
أيام العمل.. من جديد!
ف���ي ع���ام 1970 ج���رى انتخاب رئي���س للجمهورية هو س���ليمان فرجنية )اجل���ّد( وكما كان 
طبيعيًا تكليف الرئيس سعد احلريري بعد انتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية، فقد جرى 
تشكيل أول حكومة يومها برئاسة الراحل صائب سالم، وجرى يومها عقد جلسات متخصصة 
لالص���الح اإلداري والسياس���ي، أعلنه���ا الرئيس س���الم، وكان من بني »االصالح���ات« تعديل أيام 
العم���ل بحي���ث تصب���ح العطلة األس���بوعية )ال س���يما في امل���دارس واجلامعات( يومي الس���بت 
واألح���د ولي���س اجلمعة واألح���د. وقامت يومها حرك���ة احتجاجية كانت تغطيه���ا دار الفتوى، 
وكان الع���رف يقض���ي ب���أن يأت���ي رئي���س اجلمهوري���ة، ليق���دم التهنئ���ة بالعيد.. فج���اء فرجنية 
صبيحة العيد، ليفاجأ مبجموعات من الشباب ترفع الفتات وتطلق هتافات تطالب بأن يكون 
يوم اجلمعة عطلة رس���مية كما األحد. وعندما اش���تدت احلملة اضطر الرئيس س���الم لسحب 
مش���روعه مع قناعته به. وباألمس كان مجلس النواب يناقش مش���روع سلسلة الرتب والرواتب، 
وفجأة يطرح الرئيس بري مقترحًا يقضي بأن تكون العطلة الرس���مية يومي الس���بت واألحد، 
وأن يستمر العمل في الدوائر الرسمية من الثامنة صباحًا حتى الثالثة والنصف مساًء. فهل 

يدرك السادة النواب خطر ما أقدموا عليه كي ال يجري استخراج الالفتات من جديد!؟
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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: حل أزمة النزوح 
ال يكون بنشر الكراهية

اعتب��ر الرئي��س اللبناني ميش��ال عون 
أن »حل أزمة النازحني الس��وريني في لبنان 
واحل��د م��ن أعبائه��ا الس��لبية عل��ى الوضع 
الع��ام ف��ي الب��الد، ال يك��ون م��ن خالل نش��ر 
الكراهية وتعميمها بني الش��عبني الش��قيقني 
واجلاري��ن«، محذراً من »االجن��رار إلى لعبة 
بث احلقد ألن نتيجته��ا لن تكون إيجابية، ال 

على لبنان وال على السوريني«.
وأش��ار عون أم��ام وفد م��ن بلدية حارة 
حري��ك برئاس��ة رئي��س البلدي��ة زي��اد واكد 
إلى »ما تش��هده من��ذ أيام وس��ائل التواصل 
االجتماعي من حتري��ض متبادل أخذ طابعاً 
غي��ر مقب��ول، وال س��يما أن م��ا ينش��ر ويت��م 
الت��داول ب��ه ال يعك��س حقيق��ة لبن��ان كبل��د 
للتعايش والتس��امح«. وقال: »إذا كان وجد 
من بني النازحني السوريني من أساء، فهذا ال 
يعني أن جميع النازحني السوريني مسيئون 

وبالتالي يفترض التمييز بني األمرين«.

جنبالط: ال لتجنيد الدروز 
في الجيش اإلسرائيلي

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  رئي��س  غ��ّرد 
النائ��ب وليد جنب��الط عبر »تويت��ر«، قائالً: 
»التحي��ة للمجاهدي��ن األبط��ال الذي��ن قتلوا 
الق��دس  ف��ي  االس��رائيلي  االحت��الل  جن��ود 
وتفتيش��هم  املصلّ��ني  بكرام��ات  للم��ّس  وال 

واذاللهم«.
أضاف: »أش��جب كل دعوات التحريض 
املذهبي، وأدعو املعروفيني األحرار الى رفض 

جتنيد الدروز في اجليش االسرائيلي«.

األسمر يرفض تبديل آلية 
تعيين الفئات القيادية

الع��ام  العمال��ي  االحت��اد  رئي��س  رأى 
ف��ي لبنان بش��ارة األس��مر في تصري��ح، أن 
أولوي��ة  الفس��اد ه��و  »اإلص��الح ومكافح��ة 
مهم��ة بالنس��بة إل��ى الطبق��ة العامل��ة ف��ي 
لبن��ان لتتمك��ن م��ن النه��وض بالدول��ة من 
كبوتها«.وأعل��ن رفضه »املطل��ق تبديل آلية 
تعي��ني الفئ��ات القيادية من موظف��ي الدولة 
الت��ي كان قد أقره��ا مجلس ال��وزراء بتاريخ 
2010/4/12 وكان��ت معاييره��ا اجل��دارة 
واخلب��رة واالختصاص والت��ي كانت تلحظ 
دوراً أساس��ياً ملجل��س اخلدم��ة املدني��ة من 
حي��ث إع��داد ملف��ات املرش��حني لك��ون هذه 
اآللية تس��تبعد احملس��وبية واالستنس��ابية 
وترتق��ي ب��اإلدارة وتبعدها ع��ن التجاذبات 
السياس��ية، ما ينعك��س إيجاباً عل��ى العمل 

واإلنتاجية«.

باسيل: إليجاد حل مستدام 
ألزمة النازحين

واملغترب��ني  اخلارجي��ة  وزي��ر  عق��د 
جب��ران باس��يل واملمثل��ة العلي��ا للسياس��ة 
اخلارجي��ة واالمنية نائبة رئي��س املفوضية 
مؤمت��راً  موغيرين��ي  فيديري��كا  االوروبي��ة 
صحافياً ثم��ن خالله الوزير باس��يل »تقدير 
االحت��اد االوروبي، ملا نقدمه في ملف النزوح 
الس��وري في لبنان، لكننا نش��عر بخيبة أمل 

لقل��ة الش��راكة والتعاون في ه��ذا املوضوع، 
وحتدي��داً أن الدول مبعظمها حتاول التنصل 
من مس��ؤولياتها الدولية عل��ى هذا الصعيد، 
فاالزم��ة الس��ورية ه��ي أزمة دولي��ة تتطلب 

جهوداً دولية«.
وأكد »ضرورة إيجاد حل مستدام ألزمة 
الن��زوح في لبنان من خالل تأمني عودة آمنة 
للس��وريني الى بلدهم، بالتوازي مع احترام 
لبن��ان ملب��دأ ع��دم االبع��اد القس��ري على أن 
تكون هذه العودة موضعي��ة وتدريجية في 
مرحل��ة أولية تس��اهم ف��ي اعادة بن��اء الثقة 
بني جميع املكونات السورية، متهيداً الطالق 

ورشة اعادة بناء سوريا«.

فنيانوس أعلن المخّطط 
التوجيهي للمطار

أعل��ن وزي��ر االش��غال العام��ة والنق��ل 
يوس��ف فنيانوس في مؤمتر صحفي، عقده 
في مبنى ادارة شركة طيران الشرق االوسط 
- »امليدل ايس��ت«، عن اخلطوات التي سيتم 
اإلع��الن عنه��ا قريباً ف��ي الس��راي احلكومي 
من قب��ل رئي��س احلكوم��ة س��عد احلريري، 
واملتعلقة بتنفيذ املخطط التوجيهي لتوسعة 
املطار ليستوعب املزيد من املسافرين، بعدما 
فاق العدد 7،6 ماليني مسافر، من الهبة التي 
قدمته��ا ش��ركة »املي��دل ايس��ت« ال��ى وزارة 
دوالر  ال��ف   675 بقيم��ة  العام��ة  االش��غال 
أميرك��ي تكالي��ف اجناز املخط��ط التوجيهي 

ملطار بيروت.
وأض��اف: »اتُّخذ ق��رار بتوس��عة مطار 
بي��روت نتيجة ملا نش��هده من زي��ادة يومية 
ف��ي عدد ال��ركاب ف��ي املطار، وه��ذا ما فرض 
علين��ا ان نفك��ر ب��أن الرئيس الش��هيد رفيق 
احلريري عندم��ا وضع املخط��ط التوجيهي 
االساسي للمطار كان لسعة 4 ماليني راكب، 
والي��وم نحن نس��تقبل م��ا يق��ارب 8 ماليني 
راكب و800 الف راكب او ما يقارب 9 ماليني 
راكب«، مش��يراً الى انه »يتوق��ع زيادة أيضاً 
في عدد الركاب هذا املوس��م من خالل دخول 

مطار الشهيد رفيق احلريري ومغادرته«.

صقر:  غطاء للجيش
وال غطاء لـ»حزب الله«

»املس��تقبل«  كتل��ة  عض��و  أوض��ح 
النائ��ب عق��اب صق��ر، أّن »تصري��ح رئي��س 
تنس��يق  ال  ب��أن  احلري��ري  احلكومةس��عد 
ب��ني اجليش��ني اللبنان��ي والس��وري، ج��اء 
رّداً عل��ى قول أحد الن��واب إّن هن��اك تعاوناً 
بني اجليش��ني اللبناني والس��وري في غرفة 
عملّيات مشتركة«، مشّدداً على أّن »احلريري 
نفى وجود أي تنسيق مشابه أو أي تعاون«، 
مؤّك��داً أّن »احلكومة اللبناني��ة تعطي غطاء 
للجيش حص��راً حلماية األراض��ي اللبنانية 
واملواطنني اللبنانيني والنازحني الس��وريني 
ضمن حدود الس��يادة، وه��و تفويض للدفاع 
وأّن  والنازح��ني،  واملواطن��ني  األرض  ع��ن 

اجليش يختار عسكرّياً ما يجده مناسباً«.
ورّكز صق��ر، في حدي��ث صحافي، على 
أّن »احلريري يؤّكد أن ال غطاء ل�»حزب الله« 
ف��ي معركت��ه م��ن قب��ل احلكوم��ة اللبنانية، 
وأّن حماي��ة األرض واملواطن��ني والالجئ��ني 
السوريني هي مهّمة ملقاة على عاتق اجليش 
اللبنان��ي حصراً«، الفت��اً إل��ى أّن »احلريري 
أش��ار إل��ى إمكانّي��ة أاّل نص��ل إل��ى معرك��ة، 
بالنظر إلى مفاوضات وتس��ويات جتري مع 
بع��ض اجلماعات في اجل��رود احلدودية، ال 
عالق��ة للحكومة اللبنانية بها، قد تفضي إلى 

رحيل املجموعات املتطرفة بال معركة«.

حرب: الحريري لم يعلن عن 
معركة للجيش في عرسال

أّك��د النائ��ب بط��رس ح��رب أن رئيس 
احلكوم��ة س��عد احلري��ري ل��م ُيعل��ن م��ن 
مجلس النواب ان اجليش اللبناني يستعد 

لشن معركة في جرود عرسال، الفتاً الى ان 
تصري��ح احلريري ج��اء رداً على م��ا أثرته 
والنائب��ني س��امي اجلمي��ل وانط��وان زهرا 
عما ُيحك��ى عن حتضير ح��زب الله ملعركة 

هناك.
وأش��ار حرب ف��ي حديث ل�»النش��رة« 
ال��ى ان احلري��ري حت��دث ع��ن مب��دأ عام، 
ه��و اس��تعداد اجلي��ش ملواجه��ة االره��اب 
م��ن منطل��ق أّن��ه ه��و وح��ده م��ن يتول��ى 
ه��ذه املس��ؤولية والدف��اع ع��ن اللبنانيني، 
وضمان س��يادة الدولة على كامل االراضي 
اللبناني��ة، نافي��اً أن يك��ون تط��رق لعملية 
مح��ددة مرتقب��ة. واضاف: »كذل��ك تطرقنا 
للخ��الف احلاص��ل حول احلدود الش��رقية 
نتيجة عدم ترسيمها، ما يجعل من الصعب 
حتديد ما اذا كان الطيران احلربي السوري 

يقصف اراٍض لبنانية أو أراض سورية«.

عازار: إذا طبقت السلسلة 
فبعض المدارس ستقفل

للم��دارس  الع��ام  األم��ني  أوض��ح 
الكاثوليكي��ة األب بط��رس ع��ازار، أّن »هناك 
قانون��اً ينّظم املوازن��ة املدرس��ية، وبالتالي 
األقس��اط املدرسية«، مش��يراً إلى أّن »التزام 
القانون، يوضح إذا سيكون هناك زيادة على 
األقساط الدراسية أو ال. هذا األمر يحتاج إلى 

دراسة«.
سلس��لة  تطبي��ق  أردن��ا  »إذا  أّن  وأّك��د 
الرت��ب والروات��ب، فبعض املدارس س��تقفل 
أو س��تضطّر لالستغناء عن عدد من معلّميها 
وبعض األهل لن يتمّكنوا من دفع األقس��اط، 
وبعض املعلمني س��يصبحون في الشارع«، 
ق��راراً  »يأخ��ذ  ألن  الن��واب  مجل��س  داعي��اً 
بالتعاطي مع املوضوع بعدالة«، مرّكزاً على 
أّن »زيادة الضرائب مرفوضة كلياً«، مبّيناً أّن 
»في ظّل عدم حتسني التعليم الرسمي، على 
الدولة احلف��اظ على امل��دارس الكاثوليكية، 
ولتع��ط القط��اع اخل��اص م��ا يس��تحق م��ن 
املس��اعدات التي تقّدم له��ا، ليوّفر غلى األهل 
ويؤّم��ن اس��تمرارية عمل األس��اتذة«، مؤّكداً 
»أّنن��ا ال نقبل ب��أن يتح��ّول التعليم اخلاص 
إلى تعلي��م نخب��ة. التعلي��م للجميع ويجب 

توفيره للجميع«.

الجماعة اإلسالمية في البقاع تحّذر من المساس بأهالي عرسال
 من��ذ عدة أيام تهّز بلدة عرس��ال غ��اراٌت لطائرات 
النظام الس��وري، ف��ي وقت يدور احلدي��ث عن اقتراب 

ساعة الصفر لبدء معركة اجلرود.
في هذه الظروف يهّمنا في اجلماعة اإلسالمية في 

البقاع تأكيد التالي:
 - إن جرود عرسال هي أرض لبنانية وأّي غارات 
عليه��ا أو قص��ف لها من قب��ل جيش النظام الس��وري، 

واملليشيات املتحالفة معه انتهاك لسيادة الدولة.
- نرفض أن ُتتخذ قضية اجلرود ذريعة، للتنسيق 
والتع��اون  ب��ني اجلي��ش اللبنان��ي  وجي��ش النظ��ام 
السوري كما نرفض اس��تدراج احلكومة للتنسيق مع 

النظام السوري.
- نح��ذر من املس��اس بأهال��ي عرس��ال حتت أي 
س��بب وذريع��ة ونطال��ب الدول��ة بض��رورة حمايتهم 

ومن��ع االعت��داء عليه��م كم��ا نطال��ب بع��دم التعرض 
للنازحني الهاربني من امل��وت،  وإنصافهم عبر منحهم 

حقوقهم.
- نذك��ر الدول��ة ب��أن »فليط��ة« بل��دة لبنانية قام 
جي��ش النظام الس��وري وح��زب الل��ه بتهجي��ر أهلها 
ظلماً وعدواناً، ونطالب بض��رورة إعادة مهجريها الى 

منازلهم والتعويض عليهم.
الع��دّو  م��ع  الرئيس��ية  معركتن��ا  أن  نؤك��د   -
الصهيون��ي، ال��ذي م��ا زال محت��الً جل��زء م��ن أرضنا 
اللبنانية، والذي أغلق  املس��جد األقص��ى، لذا  نرى أن 
إثارة أي معارك جانبية ه��و تبديد لإلمكانات وخدمة 

للعدو.
العابث��ني  كل  م��ن  لبن��ان  بلدن��ا  الل��ه  حم��ى   

واملتربصني.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

قري���ب لي يعيش ف���ي الدامنارك، س���ألني ببراءة بعدم���ا أخبرته ان ابني 
تخرج هذه الس���نة من اجلامعة وسوف يس���افر للعمل في احدى دول اخلليج 
العربي، ملاذا يسافر الشباب اللبناني للعمل خارج لبنان، وملاذا ال يعملون في 

