 

معايدة جمعية النجاة في العرقوب

مشروع فروج العيد لجمعية النجاة

توزيع كسوة 
العيد في برجا

أنشطة
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تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+

Web page :www.al-aman.com :صفحة اإلنترنت
E.mail: info@al-aman.com :البريد اإللكتروني

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

بخج���ل وموارب���ة، تداول كثيرون خبر مقتل عدد من الالجئن الس���ورين بعد توقيفهم في 
مراك���ز االعتق���ال التابعة للجيش اللبناني. البيان الصادر عن اجليش أقر بوفاة أربعة الجئن، 
قال إنهم توفوا »بسبب مشاكل صحية مزمنة تفاعلت نتيجة األحوال املناخية«. رواية لم تقنع 
حت���ى أصحابها، لكننا لم نس���مع أي موقف رس���مي يطالب بالتوضي���ح. اجلميع اكتفى بالغمز 
واللم���ز والتس���اؤل عن غموض بيان اجليش. هذا الغم���وض الذي دفع صحيفة األخبار املقربة 
من حزب الله والداعمة »عالعمياني« للجيش اللبناني في حربه على اإلرهاب، دفعها إلى كتابة 
مق���ال حت���ت عنوان »التحقي���ق واجب ألجل اجلي���ش«. فحتى األخبار لم »تبل���ع« رواية اجليش 
حول املش���اكل الصحّية املزمنة التي تفاعلت نتيجة األحوال املناخية. فالنازحون الذين توفوا 
كانوا يعيش���ون في خيام في العراء، حتت أش���عة ش���مس الهبة، في ظروف إنسانية سيئة، فكيف 
تك���ون األح���وال املناخية في مراكز االعتقال س���ببًا في وفاتهم، طاملا أن األح���وال املناخية التي 
يعيش���ون فيه���ا كانت األس���وأ.. اللهم إال إذا كان بيان اجليش يقص���د باألحوال املناخية صنوف 
التعذيب التي تعرض لها املوقوفون، وهو يطبق أوصاف دلع على »الفلق« و»الفروج« و»البالنغو« 

والصعق بالكهرباء، ويصفها باألحوال املناخية واملشاكل الصحية.
ليس���ت امل���رة األول���ى الت���ي توّج���ه فيه���ا أصاب���ع االتهام للجي���ش بس���بب ارت���كاب انتهاكات 
ومخالف���ات تص���ل ح���د اجلرائ���م خالل قيام عناص���ر اجليش مبهامه���م، ومن الواض���ح أنها لن 
تك���ون األخي���رة، مبا أن ه���ذه االنتهاكات تلق���ى من كثير م���ن اللبنانين الترحي���ب والتصفيق، 
ويرفض���ون حت���ى إجراء التحقيق في ما يقوم به اجليش، وال يحفظون إال عبارة »اجليش خط 
أحمر«، ووصل األمر باألبواق املعروفة بزعيقها التهديد مبحاسبة أي شخص ينتقد مداهمات 
اجلي���ش اللبناني وقتله لالجئن الس���ورين، س���واء خالل املداهمات أو حت���ت التعذيب. واعتبر 
أحد الناعقن في تصريح له أن تصرف اجليش وقتله لالجئن السورين واعتقالهم ثم قتلهم 
أيض���ًا حت���ت التعذي���ب أمر طبيعي. هذا املس���توى من اإلس���فاف لم يصدر عن جه���ة أو حزب أو 
محور أو فريق، فقد س���معنا من مختلف األطياف تبريرات ملا قام به اجليش ورفض توجيه أي 

