
النازحون.. ومرجعّية العودة
انتش���رت خالل األس���بوع املاضي س���جاالت حول النازحني الس���وريني الى لبنان، ومن هي 
املرجعية األمنية والسياس���ية في عودتهم، هل هي األمم املتحدة أم النظام الس���وري أم فصائل 
املعارض���ة املس���لحة. كأن احلرب الدائرة في س���وريا انتهت، وأعيد إعمار امل���دن والقرى املهدمة. 
وباعتب���ار أن حزب الله ش���ريك في هذه احلرب، فقد أدلى الس���يد حس���ن نص���ر الله برأيه وقال 
ان النظام الس���وري هو املس���ؤول وصاحب الصالحية.. ناسيًا أن هناك نازحني معارضني يحتل 
احل���زب منازله���م أو قراهم، وأن في س���وريا مدن���ًا وقرى مهدمة حتتاج إلى مش���اريع إعمار، وأن 
ذلك يستدعي جهودًا دولية ومؤسسات انسانية. وماذا لو عادت مجموعة من النازحني ووجدت 
أن ميليش���يات طائفي���ة أو عنصري���ة حتت���ل قريتهم.. ه���ل يخوصون حرب حتري���ر جديدة.. أم 
يس���تنجدون ب�»داعش« أو »النصرة« أم يطلبون دعمًا من »اجليش احلر« أم أحرار الش���ام أم فيلق 
الق���دس أم الرحم���ن؟! وقد تبادر ال���ى أذهان الناس أن احلرب قد انتهت، ولذلك فإن حزب الله 
بات هو املرجعية األمنية والعسكرية للحرب القائمة. فالقضية ليست مشكلة نازحني يريدون 
أن يع���ودوا ال���ى منازله���م، وقد غادروها ودخل���وا األراضي اللبنانية دون أن يس���تأذنوا أحدًا، ولو 

تيسرت لهم سبل العودة ملا كانت أمامهم مشكلة حول من يستأذنونه في ذلك.
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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(

عون: اإلصالح ال يتحقق
في سبعة أشهر

 أك��د الرئي��س اللبنان��ي ميش��ال ع��ون 
أن »انتظ��ارات اللبناني��ن من العه��د كثيرة، 
إلص��اح األوض��اع القائم��ة من��ذ أكث��ر م��ن 
27 س��نة من التراج��ع، لكن مثل ه��ذا العمل 
ال ميك��ن أن يتحق��ق ف��ي 7 أش��هر فق��ط ألن 
التخريب س��هل وس��ريع النتائ��ج، أما إعادة 
اإلعم��ار فتتطل��ب مجه��وداً كبيراً وتس��تلزم 
وقتاً«. وجدد تأكيد »العمل لبناء الدولة وفق 
م��ا جاء ف��ي خطاب القس��م، وال س��يما جلهة 

احترام الدستور وتطبيق القوانن«.
ورأى ع��ون خ��ال لقائه وفداً م��ن بلدة 
غزي��ر »أنن��ا نعاني الي��وم من أزم��ة ثقافية، 
نفتقد ثقافة سياسية مكتملة ولدينا نقص في 
م��دى معرفتنا مبفهوم الدول��ة«، مؤكداً »أننا 
س��نبني الدولة وف��ق مقومتن أساس��يتن: 

األخاق واإلمكانات املادية«. 

أحكام بحق مطلقي نار 
بينهم مستشار وزير

 ب��دأت احملكم��ة العس��كرية ف��ي لبنان 
تطبي��ق قان��ون األس��لحة والذخائ��ر املعدل 
الع��ام املاض��ي، بع��د ظاه��رة إط��اق الن��ار 
االبتهاج��ي التي أدت إل��ى وقوع ضحايا بن 

قتلى وجرحى.
وتنظر احملكمة في عشرات امللفات التي 
تتعل��ق بج��رم إط��اق الن��ار، منها م��ا يعود 
إل��ى العام املاض��ي وأخ��رى أُحيل��ت أمامها 
أخيراً. وأص��درت في معظمها، أحكاماً قضت 
بالس��جن م��دة ش��هر بح��ق الذي��ن اعترف��وا 
بإطاق النار، إما ابتهاجاً أو خال التشييع، 
مع غرامة مالية ال تقل عن مليوني ليرة فضاً 
عن مصادرة األس��لحة التي أُطلق منها النار 
أو تغ��رمي املدع��ى علي��ه ثم��ن الس��اح الذي 

استخدمه.

جعجع: للتوازن الطائفي 
داخل هيكلية »اللبنانية«

 دع��ا رئيس ح��زب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعج��ع الى »وج��وب احلف��اظ على 
العدالة والت��وازن داخل التركيب��ة اللبنانية 
الفريدة ألس��باب وطنية وانطاقاً من رغبتنا 
في ص��ون الوضعي��ة املس��تقرة املتش��ابكة 
في لبن��ان«. وش��دد على »ض��رورة احلفاظ 
عل��ى التوازن الطائفي ف��ي املناصب اإلدارية 
والعم��داء وس��واها داخل هيكلي��ة اجلامعة 

اللبنانية«. 
م��ن  وف��داً  التق��ى  ق��د  جعج��ع  وكان 
طال��ب  وأس��اتذتها،  اجلامع��ة  عم��داء 
اجلامع��ة«.  عل��ى  الامركزي��ة  »بتطبي��ق 
وانتق��د »احملاصص��ة والطائفي��ة واحلزبية 
الت��ي لم حتت��رم املناصف��ة بن املس��يحين 

واملسلمن«.

»المستقبل«: لتحصين 
الجيش بما يتيحه الـ 1701

أكدت كتلَة »املستقبل« التمسك باجليش 
اللبنان��ي »أداًة حصريًة بيد الدولة اللبنانية 
إل��ى جان��ب بقي��ة الق��وى األمنية الرس��مية 
واألخط��ار  اإلره��اب  م��ن  الوط��ن  حلماي��ة 
اخلارجي��ة والداخلي��ة، وه��ي على ثق��ة بأّن 

اجلي��ش الوطن��ي احملت��رف واحلريص على 
دوره اجلامع ل��كل اللبنانين يحترم ويطبق 
حق��وق  احت��رام  ش��رعة  ويلت��زم  القوان��ن 
اإلنسان ويش��مل ذلك املدنين من اللبنانين 
اآللي��ات  ويّتب��ْع  الس��ورين،  والنازح��ن 
واملس��اءلة  احملاس��بة  إلج��راء  الصحيح��ة 
الشفافة والصادقة من داخله ويحرص على 
االبتعاد عن التأثر بالسياسات الشعبوية أو 

املوازين السياسية واحلزبية الضيقة«.
اجلي��ش  تعزي��ز  »ض��رورة  وأك��دت 
وحتصين��ه مبا يتيحه الق��رار الدولي 1701 
أي عبر االس��تفادة من دعم ومس��اندة قوات 
لإلرهابي��ن  للتص��دي  ل��ه  املتح��دة  األمم 
وحماي��ة احل��دود الش��رقية والش��مالية كما 
يحمي احلدود اجلنوبية، وذلك تنفيذاً التفاق 
الطائف والتزاماً بالقرار 1701 وإعان بعبدا 
... توص��اً الى التزام مبدأ حصرية الس��اح 

بيد الدولة ودعماً لسلطاتها الشرعية«.

المرعبي: التوتر ارتفع 
وينذر باضطرابات

ح��ذر وزي��ر الدول��ة لش��ؤون النازحن 
معن املرعبي، من جنيف حيث يشارك لبنان 
ف��ي املناقش��ات التي دع��ت إليه��ا املفوضية 
الس��امية لألمم املتح��دة لش��ؤون الاجئن، 
من »ارتفاع منس��وب التوتر بن املجتمعات 
املضيفة والنازحن السورين إلى مستويات 
حالتن��ا  ف��ي  »الع��بء  وق��ال:  خطي��رة«. 
لي��س مادي��اً، بقدر م��ا يحمل أخط��ار زعزعة 
لاس��تقرار، ما ينذر باضطراب��ات اجتماعية 
وعن��ف جتعل أم��ن لبن��ان واس��تقراره على 

احملك«. 
يعن��ي  األعب��اء  تقاس��م  »ه��ل  وس��أل: 
االقتص��ار عل��ى دع��م الاجئ��ن ف��ي البلدان 
املضيف��ة مالياً ملنحهم حاف��زاً أكبر للبقاء في 
مكانهم؟ هل فكرنا في أننا نحول مس��ؤولية 
استقبال الاجئن إلى البلدان األقل استعداداً 
للتعام��ل معه��ا؟ ف��ي الي��وم الذي ن��رى فيه 
اإلنص��اف ب��ن دول العال��م في تقاس��م هذه 
األعباء، حينها س��نتحدث عما ميكننا القيام 

به أكثر للنازحن السورين في لبنان«.

نصرالله: آن األوان لالنتهاء 
من التهديد في الجرود

أش��اد األمن العام ل�»حزب الله« السيد 
حس��ن نصرالله ب��� »اجله��ود الكبي��رة التي 
يقوم بها اجلي��ش اللبناني واألجهزة األمنية 
في حفظ األمن«، معتبراً أّنه »إذا كان الشعب 
اللبنان��ي يش��عر باإلم��ان فلي��س ألن داعش 
واإلرهابين ال يريدون وضع التفجيرات، بل 
ألن هناك جهوداً جبارة كشفت هذه الشبكات 

وهؤالء االنتحارين«.
وق��ال نصر الله في كلم��ة متلفزة إنه »ال 
يزال في بلدة عرسال أناس يديرون شبكات 
ارهابية ويس��تقبلون انتحارين ويخططون 
لعملي��ات انتحارية في داخل عرس��ال، وهذا 
األم��ر ه��و م��ن مس��ؤولية الدول��ة«. مضيفاً 
إرهابي��ن  عرس��ال  ج��رود  ف��ي  »هن��اك  أّن 
وانتحاري��ن ويج��ب على الدول��ة ان تتحمل 
مس��ؤوليتها اجت��اه ه��ذه اجل��رود، وللم��رة 
االخيرة نتحدث عن ذلك«. وإذ اعتبر أّنه »آن 
األوان لانته��اء من هذا التهدي��د اخلطير في 
اجل��رود والفرصة متاحة لذلك«، لفت إلى أّن 

»أم��ام اجلماعات اإلرهابية بعض الوقت من 
أجل التوصل لتس��ويات معينة«، مشيراً إلى 
أ ن»املوجودين في جرود عرس��ال هم تهديد 

للقرى البقاعية ولكامل الساحة اللبنانية«.

»التغيير واإلصالح« يطالب 
بإقرار خطة لعودة النازحين

واإلص��اح«  »التغيي��ر  تكت��ل  طال��ب 
احلكوم��ة اللبناني��ة ب�»إق��رار خطة واضحة 
لع��ودة فوري��ة، آمن��ة وكرمي��ة للس��ورين، 
عبر تطبي��ق األنظمة اللبناني��ة املتوافقة مع 
املواثيق الدولية«، مش��دداً على أن »كل وزير 
مدعو الي��وم الى أن يطبق القان��ون اللبناني 
املرع��ي االج��راء ف��ي موض��وع الن��زوح ب��ا 
عنصرية وال فئوية وال جهوية بل مبسؤولية 
وطنية والتزاماً بقوانن لبنان وأنظمته، على 
كل مقي��م عل��ى أرض الوطن فكي��ف باحلري 
عل��ى نازح يزاح��م أو بوجوده يش��كل خطراً 

معيناً على األمن؟«.
وقال وزير العدل سليم جريصاتي بعد 
االجتماع األس��بوعي للتكتل برئاس��ة رئيس 
التي��ار »الوطن��ي احل��ّر« وزي��ر اخلارجي��ة 
واملغترب��ن جبران باس��يل ف��ي الرابية: »مت 
التداول في موضوعن أساسين هما خطران 
كياني��ان داهمان لكل منهم��ا حلوله بتصميم 
ومثاب��رة، ونعن��ي طبعاً اإلره��اب والنزوح. 
والنازحون املس��املون يندس ف��ي صفوفهم 
وف��ي قل��ب جتمعاتهم وف��ي خيمه��م إرهاب 
تكفيري عدمي يستهدفنا ويستهدف جيشنا 

وأمننا وال يوفر النزوح املسالم«.
داه��م  خط��ر  إذن  »اإلره��اب  أض��اف: 
وكيان��ي. كلن��ا جيش وكلنا أمن ف��ي املعركة 
ض��د اإلرهاب ف��ي أي بقعة من لبن��ان وعلى 

تخومنا الشرقية«.
 

»المحررين«: لم ُنطالب 
بإلغاء نقابة الصحافة

الصحاف��ة  مح��رري  نقاب��ة  أوضح��ت 
اللبناني��ة، في بي��ان، أن النقاب��ة »لم ُتطالب 
بإلغاء نقابة الصحاف��ة، ولم تقترح ذلك في 
اجتماع اللجنة املش��تركة ال��ذي ُعقد في مقر 
وزارة اإلع��ام ف��ي حض��ور ممثل��ي ال��وزارة 
ونقابت��ي الصحافة واحملرري��ن«، مؤكدة أن 
»التواف��ق على ه��ذا األمر حص��ل بعد نقاش 
مستفيض لدور النقابتن وبناء القتراح ممثل 
نقاب��ة الصحاف��ة ال��ذي اعتبره أم��راً منطقياً 

وتطوراً على صعيد التنظيم املهني«.
وأش��ارت الى أنه »حص��ل التوافق على 
أن ينقل ممثلو األطراف املش��اركة في اللجنة 
نتائ��ج اجتماعه��م ال��ى هيئاته��م والع��ودة 
لاجتم��اع الحق��اً ملتابع��ة البح��ث، وتنتظر 
نقابة احملررين حتديد موعد اجتماع اللجنة، 
مع اإلش��ارة الى أن »اللجنة املشتركة« تضم 
مستشار وزير اإلعام اندريه قصاص وممثل 
نقاب��ة الصحاف��ة عبد الك��رمي اخلليل وممثل 

نقابة احملررين علي يوسف«.

هرموش: الجماعة ستخوض االنتخابات النيابية
ح��ذر رئيس املكت��ب السياس��ي للجماعة اإلس��امية في 
لبن��ان األس��تاذ أس��عد هرموش خ��ال رعايته حلف��ل توزيع 
جوائز مسابقة رمضانية في سير - الضنية، من مغبة الكام 
ع��ن تأجي��ل جدي��د لانتخاب��ات النيابية بحجة ع��دم تأمن 
الظروف اللوجس��تية الازمة، مؤكداً أن اجلماعة س��تخوض 
االنتخاب��ات النيابية املقبل��ة اقتراعاً وحتالفاً وترش��يحاً في 
كل الدوائ��ر التي حتظ��ى فيها اجلماع��ة على حض��ور، داعياً 
ف��ي الوقت عين��ه احلكومة اللبناني��ة إلى إج��راء االنتخابات 
الفرعية للمقعدين النيابّين الشاغرين االرثوذكسي والعلوي 
وان اجلماعة ستكون معنّية بهذه االنتخابات الفرعية ويدها 

ممدودة للجميع ملا فيه مصلحة الشمال ولبنان.
وقال هرم��وش: إن اجلماع��ة تؤيد دع��وة فخامة رئيس 
اجلمهوري��ة اللبناني��ة العم��اد ميش��ال عون إلج��راء حتقيق 
عدلي ش��فاف ملا جرى ف��ي مخيمات الاجئن الس��ورين في 

عرس��ال، وأن ال يكون هناك غنب الحق بهم، خصوصاً انهم قد 
هربوا من بطش النظام طالبن اللجوء إلى لبنان، ومن واجبنا 
احتضانه��م والتعام��ل معهم من منطلق انس��اني، وليس من 

منطلق أمني، وحتويل املخيمات إلى اقفاص حديدية أمنية.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

اتس��مت املرحل��ة الت��ي تل��ت 14 ش��باط 2005 بتمح��ور سياس��ي حاد بن 
معسكرين احتل »تيار املستقبل« في أولهما  ) 14 آذار( موقع قطب الرحى، واحتل 
في ثانيهما ) 8  آذار( الثنائي الشيعي أو حزب الله احملور األساس الذي سعى الى 
استقطاب ما أمكن من القوى السياسية املختلفة.  ولكن البارز أن »تيار املستقبل« 
و»حزب الله« حرصا كل من موقعه على اس��تمالة أطراف مسيحية قوية من أجل 
التمك��ن من خوض املواجهات السياس��ية التي التهبت على امتداد أكثر من عش��ر 
س��نوات خل��ت. وقد متكن »تيار املس��تقبل« من بناء حتالف مع الق��وات اللبنانية 
وحزب الكتائب وشخصيات مسيحية مقربة من بكركي، في الوقت الذي جنح فيه 
»حزب الله« في االنخراط في معسكر سياسي واحد مع التيار الوطني احلر وتيار 

املردة وشخصيات مسيحية مستقلة مؤيدة لدمشق. 
وبات الس��ؤال الراهن يتمحور حول موقف تيار املستقبل وحزب الله احلالي 
م��ن القوى املس��يحية والبقية من التحالفات التي احتواها معس��كرا الرابع عش��ر 

والثامن من آذار؟
     ياح��ظ أن تي��ار املس��تقبل متمس��ك ال��ى آخر احل��دود بتفاهمه م��ع التيار 
الوطني احل��ر املنطلق من االتفاق عل��ى انتخاب العماد عون رئيس��اً للجمهورية، 
ألن هذا التفاهم أثبت فعاليته وأخرج الباد من حالة الفراغ الرئاسي الذي استمر 
ألكثر من عامن وأعاد رئاس��ة احلكومة الى كنف تيار املس��تقبل ورئيس��ه الشيخ 
س��عد احلريري. كذلك أوقف هذا التفاهم التردي والتده��ور في عاقات هذا التيار 
م��ع »حزب الله«، وحافظ في الوقت نفس��ه على العاقة االيجابية بن املس��تقبل 
والق��وات اللبناني��ة. ولكن تفاهم��اً كبيراً من ه��ذا القبيل أقدم علي��ه احلريري أدى 
الى حدوث مضاعفات س��لبية في العاقات مع حزب الكتائب ومس��يحيي بكركي 
واحلزب التقدمي االش��تراكي الذي توترت عاقاته مع تيار املس��تقبل خال ش��هر 

رمضان الفائت . 
وكانت التوترات الت��ي حصلت بن التيار الوطني احلر من جهة  وحركة أمل 
وتي��ار املردة من جهة أخرى في طليعة املس��تجدات السياس��ية التي ترتبت على 
االنتخابات الرئاسية التي أوصلت اجلنرال ميشال عون الى سدة الرئاسة األولى. 
وبذل حيالها »حزب الله« جهوداً مضنية على امتداد أش��هر طويلة س��عى خالها 
الى تدوير الزوايا وتهدئة اخلواطر وتقريب وجهات النظر في موضوع االنتخابات 
الرئاس��ية وفي تش��كيل احلكومة وفي القانون االنتخابي وفي العديد من القضايا 

التفصيلية األخرى، مثل موضوع الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب...
     واخلاص��ة الت��ي ميك��ن اخلروج به��ا في هذا الس��ياق أن أفرقاء الس��احة 
األساس��ين الذي��ن ميك��ن البعض أن يطل��ق عليهم ممثل��و الس��عودية وايران في 
لبنان، ما زالوا في س��عي دؤوب نحو استمالة احليز األكبر من الساحة املسيحية 
الت��ي تس��عى قواه��ا الرئيس��ية  الى التق��اط ه��ذه الفرصة م��ن أج��ل العمل على 
اس��تعادة ما ميكن أن يقال إنه مسلوب من املسيحين بفعل »اتفاق الطائف« الذي 
وضع حداً ما لامتيازات الس��لطوية التي كان يتمتع بها موقع رئيس اجلمهورية 
وباقي املواقع املسيحية في الس��لطات السياسية واألمنية والعسكرية. وكان في 
اس��تعمال الرئيس ميش��ال عون حلقه الدس��توري بتأجيل عقد املجل��س النيابي 
ش��هراً واحداً في الثالث عشر من شهر نيس��ان املاضي منوذج  واضح ملا ميكن أن 
يكس��به األطراف املس��يحيون من هذه اللحظة التي يتسابق فيها أطراف مسلمون 
على اس��تمالتهم في صراع سياس��ي محتدم تش��هده الس��احة اللبناني��ة منذ أمد 
ويتخذ ش��كاً غير عنيف في هذه املرحلة التي تس��خن فيها التعبيرات السياسية 
في بع��ض األحيان، ولكن ضمن دائرة التوافق على اس��تمرار االنعقاد السياس��ي 
السلطوي وعدم انفراطه. انهم مسلمو السلطة يتنافسون على خطب ود مسيحيي  

السلطة الكرام، وعلى اللبنانين حتمل ذلك بكل رحابة صدر، وإال...

مسلمو السلطة
 يتنافسون على مسيحييها

بقلم: أمين حجازي
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يتنح��ى عن عضوي��ة الوفد املرافق، حت��ى ال يكون محل حس��م لعدد من 
القضاي��ا التي س��وف يناقش��ها الوفد خال جولته، ال س��يما م��ع اإلدارة 
األميركي��ة. وإذا كانت هذه اإلدارة غارقة في الهموم اخلليجية، فإن دوائر 
واشنطن سوف يكون لديها ما تقوله إزاء امللف السوري وتداعياته خال 

املرحلة القادمة.
لكل ما تقّدم، يؤكد املراقبون أن مرحلة التفاهم داخل مؤسسة احلكم 
في لبنان، ال س��يما مجلس الوزراء، قد آذنت باألفول. فالرئيس احلريري 
وفري��ق عمله س��وف تكون لهم توجهاتهم السياس��ية الت��ي ال تلتقي مع 
الفري��ق اآلخر في مجلس الوزراء، وأن رئي��س اجلمهورية على الرغم من 
عدم تبعيته حلزب الله وفريق 8 اذار، فإنه س��يكون ملزماً بتوجهات هذا 
الفريق، خاصة إذا اس��تطاع النظام في دمشق اخلروج من األزمة دون أن 
يف��ّرط مبوقع الرئيس األس��د وعاقاته مع لبن��ان واألردن والعراق، بعد 

الوعود التي قطعها زعماء هذه األقطار إزاء األزمة السورية.
قب��ل كل ذل��ك وبعده، ينبغ��ي أن تدرك الق��وى السياس��ية اللبنانية 
أن حكومته��م ه��ي حكومة انتخاب��ات. وإذا كان املجل��س النيابي قد مّدد 
لنفس��ه أحد عش��ر ش��هراً فإن هذه الفترة ال تخرج عن أنها مرحلة االعداد 
النتخابات نيابية مبوجب قانون جديد لانتخابات، وأن تيار املس��تقبل 
املأزوم انتخابياً عليه أن يسعى لكي يكون منفتحاً سياسياً خال املرحلة 
القادم��ة. وإذا كانت أزم��ة اخللج العربي قد اس��تهلكت اهتمامات الناس 
وشّدت إليها أبصارهم، فإن تلك األزمة قد تكون لها تداعيات تختلف عما 
يتوقعه الزعماء اخلليجيون. وقد تكون العاقات اخلليجية اإليرانية أهم 
ما يش��غل املنطقة، ومنها لبنان. لذلك فإن لبنان ل��ن يكون مجرد حديقة 

خلفية لألزمة السورية، وامنا سيكون ساحة الصراع املتقدمة.
وإذا كانت لتيار املس��تقبل حساباته السياسية انتخابياً، فإن للتيار 
الوطني احلر حس��اباته كذلك، خاصة أن ع��دداً من األصهرة بدأ معركته 
االنتخابية والرئاس��ية، وعنوانها »الرئيس القوي« أو »املرشح القوي«، 
فضاً عن »قائد اجليش القوي« القائم اآلن والقادم إذا استقرت األمور كما 
يرغب العاملون في »التيار الوطني احلر«. لذلك فإن احلمات االنتخابية 
س��وف تكون حامي��ة الوطيس عل��ى كل الصع��د السياس��ية والطائفية. 
والساحة لن تبقى مجرد حتالف مسيحي - شيعي، أو سني، وامنا سوف 
تشهد الساحة املسيحية انقساماً آخر، يشّد إليه فريقاً مذهبياً آخر، وهذا 

ما يستدعي لوناً آخر من السجاالت السياسية لم تظهر معاملها بعد.
لبن��ان إذن عل��ى مش��ارف صراع��ات سياس��ية ح��ادة، وإذا كان��ت 
مب��ادرات زعي��م »تيار املس��تقبل« س��عد احلري��ري قد امتصت ع��دداً من 
األزم��ات احلادة، فأوصلت رئيس��اً للجمهورية الى قصر بعبدا، ورئيس��اً 
ملجل��س الوزراء الى الس��راي الكبير.. فإن الصراع��ات القادمة لن تكفيها 
مبادرات وتنازالت، وامنا تس��تدعي كشف أوراق على الصعد السياسية 

والطائفية، قد تقلب املعادالت الفكرية والسياسية، في لبنان واملنطقة.

م��ا تزال احلرب الدائرة في س��وريا منذ أكثر من س��ت س��نوات تلقي 
بظاله��ا إلى الداخ��ل اللبناني. وإذا كانت تداعيات النزوح الس��وري إلى 
لبنان قد أس��فرت عن بعض التفاعات السياس��ية مؤخراً، فإن ما تخبئه 
األيام س��وف يترك آثاره على العاقات السياسية في الساحة اللبنانية، 
ب��ل في داخل احلكومة التي تتش��كل من كل القوى السياس��ية اللبنانية. 
فالرئيس س��عد احلريري وفريقه السياس��ي يعتمد موقفاً معادياً للنظام 
ف��ي س��وريا، وال يفتح��ون أي��ة ناف��ذة باجتاه دمش��ق أو س��فيرها املقيم 
ف��ي لبن��ان، بينما يعتب��ر »حزب الل��ه« أنه أفل��ح في وقف احل��رب على 
لبن��ان ممثلة بالق��وى اإلرهابية من خ��ال احلرب الت��ي يخوضها داخل 
األراضي الس��ورية، وأن دفاعه عن املناطق السورية سواء التي احتلتها 
فصائل املعارضة الس��ورية املس��لحة، أو »تنظيم الدولة«، هو الذي منع 
س��قوط النظام الس��وري، وأوقف تقدم قوى املعارض��ة باجتاه األراضي 

اللبنانية.
وإذا كان التحالف املعقود بن املرش��ح الرئاسي ميشال عون وحزب 
الله قد امتد ليوصل »عون« الى رئاسة اجلمهورية، فإن هذا التحالف امتد 
ليعقد حلفاً سياسياً بن الطرفن، على الرغم من أن مبادرة تيار املستقبل 
ممثلة بالرئيس سعد احلريري هي التي حسمت املعركة لصالح »عون«، 
وأن رئي��س اجلمهورية - مدعوماً بأجهزته األمنية وعاقاته السياس��ية 
- مضط��ر ألن يواكب حزب الل��ه في عاقاته االس��تراتيجية، وخاصة ما 

يتعلق منها بالساحتن السورية والعراقية.
صحيح أن املشاورات امللزمة التي أجراها رئيس اجلمهورية هي التي 
أفرزت تسمية رئيس تيار املستقبل )سعد احلريري( رئيساً للحكومة، إال 
أن صاحيات��ه ال تتعدى داخل مجلس ال��وزراء صاحيات أي وزير آخر، 
وان الرئيس عون، مدعوماً بتكتل 8 آذار، وس��لطته املطلقة على املؤسسة 
العس��كرية واألجه��زة األمنيةجتعل ي��ده طليقة في اتخاذ الق��رار األمني 
والسياس��ي. وإذا أضيف الى ذلك أن جلس��ات مجلس الوزراء التي تعقد 
في القصر احلكومي هي مجرد جلس��ات عمل حتضيرية، وأن اجللس��ات 
التي تتخذ القرارات احلاس��مة هي تلك التي تعقد في قصر بعبدا برئاسة 

رئيس اجلمهورية.
أما االش��كالية احلاس��مة، والتي لم تكن لها س��وابق في الصاحيات 
الرئاس��ية، فهي املجموعة الكبيرة من املستش��ارين -وجله��م من أقرباء 
الرئي��س وأصهرته- الذين مي��ألون القصر اجلمهوري، ويتولون حس��م 
كل القضاي��ا احملالة الى الرئي��س، مما جعل صاحيات ال��وزراء قاصرة 
عل��ى عناوين حقائبه��م، خاصة إذا كانت القضايا مح��ل النظر هي أمنية 
وذات طابع اس��تخباري.. ورئي��س اجلمهورية كان يحم��ل لقب »العماد 
ع��ون« بينما يحمل قائد اجليش نفس اللقب والرتبة. والرئيس احلريري 
أمامه جولة أمريكية أوروبية، كان قد ضم قائد اجليش الى الوفد املرافق، 
لك��ن معلومات مؤكدة أفادت بأن تعليم��ات صدرت الى قائد اجليش بأن 

ما ينتظر لبنان
من أزمات سياسية
قبل موعد االنتخابات

ب��اب عودة النازحن الس��ورين هو دخ��ول من الباب 
اخلاط��ئ ف��ي العاقة اللبناني��ة - الس��ورية، في ظل 
اس��تمرار األزمة في س��وريا ودخول الواليات املتحدة 
األميركية وروسيا والدول الكبرى في عملية سياسية 
وعس��كرية م��ن أجل ايج��اد ح��ل لألزمة في س��وريا، 
وبالتالي ف��ا مصلحة سياس��ية للبنان ف��ي الدخول 
مبلف األزمة السورية في مرحلة التفاوض بن القوى 
الكبرى حول س��وريا ومستقبل النظام السوري، وهذا 
املوقف للرئيس س��عد احلري��ري ال يريح »حزب الله« 
وال يرضي حلفاء سوريا في لبنان، ولذلك هناك حملة 
كب��رى علي��ه من أج��ل تطوي��ع موقفه السياس��ي مبا 

يتناسب مع حسابات »محور املمانعة«.
أم��ا عل��ى احمل��ور األمن��ي، ف��إن الرئي��س س��عد 
احلري��ري أكد لقائ��د اجليش جوزف ع��ون ان »الدعم 
السياسي للجيش هو دعم غير مشروط.. ومن يحاول 
ان يصطاد في املاء العكر فليخيطوا بغير هذه املسلة«، 
وف��ي ما يتعلق بالتحقيق مبقتل النازحن الس��ورين 
األربع��ة حذر الرئي��س احلريري من أي »تش��كيك في 
التحقي��ق ال��ذي تق��وم ب��ه قي��ادة اجلي��ش«، وذكرت 
مص��ادر إعامي��ة »ان التحقي��ق ال��ذي يش��رف علي��ه 
القض��اء املختص ومديرية القانون الدولي اإلنس��اني 
في اجلي��ش، والذي تتعامل معه القيادة بدعم مطلق، 

سيكون شفافاً وسيصدر في األيام املقبلة«.
وف��ي رد على دع��وة »ح��زب الله« لفت��ح معركة 
في عرس��ال، أكد الرئيس احلريري أن��ه يعارض فتح 
»حزب الله« معركة في عرسال، ألن مثل هذه املعركة 
ل��ن تك��ون معروف��ة النتائ��ج س��لفاً بحس��ب اخلبراء 
العس��كرين، وهو ما قد يترك أثره على مجمل الوضع 
األمني في لبن��ان، وهذه الرؤية تؤيدها قيادة اجليش 
اللبنان��ي الت��ي تعل��م حقيق��ة الوض��ع ف��ي عرس��ال 

وجرودها.
باختصار، أزمة سياس��ية جدي��دة يدخلها لبنان 
حتت عنوان معاجلة أزمة النازحن الس��ورين، فيما 
األزم��ات األخ��رى االقتصادي��ة واالجتماعي��ة األكث��ر 
إحلاحاً يج��ري تأجيله��ا وتأخيرها إلى إش��عار آخر. 

فهل بهذه الطريقة نحمي لبنان واللبنانين؟{
بسام غنوم

احلكومة عن بعض الدلع واملزاح في مقاربة املس��ائل 
الكبرى« كما قال النائب محمد رعد.