لبنان؟
باحلقيقة هذا الس���ؤال أحرجني فلم استطع اإلجابة عنه، وساعدني ان 
قريب���ي ال يفه���م كثيرًا اللغ���ة العربية ألنه ولد في الدامن���ارك ولغته العربية 

ركيكة.
توقفت عند هذه احلادثة وأنا اس���تمع الى مناقش���ات النواب في املجلس 
النياب���ي الك���رمي لسلس���لة الرت���ب والروات���ب، وخصوصًا املادة 37 من مش���روع 
السلسلة، التي تقع حتت عنوان »تقييم أداء املوظفني«، وهي التي جتعل من 
املوظ���ف في القطاع العام حتت رحمة رئيس���ه املباش���ر، ألنه���ا تعطي الرئيس 
املباشر للموظف حق التقييم اإلداري وكذلك حق محاسبته دون الرجوع الى 
السلطات الرقابية، وهو ما يجعل املوظف يعيش حتت رحمة الوزير أو املدير 

العام، وبالتالي يفتح بابًا جديدًا للهدر والفساد في اإلدارة العامة للدولة.
ففي ظل حالة االس���تقطاب الطائفي واملذهبي والسياسي التي تعيشها 
إدارات الدول���ة املختلف���ة كيف ميكن املوظف أن يقوم بعمله بنزاهة وش���فافية 
إذا كان املس���ؤول عنه ال يعجبه ش���كل املوظف على س���بيل املثال، وإذا اعترض 
املوظ���ف عل���ى بعض ق���رارات الوزي���ر املختص ألنه���ا مخالفة للقان���ون، ومن 
األمثل���ة القريب���ة على ذلك اخل���الف القائم حالي���ًا بني وزير الطاقة س���يزار 
أبي خليل واملدير العام لالس���تثمار في وزارة الطاقة غس���ان بيضون، حيث انه 
بس���بب التباين بني الرجلني في عدة موضوعات تتعلق بالوزارة ومش���اريعها، 
وجه الوزير »إحالة تأنيبية« الى املدير العام مستخدمًا فيها تعبير »االجترار«، 
واعتب���ر املدير العام لالس���تثمار جاه���اًل بالقانون وبحاجة إل���ى إعادة تأهيل، 
وكل ذلك بس���بب اعتراض املدير على معامالت وتلزميات وعقود في مؤسس���ة 
كهرب���اء لبن���ان ألنها مخالفة للقانون، وهذا كل���ه قبل البدء بتطبيق املادة 37 
في سلس���لة الرتب والرواتب واخلاصة بتقييم أداء املوظفني، فكيف س���يكون 

احلال بعد البدء بتطبيقها.
هذا الوضع هو من األس���باب الرئيس���ية التي تدفع الشباب اللبناني الى 
الهج���رة، ألن العم���ل ف���ي إدارات الدولة يخض���ع أصاًل للحس���ابات الطائفية 
واملذهبي���ة والسياس���ية، وق���د ازداد األمر س���وءًا ف���ي الفترة األخي���رة بعد رفع 
التيار الوطني احلر ش���عار حقوق املسيحيني، حيث يخضع التوظيف في أي 
إدارة م���ن إدارات الدول���ة لالعتب���ار املذهبي والطائف���ي أواًل وأخيرًا، وال اعتبار 

للكفاءة واخلبرة، فيكف بعد إقرار املادة 37 من سلسلة الرتب والرواتب.
والغريب انه بدل انصراف احلكومة واملس���ؤولني في الدولة إلى معاجلة 
األزم���ات والفس���اد املستش���ري ف���ي إدارات الدول���ة من أجل تش���جيع الش���باب 
اللبنان���ي عل���ى العم���ل والبقاء ف���ي لبنان، تراهم يش���رعون كل م���ا يؤدي الى 
تهجي���ر الش���باب اللبناني حتت عن���وان االصالحات كما هو ج���اٍر في املادة 37 
من سلس���لة الرتب والرواتب، وعند احلديث عن معاجلة األزمات االقتصادية 
واالجتماعي���ة الت���ي يعان���ي منه���ا اللبنانيون، ت���رى املس���ؤولني يرجعون ذلك 
ال���ى النزوح الس���وري ف���ي لبنان، مع العلم ان اخلالفات السياس���ية املس���ؤولة 
مباشرًة عن أزمات لبنان املختلفة هي قبل النزوح السوري الى لبنان بسنوات 

طويلة.
باختص���ار، احلكوم���ة واملس���ؤولون ف���ي الدول���ة مش���غولون بحس���اباتهم 
الطائفي���ة واملذهبي���ة ومصاحله���م الش���خصية، وأم���ا ايج���اد ف���رص عم���ل 
للش���باب وحتس���ني الوضع االقتصادي واالجتماعي للبنانيني، فهذا في آخر 

اهتماماتهم.
مهند عبد الله

المسؤولون وتهجير الشباب اللبناني
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األمان

الدخ��ول الى األقصى من البواب��ات االلكترونية ال يجوز، وأن كل من يدخل 
منها فصالته باطلة. وناشد الفلسطينيني شّد الرحال الى األقصى، ورفض 
اجراءات العدوان اإلسرائيلي اجلائرة، املتمثلة في تغيير الوضع التاريخي 
القائم ومقاطعتها«. كما عقدت القوى والهيئات الوطنية اجتماعات في رام 
الل��ه والق��دس وقطاع غزة أعلنت ف��ي ختامها رفض قب��ول التغيرات التي 
أدخلتها الس��لطات اإلسرائيلية في املس��جد. وقال وزير شؤون القدس في 
الس��لطة الفلسطينية )عدنان احلسيني(: »لن نقبل أي تغيير في املسجد، 
ألن السلطات اس��تغلتها من أجل احداث تغيير خططت له منذ زمن، اليوم 
يضع��ون بواب��ات الكتروني��ة، وغ��داً كامي��رات، وبعد غد يجرون تقس��يم 

املسجد، وهذا أمر لن نقبله أبداً».
في هذه األثناء، قال رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية 
»حماس« اس��ماعيل هنّية »ان الش��عب الفلس��طيني ومقاومته لن يسمحا 
بتمري��ر مخططات االحتالل في املس��جد األقصى« مش��دداً على أن املعركة 
ه��ي معرك��ة هوي��ة وعن��وان قضّي��ة، من دونه��ا ترخ��ص الدم��اء وتهون 
األرواح. وأض��اف مخاطباً أهل القدس: »نحن في معركة واحدة، وحماس 
لن تس��لمكم ولن تخذلكم، وأبناؤها يعرفون طريقهم لنصرة األقصى. وقد 
شّددت حركتا حماس واجلهاد اإلسالمي على أن األقصى خط أحمر، واملّس 
به أمر ال ميكن السكوت عنه، ودعتا في بيان مشترك »الى وقف االجراءات 
الصهيوني��ة ورف��ع ي��د احلكوم��ة املتطرف��ة عن املس��جد وعودة الس��يادة 
عليه الى دائرة األوقاف اإلس��المية كما كانت، ووقف اقتحام املس��توطنني 

ساحاته، والكف عن مالحقة املصلني واملرابطني«.
نخل��ص من كل ما س��بق الى أن العدّو اإلس��رائيلي يدير مؤامراته عبر 
احل��دود، وإذا كان��ت أح��داث مدينة القدس واملس��جد األقص��ى بعيدة عنا 
مكانياً فإن س��احتنا اللبنانية مهّددة خالل األي��ام القليلة القادمة مبأزق ال 
يقل خطراً عما تتعرض له مدينة القدس. فالنازحون السوريون الى سهل 
البقاع وجرود عرس��ال معّرض��ون للوقوف أمام خي��ارات صعبة: ذلك أن 
ش��ريحة واسعة من القوى السياسية اللبنانية تطلق على اجلميع وصف 
إرهابيني أو تكفيريني، وهذا خطأ فاضح، ذلك أن ما جرى في س��وريا خالل 
الس��نوات الست املاضية بدأ بثورة ش��عبية ضد نظام جائر، وقد أفلح هذا 
النظام وحلفاؤه في وقف الدعم والتأييد لفصائل سورية معتدلة كاجليش 
احلر وغيره، واطالق يد غالة املتطرفني ليشكلوا فصائل ذات وزن عسكري 
وبش��ري ال يضاهيه أحد. وس��يكون الس��وري املقيم في عرس��ال أو جرود 
عرس��ال، وذلك اللبناني م��ن أبناء املنطقة أمام خي��ارات بالغة الصعوبة، 
ذل��ك أن امليليش��يات الطائفية املناص��رة للنظام س��وف تضغط على قوى 
الث��ورة كي تك��ون أمام خيارين: ان تلقي س��الحها وتستس��لم، أو أن تلجأ 
إل��ى الداخل اللبناني لتكون في مواجهة مع اجليش اللبناني الذي س��وف 
يكون مضطراً للدفاع عن حدود وطنه. ماذا عن النازح السوري أو املواطن 

اللبناني؟! سوف تكون خياراته بالغة احلرج والصعوبة.

لي��س عبث��اً تركيز الكي��ان الصهيوني على املس��جد األقص��ى في هذه 
الفترة الزمنية، ذلك أن العالم العربي غارق في همومه وأزماته السياسية 
والكياني��ة. حتى دول اخلليج التي ال يكاد املراقب يرى أو يس��مع فيها عن 
أي خالف حدودي أو فكري أو سياس��ي، نش��بت فيه أزمة مصطنعة حتت 
عنوان »ادانة دعم اإلرهاب«، لتغلق احلدود ويقفل املجال اجلوي والبحري 
والبري، مما استدعى تدخالً لم يسبق له مثيل من رؤساء ووزراء خارجية 
الدول الغربية الكبرى، األميركي والبريطاني والفرنسي، فضالً عن عدد من 
ال��دول العربية وفي مقدمتها الكويت، فال ي��كاد رئيس أو وزير يغادر حتى 
يأتي آخر، مع أن اخلالف في منطلقاته عش��ائري، وسوف يرى العالم أنه 

لن ينتهي إال بحل عشائري، من هذه الدولة اخلليجية أو تلك.
الكيان الصهيوني الذي حاصر املس��جد األقصى ومنع صالة اجلمعة 
في��ه، وفرض حصاراً غير مس��بوق بإقام��ة بوابات الكتروني��ة عند مدخل 
املس��جد األقص��ى، مم��ا س��وف يس��تدعي مراقب��ة أمني��ة إس��رائيلية عند 
البوابات االلكترونية، ورمبا وجود كالب بوليسية، مما يجعل أداء الصالة 

في األقصى ألول مرة في التاريخ حتت رقابة أو سلطة قوات االحتالل.
وبالع��ودة إلى منش��أ األزمة األخيرة، نرى أن ش��رارتها انطلقت بعيداً 
عن املس��جد، فف��ي أحد ش��وارع مدين��ة الق��دس اجلانبية، يطلق ش��ابان 
فلس��طينيان أعيرة نارية باجتاه رجلي شرطة إس��رائيليَّني، مما استدعى 
مالحقة الشابني الفلسطينيني حتى س��احة احلرم القدسي وأطلقا عليهما 
الرصاص، مما أدى الى سقوطهما شهيدين. فإطالق الرصاص على رجلي 
الش��رطة وقع بعيداً عن املسجد، لذلك فال مبرر ملنع أداء الصالة في احلرم 
طيل��ة أي��ام ثالثة، من ظهي��رة األحد حتى ظه��ر الثالثاء!! لي��س ذلك فقط، 
وامنا تخطته الى حظر دخول املس��ؤولني املنتدبني وحتى خطيب املس��جد 
وإمامه من الدخول، مما جعل أبناء البلد من املقدس��يني والقادمني للصالة 
في حرج ش��ديد، وقد جتاوب عدد كبير من الفلسطينيني مع الدعوات التي 
انطلق��ت ملقاطعة البواب��ات االلكترونية، وأدوا الصالة خارج املس��جد عند 

باب األسباط.
واألس��وأ من كل ما سبق أن سلطات االحتالل حاولت استغالل احلدث 
طائفياً داخل الس��احة الفلس��طينية، إلضفاء مزيد من الت��أزمي واالحتقان، 
ذلك أن رجلي الش��رطة اإلس��رائيليني اللذي��ن قتال هما من الع��رب الدروز، 
الذين يعملون في أجهزة األمن واجليش اإلس��رائيلي، مما انعكس في القاء 
قنبلتني على مس��جدين ف��ي قرية املغار، القريبة من مدين��ة أم الفحم التي 
انطل��ق منها مطلقو الرصاص، مما أدى إلى نش��وب حالة من االحتقان في 
الس��احة الدرزية، طالب بعضه��م فيها بضرورة ادانة واس��تنكار العملية 
وع��دم املش��اركة بجنازة الش��باب م��ن آل »جباري��ن« الذين قتل��وا رجلي 

الشرطة اإلسرائيليني.
أم��ا في القدس فقد اجتمع مجلس االفتاء اإلس��المي برئاس��ة الش��يخ 
محمد حس��ني، الذي أعلن في بيان له بعد االجتماع، أن »تقرر باالجماع أن 

 أحداث المسجد األقصى
وما يجري على حدودنا
خطر يستحق المعالجة

مباش��رًة ع��ن مش��كلة الن��زوح الس��وري ف��ي لبن��ان، 
وبالتالي كل مش��اكل ه��ذا النزوح نتيج��ة لقتال حزب 
الله في س��وريا دفاعاً عن النظام الس��وري وما يسمى 
»محور املقاومة«، ولذلك ميكن القول ان مشروع الفتنة 
الت��ي يجري اإلعداد له حتت عنوان محاربة اإلرهابيني 
في جرود عرس��ال امنا هو كذبة كبيرة يتحملها »حزب 

الله« بالكامل.
وبالعودة الى التحضيرات اجلارية ملعركة جرود 
عرس��ال، فقد اعتب��ر رئيس كتل��ة الوف��اء للمقاومة أنه 
يج��ب »أن يب��دأ العمل لتحقيق هدف أساس��ي في هذه 
الفت��رة، وه��و اقت��الع أوكار من بقي م��ن اإلرهابيني في 
جرود لبنان الش��رقية« وأضاف: »إن بقاء هذه األوكار 
يشكل خطراً داهماً كشفت عنه العملية االستباقية التي 
أجنزها اجلي��ش البطل حني داهم املخيم��ات املالصقة 
جل��رود عرس��ال« ودع��ا »إل��ى مواكب��ة ه��ذه اخلطوة 

ودعمها«.
والالفت أن ه��ذه الدعوات لتحرير جرود عرس��ال 
من اإلرهابيني التي يطلقها مسؤولو »حزب الله« جاءت 
بعد خطاب الس��يد نص��ر الله األخير مبناس��بة حترير 
مدين��ة املوص��ل العراقي��ة من »داع��ش« وال��ذي أعلن 
في��ه »إنها املرة األخيرة التي س��أحتدث فيها عن جرود 
عرس��ال، والذين في هذه اجلرود، هم تهديد للجميع«، 
م��ا يعن��ي ب��كل صراح��ة ووض��وح أن معرك��ة جرود 
عرسال إمنا هي اس��تكمال للمشروع اإليراني املمتد من 
العراق مروراً بس��وريا وصوالً الى لبن��ان، وان ال دخل 
للبن��ان واللبناني��ني به��ذه املعركة، وان »ح��زب الله« 
مطلوب من��ه أن يقوم ب��دوره في هذه املعرك��ة القائمة 
في املنطقة، وأما ش��عار محاربة اإلره��اب واإلرهابيني 
في جرود عرسال، ومن ضمنها احلمالت على النازحني 
الس��وريني في لبنان فكلها من عدة الش��غل التي يعمل 

عليها خدمة للمشروع اإليراني في املنطقة.
باختصار، معركة جرود عرسال جزء ال يتجزأ من 
معارك املش��روع اإليراني املمتد من العراق الى سوريا 
فلبنان، وأما مس��ألة القضاء على اإلرهاب واإلرهابيني 
فه��ي مج��رد مب��ررات ال قيم��ة له��ا، اله��دف منه��ا دعم 

املشروع اإليراني في املنطقة ال أكثر وال أقل.{
بسام غنوم

فم��ن املعل��وم أن من األس��باب الرئيس��ية للنزوح 
السوري إلى لبنان تدخل »حزب الله« في سوريا دفاعاً 
عن النظام الس��وري بطلب من إيران بحجة الدفاع عن 
»مح��ور املقاومة«، وقد بدأ ه��ذا التدخل أوالً في مناطق 
القلم��ون والقصير، وهو ما دف��ع أهالي القصير والقرى 