انتقاد له، ظاملًا كان أو مظلومًا. 
م���ع احترامن���ا وتقديرن���ا للخط األحمر الذي يرس���مه البعض حول اجلي���ش، لكن اخلط 
الينف���ي معلوم���ات مثبت���ة ف���ي العديد من تقاري���ر اجلمعيات احلقوقي���ة الدولي���ة، التي وّثقت 
وفّصلت عن صنوف التعذيب التي يتعرض لها املوقوفون في مراكز التحقيق في لبنان، س���واء 
كان���وا بعه���دة اجلي���ش أو األجهزة األمني���ة األخ���رى. وإذا كان البعض يش���كك مبصداقية  هذه 
التقارير، فهل يتم التش���كيك برواية قائد فوج املغاوير الس���ابق صهر رئيس اجلمهورية العميد 
ش���امل روكز الذي أقّر في مقابلة مع قناة اجلزيرة قبل أش���هر بارتكاب عناصر اجليش انتهاكات 
وتعذي���ب املوقوف���ن على خلفية أحداث عبرا. هذا إذا أردن���ا جتاهل الصور وأفالم الفيديو التي 
رصدت قيام عناصر من اجليش بضرب وسحل عدد من املوقوفن. ومبا أننا نتحدث عن أحداث 
عب���را، ف���ال يفوتنا التذكي���ر بوفاة املواط���ن الصيداوي ن���ادر البيومي حتت التعذي���ب بعدما مت 
اس���تدعاؤه م���ن قبل مخاب���رات اجليش للتحقيق معه. وصور بيومي بعد وفاته كش���فت بش���كل 
ال لب���س في���ه م���ا تعرض له قب���ل وفاته من صن���وف التعذيب. ومب���ا أننا نتح���دث عما يتعرض 
ل���ه املوقوف���ون خالل التحقيق، من املناس���ب التذكي���ر أيضًا مبقتل املواطن البقاعي إس���ماعيل 

اخلطيب حتت التعذيب. 
نحن إذًا النتحدث عن أمر غريب وطارئ. فالواضح أن ارتكاب التعذيب في مراكز التوقيف 
وانته���اك الكرام���ات خ���الل التوقيف نهج قدمي ومتواص���ل، وهو باق ويتمّدد، طامل���ا أن أحدًا لم 
يرف���ع الص���وت لالحتجاج، أو أقّل���ه للمطالبة بإجراء حتقيق مبا يج���ري داخل مراكز التوقيف 

ومحاسبة املخلفان.
ال خطوط حمرًا حن يتم جتاوز القانون، ال خطوط حمرًا حن يتم انتهاك كرامات العباد 
وإنس���انيتهم، الخط���وط حمرًا حن يكون االعت���داء على النازحن واإلجه���از عليهم في مراكز 
التوقي���ف واحل���رص عل���ى إهانتهم س���ببًا في تنامي اإلرهاب واحلقد على املؤسس���ة العس���كرية 

والسعي لالنتقام منها.< 

بقلم: أواب إبراهيم

ال خطوط حمرًا إال تحت سقف القانون

كلمة طيبة

ينتظ��ر  اللبنان��ي  املواط��ن  زال  م��ا 
وع��ود نوابه ووزرائ��ه بأنهم س��يلتفتون 
ال��ى معاجل��ة الش��أن  االقتص��ادي والهم 
املعيشي بعد أن استغرقوا األشهر املاضية 
في صراع ح��ول القانون االنتخابي األكثر 
مواءم��ة له��م وحلس��اباتهم االنتخابي��ة. 
وأكدوا أنهم س��ينصرفون بع��د عيد الفطر 
ال��ى اس��تنفار اجله��ود وح��ث ال��وزارات 
الن��اس  االلتف��ات ملطال��ب  املعني��ة عل��ى 
وأنه- عل��ى حد قولهم- ح��ان األوان لكي 
يس��تجيبوا ملطال��ب الش��عب املزمنة بعد 

طول اصطبار.
ولم تصدق الوعود حتى اآلن وما زال 
الن��واب ومجلس ال��وزراء والسياس��يون 
ره��ن القان��ون االنتخاب��ي اجلدي��د ال��ذي 
اعتمد النسبية في 15 دائرة والذي رغم أنه 
قد متت املوافقة عليه في مجلس النواب إال 
أن هناك العديد من السياس��ين يطالبون 
بتصحيح بعض الش��وائب على الرغم من 