واألم��ر الثان��ي مرتب��ط بالوض��ع ف��ي عرس��ال 
ومحيطه��ا، إذ بحس��ب النائب محمد رع��د »هناك بؤر 
إرهابية ال ت��زال تتخذ اجلرود اللبناني��ة مواقع لها«، 
مؤك��داً »ض��رورة إزالته��ا لتأم��ن لبن��ان م��ن اخلطر 

اإلرهابي احملدق« كما قال.
وقد اس��تغل »حزب الله« وفري��ق 8 آذار ما جرى 
ف��ي عرس��ال والدع��وات للتحقي��ق ف��ي مقت��ل أربعة 
س��ورين اعتقله��م اجلي��ش اللبنان��ي من أج��ل اتهام 

الطرف اآلخر ب�»حماية اإلرهاب«.
وقد كش��فت ه��ذه املواقف السياس��ية واإلعامية 
ل�»ح��زب الل��ه« وفري��ق 8 آذار أنه��م يري��دون فع��اً 
توري��ط لبن��ان واجلي��ش اللبناني باألزمة الس��ورية 
من ب��اب أزمة النازحن، والوضع األمني في عرس��ال 

وجرودها.
ولذل��ك حت��رك الرئي��س س��عد احلري��ري عل��ى 
محوري��ن: سياس��ي وأمن��ي، ملواجهة ه��ذه الدعوات 
والتح��ركات، ألن التطبي��ع م��ع النظ��ام الس��وري من 

ترفع شعار دعم اجليش 
إعامي��ة  حمل��ة  م��ع 
منسقة للترويج لعملية 
به��ا  يق��وم  عس��كرية 
»ح��زب الله« ف��ي بلدة 
عرس��ال وجروده��ا من 
أجل »التخلص من بقايا 
املوجودين  اإلرهابين« 

في هذه املنطقة.
ال��ذي  والس��ؤال 
ف��ي ظل  يط��رح نفس��ه 
السياسية  األجواء  هذه 
واإلعامية التي يروجها 

»حزب الله« وفري��ق 8 آذار هو: هل يريد »حزب الله« 
توريط لبن��ان واجليش اللبناني في معركة عرس��ال 

التي يحضر لها بالتنسيق مع النظام السوري؟
نبدأ أوالً من دعوة الش��يخ نعيم قاس��م احلكومة 
اللبنانية قبل أس��بوعن إلى فتح قنوات التواصل مع 
النظام السوري من أجل عودة النازحن السورين إلى 
باده��م، وقد رفضها الرئيس س��عد احلريري والكثير 
من القوى السياس��ية، باعتبار أن��ه ال ميكن التفاوض 
مع من هو مس��ؤول فعاً عن أزمة النزوح السوري في 
لبن��ان واملنطقة، وأن احلكومة ملتزمة سياس��ة النأي 
بالنفس عن األزمة السورية، وبالتالي إن فتح احلوار 

مع النظام السوري مرفوض.
هذه الدعوة يبدو أنها كانت مبثابة إعان ملرحلة 
تطبي��ع عاق��ات لبنان م��ع النظام الس��وري من باب 

عودة النازحن السورين في لبنان إلى سوريا.
وه��ذه املرحلة على ما يب��دو تتطلب أمرين: األول 
تطوي��ع املوق��ف السياس��ي لرئي��س احلكومة س��عد 
احلريري من أج��ل فتح صفحة جدي��دة في العاقات 
اللبناني��ة الس��ورية، ألّن م��ن الض��روري »أن تك��ّف 

أثار التصعيد في موضوع دعم اجليش اللبناني 
بع��د العملي��ة  الت��ي ق��ام به��ا اجلي��ش في عرس��ال، 
واملطالب��ة بالتحقي��ق في مقت��ل أربعة م��ن النازحن 
السورين بعد اعتقال اجليش اللبناني لهم الكثير من 
التس��اؤالت عن خلفية ما يثي��ره البعض بأن اجليش 
اللبنان��ي خط أحمر، وأن الذين ُقتل��وا إرهابيون، وأّن 
م��ن غي��ر املس��موح التش��كيك ف��ي اجلي��ش اللبناني 

وقيادته.
ه��ذه احلملة الت��ي توالها »ح��زب الل��ه« وفريق 
8 آذار حتت عن��وان الدفاع عن اجلي��ش، مقابل اتهام 
الط��رف اآلخ��ر ال��ذي يري��د حماي��ة اجلي��ش م��ن أية 
تداعي��ات على الصعيد الش��عبي والطائفي بعد مقتل 
النازحن السورين األربعة ب�»حماية اإلرهاب« يبدو 
أن لها أهدافاً أخ��رى مرتبطة بالدعوة الى فتح قنوات 
التواصل مع النظام الس��وري، على اعتبار أن الوضع 
في س��وريا تغي��ر الى مصلح��ة النظام الس��وري وما 
يسمى »محور املمانعة«، وبالتالي املطلوب من رئيس 
احلكومة اللبنانية س��عد احلريري وفريقه السياسي 
التخلي ع��ن »اخلطابات الش��عبوية الت��ي أكل عليها 
الدهر وش��رب«، و»أن تكف احلكومة عن بعض الدلع 
واملزاح في مقاربة املس��ائل الكب��رى العالقة« كما قال 
النائ��ب محم��د رعد. وق��د تزامنت ه��ذه احلمات التي 

إثارة أزمة النزوح السوري والوضع في عرسال.. هل هي لحماية لبنان؟
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الخطاب والممارسة الفئوية يعوقان عملّية االنتقال
 بقلم: وائل جنم
 اجللس��ة األخي��رة للحكوم��ة التي انعق��دت يوم 
االربعاء املاضي حضر فيها وقبلها احلديث عن إعادة 
النظر بآلي��ة التعيينات في الوظائ��ف العامة للدولة. 
كان��ت ه��ذه الفكرة مح��ل خ��اف كبير وجت��اذب غير 
معلن بش��كل واضح ب��ن بعض املكّون��ات احلكومية 
عل��ى  بالض��رورة  ولي��س  متع��ددة.  خلفي��ات  عل��ى 
خلفي��ة احلفاظ على الدولة واملؤسس��ات والش��فافية 
والنزاه��ة والكفاءة، إمن��ا رمبا ألن إع��ادة النظر بآلية 
التوظيف والتعييينات قد جتعل البعض يفقد بعض 
اخلاصيات الت��ي جعلته وجتعله مفّوض��اً مطلقاً في 
رس��م ما يريد بفعل أمور كثيرة من بينها الهيمنة على 
قرار البل��د. إال أن البعض اآلخر ال��ذي يطرح موضوع 
إعادة النظ��ر بآلية التعيينات إمن��ا يطرحها ليس من 
زاوية احلفاظ عل��ى الدولة واملؤسس��ات بل من جهة 
احلس��ابات الطائفي��ة البغيض��ة، عل��ى الرغ��م من أن 
خطاب أولئك يش��دد دائماً على بناء دولة املؤسس��ات 
واخلروج من منطق احملسوبيات الطائفية واملذهبية. 
وقد ش��دد رئي��س املجلس النياب��ي، نبيه ب��ري، على 
رفض��ه إعادة النظر بآلية التعييات واعتبر أن مجلس 
اخلدم��ة املدنية، وهو مؤسس��ة حكومي��ة، هو املخّول 

اتخاذ ما يلزم من قرارات بهذا اخلصوص.
وعلى مس��افة أيام قليلة من التج��اذب على آلية 
التعيين��ات كان��ت ق��وى سياس��ية وحزبي��ة وحت��ى 
مرجعي��ات دينية تعت��رض عبر وس��ائل اإلعام وفي 
الش��ارع وف��ي الصالون��ات السياس��ية عل��ى تعي��ن 
مدي��ر ملعه��د العل��وم االجتماعية ف��ي البق��اع بحجة 
أن املوق��ع ال��ذي ش��غر بفعل تقاع��د املدير ال��ذي كان 
يش��غله، وهو م��ن طائفة معّينة، انتق��ل إلى مدير آخر 
من طائفة أخرى، علماً أن الشروط القانونية واملهنية 
له��ذا املوقع ال تتواف��ر في هذا الفرع م��ن املعهد إال عند 
الشخص الذي مّت تعيينه في املوقع، وبالتالي لم يكن 
املوض��وع خروجاً عن نَص قانون��ي وال عن عرف، وال 
ش��ّكل جت��اوزاً للمهنية الت��ي تعتبر معياراً أساس��ياً، 
وه��و ما حدا مكّونات أخرى وقوى طابية وسياس��ية 
أخرى إلى التحرك، وإلى التلويح باستخدام الشارع، 
وحت��ى اللغة الطائفي��ة التي اس��تخدمت للتعبير عن 
رفض تعي��ن موظف ف��ي موقع هو حق ل��ه أو لغيره 
من اللبنانين الذين تتوافر فيهم الشروط الازمة مللء 

هذا املوقع.
وض��ع  ال��ذي  الطائ��ف«  »اتف��اق  أن  واحلقيق��ة 
ح��داً للح��رب األهلية، وأدخ��ل تعديات نس��بية على 
ب��ن  املس��اواة  يك��ّرس  أن  أراد  والقوان��ن  الدس��تور 
املواطنن من ضمن إط��ار حفظ حقوق املكّونات، فأكد 
الهوي��ة الطائفي��ة واملذهبية لبعض املواقع ) رئاس��ة 
اجلمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة احلكومة( 
واملناصفة واملداورة في موظفي الفئة األولى، والتخلّي 
عن القاعدة التي كان معموالً بها س��ابقاً في الوظائف 
األخ��رى جله��ة تقاس��مها بالتس��اوي أو الت��وازي أو 
جع��ل بع��ض املواق��ع، األداري��ة محمّيات ملك��ّون من 

املكّون��ات دون مكّون آخ��ر. وبالتالي فإن احلديث عن 
محاصصة تقوم على الطائفية واملذهبية في االدارات 
والوظائف العامة ليس من الدستور والقانون بشيء، 
لذلك ال س��ند قانونياً وال دس��تورياً ألي حديث عن هذا 
املوض��وع، إمن��ا البع��ض يري��د أن يك��ّرس أعرافاً في 

االدارة كانت س��ابقاً س��بباً أساس��ياً في إشعال الفنت 
بن اللبنانين. ولكن املطل��وب خلروج لبنان من هذه 
الدّوامة الذهاب نحو إلغاء الطائفية السياس��ية وبناء 
دول��ة املواط��ن واملؤسس��ات احلقيقية، وه��و ما أكده 
وش��ّدد علي��ه »اتف��اق الطائ��ف«. وبالتال��ي إن القوى 

السياس��ية واحلزبي��ة واملراج��ع التي أث��ارت زوبعة 
ح��ول مل��ف تعي��ن مدير ملعه��د جامع��ي هن��ا أو أية 
وظيف��ة أخرى هن��اك، إمنا تثير في نف��وس اللبنانين 
زوبعة جديدة من التموضعات التي ال تخدم مس��يرة 

بناء الوطن.
ثّم إن احلديث عن مواقع حصرية لهذه الطائفة أو 
تلك يقود إلى فتح هذا امللف بشكل كامل أفقياً وعمودياً، 
مع مفع��ول رجعي ل��ه، بحيث جُترى جردة س��ريعة 
على الوظائف التي حصلت املداورة فيها بن املوظفن 
ليص��ار إلى إعادة توزيع هذه الوظائف وفقاً حلس��بة 
التوزيع الطائفي واملذهبي، وهذا أمر غير منطقي على 
اإلطاق، فضاً ع��ن أنه يضرب فكرة االنتماء الوطني، 
ويع��زز مفهوم االنتم��اء الطائفي واملذهب��ي، وبالتالي 
يكّرس مزيداً من االنقسام الطائفي في البلد، بل ويهدد 
الحق��اً مبزيد من الش��حن الذي قد يك��ون مقدمة لفتنة 

كبيرة تصيب اجلميع باخلسران.
م��ن الواض��ح أن هن��اك خطاب��اً وتصرف��اً فئوياً 
وضيق��اً وطائفياً عن��د بعض العديد م��ن االطراف في 
البلد يش��ّكل معّوقاً أمام االنتقال من نظام احملاصصة 
والزبائني��ة إل��ى دول��ة املؤسس��ات والقان��ون، ولعّل 
خ��روج أغل��ب الق��وى السياس��ية م��ن ه��ذا املنط��ق، 
والتخلّ��ي ع��ن االستنس��ابية واحملاصص��ة واللغ��ة 
الفئوي��ة، والتعامل مبنطق املس��اواة ب��ن اللبنانين 
وح��ده الكفيل باالرتقاء بالبلد إل��ى حالة أفضل تكون 

مقدمة للخاص من االزمات املتراكمة واملوروثة.{

»تّيار المستقبل« يستعّد لالنتخابات
تحّديات عديدة.. والتحالفات غير محسومة

والتحضي��ر  االس��تعداد  املس��تقبل«  »تي��ار  ب��دأ 
لانتخابات النيابية املقبلة بعد إجناز قانون االنتخابات 
القائ��م عل��ى أس��اس النس��بية والدوائر اخلمس عش��رة 

والصوت التفضيلي.
ورغ��م ان��ه ال ي��زال يفصلنا ع��ن موع��د االنتخابات 
املق��ررة في أيار 2018 عش��رة أش��هر، ف��إن التحضيرات 
لانتخابات املقبلة بدأت من خال إعادة تفعيل التواصل 
مع القواعد الشعبية وش��رح قانون االنتخابات للكوادر 
ودراس��ة التحالف��ات والعاق��ات م��ع مختل��ف الق��وى 

واألحزاب السياسية.
مص��ادر قيادي��ة ف��ي »تي��ار املس��تقبل« أوضح��ت 
ل�»األم��ان« »أّن م��ن املبك��ر حالي��اً احلدي��ث ع��ن طبيعة 
التحالف��ات االنتخابية وحتديد أس��ماء املرش��حن على 
اللوائح املس��تقبلية، لكن التحضي��ر لانتخابات بدأ من 
خ��ال الدراس��ة التفصيلي��ة لقانون االنتخاب��ات وإقامة 
ورش عم��ل داخلية لبحث القانون وكيفية التعاطي معه 

على الصعيد العملي.
وتوضح املص��ادر قائلة »إن التي��ار جنح حالياً في 
اس��تيعاب العديد من التحديات السياس��ية والش��عبية 
التي واجهته خال الس��نوات املاضي��ة، لكن ذلك ال مينع 
وج��ود حتديات أخ��رى، ومنه��ا الوضع املال��ي الصعب 
ال��ذي ال ي��زال يضغ��ط عل��ى واقع التي��ار ومؤسس��اته، 

إضافة إلى أهمية بلورة املشروع السياسي الذي ينبغي 
العمل لطرحه في احلمات االنتخابية املقبلة«.

فما هو واقع »تيار املستقبل« اليوم بعد اقرار قانون 
االنتخاب��ات اجلدي��د؟ وكي��ف س��يواجه التي��ار مختلف 
التحدي��ات السياس��ية والش��عبيية واملالي��ة؟ وم��ا أبرز 

التحالفات التي سيقيمها التيار في االنتخابات املقبلة؟
واقع التيار والتحديات التي يواجهها

بداي��ة ما هو واقع »تيار املس��تقبل« اليوم في ضوء 
اقرار القانون االنتخابي اجلديد؟ وما هي أبرز التحديات 

السياسية والشعبية التي يواجهها؟
بعك��س الص��ورة الت��ي حت��اول بع��ض األوس��اط 
التي��ار  واق��ع  ح��ول  رس��مها  واإلعامي��ة  السياس��ية 
وأوضاع��ه الش��عبية، ف��إّن مص��ادر قيادي��ة ف��ي التيار 
تقول ل�»األمان«: »ان تيار املس��تقبل استطاع في املرحلة 
األخي��رة إعادة ترتيب أوضاعه التنظيمية والسياس��ية، 
وال س��يما بعد مؤمتره العام األخير، وبعد عودة الرئيس 
سعد احلريري الى لبنان، وفي ظل التطورات السياسية 
التي مر بها لبنان خال األشهر املاضية، وشكلت جوالت 
الرئيس احلري��ري للمناطق واإلفط��ارات التي أقامها في 
مختلف املناطق خال شهر رمضان مؤشراً على احلضور 
الشعبي والسياس��ي للتيار، وهناك اليوم ورشة داخلية 
للتحضير لانتخابات املقبلة من خال دراس��ة تفاصيل 
قان��ون االنتخاب��ات وإقام��ة ن��دوات متخصصة لش��رح 

القانون وتأهيل الكوادر لانتخابات«.
لك��ن املصادر القيادي��ة تعترف ب��أن »التيار يواجه 
مشكلتن أساسيتن: األولى تتعلق باملشروع السياسي 
الذي ينبغ��ي طرحه في املرحلة املقبلة، وال س��يما خال 
ال��ذي  الصع��ب  املال��ي  الواق��ع  والثاني��ة  االنتخاب��ات، 
يواجه��ه التي��ار منذ فترة في ظل ع��دم وجود حل جذري 
للمش��كلة املالية«. وأما على صعيد املش��روع السياسي 
فتوضح املصادر »أن تيار املستقبل وقوى 14 آذار طرحا 
في الس��نوات املاضية عدة قضايا شكلت محور اخلطاب 
السياس��ي وأهمها معاجلة س��اح حزب الل��ه ودوره في 
لبنان واملنطق��ة، قضية اغتيال الرئي��س رفيق احلريري 
ومحاكم��ة قتلته، مواجهة النظام الس��وري ودعم الثورة 
السورية الش��عبية، قيام الدولة الفاعلة وبسط سلطتها 

في مختلف املناطق.
لكن اليوم ف��إن فعظم هذه الش��عارات لم تعد تلقى 
األهمية الكبرى لدى اجلمهور بس��بب التطورات املختفة. 
ول��ذا يجب البحث عن قضية جدي��دة تهم املواطنن، وقد 
يكون الهم املعيش��ي وعملية التنمية ومعاجلة املشكات 
االقتصادية والبيئية هي األولوية ملعظم املواطنن، ولذا 
يج��ب بحث هذا املوضوع وحتديد املش��روع املس��تقبلي 

للتيار«.
وأما على صعيد األزمة املالية، فتقول املصادر: »لقد 
عوجل��ت بعض امللفات املتعلق��ة بالوضع املالي، لكن لم 

حُت��ّل األزمة جذرياً وهذا املوض��وع ال ميكن احلديث عنه 
بش��كل مفصل وه��و يعود الى قرار رئيس تيار املس��تقبل 
س��عد احلريري، لكن ه��ذا امللف ترك ويترك انعكاس��ات 
س��لبية على الواقع الش��عبي وال بّد من البحث في كيفية 

معاجلته«.
التحالفات والعاقات السياسية

لك��ن م��اذا ع��ن التحالف��ات والعاق��ات ب��ن »تيار 
املس��تقبل« وبقي��ة الق��وى السياس��ية واحلزبي��ة؟ وهل 
حسم القرار في كيفية تشكيل هذه التحالفات وخصوصاً 

في االنتخابات املقبلة؟
توضح املص��ادر القيادية في »تيار املس��تقبل« أنه 
»قد يكون من الس��ابق ألوانه حتدي��د طبيعة التحالفات 
السياس��ية واحلزبية ف��ي االنتخابات النيابي��ة املقبلة، 
وال س��يما ف��ي ض��وء القان��ون االنتخابي اجلدي��د القائم 
على أس��اس النس��بية والدوائر اخلمس عشرة والصوت 
التفضيلي، فحتى اآلن لم حُتَس��م التحالفات في املناطق 
والدوائ��ر، والبح��ث ال ي��زال قائم��اً مع مختل��ف األطراف 
والش��خصيات، وهناك عوامل عديدة س��يكون لها تأثير 
مباش��ر ف��ي اللوائ��ح الت��ي ستش��كل ف��ي ظ��ل حتديات 
القانون اجلديد، ألن أية حتالفات ستأخذ باالعتبار مدى 
ق��درة احلليف أو الش��ريك ف��ي الائح��ة االنتخابية على 
جتيير أكبر ق��در ممكن من األصوات لائح��ة في دائرته، 
إضافة إل��ى دور احللي��ف العملي وموقع��ه على األرض 

واالمكانات التي سيضعها بخدمة املعركة االنتخابية«.
وتؤك��د املص��ادر القيادي��ة ف��ي التيار: »حت��ى اآلن 
ل��م يت��م االتف��اق م��ع أي��ة جه��ة سياس��ية أو ش��خصية 
سياسية لتشكيل لوائح مشتركة وإن كانت هناك أسماء 
ش��خصيات سسياس��ية أو اقتصادية بدأت تبرز في أفق 
املعركة االنتخابية، لكن ذلك ال يعني أن األمور حس��مت، 
ألن��ه ال يزال هن��اك وقت كبير يفصلنا ع��ن املعركة، كذلك 
حتت��اج التحالف��ات لدراس��ة دقيق��ة ف��ي ظ��ل الظ��روف 

السياسية املتغيرة«.
وتؤك��د املص��ادر »أن العاقة مع مختل��ف التيارات 
اإلس��امية في لبنان ال ت��زال قائمة ومس��تمرة وال يوجد 
حت��ى اآلن أي موق��ف نهائي منه��ا، وكل ما يق��ال في هذا 

املجال سابق ألوانه وعلينا االنتظار بعض الوقت«.
السياس��ية  األوض��اع  ص��ورة  اتض��اح  وبانتظ��ار 
والش��عبية، س��واء بالنس��بة إلى األوض��اع الداخلية أو 
اخلارجي��ة، فإن »تيار املس��تقبل« س��يكون أمام ورش��ة 
كبيرة من أجل اس��تنهاض قواعده الش��عبية والتحضير 
الكام��ل للمعركة االنتخابية املقبل��ة، لكن رغم ما تعرض 
ل��ه التيار من انتكاس��ات في الس��نوات املاضي��ة، فإنه ال 
يزال أحد أكبر التيارات السياس��ية والشعبية في معظم 
املناطق اللبنانية، وسيكون أحد الاعبن األساسين في 

االنتخابات النيابية املقبلة.{
قاسم قصير

د. الحوت: إلخراج الجيش من المزايدات
 ومساعدته على تنقية صفوفه

ش��دد النائب عماد احل��وت، في مقابلة إذاعية، على أن اجليش »يش��كل مؤسس��ة ضامنة لوجود 
لبن��ان واس��تقراره ينبغ��ي إخراجها م��ن أن يكون موض��وع مزايدة ب��ن اللبنانين، واحل��رص عليها 
من خال حتصينها من التوريط مبمارس��ات ليس��ت من ش��يمها. لذا فإن من واج��ب احلكومة والقوى 
السياس��ية واملواطن��ن، مس��اعدة اجليش عل��ى تنقي��ة صفوفه من أي ممارس��ة تخرج ع��ن املناقبية 
العس��كرية الس��ليمة، وهذا يس��تدعي إجراء حتقيق ش��فاف تعل��ن نتائجه حتى يطمئ��ن املواطن بأن 
جيشه الذي يحب ملتزم باملؤسسية ومعايير حقوق اإلنسان، واخلضوع للمساءلة كسائر مؤسسات 

الدولة«.
ورأى أن »ط��رح التنس��يق م��ع النظ��ام الس��وري يعود حلاج��ة النظ��ام لتعومي نفس��ه بن يدي 
املفاوض��ات ب��ن )الرئي��س األميرك��ي دونالد( ترام��ب و)الرئيس الروس��ي فادميير( بوت��ن، إضافة 
ال��ى أن مناخ االتفاقات السياس��ية الثنائي��ة في لبنان جعل الفريق احلليف للنظام الس��وري، يظن أن 
باستطاعته احلصول على مزيد من التنازالت واملكتسبات، وأظنه سيفشل في ذلك«، معتبراً أن »احلل 
يكون بتنظيم هذا اللجوء )الس��وري( وفق معايير أمنية وإنس��انية س��ليمة، والسعي لتأمن عودتهم 
اليوم قبل الغد بضمانة األمم املتحدة وليس بضمانة نظام مارس القتل بحق شعبه دون تردد، وقطعاً 

ليس عن طريق تطبيع العاقة معه«.
وق��ال إن »الس��جال حول التدخ��ل بالقض��اء ليس هو الس��بب بفق��دان املواطن الثق��ة باحلكومة 
وبالقض��اء، وإمنا ع��دم القيام بإجراءات تصحيحية هو الس��بب. فنحن نرى إش��كاالً ف��ي التعامل مع 
املوقوفن وال يعلن عن إجراءات حملاس��بة املخطئ ومنع تكرار اإلرباك، ونرى تدخاً سياسياً بالقضاء 

وال نرى اجراءات من التفتيش القضائي لوقف هذه التدخات«.
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جيش األسد وميليشياته تهاجم مقاتلي المعارضة جنوب شرق البالد

هل ستقوم تركيا بعملّية عسكرية في عفرين؟

ق��ال مقاتل��ون م��ن املعارض��ة الس��ورية إن القوات 
احلكومي��ة الس��ورية وفصائل مس��لحة تس��اندها إيران 
ش��ّنوا هجوماً على ق��رى بدوية في جنوب ش��رق الباد 
االثن��ن؛ إلح��كام قبضته��ا عل��ى مس��احة شاس��عة من 

الصحراء متتد حتى احلدود مع العراق. 
وقال مقاتل��و املعارضة إنهم تعرض��وا لهجوم عند 
الفج��ر ف��ي منطق��ة صحراوي��ة قليلة الس��كان تق��ع إلى 
الش��رق من مدينة الس��ويداء، التي تس��يطر عليها قوات 
موالية للحكومة الس��ورية، وتس��كنها أغلبية من األقلية 

الدرزية.
وش��مل الهجوم اجلوي والبري املدعوم بقوة جوية 
روس��ية ثماني قرى من تل أصفر وحتى تلول الش��هيب، 
وه��ي مناط��ق انت��زع اجليش الس��وري احل��ر املعارض 
الس��يطرة عليها م��ن تنظيم الدول��ة في نهاي��ة آذار، بعد 
أن تقهق��ر التنظي��م إلعادة ترتي��ب صفوفه على مس��افة 
أبع��د إلى الش��مال. وق��ال محم��د عدنان، وه��و متحدث 
باس��م جي��ش أح��رار العش��ائر، وه��ي إح��دى جماعات 
املعارض��ة املس��لحة تتأل��ف م��ن مقاتل��ن م��ن القبائ��ل 
وتنش��ط ف��ي املنطق��ة احلدودية م��ع األردن: »ه��ذا أكبر 
هج��وم من قبل النظ��ام وميليش��ياته اإليرانية على قرى 
ريف السويداء الشرقية. اسُتخدمت كافة أنواع األسلحة 
طي��ران ومدفعية وصواريخ وهجوم بري في هجوم غير 
مس��بوق«. وأض��اف: في الس��نوات التي س��يطرت فيها 
داعش على هذه املناطق لم يحدث أي نوع من االشتباك، 
ول��م يهجم النظام عليهم«. في وقت الحق، قال عدنان إن 
اجليش متكن من الس��يطرة على س��بع ق��رى على األقل. 
وجاء في بيان للجيش أنه اس��تعاد الس��يطرة على عدة 

بلدات وقرى في ريف السويداء الشرقي.
قبائل بدوية

تقط��ن قبائل بدوي��ة املناط��ق الصحراوي��ة املمتدة 

توح��ي احلش��ود العس��كرية التركية ف��ي الطرف 
املقابل لعفرين وإدلب الس��وريتن بأنها تنتظر الساعة 
الصف��ر، خاص��ة أن التصريحات التركي��ة -على أعلى 
املستويات- تؤكد أن هذه العملية باتت مسألة وقت ال 
أكثر، بل إن الصحافة التركية استبقت العملية فأطلقت 
عليها اس��م »س��يف الفرات«، رمبا تيمن��اً بعملية »درع 
الف��رات« التي باتت تركيا تقول إنه��ا لم حتقق أهدافها 

كاملة.
ورغ��م التأكيد التركي أن ه��ذه العملية أكيدة، فإن 
ثمة أسئلة كثيرة عن أسبابها وأهدافها ومداها، واألهم 
عن مواق��ف القوى وال��دول املعنية باألزمة الس��ورية، 
وال سيما روسيا التي تش��هد عاقاتها مع تركيا تفاهماً 
كبيراً على وقع محادثات أستانا واتفاق مناطق خفض 
التوت��ر، مقاب��ل التوت��ر م��ع اإلدارة األميركي��ة بس��بب 

مساندتها ودعمها للكرد السورين.
ملاذا عفرين؟

باق��ي  ع��ن  جغرافي��اً  معزول��ة  عفري��ن  أن  رغ��م 
الكانتونات الكردية في سوريا )أي كوباني واجلزيرة(، 
فإنه��ا حتتل أهمي��ة اس��تراتيجية كبيرة في املش��روع 
الكردي، نظراً إلى أنها تش��كل اجلسر اجلغرافي لوصل 
هذا املش��روع بالبحر األبيض املتوسط إذا ما أتيحت له 

الظروف، كما صرح بذلك العديد من املسؤولن الكرد.
 وهو في نفس الوقت يش��كل هاجس تركيا الدائم، 

ه��ذه  مث��ل  حتقي��ق  إن  إذ 
األمور  س��ُيخرج  اخلط��وة 
وُيصب��ح  س��يطرتها  ع��ن 
الك��ردي املنش��ود  الكي��ان 
واقعاً عل��ى األرض، ورمبا 
عل��ى  الفدرالي��ة  تصب��ح 
األزم��ة  تس��وية  طاول��ة 
ف��إن  وعلي��ه  الس��ورية، 
ف��ي  يق��ع  عفري��ن  مصي��ر 
التركي��ة  اخلط��وة  صل��ب 
ألس��باب  وذل��ك  املقبل��ة، 

كثيرة لعل أهمها:
1- أن تركي��ا -الت��ي 
سيطرت على مدينة الباب 

ش��رقي الس��ويداء، وهي 
قبائ��ل تع��ارض س��لطة 
فت��رة  من��ذ  احلكوم��ة 
طويل��ة. ويش��كل العديد 
املعارضة  جماعات  منها 
املس��لحة الرئيسية التي 

تنشط في املنطقة.
تل��ك  يش��مل  وال 
املنطق��ة اتفاق توس��طت 
في��ه روس��يا والوالي��ات 
إط��اق  لوق��ف  املتح��دة 
ف��ي جن��وب غرب  الن��ار 

س��وريا دخل حيز التنفيذ األح��د. وكان االتفاق أول جهد 
إلح��ال الس��ام م��ن جان��ب اإلدارة األمريكي��ة ف��ي عهد 

الرئيس دونالد ترامب.
وفي اجلنوب الغربي، حيث ما زال وقف إطاق النار 
صامداً بشكل عام، قال مقاتلون في املعارضة إن اجليش 
أوق��ف القص��ف اجلوي، لك��ن القص��ف املتقطع مس��تمر 
عل��ى مناطق خاضعة لس��يطرتهم في مدين��ة درعا وفي 
مرتفعات اجلوالن. وق��ال الرائد عصام الريس، املتحدث 
باس��م حتالف اجلبه��ة اجلنوبي��ة املؤلف م��ن جماعات 
معارضة مسلحة يدعمها الغرب: »نحن نرصد خروقات 
النظ��ام بع��دة مواق��ع ف��ي درع��ا والقنيطرة باس��تخدام 

الهاون واملدفعية الثقيلة والغراد«.
ومنذ حزي��ران، كثف اجليش الس��وري املدعوم من 
فصائل مس��لحة تس��اندها إيران قصفه ملناطق تس��يطر 
عليها املعارضة في مدين��ة درعا احلدودية، في محاولة 
للوصول إلى احلدود األردنية. كما أرسل أيضا تعزيزات 
إلى منطقة صحراوية على مس��افة أبعد صوب اجلنوب 
الش��رقي؛ ملن��ع س��قوط املناط��ق الت��ي تفقده��ا الدول��ة 

عبر عملي��ة درع الفرات- ترى أن هدفها األساس��ي من 
عملي��ة درع الفرات لم يتحقق بعد، إذ إن إمكانية وصل 
عفري��ن بش��رقي الف��رات ال ت��زال قائمة، مب��ا أن منطقة 
منبج -ومعها مثلث الش��يخ عيس��ى وتل رفعت- تقع 
حت��ت س��يطرة ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة، وتطل��ع 

األخيرة إلى ربط هذه الكانتونات.
2- أن تركيا -التي أبِعدت بقرار أميركي من معركة 
اس��تعادة الرقة من تنظيم الدولة اإلس��امية- ترى أن 
استعادة الرقة ستؤدي الحقاً إلى توجيه الثقل الكردي 
نحو عفرين، وعليه فإن عملية عسكرية للسيطرة على 
عفرين ستكون خطوة استباقية إستراتيجية ملنع متدد 

املشروع الكردي وقطع الطريق أمامه نهائياً.
لتركي��ا  الس��يطرة عل��ى عفري��ن س��تتيح  أن   -3
مكاس��ب اس��تراتيجية على األرض جلهة ربط مناطق 
ريف��ْي حلب الش��مالي والش��رقي م��ع محافظ��ة إدلب، 
وه��و ما س��يزيد نفوذ تركي��ا ودورها ف��ي مجمل األزمة 
السورية، بل رمبا ترى في ذلك تعويضاً عن خسارتها 

ملعركة حلب لصالح النظام وحلفائه.
سيناريوهات التدخل

تتح��دث الصحاف��ة التركية عن أن عملية »س��يف 
الفرات« ستنطلق بسبعة آالف جندي تركي، فيما يرفع 
البع��ض الس��قف إلى عش��رين ألفاً مبش��اركة الفصائل 
املس��لحة الت��ي ش��اركت ف��ي عملي��ة »درع  الف��رات«، 

اإلس��امية ف��ي ي��د اجليش الس��وري احلر.وقال س��عيد 
سيف، وهو مسؤول في كتائب شهداء أحمد عبده التابعة 
للجيش الس��وري احلر:  »امليليشيات الشيعية اإليرانية 
مس��تمرة في إرس��ال التعزيزات للبادية؛ لتوسيع نطاق 

نفوذهم، ونفعل كل ما باستطاعتنا لردعهم«.
ومتكن��ت الق��وات احلكومية الس��ورية من الوصول 
إلى منطقة قريبة من احلدود العراقية للمرة األولى، بعد 
تقدمه��ا ف��ي مناطق كانت ف��ي يد الدولة اإلس��امية. كما 
طوقت عملي��اً املنطق��ة الصحراوية اخلاضعة لس��يطرة 
اجليش الس��وري احل��ر املمتدة إل��ى احلدود م��ع األردن 
والع��راق والقريبة م��ن حصن التنف، ال��ذي تتمركز فيه 

قوات أمريكية.