املجاورة لها إلى النزوح الى عرسال.
وبع��د ذلك مت��دد تدخل »ح��زب الله« الى دمش��ق 
بحج��ة الدفاع ع��ن مقام الس��يدة زينب، ورفع ش��عاراً 
طائفي��اً للمعركة هو »لن ُتس��بى زين��ب مرتني«، وكان 
ذلك مبرراً ملشاركة »حزب الله« في املعارك في الغوطة 
الشرقية واحلجر األس��ود ومخيم اليرموك وغيرها في 
دمش��ق وضواحيها، وهو ما دف��ع باملزيد من النازحني 

السورييني الى لبنان.
وبع��د مش��اركة »ح��زب الل��ه« في حص��ار مدينة 
حم��ص من أجل تأم��ني اخلط الس��احلي الى طرطوس 
والالذقي��ة، زاد الن��زوح الس��وري كثي��راً  ف��ي لبن��ان، 
وص��والً الى مع��ارك حلب األخيرة الت��ي رفعت النزوح 

السوري إلى أقصاه.
باختصار، »حزب الله« وإيران والنظام الس��وري 
واحلكوم��ة اللبناني��ة، بصمتها وتخاذلها، مس��ؤولون 

املس��تقبل، وه��ي تتزايد 
وتكب��ر بوج��ود مليوني 
فينزعون  ون��ازح  الجئ 
لقم��ة العي��ش م��ن فمه، 
ويرمونه في حالة الفقر 
ويقحم��ون  واحلرم��ان، 
أجيالن��ا الطالع��ة عل��ى 

الهجرة«.
وهذا اجلو املناهض 
ف��ي  الس��وري  للوج��ود 
ارتفع مع  لبنان وال��ذي 
العسكرية  التحضيرات 

ل�»ح��زب الل��ه« لب��دء معركة ج��رود عرس��ال يؤكد أن 
املعركة قريبة جداً، وان األرضية السياسية والشعبية 
له��ذه املعركة قد أصبح��ت جاهزة، واجلمي��ع بانتظار 

الساعة الصفر التي يحددها »حزب الله«.
والس��ؤال الذي يطرح نفسه هو: هل معركة جرود 
عرس��ال من أج��ل حماية لبن��ان واللبناني��ني من خطر 

اإلرهاب، أم هي خدمة للمشروع اإليراني في املنطقة؟
قبل احلديث ع��ن املعركة املرتقب��ة ل�»حزب الله« 
في ج��رود عرس��ال ال بّد م��ن التوق��ف أوالً عند حمالت 
التحري��ض عل��ى النازحني الس��وريني في لبن��ان التي 
أصبح��ت اس��تفزازية وعنصرية بش��كل كبير وتش��به 
الى ح��د كبير احلمالت الت��ي كانت تس��تهدف الوجود 
الفلسطيني في لبنان قبل عام 1975والتي كانت سبباً 

رئيسياً في خراب لبنان.
فه��ل يراد للبنان فتنة جديدة حتت عنوان النزوح 
الس��وري في لبن��ان، وما هي مس��ؤولية »ح��زب الله« 

واحلكومة اللبنانية عن هذا النزوح؟
اإلجاب��ة ع��ن هذا الس��ؤال تختص��ر كثي��راً اجلدل 
الدائ��ر حول آث��ار النزوح الس��وري في لبن��ان، وحول 

املخاطر األمنية التي يسببها هذا النزوح.

منذ أن أعلن األمني العام حلزب الله الس��يد حسن 
نصر الله قبل ما يقارب األس��بوعني »أنها املرة األخيرة 
التي سأحتدث فيها عن جرود عرسال. والذين في هذه 
اجلرود، هم تهديد للجميع مبا فيها مخيمات النازحني 
الس��وريني، ألنه��م كداعش الت��ي كانت ف��ي املوصل«، 
واالس��تعدادات جاري��ة على قدم وس��اق لب��دء معركة 

جرود عرسال.
والالف��ت ف��ي إعالن الس��يد حس��ن نص��ر الله عن 
معركة جرود عرس��ال أنها تزامنت م��ع إطالق حمالت 
إعالمي��ة منظم��ة ومدروس��ة م��ن قب��ل وس��ائل اإلعالم 
الل��ه« والنظ��ام الس��وري، وكذل��ك  املؤي��دة ل�»ح��زب 
حمالت تأيي��د للجيش اللبناني حت��ت عنوان مواجهة 
اإلرهابي��ني، وه��و م��ا أدى ال��ى إش��اعة ج��و عنصري 
واس��تفزازي جت��اه النازح��ني الس��وريني ف��ي لبن��ان 
ف��ي مختل��ف املناط��ق واحملافظ��ات ج��رى في��ه اتهام 
النازحني السوريني بالتسبب بكل املشاكل االقتصادية 
واالجتماعية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون حتى 
وصل األمر بالبطريرك بش��ارة الراعي إلى التوجه الى 
رئيس اجلمهورية ميش��ال عون بالقول في قداس عيد 
مار ش��ربل: »إن ما يش��د الش��عب الى الصم��ود واألمل 
باالنفراج، إمنا هو يقينه من أنكم تتحسس��ون معاناته 
االقتصادية واملعيش��ية واألمني��ة واالجتماعية وهموم 

معركة جرود عرسال.. هل هي فقط لحماية لبنان واللبنانّيين؟
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بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب
تبقى العبرة في التمويل!

 بقلم: وائل جنم
 اس��تطاع املجلس النيابي في جلس��ته التي عقدها 
يوم الثالث��اء املاضي إقرار »سلس��لة الرت��ب والرواتب« 
للقط��اع الع��ام واملتقاعدي��ن ف��ي القطاعات العس��كرية 
واملعلم��ني ف��ي القط��اع اخلاص، م��ع إدخ��ال إصالحات 
معّينة على بعض مواد السلسلة، ومع تقسيط بعضها، 
وإقرار ي��وم عطلة إضافي هو يوم الس��بت لتوفير بدالت 
النق��ل عن هذا اليوم عل��ى اخلزينة، وزي��ادة دوام العمل 
الرس��مي إلى الس��اعة الثالثة والنصف يومي��اً مع األخذ 
باالعتب��ار إعطاء املوظفني املس��لمني س��اعتي راحة يوم 
اجلمع��ة ألداء فريض��ة الص��الة، وق��د اعتبر وزي��ر املال، 
علي حس��ن خليل، هذه اخلط��وة إجنازاً مهم��اً للحكومة 
واملجلس النياب��ي وحتى للموظفني الذي��ن انتظروا هذه 

اخلطوة سنوات عديدة.
واحلقيق��ة أن كل القوى السياس��ية كانت متفقة في 
ما بينها عل��ى إنصاف املوظفني في القطاع العام، وحتى 
االج��راء واملس��تخدمني والعم��ال ف��ي القط��اع اخل��اص 
م��ن خالل إقرار »سلس��لة الرتب والروات��ب«، ومن خالل 
املطالبة بزيادة أجور الطبقة العاملة، خاصة أن الوضع 
املالي واالقتصادي للمكلّف اللبناني في احلضيض، وأن 
معظم هذه الطبق��ة تعيش حالة من االهتراء واملديونية، 
واجلمي��ع ي��درك أن رواتب هذه الفئة ال ي��كاد يكفي حتى 
منتصف الش��هر، وبالتالي فإنه ال خ��الف على موضوع 
إقرار »سلس��لة الرتب والروات��ب«، التي يجب أن يتبعها 
تصحيح األجور في القطاع اخلاص، حتى ال تكون هناك 
فروق��ات بني العامل��ني في القط��اع العام م��ن املوظفني، 
وبني العامل��ني في القطاع اخلاص من األج��راء والعّمال 
واملس��تخدمني، فهذا من ش��أنه أن يوّلد نوعاً من مشاعر 
الكراهية والبغض ويؤسس حلالة من الفوضى والفساد 
وعدم االستقرار، وأظن أن املسؤولية اآلن تقع على عاتق 
القوى النقابية املستقلة التي يجب أن تفتح ملف األجور، 
وأن ترف��ع الصوت عالي��اً مدوياً مطالب��ة بتصحيح هذه 

األجور وإنصاف العّمال واالجراء واملستخدمني.
ولكن احلقيق��ة األخرى هي في طرق وس��بل متويل 
»سلس��لة الرتب والرواتب« التي أقرها املجلس النيابي. 
فإذا كان اجلميع متفقني على إقرار السلسلة فإن اخلالف 
كبي��ر بينه��م عل��ى ط��رق وس��بل ومص��ادر متوي��ل هذه 

السلسلة.
إق��رار  رف��ض  احلري��ري  س��عد  احلكوم��ة  رئي��س 
السلس��لة إذا لم ُيَصر إلى تأمني مصادر التمويل مسبقاً، 
ألنه يدرك استحالة دفع تلك األرقام من مالية الدولة من 

دون تأمني واردات بديلة.
ورئيس اجلمهورية ميشال عون طلب مناقشة واقرار 
املوازنة العامة قبل اخلوض في موضوع السلس��لة، ألن 
أرقام السلس��لة ال ب��ّد أن تدرج في املوازن��ة، وإذا لم يكن 
هناك ت��وازن بني ال��واردات والنفق��ات، فإن ه��ذا امليزان 
يختّل، وبالتالي يوّلد نوعاً من املشاكل االقتصادية التي 

قد يكون حلّها صعباً إن لم يكن مستحيالً.
والكثير من القوى السياسية رفضت متويل السلسلة 
م��ن طريق ف��رض مزيد م��ن الضرائ��ب عل��ى املواطنني، 
وطالبت بتمويلها من طريق وقف الهدر والفساد، وضبط 
احل��دود اجلمركي��ة، واس��تعادة االس��تثمار ف��ي االمالك 

البحري��ة، إل��ى غيره��ا الكثير من أب��واب الهدر والفس��اد 
املعروفة التي يعاني منها اللبنانيون في كل االدارات.

وف��ي مقابل ذل��ك، تصّر فئة م��ن القوى السياس��ية 
املس��تأثرة واملتحكم��ة باللج��وء إل��ى ف��رض مزي��د م��ن 
الضرائب على املواطنني بطرق مباش��رة أو غير مباش��رة 
لتمويل السلس��لة، وه��ي بذلك تري��د أن تعطي املوظفني 
في القط��اع العام بيد، وتأخذ من االجراء واملس��تخدمني 
والعّم��ال ف��ي القط��اع اخل��اص بيد أخ��رى، فيم��ا يبقى 
الفساد واحملس��وبية واالحتكار من نصيبها الذي يتركها 
طليق��ة اليد ف��ي اإلدارات التي تزيدها غن��ى ونفوذاً مالياً 

وإدارياً.  
ليس امله��م إقرار »سلس��لة الرت��ب والرواتب« على 
أهمي��ة ذل��ك بالنس��بة إل��ى املوظفني ف��ي القط��اع العام 
واملعلم��ني في القطاع اخلاص. كذلك ليس املهم أن يصار 
غ��داً إلى إعطاء زيادة عبر تصحيح األجور بالنس��بة إلى 
االجراء واملستخدمني والعمال في القطاع اخلاص، ولكن 
العب��رة وامله��م في ط��رق ومص��ادر متويل أية زي��ادة أو 
»سلسلة رتب ورواتب«، ألن العبرة في جيوب املواطنني 
واحلف��اظ عل��ى قدرته��م الش��رائية وليس في أي ش��يء 

آخر.{

في الذكرى السنوية لحرب تموز: 

حزب الله بين قوته اإلقليمّية واهتماماته المحلّية
مرت في االيام القليلة املاضية الذكرى السنوية 
احلادية عشرة حلرب متوز 2006 التي شنها العدّو 
الصهيوني على لبنان وحزب الله بعد قيام مجاهدي 
احلزب بتنفيذ عملية قتل وأس��ر جلنود صهاينة في 
منطقة خلة وردة قرب بلدة عيتا الشعب اجلنوبية.

وقد استمرت تلك احلرب 33 يوماً )من 12 متوز 
وحتى الرابع عش��ر من شهر آب 2006(، وقد وضع 
القادة الصهاينة عدة اهداف لتحقيقها من جراء هذه 
احلرب ومنها: اس��تعادة اجلنود االس��رى والقضاء 
عل��ى حزب الله وف��رض معادلة جدي��دة في جنوب 

لبنان بعد إخالئه من مقاتلي احلزب وسالحهم.
فه��ل حقق الع��دّو الصهيون��ي اهدافه م��ن وراء 
هذه احلرب؟ واي��ن اصبح موقع احلزب ودوره بعد 

11 سنة من انتهائها؟ وماذا عن هموم احلزب اليوم 
داخلياً وخارجياً؟

احلرب ونتائجها وأهدافها
بداية هل حققت احلرب الصهيونية على لبنان 
أهدافها؟ وأين موقع احلزب اليوم بعد 11 س��نة من 

احلرب؟
لقد انتهت احلرب دون استعادة العدو جلنوده 
رغ��م تدمي��ر مناط��ق لبناني��ة عدي��دة ف��ي اجلنوب 
والضاحية اجلنوبية والبقاع، وان قوة حزب الله لم 
تدمر، ب��ل زادت وتطورت طوال الس��نوات املاضية. 
واما على صعيد الوضع في اجلنوب، فقد انتش��رت 
قوات دولية ومن اجليش اللبناني في منطقة جنوب 
نه��ر الليطاني وفقاً للقرار 1701، ولكن ذلك لم مينع 
مقاتل��ي احل��زب م��ن العودة ال��ى هذه املنطقة س��راً 

وعلناً.
ولم يس��تعد الع��دّو جنوده اال من خ��الل عملية 
تبادل مع احلزب ُس��ميت »عملية الرضوان«، نسبة 
إلى اس��م قائ��د ح��زب الله العس��كري احل��اج عماد 
مغنية املعروف باسم احلاج رضوان، وقد استشهد 
مغني��ة في عملي��ة أمني��ة نفذته��ا مخاب��رات العدّو 
الصهيون��ي بالتع��اون مع املخاب��رات األميركية في 

عام 2008 في دمشق.
أم��ا على صعيد حزب الله، فق��د جنح في إعادة 
بناء بنيته العسكرية وتطويرها خالل اإلحدى عشرة 
س��نة املاضية، وتؤكد العديد من قيادات احلزب أنه 
حت��ول الى ما يش��به اجليش املنظم ول��م يعد مجرد 
مجموعات مقاومة، كذلك انتش��ر دور احلزب خارج 
لبنان من خالل دوره في س��وريا والعراق، ما جعله 

قوة إقليمية اكثر من كونه قوة مقاومة.
كما عمد حزب الله ال��ى إعادة إعمار كل املناطق 
الت��ي دم��رت خ��الل احل��رب، وذل��ك بدع��م داخل��ي 
وخارجي، وجنح في حماي��ة البيئة املؤيدة له، ولم 
تنجح الرهانات الغربية واإلس��رائيلية في دفع هذه 
البيئ��ة إل��ى االنقضاض عل��ى احلزب بس��بب تطور 

دوره اخلارجي.