أنهم شاركوا في إخراج القانون.
وع��اد احلدي��ث املبكر ع��ن التحالفات 
موع��د  م��ن  أش��هر   10 قب��ل  االنتخابي��ة 
االنتخاب في ش��هر أي��ار املقب��ل، ولم يعد 
الن��اس  بأح��وال  مهتم��ن  السياس��يون 
وأوضاعه��م، فاملعركة االنتخابية القادمة 
ه��ي مصيري��ة ملختلف القوى السياس��ية 
ماكيناته��ا  م��ن  حتس��ب  ت��زال  ال  الت��ي 
االنتخابية حجم كتله��ا والنتائج املرتقبة 
خس��ارتهم  ورمب��ا  أرباحه��م  مق��دار  أو 
لبعض املقاعد، ما جعلهم يحرصون على 
مغازلة الكتل األخ��رى في عدد من الدوائر 
الصعبة. ويحكى ع��ن حتالف بن األعداء 
مثل القوات اللبنانية وتيار املردة من أجل 
إح��راز عدد أكبر من النواب. ترى ما ش��أن 
املواطن اللبنان��ي في هذه الهمروجة التي 
ال يعنيه من أمرها ش��يء. فهي ال حتقق له 
سوى تكريس سيطرة بعض رموز الفساد 
الذين س��يتكتلون في مواجه��ة أي طارئ 
فضولي يريد أن يجد لنفس��ه موطىء قدم 
في مجل��س الن��واب. ترى كيف س��يقترع 
الناس رغم أننا أمام محاوالت يائس��ة من 
قبل املتخصصن في شرح كيفية االقتراع 
باللوائح؟ وم��اذا عن الص��وت التفضيلي 
البدع��ة، ما جعلنا نعتق��د أننا في مصاف 

لبنان بلد التناقضات

ال��دول الراقي��ة ش��كالً ولكنن��ا ال ن��زال في 
املضمون م��ن ال��دول املتخلفة والفاس��دة 
الت��ي ظلم��ت ش��عبها وتناس��ت هموم��ه 
وأحواله؟ ترى أين وعود إصالح الكهرباء 
بعد املليارات العشرين من الدوالرات التي 
خصصت لهذا القطاع، وال نزال نتخبط في 

ايجاد حل لها؟
أين »سلس��لة الرتب والرواتب« التي 
وعد رئيس املجلس نبي��ه بري بإصدارها 
في أولى جلس��ات املجلس؟ يبدو أن هناك 
املتعاقدي��ن  إلدراج  التعقي��د  م��ن  مزي��داً 
فيه��ا وه��ذا سيس��تغرق ش��هوراً اضافية 

و»الشبعان يفّت للجوعان فّتاً بطيئاً«.
إّن��ه بل��د غري��ب عجيب فيه عش��رات 
اآلالف م��ن العائالت أصبح��ت حتت خط 
الفق��ر والدول��ة تدف��ع م��ن م��ال املواطنن 
يس��مى  مل��ا  دعم��اً  ال��دوالرات  ملي��ارات 
ع��ن  تعويض��اً  الصي��ف«  »مهرجان��ات 
خساراتها املزعومة وهذا سوق املواطنن 
لسلطة املال العام بشكل قانوني وما على 
املواط��ن اللبنان��ي إال أن يب��ارك ألصحاب 
دعم��اً  ينالونه��ا  الت��ي  احلف��الت  ه��ذه 
للسياحة. علماً أن الثمن املتوسط للبطاقة 
يزيد على املائ��ة دوالرعلى األق��ل. وعلينا 
نح��ن التعس��اء أن نحي��ي ه��ذه اجله��ود 
املباركة التي تضع اس��م لبنان عالياً رغم 
ما يش��وبه م��ن إنح��الل وظلم وقه��ر. إنه 
بل��د التناقض��ات فباالضافة الى تعاس��ة 
أحوال االس��ر اللبنانية فإن هنالك فئة من 
الباطرين تشتكي الى وزارة االقتصاد سعر 
الدخول الى املنتجعات الفخمة ب�40 ألف 
ليرة. ويس��اهم السالح املتفلت في زعزعة 
االس��تقرار مع اعتراف وزير الداخلية نهاد 
املش��نوق بأن مطلق��ي الن��ار الذين قبض 
عليه��م ف��رع االم��ن الداخلي ُيف��رج عليهم 
ف��وراً بس��بب تدخ��الت سياس��ية رغم ما 
سببوه من أذى وضحايا، بدل السعي الى 
اط��الق املوقوف��ن االس��المين املظلومن. 
لق��د آل املواط��ن اللبنان��ي على نفس��ه أن 
يغّي��ر نواب��ه ويدع��م مرش��حي املجتم��ع 
املدني في وجه زعماء الفساد والهدر. وإن 
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