معارك بجنوب سوريا
وأعلن��ت املعارض��ة الس��ورية املس��لحة ع��ن قتلها 
العش��رات من اجلن��ود، وإس��قاط طائرة حربي��ة للنظام 
خال استعادتها الس��يطرة على منطقة بريف السويداء 
الش��رقي، بينما قصفت ق��وات النظام أحي��اء بدرعا رغم 

لك��ن الغامض حت��ى اآلن هو م��دى العملي��ة ومراحلها 
واملناطق املس��تهدفة بها، وعاقة كل ذل��ك بالتفاهمات 

اإلقليمية والدولية.
في احلديث عن السيناريوهات املطروحة ال بّد من 

التوقف عند السيناريوهات اآلتية:
1- س��يناريو توس��يع نف��وذ »درع الف��رات«: يرى 
البع��ض أن الهدف األساس��ي لعملي��ة درع الفرات كان 
الوص��ول إلى منب��ج، وقط��ع الطريق نهائي��اً أمام تقدم 
الك��رد في اجتاه عفرين، ولكن مثل ه��ذا األمر لم يتحقق 
لس��ببن: األول هو القصف الروسي الكثيف عام 2016 
ال��ذي ح��ال دون وصول عملي��ة درع الف��رات إلى منبج 
وجعله��ا تتوقف عند مدين��ة الباب. أما الس��بب الثاني 
فهو الدعم األميركي للكرد، وعدم تنفيذ اإلدارة األميركية 
لوعدها بإخراج وحدات حماية الش��عب من منبج رغم 

كل الضغوط والتهديدات التركية.
وف��ي احملصلة؛ ف��إن عملية درع الف��رات لم حتقق 
ه��دف تركيا في حتصن أمنها القوم��ي، كذلك فإن هذه 
العملية مهددة إذا ما أتيحت لقوات سوريا الدميقراطية 
الس��يطرة عل��ى مدين��ة الرق��ة. وعلي��ه يرى ه��ؤالء أن 
اله��دف األساس��ي للتس��خن العس��كري الترك��ي ه��و 
الوصول إلى مثلث منبج/الش��يخ عيسى/تل رفعت، 
انطاقاً من مطار مّنغ الواقع حتت سيطرة قوات سوريا 

الدميقراطية.
2- س��يناريو عفرين: ي��رى البع��ض أن تركيا لن 
حتس بتحقيق ضمان أمنها القومي إال بعد الوصول إلى 
عفرين، والقضاء على نفوذ حزب العمال الكردس��تاني 

وحليفه هناك حزب االحتاد الدميقراطي.
ويس��تدل ه��ؤالء ب��أن احلش��ود العس��كرية على 
احل��دود والتس��خن السياس��ي والعس��كري يتج��اوز 
مس��ألة منبج وحتقيق باقي أهداف عملية درع الفرات 
إلى عملية أوس��ع، حتقق هدفها النهائي بقطع الطريق 
أم��ام املش��روع الك��ردي، وأن مثل هذا األم��ر ال ميكن أن 
يتحق��ق دون الوص��ول إل��ى عفرين التي حتت��ل مكانة 

مصيرية للكرد واستراتيجية لتركيا.
3- سيناريو ما بعد عفرين: ثمة من يرى أن تركيا 

اتفاق إطاق النار الذي وقعته الواليات املتحدة و روسيا 
قبل أيام بتنسيق مع األردن.

وأف��ادت مص��ادر املعارض��ة أن الطائ��رة أس��قطت 
بالقرب من منطقة أم رمم بالبادية الس��ورية، كما أعلنت 
عن تدميرها دبابتن وجرافة عسكرية، وقالت املعارضة 
املس��لحة إن الطائ��رة أس��قطت م��ن قب��ل فصي��ل أس��ود 

الشرقية ضمن »معركة األرض لنا«.
وأف��ادت وكال��ة األنب��اء األملاني��ة أن 32 عنصراً من 
ق��وات النظ��ام الس��وري واملليش��يات املوالية له��ا قتلوا 
خال معارك اس��تعادت فيها قوات املعارضة الس��يطرة 
عل��ى منطق��ة أم رمم وع��دد م��ن الت��ال حولها ف��ي ريف 

السويداء الشمالي الشرقي.
وبحس��ب املصدر فإن املعارك ما تزال مس��تمرة في 
منطقتي الرجم وشيهب وسط غارات روسية على منطقة 
االش��تباكات، مش��يراً إل��ى أن املناطق التي اس��تعادتها 
املعارض��ة تعد مناط��ق اس��تراتيجية في عم��ق البادية 
السورية لقربها من تل محكول الذي يشرف على مناطق 

واسعة.
وكانت فصائل املعارضة )أس��ود الش��رقية وقوات 
الش��هيد أحمد العبدو وجيش  العشائر( اتهمت في بيان 
يوم االثنن قوات النظام واملس��لحن املوالن باس��تغال 
التزامه��ا بالهدن��ة والهجوم عل��ى عدة مواق��ع في بادية 

الشام.
وف��ي غضون ذلك أصيب عدد من املدنين في قصف 
لطائ��رات النظام الس��وري عل��ى درعا،  وش��مل القصف 
أحياء عدة بدرعا، حيث استخدمت قوات النظام البراميل 
املتفجرة وقذائف الهاون مما إلى س��قوط عدد من القتلى 

واجلرحى في صفوف املدنين.
وكان اتف��اق وق��ف إط��اق النار في جنوب س��وريا 
ق��د ب��دأ منتص��ف نه��ار أم��س األح��د بالتوقي��ت احمللي 
-ويش��مل محافظات الس��ويداء ودرع��ا والقنيطرة- بن 
املدعوم��ة  النظ��ام  ق��وات  وه��ي:  املتصارع��ة  األط��راف 
مبليش��يات إيراني��ة ومقاتلن من ح��زب الل��ه اللبناني، 
وفصائ��ل املعارض��ة املس��لحة املنضوية ضم��ن اجلبهة 

اجلنوبية.{

تعتقد أن الظروف السياس��ية وامليدانية مواتية لتقوم 
بتحرك أوس��ع يتجاوز عفرين، وأن احلماس��ة التركية 
- الروس��ية لاتف��اق على املناط��ق املنخفض��ة التوتر 
قد تنتج تفاهماً أوس��ع يصل إلى رس��م مصير محافظة 
إدل��ب، خاص��ة أن الطرفن منزعجان م��ن موقف الكرد 

وحتالفهم مع اإلدارة األميركية.
كذل��ك فإن ه��ذا التحالف ب��ات يقل��ق كاً من أنقرة 
وموس��كو وحتى النظام السوري، وبالتالي إن إمكانية 
التفاهم على عملية عسكرية تركية في عفرين كمرحلة 
أول��ى ق��د تفضي إل��ى اتفاق أوس��ع للتحرك مع��اً نحو 
إدل��ب، للقض��اء على نف��وذ القاعدة وباق��ي التنظيمات 
املتش��ددة في هذه املنطقة، وحلماية الهدنة وفق اتفاق 

أستانا.
ويتطلب مثل هذا السيناريو وقوف روسيا والنظام 
السوري وحلفائه على احلياد في مرحلة دخول القوات 
التركية وم��ن معها من فصائل عملية »س��يف الفرات« 

إلى عفرين والسيطرة عليها.
حسابات متداخلة

م��ع تقدم التفاه��م التركي-الروس��ي؛ رمبا ال ترى 
تركيا أن لدى روسيا مشكلة مع عملية تركية مدروسة 
سياس��ياً، خاصة أن العنوان األساس��ي لهذه العملية 
س��يكون مكافح��ة املنظم��ات اإلرهابي��ة، والعمل ضمن 
إط��ار اتفاق التهدئة في املناط��ق املنخفضة التوتر، في 
حن أن املش��كلة األساس��ية هي مع اجلان��ب األميركي 

الداعم لقوات سوريا الدميقراطية.
 ولع��ل التحدي هن��ا هو كيف س��تتعامل تركيا مع 
املوق��ف األميركي، خاصة في ظ��ل التأكيدات األميركية 
ملواصل��ة دع��م الك��رد بالس��اح، وحتولهم إل��ى حليف 
ش��به وحيد ل��إلدارة األميركية في الس��احة الس��ورية، 
التي أصبحت مناطق صراع بن الدول املتصارعة على 

النفوذ.
خلس��ارة  تتع��رض  ال  ك��ي  أخ��رى  جه��ة  وم��ن 
اس��تراتيجية جدي��دة عل��ى غ��رار معركة حل��ب عندما 
خرجت منه��ا خالية الوفاض، إذ إن قط��ع الطريق أمام 
التمدد الكردي في مرحلة ما بعد استعادة الرقة، واحلد 
من التس��ليح األميرك��ي للكرد وخفضه إلى مس��توى ما 
قبل معركة الرقة، يبقى في صلب االستراتيجية التركية 

في املرحلة املقبلة طاملا رأت أن أمنها القومي مهدد.
يبقى القول إن الاعب الكردي، الذي اختبر القتال 
جيداً في كوباني ويتلقى الدعم من اإلدارة األميركية، لن 
يجد أمامه س��وى خيار املقاومة ف��ي عفرين، وهو ما قد 
يجعلها عنواناً جديداً في فصول مأساة األزمة السورية 

التي ما زالت مفتوحة على كل السيناريوهات.{

بقلم: خورشيد دلي
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الوحدة العربّية بين األحالم واألوهام؟
أطلق ش��ريف مكة، احلس��ن بن علي، في الثاني من 
حزي��ران 1916، طلقًة من ش��رفة منزله م��ن بندقيته، ما 
كان مبثابة إعانه انطاق »الثورة العربية الكبرى« ضد 
دولة اخلاف��ة العثمانية. وكان الش��ريف حس��ن قد بدأ 
اتصاالت��ه من بداية العام نفس��ه م��ع بريطانيا العظمى، 
عب��ر معتمدها في القاهرة الس��ير هن��ري مكماهون، وهي 
االتصاالت املعروفة مبراس��ات حسن - مكماهون، التي 
بدأت باس��تعداد الشريف حس��ن لانضمام إلى احللفاء 
في احلرب العاملية األولى، وقيادة ثورة عربية كبرى ضد 
العثمانين، لطردهم من ش��به اجلزيرة العربية، والشام 
الكب��رى، والع��راق، وإقام��ة دولة أو احتاد ل��دول عربية، 
يحكمها ه��و وأوالده، في مقابل االعتراف به خليفة عربيا 

للمسلمن. 
وعل��ى الرغم م��ن مراوغات مكماه��ون، وعدم قطعه 
وعوداً محّددة، إال أن الش��ريف حس��ن مضى في »ثورته 
العربية الكبرى«، وأعلن قيام »مملكة احلجاز الهاشمية«، 
وأعلن نفسه ملكاً عليها في 1916، واستمرت تلك اململكة 
قائم��ًة عل��ى الرغ��م من انته��اء احل��رب العاملي��ة األولى، 
وتطبي��ق اتفاقية س��ايكس – بيك��و، وتقل��ص طموحات 
اخلاف��ة لدى الش��ريف حس��ن، التي انته��ت إلى تعين 
ابنه فيصل ملكاً على العراق حت��ت االحتال البريطاني، 
وتعي��ن ابنه عبد الله ملكاً على إمارة ش��رق األردن حتت 
النف��وذ البريطان��ي أيضاً، بينما مت وضع فلس��طن حتت 

االنتداب البريطاني. 
وبقيت مملكة احلجاز الهاش��مية، حتى عام 1925، 
عندما متّكن امللك عبد العزيز آل سعود الذي  أّسس مملكة 
جن��د، م��ن ضم احلج��از وتكوي��ن مملكة جن��د واحلجاز، 
وغادر الش��ريف حس��ن إلى إم��ارة ش��رق األردن، ومنها 
إل��ى قبرص التي نقله إليها اإلنكلي��ز، بدعوى حمايته من 
تهديد ابن س��عود بالزحف على العقبة، وانتهى أمر شبه 
اجلزي��رة العربي��ة بنجاح ابن س��عود في ضم األحس��اء 
والقطي��ف إلى مملكة جند واحلج��از، وإعان قيام اململكة 

العربية السعودية في  أيلول 1932. 
كانت تلك أولى جتليات »الوحدة العربية«، وبداية 
إرهاص��ات »القومي��ة العربي��ة«، الت��ي انه��ارت  حت��ت 
صخرة االس��تعمارين، البريطاني والفرنسي، واملشروع 
الصهيون��ي ف��ي فلس��طن، والذي ظه��رت ب��وادره بوعد 

بلف��ور ع��ام 1971 م��ن ناحي��ة، والصراع��ات العربية - 
العربية بن الهاشمين في احلجاز، وآل سعود املدعومن 
باحلرك��ة الوهابية ف��ي جند، والتش��رذم العربي عموماً، 

من ناحية أخرى. 
بع��د س��قوط اخلاف��ة العثمانية، وفش��ل مش��روع 
الث��ورة العربي��ة الكب��رى، وخض��وع املنطق��ة العربي��ة 
للتقس��يم أو إعادة الهيكلة، طبقاً للخطوط العريضة التي 
حّددته��ا اتفاقية س��ايكس - بيكو، توارت فك��رة الوحدة 
العربية، أمام تصاعد تيارات النضال الوطني، سعياً إلى 
االس��تقال والتحّرر من ربقة االحتال األجنبي، وتعّددت 
القضايا الوطنية، فكانت هناك القضية الوطنية املصرية 
والسورية والعراقية والفلسطينية، وقضايا دول املغرب 
العرب��ي، وغير ذلك من القضايا الوطني��ة الُقطرية. ولكن 
األم��ور لم تبق على تلك احلال طوي��اً، وكانت البداية في 
أواخ��ر الثاثينات وأوائل األربعينات م��ن القرن املاضي، 
بظه��ور تياراٍت قومي��ة على ي��د مجموعاٍت من الش��باب 
الدارسن في اجلامعة األميركية في بيروت من جنسيات 
عربي��ة مختلف��ة، وش��باب م��ن الدارس��ن ف��ي جامع��ة 
الس��وربون الفرنس��ية، وكان أب��رز تلك التي��ارات حركة 
اإلحياء العربي التي نش��أت في دمش��ق على يد ميش��يل 
عفلق وص��اح البيطار عام 1941، وتط��ّورت إلى حركة 
البعث العربي في عام 1943. وفي الفترة نفس��ها، كانت 
هن��اك حرك��ة مقاوم��ة عربي��ة للمش��روع الصهيوني في 

فلسطن ساهمت في إيقاظ الشعور القومي العربي. 
االس��تعمارية  خبرته��ا  بحك��م  بريطاني��ا،  أدرك��ت 
الطويل��ة، خط��ورة تنام��ي تلك التي��ارات القومي��ة، التي 
ب��دأت تنتش��ر ف��ي املنطق��ة، خصوص��اً مص��ر والع��راق 
وس��ورية ولبنان واألردن واليمن.. وغيره��ا. وفّكرت في 
احتواء تلك التيارات داخل تنظيم رسمي »ميكن متابعته 
والتأثير عليه«، وكان أول من حتّدث في تلك الفكرة وزير 
اخلارجي��ة البريطان��ي، أنتوني إي��دن، في ع��ام 1941، 
ومن هنا، ج��اءت وتبلورت فكرة تأس��يس جامعة الدول 
العربية، وه��و ما مت عام 1945، وضم��ت الدول العربية 
املس��تقلة ف��ي ذل��ك الوق��ت، وهي س��بع: مصر وس��ورية 
ولبنان وشرق األردن والس��عودية واليمن والعراق )22 

دولة حالياً(. 
لم يؤثر تأس��يس جامعة الدول العربية على تنامي 

التي��ارات القومية، فقد تطورت حرك��ة البعث العربي في 
س��ورية إلى حزب البع��ث العربي، ثم إلى ح��زب البعث 
العربي االش��تراكي بعد اندماجه مع احلزب االش��تراكي، 
برئاس��ة أك��رم احلوران��ي. وامت��د نش��اطه إل��ى العراق 
ولبن��ان وفلس��طن واألردن واليم��ن، كم��ا نش��أت حركة 
القومي��ن العرب في أعق��اب نكبة فلس��طن 1948. وبدا 
األم��ر كأن حلم الوحدة العربية اس��تيقظ م��ن جديد، في 
ظ��ل ذل��ك احل��راك التنظيم��ي، على املس��توين الرس��مي 

والسياسي العام.
ولكن، لألسف الشديد، متخضت كل تلك التنظيمات 
عن مجموع��ة من الش��عارات اجلوفاء على ش��اكلة »أمة 
عربي��ة واحدة.. ذات رس��الة خال��دة« و»وح��دة، حرية، 
اشتراكية«، وهي شعارات حزب البعث، ثم جاءت حقبة 
االنقابات العس��كرية الثورية، وكان في طليعتها حركة 
الضب��اط األحرار في مصر في متوز 1952، وبروز زعامة 
جم��ال عب��د الناصر بع��د الع��دوان الثاثي ع��ام 1956، 
وب��دأ يرفع الش��عارات القومية والوحدوي��ة في مواجهة 
وكان��ت  واالمبريالي��ة«،  االس��تعمار  وق��وى  »إس��رائيل 

تنتقل املس��ألة الس��ورية إلى ط��وٍر جدي��د، ُيراد له 
أن يك��ون طور م��ا بعد الثورة، طور تقري��ر مصير ماين 
الس��ورين الذين طردهم النظام الطائفي/االس��تبدادي 
م��ن وطنهم، منذ اس��تهدفهم بحمات قت��ٍل منظمٍة نفذها 
جيش��ه، ل��م تترك له��م غير امل��وت حت��ت ركام منازلهم، 
أو الف��رار إل��ى بل��داٍن ال يقي��م حكامه��ا وزن��اً للقوان��ن 
وحلقوقه��م بش��راً، ولي��س لديه��ا الرغبة ف��ي خدمتهم، 
تفتقر مؤسس��اتهم احلكومي��ة إلى إجم��اٍع وطني، ميكن 
أن يفيدوا منه، باعتبارهم الجئن تقّر القوانن الوضعية 
والش��رائع الس��ماوية بحقوقه��م، وإلى ش��رعيٍة وطنيٍة 
تقبلها األطراف السياسية واحلزبية، وتلزمها مبا تتبناه 

حكومات بلدانها من مواقف.
لو أخذنا لبنان مثاالً، حيث ُيعامل السوريون كأنهم 
أس��رى حرب ل��دى ح��زب الل��ه وامتداداته ف��ي اجليش 
وأجه��زة األم��ن، ومت��ارس عليهم سياس��اٌت ه��ي امتداد 
حلرب احلزب ضدهم، وهو ال��ذي أخرجهم من مواطنهم 

األصلية في سورية، بعد أن غزاها ودمرها. 
ال يعني هذا أن حكومة لبنان ليس��ت مس��ؤولًة ّعما 
يتع��ّرض له الس��وريون من عدواٍن على ي��د جيٍش تابع 
لها، يفترض أنه خاضع إلمرتها، يضع نفسه بتصرفاته 
ض��د مدنين ع��ّزل، ويضعها هي أيضاً ف��ي موقع العداء 
للس��ورين الذي��ن ل��و كان ربع م��ن اعتقله م��ن الجئيهم 
»إرهابي��اً« ملا نعم لبنان يوماً واحداً باألمن واالس��تقرار، 
ومل��ا متّكن جنوده من دخول املخيمات، فضاً عن إلقائهم 
أرض��اً ومتريغ وجوهه��م بتراٍب مغط��ى باحلصى، وهم 

عراة اجلذوع مكبلو األيدي.
يقول ما يجري في لبنان أمرين:

أوالً، م��ن اعت��دوا عل��ى الس��ورين م��ن دون متييز، 
ملجرد أنهم س��وريون، أنهوا سياسة النأي بالنفس التي 
أعلن لبنان الرس��مي التزامه بها حيال الصراع الدائر في 
س��ورية. لذلك، يجب توجيه س��ؤال إلى حكومة الرئيس 
املق��ّدر س��عد احلريري: ع��ن أي ن��أٍي بالنف��س ميكن أن 
نتح��دث من��ذ اآلن، إذا كان ح��زب الل��ه يقتل الس��ورين 
داخل بادهم، وجيش��كم الرس��مي يقتله��م خارجها: في 
مخيم��ات البؤس وامل��وت عقاباً لهم عل��ى رفضهم نظاماً 
مرتبط��اً مذهبياً بإي��ران، هو أقوى ركائزها في املش��رق، 
وأعم��ق اختراقاته��ا السياس��ية والعس��كرية واملذهبية 

للجسد العربي؟

الوح��دة االندماجي��ة املصري��ة - الس��ورية ف��ي 1958، 
وقي��ام اجلمهوري��ة العربية املتحدة ه��ي باكورة التوجه 
العرب��ي القوم��ي الوح��دوي. ولكن، ج��اءت الرياح مبا ال 
تشتهي السفن، وانهارت الوحدة باالنفصال عام 1961، 
وت��وارى حلم الوحدة م��رة أخرى، ولكن املثي��ر أن الفكرة 
ظل��ت قائم��ة في ذه��ن الزعي��م وحوارييه، فق��ام بتطوير 
التنظيم السياس��ي الذي كان قائماً ف��ي مصر وقتها، وهو 
االحت��اد القوم��ي، ليصبح االحت��اد االش��تراكي العربي. 
ووضع له ش��عار حزب البعث العربي االش��تراكي، ولكن 
بع��د تغيي��ر ترتيب كلمات��ه لتك��ون »حرية، اش��تراكية، 
وحدة«. ثم جرت في األنهار العربية مياه كثيرة، وسالت 
ف��ي الصراع��ات العربية - اإلس��رائيلية، وفي الصراعات 

العربية - العربية، دماء زكية غزيرة، وال زالت. 
ويبقى الس��ؤال امللح اآلن، الذي عل��ى األمة العربية 
أن تواجه��ه بش��جاعة، وه��و: أين نحن من حل��م الوحدة 
العربية؟ وهل حتّول إلى مجرد وهم كبير، علينا أن نفيق 
من��ه؟ وذلك بع��د أن نض��ع أمامنا حقائ��ق األوضاع على 

أرض الواقع، وأهمها: 
يحت��ل الع��دّو اإلس��رائيلي كل فلس��طن التاريخية، 
مبا في ذلك القدس الش��ريف واملس��جد األقصى، وأراض 
عربية في س��ورية ولبنان، ويصرح بأن العرب أقرب إلى 

صداقته من أي وقت مضى.
أزم��ة عربية - عربية تتفاق��م يوماً بعد يوم، تضرب 
اخلليج مبجلس تعاونه، وهو املنطقة األكثر أهميًة دولياً 
وإقليمي��اً، ومح��ط أنظار الق��وى الكب��رى وأطماعها، ألنه 
املصدر الرئيس��ي للطاق��ة، وألنه مكمن الث��روات العربية 
ومنظمات��ه،  بجامعت��ه  العرب��ي،  والعال��م 
يق��ف عاج��زاً، متزق��ه الصراع��ات الداخلي��ة، 
اخلارجي��ة،  واالختراق��ات  واالنقس��امات، 
اإلقليمية، والدولية، إلى حد اختراق اجلماعات 
ب��ل  املتطرف��ة،  األيديولوجي��ة  والتنظيم��ات 

واملغامرين املتطلعن إلى السلطة والثروة. 
عالم عرب��ي يزخر بقي��ادات وزعامات، ال 
تخج��ل من تولية وجوهها إلى البيت األبيض، 
واجلال��س عل��ى عرش��ه، باعتب��اره... ُق��ُدس 

األقداس.{

لبن��ان  حي��ال  الضعي��ف  الرس��مي  لبن��ان  ثاني��اً، 
املتحّك��م، ق��رار أن يس��هم بقوٍة ف��ي مرحلة قادم��ٍة تلوح 
تباش��يرها من الصراع الس��وري، تقول تصرفات جيشه 
املفاجئة، وأخبار تركيا واألردن، أنها ستستهدف ماين 
الس��ورين خارج وطنه��م، الذين أت��اح خروجهم فرصة 
النجاة من القتل، والتمسك بقضيتهم، فإن نظموا أنفسهم 
وقّرروا ممارس��ة عمل سياسي منظم ومؤسسي/موحد، 
بقيت الثورة حّية، وإن تراجعت أمام النظام في الداخل. 
للخ��اص م��ن ه��ذا االحتم��ال، ب��دأ عم��ل واس��ع وجّدي 
لتمزيق اخلارج الس��وري وإرهابه، وهو الذي تفيد دالئل 
متنوعة بأنه سيكون ضحّية سياساٍت تريد حتقيق هذا 
الهدف، سواء أعادتهم طائعن خانعن من خال »هدن« 
استس��امية إلى ركام بيوتهم، حيث س��تفرض األسدية 
عليه��م منطاً من العيش املوُت أفض��ل عليه، أو عّرضتهم 
أدواتها لتصفياٍت وماحقاٍت وسياس��اٍت إذاللية تقّوض 
قدرته��م على أن يظل��وا كياناٍت متماس��كٍة تعي نفس��ها 
جزءاً من مجتمع تاريخي، يوّحده االستبداد داخل وطنه، 
ونضالهم للعودة إليه وطناً حّراً خارجه، إن أقام األواصر 
والص��ات املطلوبة ب��ن جزأي��ه، الداخل��ي واخلارجي، 
حافظ على هويته اجلامعة شعباً ثائراً، يرفض األسدية 
وع��ازم على جتاوز محنته، مب��ا لديه من مؤهاٍت فردية 
وجماعي��ة، وروح وطني��ة حّي��ة ال تقب��ل الهزمي��ة. يريد 
األس��د وحزب الله حتويل اجلسم السوري في لبنان إلى 
حالٍة »غجرية«، ليس��ت كياناً سياسياً أو وطنياً، وليس 
له��ا هوية جامعة وقضايا مش��تركة، إن عاد بعضها إلى 
سورية صار عبداً حتت البوط العسكري األمني، وانضم 
إل��ى جم��وع األم��وات م��ن مواطني��ه، وإن بق��ي خارجها 
نب��ذ وقتل عش��وائياً بالرص��اص، أو حت��ت التعذيب في 

»املستشفيات«، مثلما حدث أخيراً في لبنان.
يعتقد البعض أن روس��يا قضت عل��ى جزٍء مهم من 
قوى الثورة، وأنه حان وقت القضاء على حاملها: شعب 
سورية أو ما تبقى منه، فإن جنح جعله جناحه خياراً ال 
بديل له، وقبله العالم. هذه اجلرمية الفظيعة ال يجوز أن 
يش��ارك فيها جيش لبنان، فهي ليست مهمته، وستلحق 
مشاركته فيها ضرراً فادحاً بشعبن شقيقن، ال مصلحة 

لهما في ارتكابها.{

بقلم: عادل سليمان

بقلم: ميشيل كيلو

بصمات ترامب ظاهرة في سورية
بقلم: سالمة كيلة

ظهر تزايد للدور األميركي في س��ورية في األس��ابيع التي تلت اس��تام دونالد ترامب الرئاس��ة 
األميركي��ة. وظ��ل احلوار األميركي الروس��ي راكداً، عل��ى الرغم من كل اآلمال الت��ي ُعقدت على جناح 
ترام��ب ف��ي ما يتعل��ق بعاقته مع روس��يا. لهذا، ظل��ت املش��اركة األميركية في مفاوضات أس��تانة 
وجنيف »خارجية«، حيث تعاملت بوصفها مراقباً. لكنها أوجدت قاعدًة عس��كريًة في منطقة التنف 
على احلدود السورية العراقية األردنية، بعد أن أقامت في فتراٍت سابقة، قواعد في الشمال الشرقي، 
في سياق التنسيق مع »قوات سورية الدميقراطية«. ولقد قصفت قواٍت داعمة للنظام السوري، حن 
تقّدم��ت باجتاه التنف، بعد أن كانت قد قصفت مطار الش��عيرات بصواريخ بعيدة املدى، وأس��قطت 

طائرًة له، ُيقال إنها كانت تقصف »قوات سورية الدميقراطية«.
ضم��ن ذل��ك كله، ما هو املمكن في سياس��ة أميركا جتاه س��ورية؟ يبدو واضح��اً أن أميركا تريد 
تصفي��ة وج��ود »داعش« في الّرقة، وحصره في دير الزور، ورمب��ا التقّدم من اجلنوب لوصل التنف، 
حيث باتت تتمركز في الرقة، وأيضاً رمبا االندفاع للسيطرة على الشرق والشمالي الشرقي، وفرض 
أمر واقع يتمثل في س��يطرة أميركية على جزٍء من س��ورية في مقابل الس��يطرة الروسية على اجلزء 
اآلخ��ر. في هذه املعادلة، يصبح التفاوض األميركي الروس��ي مبنياً على »توازن قوى« في س��ورية، 
وبالتال��ي يجعل املفاوض��ات تبدأ من أس��اٍس مختلٍف عما يج��ري حالياً، حيث تتحّكم روس��يا بكل 
اللعبة. ولقد عّززت من مسار أستانة بدياً من جنيف، وهو املسار الذي يعني فرض »احلل الروسي« 
القائم على بقاء األسد، ومحاولة دمج بعض الكتائب »اإلسامية« في بنية الدولة، على الرغم من أن 
هذا املس��ار تتش��ارك فيه تركيا التي تضغط على الكتائب »اإلس��امية« للمش��اركة، وقبول الشروط 
التي يجري التوافق عليها بن كل من تركيا وروسيا، التي تعني إعطاء تركيا دوراً في السيطرة على 

الشمال الغربي من سورية، وإشراك »جماعتها« في احلل السياسي الروسي.
أمي��ركا حتس��م في العراق، وق��د ظهر أن »داعش« يتاش��ى، ولقد ب��ات التأثي��ر األميركي كبيراً 
هناك، حيث ال بّد من أن يصبح العراق مجال س��يطرٍة أميركيٍة بديلة لس��يطرة إيران. ولهذا، يصبح 
تركيز أميركا على وضع س��ورية، ألنها تقّدمت في حس��م احلرب ضد »داع��ش« في الّرقة، ووضعت 
حدوداً لنشاط قوات النظام السوري، على الرغم من كل التحذيرات الروسية، وتعّزز دورها السوري 
أكثر مما كان، من خال إرس��ال قوات برية وصواري��خ مضادة للطائرات ودبابات. وبهذا، فقد زرعت 
ع��دداً من القواعد العس��كرية، ب� »التحالف« مع »قوات س��ورية الدميقراطي��ة«، وكتائب من اجلبهة 
اجلنوبية، جرى تدريبها في األردن. هذا الوضع ال ش��ك يجعل التفاوض األميركي الروس��ي مختلفاً 

عّما كان في السابق، وبالتالي يفرض شروطاً جديدة.{

السورّيون في لبنان.. شعب بال غطاء
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حصار قطر.. ماذا وراء المطالب البائسة؟!
ف��ي اتس��اع أكثر لامعق��ول العربي؛ ج��اء احلصار 
إل��ى املنط��ق السياس��ي  الرباع��ي لدول��ة قط��ر مفتق��راً 
املعهود في س��لوك الدول، فاملعروف أن الدول تتاقى أو 
تتقاطع مصاحلها بشتى أنواعها )سياسية واقتصادية 
واجتماعية(، والقرار األَولى في حال اخلاف بينها هو ما 

يضمن مصالح كل األطراف.
وال ُيلج��أ إل��ى العاج��ات اجلراحية إال عن��د انعدام 
الف��رص أمام احلل اآلخر؛ ه��ذا إن كانت املطالب معقولة، 
والط��رف ال��ذي ُتَوج��ه اإلج��راءات ض��ده وق��ف بالفعل 

مواقف غير مسؤولة.
واحلقيق��ة أن��ه لي��س هن��اك وض��ع عرب��ي مثال��ي 
وال ش��به مثال��ي يس��مح لنا بالعث��ور على ط��رف عربي 
تخلو سياس��اته من ثغرات، لكن ثمة ف��رق بن أن تكون 
السياس��ات كلها أو كثير منها عبارة عن ثغرات ومواقف 
ضارة، وأن تلجأ الدولة -حتت ضغط حجمها أو موقعها 

إلى مواقف تعالج بها عاقاتها باآلخرين.
 ومن هنا زادت املس��احات الت��ي يغيب عنها املنطق 
والامعق��ول ف��ي الس��لوك العرب��ي احملاِصر ف��ي األزمة 
اخلليجي��ة احلالي��ة، حيث أُعلن��ت املقاطعة ف��ي البداية 
عبر اإلعام والكام الشفوي، حتى اشتكت الدبلوماسية 
القطري��ة قرابة ثاثة أس��ابيع من أنها لم تتس��لم مطالب 

محددة ميكنها أن تتفاوض حولها.
وتتلخ��ص هذه املطالب في إس��كات ص��وت اإلعام 
احلر املدع��وم قطرياً وف��ي مقدمته مؤسس��ة »اجلزيرة« 
عم��اق اإلعام العرب��ي، وإلغ��اء االتفاقيات العس��كرية 
القطرية م��ع تركي��ا، وتقلي��ص العاقات الدبلوماس��ية 
واالقتصادي��ة القطري��ة م��ع إي��ران، والتوق��ف ع��ن دعم 
اجلماع��ات اإلرهابية بدون تفريق بن م��ن ينطبق عليه 
هذا الوصف، ومن ميارس املعارضة السياسية بوسائل 

لم يجِرّمها عاقل وال منصف.
وال أح��د ينكر أن العرف له دوره -حتى سياس��ياً- 
في الربط ب��ن دول عربية كثيرة، وي��زداد هذا في أجزاء 
معينة من العالم العربي، مثل دول اخلليج العربي معاً، 
ومصر والسودان معاً، ودول املغرب العربي كذلك، إال أن 
الع��رف في هذه احلال ُينَتظ��ر أن تكون وظيفته إيجابية 
تق��ّرب وجه��ات النظ��ر، وجتمع األط��راف الت��ي تباينت 

رؤاها.
وإذا كان الع��رف ق��د جتل��ى م��ن قب��ل واضح��اً في 

خصوصية العاقة ب��ن دول مجلس التعاون اخلليجي 
التي كادت تلغي احلدود السياسية أمام مواطنيها؛ فإنه 
هذه املرة لم ينظر إلى قداس��ة املواس��م واملناسبات التي 
متر بالناس، ولم يراع حساس��ية وضع الدول الش��قيقة 

في ظل سياسة دولية تعمل لصالح كل أحد إال العرب.
وح��ن ال تبق��ى للع��رف مكان��ة أو ق��درة عل��ى ح��ل 
املش��كات العالق��ة ب��ن ال��دول، فاحلاك��م بن األش��قاء 
-وغيرهم كذلك- ه��و القانون الدولي؛ كما جرى من قبل 
في اخلاف احل��دودي بن قطر والبحري��ن، حن حكمت 
فيه محكم��ة العدل الدولي��ة مبا رضيه الطرفان وس��ّكن 

اخلافات بينهما.
سقف مطالب احملاِصرين

ال يختلف اثنان على أن س��قف املطالب التي تقدمت 
بها دول احلصار إلى قطر ف��ي هذه األزمة عاٍل جداً، وفي 
تعلي��ق على ه��ذا ذهب بع��ض املتابعن إل��ى أن الطرف 
احملاِصر ال يريد حل النزاع، بل يلجأ إلى سياسة التركيع 
بدالً من التفاهم. ونتس��اءل: ما الس��بب في هذا الس��لوك 

املريب أصاً؟
ل��ي أوَل األم��ر أن االتب��اع احلرف��ي لنصائ��ح  ب��دا 
املختصن في التفاوض السياس��ي برفع س��قف املطالب 
عند التفاوض أكثر مم��ا تريده حتى حتقق ما تريده، هو 
سبب املبالغة في املطلوب من قطر فعله في هذه األزمة. 