االهتمامات احمللية
ويبق��ى الس��ؤال األساس��ي: هل تط��ور احلزب 
ال��ى ق��وة اقليمي��ة يعفي��ه م��ن االهتمام بالش��ؤون 
الداخلي��ة في لبنان؟ وأي دور للحزب في هذا املجال 

مستقبالً؟
املس��ؤولون في حزب الله يؤكدون في مواقفهم 
العلني��ة وفي اللق��اءات اخلاصة معه��م أن االهتمام 
بالش��أن الداخل��ي ي��وازي االهتم��ام باألوض��اع في 
املنطقة، ولذلك عمد حزب الله الى العمل على ترميم 
العالق��ة بني حلفائه، وخصوصاً بني كل من الرئيس 
نبي��ه ب��ري والنائب س��ليمان فرجنية م��ن جهة مع 
الرئي��س العماد ميش��ال عون والتي��ار الوطني احلر 
من جه��ة أخرى، ويس��عى احلزب إلى دع��م حلفائه 
في كل املناطق اللبنانية متهيداً خلوض االنتخابات 
النيابية في العام املقبل وفقاً للقانون اجلديد والقائم 
على أس��اس النس��بية الذي قد يس��اعد في حصول 

هؤالء احللفاء على قوة نيابية فاعلة مستقبالً.
وفي الوقت نفس��ه، عم��د حزب الله إل��ى تقوية 
العالقة مع رئيس احلكومة س��عد احلريري ورئيس 
احلزب التقدمي االش��تراكي وليد جنبالط، وذلك في 
اط��ار حماية االس��تقرار الداخلي وم��ن أجل معاجلة 
امللفات الداخلية العالقة، وكان لقاء بعبدا التشاوري 
قبل نحو شهر من ثمار جهود احلزب من أجل ترتيب 

الوضع اللبناني.
ويش��ير املس��ؤولون في احلزب ال��ى أن حماية 
االستقرار الداخلي ودعم اجليش اللبناني واألجهزة 
األمنية اللبنانية في مواجه��ة املجموعات اإلرهابية 
م��ن أولويات عم��ل احلزب، وذل��ك لتحصني الوضع 
اللبنان��ي ومنع حصول أية تداعي��ات خارجية على 

الوضع اللبناني.
وباإلجم��ال فإن ح��زب الله بعد مرور 11 س��نة 
على »حرب مت��وز2006« قد حتول الى قوة اقليمية 
لها دوره��ا الفاعل ف��ي صراعات املنطق��ة، ومبوازاة 
الداخ��ل  ف��ي  دوره  لتدعي��م  احل��زب  يس��عى  ذل��ك 
اللبنان��ي ومعاجل��ة املش��كالت والهم��وم الداخلية، 
وذلك في اطار املوازنة 
بني الداخ��ل واخلارج، 
فه��ل س��ينجح احلزب 
بالعمل  االس��تمرار  في 
به��ذه املعادل��ة، أم أن 
القادم��ة  التط��ورات 
داخلي��اً وخارجي��اً ق��د 
أم��ام  احل��زب  تض��ع 
ق��د  جدي��دة  حتدي��ات 
ال يس��تطيع الس��يطرة 

عليها؟{
قاسم قصير

أبو ياسين: إذا كان هدف عملية عرسال التنسيق بين 
الحكومة اللبنانية والنظام السوري، فاألمر مرفوض

قال املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلسالمية في البقاع األس��تاذ علي أبو ياسني، في حديث إلذاعة 
الفجر، إن »إقرار سلسلة الرتب والرواتب حق طال انتظاره منذ أكثر من عشرين عاماً لكثير من الشرائح 
الوظيفي��ة بعد غالء األس��عار وثبات األجور، لكن املش��كلة هي موضوع متويل السلس��لة ومصادر هذا 
التموي��ل من الضرائب التي س��تفرض على الفق��راء وأصحاب الدخل احملدود، والس��ّيما ضريبة الواحد 
باملئة على القيمة املضافة TVA، ورسوم السير والضرائب على احملروقات التي تطال كل املستهلكني، 

وال سّيما الشرائح الفقيرة«.
وأوضح أبو ياس��ني أن »هذا اإلصالح يحتاج إلى قرار سياس��ي من مس��توى رفيع، لكن الدولة ما 
زالت عاجزة عن اتخاذ هذا القرار ألن الدولة في لبنان مرّكبة على مقاس��ات بعض األشخاص. والواقع 
السياس��ي املعاش في لبن��ان يثبت هذا األم��ر، من قانون االنتخاب م��روراً مبلف النفاي��ات وصوالً إلى 

الكثير من امللفات التي يغلب عليها الفساد«.
وطالب أبو ياس��ني »مجلس النواب بالعودة عن قرار متديد دوام املوظفني أيام اجلمعة، ألن صالة 
اجلمعة فرض عني على كل مس��لم، وبالتالي يجب أن تكون أيام العطلة األسبوعية هي اجلمعة واألحد 

وليس السبت واألحد، وذلك حفاظاً على العيش املشترك في لبنان، واحتراماً للشعائر اإلسالمية«.
وحول ملف جرود عرس��ال، قال أبو ياس��ني إن »ملف عرس��ال هو من امللفات الش��ائكة، ألن جرود 
عرس��ال منطقة شاس��عة ووع��رة يس��تحيل الوص��ول إليه��ا إال بصعوبات بالغ��ة، ما يجعل اإلس��ناد 
اللوجستي والعسكري للجيش اللبناني هناك صعباً، ويعزز التخّوف من محاولة زج اجليش اللبناني 
في هذه العملية، إضافة إلى أن منطقة جرود عرس��ال تتعرض لقصف قوات النظام الس��وري منذ أيام، 
علماً أن هذه املنطقة لبنانية، ما يجعل هذا القصف يشكل اعتداًء صارخاً على احلدود اللبنانية وانتهاكاً 
للسيادة اللبنانية، ال يجوز للدولة السكوت عليه. هذا، من دون غض النظر عن وجود مسلحني في تلك 
املنطق��ة، األمر الذي قد يجع��ل الدولة عاجزة عن إجناز امللف الذي يعتبر دولي��اً بامتياز، ألن هناك عدة 

دول لها يد فيه عبر دعم هؤالء املسلحني وتسليحهم، وبالتالي لن يكون احلل عسكرياً«.
وأك��د أبو ياس��ني أنه »إذا كان الهدف م��ن زج اجليش اللبناني في معارك عرس��ال هو إيجاد ذرائع 
لتنس��يق بني اجليش اللبناني وقوات النظام الس��وري، أو بني احلكومة اللبنانية والنظام السوري، أو 
التنسيق بني اجليش اللبناني وحزب الله، فهي أمور مرفوضة«. وحذر »من املساس باآلمنني من أهالي 
بلدة عرس��ال جراء ه��ذه العملية، حيث هناك تخوف من امتداد هذه العملية م��ن اجلرود الى البلدة، ما 

يؤدي الى تشريدهم، كما حصل في بلدة طفيل اللبنانية«.{
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34 جريحًا بينهم خطيب األقصى في مواجهات مع قوات االحتالل

معركة كسر قيد األقصى
الفلسطينّيون يواجهون محاوالت فرض السيادة اإلسرائيلّية

ض��د  اعتداءاته��ا  م��ن  االحت��الل  ق��وات  صّع��دت 
املقدس��يني، حيث أطلقت أعي��رة نارية مطاطي��ة وقنابل 
أثن��اء أدائه��م صالة العش��اء عند باب األس��باط، ما أدى 
إل��ى إصاب��ة 34 مقدس��ياً، 14 إصابة خطي��رة بالصدر، 
جرى نقلهم إلى »مستشفى املقاصد« في املدينة، فيما مّت 

التعامل مع 20 إصابة ميدانياً.
وقد أصيب خطيب مس��جد األقصى الش��يخ عكرمة 
صبري برصاصة مطاطية برأس��ه تسببت بنزيف حاد، 
بعدم��ا مّت االعتداء عليه بالضرب باله��راوات، نقل إثرها 

إلى »مستشفى املقاصد« للمعاجلة.
برص��اص  »إصابت��ي  أن  صب��ري  الش��يخ  وأك��د 
االحتالل متت بعد الصالة مس��اء أم��س، حيث كنا نؤدي 
صالة العش��اء عن��د ب��اب األس��باط، لرفضنا إج��راءات 
االحت��الل بوضع بوابات الكترونية على بابي األس��باط 
واملجلس، في تدابير غير مس��بوقة تتع��ارض مع حرية 

يخ��وض الفلس��طينيون معركة جدي��دة في القدس 
احملتل��ة واملس��جد األقص��ى، عنوانه��ا ه��ذه امل��رة رفض 
اخلضوع لإلجراءات اإلس��رائيلية الهادفة لفرض سيادة 
االحت��الل الكاملة على األقص��ى وتنفيذ قرارات��ه الكاملة 
دون أي اعتبار لرأي الفلسطينيني وأي دولة أخرى، وفق 
تصريحات إسرائيلية، بدت موّجهة لألردن الذي يشرف 
بش��كل رس��مي عبر دائ��رة أوق��اف القدس على املس��جد 

األقصى، مبوجب القانون الدولي.
وبع��د يوم��ني من إغالق املس��جد األقص��ى في وجه 
املصل��ني الفلس��طينيني، ومنعهم من الدخ��ول إليه وأداء 
ص��الة الفجر فيه، إث��ر العملية التي نفذها ثالثة ش��هداء 
فلس��طينيني يوم اجلمعة، بدأت الس��لطات اإلسرائيلية، 
صباح األحد، بفتح بعض بوابات املس��جد األقصى أمام 
املصل��ني، بوتي��رة بطيئة، بع��د قيامها بتركي��ب بوابات 
إلكتروني��ة على مداخله وعلى بوابات البلدة القدمية في 
القدس، في س��ياق خطة أمنية موس��عة وشاملة إلحكام 
س��يطرتها األمنية على كل أرجاء األقص��ى. وكان املكتب 

العبادة، وألن األقصى للمس��لمني وإدارته يجب أن تكون 
للمس��لمني فق��ط، ول��ن نس��مح بتغيي��ر ذلك، والس��ماح 

اإلعالمي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو قد 
أعلن مس��اء الس��بت، أن األخير قرر »وضع أجهزة كشف 
املعادن ف��ي مداخل املس��جد األقصى، ونص��ب كاميرات 
خ��ارج احلرم، ملراقبة ما ي��دور فيه«. والالفت ما كش��فه 
مس��ؤول اإلع��الم والعالق��ات العام��ة ف��ي إدارة األوقاف 
اإلس��المية، ف��راس الدب��س، م��ن أن طواق��م م��ن ش��ركة 
»G4S« األمني��ة ه��ي التي عملت على تركي��ب البوابات 
اإللكتروني��ة. وه��ي ش��ركة أمني��ة عاملي��ة تس��تخدمها 

السعودية في كل عام لتأمني موسم احلج.
اإلج��راءات األمني��ة لالحت��الل في األقص��ى والبلدة 
القدمي��ة في الق��دس، ترافقت مع كالم إس��رائيلي واضح 
ح��ول الهدف منه��ا. فق��د أعلن وزي��ر األمن اإلس��رائيلي، 
جلع��اد أردان، ف��ي مقابلة مع إذاعة جي��ش االحتالل، أن 
السيادة على احلرم القدس��ي هي للحكومة اإلسرائيلية، 
وأنها صاحبة الق��رار بهذا اخلصوص، وأن موقف الدول 
األخرى )في إشارة إلى األردن( ليس مهماً، فالقرار يبقى 
إلس��رائيل. واس��تغل أردان عملي��ة األقص��ى الت��ي جرت 
اجلمعة للتحريض على نواب 
»القائم��ة املش��تركة« لألحزاب 
ال  م��ن  أن  مدعي��اً  العربي��ة، 
يس��تنكر العملية هو شريك في 
املس��ؤولية عنها وعن عمليات 

قد تقع مستقبالً.
وتعليقاً عل��ى ذلك، أكدت 
كل  أن  الفلس��طينية  احلكوم��ة 
ما تق��وم به س��لطات االحتالل 
ف��ي مدين��ة الق��دس واملس��جد 
األقص��ى، إج��راءات احتاللي��ة 
باطلة والغية وُتعتبر مساس��اً 

لالحتالل بالسيطرة على األقصى أو إدارته«.
وأش��ار إلى أن »س��لطات االحتالل ركب��ت البوابات 

بقدس��ية األقص��ى. وطال��ب املتح��دث الرس��مي باس��م 
احلكومة الفلس��طينية يوس��ف احملم��ود، »بتدّخل دولي 
االحت��الل  إج��راءات  لوق��ف  عاج��ل  وإس��المي  وعرب��ي 
املرفوض��ة، الت��ي ال تتوافق م��ع واقع وطبيعة وس��مات 
وتاريخ مدينة القدس«. وأشار احملمود إلى أن »السيادة 
اإلس��رائيلية« عل��ى القدس، الت��ي يتح��دث عنها بعض 
املس��ؤولني اإلسرائيليني، ال تعني س��وى االحتالل القائم 
بالق��وة، وبالتال��ي فهي إج��راءات باطل��ة ومرفوضة وال 

أساس لها حسب كافة القوانني الدولية.
على األرض كان املش��هد مربكاً، بعد قيام السلطات 
اإلس��رائيلية بفتح اثنني من األبواب الثمانية املؤدية إلى 
املس��جد األقصى بع��د تزويدهما بآالت لكش��ف املعادن، 
كما أعلنت الش��رطة اإلسرائيلية. لكن صالة الظهر أقيمت 
في اخل��ارج، إذ رفض املصلون دخول املس��جد عبر آالت 
كش��ف املع��ادن، فيما أبقى االحت��الل على أب��واب البلدة 
القدمية مغلقة لغير قاطنيها. وقال مدير املسجد األقصى 
الش��يخ عم��ر الكس��واني للصحافي��ني خ��ارج املس��جد: 
»نرفض التغييرات التي تفرضها احلكومة اإلسرائيلية«. 

وأضاف: »لن ندخل املسجد عبر آالت كشف املعادن«.
كذل��ك فإن املدير العام ألوقاف القدس الش��يخ عزام 
اخلطي��ب، ُمنع هو اآلخر وعدد من مس��ؤولي األوقاف من 
دخول األقصى وبق��ي كغيره من املنتظرين عند بواباته. 
وق��ال اخلطي��ب: »الع��دوان مس��تمر ول��م يتوق��ف على 
األقص��ى، وما قاموا ب��ه خطير جداً، وس��تكون له تبعات 
أخط��ر«. ووصف اخلطيب اس��تباحة البلدية لس��احات 
األقص��ى بأنه »اعتداء لم يس��جله التاريخ، ولن نس��كت 

على استمراره«.
عن��د  املقدس��يني  م��ن  طويل��ة  طوابي��ر  واصطف��ت 
حواج��ز االحت��الل التي خنق��ت البلدة القدمي��ة وعزلتها 

دون موافقة األوقاف اإلس��المية، وهو تدخل في ش��ؤون 
الوقف اإلس��المي، ويهدف إلى التضييق على املسلمني«.
وأصيب��ت مراس��لة »اجلزي��رة« ف��ي الق��دس لطيفة عبد 
اللطيف برصاصة مطاطية خالل تغطيتها االش��تباكات 
العنيفة بني مصلني وش��رطة االحتالل.وطاردت وحدات 
االحتالل الش��بان املقدس��يني داخل أزقة البلدة القدمية، 
وأقدم��وا على تكس��ير أبواب املنازل بحث��اً عنهم، وجرى 

اعتقال عدد منهم.
وفي تص��رف غير أخالق��ي، الحقت ق��وات االحتالل 
س��ّيارات »اله��الل األحم��ر الفلس��طيني« ملن��ع وص��ول 
املصاب��ني إل��ى املستش��فيات، وأطلق��ت قنبل��ة صوتي��ة 
باجتاه إحدى س��ّيارات اإلس��عاف، فيما ُنّف��ذ اعتداء آخر 

على أحد طواقمها.
وأك��دت ش��خصيات وطني��ة إس��المية ومس��يحية 
مقدس��ية رفضه��ا للبواب��ات االلكترونية، مش��يرين إلى 
»أن األقصى ال يزال محاصراً بإجراءات اإلحتالل املتمثلة 
بالبواب��ات االلكتروني��ة من جهة، وإغ��الق معظم أبوابه 
من جهة أخرى«. وش��ّددوا على »أن العبور إلى املس��جد 
األقصى يكون عبر بواباته الرئيس��ية دون إجراءات تقّيد 

حرية العبادة«، داعني إلى »إزالتها على الفور«.
في غض��ون ذلك، م��ا زال يهود متطرف��ون يدخلون 
إلى باحات املس��جد في أوقات محددة، ميارسون خاللها 
ش��عائرهم التلمودي��ة، واملجاه��رة بأنه��م ين��وون بناء 

الهيكل املزعوم مكان األقصى.
وفي تط��ّور خطير، ُذِكَر عن اتف��اق جديد حصل بني 
احلاخام��ات املتدين��ني املتزمتني )حريدي��ن( مع رئيس 
بلدي��ة االحتالل ف��ي مدينة الق��دس نير ب��ركات، يقضي 
بالتفاهم على تقس��يم املدينة ب��ني املتدينني والعلمانيني 
اليهود، ونوع املؤسس��ات التعليمية التي س��يتم فتحها 
في هذه املناطق، وأين سيتم بناء مستوطنات للعلمانيني 
وأخ��رى للمتدين��ني. ويأتي ه��ذا االتفاق اخلطير ليقس��م 

مناطق املدينة املقدسة كافة.
إلى ذلك، استش��هد الشاب الفلس��طيني رأفت نظمي 
ش��كري حرباوي )29 عاماً( من مدين��ة اخلليل، وزعمت 
ق��وات االحت��الل أن حرب��اوي كان يح��اول تنفي��ذ عملية 
دهس جندي��ني على مفرق بيت عينون – ش��رق اخلليل، 
ظهر الثالثاء، حيث أطلق جنود االحتالل النار باجتاهه، 
فاستش��هد على الفور. وفتح جنود االحتالل رشاشاتهم 
بكثافة جتاه س��ّيارة فلس��طينية م��ن نوع )م��ازدا( تقل 
شخصني، ومنعوا مجموعة صحافيني من تغطية إطالق 
الن��ار عل��ى س��ّيارة الش��هيد حرب��اوي. وحاص��ر جنود 
االحت��الل من��زل عائل��ة الش��هيد ومنع��وا املصورين من 

التقاط الصور لعائلته.{

ع��ن محيطها، إل��ى درجة كان الدخ��ول لقاطنيها يلزمهم 
بإبراز بطاقات هوياتهم ومس��تندات إقامتهم فيها. فعند 
احلاجز العسكري الذي نصبه جنود االحتالل في شارع 
صالح الدين املتاخم لباب الس��اهرة، أح��د أبواب البلدة 
القدمية، باءت محاوالت عجوز فلس��طينية في السبعني 
م��ن عمرها، اجتياز احلاجز وصوالً إلى س��يارة تقلها من 

محطة الباصات إلى حّيها الواقع شرق البلدة القدمية.
لم يحدث هذا في تاريخ املدينة املقدسة منذ احتاللها 
ع��ام 1967، كم��ا روى محمد النتش��ة من س��كان البلدة 
القدمي��ة، وأض��اف: »حتى متّكن��ت من اجتي��از احلاجز 
وااللتحاق بزوجتي التي س��بقتني باجتيازه، كان لزاماً 
أن أب��رز بطاقات الهوية، وبعد أن تفحصوها وتثبتوا من 
مكان إقامتي س��محوا ل��ي بالعبور، بينما كانت النس��اء 
وكب��ار الس��ن وبعضهم م��ن املرض��ى، ينتظ��رون الدور 
وسط صيحات وصرخات الغاضبني، الذين لم يتورعوا 

عن شتم اجلنود والدخول في مشادات كالمية معهم«.
احل��ال ذاته وق��ع بالقرب من ب��اب العم��ود، الباب 
الرئيس��ي للبلدة القدمية، الذي وض��ع االحتالل مخططاً 
لتحويله إلى »منطقة معّقمة«، وهو مصطلح اس��تخدمه 
ننت ياه��و، وكان يقص��د بذلك حتويل كام��ل املنطقة إلى 
س��احة أمنية يخضع العابرون فيها إل��ى البلدة القدمية 

لفحص أمني دقيق.
»حماس« تدعو لتكثيف املواجهات

من جهتها دعت حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
ي��وم األحد، الفلس��طينيني ف��ي الضفة الغربي��ة والقدس 
إلى تكثيف املواجهات مع اجليش اإلس��رائيلي »رداً على 

جرائمه بحق املسجد األقصى«.
وقال��ت احلرك��ة، ف��ي بي��ان له��ا: إن »اإلج��راءات 
اإلسرائيلية في املسجد األقصى تنتقص من دور املسلمني 
للتحك��م  االحت��الل  لس��لطات  الس��يادة  وتعط��ي  في��ه، 
مبصي��ره«. كما دع��ت »حماس« الس��لطة الفلس��طينية 
وقيادتها للتحرك على املستوى الدولي؛ لفضح »جرائم« 

االحتالل في مدينة القدس.
وطالبت الفصائل الفلس��طينية باستنفار عناصرها 

دفاعاً عن »األقصى« واملقدسات.{

حماس والجهاد: نحذر االحتالل من استمرار عدوانه باألقصى
حذرت حركتا حماس واجلهاد اإلس��المي، االحتالل اإلس��رائيلي من مغبة استمرار 

عدوانه بحق املسجد األقصى املبارك.
وه��ددت احلركت��ان خ��الل مس��يرة مش��تركة ف��ي مدين��ة غزة رفض��اً لإلج��راءات 
اإلس��رائيلية بحق األقصى، بالرد على تل��ك اجلرائم وتصعيد العمل املقاوم ضد األهداف 

اإلسرائيلية.
وش��ارك املئات من أنصار احلركتني من ميدان فلس��طني في غزة صوب برج »ش��وا 
وحصري« وس��ط املدينة، وس��ط ش��عارات غاضب��ة لنصرة لألقص��ى، وهتافات اخرى 

تدعو لتصعيد العمل املقاوم بالضفة احملتلة.
وقال عضو املكتب السياسي بحركة حماس )فتحي حماد( إن »الشعب الفلسطيني 
يجتم��ع الي��وم نص��رة لألقص��ى ليش��كل منص��ة انط��الق ل��كل املجاهدين لالنتق��ام من 
االحت��الل«. وأضاف: »نق��ف اليوم من غزة جن��دد البيعة والعمل واجله��اد على إال نلني 
للمحت��ل«، مح��ذراً االحتالل من االس��تمرار في عدوانه بحق األقصى، وإالّ »س��يفتح على 

نفسه باباً من أبواب اجلحيم«.
وذكر حماد أن املرحلة املقبلة في الصراع مع االحتالل ستش��هد تطوراً في املواجهة، 
مضيفاً: »سنقفز عن كل احلواجز، وسنصل إلى رقاب اليهود وسندوسها كما دسناها في 

العصف املأكول«.
ودع��ا إل��ى تطوير انتفاض��ة القدس وتوفي��ر الدعم واالس��ناد للمقاوم��ة في الضفة 

والق��دس احملتلتني ملواجه��ة االحتالل اإلس��رائيلي. وطال��ب األمة العربية واإلس��المية 
بالوقوف عند مس��ؤولياتها التاريخية جتاه ما يحاك ضد األقصى، وتوفير ش��بكة أمان 

ودعم سياسي وإعالمي ومادي للمقاومة حلمايته.
وح��ّث حماد علم��اء األمة للتحرك العاجل وحش��د الطاقات إلفش��ال املؤامرات التي 

حتاك ضد األقصى.
من جهته، ق��ال عضو املكتب السياس��ي حلركة اجلهاد اإلس��المي )محمد الهندي( 
إن عملية عائلة جبارين في القدس احملتلة تؤكد أن الش��عب الفلس��طيني واحد في غزة 

والضفة والداخل احملتل.
وأوض��ح الهن��دي خالل كلمته أن��ه عندما بدأت »إس��رائيل إجراءاته��ا ضد األقصى 
جاء الرد من أم الفحم لنؤكد أننا ش��عب واحد«. وناش��د ضمير األمة العربية واإلسالمية 
لليقظ��ة ضد ما يحاك م��ن مؤامرات ضد األقصى، وأن تنس��ى خالفاتها وتتوحد من أجل 

القدس.
وشدد الهندي على أن املؤامرة ضد األقصى لن متر بهدوء، مضيفاً: »إسرائيل تتوهم 
حني تس��تغل الوهن العربي باملنطقة، لكن ذلك يستنفر فينا كل معاني اجلهاد واملقاومة 

ومن حيث ال تتوقع إسرائيل سيأتيها الرد«.
وتابع حديثه »نحن أصحاب حق في هذه األرض، وإن هذه القدس املوحدة عاصمة 

فلسطني واألمة لنثبت للعالم كله أننا أصحاب احلق«.{
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تغيرات الميدان السوري.. روسّية أمريكّية
شهدت الساحة العسكرية السورية خالل األعوام 
السابقة متغّيرين رئيس��ّيني، ساهما في تعديل مسار 
الص��راع احملل��ي واإلقليم��ي والدول��ي داخل س��وريا. 
متث��ل املتغير األول في التدخل العس��كري الروس��ي، 
بينما متثل املتغير الثان��ي في اتفاق مناطق تخفيض 

التوتر.
وإذا كان املتغي��ر األول قد صّب في صالح النظام 
باملجمل على حس��اب املعارضة، ف��إن املتغير الثاني 
يتجه لصال��ح املعارضة أكث��ر من النظ��ام، وإن بدت 
الس��احة العس��كرية ف��ي الظاه��ر تش��ي بانتصارات 

لألخير.
ذلك أن املتغير الثاني فتح الباب واس��عاً لصراع 
النفوذ اإلقليمي/الدولي على س��وريا، وهو صراع في 
مضمونه يقلص ق��وة النظام باملعنى االس��تراتيجي، 

رغم املساحات اجلغرافية التي يسيطر عليها.
املشهد العسكري

أنه��ى التدخ��ل العس��كري الروس��ي في س��وريا 
مرحلة الصراع احلاد بني النظام وفصائل املعارضة، 
م��ع إزالة خط��ر األخي��رة وإبعادها ع��ن املناطق التي 
تعتبر حيوية بالنسبة إلى النظام في حلب والالذقية 
وحم��ص، ليبقى الص��راع محص��وراً ف��ي مناطق أقل 

أهمية من الناحية االستراتيجية.
غي��ر أن ه��ذا التح��ول اس��تلزم إعط��اء فصائ��ل 
املعارضة موقعاً جغرافي��اً عبر تركيا يحمي املصالح 
التركية في س��وريا، ويحمي تلك الفصائل، كما يحمي 
ق��وات النظ��ام م��ا دام ه��دف منطق��ة »درع الف��رات« 
لي��س محارب��ة ق��وات النظ��ام ب��ل محارب��ة تنظي��م 
الدولة اإلس��المية، ومنع إقامة تواص��ل جغرافي بني 

الكانتونات الكردية الثالثة.
مع حتقي��ق هذه املرحل��ة أهدافها، بدأت روس��يا 
البحث عن هدنة عس��كرية تثبت اإلجنازات الس��ابقة 
وتفت��ح الباب ملرحلة جديدة من الصراع، لكن التدخل 

األميرك��ي العس��كري البط��يء ف��ي س��وريا فتح أعني 
الكرملني على األهداف األميركية في الشرق واجلنوب 
السوري، فس��ارعت موس��كو إلى احتواء هذا التدخل 

بالتفاهم معها على إقامة مناطق خفض التوتر.
 استغل الروس الفهم األميركي للواقع العسكري 
الس��وري ال��ذي يقوم عل��ى مب��دأ أن ص��راع النظام/
املعارض��ة يق��وي تنظي��م الدول��ة، إم��ا عل��ى طريق��ة 
املعارض��ة التي ترفض وق��ف قتال النظ��ام واالنتقال 
إلى محاربة التنظيم، أو على طريقة النظام الذي ُيقدم 
عل��ى تفاهم��ات غير مباش��رة مع التنظي��م تصب ضد 

املعارضة وتسمح للتنظيم بالتمدد.
وميك��ن الق��ول إن اتف��اق مناط��ق خف��ض التوتر 
املتغي��ر  املاض��ي- ش��كل  أي��ار  ف��ي بداي��ة  -املوّق��ع 
العسكري الثاني في املشهد السوري، لينتقل الصراع 
على أثره إلى الشرق واجلنوب، إنه الصراع على تركة 
تنظيم الدول��ة بعدما كان األخير خالل األعوام الثالثة 

املاضية بعيداً عن معارك النظام/املعارضة.
جنح النظام في السيطرة على مساحات جغرافية 
في ريف حلب الشرقي من يد التنظيم، ليسارع التمدد 
ف��ي اجتاه��ني: األول نحو الش��رق في عم��ق محافظة 
الرقة جنوبي نهر الف��رات، والثاني في صحراء حماة 
عل��ى امت��داد محافظ��ة حلب والرق��ة، ونقاط��ه املهمة 

متمثلة في طريق أثريا/خناصر/الرصافة.
وجن��ح أيضاً في الس��يطرة على مناطق واس��عة 
في القلمون الش��رقي، الذي ميثل الش��ريط اجلغرافي 
الفاص��ل ب��ني البادي��ة ش��رقاً والقلم��ون الغربي على 
احل��دود الس��ورية/اللبنانية، ثم التوس��ع في بادية 
الس��ويداء. وف��ي الش��رق؛ وقفت ق��وات النظ��ام على 
احل��دود م��ع العراق ضمن مس��ار عس��كري يضع في 
أهداف��ه محافظة دي��ر ال��زور، التي يب��دو أن مصيرها 
ُحس��م لصالح النظام مع إعطاء املعارضة رمبا حصة 

جغرافية بسيطة.

ف��ي مقابل ه��ذه التط��ورات التي ج��اءت لصالح 
النظام؛ حقق��ت فصائل املعارضة إجنازات عس��كرية 
مهمة، ف��ألول مرة حتص��ل فصائل على دع��م أميركي 

مباشر، متثل في قواعد التنف والزقف والشدادي.
بعب��ارة أخ��رى، س��تتم إع��ادة تك��رار التجرب��ة 
الت��ي حدثت في حل��ب: النظام له حصت��ه اجلغرافية 
واملعارض��ة له��ا حصته��ا اجلغرافي��ة، وب��ني هات��ني 
احلصتني يجري الصراع ب��ني النظام واملعارضة كما 
يحدث اآلن في بعض مناطق البادية. لكن اجلديد في 
ه��ذه املرحلة هو إبع��اد األط��راف اإلقليمية خصوصاً 
إيران إلى الصف اخللفي، أي لن تتكرر جتربة العرقلة 
اإليرانية في درعا، ولذلك اس��تبعد اتفاق اجلنوب عن 

اجتماعات أستانا.
خصوصي��ة اجلن��وب الس��وري بحك��م تالصقه 
اجلغرافي مع األردن وإسرائيل، هو الذي أدى إلى هذا 
االتف��اق اخلاص. وميك��ن التأكيد مبزيد م��ن الثقة أن 
ش��كل ومضمون اتفاق اجلنوب -عندما ينجز بصورة 
نهائي��ة- س��يحدد ماهية الص��راع في عموم الش��رق 
السوري، ومدى التفاهم الروسي/األميركي في عموم 

سوريا.
ذل��ك أن ه��ذا االتف��اق لي��س مج��رد اتف��اق لوقف 
إطالق الن��ار، وإمنا يتع��دى ذلك إلى إج��راء ترتيبات 
ش��به مس��تدامة تؤس��س ملرحلة ما بعد املعارك، مثل 
املساعدات اإلنسانية، وفتح املعابر احلدودية التي قد 

تتطلب إشراك النظام فيها، متهيداً للتسوية الكبرى.
باختصار، ش��كل اتف��اق اجلن��وب ذروة التفاهم 
الروس��ي/األميركي، وكشف أن التس��ويات الهامة ال 
ُتعق��د إال بحضور هاتني الدولتني؛ إنه اعتراف أميركي 
بالدور الريادي لروس��يا في سوريا، واعتراف روسي 
بأن أي اتفاق يحقق صفة االستدامة ال بّد من أن توقع 

عليه واشنطن، إنه صراع وتقاسم النفوذ.
صراع النفوذ

مما ال شك فيه أن انتهاء مرحلة الصراع بالوكالة 
واالنتق��ال إل��ى مرحل��ة ص��راع النف��وذ املباش��ر ب��ني 

القطبني الدوليني، فرض وقائع سياس��ية وعس��كرية 
مغايرة متاماً للمرحلة السابقة.