إذ تب��دو بع��ض املطالب املقدمة غي��ر ذات معنى في 
س��ياقها أصاً، مثل انتق��اد العاقات اإليراني��ة القطرية، 
في ح��ن تقيم اإلم��ارات مع طه��ران عاق��ات اقتصادية 
أعم��ق  واجتماعي��ة-  اس��تخباراتية  -ب��ل  وسياس��ية 

بكثير، ومث��ل اتهام قطر 
الدول��ة  تنظي��م  بدع��م 
اإلس��امية، في حن أن 
أغل��ب طائرات التحالف 
الت��ي تض��رب التنظي��م 
»قاع��دة  م��ن  تنطل��ق 
العدي��د« األميركي��ة في 
قط��ر، ومن هن��ا نفهم أن 
الغرض م��ن وضع هذه 
املطال��ب ه��و مزاحمتها 
األخ��رى؛  للمطال��ب 

للحصول ولو على احلد األدنى من الشروط األخرى.
واحلقيق��ة أن ه��ذا التفس��ير ل��و صح لكان مدرس��ة 

بائسة في فهم التفاوض وتطبيقه؛ ألنها:
أوالً: ش��روط ومطال��ب أكثره��ا تعجي��زي، وال تقبل 
به دولة ذات س��يادة، واملفاوض يج��ب أن يقدم ما متكن 

مناقشته واحلوار حوله.
ثانياً: جاءت هذه املطالب بعد إحلاح قطري وغربي، 
وهذا يعني أن مقدميها ل��م يكن في نّيتهم تقدميها أصاً، 

مع قناعتهم التامة بأن اخلاف يجب أن يبقى مشتعاً.
ثالثاً: جاءت املطالب متأخرة زمنياً، بحيث سمحت 
للط��رف املف��اَوض أن يأخ��ذ احتياط��ه، ويعال��ج اآلث��ار 
الس��لبية الرئيس��ية الناجتة م��ن احلص��ار، فالتلكؤ في 
تق��دمي املطالب أعط��ى للدبلوماس��ية القطري��ة فرصتها 
الذهبية، بحيث تنشط في مساحات واسعة تركتها دول 

احلصار تلعب فيها وحدها تقريباً.
كم��ا خ��دم ه��ذا التأخ��ر الط��رَف القطري ف��ي تقدمي 
خطاب إعامي مخاصم ولكنه نظيف بدرجة كبيرة، وهو 
ما افتقر إلي��ه الطرف احملاِصر الذي م��أل إعامه بخطاب 

تشهيري يزيد في إشعال احلريق.
وم��ن هنا وجب أن نبحث عن تفس��ير آخر لش��روط 
دول احلص��ار التي طالب��ت قطر بااللتزام به��ا، وفي هذا 
الصدد تردد في بعض التحليات أن الهدف احلقيقي من 
احلملة على قطر هو مترير بعض التغييرات السياس��ية 
ف��ي بعض دول احلص��ار، وقد يكون ه��ذا منطقياً بدرجة 

م��ا، إال أنه يفرض أن تتجه األزمة إلى التهدئة بعد مترير 
هذه التغييرات، وهو ما لم يحدث قط.
اإلنذار بالطاق

وفي محاول��ة البحث عن تعليل آخر لقائمة املطالب 
العربي��ة الرباعية من قطر، ناحظ أنها جاءت مصحوبة 
بإن��ذار بالتطبيق خال عش��رة أي��ام أو اعتبارها ملغاة؛ 
إضاف��ة إل��ى معطى آخ��ر مهم، ه��و أن األط��راف العربية 
احملاِص��رة ه��ددت قط��ر إذا ل��م تلت��زم به��ذه الش��روط 

باملقاطعة أو »الطاق«!
 فقد كتب وزير الدولة للشؤون اخلارجية اإلماراتي 
-في تغري��دة له على تويتر- بأن »الش��قيق )قطر( كان 
م��ن األعق��ل أن يتعام��ل م��ع مطال��ب ومش��اغل جيرانه 
بجدية، دون ذل��ك فالطاق واقع«. كما صرح مصدر آخر 
د مع قط��ر إذا لم تس��تجب ملطالبنا،  قائ��اً: إننا ل��ن نصِعّ

ولكن سنبقي على مقاطعتها.
وق��ّدرت أط��راف احلص��ار أن قط��ر س��تتجه مكرهة 
إل��ى إيران بحك��م اجلغرافي��ا، وهن��ا ميكن ضمهم��ا معاً 
باعتبارهم��ا دوالً منب��وذة ترعى اإلرهاب، وتتس��بب في 
قاق��ل باملنطق��ة. إال أن الدبلوماس��ية القطري��ة وظف��ت 
التاري��خ أكث��ر م��ن اجلغرافي��ا، وقدم��ت تركي��ا حليف��اً 
اس��تراتيجياً له��ا وس��ط بيئ��ة سياس��ية قلق��ة، وتب��دو 
بس��لوكها ومواقفه��ا معادية أكثر مما تب��دو صديقة.وقد 
يعن��ي هذا املوق��ف من قطر وفاة فعلي��ة ملجلس التعاون 
أو جتميداً له، وه��و أمر لم يعد يهم أحداً تقريباً، بل األهم 
ه��و إحال تش��كيل سياس��ي آخر محل مجل��س التعاون 
أوس��ع جغرافياً، ويعادي منو القوى الشعبية والتوجَه 
نحو الدميقراطية واستقال املواقف السياسية العربية، 
ويشمل كل املتفقن مع أجندة دول احلصار، وتبدو آثاره 
على اخلريطة السياسية للمنطقة دون أن نرى بوضوح 

حركته اجلماعية.
وق��د يق��ال إن التش��كيل اإلقليم��ي أو احللف املش��ار 
إلي��ه ليس جدي��داً، بل هو موج��ود بالفع��ل، ويعمل منذ 
س��نوات في مواجه��ة موج��ة التغييرات الت��ي اجتاحت 
بعض األقطار العربية منذ بداية هذا العقد، فما اجلديد؟ 
اجلديد هو أن الهيئات السياس��ية اجلماعية في املنطقة؛ 
ال��دول  وجامع��ة  اخلليج��ي،  التع��اون  مجل��س  مث��ل: 
العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسامي، قد تعطلت وظائفها، 
وص��ار الفاعل الوحي��د تقريباً في سياس��ات املنطقة هو 
ه��ذا احلل��ف اإلقليمي ال��ذي وأد الربيع العرب��ي أو يكاد، 
وق��د تط��ورت وظيفت��ه اآلن بحي��ث أصبح مطلوب��اً منه 
إعادة ترتي��ب املنطقة برمتها بعد العواصف التي جرت، 
وهذا يفرض عليه احتواء أو نبذ الدول غير املنسجمة مع 

املهمة اجلديدة.{

بقلم: عبد الله املجالي 

بقلم: نبيل الفولي

مشاريع قطرية جديدة لدعم قطاع غزة

قطر تشكل لجنة لتعويض المتضررين من الحصار

 جّدد رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة محمد 
العمادي تأكيد »وقوف دولة قطر مع الشعب الفلسطيني 

في ظل الظروف احلالية واحلصار اجلائر على قطر«.
وقال العمادي -على هامش توقيعه لوحة جدارية 
ألمير قطر الش��يخ متيم ب��ن حمد آل ثاني رس��مها أطفال 
غ��زة: »نح��ن م��ع الش��عب الفلس��طيني، وس��وف نقوم 
بتوقيع عقود جديدة ملشاريع جديدة خال هذه الزيارة، 

كما سنفتتح العديد من املشاريع القطرية في القطاع«.
الش��عب  لتثبي��ت  »باملهم��ة«  زيارت��ه  ووص��ف 
الفلس��طيني، والتأكيد لهم أن قطر ل��ن تتخلى عنهم ولن 
تترك الش��عب الفلس��طيني، وسوف تس��تمر في دعمهم. 

أعل��ن النائ��ب الع��ام القط��ري علي ب��ن فطيس 
بالتعويض��ات  للمطالب��ة  جلن��ة  تش��كيل  امل��ري 
للقطاعن العام واخلاص بسبب احلصار املفروض 

على قطر.
وق��ال امل��ري في مؤمت��ر صحفي ي��وم األحد إن 
جلنة التعويضات ه��ي اللجنة املركزية الس��تقبال 
القضاي��ا من متض��رري احلصار، وس��تضم ممثلن 

عن وزارتي اخلارجية والعدل.
وأوضح أن اللجنة ستتلقى القضايا من مختلف 
األطراف املتضررة وستدرسها لتحديد الطريقة التي 
س��تجري بها معاجلة كل قضية، وأشار إلى أن تلك 
القرارات ستحال بحس��ب االختصاص إلى القضاء 

احمللي أو اخلارجي في أي منطقة بالعالم.
ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن املري قوله 

وأثن��ى العمادي على التضامن الفلس��طيني مع قطر، في 
ظ��ل احلصار اجلائر وغي��ر املبرر عليها، مضيف��اً أن »كل 

الشعوب احلرة متضامنة مع قطر«.
ووص��ل العمادي ونائب��ه إلى قطاع غ��زة في زيارة 
ه��ي األولى من��ذ بدء األزم��ة اخلليجي��ة عب��ر معبر بيت 
حانون )إيرز( لتفقد املش��اريع القطرية في غزة وافتتاح 

أخرى، وستستمر الزيارة عدة أيام. 
وتنف��ذ اللجن��ة القطري��ة إلع��ادة إعم��ار غ��زة ع��دة 
مش��اريع في إط��ار منحة األمي��ر الوالد الش��يخ حمد بن 
خليف��ة آل ثان��ي، باإلضاف��ة إل��ى مجموع��ة م��ن املن��ح 

األخرى.{

إن اللجن��ة س��تواصل عمله��ا حتى في ح��ال انتهاء 
األزم��ة احلالي��ة، وأك��د أن »الف��رق ب��ن السياس��ة 
والقان��ون ه��و أن السياس��ة متقلبة بينم��ا القانون 
يجن��ح إلى الدميومة واالس��تمرار، كم��ا أنه حتى لو 
تعدلت األوضاع السياسية سيظل الضرر قائماً على 

املتضررين من التجار والطاب ورؤوس األموال«.
وذكر النائب العام القطري أن تعويض الطاب 
القطري��ن مل��ا حلق به��م من ضرر س��يحمل أش��كاالً 
مختلفة، وذلك بحس��ب ما س��تصل إلي��ه اللجنة مع 
جامع��ات دول احلصار، أو اجلامعات العاملية التي 
لها ف��روع ف��ي دول احلصار، س��واء كان باملقاضاة 
أو التعويض امل��ادي أو تعويض عن الضرر بإعادة 
تس��جيلهم وقبولهم، مؤكداً أن قطر ل��ن تدخر جهداً 

في رعاية أبنائها وإيجاد حلول مناسبة لهم.{

ملخاطبة العالم؟
سفير دولة اإلمارات في لندن سليمان املزروعي 
أجاب عن هذا في مقال له نش��ره في إحدى الصحف 

البريطانية.
أن(  أن  )س��ي  موق��ع  وف��ق  املزروع��ي  يق��ول 
العرب��ي: »إن عل��ى غي��ر الناطق��ن باللغ��ة العربية 
معرف��ة أن اجلزي��رة باللغ��ة العربي��ة مختلف��ة عن 
اجلزي��رة باللغ��ة اإلجنليزية، اجلزي��رة العربية لها 
تاري��خ بالتحري��ض والتروي��ج لإلره��اب«. وتابع: 
»قام��ت أيضاً )اجلزيرة( بب��ث أيدولوجيات خطيرة 
عل��ى امتداد العال��م العربي، رجال دين اس��تخدموا 
ه��ذه القناة لنش��ر دع��وات الغتيال س��فراء وفنانن 
أوروبي��ن.. يوس��ف القرض��اوي الزعي��م الروح��ي 
جلماعة اإلخوان املسلمن، اس��تخدم برنامجه على 
قناة اجلزيرة ليدعو إلى محرقة ثانية ضد اليهود«.

للقاع��دة  بوق��اً  أصبح��ت  »القن��اة  وأض��اف: 
وجبهة النصرة وحماس وحزب الله وحركة اجلهاد 

اإلسامي الفلسطينية«. 
في الصراع��ات تس��تخدم الدول كاف��ة أدواتها 
للنيل من اخلصوم، وهي أدوات متوافرة، لكن عليها 
أن تس��تخدم ه��ذه األدوات ب��ذكاء لئ��ا ترت��د وب��االً 

عليها.
كن��ت أمتنى ل��و كان م��ن ضمن الته��م املوجهة 
لقن��اة اجلزي��رة أنه��ا أتاح��ت لش��خصيات إرهابية 
صهيونية فرصة مخاطبة الرأي العالم العربي، من 

باب املهنية وإتاحة املجال للرأي والرأي اآلخر!!{

إغاق قناة اجلزيرة القطري��ة كان أحد املطالب 
ال�)13( التي قدمتها السعودية واإلمارات والبحرين 

ومصر للدوحة، لرفع احلصار التي فرضته عليها.
العواص��م  جمي��ع  بامتع��اض  معرفتن��ا  رغ��م 
العربي��ة، باس��تثناء الدوح��ة، م��ن قن��اة اجلزي��رة 
املشاكس��ة، لك��ن أن يصب��ح إغاقه��ا مطلب��اً علني��اً 
ورس��مياً فهذه س��قطة تدل على ضعف دبلوماسية 
دول احلص��ار؛ فأي هاو ف��ي علم العاق��ات الدولية 
يعرف أن مطلباً كهذا لن يقبله الغرب الذي يرفع من 
قيمة حرية التعبير، كما لن تقبله أي منظمة حقوقية 

في العالم.
مطل��ب إغاق قن��اة اجلزي��رة كان بس��بب أنها 
حت��ض على اإلره��اب، وأنه��ا اس��تخدمت كمنصات 
دول  تق��ول  هك��ذا  العال��م،  ملخاطب��ة  لإلرهابي��ن 

احلصار.
حت��ى هن��ا ه��ذه الته��م غامض��ة ومبهم��ة، فما 
اإلره��اب ال��ذي حرضت علي��ه قناة اجلزي��رة؟ ومن 
ه��م اإلرهابي��ون الذين فتحت له��م القناة شاش��تها 

جريمة »الجزيرة« من وجهة نظر إماراتّية

امللك سلمان وحلفاؤه
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ماذا لو طّبعت أنظمة العرب عالقاتها مع الصهاينة؟

عباس يفشل في إقناع القاهرة بمطالبه 
ويشكو إعالم دحالن

قتلى بهجوم للمعارضة
على حاجز للنظام بريف حماة

االحتالل اعتقل 84 فلسطينّية
منذ بداية عام 2017

تطالعن��ا وس��ائل اإلع��ام املختلف��ة عل��ى م��دى 
األيام بنش��اطات تطبيعية بن أنظمة عربية والكيان 
الصهيون��ي، وبزي��ارات مثقفن وكتاب ع��رب للكيان 
الصهيون��ي. وتنقل لنا أخبار النش��اطات الصهيونية 
في بلدان عربية، خاصة ضمن مؤمترات ُتعقد في هذه 
البل��دان ويدعى له��ا مختصون صهاين��ة وإعاميون 
ومس��ؤولو أمن. وهذه الوسائل ال تبخل علينا بتحليل 
األض��رار التي ميك��ن أن تلحق بالقضية الفلس��طينية 
نتيجة هذه النشاطات. ومن املاحظ أن التباكي على 
مكان��ة القضية وفير، وبث مش��اعر احلزن واأللم على 
شعب فلس��طن مرّكز. وفي أغلب األحيان ال تقوم هذه 
الوس��ائل بدورها التوع��وي الضروري إلبق��اء جذوة 
رفض الشارع العربي للصهاينة مشتعلة. هي نفسها 
متالئ األنظمة العربية املطبعة وتستضيف املطبعن 
من الكتاب واملثقفن واملسؤولن السابقن والاحقن، 

أك��دت مص��ادر دبلوماس��ية مصري��ة فش��ل زي��ارة 
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى القاهرة 
األح��د املاضي، ف��ي حتقيق األه��داف التي س��عى إليها، 
خصوص��اً في ضوء م��ا أثير عن إلغ��اء الزي��ارة من ِقبل 
مصر ثم العودة مرة أخرى بعد اتصاالت من وس��طاء في 

السلطة.
وقال��ت املص��ادر إن القاهرة رفض��ت مطالب عباس 
اخلاصة بوقف االتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بن حركة 
»حم��اس« والقيادي املفص��ول من حركة »فت��ح« محمد 
دحان، ومصر، الذي يقضي بفتح معبر رفح بصفة شبه 
دائمة. وأوضحت أن القاه��رة رفضت مطلباً آخر لعباس 
بتس��ليم إدارة اجلانب الفلس��طيني ملعب��ر رفح للحرس 
الرئاس��ي التابع له في حال اتخاذ قرار بتش��غيل املعبر، 
وفق��اً التفاق القاهرة عام 2014، بدالً من تس��ليمه ألفراد 
تابع��ن لدح��ان في إط��ار التفاهم��ات الت��ي توصل لها 
وفد »حم��اس« الذي زار القاهرة مطل��ع حزيران املاضي 

برئاسة مسؤول احلركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
وخ��رج البيان اخلتامي لزيارة عباس عبر املتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة املصرية، السفير عاء يوسف، من 
دون اإلش��ارة ألي حديث بش��أن املصاحلة الفلسطينية، 
وهي احملور األبرز لزيارة الرئيس الفلسطيني، في إشارة 

واضحة لعدم التوصل إلى أي اتفاق بشأنها.
وأوضحت املصادر أن الط��رف املصري أبلغ عباس 
بأن الباب مفتوح أمامه للدخول في اتفاق واس��ع يشمل 
إج��راء  إل��ى ح��ن  الفلس��طيني،  الش��أن  دح��ان إلدارة 
انتخابات املجلس التش��ريعي والرئاسة، وهو ما رفضه 
الرئيس الفلس��طيني، مش��دداً على عدم وج��ود أي صفة 
لدح��ان لك��ي يكون ممث��اً ف��ي أي اتفاق��ات، مؤك��داً أن 
املعن��ي الوحيد بإدارة الش��أن الفلس��طيني هو الس��لطة 

الفلسطينية ورجالها.

أفاد مراس��لون بأن مسلحي املعارضة السورية 
ش��نوا هجوماً على حاجز لقوات النظ��ام في املنطقة 
وأوقع��وا قتل��ى وجرحى ف��ي صفوفها، بينما ش��نت 
ق��وات النظ��ام غ��ارات عل��ى املنطقة أوقع��ت جرحى 

بصفوف املدنين.
ف��ي  املراس��لون ع��ن مص��ادر عس��كرية  ونق��ل 
املعارض��ة الس��ورية املس��لحة قوله��ا إن مقاتليه��ا 
أوقع��وا قتل��ى ومصاب��ن واس��تولوا عل��ى أس��لحة 
وذخائر خال هجوم شنوه على حاجز لقوات النظام 

شمال قرية حربنفسه.
وأض��اف أن ع��دداً م��ن املدني��ن بينه��م نس��اء 
وأطفال أصيبوا ودمرت منازل بغارات ش��نها طيران 
النظام على قريتي طلف وحربنفس��ه في ريف حماة 

اجلنوبي.
من جانبها، قالت وكالة »سانا« الرسمية لألنباء 
إن اجلي��ش أحبط هجوماً على محط��ة الزارة لتوليد 
الكهرب��اء في ري��ف حم��اة اجلنوبي، وقت��ل وأصاب 

عدداً من املهاجمن.
وفي س��ياق آخر، قالت هيئة حترير الش��ام إنها 
اعتقلت مس��لحن يتبعون لتنظيم الدولة اإلسامية، 

قال مركز »أس��رى فلس��طن« للدراس��ات، إن قوات 
االحت��ال اإلس��رائيلي اعتقلت في النص��ف األول من عام 

2017 اجلاري، 84 سيدة وفتاة فلسطينية.
وأف��اد املرك��ز احلقوقي في بي��ان له ي��وم األربعاء، 
بأن تس��ع ح��االت اعتقال متت بح��ق فتي��ات قاصرات؛ 
أصغرهن آي��ة بال عمرو )14 عاماً( م��ن القدس، بتهمة 
محاولة تنفيذ عملية طعن، وماك الغليظ )14 عاماً( من 

مخيم اجللزون شمالي رام الله.
وأش��ار إلى أن االعتقاالت بحق الفلسطينيات طالت 
ش��قيقتن من قطاع غ��زة على معبر بي��ت حانون، خال 
توجههما للعاج في مستش��فيات الضف��ة الغربية؛ قبل 

أن ُيطلق سراحهما في ما بعد.
واعتقل��ت قوات عدداً م��ن الفتيات وه��ّن جريحات، 
بعد إط��اق النار عليهّن خال االعتق��ال بتهمة محاوالت 

وقطع��اً من هذه الوس��ائل من ال يريد إغض��اب الكيان 
الصهيون��ي وأمي��ركا طمع��اً في مغ��امن قد تأت��ي بها 
األيام. ويش��كل رضا الكيان وأميركا مكسباً اقتصادياً 

ومالياً جيداً إن لم يكن اليوم فغداً.
أبكار نزعات التطبيع

م��اذا ميك��ن أن يحص��ل للقضية الفلس��طينية إذا 
طبع��ت األنظمة العربية أو لم تطبع؟ إذا اس��تعرضنا 
املواقف الرس��مية العربي��ة عبر الزمن فلن نس��تطيع 
أن ننك��ر أن هذه األنظمة قدمت مس��اعدات مالية جمة 
للشعب الفلس��طيني، ووقفت مع القضية الفلسطينية 

في احملافل الدولية وفي ردهات املؤمترات واألروقة.
حت��ت  -ال��رازح  الفلس��طيني  الش��عب  حص��ل 
االحت��ال- على مس��اعدات مالية س��اهمت جزئياً في 
مس��اعدته عل��ى العي��ش، وكذل��ك قدم��ت دول عربية 
مس��اعدات مالي��ة لوكال��ة غ��وث وتش��غيل الاجئن 
وف��ي  الفلس��طينين. 
أوقات أخ��رى، قدمت دول 
عربية مثل مصر وسوريا 
واجلزائر وليبيا مساعدات 
عسكرية وأمنية للفصائل 
قتاله��ا  ف��ي  الفلس��طينية 
ض��د الكي��ان الصهيوني، 
لكن املساعدات العسكرية 
بقي��ت محدودة ج��داً وفي 
اس��تفزاز  ع��دم  ح��دود 

االنتقام الصهيوني.

ولفتت املصادر إلى أن عباس شكا لوزير اخلارجية 
املصري، سامح شكري، خال لقائه به قبل لقاء الرئيس 
املص��ري عب��د الفت��اح السيس��ي، الهجوم ال��ذي وصفه 
»بغير الشريف« الذي يتعرض له من ِقبل بعض وسائل 

اإلعام املصرية املمّولة من دحان.
وكان املتحدث الرس��مي باس��م الرئاس��ة املصرية، 
الس��فير عاء يوس��ف، قد أعل��ن أن الرئيس الفلس��طيني 
اس��تهل اللقاء بتأكيد حرصه املستمر على لقاء السيسي 
والتش��اور مع مص��ر، خصوصاً في ظ��ل دورها احملوري 
احلق��وق  ع��ن  الدف��اع  وف��ي  املنطق��ة  ف��ي  والتاريخ��ي 
الفلس��طينية. وأض��اف ف��ي بي��ان ص��ادر عن الرئاس��ة 
املصري��ة، أن اللق��اء ش��هد اس��تعراضاً آلخ��ر تط��ورات 
القضية الفلس��طينية وس��بل إحياء عملية الس��ام، وأكد 
السيس��ي موق��ف مص��ر الثابت وس��عيها للتوص��ل إلى 
ح��ل عادل وش��امل يضمن حق الفلس��طينين ف��ي إقامة 
دولتهم املس��تقلة على حدود الرابع م��ن حزيران 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر يوس��ف أن السيس��ي أكد أهمي��ة دفع اجلهود 
الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيراً 
إلى أن مصر س��تواصل جهودها الس��تئناف املفاوضات 

بن الطرفن الفلسطيني واإلسرائيلي.
إل��ى ذلك، توقع��ت املص��ادر املصرية إق��دام عباس 
على تش��ديد احلصار الذي تقوم به السلطة الفلسطينية 
على قط��اع غزة، ف��ي محاول��ة إلجبار حرك��ة »حماس« 
التي تدير القطاع على الرضوخ ملطالب السلطة. وتشهد 
العاقات بن »حماس« ومصر حتسناً غير مسبوق بعد 
تفاهمات أجرتها احلركة مع ش��خصيات محسوبة على 
دح��ان، تضّمنت عودة رجاله إلى القطاع، ومش��اركتهم 
ف��ي إدارته، وهو م��ا مّتت بلورته خ��ال زيارتن لوفدين 
م��ن »حم��اس«، أحدهم��ا زار القاه��رة مل��دة تس��عة أيام 
وترأس��ه الس��نوار، واآلخ��ر م��ا زال ي��زور 
القاه��رة، برئاس��ة عضو املكتب السياس��ي 
للحركة، روحي مش��تهي. هاتان الزيارتان 
أس��فرتا عن مجموع��ة من اإلج��راءات على 
األرض، أبرزه��ا إعان احلركة إقامة منطقة 
عازل��ة بعم��ق مائ��ة مت��ر بط��ول الش��ريط 
احل��دودي مع مصر، كما قام��ت القاهرة من 
جانبها بإمداد قطاع غزة بنحو مليوني لتر 
من السوالر حلل أزمة الكهرباء والوقود في 

القطاع.{

بينهم ما يس��مى بوالي التنظيم في الشمال السوري 
ويدع��ى أبا القعق��اع اجلنوب��ي، وذلك خ��ال عملية 
أمنية واسعة نفذتها قوات الهيئة في مناطق مختلفة 

من محافظة إدلب.
ونقل��ت وكال��ة الصحاف��ة الفرنس��ية ع��ن مدير 
العاق��ات اإلعامي��ة ف��ي هيئ��ة حتري��ر الش��ام ف��ي 
إدلب )عم��اد الدين مجاهد( أنه بع��د رصد حتركات 
مش��بوهة لعناص��ر تنظي��م الدول��ة ضم��ن الش��مال 
الس��وري، اعتق��ل أكث��ر م��ن مئ��ة عنصر م��ن أمنيي 
التنظي��م، بينهم املس��ؤول األمني الع��ام للتنظيم في 

مدينة إدلب.
وشهدت املدينة انتش��اراً كثيفاً لعناصر ملثمن 
تابع��ن لهيئ��ة حتري��ر الش��ام، نصب��وا حواجز في 
الشوارع والس��احات الرئيسية، وفتش��وا السيارات 

والتدقيق في هويات املارة.
كم��ا تزامنت ه��ذه اإلجراءات املش��ددة مع حملة 
توقي��ف مماثل��ة جرت في بل��دة س��رمن الواقعة في 
ريف إدلب الشرقي، ونتج من العملية، وفق مجاهد، 
الس��يطرة على مراك��ز للتنظيم وضب��ط مبالغ مالية 

و»عشرات العبوات واألحزمة الناسفة«.{

تنفيذ عملية.
وبن املرك��ز احلقوقي أن محاك��م االحتال أصدرت 
4 ق��رارات اعتقال إدارية بحق أس��يرات من��ذ بداية العام 
اجلاري؛ ال ت��زال ثاثة منهن محتج��زات ضمن االعتقال 

اإلداري.
ووصل، وفق إحصائية مركز أس��رى فلسطن، عدد 
األس��يرات الفلس��طينيات ف��ي س��جون االحت��ال ل��� 56 
معتقلة في سجني »هش��ارون« و»الدامون«؛ بينهن 12 

أسيرة مصابات بالرصاص، و11 قاصرات.
س��جون  ف��ي  الفلس��طينين  األس��رى  ع��دد  وبل��غ 
االحت��ال، وف��ق إحصائي��ات حقوقي��ة رس��مية، قراب��ة 
ال�6500 أس��ير موزعن على ما يقارب 22 معتقاً ومركز 
توقيف إسرائيلي؛ من بينهم 350 طفاً قاصراً و11 نائباً 

منتخباً في املجلس التشريعي و500 معتقل إداري.{

من ناحية أخرى، خاضت دول عربية حروباً مع 
الكيان الصهيوني لم تك��ن مخططة، وكانت ارجتالية 
بالقضي��ة  باملتاج��رة  تك��ون  م��ا  وأش��به  وفهلوي��ة 
الفلس��طينية. ش��نت اجليوش العربي��ة البدائية عام 
1948 حرباً على دولة الكيان وفش��لت فيها لكن ليس 
بسبب الفلسطينين، بل ألن اجليوش العربية لم تكن 
مس��تعدة للح��رب ال تنظيم��اً وال تدريباً وال تس��ليحاً، 

وكان عملها اعتباطياً. 
ف��اروق )مل��ك مص��ر حينئ��ذ( زّود جي��ش باده 
بأس��لحة فاس��دة، أما نوري الس��عيد )رئي��س وزراء 
الع��راق( فغّير القي��ادات امليدانية للجي��ش العراقي، 
وعّن قيادات عس��كرية حتمل توصي��ة بالتراجع إلى 
محي��ط ما أصب��ح يع��رف بالضف��ة الغربي��ة، وامللك 
األردني عبد الله األول أمر جيشه باالنسحاب من مدن 
الل��د والرمل��ة والقدس. الش��عب الفلس��طيني لم يكن 
مس��ؤوال عن الهزمية، ولم نتوس��ل إل��ى أحد ليحارب 

بالنيابة عنا.
وعلى العكس، شكل الفلسطينيون جيش اجلهاد 
املقدس، وطلبوا أسلحة من األنظمة العربية، لكن هذه 
األنظمة قدمت ما يرّد العن، ولم تقدم من األس��لحة ما 
ميّكن من القتال الفعلي. وفوق ذلك، أقام الفلسطينيون 
حكومة عموم فلس��طن، وأعلنوا االس��تقال وش��كلوا 
حكوم��ة، لكن مصر قض��ت على احلكوم��ة واحتجزت 
احل��اج أمن احلس��يني الذي كان يقود الفلس��طينين 

آنذاك.

كل هذا مت في أجواء تطبيع عربية مع الصهاينة. 
كان��ت هناك عاق��ات قائمة ب��ن امللك عب��د الله األول 
وصهاين��ة مثل غولدا مائير الت��ي أصبحت في ما بعد 
رئيس��ة لوزراء إس��رائيل. وكذلك قامت هذه العاقات 
بينهم وبن رئيس وزراء العراق نوري الس��عيد وملك 

مصر فاروق.
كان م��ن املنطق��ي إقام��ة عاقات ب��ن الصهاينة 
وأنظمة عربية ألن منشأ الطرفن واحد، وهو االستعمار 
ال��ذي صنع األنظمة العربية وكان -وال يزال- يأمرها 
فتأمتر، وهو الذي أقام الوطن القومي لليهود. ال يتمرد 
العب��د على س��يده خوفاً عل��ى االمتيازات وحس��نات 

احملافظة على احلكم.
الش��عب الفلس��طيني ال عاق��ة ل��ه بح��رب ع��ام 
1967، ول��م يطل��ب من األنظم��ة العربية االس��تعداد 
حل��رب وال خلوض معارك. اخت��ارت األنظمة العربية 
ع��ام 1967 أن تقدم نصراً مجاني��اً للكيان الصهيوني 
مقابل س��فك الدماء العربية، وكان��ت الهزمية النكراء 
الت��ي م��ا زال الش��عب الفلس��طيني -ومع��ه الش��عب 

السوري- يعاني وياتها.
بالكي��ان  معترف��ة  العربي��ة  األنظم��ة  تك��ن  ل��م 
الصهيون��ي وال مطبعة معه في تل��ك الفترة، إال األردن 
ال��ذي احتفظ دائم��اً بعاقات م��ع الصهاينة. من قادة 
العرب من أراد أن يبني أمج��اده على جماجم اجلنود 
العرب، ومنهم من كان يطمح لنقل عرش��ه إلى دمشق 

حتى ولو على حساب القدس والشعب.
لق��د وّرط��ت األنظم��ة العربي��ة نفس��ها وورط��ت 
الش��عب الفلس��طيني. نح��ن ُولدنا مش��ّردين، وُولدنا 
حت��ت االحت��ال وم��ا زلن��ا حتت��ه، وأجيالن��ا تتحمل 

تبعات سوء التصرفات العربية.
لم تكن حرب عام 1973 من أجل ش��عب فلسطن 
أو من أجل حترير فلس��طن، وإمنا كانت من أجل إزالة 
آثار عدوان 1967، فا أزيلت اآلثار وال غاب االحتال. 

بقلم: عبد الستار قاسم

ننت ياهو.. وسامح شكري
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وعل��ى العك��س، فق��دت األنظم��ة العربي��ة املزي��د من 
األراضي، وكان التفاوض مع الصهاينة ثمناً للخروج 

من أراٍض مت احتالها في تلك احلرب.
وبس��بب التطبيع واحلرص عل��ى الصهاينة قام 
أحد ملوك الع��رب بإباغ الكيان الصهيوني بأن مصر 
وس��وريا ستش��نان حرب��اً، دون أن يخبره��م مبوع��د 
الهج��وم ألنه لم يكن عل��ى دراية ب��ه، أي أن املطبعن 
العرب غرروا بغير املطبعن الذين أصبح بعضهم في 

ما بعد ضمن دائرة التطبيع.
األنظم��ة العربي��ة ل��م تلت��زم باتفاقي��ات الدفاع 
املش��ترك وال بالتضام��ن العربي وال بالعم��ل العربي 
الكي��ان  مقاطع��ة  بقواع��د  تلت��زم  ول��م  املش��ترك، 
الصهيون��ي والش��ركات العاملية املتعاون��ة معه. منذ 
أوائل السبعينيات؛ تستورد شخصيات أردنية مقربة 
من الدي��وان امللكي بضائع من الكي��ان، خاصة في ما 

يتعلق بأمور الزراعة ووسائل الري بالتنقيط.
وهن��اك دول عربي��ة خليجي��ة تس��مح بدخ��ول 
بضائ��ع صهيوني��ة إلى أراضيه��ا وهي تعلم مس��بقاً 
أنها إس��رائيلية مصدرة باس��م ش��ركات غربية. حتى 
املنتجات الزراعية الصهيونية كانت تدخل األس��واق 
العربية حتت سمع وبصر األنظمة احلاكمة. التطبيع 
التج��اري كان قائم��اً، وأحيان��اً التع��اون السياس��ي 
واألمني والقضية الفلس��طينية بقي��ت على حالها، بل 
أخذ جنمها الس��اطع ي��ذوي رويداً روي��داً. االتصاالت 
العربية السرية مع الكيان الصهيوني لم تكن وحدها 
الس��بب في بداية ذبول القضية الفلسطينية، إذ كانت 
منظم��ة التحري��ر ش��ريكاً ف��ي التده��ور ح��ن فتحت 
خطوط��اً م��ع وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة األميركي��ة 
وم��ن حتت الطاول��ة مع الصهاينة. وم��ن املعروف أن 
فلس��طينين منضوي��ن حتت مظل��ة منظم��ة التحرير 
كانوا يفتحون طرق��اً تفاوضية مع الكيان الصهيوني 
من��ذ بداي��ة الس��بعينات. ف��ا أج��واء التطبي��ع حلّت 

القضية الفلسطينية وال أجواء غياب التطبيع.
أوسلو ينشط التطبيع

نش��ط التطبيع م��ع الصهاينة بع��د توقيع اتفاق 
أوسلو بن الصهاينة ومنظمة التحرير. لقد فشلوا في 
جنوب لبنان واضط��روا للهرب أمام ضربات املقاومة 
ع��ام 2000، وفش��لوا ف��ي حربهم على جن��وب لبنان 
عام 2006، ثم فش��لوا في ثاث ح��روب متتالية على 
غزة. فش��ل الصهاينة رغ��م أن التطبيع العربي وصل 
درج��ة التع��اون األمني مع بع��ض األنظم��ة العربية 
بهدف القضاء على حزب الله وحركة حماس واجلهاد 
اإلس��امي ومختلف فصائل املقاوم��ة. لقد ُهزم العرب 
عندم��ا كان التطبيع بوتيرة منخفض��ة، وهزم الكيان 
الصهيون��ي عندم��ا كان التطبيع بوتي��رة متصاعدة. 
ومن احملتمل أن هزائم الكيان س��تكون أكثر عمقاً كلما 
عمق��ت األنظم��ة العربي��ة عاقاته��ا مع��ه. مبعنى أن 
التطبيع ل��م ُيْجِد الكيان نفعاً من الناحية العس��كرية 
واألمنية، لكن��ه بالتأكيد يدّر على الكيان أرباحاً مالية 

كبيرة.
وم��ن ناحي��ة أخ��رى، ف��إن أم��وال املس��اعدات ال 
تس��اعد وفق جت��ارب األمم التي أرادت دائماً حتس��ن 
أوضاعه��ا بالهبات املالية واملس��اعدات، ب��ل إن املنح 

واملساعدات تشجع الكسل واالعتماد على اآلخرين.
ولوال املساعدات املالية لعمل الشعب الفلسطيني 
منذ س��نوات طويل��ة على اس��تغال األرض وزراعتها 
وإقامة اقتص��اد مقاومة حقيقي. لكن لألس��ف لم تكن 
هن��اك قي��ادة تفقه ف��ي االقتص��اد املقاوم وال ف��ي بناء 
اقتص��اد متناس��ب مع ظ��روف أن��اس يقع��ون حتت 
االحتال. إن رهان الفلس��طينين يج��ب أال يكون على 
أنظم��ة عربي��ة وإمنا عل��ى أنفس��هم وعلى الش��عوب 
العربية. اجلمهور العربي يرفض التطبيع، وفقط قلة 
قليلة من املنافقن واملس��تفيدين مادي��اً قبلت ما قبلت 
به األنظمة العربية. الغالبية الس��احقة من الشعوب 
العربي��ة ترف��ض قب��ول الكي��ان الصهيون��ي، وه��ي 
مستعدة للقتال من أجل القدس واملقدسات إذا توافرت 
لها الفرصة.وهذا هو شأن شعب فلسطن أيضاً؛ هناك 
فلس��طينيون سياس��يون وأكادميي��ون ومس��ؤولون 
ورأسماليون انزلقوا في املستنقع، لكن الشعب ما زال 
يحاف��ظ على وطنيته وانتمائ��ه والتزامه. رمبا تنزلق 
حكومات عربية إلى التعاون العسكري مع الصهاينة 
خاصة في ما يتعلق بإيران، هذا ليس مستبعداً. لكن 
م��ن املهم التذكي��ر بأن موس��وليني حتالف م��ع هتلر 
ف��ي احل��رب العاملي��ة الثانية، لك��ن وضع هتل��ر كان 
م��ن املمكن أن يك��ون أفضل لو بقي ب��دون حتالف. إن 
حتالف أنظمة عربية مع الصهاينة ال يأتي بالضرورة 

بخير عليهم.
وله��ذا أقول: طّبعوا كيفما ش��ئتم، فتطبيعكم هذا 
سيوّلد التزاماً عربياً ش��عبياً أكبر بالقضايا العربية. 
عندم��ا تغي��ب األنظم��ة ع��ن املش��هد، يحصل ف��راغ ال 

متلؤه إال الشعوب.{

ترامب في أوروبا.. رصيد هابط ومتدحرج
بقلم: غاي فيرهوفشتات

النطاق. وفي السنوات األخيرة، متت تعبئة مساحات كبيرة من الناخبني 
ف���ي أوروبا الوس���طى والش���رقية باخلطابات الش���عبية، ورفضت حكومات 
املنطق���ة التع���اون مع االس���تجابة اجلماعية من االحت���اد األوروبي ألزمة 

الالجئني.
وبينما تشير استطالعات الرأي إلى أن الناخبني األوروبيني الغربيني 
س���يدعمون مج���ددًا التكام���ل األوروبي واملصلحني املؤيدي���ن ألوروبا، فإن 
هذا املزاج اإليجابي لم يصل بعد إلى أوروبا الوسطى والشرقية، حيث ال 

تزال الشكوك جتاه االحتاد األوروبي قوية.
ل���ن يس���تفيد أح���د م���ن أوروب���ا املقس���مة أكثر م���ن الرئيس الروس���ي 
فالدميي���ر بوت���ني، ال���ذي يس���عى منذ فت���رة طويل���ة إلى تعطي���ل االحتاد 
األوروب���ي، مبحاولت���ه زعزع���ة اس���تقرار البل���دان املوج���ودة على هامش���ه 
الش���رقي. ولهذا الس���بب، حتتاج املفوضي���ة األوروبية واملجل���س األوروبي 
واحلكومتان الفرنس���ية واألملانية إلى اس���تخدام جميع الوس���ائل املتاحة 
لها، لضمان احلفاظ على سيادة القانون في أوروبا الوسطى والشرقية.

وفي الوقت نفسه، يجب على املفوضية األوروبية واحلكومات الرائدة 
ف���ي ال���دول األعض���اء أن تدعم أبناء بلدان وس���ط وش���رق أوروبا الذين ال 
يزالون يؤيدون ويدافعون عن املثل العليا لالحتاد األوروبي. نحن بحاجة 
إل���ى تغيير الرأي العام وبناء اجلس���ور في مجاالت السياس���ة التي تعمل 
حاليًا على زرع االنقس���امات، مبا في ذلك الهجرة، ونش���ر العمال من بلد 

إلى آخر داخل االحتاد األوروبي، وسياسة الطاقة.
وفي ما يتعلق بالقضية األخيرة؛ يحتاج االحتاد األوروبي -على وجه 
االس���تعجال- إلى إنش���اء احتاد حقيقي للطاقة للحد من اعتماده على 
اخلارج، والبلدان املعادية بشكل متزايد، وعلى األقل روسيا. كما علينا أن 
نطور احتادًا دفاعيًا أوروبيًا موثوقًا به داخل حلف شمال األطلسي، األمر 
الذي من ش���أنه أن يعزز التعاون عبر االحتاد األوروبي، ويخفف املخاوف 

األمنية لدى الدول األعضاء الشرقية.
داخ���ل االحتاد األوروبي، هن���اك مجال للتوصل 
إلى حل وسط بشأن كل هذه القضايا. وإذا استطعنا 
إيج���اد أرضي���ة مش���تركة، ميكنن���ا أن نبدأ ف���ي إعادة 
جمهور أوروبا الوس���طى والش���رقية مرة أخرى. ليس 
من مصلحة أحد -باس���تثناء بوتني- السماح بإبعاد 

أي دول أعضاء في االحتاد األوروبي أو إخراجها.
اآلن، يع���ود األم���ر إلى قادة أوروب���ا وأعضاء إدارة 
ترام���ب األكثر مس���ؤولية -مثل وزي���ر الدفاع جيمس 
ماتيس- ملنع الرئيس األميركي من إحلاق أية أضرار 
باالحت���اد األوروبي. إن القيام بخالف ذلك س���يؤدي 
إل���ى خطر إضع���اف التحالف الغرب���ي الذي يتوقف 

}. عليه االستقرار والنظام العاملينينْ

م���ن الواضح أن الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب ليس قائدًا للعالم 
احلر. ووفقًا لدراس���ة جديدة ملركز أبحاث »بيو«؛ فهو ال يحظى بش���عبية 

كبيرة في معظم البلدان، وقد أضّر فعاًل بسمعة الواليات املتحدة.
وي���رى مرك���ز »بيو« أن ثالث���ة أرباع العالم ال يثقون ف���ي ترامب، الذي 
تع���د ش���عبيته في معظم ال���دول حاليًا أقل من جورج ب���وش االبن عندما 
غادر منصبه. وعند ذلك الوقت، كان بوش قد غزا العراق وشهدت رئاسته 
بداية األزمة املالية العاملية عام 2008. وحتى في كندا املجاورة، أعرب %22 

فقط من الذين شملهم االستطالع عن ثقتهم في ترامب.
وتعد املشاعر جتاه ترامب أكثر سلبية في أوروبا الغربية؛ ففي أملانيا، 
6% فقط من املستطَلعني يعتقدون أنه مؤهل للبقاء في منصبه احلالي، 

و91% يعتبرونه مغرورًا.
 وباملثل، فإن 89% من املستطلعني في بريطانيا يعتقدون أنه مغرور، 
وال ي���زال 50% فقط يعتقدون أن واش���نطن ولن���دن لديهما عالقة خاصة 
اآلن منذ توليه املنصب. وقد يساعد ذلك على تفسير سبب تأجيل زيارة 

ترامب الرسمية للمملكة املتحدة إلى أجل غير مسمى.
إن البلدين اللذين يوجد فيهما دعم كبير لترامب هما بولندا )%73 
ي���رون الوالي���ات املتحدة بش���كل إيجابي( واملج���ر )63 %(، اللتان تقودهما 

-على حد سواء- حكومات ميينية شعبوية.
رغ���م كل ش���يء، ه���ذا هو الرئي���س الذي خ���اض حملة حتت الش���عار 
القوم���ي »أميركا أواًل«، وراهن على الش���عبوية املتطرفة الفرنس���ية مارين 
لوبان، وأشاد بنتيجة استفتاء خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، كما 

قال إّن على بلدان أخرى أعضاء فيه أن حتذو حذوها في هذا اخلروج.
ونظرًا إلى سجله، فإن ترامب سيحاول تعميق االنقسامات الداخلية 
ف���ي االحت���اد األوروب���ي، من خ���الل لع���ب اجلناح الش���رقي ض���د أعضائه 

الغربيني.
كذل���ك إن خط���اب ترامب املبس���ط وكرهه لألجانب س���يجد جمهورًا 
متعاطف���ًا ب���ني البولندي���ني واملجريني الذين يخش���ون الهجرة الواس���عة 

نائب رئيس الحكومة التركية
يدعو السعودية وقطر للحوار وحل األزمة

ق��ال نائ��ب رئيس ال��وزراء الترك��ي، املتحدث 
باس��م احلكومة، نعم��ان قورتومل��وش، إن احلوار 
بن السعودية وقطر هو احلل األنسب حلل األزمة 
اخلليجي��ة، مش��دداً عل��ى أن القاع��دة العس��كرية 

التركية في الدوحة شأن تركي - قطري فقط.
وقال إن »لسياستنا اخلارجية محور وهدف، 
خاص��ة أنن��ا نس��عى لتحقي��ق الع��دل والقان��ون 
ف��ي العالم، وال نريد حدوث اش��تباك ب��ن إخوتنا 

وأصدقائنا«، في إشارة لألزمة اخلليجية.
وشدد قورتوملوش على أّن »قرار إنشاء القاعدة 
التركية في قطر لم يأت على خلفية األزمة بن قطر 
واململكة العربية الس��عودية«. وأكد »إذا رأت قطر 
أنه ال ض��رورة للقاعدة التركية على أراضيها، فإن 
تركيا س��تغلقها على الفور«. وأوضح أن »مس��ألة 
القاع��دة التركي��ة هي مس��ألة تعني تركي��ا وقطر 

فقط، وال تعني أي دولة ثالثة«.
منطق��ة  ف��ي  موج��ودة  »تركي��ا  أن  وأض��اف 
اخللي��ح كدولة صديق��ة، من أجل حتقيق الس��ام 

لكل دول املنطقة«.
وح��ّذر قوتوملوش م��ن أّن »التوتر في اخلليج 

يلحق الضرر بكاف��ة دوله«، داعياً ل�»تخفيف حدة 
التوتر، وإزالة كافة األسباب التي أشعلته«.

ه��ذه  حل��ل  تس��عى  »تركي��ا  أن  إل��ى  ولف��ت 
األزمة«.

ودع��ا اململك��ة العربي��ة الس��عودية وال��دول 
األخ��رى ل�»التراج��ع عن الش��روط الت��ي وضعت 
مبنط��ق أنه عل��ى قطر تنفيذها )...( فهذه ش��روط 
غير عادلة وغير منصفة بحق الشعب القطري، وال 

تقبل بها أي دولة ذات سيادة«.
وتاب��ع: »نح��ن عل��ى قناع��ة تام��ة أن فت��ح 
الدوحة والرياض مباحثات ج��ادة وحوار بينهما 
ه��و الطري��ق األص��ح حل��ل األزم��ة )...( الدولتان 
شقيقتان وصديقتان، ونحن مستعدون للمساهمة 

في هذا احلوار«.
وج��دد موقف باده أن »تركي��ا ال تريد حدوث 
أي توتر جديد، وعلى كافة األطراف أال تشعر بعدم 
ارتياح من دور تركيا«. وأكد أن »تركيا س��تواصل 
إرس��ال املس��اعدات الغذائي��ة وكاف��ة احتياجات 

الشعب القطري«.
وأعرب نائب رئيس الوزراء التركي عن أس��فه 

ملا تش��هده الكثي��ر من بق��اع العالم اإلس��امي من 
حروب، قائاً إن »على اجلميع أن يحّكم عقله، وأن 
يتصرف وفقاً ملب��ادئ األخّوة والصداقة والتعاون 
بن ال��دول اإلس��امية )...( قد نختلف سياس��ياً، 

ولكن ال نستطيع حل هذه املشاكل بالعداوة«.
دول  قطع��ت  املاض��ي،  حزي��ران   5 وف��ي 
الس��عودية واإلمارات والبحرين ومصر، عاقاتها 
م��ع قطر، بدعوى »دعمها لإلره��اب«، وهو ما نفته 
الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات تهدف 

إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.{
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30 مليون مسافر استقلوا 
الخطوط التركية في 6 أشهر

بل��غ ع��دد املس��افرين الذي��ن اس��تقلوا 
طائ��رات ش��ركة اخلط��وط اجلوي��ة التركية 
في رحاتهم خ��ال النص��ف األول من العام 
احلال��ي 30.3 مليون مس��افر. ج��اء ذلك في 
بيان صادر ع��ن اخلطوط اجلوي��ة التركية، 
األول م��ن ع��ام  النص��ف  ح��ول إحص��اءات 
2017. وأوض��ح البي��ان أن عدد املس��افرين 
الذين اس��تخدموا طائرات اخلطوط اجلوية 
التركي��ة خ��ال األش��هر الس��تة األول��ى م��ن 
مقارن��ة  باملائ��ة   0.7 بنس��بة  زاد   ،2017

بالفترة نفسها من العام املاضي 2016.
ع��دد  زاد  الداخلي��ة،  اخلط��وط  ول��دى 
املس��افرين عب��ر طائ��رات اخلط��وط اجلوية 
خال النصف األول من العام احلالي بنسبة 
1.6 باملائ��ة، فيم��ا زاد عددهم ف��ي اخلطوط 

اخلارجية بنسبة 0.1 باملائة.
وبلغ املعدل الوس��طي المتاء الطائرات 
خال الفترة املذكورة م��ن العام اجلاري 76 
باملائ��ة، بزي��ادة 2.4 نقطة مقارن��ة بالفترة 

نفسها من 2016.

المعارضة السورية: للتقدم 
بالمفاوضات السياسية

ق��ال أحم��د رمض��ان، أح��د املتحدث��ن 
باس��م املعارض��ة الس��ورية ف��ي مفاوضات 
جني��ف7، إن املعارض��ة ال تقب��ل االس��تمرار 
في املفاوضات التي انطلقت االثنن املاضي، 
اجتماع��ات  عق��د  دون  تقني��ة  باجتماع��ات 

سياسية على مستوى الوفد.
وطالب رمضان في حوار مع األناضول، 
ترحي��ل االجتماعات التقني��ة إلى خارج أيام 
املفاوض��ات، الفتاً إل��ى أن املعارضة اجنزت 
بخ��اف  التقني��ة  االجتماع��ات  ف��ي  تقدم��اً 
النظ��ام، ومن أجل ذلك تب��دو أنها مفاوضات 

من طرف واحد.
الدائ��رة  رئي��س  وه��و  رمض��ان  كام 
اإلعامي��ة ف��ي االئتاف الس��وري املعارض، 
جاء رداً على س��ؤال حول ع��دم عقد املبعوث 
األممي إلى س��وريا س��تيفان دي ميس��تورا، 
لق��اء م��ع املعارض��ة ف��ي املق��ر األمم��ي ف��ي 
اجلولة احلالية من جني��ف، فيما التقى على 

مدار يومن متتالن مع وفد النظام.
رمضان أضاف: »لألس��ف الش��ديد يبدأ 
دي ميس��تورا كما الع��ادة املفاوض��ات دون 
ج��دول أعمال مح��دد، ودون أن يك��ون هناك 
أجن��دة واضح��ة للق��اءات واملواضي��ع التي 

ستطرح فيها«.

ر من  األمم المتحدة تحذِّ
كارثة الكوليرا في اليمن

أعرب��ت منظم��ة األمم املتح��دة للطفولة 
»يونيس��يف«، عن مخاوفها م��ن أن يتجاوز 
عدد اإلصابات بوباء الكوليرا في اليمن 300 

ألف حالة، بنهاية آب.
ويص��ل ع��دد املصاب��ن بالكولي��را ف��ي 
اليمن الذي يشهد نزاعاً مسلحاً، خال الوقت 

احلالي، 300 ألف حالة.
وأوضحت املتحدثة باس��م اليونيسيف 
ميريتس��ل ريان��و، ف��ي اتص��ال هاتف��ي مع 
بنهاي��ة  نص��ل  أن  »األرج��ح  أّن  صحافي��ن 
آب إل��ى 300 ألف« حالة، وقال��ت إن 1265 
ش��خصاً توفوا جراء الكوليرا ف��ي اليمن منذ 

إعان تفشي الوباء في أبريل.
وتنتش��ر الكولي��را ف��ي اليم��ن بس��رعة 
غي��ر مس��بوقة، خاص��ة في مناطق س��يطرة 

احلوثين، ما أثار مخاوف املنظمات الدولية 
من خروجه عن الس��يطرة في غضون أش��هر 
قليلة، وال س��يما مع التزاي��د املتصاعد يومياً 

للحاالت املصابة باإلسهال املائي.

المحكمة األوروبية: حظر النقاب 
»ضروري« في مجتمع ديمقراطي

حلق��وق  األوروبي��ة  احملكم��ة  اعتب��رت 
األماك��ن  ف��ي  النق��اب  حظ��ر  أن  اإلنس��ان،  
العامة من »التدابير الضرورية« في مجتمع 
دميوقراط��ي بهدف »ضمان ظ��روف العيش 
مع��اً ف��ي املجتمع« حت��ى لو كان هذا ُيش��كل 
صدم��ة لبع��ض املس��لمن. وكان��ت احملكمة 
أص��درت ق��راراً في هذا االجتاه ف��ي األول من 
مت��وز 2014، رافض��ة ش��كوى تقدم��ت به��ا 
فرنس��ية مس��لمة من أص��ل باكس��تاني ضد 
التش��ريع املعم��ول ب��ه من��ذ ع��ام 2011 في 
فرنس��ا، أول دولة أوروبية حتظر النقاب في 

األماكن العامة.
وق��د ص��در احلك��م آن��ذاك ع��ن الغرف��ة 
الرئيسية، أعلى سلطة في التشريع األوروبي 

ومقرها ستراسبورغ.
التش��ريع  به��ذا  احملكم��ة  واس��تعانت 
بلجيكيت��ان  به��ا  تقدم��ت  ش��كاوى  لرف��ض 
مس��لمتان ومغربي��ة ُيقم��ن ف��ي بلجيكا ضد 
القان��ون الذي أقر في هذا البل��د في األول من 
حزي��ران 2011 ملن��ع ارتداء ماب��س تخفي 
الوج��ه كلياً أو جزئياً. ويتعلق القرار بارتداء 
النقاب والبرقع ألنهما ال يس��محان بالتعرف 

الى من ترتديهما.
وأك��دت النس��اء انه��ن اتخ��ذن قرارهن 
بارت��داء النق��اب مببادرة ش��خصية. ونددن 
مب��ا وصفنه بأن��ه متييز وانته��اك حلقوقهن 
في حرية الفكر والدين، والتعرض حلياتهن 

اخلاصة والعائلية.

اعتقال جندي أميركي 
بتهمة مبايعة داعش

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي توقيف 
جن��دي أميرك��ي في ه��اواي مته��م مببايعة 
تنظي��م الدول��ة اإلس��امية وح��اول تزوي��د 

اجلهادين بالوثائق والتدريب.
واعتقل ايكايكا كانغ )34 عاماً( السبت 
بعدم��ا بايع زعي��م تنظيم الدولة اإلس��امية 
أبو بكر البغدادي بحضور عميل سري، وفقاً 
لش��هادة قدمها مكت��ب التحقيق��ات الفدرالي 

)اف بي آي( في القضية.
وأفادت الوكالة بأن »مكتب التحقيقات 
الفدرالي يعتقد حالياً أن كانغ تصرف مبفرده 
وأنه لم يكن مرتبطاً بآخرين يش��كلون خطراً 
عل��ى هاواي«.وأضاف��ت أن تصرفات��ه تثير 
الشكوك منذ عدة أعوام.وتفيد الشهادة بأنه 
»تعرض للتوبيخ في عدة مناسبات لتهديده 
بإيذاء أو قتل مجندين آخرين، ولتعبيره عن 
مواقف مؤيدة لتنظيم الدولة اإلسامية أثناء 

أوقات العمل«.

مناورات ضخمة 
لـ»األطلسي« في شرق أوروبا

بلغاري��ا  ف��ي  األطلس��ي  احلل��ف  ب��دأ   
مناورات ضخمة في ش��رق أوروبا، يش��ارك 
فيه��ا 25 ألف جندي م��ن أكثر م��ن 20 دولة 

حليفة وشريكة.
ويق��ود اجلي��ش االميرك��ي ف��ي أوروبا، 
التدريب��ات التي سيس��تمر حتى 20 الش��هر 
اجلاري، وستشمل أيضاً هنغاريا ورومانيا، 
مبا في ذلك قاعدة »ميخائيل كوغالنيشيانو« 

اجلوية قرب البحر األسود.
وتس��تهدف التدريب��ات زي��ادة قابلي��ة 
التش��غيل املشترك للدول املش��اركة، وإظهار 
عزم واستعداد للعمل دعماً لألمن واالستقرار 
ه��ذه  وُتنف��ذ  األس��ود.  البح��ر  منطق��ة  ف��ي 
املناورات س��نوياً منذ عام 2013 في منطقة 

البحر األسود.
بطاري��ة  املتح��دة  الوالي��ات  ونش��رت 
صواريخ من ط��راز »باتريوت« بعيدة املدى 
مضادة للطائرات في ليتوانيا، الس��تخدامها 
ف��ي املن��اورات، علماً أنه��ا املرة األول��ى التي 
ُينش��ر فيها هذا النظام الدفاع��ي املتطور في 

البلطيق، حيث تتمتع روسيا بتفّوق جوي.

مذكرة أميركّية - قطرّية 
لمكافحة اإلرهاب

وّقعت قطر، التي تتهمها اململكة العربية 
الس��عودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
والبحري��ن ومص��ر بدع��م اإلره��اب، مذك��رة 
تفاه��م م��ع الوالي��ات املتح��دة للتع��اون في 
مج��ال مكافحة متوي��ل االره��اب، في خطوة 
قد تس��هم في حلحل��ة االزمة الديبلوماس��ية 

املتفاقمة في اخلليج. 
زي��ارة  خ��ال  املذك��رة  توقي��ع  وج��اء 
لوزير اخلارجية االميركي ريكس تيلرس��ون 
للدوح��ة ضم��ن جول��ة اقليمي��ة بدأه��ا يوم 
االثنن ف��ي الكويت التي تتوس��ط حلل أكبر 
خاف ديبلوماس��ي تش��هده منطقة اخلليج 

منذ سنوات.
نظي��ره  م��ع  صحاف��ي  مؤمت��ر  وف��ي 
االميركي في الدوح��ة، أعلن وزير اخلارجية 
القط��ري محم��د ب��ن عب��د الرحم��ن آل ثان��ي 
توقيع »مذك��رة تفاهم ب��ن البلدين ملكافحة 

متويل االرهاب«.

»العفو الدولية«: انتهاكات 
للقانون الدولي في الموصل

أكدت منظمة العفو الدولية أن األساليب 
التي استخدمتها القوات العراقية والتحالف 
العس��كري بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة الذي 
يدعمها في معركة استعادة املوصل، شكلت 
خرق��اً للقانون اإلنس��اني الدول��ي وقد تصل 
إل��ى مس��توى جرائ��م احل��رب، وأن تنظي��م 
»داعش« ارتكب هو أيضاً انتهاكات صارخة 
للقانون اإلنس��اني من خال تعمده تعريض 
املدنين لألذى حلماية مقاتليه وعرقلة تقدم 

القوات العراقية وقوات التحالف.
وأعلن رئي��س ال��وزراء العراق��ي حيدر 
العب��ادي النصر في املوص��ل االثنن املاضي 
بعد ثاث س��نوات من س��يطرة التنظيم على 
املدين��ة التي كان��ت معقاً لدول��ة »اخلافة« 
الت��ي أعلنها. وب��دأ حتالف قوام��ه 100 ألف 
ف��رد من الق��وات احلكومي��ة العراقية وقوات 
الش��يعية  والفصائ��ل  الكردي��ة  البش��مركة 
املس��لحة احلملة ف��ي تش��رين األول املاضي 

بدعم جوي وبري من التحالف الدولي.

قطاع غزة ربما أصبح بالفعل 
»غير صالح للحياة«

حذرت األمم املتحدة، م��ن أن قطاع غزة 
قد يكون بالفعل أصبح »غير صالح للحياة« 
بفعل احلصار اإلس��رائيلي اخلانق املفروض 

عليه.
وكان تقري��ر ل��ألمم املتح��دة ص��در في 
ع��ام 2012، ح��ّذر م��ن أن يصب��ح الش��ريط 
الس��احلي الضي��ق »غي��ر صال��ح للحي��اة« 
بحلول عام 2020 في ح��ال عدم القيام بأي 

شيء لتخفيف احلصار.
وح��ذر منس��ق األمم املتح��دة للش��ؤون 
األراض��ي  ف��ي  بايب��ر  روب��رت  اإلنس��انية 
الفلس��طينية احملتلة من أن »كافة املؤشرات 
تس��ير في االجتاه اخلاطئ«. وقال بايبر في 
مقابل��ة مع وكالة »فرانس برس« في القدس 
بع��د إص��دار تقري��ر ع��ن األوضاع ف��ي غزة: 
»توقعنا قب��ل عدة س��نوات أن يصبح قطاع 
غزة غير صالح للحياة استناداً الى مجموعة 
من املؤش��رات واملوعد النهائي يقترب فعلياً 
بش��كل أس��رع مما توقعنا. من الوصول الى 

اخلدمات الصحية الى الطاقة الى املياه«.