ميك��ن مالحظ��ة التركي��ز األميركي عل��ى فصائل 
املعارضة الس��ورية، بعد أن كان دعمها مقتصراً على 
الوح��دات الكردي��ة بداية األم��ر، ثم على ق��وى عربية 
له��ا نفس األه��داف كما ه��و احلال مع »قوات س��وريا 

الدميقراطية« )قسد( وغيرها.
إن الدعم األميركي املتزايد للجيش السوري احلر 
مرتبط في جزء منه مبعطيات اجلغرافيا العس��كرية، 
ولكنه في جزء آخر مرتبط باملرحلة املقبلة، فإذا كانت 
مرحل��ة محارب��ة تنظيم الدول��ة تتطلب تركي��ز الدعم 
على »قسد«، فإن مرحلة ما بعد تنظيم الدولة تتطلب 

حسابات وخيارات أوسع من »قسد«.
 وليس من قبيل الصدف��ة أن يترافق إعالن اتفاق 
اجلنوب م��ع تصريحات أميركية حول مصير األس��د. 
ورغ��م أنه��ا تصريح��ات عامة حتم��ل معان��ي كثيرة، 
فإنه��ا توض��ح مس��ألتني هامت��ني: األول��ى أن مصير 
األس��د ال ميك��ن أن يقرر مبع��زل عن روس��يا، والثاني 
أن األولوية األميركية اآلن ليس��ت للمس��ار السياسي 
)جنيف(، وإمنا للمس��ار العس��كري الذي سيخدم في 

ما بعد املسار السياسي.
ثم��ة مقارب��ة أميركية جدي��دة هن��ا ومختلفة عن 
مقارب��ة إدارة أوبام��ا الت��ي فصل��ت ب��ني املس��تويني 
السياس��ي والعس��كري، أي أن م��ا يج��ري على أرض 
الواق��ع ال ميك��ن ترجمته سياس��ياً، بينما ت��رى إدارة 
دونال��د ترام��ب عك��س ذل��ك، فم��ا ينجز عل��ى األرض 

سيحدد شكل التسوية السياسية.
هنا تكمن األزمة الس��ورية ف��ي حقيقتها؛ فصراع 
النف��وذ القائ��م غي��ر منعزل عن التس��وية السياس��ية 
املنتظ��رة. لك��ن ه��ذه املهم��ة ليس��ت باليس��يرة على 
واشنطن وموسكو، فللوصول إلى تلك املرحلة يتطلب 
األم��ر ترويض إي��ران مع احلفاظ عل��ى مصاحلها، وال 
ميك��ن حتقيق ذل��ك في بداي��ة التفاهمات الروس��ية/
األميركي��ة، ب��ل عل��ى مس��تويات متدرج��ة وبطيئ��ة، 
فموس��كو لن تتخلى عن حليف قوي على األرض قبيل 

اكتمال التفاهمات مع الواليات املتحدة.
إن تقاس��م النفوذ الروس��ي/األميركي قد يساهم 
في إنهاء الصراع العس��كري، والتمهيد ملسار سياسي 
ينتهي بحل يكون انعكاس��اً للواق��ع على األرض، لكن 
هذا التقاس��م س��تكون له تبع��ات اس��تراتيجية على 

موقع سوريا اجلغرافي مستقبالً.{

بقلم: حسني عبد العزيز

الجيش الحر يسيطر على مواقع بريف حمص

»تحرير الشام« تتبنى تفجيرًا بالالذقية 
والنظام يقصف الغوطة

قال��ت مص��ادر ميداني��ة س��ورية إن فصائ��ل من 
اجلي��ش الس��وري احلر التاب��ع للمعارضة املس��لحة 
س��يطرت على ع��دة مواقع في ريف حمص الش��رقي، 

أبرزها تل غراب جنوب غرب مدينة تدمر.
كم��ا أعلن��ت املعارض��ة الس��ورية املس��لحة أنها 
هاجم��ت ما قالت إنه أكبر معاقل املليش��يات اإليرانية 
املوالي��ة للنظ��ام ف��ي البادي��ة الس��ورية ف��ي منطق��ة 
محروث��ة وأم رمم، مم��ا أس��فر ع��ن مقت��ل ع��دد م��ن 

عناصرها وتدمير عدة آليات.
مبليش��يات  مدعوم��ة  النظ��ام  ق��وات  وتس��عى 
أجنبي��ة إلى التوغل والس��يطرة عل��ى املثلث احليوي 
من احلدود الس��ورية والعراقية واألردنية، واالقتراب 

أكثر من معبر التنف احلدودي.
وف��ي محافظة حماة، قالت وكالة مس��ار برس إن 
بلدات كفر زيتا واللطامنة وتل عاس شمالي احملافظة 
وحربنفس��ه والتلول احلمر جنوبها، تعرضت لقصف 
مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام، مما أدى إلى 

وقوع عدة إصابات في صفوف املدنيني.
كم��ا نفذ الطي��ران احلربي الروس��ي ع��دة غارات 
عل��ى األحي��اء الس��كنية في بلدات مس��عود وس��وحا 
وصلبا اخلاضعة لس��يطرة تنظيم الدولة اإلس��المية 

تبن��ت هيئ��ة حترير الش��ام تفجي��راً ق��رب مدينة 
الالذقي��ة غرب��ي س��وريا، فيما واصل��ت ق��وات النظام 
الس��وري خرق اتف��اق وقف إطالق الن��ار جنوب غربي 
البالد، وقصف الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أوقع 

مزيداً من الضحايا املدنيني.
ووق��ع التفجي��ر يوم األح��د في رأس الش��مرا )12 
كيلومتراً ش��مال مدينة الالذقي��ة(، وقالت هيئة حترير 
الش��ام نق��الً عمن س��مته مس��ؤوالً في »وح��دات العمل 
خلف خطوط العدّو« إنه مت تفجير س��يارة مفخخة في 
»مين��ة البيض��ا« مبنطقة رأس الش��مرا، ونقل��ت وكالة 
»إب��اء« التابع��ة للهيئ��ة عن نف��س املص��در أن املنطقة 
تضم ميناء توجد فيه س��فن حربية وثكنات عس��كرية 

للنظام وحلفائه.
يذك��ر أن هيئ��ة حترير الش��ام تبنت خ��الل العام 
اجلاري هجمات أس��فرت عن مقتل عشرات من عناصر 
قوات النظام الس��وري. وفي وقت سابق من يوم األحد 
قال التلفزيون الرس��مي السوري إن »انفجاراً إرهابياً« 
وقع ف��ي املنطقة، وحتدث ع��ن إصاب��ات دون أن يقدم 

حصيلة محددة.
بي��د أن مواق��ع إخباري��ة موالية للنظام الس��وري 
قال��ت إن عدداً م��ن عناص��ره األمنية أصيب��وا بجروح 

في ريف حماة الشرقي.
وفي محافظة إدلب، شهدت بلدة بداما في الريف 
الغربي قصفاً مدفعياً وصاروخياً نفذته قوات النظام 

املوجودة في جبل األكراد بريف الالذقية.
وف��ي درع��ا، اس��تهدفت ق��وات النظ��ام مناط��ق 
س��يطرة املعارضة املس��لحة ف��ي أحي��اء املدينة وفي 
بل��دة الغاري��ة الغربية ومنطق��ة غرز بريفه��ا بقذائف 
اله��اون والرشاش��ات الثقيلة، وذلك ف��ي خرق جديد 
التف��اق وقف إطالق النار الذي مت التوصل إليه مؤخراً 

في املنطقة.
النظ��ام  طائ��رات  ب��أن  أف��ادوا  مراس��لون  وكان 
اس��تهدفت مواق��ع للمعارض��ة وأحي��اء س��كنية ف��ي 
بل��دة عني ترم��ا بغوطة دمش��ق، وح��ي جوبر جنوب 

العاصمة.
وفي محافظة احلسكة، قتل أربعة أشخاص يوم 
الثالث��اء بتفجي��ر س��يارة ملغومة عند نقط��ة تفتيش 
لوح��دات حماي��ة الش��عب الكردية قرب بل��دة تل متر 
مبحافظة احلس��كة على بعد نحو ثالثني كيلومترا من 
احل��دود الس��ورية التركية، في حني أش��ار التلفزيون 
الس��وري الرس��مي إلى أن التفجير وقع في بلدة رأس 

العني القريبة.{

جراء ما سمته خطأً فنياً داخل ثكنة عسكرية، وأضافت 
أنه مت نقل املصابني إلى املستشفى العسكري في مدينة 
الالذقية، ونفت املواقع نقالً عن مسؤولني في النظام أن 

يكون االنفجار ناجماً عن عملية تفجير.
غارات وخروق

في ه��ذه األثناء، ش��نت طائ��رات حربية س��ورية 
غ��ارات عل��ى بلدة ح��زة ف��ي الغوط��ة الش��رقية، فيما 
بل��دات  النظ��ام محاوالته��ا القتح��ام  ق��وات  واصل��ت 

باملنطقة اخلاضعة للمعارضة السورية املسلحة.
وق��ال مراس��لون إن ثالث��ة أطف��ال قتل��وا وأصيب 
آخ��رون بج��روح متفاوتة ج��راء قصف جوي روس��ي 
وآخ��ر لطي��ران النظام اس��تهدف األحياء الس��كنية في 

زملكا وعني ترما وحزة. 
وقال ناشطون إن اشتباكات تدور في عدة محاور 
مبحيط بلدتي حوش الضواهرة وعني ترما، وأش��اروا 
إلى أن فصيلي جيش اإلسالم وفيلق الرحمان يتصّديان 

بصورة منفصلة حملاوالت االقتحام في اجلبهتني.
وفي نفس الوقت، واصلت قوات النظام الس��وري 
خرقها اتفاق وقف إطالق النار في مناطق جنوب غربي 
الب��الد. وقال مراس��لون ف��ي س��وريا إن ق��وات النظام 
اس��تهدفت بقذائف الهاون حي مخيم النازحني مبدينة 

درعا.
كم��ا قصف��ت باملدفعي��ة أطراف 
درع��ا  ري��ف  ف��ي  احل��راك  مدين��ة 
الش��رقي، واس��تهدفت ق��وات النظام 
ع��دة  الثقيل��ة  بالرشاش��ات  أيض��اً 
القنيط��رة الش��مالي،  بل��دات بري��ف 
كم��ا تواصل قوات النظام اس��تهداف 
بل��دات تخضع للمعارض��ة في ريف 
حماة الشمالي، وفي أطراف محافظة 

إدلب، وفق ناشطني.{
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تفاهمات »حماس«-دحالن تدفع »فتح« لترتيب صفوفها الداخلية في غزة
غزة -ضياء خليل

تعي��د حركة فتح بناء نفس��ها في قط��اع غزة، 
بعد س��نوات من اإلهمال التنظيمي، وغياب الرؤية 
تعص��ف  الت��ي  واألح��داث  لألزم��ات  الواضح��ة 
بالوض��ع الوطن��ي وبالداخ��ل الغ��ّزي. وأُعل��ن في 
القطاع عن تش��كيل الهيئ��ة القيادي��ة العليا لقيادة 
»فت��ح«، يض��اف إليه��ا املجلس االستش��اري لدعم 
الهيئ��ة. والهدف من ه��ذا التغيير يتمث��ل في إعادة 
بن��اء التنظي��م وإعادت��ه للواجهة بعد س��نوات من 

غيابه. 
وم��ا عّجل من ه��ذه اخلط��وات، وف��ق مراقبني 
ومطلع��ني، التفاهم��ات األخي��رة الت��ي ج��رت ب��ني 
حركة حم��اس والقيادي املفصول من »فتح« محمد 
دحالن، التي متت برعاي��ة القاهرة. وكانت »فتح« 
ف��ي الس��ابق تعان��ي من أزم��ة مالحقات تق��وم بها 
أجه��زة أمن »حم��اس« وجهاز األم��ن الداخلي، لكن 
ه��ذه املالحق��ة تقلص��ت إل��ى احل��د األدن��ى وإن لم 
تنته بالكامل، مما قد يس��اعد التنظيم، على املضي 
قدم��اً في تقوية الص��ف »الفتح��اوي«. لكن »فتح« 
داخلياً تعان��ي من غياب وعي تنظيم��ي متنام، في 
ظل النقمة الداخلية على السلطة الفلسطينية التي 
قلص��ت روات��ب موظفيها ف��ي غ��زة، وغالبيتهم من 
»فت��ح« أو موالون له��ا، وأمامها أزمة االنقس��امات 
التنظيمي��ة التي نتجت من نش��اط تي��ار »دحالن« 

املتزايد في الفترة األخيرة.
وم��ع هذا الغي��اب، كانت احلركة تش��كو أيضاً 
من جتاه��ل الس��لطة الفلس��طينية وقي��ادة »فتح« 
ف��ي الضفة الغربي��ة للحرك��ة في القط��اع، وغياب 
املوازنات التش��غيلية، وهو ما أنه��ك التنظيم الذي 
كان قوي��اً حت��ى بعد س��يطرة »حم��اس« على غزة 
منتصف عام 2007. ويأتي تشكيل الهيئة القيادية، 
مع املجلس االستش��اري احملل��ي ل�»فتح« في غزة، 
كخطوة يراد لها تقوية التنظيم وإعادة إنعاشه بعد 
»موته الس��ريري« الطويل. لكن مختصني يحذرون 
أيضاً من أن تشكيل الهيئة قد يكون فرصة لتخلّص 
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من أوساط 
»فتح« بغ��زة عبر حتميلها مس��ؤولية الفش��ل، في 
ح��ال أحجمت ع��ن حتقيق األه��داف التي أنش��ئت 

الهيئة ألجلها.

ويقول القي��ادي في حركة فت��ح، يحيى رباح، 
إّن الغرض من تشكيل هيئة قيادية جديدة للحركة 
في غزة هو العمل على ضخ دماء جديدة تعمل على 
تنشيط العمل في القطاع، ويجري القيام مبثل هذه 
اخلطوة ف��ي كل فترة خصوصاً بع��د وصول قيادة 
جديدة للحركة في أعقاب املؤمتر السابع. ويضيف 
أن جميع األسماء اجلديدة التي طرحت في املجلس 
االستش��اري والقي��ادة للحرك��ة ف��ي غ��زة هم ممن 
ش��غلوا مناصب قيادية خالل أعوام سابقة ولديهم 
خب��رات طويل��ة في العم��ل التنظيم��ي، متكنهم من 
تنشيط واقع »فتح« في القطاع. ويؤكد القيادي في 
احلركة على أهمية قرارها ألنه سيؤدي النعكاسات 
إيجابي��ة عل��ى وضعها ف��ي غزة، في ض��وء الواقع 
الصع��ب ال��ذي يعيش��ه ك��وادر وعناص��ر احلركة 

بسبب اخلالفات مع »حماس«، وفق تعبيره. 
ويؤكد رباح أن هناك إجراءات من قبل األجهزة 
األمنية التابعة ل�»حماس« التي متنع التنقل للعديد 
من قيادات »فتح« املوجودة في القطاع، في إش��ارة 
إل��ى منع أمن غزة قي��ادات »فتحاوية« من املغادرة 
إل��ى رام الله، مما ح��ال دون التحاقهم باجتماعات 
مركزي��ة للحرك��ة. ويته��م القي��ادي »الفتح��اوي« 
حركة حم��اس التي تدير ش��ؤون القط��اع منذ عام 
2007، بالتحكم في العمل الفصائلي، وفرض قيود 

اختتام مفاوضات »جنيف 7« حول سوريا
.. بال تقدم

انته��ت اجلولة الس��ابعة من مفاوضات الس��الم 
الس��ورية بجنيف ي��وم اجلمعة املاض��ي دون حدوث 
أي تقارب ف��ي املواقف بني وفدي النظ��ام واملعارضة 

بشأن مكافحة اإلرهاب واالنتقال السياسي.
وبعد خمس��ة أيام من املفاوضات أجرى املبعوث 
الدول��ي اخل��اص إلى س��وريا س��تفان دي ميس��تورا 
اجتماع��اً أخيراً ي��وم اجلمعة مع وفد النظام برئاس��ة 
بشار اجلعفري ووفد الهيئة العليا للمعارضة، إضافة 
إلى لقاءات مع ممثلني عن منصتي موسكو والقاهرة.