لقطات سريعة

ماذا اشترط ترامب على روسيا 
ليرفع العقوبات عنها؟

أعل��ن الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب يوم األح��د 9  مت��وز 2017، أنه لن 
يت��م تخفي��ف العقوبات املفروضة على روس��يا، ما لم حتل املش��اكل في أوكرانيا 
وس��وريا، فيما طالب نواب جمهوريون بتش��ديد إضافي للعقوبات على روسيا، 

بسبب تدخلها في االنتخابات الرئاسية األميركية.
وقال ترامب في تغريدة إثر عودته من جولة استمرت أربعة أيام في أوروبا، 
التق��ى خاله��ا للم��رة األولى الرئيس الروس��ي فادميي��ر بوتن: »لن يت��م القيام 
بش��يء حتى حل املشاكل في أوكرانيا وس��وريا«، مضيفاً أنه »لم يتم التطرق إلى 

العقوبات« خال االجتماع.
ورداً عل��ى س��ؤال، ملّح وزي��ر اخلارجية األميرك��ي ريكس تيلرس��ون إلى أن 
ترامب أش��ار إل��ى مش��روع قانون يقت��رح عقوبات جدي��دة على روس��يا، جتري 

مناقشته حالياً في الكونغرس.
واتفقت روس��يا والواليات املتحدة يوم اجلمعة ف��ي عمان على وقف إلطاق 

النار في سوريا.
وقال املرصد الس��وري حلقوق اإلنس��ان إن االتفاق دخل حي��ز التطبيق يوم 

األحد، في ثاث محافظات جنوبي سوريا )درعا، والقنيطرة، والسويداء(.
وحول أوكرانيا تواصل واش��نطن اتهام موسكو بدعم املتمردين االنفصالين 

في شرقي الباد، وتبَنّت عقوبات جديدة ضدها، في 20 حزيران 2017.
واس��تهدفت العقوب��ات 38 فرداً وكيان��اً في أوكرانيا، إضافة إلى مس��ؤولن 

روسين اثنن، و12 شخصاً ومنظمة تعمل في القرم.
وتنفي روسيا تقدميها أي دعم عسكري لانفصالين األوكرانين، وقالت في 
قمة العش��رين بأملانيا هذا األس��بوع، إن هذه العقوبات أش��به م��ا تكون بحمائية 

مقنعة.
وكانت أميركا قد فرضت على روسيا سلسلة عقوبات أولى، في آذار 2014، 
ف��ي أوج األزم��ة األوكرانية، قضت بتجميد موجودات ف��ي الواليات املتحدة تعود 
للعديد من املس��ؤولن السياس��ين ورج��ال األعم��ال، الذين اعتب��روا مقربن من 

بوتن.
وع��اوة عل��ى ذل��ك كان الرئيس الس��ابق باراك أوبام��ا قد قرر، في التاس��ع 
والعش��رين من كانون األول، طرد 35 دبلوماس��ياً بتهمة القيام بأعمال جتسس، 

في إطار االتهام بتدخل روسيا في االنتخابات األميركية.
م��ن جهته ق��ال وزي��ر اخلارجية األميرك��ي ريكس تيلرس��ون، خ��ال زيارة 
رس��مية له يوم األحد إلى كييف: »من الضروري أن تقوم روسيا باخلطوة األولى 
إلتاح��ة خف��ض التصعيد في ش��رقي أوكرانيا، خصوصاً من خ��ال احترام وقف 
إطاق النار وسحب أس��لحتها الثقيلة ومتكن مراقبي منظمة األمن والتعاون في 

أوروبا من العمل«.
وجت��ري ع��دة حتقيق��ات، أحده��ا ملكت��ب التحقيق��ات الفدرالي، حالي��اً، في 
الوالي��ات املتحدة، بش��أن اتهام��ات بالتعاطي مع روس��يا، تخ��ص فريق ترامب 

االنتخابي. ونفى ترامب بشدة هذه التهم.
وانتق��د العديد من الن��واب اجلمهورين الرئيس األميرك��ي، معتبرين أنه لم 
يكن حازماً بشأن مس��ألة التدخل املفترض في االقتراع الرئاسي. وقال السناتور 
ليندس��ي غراه��ام: »يب��دو أنه )ترام��ب( يريد العفو ع��ن بوتن وتناس��ى« األمر، 
ووص��ف االجتماع بينهما ب�»الكارثي«، مضيف��اً: »لذلك يتعزز تصميمي على رفع 

اقتراحات بعقوبات على بوتن إلى الرئيس ترامب«.
ورَدّ الس��ناتور جون ماكن عبر قناة سي بي إس: »نعم حان الوقت للمضي 

قدماً، لكن هناك ثمناً يتعن دفعه«.
كما انتقد ماكن أيضاً مشروعاً حتَدّث عنه ترامب بشأن إنشاء »وحدة لألمن 

املعلوماتي«، مشتركة على ما يبدو بن روسيا والواليات املتحدة.
وعلَّق ماكن بس��خرية »أنا متأكد أن فادميير بوتن ميكن أن يقدم مساعدة 

هائلة في تلك اجلهود، ألنه هو نفسه الذي يقوم بالقرصنة«.{

أعل��ن الس��فير القطري لدى غ��زة، محمد العم��ادي، يوم االثن��ن، أن باده 
س��تواصل دعم الش��عب الفلس��طيني، وال س��يما في قطاع غ��زة احملاَصر، رغم 
األزمة التي تواجهها بعد قطع السعودية واإلمارات والبحرين ومصر عاقاتها 

معها وإغاق الطريق البري أمام وارداتها عبر السعودية.
وق��ال العمادي الذي وصل إلى قطاع غزة يوم اجلمعة 7 متوز اجلاري، إن 
»وصول��ي إلى غزة في هذه الفت��رة احلرجة تأكيد من دولة قط��ر أن موقفها لن 

يتغير باحلصار«.
وأضاف العمادي الذي ش��ارك يوم االثنن، في حفل تس��ليم مساكن ُبنيت 
بتمويل قطري ألس��ر محتاجة: »في ظل الظروف احلالية ورغم احلصار اجلائر 
على قطر، نحن مع الش��عب الفلسطيني في أزماته كلها. هذا مشروع مهم، وهو 

املسكن الكرمي لترميم بيوت الفقراء«.
وتاب��ع أن »حصار )قطر( جائر، اُتّخذ خال س��اعات قليلة براً وبحراً. لكن 

دعمنا غزة وفلسطن لن يتأثر«.
وأوضح العمادي: »نحن معكم ونحن دولة لها مبادئ. س��مو األمير وضع 
ه��ذه املب��ادئ والدولة تلت��زم بها.. إعمار غزة من املش��اريع املهمة وس��نواصل 

ذلك«.
وقد شنت إسرائيل في متوز 2014 هجوماً على قطاع غزة استمر 51 يوماً، 

رت عشرات اآلالف من الوحدات السكنية. ُقتل خاله 2158 فلسطينياً وتدَمّ
وكان��ت قط��ر تعهدت، بع��د الهجوم على القط��اع، بتقدمي عش��رات ماين 

الدوالرات.{

قطر تعلن استمرارها في دعم غزة 
رغم الحصار الخليجي
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فل��م متكنه م��ن أكل »ال��رز القطري«، »كبس��ة« على الطريق��ة اخلليجية، أو 
»مفلف��ل« على الطريق��ة املصرية، وقد وجد في احلصار »س��بوبة جديدة«، 
فم��ن بن »ش��روط اإلذعان« أن تعّوض��ه قطر عن اإلرهاب الذي تس��بب في 
ه��روب الس��ياحة وه��روب االس��تثمار األجنبي، فض��اً عن أن��ه ومن خال 
القاعدة العسكرية في البحرين وجد جتارة سبق له أن رّوج لها وفق قاعدة 
»مس��افة الس��كة«، وفي التسريبات اخلاصة به وبس��كرتيره عباس كامل، 

كان االتفاق أن يكون البكاء على رأس امليت، والدفع مقدماً!
بي��د أن كل ه��ذا ته��اوى مبج��رد اتص��ال هاتف��ي م��ن ترام��ب، كان من 
الواض��ح أن��ه كان بضغط من إدارت��ه، التي وجدت أنه برس��ائله الغامضة 
ق��د يورد املنطق��ة مورد التهلك��ة، وإن كان الاف��ت هو ع��دم إدراك القوم في 
الس��عودية واإلمارات، إلى س��ابقة الرس��ائل من ه��ذا النوع، التي أرس��لت 
في الس��ابق للرئيس صدام حس��ن فظن أن معه موافق��ة أمريكية على غزو 
الكوي��ت، ثم كان الغزو بداي��ة القضاء على صدام وجيش��ه، وكان الذريعة 

التي استخدمت الحتال العراق، ونهب ثرواته!
ليس هناك عاقل رشيد ميكنه أن يغرق في الوحل اليمني، وأن يعلم أن 
حدوده ليس��ت في أمان، ومع ذلك يفتح جبهة مع جارة له، لكن – وكما قال 

الشاعر – لكل داء دواء يستطب به.. إال احلماقة أعيت من يداويها!
ف��ي املؤمتر الصحف��ي الباهت ال��ذي ُعقد ف��ي القاهرة لثاث��ي أضواء 
املس��رح باإلضافة إلى سامح ش��كري، عاد وزير اخلارجية السعودي إلى 
ذات األس��طوانة املش��روخة م��ن حيث اتهام إي��ران بأنها عل��ى رأس قائمة 
ال��دول الداعم��ة لإلره��اب فأضحك الثكال��ى، فطهران التي ترع��ى اإلرهاب 
إعان  يتم  ولم  قطر،  حصار  مت  ولكن  حُتاصر،  – لم  كامه  – بحس��ب 
احلرب على طه��ران، وإمنا أعلنت احلرب على الدوحة، والس��عودية التي 
أغلق��ت الباب في وجه احلج��اج القطرين، أعلنت زي��ادة حصة اإليرانين 
م��ن احلج ه��ذا العام، كم��ا أن الرياض التي أغلقت س��فارتها ف��ي الدوحة، 
وأم��رت الدبلوماس��ين القطرين مبغ��ادرة اململك��ة، ال تزال إل��ى اآلن على 
عاقة دبلوماس��ية باجلمهورية اإلس��امية، وقد اعتمدت قبل أيام عش��رة 
دبلوماس��ين إيرانين جدد، مع أن إيران هى الداعم األول لإلرهاب بحسب 

نص اتهام »عادل اجلبير«!
لقد مضى ليل املؤامرة، مبجرد مكاملة هاتفية من ترامب، وانتصرت قطر 
في هذه املعركة، لكن تظل املؤامرة مس��تمرة، فلن يتوقف الرئيس األمريكي 
عن التاعب بالدول الثاث باإلضافة إلى السيسي، التي لن تنسى هزميتها 
الس��احقة املاحق��ة، وحتّول قف��ا كل منهم إلى ف��رن صالح بدرج��ة حرارته 

املرتفعة لتسخن اخلبز، ولن ترضى هذه الدول عن قطر حتى تّتبع ملتها!
»خذوا حذركم«.{

عندم��ا اجتم��ع وزراء خارجي��ة: الس��عودية، والبحري��ن، واإلمارات، 
باإلضافة إلى سامح شكري في القاهرة، كان واضحاً أن االجتماع للتصعيد 
ض��د  قطر، فق��د انتهت املهلة الت��ي حددوها لاس��تجابة لطلباتهم التي هي 
أوام��ر، كم��ا انتهت مهل��ة اليومن الت��ي طلبته��ا الكويت، وقد اس��تقر الرأي 
عندهم أن الرد القطري جاء سلبياً، وال ميكن أن يكون الرد على ذلك بالطلب 
م��ن املجتمع الدول��ي أن يضطلع مبس��ؤولياته، على أن يعق��دوا اجتماعهم 
الق��ادم ف��ي املنامة، ول��م يحددوا موع��داً، على نحو كاش��ف ب��أن البيان مت 

تعديله في الوقت الضائع، ولم يخضع للنقاش اجلاد في االجتماع!
حتديد مدة العش��رة أيام لاستجابة للمطالب الثاثة عشر، بدا شرطاً 
تعس��فياً، وجعل من »الطلبات« ش��روط إذعان، وكأننا أمام عرض أس��عار 
مقدم من ش��ركة لألثاث لش��ركات عميلة، ليصبح عرض األسعار الغياً بعد 
امل��دة احمل��ددة، فضاً ع��ن أن دول احلصار أعلن��ت أنها ل��ن تتناقش في أمر 
»الع��رض املقدم«، ول��و أنهم جيوش احللفاء املنتصرة ف��ي احلرب العاملية 
الثاني��ة، فلم يكن لها أن تطلب تنفيذ ش��روطها من ال��دول املهزومة بدون أن 

جتلس على مائدة املفاوضات!
لقد كانت الغطرسة التي يتعاملون بها مع الدوحة، توحي بأن اجتماع 
القاه��رة هو »إعان حرب«، لكن كانت مكامل��ة هاتفية من ترامب، كفيلة بأن 
تدف��ع إلى هذا اخلذالن املب��ن الذي رأيناه في اجتم��اع وزراء خارجية دول 
احلص��ار باإلضافة إلى س��امح ش��كري، في يوم اس��ودت فيه وج��وه، وإذا 

الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فقد استمعت إلى تقدير في املؤمتر 
الصحف��ي للش��عب القط��ري، كأنه لي��س هو ذاته الش��عب ال��ذي يتعرض 
للحصار، ومتت الس��خرية منه في إعام الدول الثاث باإلضافة إلى األذرع 
اإلعامي��ة للسيس��ي، وتقدمي��ه عل��ى أنه ال يج��د م��ا يأكل��ه، وأن القطرين 
ينامون من شدة احلصار على حلم بطونهم، في شماتة ال ميكن أن يقوم بها 

من يحملون أي تقدير للشعب القطري!
كان الن��اس يقف��ون عل��ى أصاب��ع أرجله��م )كناي��ة ع��ن ش��دة القل��ق 
والترقب( في انتظار انعقاد املؤمتر الصحفي للقوم، وياحظ هنا أن رؤساء 
املخابرات في الدول األربع عقدوا اجتماعاً موازياً بش��كل يوحي أنه سيتقرر 
حتديد الس��اعة الصفر، حلرب داحس والغبراء، وكتبت زميلة من واشنطن 
تتس��اءل عن س��ّر تأخير انعقاد املؤمتر، وعلقت على تس��اؤلها بأن اإلجابة 
عندها وليس��ت في القاهرة، وخّيل لي أن القوم بعد أن انتهوا من اجتماعهم 
اتصل��وا بالراعي األمريكي ليعرضوا عليه ما انتهوا إليه من قرارات، قبل أن 

نقف على حقيقة املوقف!
اتصل ترامب هاتفياً بعبد الفتاح السيسي، وأمر بحل األزمة عن طريق 
املفاوض��ات، وكان عليه��م بعد هذه املكاملة أن يجتمع��وا من جديد لصياغة 
بيان يتف��ق مع »التوجيه األمريك��ي اجلديد«، وإذا به ع��دمي الطعم، وعدمي 
اللون، وإن كان لم تنقصه الرائحة النفاذة، من جراء كون 
القوم، ليس��وا أكثر من خدم في الباط األمريكي، فكانت 
إشارات مبهمة من ترامب فهموا منها، أن طريقهم أخضر، 
وأن��ه مت تفويضهم في إنهاء الدور القطري، ليتمكنوا من 
متري��ر املخط��ط الصهيوني متمثاً ف��ي »صفقة القرن«، 
بدون دعم قطري للمقاومة الفلسطينية، وبدون حضور 

قناة »اجلزيرة«، التي ستنقل املؤامرة إلى العالم!
ف��ي قمة الرياض، كان احلديث ع��ن الدولة الراعية 
لإلره��اب يعني إيران، وإن كان املعن��ى عند عبد الفتاح 
السيس��ي مختلفاً، فهي الدولة التي ضنت عليه بأرّزها، 

ُهزم الجمع.. بعد اجتماع وزراء الخارجّية بالقاهرة
بقلم: سليم عزوز

منظمات حقوقّية فرنسية وألمانية تتظاهر دعمًا لقطر و»الجزيرة«
خرج��ت ف��ي باري��س مظاه��رة نظمته��ا جمعي��ات 
حقوقية فرنسية إضافة إلى مشاركة ناشطن وإعامين 
وع��دد م��ن أف��راد اجلالي��ة العربي��ة املقيمة في فرنس��ا، 
للتعبي��ر ع��ن دعمه��م ومس��اندتهم دول��ة قط��ر وش��بكة 

اجلزيرة.
ون��دد املتظاهرون بالعقوب��ات واحلصار على دولة 
قطر على يد كل من السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
والبحرين ومصر، كما استنكر املشاركون محاولة الدول 
احملاصرة ف��رض الوصاية على قطر، ومطالبتها بإغاق 

قناة اجلزيرة.
ورف��ع املتظاهرون أع��ام دولة قطر وص��ور أميرها 
الش��يخ متيم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى الفتات داعمة 
لقناة اجلزيرة، تش��يد بال��دور الكبير ال��ذي قامت به في 
تنوي��ر ال��رأي العام ف��ي العامل��ن العرب��ي والدولي منذ 

تأسيسها قبل عشرين سنة.
إدارة األزمة

بدوره، قال محمد هنيد األكادميي وأستاذ العاقات 
الدولية في جامعة السوربون، الذي شارك في املظاهرة، 
إن دول احلص��ار ش��ّوهت صورتها في الش��ارع العربي 
واإلس��امي، وظه��رت عل��ى حقيقته��ا، وانكش��ف أمرها 
بوصفه��ا دوالً تع��ادي احلري��ة والدميقراطي��ة، حس��ب 

تعبيره.
وأض��اف هنيد أن��ه له��ذا الس��بب رعت تل��ك الدول 
ومّول��ت الث��ورات املض��ادة ف��ي مص��ر واليم��ن وليبي��ا، 
واس��تثمرت املليارات ف��ي األنظمة االس��تبدادية من أجل 
إجه��اض كل األصوات الت��ي تعالت للمطالب��ة باحلرية 
والعي��ش الكرمي والعدال��ة االجتماعية. وتاب��ع أن »قطر 
أدارت األزمة بش��كل جي��د، ورفضت الوصاي��ة، وهذا لم 
ي��رق دول احلصار التي س��عت إل��ى إذالله��ا وتركيعها، 
لكنها فش��لت فش��اً ذريعاً، وباتت اخلاسر األول من هذه 

األزمة«.
كما عبر أس��تاذ العاقات الدولية عن مساندته قناة 
اجلزيرة، التي قال إنها متثل منبراً إعامياً أس��هم بش��كل 
كبير ف��ي زيادة وعي املواط��ن العربي، وفض��ح األنظمة 
االس��تبدادية ف��ي العالم العرب��ي، وأكد أنه بس��بب ذلك 
تس��عى دول احلص��ار إلغاقه��ا في إطار سياس��ة تكميم 

األفواه، وغلق كل املنابر احلرة«.

دعاوى دولية
كما ش��اركت في املظاه��رة منظمة »أف��دي« الدولية 
حلقوق اإلنس��ان ف��ي فرنس��ا، ممثل��ة برئيس��ها اخلبير 
القانون��ي عب��د املجي��د أم��راري، ال��ذي ش��دد عل��ى عدم 
قانونية احلصار على قطر، ألنه »يتعارض مع االتفاقيات 

واملواثيق الدولية وامليثاق العاملي حلقوق اإلنسان«.
وأوض��ح اخلبي��ر القانون��ي أن احلص��ار يتعارض 
أيض��اً مع ميثاق حق��وق اإلنس��ان الذي وّق��ع عليه دول 
مجل��س التع��اون اخلليجي، وال��ذي ينص على حس��ن 

اجلوار وحرية التنقل للمواطنن اخلليجين.
واعتب��ر رئيس منظم��ة أفدي الدولية في فرنس��ا أن 
دولة قطر متتلك مجموعة من »اآلليات الدولية« من أجل 
رف��ع ش��كاوى قضائية ض��د دول احلص��ار، خاصة أمام 
املقرري��ن اخلاص��ن حلقوق اإلنس��ان ف��ي األمم املتحدة 
وأمام اللجان الدائمة املكلفة بالتعليم والصحة والتنقل، 
عل��ى اعتب��ار أن املئ��ات من املواطن��ن القطري��ن طردوا 
بش��كل تعس��في، بعضهم اعتق��ل بطريقة غي��ر قانونية، 
وه��و ما يعّد »خرق��اً فاضح��اً« للمعاه��دات واالتفاقيات 

الدولية.
وقفة أمام بوابة برلن

 شارك عشرات الناشطن العرب واألملان يوم األحد 
ف��ي وقفة احتجاجية أمام بواب��ة براندنبورغ التاريخية 

بالعاصم��ة األملانية برل��ن تنديداً باحلص��ار على دولة 
قط��ر، ودعماً حلرية الرأي والتعبير ممثلة بقناة اجلزيرة 

التي طالبت دول احلصار بإغاقها.

والوقف��ة دعت إليها منظمة االحتاد األملاني للحقوق 
واحلريات، ورفع املشاركون فيها أعام قطر ودول ثورات 
الربيع العربي التي س��اندتها الدوحة. وذّكر املتحدثون 
بدعم قط��ر تلك الثورات، وتطلعات ش��عوبها لتأس��يس 

دولة القانون واحترام حقوق اإلنسان.
واس��تعرض املتحدث��ون الث��ورات الت��ي تضامنت 
دولة قطر معها ضد أنظمة الفس��اد واالستبداد، مشيرين 
إلى سوريا وتونس ومصر وليبيا. كما أشاروا إلى تصّدر 
قطر للداعمن لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه 
من االحت��ال وإقامة دولته املس��تقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.
ودع��ا متح��دث باس��م املنظم��ة األملاني��ة إلى وضع 
نهاي��ة للحصار املفروض عل��ى قطر، ووصف��ه باجلائر، 
وأنه يتنافى م��ع القوانن واملواثيق واألع��راف الدولية، 
وميثل انتهاكاً صارخاً حلقوق اإلنسان. وقال إن املطالبة 
بإغ��اق القنوات واملواقع اإلخباري��ة، وفي مقدمتها قناة 

اجلزيرة، انتهاك صارخ حلرية التعبير.
وش��دد املتح��دث باس��م االحت��اد األملان��ي للحقوق 
واحلريات على رفض تهم��ة اإلرهاب »التي توجه جزافاً 
ل��دول وجماعات وأفراد دون االس��تناد إلى أي حقائق أو 
مبررات قانونية«، وحث األمم املتحدة على اتخاذ موقف 
م��ن خرق املواثي��ق األممية التي جترم حصار الش��عوب 

دون مبرر.{

األمم المتحدة:
 تقارير مرعبة عن االستيطان بالقدس

أدان��ت األمم املتحدة ي��وم الثاثاء خطط إس��رائيل 
لتوس��يع االس��تيطان في القدس الش��رقية، مشيرة إلى 
وج��ود تقاري��ر وصفته��ا باملرعبة ع��ن االس��تيطان في 

املدينة.
وقال املتحدث الرس��مي باسم األمن العام للمنظمة 
تل��ك  ندي��ن  »نح��ن  للصحفي��ن:  دوجاري��ك  س��تيفان 
اإلج��راءات األحادية اجلان��ب )من قبل إس��رائيل(، وقد 
اطلعنا على تقارير مرعبة بش��أن التوس��ع االستيطاني 

في القدس الشرقية«.
وجاء تصريح املتحدث األممي بعد أن كشف حزب 
الليكود اليميني احلاكم في إس��رائيل -يوم االثنن- عن 
مش��روع قان��ون يه��دف إلى ض��م مس��توطنات يهودية 
ملدينة القدس، ويخرج أحياء فلس��طينية منها، لتكريس 

أغلبية يهودية فيها.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلس��رائيلية 
إن وزير املواصات يس��رائيل كاتس، وعضو الكنيس��ت 
ي��ؤاف كي��ش -وكاهم��ا م��ن ح��زب »الليك��ود«- أع��دا 

مشروع القانون.
وق��ال »كي��ش« ف��ي تصري��ح مكت��وب: »س��نعزز 
األغلبي��ة اليهودي��ة في القدس ونوس��ع س��يادتنا على 
أحياء خارج السياج«، في إشارة إلى اجلدار اإلسرائيلي 
ال��ذي يحيط بالقدس الش��رقية م��ن ناحيتها الش��رقية 

املتاخمة للضفة الغربية.
وكانت تقارير إس��رائيلية كش��فت األسبوع املاضي 
أن س��لطات االحت��ال بص��دد املصادقة عل��ى بناء نحو 
1500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.{
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اتفاق أميركي قطري ُيسقط اتهامات دول الحصار
أس��قطت دولة قط��ر، بتوقيعه��ا املذك��رة التنفيذية 
ملكافحة متويل اإلرهاب مع الواليات املتحدة، يوم الثاثاء 
في الدوحة، مجموع��ة االتهامات املوجه��ة إليها من قبل 
الدول التي حتاول محاصرتها، لترمي الكرة في ملعبها، 
إذ باتت ال��دول األربع بالذات، أي الس��عودية واإلمارات 
ومص��ر والبحري��ن، ه��ي املطالبة الي��وم بتوقي��ع اتفاق 
مماث��ل لوضع اإلجراءات املتفق عليه��ا في قمة الرياض، 
ف��ي أي��ار املاض��ي، موض��ع التنفي��ذ. ويترق��ب العال��م، 
االجتم��اع اخلماس��ي الذي يعق��د في جدة بالس��عودية، 
ب��ن وزير اخلارجية األميركي من جهة، ووزراء خارجية 
الدول األربع من جهة ثانية، لتلمس وجود نتيجة عملية 
جلهود تيلرس��ون من عدمها. وب��دا االنزعاج واضحاً في 
بيان مس��ائي صدر عن دول احلصار األربع، إزاء االتفاق 
األميرك��ي �� القطري، إذ اعتبرت هذه الدول أن توقيع قطر 

على املذكرة التنفيذية »خطوة غير كافية«. 
وأعلن عن توقيع االتفاق كل من الوزيرين األميركي 
تيلرس��ون، ونظيره القط��ري، محمد بن عب��د الرحمن آل 
ثاني، بع��د اجتماعن عقدا في الدوح��ة: األول أميركي - 
قطري بحضور أمير قطر، متيم بن حمد آل ثاني، والثاني 
ثاث��ي األط��راف، قط��ري - أميرك��ي - كويت��ي، ش��ارك 
فيه م��ن اجلانب الكويت��ي وزير الدولة لش��ؤون مجلس 
الوزراء، وزير اإلعام بالوكالة، محمد العبدالله الصباح، 
ال��ذي ميثل أمير الكوي��ت، )صباح األحم��د الصباح( في 
الوساطة. وش��رح الوزيران األميركي والقطري تفاصيل 
املذكرة التنفيذية التي تندرج في خانة »الروح التي عبر 
عنها الرئيس األميركي دونالد ترامب في القمة اإلسامية 
- األميركي��ة ف��ي الري��اض« ح��ول العمل عل��ى محاربة 
اإلرهاب، على حد تعبير تيلرس��ون، في مؤمتر صحافي 
ف��ي خت��ام الي��وم ال��ذي قض��اه املس��ؤول األميرك��ي في 
العاصمة القطري��ة، مذّكرة ال عاقة له��ا باألزمة األخيرة 
وباحلصار املفروض على دولة قطر، وفق ما أوضحه بن 
عبد الرحم��ن آل ثاني، بل هي »نتيجة عمل ثنائي يجري 
من��ذ من��ذ أكثر من ع��ام، وهي عب��ارة عن إعادة تنش��يط 
وتفعيل حملادثاتنا السابقة«، على حد تعبير تيلرسون، 
ال��ذي أعرب ع��ن »تقدي��ر أمي��ركا لقط��ر لكونه��ا أول من 
اس��تجاب حملاربة اإلرهاب ومتويله« وفق تفاهمات قمة 

الرياض. وأشار تيلرسون إلى أن »هناك تبادالت ثاثية 
بينن��ا والوس��يط الكويت��ي، ودوري هن��ا أن أدعم جهود 
الوس��اطة الكويتية ونفعل ما ميكن لنساعد الطرفن كي 
يفهم��ا ما ه��ي دواعي القل��ق، وكان هناك نقاش ش��امل، 
وس��ننتقل إلى جدة غداً للقاء األط��راف األخرى والبحث 
عن اخليارات املتاحة، وال أريد أن أعلق على توقعات في 

هذا الوقت«. 
أما الوزير القطري، فدعا ب��دوره »دول احلصار إلى 
االنضم��ام إلى تل��ك االتفاقية حول وق��ف متويل اإلرهاب 
في املس��تقبل«، مكرراً أنه »اتفاق ثنائي بن أميركا وقطر 
كان مح��ل نقاش منذ م��دة طويلة وال يتعلق مباش��رة أو 
بشكل غير مباش��ر باألزمة احلالية وباحلصار املفروض 
على قطر«، الفت��اً إلى أن الدوحة »التزمت بالكامل مبا مت 
االتف��اق عليه في قم��ة الرياض«. ورداً على س��ؤال حول 
تس��ريب أوراق اتفاَق��ي الري��اض عاَم��ي 2013 و2014 
م��ن خال قن��اة »س��ي أن أن« األميركية، مس��اء االثنن، 
رأى ب��ن عب��د الرحم��ن آل ثان��ي أن ه��دف التس��ريب هو 
»التأثير على الزيارة األميركية، وهو ما يعكس نهج دول 
احلصار للتقليل من أهمية الوس��اطة الكويتية واجلهود 

األميركية«، على حد تعبيره. 
وقب��ل املؤمتر الصحافي، وصف تيلرس��ون، موقف 
احلكوم��ة القطري��ة إزاء األزمة اخلليجي��ة، بأنه »واضح 
ومنطق��ي«. وق��ال تيلرس��ون، ف��ي حدي��ث للصحافي��ن 

عقب وصوله إلى الدوحة 
الت��ي  الكوي��ت  م��ن  آتي��اً 
ي��وم  حت��ى  فيه��ا  يبي��ت 
قط��ر  إن  اخلمي��س،  غ��د، 
»منطقي��ة«  آراًء  طرح��ت 
خال األزمة الدبلوماسية 
املس��تمرة من��ذ ش��هر مع 
دول عربي��ة، بحس��ب م��ا 
األنب��اء  وكاالت  نقلت��ه 
العاملي��ة. وأضاف الوزير 
األميرك��ي: »أعتقد أن قطر 
كان��ت واضح��ة ج��داً في 
أيض��اً  وأعتق��د  مواقفه��ا، 
أنه��ا )املواق��ف( كان��ت منطقية ج��ًدا«. وبع��د لقائه أمير 
قطر، قال تيلرسون: »لدي أمل بأننا سنكون قادرين على 
إح��راز تقدم لدفع األمور نحو احلل«، مضيفاً أن الواليات 

املتحدة تريد »جتنب أي تصعيد إضافي«.
وكان مراسل اجلزيرة في الدوحة قد نقل عن أجواء 
لقاءات تيلرسون إعراب األخير عن استيائه من احلمات 
اإلعامي��ة الص��ادرة ع��ن دول احلص��ار ضد قط��ر، على 
اعتبار أنها تزيد الوضع تعقيداً. كما نقل عنه إشارته إلى 
أن واشنطن »تتبنى احلوار حلل األزمة، وأنها ضد املهلة 
الزمنية املعطاة للدوحة، وهو ما أثار ارتياح املس��ؤولن 
القطرين« على حد تعبير القناة التي اعتبرت أن حضور 
وزي��ر الدول��ة الكويتي لش��ؤون مجلس ال��وزراء، محمد 
العبدالله الصباح، مع تيلرس��ون االجتماع مع أمير قطر 
ف��ي الدوحة، »دليل عل��ى اهتمام األميركين بالوس��اطة 

الكويتية«. 
في ظل ه��ذه األجواء، نقلت وكال��ة األنباء الكويتية 
الرس��مية، ع��ن أمي��ر الدول��ة، صب��اح األحم��د الصباح، 
مواقف أعرب فيها عن »ش��عوره بامل��رارة وتأثره البالغ 
للتطورات غير املسبوقة التي يشهدها بيتنا اخلليجي«. 
وجدد أمير الكويت إصراره »على مواصلة تلك املس��اعي 
وكان ذل��ك محل التقدي��ر من جانبنا ملا انط��وى عليه من 
ح��رص بالغ عل��ى وحدة ومتاس��ك املوق��ف اخلليجي«. 
وطم��أن إل��ى أن الكوي��ت »لن تتخل��ى عن مس��ؤولياتها 
التاريخي��ة وس��نكون أوفياء له��ا حتى يتم جت��اوز هذه 

التطورات وجاؤها عن سمائنا«.{

»مجاهدو خلق« المراهنة على حصان خاسر
نظمت منظمة »مجاهدي خل��ق« اإليرانية مؤمترها 
الس��نوي ف��ي باري��س ي��وم الس��بت أول مت��وز 2017، 
ش��ارك فيه مسؤولون سابقون من دول عدة، على رأسها 

الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا والسعودية. 
التغطي��ة اإلعامي��ة املباش��رة ألح��داث املؤمتر في 
وس��ائل إعامية محس��وبة على الس��عودية واإلمارات، 
ص��ورة  تق��دم  في��ه،  املش��اركن  الضي��وف  ومس��توى 
للمتابع��ن واملراقبن عن هذه املنظمة وقادتها، ال تعكس 
احلقيقة وتغاير وزنها السياسي في الداخل اإليراني، وما 
يس��اعد في القبول الس��ريع بهذه الصورة عند البعض، 
هو الفضاء اإلقليمي املش��حون بالتوتر مع إيران، الذي ال 

يبحث فيه الناس إال عما تشتهي األنفس وتلذ األعن. 
منظم��ة مجاهدي خل��ق التي توصف ف��ي األدبيات 
الرس��مية ب�»زم��رة املنافق��ن«، ال حتظى الي��وم بأي ثقل 
سياس��ي وامتداد في الداخ��ل اإليراني، يجعل من العبن 
دولين وإقليمين االس��تثمار في��ه والرهان عليه كموطئ 
قدم في املس��تقبل السياس��ي اإليراني، وإن صح التعبير 
فه��ي زم��رة منب��وذة حت��ى م��ن املعارض��ة اإليرانية في 
الداخ��ل واخلارج قبل أن تكون منبوذة من أنصار النظام 

اإليران��ي نفس��ه، والش��عب اإليراني بش��كل ع��ام، وذلك 
ألسباب عديدة، أهمها دخول املنظمة في مسار االنحراف 
الفك��ري والسياس��ي قبل االنح��راف الس��لوكي بعد عقد 
من تأسيس��ها تقريباً في نهايات العصر البهلوي وقبيل 
انتصار الثورة اإليرانية بس��نوات ع��دة، فتوجه املنظمة 
نحو الفكر املاركسي وتبنيها ذلك، وغياب الهوية احملددة 
واضحة املعالم، من خال املزج بن اإلس��امية، واليسار 
املنحرف، واملمارسة العس��كرية.. أدى إلى نشوء هجن 

تنظيمي خطير. 
قب��ل أن تش��هد املنظمة تذبذبات فكرية وسياس��ية، 
كان له��ا س��جل نضال��ي ض��د الش��اه، وكان أعضاؤه��ا 
وقادته��ا املؤسس��ون مقرب��ن من رم��وز التي��ار الوطني 
اإلس��امي، الذي��ن تب��رأوا منه��ا الحق��اً. وأح��دث تأثرها 
بالفكر املاركس��ي اللينيني انش��قاقات داخلية في التيار 
املاركسي قبيل الثورة بأش��هر معدودة، ظهرت في ثاث 
ح��ركات حمل��ت عناوين ماركس��ية: »االحت��اد النضالي 
ألجل الطبقة العمالي��ة«، و»النضال ألجل حترير الطبقة 

العمالية«، و»النضال ألجل حرية الطبقة العمالية«. 
بع��د خ��روج مس��عود رج��وي م��ن الس��جن أي��ام 
الث��ورة اإلس��امية، أع��اد التي��ار 
املس��مى  حت��ت  نفس��ه  تنظي��م 
القدمي »مجاه��دي خلق«، محاوالً 
احلفاظ عل��ى طابعه الديني، لكن 
س��رعان م��ا اختلف مع مؤس��س 
الل��ه  »آي��ة  اإلس��امية  الث��ورة 
املنظم��ة  وانته��زت  اخلمين��ي«، 
األجواء السياس��ية في إيران بعد 
عزل الرئي��س بني ص��در، ودعت 
الس��اح  حم��ل  إل��ى  أنصاره��ا 
ومواجه��ة الث��ورة الناش��ئة ف��ي 
الش��ارع، فقامت بعمليات اغتيال 

ض��د الش��خصيات الثوري��ة، أبرزه��م الرئي��س اإليراني 
األس��بق »محمد علي رجائ��ي«، ورئي��س وزرائه »محمد 
جواد باهنر«، وتفجير مقر حزب اجلمهورية اإلس��امية، 
واغتي��ال رئيس الس��لطة القضائية »آية الله بهش��تي«، 

وعشرات عمليات أخرى. 
هذه العملي��ات دفعت االحت��اد األوروبي والواليات 
املتحدة األمريكية الحقاً إلى إدراج منظمة مجاهدي خلق 
ضمن قوائم اإلرهاب لس��نوات عدي��دة، وذلك قبل أن يتم 

حذف اسمها خال عامي 2009 و2012. 
بع��د فش��ل املنظم��ة ف��ي االس��تياء عل��ى الس��لطة 
عبر اس��تخدام الس��اح، هرب قادتها إلى فرنس��ا ثم إلى 
العراق إبان احلرب العراقية اإليرانية. ش��اركت املنظمة 
ف��ي احلرب إلى جان��ب الق��وات العراقي��ة، وقامت بعدة 
عمليات عسكرية كبيرة في السنوات األخيرة من احلرب 
وحتى قبيل القرار األممي 598 القاضي بوقفها، كان ذلك 
انتح��اراً سياس��ياً واجهت احلركة نتائجه الس��لبية بن 

أبناء الشعب اإليراني. 
جل��وء منظم��ة مجاه��دي خل��ق إل��ى الس��اح ف��ي 
اخلافات الداخلي��ة، وقتلها املئات م��ن اإليرانين وعلى 
رأس��هم ش��خصيات كبيرة بعيد الثورة التي كانت خيار 
األغلبي��ة الس��احقة م��ن اإليرانين ف��ي مواجهة الش��اه، 
ومش��اركتها الفاعل��ة ف��ي احل��رب ض��د إي��ران، وقيامها 
بالكش��ف ع��ن مواقع نووي��ة إيرانية الس��تخبارات دول 
غربية، وحتريض هذه الدول لفرض مزيد من العقوبات 
عل��ى طه��ران، حولت منظم��ة مجاهدي خلق إلى جس��م 

منبوذ وموتور بن الناس. 
رئيس��ة  نفس��ها  رج��وي  م��رمي  تنصي��ب  أن  كم��ا 
للجمهوري��ة اإليراني��ة ف��ي املنف��ى، بع��د زعي��م املنظمة 
مس��عود رجوي ال��ذي أصبح مصي��ره مجه��والً منذ 14 

عاماً، ولم يظهر مرة واحدة على املأل خال هذه السنواتر 
عنجهية وسلطوية هذه املنظمة من جهة أخرى. 