وق��ال اجلعف��ري إث��ر االجتماع��ات »مت التط��رق 
خ��الل هذه السلس��لة م��ن املباحثات إل��ى موضوعني 
رئيس��يني، األول يتعل��ق مبكافحة اإلره��اب، والثاني 

مبسائل تقنية دستورية«.
ووصف املفاوضات بشأن مكافحة اإلرهاب بأنها 
كانت »مفي��دة ومفصلة«، معرباً ع��ن األمل في أن متر 
هذه املس��ألة من »املي��دان النظري إل��ى مجلس األمن 

الدولي«.
ونف��ى اجلعف��ري التوص��ل إل��ى أي اتف��اق لعقد 
مفاوضات مباشرة مع املعارضة، وقال إن وفد النظام 

قدم رؤيته إلى املبعوث الدولي بشأن هذه النقطة.
م��ن جهت��ه، ق��ال رئي��س وف��د املعارض��ة نص��ر 

احلريري في مؤمتر صحفي عقب لقائه دي ميس��تورا 
إن النظام الس��وري يستخدم ذريعة محاربة اإلرهاب 
للتهرب من اس��تحقاقات العملية السياسية، مضيفاً: 

»وفي احلقيقة نحن من يحارب اإلرهاب«.
إل��ى  الوص��ول  ميك��ن  »ال  أن��ه  احلري��ري  وأك��د 
االس��تقرار وع��ودة الالجئني وإع��ادة بناء س��وريا إال 
بتحقيق االنتقال السياس��ي ووقف إطالق نار ش��امل، 

وال بّد كذلك من إنهاء نظام األسد«.
وأوض��ح أن املعارض��ة قدم��ت تفاصي��ل رؤيتها 
حول االنتق��ال السياس��ي، واتهم ما س��ماه تعمد وفد 
النظ��ام جتاه��ل ه��ذا املوض��وع، مؤك��داً أن »االنتقال 

السياسي هو الطريقة الوحيدة حملاربة اإلرهاب«.
وأضاف احلريري أن »هناك طرفني: األول يسعى 
لتحقيق تق��دم في العملي��ة السياس��ية )املعارضة(، 
وط��رف ال ين��وي أي انخ��راط في العملية السياس��ية 

)النظام(«.
من جانبها، شددت الهيئة العليا للمفاوضات في 
بيان على ضرورة رحيل نظام األسد، وأال يكون له أي 

دور في مستقبل سوريا.
وأفاد مصدر ف��ي املعارضة ب��أن اجلولة القادمة 
م��ن مفاوض��ات جني��ف س��تكون ف��ي أيل��ول املقب��ل، 
آب  ش��هر  سيش��هد  بينم��ا 
املقب��ل جلس��ات تقنية بني 
ممثل��ني ع��ن الهيئ��ة العليا 
يع��رف  وم��ا  للمفاوض��ات 
مبنصتي القاهرة وموسكو، 
للوص��ول إلى رؤية موحدة 
األرب��ع  النق��اط  ح��ول 
الرئيس��ية ف��ي مفاوض��ات 

جنيف.{

اإلمارات تعرض على تركيا 
تسليم عناصر غولن مقابل »اإلخوان«

ق��ال موق��ع مي��دل إيس��ت أي البريطان��ي يوم 
الثالث��اء، إن دول��ة اإلم��ارات عرض��ت عل��ى تركيا 
صفق��ة ُيس��لَّم فيه��ا أعض��اء م��ن جماعة فت��ح الله 
غول��ن إلى أنقرة مقابل أعض��اء من جماعة اإلخوان 

املسلمني، وفقاً ملا نقله صحفي تركي.
وفقاً لكنان أكني الصحف��ي في جريدة يانيكاج 
التركي��ة، فإن مس��ؤوالً إماراتياً رفيع��اً أخبره أنه ال 
توجد لديهم مش��كلة مع وجود القاعدة العس��كرية 
التركية في قطر مادامت أنقرة على استعداد إلعادة 
تس��عة مواطن��ني إماراتي��ني ينتمون إل��ى اإلخوان 

املسلمني ويقيمون حالياً في تركيا.
وبحسب ميديل إيست آي فإن عبدالله سلطان 
النعيمي، املس��ؤول ب��وزارة اخلارجي��ة اإلماراتية، 
قال في تصريح له »هناك تسعة إرهابيني في تركيا 
هم مواطن��ون لدولتنا ويعملون ضمن هذه املنظمة 
ونحن نريد عودتهم. الس��يد حاق��ان )فيدان رئيس 

جهاز االستخبارات التركي( يعلم جيداً من هم«.
ل��م يذك��ر التقري��ر مت��ى قدم��ت اإلم��ارات ه��ذا 

العرض إلى تركيا.
وأض��اف النعيم��ي اإلم��ارات تتفه��م مخ��اوف 
تركي��ا جتاه أتب��اع فتح الل��ه غولن املقي��م بأميركا 
وال��ذي تتهم��ه الس��لطات التركي��ة بالوقوف خلف 

محاولة االنقالب الفاشلة في متوز املاضي.
وصنفت تركيا حرك��ة غولن باعتبارها منظمة 
إرهابية وأطقت عليها اسم FETO )مجموعة فتح 

الله اإلرهابية(.
وقال النعيمي »متثل جماعة اإلخوان املسلمني 
لك��م  بالنس��بة   FETO متثل��ه  م��ا  لن��ا  بالنس��بة 
)تركيا(. ليس لدينا اعتراضات على ذلك. املش��كلة 
تكمن في املوقف جتاه اإلخوان املسلمني. نحن نريد 
التخلص من اجلماعات اإلرهابية«، بحسب املوقع 

البريطاني.
وأش��ار النعيمي أيضاً إلى أن اإلمارات اعتقلت 
وأع��ادت جنرالني من أتباع غولن كانا يعمالن لدى 
ق��وات النات��و التركي��ة في أفغانس��تان إل��ى تركيا 

كبادرة حلسن النية.
ووفق��اً ملا ذك��ره النعيمي »س��لمنا جنرالني من 
FETO كان��ا مس��افرين إلى أفغانس��تان عبر دبي 
وأعدناهم��ا إل��ى تركي��ا. نتوقع من تركي��ا أن تبدي 
نفس احلساس��ية جتاه اإلرهابي��ني الذين يعملون 

ضدنا«.
للترانزي��ت بالنس��بة  متث��ل اإلم��ارات مرك��زاً 
للطائرات املتجهة إلى أفريقيا وآس��يا. حركة غولن 
شديدة النش��اط في ش��رق وجنوب إفريقيا وكذلك 

في جنوب شرق آسيا.
تورط اإلمارات مبحاولة االنقالب

لكن املس��ؤولني األتراك أش��اروا في مناس��بات 

ع��دة إلى ت��ورط دولة خليجية ف��ي متويل محاولة 
االنقالب في تركيا دون ذكر اسم هذه الدولة.

م��ن  املق��رب  الصحف��ي  ق��ال  املاض��ي  الش��هر 
احلكومة التركية )محمد أسيت( إن هذه الدولة هي 

اإلمارات.
وأض��اف أن اإلم��ارات دفع��ت ثالث��ة ملي��ارات 
دوالر ملخطط��ي االنقالب، مس��تنداً في ادعاءاته إلى 
إش��ارات أدلى بها وزي��ر اخلارجي��ة التركي مولود 
جاوي��ش أوغل��و ف��ي مناس��بة خاصة قبل س��بعة 

أشهر، كما ذكر ميديل إيست آي.
التدخل اإلماراتي

في الس��نوات القليلة املاضية دأب املسؤولون 
األتراك على اته��ام اإلمارات بالتدخل في الش��ؤون 
الداخلية في تركيا، إما مباش��رة أو عن طريق وكالء 

فلسطينيني محددين مقيمني في اإلمارات.
توف��ر تركيا مالذاً ألعضاء املعارضة الس��ورية 
واملصري��ة، من بينه��م أعضاء في جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني ف��ي تل��ك ال��دول. ل��ذا دعم��ت اإلطاح��ة 
بالرئيس املنتخب دميقراطياً محمد مرس��ي املنتمي 
لإلخ��وان املس��لمني ف��ي انقالب ق��اده عب��د الفتاح 

السيسي الرئيس املصري احلالي في 2013.
ف��ي املقابل تدعم تركيا وقط��ر اإلخوان، إذ ترى 
أن وجودهم مفيد ملستقبل املنطقة. وتعارض تركيا 
كذل��ك بق��وة اإلطاح��ة غي��ر الش��رعية باحلكومات 
املنتخبة دميقراطياً بس��بب توجهاتها اإلس��المية. 
وبحس��ب ميدل إيس��ت: كان هذا أحد أسباب الدعم 
الس��ريع الذي قدمته تركيا لقطر التي حوصرت من 

قبل السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.
وظهرت عالمات هذا الدعم بوضوح في التمرير 
السريع لتش��ريع يس��مح لتركيا بتفعيل اتفاقيتني 
عس��كريتني مع الدوحة إلقامة قاعدة عس��كرية في 

قطر.{

ش��ديدة على مختلف الفصائل الفلسطينية في غزة 
وعلى رأسها حركة فتح، عبر إجراءات مشددة تقوم 

بها األجهزة األمنية خالل الفترة املاضية.
ويلفت الكاتب واحمللل السياسي، طالل عوكل،  

إلى أن التط��ورات اجلارية والتوقعات والتفاهمات 
األخيرة بني مصر و»حماس« وتيار دحالن، جتعل 
من تش��كيل الهيئة القيادية واملجلس االستش��اري 
ل�»فت��ح« في غزة، خطوة غير اعتيادية. ويلفت إلى 
أن حرك��ة فتح خالل الس��نوات العش��ر املاضية لم 
تتوقف عن تغيي��ر الهياكل القيادية، وهذه ليس��ت 
امل��رة األول��ى، مبيناً أن ه��ذه اخلط��وة »رمبا تعني 
محاول��ة إلعطاء اس��تقاللية أكبر لف��رع احلركة في 

القطاع على ضوء التطورات األخيرة«.
في هذا السياق، يوضح عوكل أن هناك خشية 
من أن تكون الهيئة اجلديدة ش��كالً من أش��كال منح 
االس��تقاللية للتنظيم حتى يت��م حتميل تنظيم فتح 
في غزة املسؤولية عن أزمات وأدوار كبيرة، ال ميكن 
عملياً حتملها إذا ترك إقليم قطاع غزة دون إمكانات 
كبي��رة، ودون سياس��ة عام��ة ل�»فت��ح« وللس��لطة 
الفلسطينية جتاه غزة، مبا يسمح للتنظيم في غزة 
ب��أن يقوم ب��دوره وأن يط��وره، وف��ق تعبير احمللل 
نفس��ه. ويِص��ف »فتح« بغ��زة في الفت��رة املاضية 
بأنها كانت »كيس مالكم��ة«، ليس عندها برنامج، 
وال موازن��ات، وال دور عملياً لها عل��ى األرض، قائالً 
إن السلطة و»فتح« تخش��يان من تفاهمات دحالن 
و»حماس«، وأن السلطة كانت تنوي فرض خطوات 
تدريجية ضد غزة لدفع »حماس« للمصاحلة، لكن 
ه��ذه التفاهم��ات أدت الختراق سيس��اهم في إنقاذ 

حركة حماس.{

دحالن.. وسنوار
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من التسوية الفلسطينّية إلى التسوية اإلقليمّية!

انسجام مجموعة العشرين.. دون ترامب

مع مجيء رئيس أميركي جديد إلى البيت األبيض 
مطلع هذا العام؛ تزايدت األطروحات املتعلقة بالتخلص 
من التس��وية الفلسطينية ومن اس��تحقاقاتها، للتحول 
نح��و إقام��ة نوع م��ن الس��الم اإلقليم��ي بني إس��رائيل 
وبع��ض ال��دول العربية يس��توعب احلل الفلس��طيني 
أو يدعمه، وفي نفس الوقت يش��تمل عل��ى ايجاد مناخ 
سياسي إقليمي ُمواٍت لعالقات عربية/إسرائيلية، مع 

إيجاد مؤسسات إقليمية وعالقات تعاون اقتصادي.
مع ذل��ك يجدر التنوي��ه هنا إلى أن ه��ذا الطرح مت 
البحث في��ه من قبل، خاصة في القم��ة التي عقدت بني 
رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني ننت ياهو وكل من 
الرئيس املصري عب��د الفتاح السيس��ي وامللك األردني 
عب��د الله الثاني في العقبة )ش��باط 2016(، بحس��ب 

تسريبات لصحيفة »هآرتس«.
ث��م إن الرئي��س السيس��ي حت��دث -ف��ي خط��اب 
ل��ه خ��الل أي��ار 2016- ع��ن إقامة س��الم مين��ح األمل 
تأكي��ده  م��ع  لإلس��رائيليني،  واألم��ان  للفلس��طينيني 

»املبادرة العربية للسالم«.
محركات الفكرة

بي��د أن ه��ذه األطروح��ة أضح��ت الي��وم تس��تمد 
زخمها من احملركات اآلتية: أوالً، وجود رئيس للواليات 
املتحدة ال يحمل أجندات واضحة أو مسبقة، وقد صرح 
مراراً وتكراراً بأن املهم هو إيجاد تس��وية بني إس��رائيل 
والبل��دان العربي��ة، وأن الدول��ة الفلس��طينية ليس��ت 

»أصدقائ��ي ال لهذه األص��وات!«؛ هكذا صاح قائد 
األوركسترا وهو يؤدي س��يمفونية بيتهوفن التاسعة 
أم��ام ق��ادة مجموعة العش��رين ف��ي هامبورغ مس��اء 

اجلمعة )7 متوز(.
كان��ت ه��ذه العب��ارة املثي��رة اخل��طَّ االفتتاح��ي 
ل�»نشيد الفرح« الذي يحث فيه بيتهوفن على األخّوة 
بني الن��اس، وهي رس��الة مثالي��ة لق��ادة العالم وهم 
جالس��ون عل��ى ش��رفات قاعة احلف��الت املوس��يقية 
املستش��ارة  أفلح��ت  لق��د  للس��مفونية.  يس��تمعون 
األملانية أجنيال ميركل في إرسال رسالة بيتهوفن إلى 

املجموعة.
تعتبر قمة مجموعة العش��رين ه��ذه األولى التي 
يحضره��ا دونال��د ترامب رئيس��اً للوالي��ات املتحدة؛ 
فكان��ت النغم��ات املتناقض��ة -في األج��زاء العاصفة 
م��ن س��يمفونية بيتهوف��ن- آتي��ة بحق م��ن الواليات 

املتحدة.
فترام��ب ال يؤمن بن��داءات احل��ب األخوي، حيث 

شرطاً لذلك. 
فض��الً عن أن��ه ل��ّوح بإم��كان االعت��راف بالقدس 
عاصم��ًة إلس��رائيل، وأب��دى المباالة بش��أن األنش��طة 
الطرف��ني  عل��ى  إن  وق��ال  اإلس��رائيلية،  االس��تيطانية 
املعني��ني أن يتفق��ا عل��ى ما يريدان��ه، س��واء كان دولة 

فلسطينية أو دولة واحدة أو أي شيء آخر.
ثاني��اً، تأتي ه��ذه األطروحة في وضع يش��هد فيه 
العالم العربي استقطابات من نوع جديد، ال سيما على 

يتاج��ر باالنقس��ام العرق��ي والديني وع��داء اجليران 
)أصر م��رة أخرى في القمة عل��ى أن الواليات املتحدة 
س��تبني جداراً على احلدود املكس��يكية وأن املكس��يك 
مانوي��ة  ص��وراً  أيض��اً  ويعط��ي  ثمن��ه(،  س��تدفع 
حلض��ارة غربية معرضة لالنهيار على يدي اإلس��الم 
املتطرف، وليس بسبب ذروة الثروة املذهلة واإلفراط 

التكنولوجي.
 ورغ��م أن أداء قائ��د األوركس��ترا كان رائعاً، فإن 
املايس��ترو احلقيق��ي ذل��ك املس��اء كان مي��ركل. إنه��ا 
حقاً فك��رة عبقرية أن جتلب قادة مجموعة العش��رين 
إل��ى قاعة حف��ل هامبورغ اجلدي��دة -الواقعة في بهو 
»إلبفيلهارموني« الذي يعد حتفة معمارية مدهش��ة- 
ليس��تمعوا ألنغ��ام مس��توحاة رمب��ا م��ن أعظ��م عمل 
موس��يقي للثقافة العاملية، وهي ترس��ل ن��داء للوئام 

العاملي.
إن احلف��ل نفس��ه ع��رض طبق��ات مختلف��ة م��ن 
املعان��ي؛ فأملاني��ا بيتهوف��ن ُول��دت م��ن جدي��د عل��ى 

خلفية التمزق أو االنهيار على مستوى الدولة واملجتمع 
في املش��رق العربي م��ن العراق إلى س��وريا، مع تزايد 
املخاط��ر الناجمة عن صعود نفوذ إي��ران ومتددها من 