وما يزيد الطن بلة، جهل أو جتاهل »خلق« نفس��ها 
حلقيق��ة األوض��اع الداخلي��ة في إي��ران، حي��ث حتدثت 
رئيس��ة املنظمة »مرمي رجوي« في مؤمتر باريس األخير 
أن 96 باملائ��ة من الش��عب اإليراني معارض��ون للنظام 
اإليران��ي. ه��ذا التجاهل ميثل اس��تخفافاً س��افراً بعقول 
اإليرانين، حيث إن مشاركة 70 باملائة من اإليرانين في 

االنتخابات الرئاسية األخيرة تدحض هذا االدعاء. 
بطبيعة احلال، هناك إيرانيون يختلفون مع النظام 
احلاكم وسياس��اته الداخلية واخلارجي��ة، لكن هؤالء ال 
مييل��ون إل��ى العقلية العس��كرية لتغيير الوض��ع القائم 
كما يحلو ملنظمة »خلق« أن تصّوره، وإمنا يس��عى كثير 
منهم إلى إصاح هذا الوضع حتت سقف اخليارات التي 
يوفره��ا النظام، وعلى رأس��ها االنتخابات. هذه العوامل 
س��اهمت في تأس��يس حالة عداء جتاه منظمة مجاهدي 
السياس��ية  والتي��ارات  اإليراني��ن،  عم��وم  ل��دى  خل��ق 
وحت��ى  اإلصاحي��ة،  أو  منه��ا  األصولي��ة  اإليراني��ة، 
املعارض��ة ف��ي الداخل واخل��ارج. وما يثير الدهش��ة هو 
الره��ان الغرب��ي واخلليجي على هذا احلص��ان اإليراني 
اخلاس��ر الذي ال يتمتع بأي مصداقية ورصيد سياس��ي 
وش��عبي في الداخل اإليراني، فلن تشكل »خلق« حصان 

طروادة الذي ميكن أن تسقط من خاله النظام. 
أم��ا ف��ي م��ا يتعل��ق مبس��توى الضي��وف األجانب 
املشاركن في املؤمتر، فإنه لم تختلف عن العام املاضي، 
ما يعني أن منظمة خل��ق لم تتمكن من اختراق جديد في 
عاقاتها اخلارجية، كما أن السعودية لم تنجح في إقناع 
ضيوف آخرين من الدول العربية باملشاركة فيه، ما عدا 
نواباً من مصر وش��خصيات من الس��لطة الفلس��طينية، 

الذين شاركوا في الدورة السابقة للمؤمتر أيضاً.
والنقط��ة األخيرة قبل اخلتام أن اس��تضافة باريس 
له��ذا املؤمتر بع��د أيام م��ن اس��تقبالها وزي��ر اخلارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف، يثير تساؤالت عديدة، وأهم 
دالالت هذه اخلطوة أنه بالرغم من انفراجات حصلت في 
العاق��ات اإليراني��ة األوروبية بعد االتف��اق النووي عام 
2013 إال أنها لم ترتق إلى مستوى تتشابك فيه املصالح، 

حتول دون هذه اإلجراءات األوروبية االستفزازية.{

بقلم: صابر غل عنبري 

هنّية: جاهزون إلنهاء االنقسام الفلسطيني 
واستعادة الوحدة الوطنية

واألمة مي��رون بواقع صعب«، ودع��ا إلى »التكاتف 
لتكون الضفة وغزة وحدة واحدة«.

ورغم تش��كيل حكوم��ة الوفاق ف��ي الثاني من  
حزي��ران 2014، إال أن حرك��ة حماس ال ت��زال تدير 
قط��اع غ��زة حت��ى اآلن، حيث ل��م تتس��لم احلكومة 
مس��ؤولياتها فيه، نظ��راً للخافات السياس��ية بن 

حركتي »فتح« و»حماس«.
ويس��ود االنقس��ام السياس��ي أراضي السلطة 
الفلس��طينية من��ذ منتص��ف حزي��ران 2007 عق��ب 
س��يطرة »حم��اس« على قط��اع غزة، فيم��ا لم تفلح 
جه��ود املصاحل��ة والوس��اطات العربي��ة ف��ي رأب 

الصدع بن احلركتن.{

ق��ال رئيس املكتب السياس��ي حلرك��ة حماس 
إس��ماعيل هنّية مس��اء الثاث��اء، إن حركته جاهزة 
إلنه��اء االنقس��ام الفلس��طيني واس��تعادة الوح��دة 
الوطني��ة. وأض��اف هنّي��ة ف��ي كلمة له خ��ال حفل 
تخرج طلبة »جامعة فلس��طن« في مدينة غزة، أن 
»القضي��ة الفلس��طينية تعيش واقع��اً صعباً، لذلك 

يجب على اجلميع الشراكة وإنهاء االنقسام«.
ولفت إلى أن حركته »تعمل على مدار الس��اعة 
م��ع كل األطراف، ومس��تعدة وجاه��زة للذهاب إلى 
أبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء 

االنقسام«.
وأبرز هنية أن »القضية الفلس��طينية وشعبها 

وزيرا خارجية اميركا وقطر
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السلطات المصرية تتمسك بـ»التصعيد الفردي« ضد قطر
تخطط الس��لطات املصرية لتصعيد حملتها ضد 
قط��ر، وإن بش��كل فردي، بغ��ض النظر ع��ن احلليفن 
السعودي واإلماراتي اللذين يقودان احلصار، في ظل 
حالة تردد تس��يطر على أوس��اط التحال��ف الرباعي، 

بالتقاطع مع الضغوط األميركية واألوروبية.
ويقول مصدر دبلوماسي مصري إن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي ليس مرتاحاً ملا وصفه ب�»االنتكاسة« 
الت��ي أصابت مس��ار التصعيد ضد قط��ر، على خلفية 
االتصال الش��خصي الذي أج��راه بالرئيس األميركي، 
دونال��د ترامب، خ��ال اجتم��اع وزراء خارجية الدول 
األربع، والذي أدى إلى تأخر انعقاد املؤمتر الصحافي 
ألكثر من ساعة، ثم إلى خروج البيان املشترك ضعيفاً 
خالياً م��ن أي إجراء تصعيدي، عل��ى عكس التكهنات 
الت��ي كانت تروج لها وس��ائل إعام احمل��ور الرباعي. 
ويوض��ح املص��در أن االجتماع��ات الت��ي عق��دت بن 
مديري اس��تخبارات الدول األربع، قبل اجتماع وزراء 
اخلارجي��ة، أثبت��ت مبا ال ي��دع مجاالً للش��ك أن القرار 
األول في هذه األزمة يتعلق باالتصاالت الس��عودية - 
األميركية، وبدرجة ثانية يتعلق باألجندة اإلماراتية، 
لك��ن ال يوج��د ملص��ر أو البحري��ن أي دور حقيق��ي في 
صياغ��ة أي ق��رار تصعي��دي، وأن مش��اركة القاه��رة 

تقتصر على إضافة بعض املطالب والشروط، ال سيما 
أن العاقة بينها وبن الدوحة كانت متوترة باستمرار 
طيلة الس��نوات األربع املاضية، وليس من املتوقع أن 
تعود األوضاع إلى س��ابق عهدها، حتى إذا حتس��نت 

العاقات القطرية اخلليجية.
ويش��ير املص��در إل��ى أن مص��ر رفض��ت بع��ض 
الرباع��ي  االجتم��اع  خ��ال  البحريني��ة  املقترح��ات 
األخي��ر بتقس��يم الش��روط وتخفيفها، بحي��ث تكتفي 
الدول باخلط��وط العريضة للش��روط التي وضعتها 
الس��عودية ع��ام 2014، وغ��ض النظ��ر ع��ن املطالبة 
بإغ��اق قنوات فضائي��ة وصحف بعينه��ا، واالكتفاء 
إزاء  الس��لبي  اإلعام��ي  التعام��ل  »وق��ف  باش��تراط 
أوض��اع الدول األربع«، باإلضافة إلى حتديد كل دولة 
قائمة بأس��ماء الش��خصيات التي ترغب ف��ي إبعادها 
أو تس��ليمها لها، من دون أن تش��مل الشخصيات التي 

حتمل اجلنسية القطرية.
ويضيف املصدر أنه حتى في حالة حدوث تقارب 
فعلي ينهي حالة البرود بن السعودية والبحرين من 
جهة وقطر من جهة أخرى، فإن هناك تنسيقاً مستمراً 
م��ع اإلمارات مل��ا وصفه ب�»إزع��اج الدوحة« من خال 
للدولت��ن،  التابع��ة  الفضائي��ة والصح��ف  القن��وات 
وإضف��اء وصف دع��م اإلرهاب 
عليها، استعداداً خلطوة أخرى 
محتملة، كلّف وزير اخلارجية 
املصري، سامح شكري، فريقاً 
م��ن وزارته بدراس��تها، تتمثل 
القطرية  في مقاضاة احلكومة 
دولي��اً، أو رفع ش��كوى ضدها 
ل��دى األمم املتحدة بحجة عدم 
اس��تجابتها للمطالب املصرية 
املتك��ررة بتس��ليم »مطلوب��ن 
ف��ي قضاي��ا عن��ف وإره��اب«. 

وفي هذا السياق، يكشف مصدر آخر في وزارة العدل، 
أن النائ��ب العام نبيل صادق، تلقى منذ ش��هر تقريباً، 
تعليمات من الدائرة اخلاصة بالسيس��ي بإعداد ملف 
كام��ل ع��ن املتهم��ن الهارب��ن املوجودي��ن حالي��اً، أو 
الذين كانوا س��ابقاً، في قط��ر، بعد أحداث 30 يونيو/ 
حزي��ران 2013، من واقع حيثيات األح��كام وقرارات 
اإلحال��ة الص��ادرة بحقهم، عل��ى أن يرفق به��ذا امللف 
اإلج��راءات املتخ��ذة في بع��ض الدع��اوى والباغات 
التي قدمت له، أو أقيمت في محكمة األمور املستعجلة 

العتب��ار قطر دولة داعمة لإلره��اب. ويؤكد املصدر أن 
هذه اإلج��راءات تتكام��ل مع الدراس��ة الدبلوماس��ية 
القانوني��ة اجلاري��ة ف��ي اخلارجي��ة، وتتكام��ل أيضاً 
م��ع املخاطب��ة األخي��رة الت��ي أرس��لتها وزارة العدل 
إل��ى اإلنتربول لتس��جيل بعض املتهم��ن املقيمن في 
قطر على النش��رة احلمراء اخلاص��ة بترقب الوصول 

واالعتقال في مختلف دول العالم.
ويوض��ح املص��در أن هن��اك 26 متهم��اً بتموي��ل 
وارتكاب أعمال عنف يقيمون في قطر بش��كل أساسي، 
أبرزه��م الدكت��ور يوس��ف القرض��اوي، وعاص��م عبد 
املاجد، وطارق الزمر، ومحم��د عبد املقصود، ووجدي 
غنيم، ومحمد اإلس��امبولي، إلى جانب الش��خصيات 
األخرى املدرجة عل��ى قائمة اإلرهابي��ن التي أعلنتها 

الدول األربع املقاطعة لقطر الشهر املاضي.{

الدور األلماني
ودوافعه في األزمة الخليجية

بقلم: حازم عياد 

وزير اخلارجية االملاني زيغمار غابرييل بات محط اهتمام املنطقة العربية على مدى أيام، بشكل 
ف��اق في اهميت��ه وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرس��ون ورئيس��ه ترامب؛ فميركل )املستش��ارة 
االملانية( باتت املمثل للقارة األوروبية في املنطقة في ظل االنش��غال البريطاني، واالرتباك األمريكي 

الناجم عن االنقسام الداخلي في طريقة التعامل مع امللفات املتعارضة في املنطقة.
خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد االوروب��ي، وازمته��ا الداخلية الت��ي أفضت الى انتخ��اب حكومة 
ائتافي��ة ضعيفة في طور التش��كل بقي��ادة تيرزا ماي، وّف��ر الفرصة ألملانيا مللء الف��راغ، ولعب دور 
قيادي في القارة األوروبية، بل في املنطقة العربية، كاسرة حاجز التفرد الثنائي األمريكي البريطاني 

الذي احتكر الدور القيادي لفترة طويلة في املعسكر الغربي.
دخ��ول أملاني��ا على خ��ط االزمة اخلليجي��ة جاء عل��ى هامش اجتماع ق��ادة دول العش��رين في 
هامبورغ، واجتماع بوتن- ترامب، لتقدم نفسها كطرف متفرد ميلك رؤية بديلة، وخياراً ثالثاً للقوى 

املتصارعة في املنطقة العربية.
التحرك األملاني كشف بدوره عن اتساع الفجوة بن أوروبا ممثلة باالحتاد األوروبي  والواليات 
املتحدة األمريكية، خصوصاً إزاء الرؤية املثلى للتعامل مع األزمة وأطرافها مبزج القيم الدميقراطية 
مبق��والت األزمة، متج��اوزة بذلك الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة، ومخلفة قوة ناعمة خ��ارج حدودها 
التقليدية؛ إذ أصبحت أملانيا محط اهتمام الدول اخلليجية، وسبباً للتنافس في ما بينها الستقطابها، 

واالستثمار في دورها املتصاعد في اإلقليم العربي.
برل��ن وبحركة خاطف��ة، أحدثت اختراقاً سياس��ياً مهماً ف��ي املنطقة ال ميك��ن جتاهله وجتاهل 
تداعيات��ه املس��تقبلية ومغزاه ودالالته االس��تراتيجية؛ اذ متكنت من تقدمي نفس��ها كوس��يط يحاول 
متري��ر أجندته االقتصادية والسياس��ية في املنطقة، محدثة اختراقاً سياس��ياً وامنياً واقتصادياً في 
ج��دران النف��وذ البريطان��ي واألمريكي، وهي فرص��ة جديدة بات��ت متاحة لاس��تثمار فيها من دول 

املنطقة التي متلك عاقات متنوعة مع أملانيا اقتصادية وسياسية وأمنية من ضمنها إيران.
فاألزمة اخلليجية باتت محط اهتمام املس��ؤولن االملان، ومبرراً لتنشيط سياستهم اخلارجية، 
ومنافس��ة الواليات املتحدة األمريكي��ة وبريطانيا التي تواجه صعوبة في وق��ف تفاعاتها، أو حتى 
حتقي��ق رؤية هيل��ي املندوب��ة األمريكية ف��ي األمم املتحدة للضغط عل��ى قطر والس��عودية، في ظل 

االنقسام الداخلي األمريكي واالستقطاب احلاد داخل املؤسسات السيادية.
فوزير اخلارجية األملاني يسعى للعب دور قيادي يتجاوز حتالفات باده التقليدية مع الواليات 
املتح��دة األمريكية، بش��كل يعزز االعتم��اد على الذات، ويحق��ق الرؤية األملانية ألوروبا املس��تقبلية، 

بعيداً عن التبعية ألمريكا، والرؤية البريطانية التقليدية.
ال��دور األملاني في األزمة اخلليجية احتوى الكثير من احلقائق والتفاصيل التي بات التنبه إليها 
مسألة غاية في األهمية لدول املنطقة التي تفاعلت مع اجلهود األملانية؛ بحثاً عن وسيلة للخروج من 

األزمة، أو التخفيف من وطأتها في ظل حالة االرتباك األمريكي، واالنشغال البريطاني الداخلي.{

»مقتل 23 وإصابة 32« من الجيش المصري 
في هجمات لتنظيم الدولة شمال سيناء..

 وحماس تدين
ذكر مصدر طبي أن 23 من أفراد القوات املس��لحة 
املصري��ة ُقتل��وا، وأصي��ب 32 آخ��رون، ف��ي هج��وم 
بسيارات مفخخة على إحدى نقاط التمركز األمني في 
محافظة ش��مال س��يناء. وتش��مل قائمة القتلى أربعة 

ضباط، ومندوباً مدنياً، والباقون من املجندين.
وأعلن فرع تنظيم الدولة اإلسامية في سيناء أنه 
وراء الهجمات، وق��ال إن عدد قتلى اجليش املصري ال 

يقل عن ستن.
وجاء ف��ي بيان للمتحدث العس��كري املصري أن 
الهج��وم جاء بعد جن��اح القوات »ف��ي إحباط هجوم 
إرهابي على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر 

عن مقتل أكثر من 40 تكفيرياً، وتدمير ست عربات«.
وق��ال مصدر أمني وآخر عس��كري ل� بي بي س��ي 
إن الهج��وم وق��ع بس��يارات مفخخة، وأعقب��ه هجوم 
بأس��لحة متوس��طة وخفيف��ة وقذائ��ف آر ب��ي ج��ى، 
اس��تهدف ما بقي من أف��راد التمركز األمن��ي الذي يقع 
بقري��ة البرث، عل��ى بعد 30 كيلومت��راً جنوبي مدينة 

رفح.
واس��تهدف الهجوم الكتيبة 103 صاعقة، وتأكد 
مقت��ل قائد الكتيب��ة، مقدم أركان حرب أحمد املنس��ي. 

وحلقت طائرات فى سماء املنطقة.
وأعلنت جماعة »والية س��يناء«، التابعة لتنظيم 

الدولة اإلس��امية، املس��ؤولية عن الهجم��ات. وقالت 
في حس��اب باس��مها إن الهجمات أس��فرت عن »مقتل 

وإصابة أكثر من 60 من اجليش املصري«.
وأدان االحت��اد األوروبي وعدد من الدول العربية 
والغربية، من بينهم اململكة املتحدة وأملانيا واإلمارات 
والكوي��ت والس��عودية واألردن، الهجوم ف��ي بيانات 

منفصلة.
كذلك أدانت حركة املقاومة اإلس��امية )حماس( 
الهجمات معتبرة انها تس��تهدف »أمن واستقرار األمة 

العربية«.
قال ف��وزي بره��وم املتح��دث باس��م احلركة في 
بيان صحافي ان حماس تدين »العمل اإلجرامي الذي 
اس��تهدف جنوداً مصري��ن في س��يناء وأودى بحياة 

العديد منهم وجرح آخرين«.
وق��ال ان هذا »العم��ل اإلجرامي ال يس��تهدف أمن 
مص��ر واس��تقرارها فحس��ب ب��ل أم��ن األم��ة العربية 

جمعاء واستقرارها«.
وأعل��ن م��ا يع��رف بوالي��ة س��يناء، ف��رع تنظيم 
الهجوم��ن،  ع��ن  مس��ؤوليته  س��يناء،  ف��ي  الدول��ة 
زاعم��اً أنهما أس��فرا عن مقتل 16 ش��خصاً ف��ي عملية 
اس��تهدفت جتمع��اً ألفراد ف��ي اجليش املص��ري، وفقاً 
لوكالة أعماق التابعة للتنظيم.وتشهد سيناء نشاطاً 
مكثف��اً ملس��لحن يش��نون هجم��ات 
عل��ى ق��وات األم��ن واجلي��ش خال 
الس��نوات األرب��ع األخي��رة، وتش��ن 
قوات األمن واجليش في مصر حملة 
عسكرية موس��عة في شمال سيناء 
القض��اء  تس��تهدف  س��نوات،  من��ذ 
عل��ى اجلماعات املس��لحة في ش��به 
جزيرة سيناء.وُقتل املئات من أفراد 
اجليش والشرطة في هجمات، أعلن 
مس��لحون تابع��ون لتنظي��م الدولة 

مسؤوليتهم عن كثير منها.{

إحالة أوراق 12 مصريًا للمفتي 
تمهيدًا للحكم بإعدامهم

نائب مأمور القس��م بالتزامن م��ع فض اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى صيف 

2013«، وهي االتهامات التي نفاها املتهمون.
ويعتب��ر رأي مفتي الب��اد في ه��ذه القضايا 
-حس��ب القانون املصري- رأياً استشارياً وليس 
إلزامي��اً للمحكم��ة، كم��ا يعد احلك��م أولي��اً وقاباً 
للطعن أمام محكمة النقض )أعلى محكمة طعون 

بالباد( خال 60 يوماً من التصديق عليه.
يذك��ر أنه خ��ال الس��نوات املاضي��ة، أحالت 
محاك��م مصري��ة أوراق مئ��ات املعارضن للمفتي 
ف��ي قضاي��ا عن��ف، لك��ن مت نق��ض غالبي��ة ه��ذه 

األحكام وتخفيف الكثير منها.
وكانت محكمة جناي��ات املنيا قضت يوم 28 
نيس��ان 2014 بإع��دام 37 متهم��اً واملؤبد ل�394 
وب��راءة 17 آخرين، وقبلت محكمة النقض الطعن 
عل��ى احلكم، وثم إعادة إج��راءات محاكمتهم أمام 

دائرة جنائية جديدة.{

أحال��ت محكم��ة جناي��ات مبحافظ��ة املني��ا 
بصعيد مصر يوم الثاث��اء أوراق 12 مصرياً إلى 
املفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، 
بعدما أدانتهم بقتل ش��رطي وارتكاب أعمال عنف 

في قضية تعود أحداثها إلى عام 2013.
وق��ال عضو هيئ��ة الدفاع ع��ن املتهمن خالد 
الكوم��ي ف��ي تصريح��ات صحفي��ة، إن احملكم��ة 
»أحال��ت 12 متهماً )حضورياً( بينه��م أربعة من 
أس��رة واح��دة إل��ى املفت��ي للحصول عل��ى الرأي 

الشرعي في إعدامهم«.
وأض��اف الكوم��ي أن احملكمة حددت جلس��ة 
7 آب املقب��ل للنطق باحلكم في القضية التي يبلغ 
ع��دد املتهمن فيها 403 متهم��ن )187 حضورياً 

و216 غيابياً(«.
وكانت النيابة املصرية وجهت للمتهمن تهماً 
عدي��دة منها ارتكاب أعمال عن��ف وحرق واقتحام 
قس��م ش��رطة مبحافظ��ة املني��ا )وس��ط(، وقت��ل 
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أعل��ن رئي��س ال��وزراء العراق��ي حي��در العبادي، 
ي��وم االثنن، النص��ر على تنظيم الدول��ة »داعش« في 
املوصل، فيم��ا ميثل أكبر هزمية للتنظيم املتش��دد منذ 

إعانه قيام خافة قبل ثاث سنوات.
وقال العبادي في خطاب عبر التلفزيون الرسمي: 
»أعلن من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة 
اخلرافة واإلرهاب الداعشي، الذي أعلنه الدواعش من 

هنا من مدينة املوصل قبل ثاث سنوات«.
الش��طر  نهاي��ة  وميث��ل س��قوط املوص��ل فعلي��اً 
العراق��ي من خاف��ة تنظي��م الدولة، التي تض��م أيضاً 
مناط��ق ف��ي س��وريا. وال ي��زال التنظيم يس��يطر على 

أراض إلى الغرب واجلنوب من املدينة.
وأكدت وس��ائل إع��ام عراقي��ة، مقت��ل البغدادي 
زعي��م التنظي��م اإلرهابي، كم��ا أوردت اخلبر وس��ائل 
إعام روس��ية وعربي��ة، مب��رزة أن »الدواعش« أكدوا 

فعاً مقتله.
وكان حتال��ف م��ن مائ��ة أل��ف مقاتل م��ن القوات 

الكردي��ة  البش��مركة  ومقاتل��ي  العراقي��ة  احلكومي��ة 
الهج��وم  ب��دأ  ق��د  املس��لحة،  الش��يعية  والفصائ��ل 
الس��تعادة املدين��ة من املتش��ددين في تش��رين األول 
املاض��ي، بدعم جوي وب��ري كبير م��ن حتالف تقوده 

الواليات املتحدة.
ووج��ه العبادي، ال��ذي كان يرتدي زياً عس��كرياً 
أس��ود ويحي��ط به ق��ادة أمنيون، الش��كر إل��ى القوات 
والتحال��ف. لكنه حذر من أن التحدي��ات لم تنته بعد، 
مم��ا يوحي بأن املعركة ما ت��زال مفتوحة على عدد من 

االحتماالت.
وقال قب��ل أن يرفع العلم العراق��ي: »أمامنا أيضاً 
مهم��ة أخ��رى، مهم��ة االس��تقرار ومهمة البن��اء ومهمة 
تطهي��ر خاي��ا داع��ش، وه��ذا عم��ل يحتاج إل��ى جهد 
اس��تخباري وجه��د أمني وإل��ى وحدة الكلم��ة ووحدة 
الصف. كم��ا توحدنا في قتال داع��ش علينا أن نتوحد 
في إعادة االس��تقرار له��ذه املناطق، وع��ودة النازحن 

وإعمار جميع املناطق التي حررناها«.{

أول مصحف بالخط الديواني
هزيمة لداعش في العراق.. وتحرير الموصلخطوة لبنانية غير مسبوقة

نتن ياهو يحتّج على قرار اليونسكو 
بهذه المقاطع من التوراة

خطاط لبناني أنهى نسخ 
أول مصحف باخلط الديواني، 
في خط��وة يعتقد أنه��ا األولى 
ف��ي لبن��ان، وأن��ه ل��م يس��بقه 
إليه��ا أحد في العال��م العربي، 
مش��يراً إل��ى أنه بع��د عمل دام 
س��نة ونصف س��نة، ف��رغ من 
كتاب��ة املصحف وأخ��ذ إجازة 

رمضانية.
اللبناني  اخلط��اط  يعتبر 
أب��رز  أن  بعي��ون  محم��ود 
إجنازات��ه بع��د رحل��ة نص��ف 
ق��رن في عال��م اخلط��وط، هي 
إكماله قبل أيام كتابة املصحف 
الشريف باخلط الديواني، وهو 

ما استغرق عاماً ونصف عام، ليصبح على حد قوله، 
»أول مصحف ينسخ في لبنان باخلط الديواني«.

ج��داً  »تأث��رت  عام��اً(:   81( بعي��ون  وأض��اف 
باملدرس��ة التركي��ة، الت��ي تتمي��ز بخ��ط الثلث )خط 
عربي ظهر ألول مرة في القرن الرابع الهجري ويكتب 
بقل��م بُس��ْمك ثلث قط��ر القل��م(، وهو م��ن أروع فنون 
التخطي��ط، إل��ى جانب اخل��ط الديواني ال��ذي أخذه 
األتراك من خط الرقعة، وأضافوا إليه ملسات جمالية 
تركية، وأبدعوا فيه، وقد س��مّي الديواني نس��بة إلى 

الدواوين والقصور التي كان يكتب فيها«.
وتاب��ع قائاً: »خط الرقعة هو خط عربي حديث 
ابتكره العثمانيون، يّتس��م بس��هولة قراءته وسرعة 
كتابته وبع��ده عن التعقي��د، وهو مع��روف بحروفه 
القصي��رة املتقطع��ة املس��تقيمة وانحناءات بس��يطة 

أغلبها يكون شبه مستقيم«.
واس��ترجع بعي��ون، ال��ذي ميارس فن��ه في مقر 
ل��ه بالعاصمة بيروت، ذكرياته م��ع اخلطاط التركي 
حس��ن جلب��ي، الذي تع��ّرف إلي��ه ع��ام 2005 خال 
مشاركتهما في معرض عن اخلطوط بإيران، وأصبحا 
صديق��ن مقرب��ن، قائاً: »أن��ا معجب جداً بأس��لوب 
اجللبي خاصة، وباألس��لوب التركي عامة، وال سيما 
أن اخلط��ن الثل��ث والديوان��ي م��ن أكث��ر اخلط��وط 
انتش��اراً في العالم العربي، لكن تركيا متّيزت بهذين 

اخلطن على طريقتها«.
وأش��ار إلى أّن أكثر اخلطوط انتش��اراً في العالم 
العربي هو النسخي، الذي ينتشر جداً في السعودية 

ش��نت احلكومة اإلس��رائيلية يوم األح��د، هجوماً 
شرس��اً على منظمة »اليونس��كو« عل��ى خلفية قرارها 

بشأن احلرم اإلبراهيمي في اخلليل.
وتا رئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية بنيامن ننت 
ياهو مقاطع من التوراة في مس��تهل جلس��ة حكومته 
يوم األح��د، زاعماً أنها دليل قوي عل��ى ارتباط اليهود 

باحلرم اإلبراهيمي في مدينة اخلليل احملتلة.
وقال ن��نت ياهو ال��ذي اعتمر القلنس��وة اخلاصة 
باليه��ود: »س��أقرأ مقطعاً من س��فر التكوي��ن، املقطع 
يتحدث عن حياة س��ارة: <َفَس��ِمَع إِْبَراِهي��ُم ِلِعْفُروَن، 
َة الِتي َذَكَرَها ِفي َمَساِمِع  َوَوَزَن إِْبَراِهيُم ِلِعْفُروَن اْلِفَضّ
َبِن��ي ِحّث، أَْرَبَع ِمَئِة َش��اِقِل ِفضٍة َجاِئ��َزٍة ِعْنَد الُتّجاِر. 
َوَبْعَد ذِلَك َدَفَن إِْبَراهيُم َس��اَرَة اْمَرأََت��ُه ِفي َمَغاَرِة َحْقِل 
َرا، التي ِهَي َحْبُروُن، ِفي أَْرِض َكنَعاَن.  امْلَْكِفيلَِة أََماَم مَمْ
ْقُل َوامْلََغ��اَرُة التي ِفيِه إلِْبَراِهيَم ُملَك َقْبٍر ِمْن  َفَوَجَب احْلَ

.< ِعْنِد َبِني ِحَثّ

وسوريا.
وقال عن ولعه بفن اخلط: »خال السفريات كنت 
أقص��د اخلطاطن في العال��م للتعلّم منه��م واالطاع 
عل��ى طريقته��م في رس��م اخل��ط، وبعد ذل��ك دخلت 
مجال املعارض، وش��اركت ف��ي العديد منه��ا بلبنان 
والعالم، وأول إجناز مهم في حياتي كان رس��م شعار 
شركة الشرق األوسط للطيران اللبنانية عام 1951، 

وبعدها بعامن رسمت الشعار اجلديد للشركة«.
وأض��اف بعيون: »بعد إجن��ازات متعددة قررت 
قب��ل 17 عام��اً، وبعد عودتي م��ن أداء فريضة احلج، 
كتاب��ة املصحف الش��ريف، وبدأت بس��ورة ياس��ن، 
كن��وع م��ن التجرب��ة، فوج��دت نفس��ي ق��ادراً عل��ى 
املتابعة، وأكملت مهمتي حت��ى االنتهاء منه كلّياً عام 

.»2001
وأوضح أن��ه كت��ب املصحف باخلط النس��خي، 
لكن هذه املرة كانت بتكبير احلرف وتوسيعه وجعل 
الصفح��ة الواحدة حتتوي على 15 س��طراً فقط، وقد 
أخذ س��نتن م��ن الوق��ت إلجن��ازه، ثم كت��ب مصحفاً 
باألل��وان. وقال إنه قد يكون اللبناني األول الذي خط 
املصحف الشريف، حيث قرر قبل سنتن حتّدي ذاته 
والتميز بخطوة جديدة لم يسبقه إليها أحد في العالم 
العربي، فقرر كتابة املصحف باخلط الديواني، وأفاد 
بعي��ون ب��أن جتربت��ه ب��دأت م��ع الّس��ور القصيرة، 
»فوجدت نفس��ي ق��ادراً عل��ى املتابعة، وخال س��نة 
ونصف س��نة، أكمل��ت مهمتي قبل أي��ام، واآلن أنا في 

إجازة رمضانية«.{

مضيفاً: »تش��كل العاقة بن الشعب اإلسرائيلي 
واخلليل واحل��رم اإلبراهيمي عاقة ملكية وتاريخية، 
وهناك ش��ك إذا كان��ت هناك عاقة ش��بيهة في تاريخ 
البش��رية. ل��م يش��كل ه��ذا عائق��اً أم��ام جلن��ة التراث 
اخلاص��ة باليونس��كو، حي��ث اتخ��ذت ي��وم اجلمعة 
املاضي قراراً جنونياً - لقد أقرت أن احلرم اإلبراهيمي 

أي مغارة املكفيلة هي موقع تراث فلسطيني«.
وق��رر ن��نت ياه��و تقلي��ص ملي��ون دوالر إضافي 
م��ن مبلغ عضوية إس��رائيل ف��ي األمم املتح��دة ونقله 
إلقامة متحف تراث للش��عب اليهودي في مس��توطنة 
كري��ات أرب��ع ف��ي اخللي��ل، وسُتس��تثمر األم��وال في 
مبادرات أخرى في مجال التراث اليهودي ذات الصلة 

باخلليل.
وأعلن��ت منظم��ة األمم املتحدة للتربي��ة والثقافة 
والعل��وم )يونس��كو( ي��وم اجلمع��ة، البل��دة القدمية 
في اخللي��ل »منطقة محمية« بصفته��ا موقعاً »يتمتع 
بقيم��ة عاملي��ة اس��تثنائية«، وذلك في 
أعق��اب تصويت أثار غضب إس��رائيل، 

وترحيباً فلسطينياً. 
وص��وت اثن��ا عش��ر م��ن أعض��اء 
اللجن��ة املجتمع��ة ف��ي كراكوف��ا ف��ي 
مدين��ة  إدراج  عل��ى  بولن��دا،  جن��وب 
اخلليل في الضفة الغربية احملتلة على 
الئحة التراث العاملي. وامتنع ستة عن 
التصويت على القرار، وعارضه ثاثة 
فقط. وكانت األكثرية املطلوبة عش��رة 

أصوات.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

كلٌّ ِمن َرسوِل اللِه ُملَتِمٌس
ق، وقائد اخللق إلى احلق، وإن حبَّ  ال جرم أن رسولنا األكرم ] هو سّيد البشر وأكمل اخللنْ
املؤمن����ني لنبّيه����م وُقربهم منه يتجلى بحس����ب نصيبهم من متابعته بل����زوم نهجه، واقتفاء أثره، 
ته، فُهم بني ُمستقلٍّ وُمستكِثر، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، وَمن وجد غير ذلك فال  واّتباع ُسنَّ

يلومنَّ إاّل نفسه!
إن كل فضيل����ة م����ن الفضائل قد أحل الله رس����وله في أعالها، وكلَّ ش����ميلة من الش����مائل قد 
ه����ا الل����ه بُذروة َس����ناِمها! فحلَّ بذلك في املنزلة األعلى، واملقام األس����نى، حيث ال ُيجاري وال  خصَّ

جى بجماله وعُظَمت جميع خصاله«.. ُيباَرى! »فبلغ الُعلى بكماله، وكَشَف الدُّ
س����ل واألنبياء، فض����اًل ع����ن الصحابة  ُن م����ن منزل����ة النب����ي محم����د ] أح����ٌد م����ن الرُّ ل����م ي����دنْ

واألصفياء، وسائر التابعني واألولياء، والشاعر يقول:
يا سماُء ما طاولتها سماُء كيف َترقى ُرقّيك األنبياء   

َسنًى منك دونهم وسناُء لم ُيساُووك في عالك وقد حال   
كما مّثل النجوَم املاُء لوا صفاِتك للناس  إمنا مثَّ  

ِس����بُ إلى غيره من منافس����يه  عي به وصاًل وَيننْ ولكنَّ أتباع النبي الكرمي ] اليوم، كلٍّ منه يدَّ
سع شقة اخلالف إلى حد التفرق  عًا ولنفس����ه أصاًل! ويأخذ التناُفس منحًى غيَر مش����روع، وتتَّ فرنْ

املذموم، والتباغض املشؤوم!
سول األكرم ]، وما كان عليه مما ُيواِفق حاَلهم ونهجهم.. فأهل  كلُّ قوٍم يحتجون بحال الرَّ
العبادة يَرون أنفسهم خيَر ملة واألقرب إلى نبي األمة! وأهل اجلهاد يظنون أنهم بالنبي الكرمي 

لى وأنهم اأَلوفر حظًا بالدرجات الُعلى! أونْ
جى،  ورج����اُل الِعل����م والبحث يحتجون بصريح الس����نة أنه����م ُهم األئمة، وأنه����م مصابيح الدُّ
وس����ادة الُهدى وُحجُة الله على األرض، وأن َمَثلهم في األرض كَمَثل النجوم في الس����ماء ُيهتدى 

بها في ظلمات البرِّ والبحر، فهم في كل أرٍض مبنزلة الرأس من اجلسد.
تِكس����ون في الش����هوات وال ُتغريهم الطيبات وال ُتفس����دهم  ه����د األتقياء الذين ال يرنْ وأه����ل الزُّ
أرائك املناصب والرئاس����ات، يظنون أنفس����هم خيَر َمن استقام على طريقة األنام، وأنهم األصدُق 
نيا حلفظ البالد وحتقيق َمصاِلح العباد على  ة للس����نة النبوية، واملش����تغلون بسياسة الدُّ بِعيَّ بالتَّ
طريق����ة س����يد األنام، احلاملون لألمانات التي ُتش����فق م����ن ِثقلها اجلبال والس����ماوات، يحتّجون 

ر في حاجات الناس. ينْ بسياسة النبي األكرم ] في جلب املصالح ودفع املفاسد، والسَّ
والدع����اة إل����ى الله اآلِم����رون باملع����روف والناهون عن املنك����ر واحلافظون حل����دود الله، الذين 
ي إلى إقام����ة الش����ريعة العَمل األوج����ب والِفكر  ����عنْ ع����ون إل����ى الل����ه عل����ى بصيرة، ي����َرون في السَّ َيدنْ

َوب. اأَلصنْ
رت جهودها لتفريج  والطائفة التي نَذَرت نفس����ها لتنفيس الكروب، وتهوين اخُلطوب، وس����خَّ
بني ال ترى أح����دًا أقرَب منها لله وأجَنى منها  الهم����وم وتبديد الُعموم ومواس����اة املفجوعني واملعذَّ

يوم ُلقياه!
هم َيسُقون من  لى برسول الله ] من سائر الِفرق، فكلُّ أما إنه ما ِمن فريق من هذه الِفرق أونْ

ِع واحد، ويقتبسون من ِمشكاٍة واحدة والشاعر يقول: َنبنْ
مَيِ فًا من الدِّ َغرفًا من البحر أو َرشنْ هم رسول الله ملتِمٌس  وُكلُّ  

إن الطوائف الس����ائرة في دروب الهدى واخلير يبارك الله تعالى َس����عيها ويش����دُّ أزرها، ويرفع 
ش����أنها إذا أدرك����ت أن األم����ة حتت����اج إليها وإل����ى أخواتها، وأن البني����ان ال يبلغ يوم����ًا متامه إاّل بها 
ِبن����ات، فال قوة وال بق����اء إذ دبَّ فيها داء األمم َقبلها: احلس����د والبغضاء وهو احلاِلقة  وبس����ائر اللَّ
رح املَتني، وإذا نَخر س����وس األَثرة  ض أراكني الصَّ ين! وُتق����وِّ ����عر ولكن حتلق الدِّ الت����ي ال حتلق الشَّ
ُد اجتماعهم فصاروا  بوهة، ونيران َمصبوبة، انتثر عقنْ في عظم تعاُونها، وقامت بينها معارك َمشنْ

طرائق ِقَددًا، وصار أعداؤهم عليهم ِلَبدًا، وأوشك أن ال ينُصَر الله منه أحدًا.
رع يدعونا إلى وجوب التعاون على البرِّ والتقوى وإن سائق املَصالح يحُدونا إلى  إن داعَي الشَّ

ماِد وقود الِفنَت! مل لدفع عاديات امِلَن، وإخنْ عِث وَجمع الشَّ لمِّ الشَّ
َعظنْ  ئُب من الغَنم القاصية الشاردة! فيا فوَز من اتَّ عاب )التفرق( فإمنا يأكل الذِّ فإياكم والشِّ

وِبَهدي الله اعَتَبر!<
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كام��ل كزب��ر كلم��ة تربوي��ة أضاء فيه��ا عل��ى إجنازات 
املدرسة في عديد املجاالت وعلى رأسها التفوق العلمي 
في الش��هادتن... وأعلن في كلمته اعتم��اد مادة خدمة 
املجتمع كمادة أساسيس��ة لربط طابن��ا باحلياة، ذلك 
ان مقياس النجاح الترب��وي في مدارس اإلميان هو في 
التج��دد التربوي الدائم والقائ��م على الثقة املتبادلة مع 

األهل واملجتمع«.
ث��م ألقى رئيس املجل��س اإلداري د. هال أبو زينب 
كلم��ة تق��دم فيها بالش��كر والتقدي��ر جلميع من س��اهم 
وما زال في نهضة هذه املؤسس��ة التربوي��ة، كما أتقدم 
بالتهنئة إلدارة ومعلمي املدرسة جلهودهم التي أثمرت 
نتائ��ج متقدمة في الش��هادتن وفي جميع النش��اطات 

الامنهجية.
الش��هادات عل��ى  ب��دأ توزي��ع   وف��ي ج��و حاف��ل 
اخلريج��ن واملنح عل��ى املتفوقن من قب��ل مفتي صيدا 
وأقضيتها ورئيس املجلس اإلداري ومدير الثانوية، كما 
مّت توزي��ع من��ح املركز الثقافي اإلس��امي وعددها )6(، 
إضافة إلى منحة من اجلامعة اللبنانية الدولية، وست 

منح تعليمية من جامعة رفيق احلريري بنسبة %50.

وش��دد فضيلت��ه عل��ى أن الوقفة األساس��ية 
ف��ي رمض��ان تكون من خ��ال تدبر قول��ه تعالى: 

<لعلكم تتقون>.
وخت��م فضيلته بوصي��ة رمضانية نحتاجها 
معش��ر الصائم��ن: »أنه في كل ليل��ة من رمضان 
عتق��اء م��ن الن��ار«. فلنحرص ك��ي نك��ون منهم، 
ونتقرب إل��ى الله تبارك وتعال��ى بخصال اخلير 

كي يغفر لنا ويعفو عنا.

بع��د كلم��ة ترحيبية لألس��تاذة »نور ناف��ع« أكد 
احملاضر ضرورة تكثيف اجللس��ات العائلية واحلوار 
والتفاهم حول االختافات، وأن االحترام والبر واجب 
لآلباء رغم أي اختاف، واختتمت اجللسة بتقدمي درٍع 
تقدي��ري من األخت »س��حر حمود« مس��ؤولة حياتي 

بيدي لألستاذ سامي اخلطيب.

أبرز املواد القانونية التي ترعى مهنة الطب.
وفي اخلتام قدم مدير اجلمعية الطبية اإلسامية 
األس��تاذ عم��ر خض��ر درع��اً تقديرية باس��م اجلمعية 

لنقابة األطباء راعية النشاط.

يقوم به اإلنس��ان ويحبه الله عز وجل هو مساعدة 
اآلخرين خاصة في العيد. 

وقد القت احلملة ترحيباً من األهالي ش��اكرين 
القيمن على هذا العمل وكل من ساهم في دعمهم.

أقام��ت ثانوي��ة اإلمي��ان ف��ي صي��دا حف��اً ضخماً 
خلريج��ي الش��هادة الثانوية بجمي��ع فروعها بحضور 
مكثف من األه��ل والفعاليات الرس��مية، يتقدمهم مفتي 
صيدا وأقضيتها الش��يخ سليم سوس��ان، ومفتي صور 
الش��يخ مدرار احلبال، وممثل الس��يدة بهي��ة احلريري 
األس��تاذ نبيل ب��واب، فيم��ا مث��ل قائد منطق��ة اجلنوب 
لقوى األمن الداخلي النقي��ب هاني القادري، كما تواجد 
في االحتفال ممثل عن رئيس املنطقة التربوية األس��تاذ 
عدنان غدار، والس��فير عب��د املولى الصل��ح، خالد مراد 
السيد عاصم النادري، احلاج سعد الدين اخلليل ممثاً 
ع��ن د. عبد الرحم��ن البزري، كما ش��ارك ف��ي احلضور 
أمن سر منظمة التحرير الفلس��طينية السيد فتحي أبو 
العردات، والس��يد أبو زاهر الدندش��لي، وأحمد الصلح، 
وأعض��اء املجل��س اإلداري وم��دراء ع��دد م��ن املدارس، 

ورؤساء اجلمعيات واملخاتير.
بدأ االحتف��ال مبقدمة ترحيبية من عريف االحتفال 
الش��يخ طارق معتوق، فتاوة عطرة م��ن القرآن الكرمي 
للطال��ب خلي��ل احلريري، فالس��ام الوطن��ي اللبناني، 
فنش��يد اإلميان... بعد ذلك ألقى مدير الثانوية األس��تاذ 

بدعوة من اجلماعة اإلسامية في برجا، ألقى 
فضيلة الش��يخ الداعية بس��ام كايد رئيس رابطة 
علم��اء فلس��طن ف��ي لبن��ان، محاض��رة بعنوان 
وقفات رمضانية، في مس��جد الدمياس، ركز فيها 
عل��ى ضرورة االس��تفادة م��ن هذا الش��هر الكرمي، 
وب��ّن أن ربنا عز وجل يريد العف��و واملغفرة، وأن 
وس��ائل اإلع��ام تري��د ان حترمنا من ه��ذ املنحة 

الربانية. 

في جلس��ة حواري��ة قّيمة بعن��وان »عاقة األهل 
باألبناء بن التكامل والتنافر« ألقى املش��رف التربوي 
ورئي��س رابط��ة الطاب املس��لمن في لبنان األس��تاذ 
»س��امي اخلطيب« محاضرة، وذلك عصر يوم السبت 
الواق��ع في��ه 22 نيس��ان 2017 ف��ي مرك��ز الدع��وة 

اإلسامية - الضم والفرز بطرابلس.

أقام��ت جمعية النج��اة االجتماعية 
ف��ي املن��ارة )البق��اع( إفطارها األس��ري 
الكش��اف املس��لم،  الس��نوي، ف��ي بي��ت 
البعلبك��ي  أدي��ل  حي��ث رحب��ت األخ��ت 

باحلاضرات. 
إفطار األيتام في برجا

النجاة االجتماعية/  أقامت جمعية 
برج��ا - إفطاره��ا الس��نوي لأليت��ام في 
مركز الدعوة، تخللته كلمة للسيدة جهاد 
شاتيا، حتدثت فيها عن أهمية مشاركة 
األوالد ف��ي دورات الق��رآن الك��رمي خ��ال 

فترة الصيف.

برعاي��ة نقابة االطباء 
ف��ي طرابل��س، نظ��م مركز 
ف��ي  الصح��ي  اإلمي��ان 
الصحية  للرعاي��ة  املين��اء 
األولي��ة التاب��ع للجمعي��ة 
اإلس��امية،  الطبي��ة 
تفاعلي��ة  محاض��رة 
املهنة  بعنوان: »أخاقيات 
العم��ل«  وبروتوك��والت 
ألقاه��ا ام��ن س��ر النقاب��ة 
الب��وش،  أحم��د  الدكت��ور 

وذلك بحضور األطباء العاملن في املركز .
أش��ار الدكتور البوش خال احملاض��رة إلى أبرز 
األس��س األخاقية واإلنس��انية التي ينبغ��ي للطبيب 
اعتمادها ف��ي التعامل مع املري��ض وعائلته، وعرض 

القس��م  وزع 
ف��ي  االجتماع��ي 
النج��اة  جمعي��ة 
ببن��ن  االجتماعي��ة 
- عكار كس��وة العيد 

لألطفال.
كلم��ة  وف��ي 
العم��ل  ملس��ؤولة 
مكتب  في  اإلجتماعي 
»حليم��ة  الس��احل 
بوالد«: »قمنا بتوزيع 
ماب��س العي��د ألكثر 

من 400 طفل وطفلة، ويعود الفضل لكل من تعاون 
معن��ا إما مبال��ه أو مبجه��وده إلجناح ه��ذا العمل، 
فم��ا أجمل أن يأت��ي العيد و نكون س��بباً في إدخال 
البهج��ة ال��ى قل��وب ه��ؤالء األطف��ال، وأجم��ل عمل 

»إق��رأ  معه��د  أق��ام 
النجاة  بجمعي��ة  وارَق« 
ش��حيم   - االجتماعي��ة 
إفطاره السنوي للطاب، 
الس��بت  غ��روب  وذل��ك 
2017/6/3 ف��ي مرك��ز 
الدع��وة اإلس��امي. وقد 
متّي��ز اإلفطار مبش��اركة 
الطاب ف��ي قراءة القرآن 

واطاق األناشيد.

جمعي��ة  أقام��ت 
االجتماعي��ة  النج��اة 
ف��ي اإلقلي��م محاضرة 
»رمض��ان  بعن��وان 
إحياء القلوب« للشيخ 
أحم��د ع��اء الدين في 
عل��ي  محم��د  خلي��ة 
اخلطيب/حص��روت، 
ع��ن  فيه��ا  حت��دث 
مميزات شهر رمضان، 

وضرورة إكثار املرأة املس��لمة من الصدقات والصاة لتزداد قرباً من الله في هذا الش��هر املبارك. كذلك حتدث عن 
ماذا نريد من رمضان وماذا يريد رمضان منا، وركز على الثبات على الطاعة بعد هذا الشهر الكرمي.

جمعي��ة  نّظم��ت 
الهباري��ة  ف��ي  النج��اة 
حاصبي��ا  قض��اء   -
ومرجعي��ون، محاض��رة 
الس��بت  ي��وم  ثقافي��ة 
2017/7/8 ف��ي قاع��ة 
مس��جد الناص��ر ص��اح 

الدين في بلدة الهبارية.
احملاض��رة بعنوان: 
أزمات املنطقة - مسارات 
والث��ورات  األنظم��ة 

واملقاومة، قّدمها الباحث املتخصص في املشرق العربي واجلماعات اإلسامية األستاذ الشيخ شفيق شقير.

حفل التخرج السنوي لطالب ثانوية اإليمان - صيدا

محاضرة للجماعة اإلسالمية في برجا

عالقة األهل باألبناء بين التكامل والتنافر

إفطارات رمضانية في البقاع واإلقليم

مركز اإليمان الصحي في الميناء

كسوة العيد لألسر المتعففة في ببنين-عكار

إفطار لمعهد »ِإقرأ وارق« في شحيم

»رمضان إحياء القلوب« محاضرة في حصروت

محاضرة ثقافية لجمعية النجاة في الهبارية

أنشطة
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لم متّر دعوة رئيس احلكومة سعد احلريري لقائد اجليش جوزف عون لالجتماع به في السراي 
احلكوم���ي للت���داول معه في الش���ؤون األمنية مرور الك���رام. فاعتبر البعض أن هذا االس���تدعاء يعّد 
انتقاص���ًا م���ن س���لطة وهيبة قائد اجلي���ش، وأنه كان ينبغ���ي برئيس احلكومة أخ���ذ اإلذن من رئيس 

اجلمهورية، على اعتبار أنه القائد األعلى للقوات املسلحة.
ل���م يتج���رأ منتق���دو احلريري على من���ح اعتراضهم طابع���ًا طائفيًا رغم أنه الس���بب احلقيقي 
شة في أذهان البعض، تعتبر املؤسسة  النتقادهم. ففي عقلية املارونية السياسية التي ما زالت معشِّ
العس���كرية حديقة املسيحيني املوارنة وحصنهم احلصني، وليس لرئيس احلكومة أي سلطة عليها. 
علمًا أن األصل هو أن املؤسس���ة العس���كرية تقع ضمن س���لطة رئيس مجلس الوزراء، الذي هو رئيس 

وزير الدفاع، الذي ميلك سلطة الوصاية على املؤسسة العسكرية.
لم يعبأ أحد بأن سبب استدعاء قائد اجليش يتعلق باالستفسار عن إزهاق أرواح أربعة موقوفني 
سوريني قضوا في مراكز التوقيف التابعة للجيش، بعد ساعات من اعتقالهم دون سبب مقنع، فهذا 
أمر هامشي ال أهمية له، الكارثة واجلرمية التي التغتفر، هي كيف يجرؤ رئيس مجلس الوزراء على 

استدعاء قائد اجليش.
النفس الطائفي هذا ليس يتيمًا، بل يندرج ضمن سياق ساد في املرحلة املاضية، منذ انتخاب 
رئيس اجلمهورية ورفع فريق من اللبنانيني ش���عار »اس���تعادة حقوق املس���يحيني املسلوبة«. فقد تابع 
اللبنانيون ما حصل أمام اجلامعة اللبنانية قبل أيام، حني أقدم عش���رات املناصرين للتيار الوطني 
احل���ر والق���وات اللبنانية )املش���اركني ف���ي احلكومة( على إقف���ال أبواب كلية العل���وم االجتماعية في 
اجلامعة اللبنانية بزحلة بالسالسل، ومنعوا الطالب من الدخول إليها، مما أدى لتأجيل امتحانات 
الدورة الثانية في الكلية. كل ذلك بس���بب تعيني مدير للكلية من الطائفة الس���نية، وليس مسيحيًا 
كما أراده البعض، الذي اعتبر أن مركز مدير الكلية حصة مقدسة للمسيحيني اليجوز املساس بها، 
وم���ن يتج���رأ على ذلك ُيته���م بأنه »يخل بالتوازن الوطني ويلغي العيش املش���ترك«. ورغم التوضيح 
ال���ذي ص���در ع���ن مدير الكلية الس���ابق من ع���دم توفر أي مس���يحي تتوف���ر فيه الش���روط القانونية 

واألكادميية لتبّوء منصب املدير، إال أن االحتجاج لم يتوقف.
قب���ل أش���هر، ش���هدت أروقة وزارة الزراع���ة صراعًا حادًا ب���ني الوزير غازي زعيتر )الش���يعي( الذي 
يفت���رض أنه أعلى س���لطة بال���وزارة، وبني املديرة العامة للتعاونيات )املس���يحية(. بعيدًا عن أس���باب 
اخل���الف وم���ن مع���ه احلق، أصدر الوزي���ر قرارًا طلب فيه جتمي���د صالحيات املدي���رة العامة بانتظار 
تس���وية وضعه���ا. لم يعجب القرار املديرة العامة، فلجأت إلى اجل���دار العازل اللبناني وهو الطائفة، 
فزارت البطريرك املاروني لشرح مظلمتها، واستنجدت بالرابطة املارونية التي لم تخذلها، فتحركت 

وصّعدت وهّددت وتوعدت إذا لم يتراجع الوزير عن قراره.
لم يعد س���رًا أن وزير اخلارجية جبران باس���يل )صهر الرئيس ورئيس التيار الوطني احلر( أوعز 
جلميع وزراء التيار بوقف جميع التعيينات في وزاراتهم إذا لم تراع التوازنات الطائفية، وهي عبارة 
تعني في قاموس باس���يل، إذا لم تكن للمس���يحيني حصة وازنة فيها. وهذا ما حصل مع 99 ناجحًا 
طلبتهم مؤسسة كهرباء لبنان في مباراة صدرت نتائجها عام 2013، وكذلك بالنسبة إلى الناجحني 
في مباراة ملء الش���واغر في املصلحة الوطنية لنهر الليطاني، واملاس���بني املجازين الناجحني مللء 
شواغر مصالح املياه، وأيضًا تعيني مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، وغيرها من الوظائف 
الت���ي مت االمتناع ع���ن التعيني فيها وعدم االمتثال لنتائج االمتحانات التي يش���رف عليها مجلس 

اخلدمة املدنية، والسبب هو »عدم مراعاة التوازن الطائفي«. 
في مقابل هذا التشدد والتعّنت ومخالفة القانون وتعطيل اإلدارات وحرمان أصحاب الكفاءات 
مم���ا يس���تحقون ودفعه���م للهج���رة، يب���رز أداء وطني غير مس���بوق من تيار املس���تقبل ال���ذي يتصّدر 
واجهت���ه وزي���ر الداخلية نهاد املش���نوق. فمعال���ي الوزير لم يجد م���ا يبّرر به تفريط���ه وتفريط تياره 
مبكاس���ب املس���لمني الس���ّنة في وظائف مؤسس���ات الدولة وإداراتها، س���وى إلقاء اللوم على الش���باب 

الذين يتقدمون لهذه الوظائف، معتبرًا أنهم »الميلكون اخلبرة الكافية لدخول اإلدارات العامة«.
ص���دق زي���اد الرحباني حني وصف لبن���ان في إحدى أغنياته: هاي بل���د، أل مش بلد، هاي قرطة 

عالم، مجموعني مطروحني مضروبني مقسومني!

بقلم: أواب إبراهيم

هاي مش بلد.. هاي قرطة عالم!

كلمة طيبة

مض��ت األزم��ة اخلليجية نحو ش��هرها 
الثاني ب��ا توقف، وس��ار قطارها مس��رعاً، 
عل��ى الرغ��م م��ن كل اجله��ود الت��ي بذلته��ا 
كل  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  للتوس��ط،  الكوي��ت 
الضغوط التي مارس��تها أطراٌف دولية على 
دول احلصار، لتصل إلى مش��ارف هاويٍة لم 
يعرف لها اخلليج س��بياً م��ن قبل، ولتضع 
املنطق��ة اخلليجية -ومن خلفه��ا العربية- 
أم��ام مس��تقبل غام��ض مجهول في أحس��ن 

األحوال. 
بج��ردٍة س��ريعٍة، ميكن الق��ول إن دول 
احلص��ار، وحتدي��داً الس��عودية واإلمارات، 
س��تدفع الثمن األكبر لألزمة التي س��ببتها، 
فليس سراً أن لنجاح قطر في جتاوز مفعول 
احلص��ار منذ الي��وم األول أثٌر س��لبي وكبير 

على الدول التي اتخذت قرار احلصار.
سّوقت دول احلصار اتهاماتها ضد قطر 
بطريق��ٍة فجٍة ومبتذلة، نزل��ت حتى للطعن 
باألعراض واألنس��اب، وهو أمر ملن ال يعرف 
ثقافة اخلليج، مس��تهجٌن ومعيٌب، ما ش��كل 
صدمًة ليس للمواطن القطري وحس��ب، بل 
أيض��اً للمواطن ف��ي دول احلصار واخلليج، 

وحتى العالم العربي. 
أث��رت تلك األكاذي��ب التي س��يقت على 
نفس��ية اإلنس��ان اخلليجي، وخصوصاً في 
الس��عودية واإلم��ارات، وهو م��ا أدى إلى أن 
نش��هد هجرة جماعية ملواطني الس��عودية 
واإلم��ارات من عال��م »تويتر«، وه��و لعمرك 
مؤّش��ٌر يس��تحق الوقوف عنده، مل��ن يراقب 
ويواكب مآالت األزمة اخلليجية وما أفرزته. 
وعل��ى الرغ��م م��ن القوانن الت��ي متنع 
التعاطف مع قطر، إال أن عديدين من مواطني 
رأيه��م  ع��ن  عّب��روا  واإلم��ارات  الس��عودية 
برفض تلك االتهامات التي سيقت ضد قطر، 
األمر الذي عّرض بعضهم للسجن، وذلك من 
حس��نات حصار قط��ر، فالث��ورة التي كانت 
مت��ور في نف��وس العرب بعي��داً عن اخلليج 
وصل��ت إليه أخي��راً، وهي الت��ي طاملا كانت 
دول احلص��ار تتخّوف منه��ا، وطاملا اتهمت 

قطر بأنها تريد زعزعة استقرار اخلليج. 
اس��تقرار اخللي��ج الي��وم مه��ّدد، لي��س 
بغزو خارجي، وإمنا بفعل حصار قطر الذي 
فرضته السعودية واإلمارات، فمواطنو تلك 
الدول يراقب��ون ويقّيم��ون، ولديه��م القدرة 

الكاسب والخاسر في أزمة الخليج

عل��ى ف��رز احلقائق، فنح��ن اليوم ف��ي عالم 
الفضاء املفتوح، واحلقيقة لم تعد حكراً على 

فضائيات أو صحف. 
مواطن��و الس��عودية واإلم��ارات الي��وم 
يتلّمس��ون حقائق حكامهم، فقن��اة اجلزيرة 
الت��ي بقي��ت ث��اث س��نوات أو يزي��د بعيدة 
ع��ن تغطية ش��أن تل��ك ال��دول ب��دأت تفتح 
ملفات م��ن لديهم ملف��ات فاقع��ة، والوقائع 
التي تتكش��ف يومياً تثبت م��ا تقوم به دول 
احلص��ار م��ن دور س��ّيئ، وتبدي��د للثروات 
واألم��وال وضي��اع للبوصل��ة، وغي��اب ألي 

شعور باملسؤولية. 
فتح حصار قطر أذه��ان مواطني الدول 
التي قّررت ذلك األمر الذي بات ملموساً، وإال 
فماذا تس��مي هجرة املئات م��ن علماء الدين 
والدعاة ومشاهير »تويتر« في اخلليج، هذا 
الفض��اء األزرق، بحج��ج واهي��ة، إال ألنهم ال 
يري��دون أن ينافقوا حكامهم على ما اتخذوه 

من قراراٍت يعتبرونها ظاملة ضد قطر. 
لق��د حاص��رت دول احلص��ار نفس��ها، 
نف��وس  ف��ي  تعتم��ل  بات��ت  الث��ورة  وروح 
ش��عوبها، بل وصل األمر إل��ى حد اخلافات 
الت��ي لن تبق��ى طوياً حت��ت الطاول��ة، بن 

الطبقة احلاكمة ذاتها حيال حصار قطر. 
اآلن، عل��ى دول احلص��ار، إن كان فيه��ا 
رجل رش��يد، أن تبدأ عملية مراجعة سريعة 
خلطواته��ا ضد قطر، إن كانت تريد أن تنجو 
بنفس��ها من هذا احلصار ال��ذي أطبق عليها 

وحّرر قطر. 
وعندم��ا نقول حّرر قطر، ألن ما كس��بته 
الدوحة أكثر بكثير مما خس��رته، فهي اليوم 
بات��ت أكث��ر اس��تقاليًة بقراره��ا، بعيداً عن 
ضغ��وط مجلس التعاون، وه��ي اليوم أكثر 
ثق��ًة بنفس��ها وقدراته��ا، وه��ي الي��وم أكثر 
تاحم��اً بن ش��عبها والقيادة. وقط��ر اليوم 
أكب��ر ثق��اً عل��ى املس��توى الدولي م��ن قبل 
احلصار، وعكس ذاك وأكثر هي خسائر دول 
احلصار، فخذ على س��بيل املث��ال اإلمارات، 
بنهضته��ا  العال��م  تباه��ي  كان��ت  الت��ي 
العمرانية، اهتّزت صورته��ا، ولم تعد ملجأً 
آمناً لاس��تثمار األجنبي، فض��اً عن اهتزاز 

ثقة املواطن بقيادته، وهو األخطر.{

مواقيت الصالة
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بقلم: إياد الدليمي