طهران إلى لبنان، مروراً بسوريا والعراق واليمن.
الظ��روف  ظ��ل  -ف��ي  إس��رائيل  تع��د  ل��م  ثالث��اً، 
واملعطي��ات الراهن��ة- مبالي��ة بعملي��ة الس��الم، التي 

أنق��اض أملانيا هتلر. وأملانيا الي��وم بلد محترم عاملياً، 
محب للس��الم، مع��اٍد للحرب، ودميقراط��ي، ومزدهر، 

ومبتكر، وتعاوني.
وف��ي نفس الوقت، فإن عبقرية بيتهوفن ال تنتمي 
فق��ط إلى موطن��ه أملانيا، أو حتى إلى الغ��رب، بل إلى 
البش��رية جمعاء. ويعكس تس��جيله »قصيدة شيلر« 
الطموحات العاملي��ة احلقيقية لعصر األنوار. صحيح 
أن عص��ر األنوار ظاهرة أوروبية؛ لكن الفكرة تعّبر عن 
إدراك تام ألخطار التفرد والشوفينية في جميع أنحاء 

العالم.
إن فك��رة ترام��ب »أميركا أوالً« تعد إهانة قاس��ية 
ألخالقي��ات كان��ْت وتهدي��داً للس��الم. فابتع��اده ع��ن 
بقي��ة العالم في اتفاق باري��س للمناخ هو أكثر أعماله 

املشخصة لألنانية والتي تنم عن حب الذات.
ويكمن أصلها في أهداف عدد قليل من الش��ركات 
األميركي��ة )بقي��ادة ك��وش إندس��تريز، وكونتيننتال 
ريسورس��ز، وبيب��ودي إنيرج��ي، وإكس��ون موبي��ل، 
وش��يفرون، وش��ركات أخرى( لتحقيق أقصى قدر من 
األرباح من عمليات اس��تخالص الغ��از والنفط، وحفر 
أعماق البحار واس��تمرار استخراج واستخدام الفحم، 

وزيادة عواقب املناخ الضارة.
قامت ش��ركات الوقود األحفوري بتمويل حمالت 
ممثلي اجلمهوري��ني وأعضاء مجلس الش��يوخ الذين 
دعوا ترمب لالنس��حاب من اتف��اق باريس. إنهم -مع 
السياس��يني اجلمهوري��ني الذي��ن يس��تفيدون منهم- 
مس��تعدون للتضحية مبصلح��ة األميركيني اآلخرين 
وحت��ى أس��رهم، فض��الً ع��ن بقي��ة العال��م واألجي��ال 

املقبلة.
لق��د كان الس��ؤال ف��ي قم��ة مجموعة العش��رين 
واضحاً: هل س��تتبع بل��دان أخرى الوالي��ات املتحدة 
ف��ي وضع مصاحله��ا الذاتية وعلى نح��و متهور فوق 
الصال��ح الع��ام؟ كان��ت الش��ائعات كثي��رة للغاي��ة؛ 
فصحيفة »نيويورك تاميز« نشرت مقاالً يشير إلى أن 
ترمب قد ينجح في سحب روسيا والسعودية وتركيا 
وحتى إندونيس��يا إل��ى حتالف بترول��ي إلضعاف أو 

إلغاء اتفاق باريس.
فمس��تقبل التع��اون العاملي إذن مع��رض للخطر 
في هامبورغ. لقد استغرق التوصل إلى اتفاق باريس 
بشأن املناخ سنوات عديدة، وال سيما منذ قمة األرض 
في ريو دي جنيرو عام 1992، واعتمدته جميع الدول 

جتعلها تدفع -بحس��ب رأيها- أثماناً كبيرة، ال س��يما 
مع الفلس��طينيني، خصوصاً بعد انحسار املقاومة بكل 
أش��كالها، ومع غياب التهديدات م��ن كل اجلبهات بعد 
التحوالت ف��ي مصر، وتصدع اجلبهة الش��رقية بتفّكك 

اجليشني السوري والعراقي.
اإلقليمي��ة  التس��وية  مش��اريع  تالح��ظ  رابع��اً، 
)وكال��ة  بوس��ت«  »جيروزالي��م  صحيف��ة  -بحس��ب 
»س��ما«، 27 حزي��ران 2017(- أن األم��ر يتطلب أيضاً 
إقامة كيان فلس��طيني مس��تقر ومزدهر، »يتم تأمينه« 
عب��ر »التزام��ات دولي��ة« وع��ن طريق تش��كيل »احتاد 
كونفدرال��ي مع مصر واألردن«، واعتراف العرب بدولة 
إسرائيل وأنها »دولة الشعب اإلسرائيلي التي ستكون 

القدس عاصمتها«.
اخللفية التاريخية

عل��ى  اإلقليمي��ة  التس��وية  أطروح��ات  تتأس��س 
ركيزتني أساس��يتني: أوالهما، التحول من التسوية مع 
الفلس��طينيني إلى التس��وية مع بعض الدول العربية، 
وإقامة عالقات طبيعية بينها وبني إس��رائيل، بل وحل 
املس��ألة الفلس��طينية في اإلطار العربي -ال سيما غزة 
م��ع مصر، والضف��ة م��ع األًردن- في إط��ار كونفدرالي 
مث��الً، أو بإقامة دولة في غ��زة، وترك الضفة مع األردن 

و/أو إسرائيل في إطار كونفدرالي.
وامله��م هن��ا أن��ه ب��دالً م��ن الب��دء ف��ي التس��وية 
اإلط��ار  م��ع  بداي��ة  التس��وية  جت��ري  الفلس��طينية؛ 
العربي، وهو ما يعني تهميش البعد الفلس��طيني، وأن 
الفلس��طينيني لم يعودوا مقررين في ش��أن التسوية أو 

الصراع مع إسرائيل.
ثانياً، فكرة التس��وية تقوم على املصالح األمنية 
واالقتصادية التي يفترض أنها باتت جتمع إس��رائيل 

بقلم: ماجد كيالي
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مقتل عشرين مدنيًا
 في غارة للتحالف باليمن

 قت��ل عش��رون مدني��اً -بينهم س��بع نس��اء- في 
غارة ملقاتالت التحالف العربي غرب محافظة تعز في 
اليم��ن، كما ُقتل س��بعة من احلوثيني وُجرح عش��رات 
خ��الل هج��وم فاش��ل مبديرية نه��م ش��رق العاصمة 

صنعاء.
وق��ال مص��در محل��ي إن غ��ارة التحال��ف قصفت 
منازل أس��ر نازحة في منطقة الهاملي مبديرية موزع 
غربي تعز، وأودت بحي��اة املدنيني وأصابت عدداً من 

النازحني في املنطقة.
وأك��د ش��هود عي��ان لوكال��ة األنب��اء األملاني��ة أن 
معظم الضحايا نس��اء وأطفال، الفت��ني إلى أن البحث 
عن الضحايا ال يزال مس��تمراً وسط حتليق مكثف من 

قبل مقاتالت التحالف العربي.
من ناحية أخرى، لقي سبعة من عناصر ميليشيا 
احلوثي مصرعهم وُجرح عش��رات خالل هجوم فاشل 
شنته امليليش��يا على منطقتي عيدة واملنصاع بجبهة 

امليسرة مبديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
الوطن��ي  اجلي��ش  مقاتل��و  للهج��وم  وتص��دى 

واملقاوم��ة الش��عبية، ومت إحراق آليتني عس��كريتني، 
وأُجبرت املليش��يات على الف��رار مخلفة ذلك العدد من 
القتل��ى واجلرحى. وأس��فر الهج��وم أيض��اً عن جرح 

مقاتلني من اجليش الوطني املرابط في املوقعني.
كما ش��ن طيران التحالف عدة غارات على مواقع 
وجتمعات امليليش��يات االنقالبية غرب��ي جبل املنارة 
ف��ي مديري��ة نه��م، أس��فرت أيض��اً ع��ن س��قوط قتلى 

وجرحى وإحراق آليتني.
من جانب آخر، قصفت ميليش��يا احلوثي وقوات 
الرئي��س املخل��وع عل��ي عب��د الل��ه صال��ح عش��وائياً 
عدة مناط��ق في مديري��ة الزاهر مبحافظ��ة البيضاء، 
اس��تهدفت مناطق الغول واألجردي وكس��اد وسوداء 
غراب، كما ش��نت حملة مداهمات ملنازل املواطنني في 
مناط��ق الهجر وآل جالد ف��ي مديرية البيضاء ش��رق 

مركز احملافظة.
نهب��ت  املليش��يات  أن  محلي��ة  مص��ادر  وأك��دت 
ممتلكات املواطنني ومقتنياتهم الش��خصية من داخل 

املنازل، كما اختطفت اثنني من األهالي.{

األعضاء في األمم املتحدةالبالغ عددها 193 دولة في 
كانون األول 2015، والس��ؤال اليوم هو: هل س��يعود 
بن��ا ضغ��ط النف��ط األميرك��ي إل��ى املرب��ع األول م��رة 

أخرى؟
وفي ه��ذه القمة وخلف الكوالي��س، عملت ميركل 
والس��لك الدبلوماس��ي األملان��ي احملترف عل��ى تأمني 
مجموع��ة  ف��ي  أمي��ركا-  -دون  اآلراء  ف��ي  التواف��ق 
العش��رين. وبعد توجه قادة مجموعة العش��رين إلى 
حف��ل يوم اجلمعة، بقي مس��اعدوهم خلفهم ملناقش��ة 
والس��عودية  روس��يا  تلع��ب  ه��ل  النهائ��ي.  الن��ص 
وغيرهم��ا لعب��ة ترام��ب؟ عندم��ا ظه��ر البيان، ش��عر 
الدبلوماس��يون والناش��طون املناخي��ون ف��ي جمي��ع 

أنحاء العالم باالرتياح.
وق��د قاوم��ت جمي��ع بل��دان مجموعة العش��رين 
األخرى حيلة الواليات املتحدة. وكان البيان بس��يطاً 
ودقيقاً ومطمئناً بش��أن تغير املن��اخ. وجاء فيه: يؤكد 
»زعماء الدول األعضاء في مجموعة العشرين األخرى 
أن اتف��اق باري��س ال رجع��ة في��ه...، ونؤك��د مج��دداً 
التزامنا القوي باتفاق باريس، والتحرك بسرعة نحو 

تنفيذه كامالً...«.
ويتضمن الب��الغ فقرة ترام��ب اخلادعة. إذ أكدت 
الوالي��ات املتح��دة »التزامه��ا القوي بنه��ج تخفيض 
االنبعاث��ات م��ع دع��م النم��و االقتص��ادي وحتس��ني 
احتياجات أمن الطاقة«، وأنها س��تعمل »عن كثب مع 
البلدان األخرى ملس��اعدتها ف��ي احلصول على الوقود 
األحف��وري واس��تخدامه بش��كل أكثر نظاف��ة وكفاءة، 
ومس��اعدة نش��ر مصادر الطاقة املتجددة وغيرها من 
مص��ادر الطاق��ة النظيف��ة«؛ وكما يق��ول املراهق: »أي 

شيء«.
ف��ي العدي��د م��ن القضاي��ا العاملي��ة األخ��رى، مت 
التوص��ل إلى توافق كامل ف��ي اآلراء، وأكدت مجموعة 
العش��رين أن »التج��ارة واالس��تثمار الدولي��ني هم��ا 
محركان مهمان إلنتاجية النمو واالبتكار وخلق فرص 

العمل والتنمية«.{
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بالدول العربية، وطبعاً تطمح إسرائيل إلى أن تشمل 
هذه التسوية -إضافة إلى مصر واألردن- بعض دول 

اخلليج وشمال أفريقيا.
ه��ذه الدع��وات تس��تند إل��ى »املب��ادرة العربي��ة 
للسالم« التي أطلقتها القمة العربية )بيروت 2002(، 
التي نصت على مبادلة انسحاب إسرائيل من األراضي 

احملتلة )1967( مقابل السالم والتطبيع.
سؤال اجلدوى

معل��وم أن إس��رائيل ضربت ع��رض احلائط بكل 
ه��ذه املس��اعي واألطروح��ات، بس��بب إصرارها على 
تكريس واقع االحتالل ورفض أي انسحاب من الضفة 
الغربية، والتمسك بالقدس عاصمة موحدة، وبتعزيز 
األنشطة االستيطانية، خاصة أنها لم جتد في الوضع 
الفلس��طيني أو العرب��ي أو الدول��ي ما يضغ��ط عليها 

إلجبارها على االنسحاب.
وعلى ذلك؛ ثمة أس��ئلة تطرح نفس��ها بخصوص 
اجلدوى: فأوالً ومن الناحية الفلس��طينية، ما احلاجة 
إلى مبادرات كهذه في حني أن مس��ار العملية اجلارية 
أثم��رت  -والت��ي  والفلس��طينيني  اإلس��رائيليني  ب��ني 
اتفاق أوس��لو 1993- عمره قرابة ربع قرن، طرح في 

غضونها العديد من اخلطط.
واحلاص��ل أن ما يجري يس��تهدف االلتفاف على 
القضي��ة الفلس��طينية ووأد حقوق الفلس��طينيني، مع 
التأكيد أن أي ش��يء يحصل عل��ى صعيد العالقة بني 
إس��رائيل وبعض البل��دان العربية ال ميك��ن التعاطي 
مع��ه بوصفه ج��زءاً من عملي��ة تس��وية حقيقية ولو 
نس��بياً، إذ إن ذل��ك س��يكون ف��ي إط��ار إعادة تش��كيل 
املنطقة، أي كجزء من التسويات التي ميكن أن حتصل 

لتحقيق نوع من االستقرار، ال أكثر وال أقل.
رؤية إسرائيلية

صحيف��ة  كش��فت  اإلس��رائيلي  الصعي��د  عل��ى 
»جيروزاليم بوس��ت« )حزي��ران 2017( تفاصيل ما 
ُيعرف ب�»مبادرة الس��الم اإلسرائيلية«، التي سبق أن 
بدأت مالمحها تظهر في تصريحات ألعضاء احلكومة 
اإلس��رائيلية، إذ أوضحت أن ه��ذه املبادرة »ترمي إلى 
حتقيق حل ش��امل ومتعدد األط��راف للنزاع العربي/
اإلس��رائيلي، بدالً من حل ثنائي للنزاع الفلس��طيني/
اإلس��رائيلي«، وأن ه��ذه اخلطة س��تطرح عل��ى إدارة 

دونالد ترامب.
وللتذكير فإن نتنياهو كان إبان رئاسته أول مرة 
للحكومة اإلس��رائيلية )1996-1999( ط��رح أفكاراً 
م��ن هذا النوع بديالً التفاق أوس��لو وتتعلق بالس��الم 
االقتص��ادي، ل��ذا فإن ه��ذه املقاربة األميركي��ة -التي 
جتع��ل االقتصاد قبل السياس��ة، والعالق��ات العربية 
قب��ل التس��وية م��ع الفلس��طينيني- أكثر قرب��اً لهوى 
نتنياه��و وحكومت��ه، خاص��ة أنهم ي��رون أن الوضع 
اإلقليمي الراهن ميثل فرصة سانحة لهم لتغيير طابع 

العالقات مع محيطهم العربي. 
وُيس��تنتج م��ن ذل��ك أن إس��رائيل معنّي��ة متام��اً 
بالتج��اوب مع املس��ار األميرك��ي املتعلق بالتس��وية 
اإلقليمية على خالف ما جرى في التس��عينيات، إذ إن 
األخط��ار التقليدية م��ن اجليوش النظامي��ة باتت من 
املاض��ي، ال س��يما بعد االنهي��ار احلاصل ف��ي العراق 

وسوريا.
واملقصود أن كل التحركات واملواقف اجلارية اآلن 
تغدو مبثاب��ة نافذة فرص إلس��رائيل لفرض أجندتها 
على الفلس��طينيني، وفرض نفس��ها فاعالً رئيسياً في 
اإلقليم، وكل أحاديث عن تس��وية أو مبادرات ال تصب 
ف��ي هذا االجتاه ال ميك��ن أميركا وال إس��رائيل التعامل 
معها، أم��ا بخصوص الس��الم العادل والش��امل فهذا 
ب��ات حديثاً للتس��لية ال أكث��ر، فما هو هذا الس��الم في 

شرق عربي متفجر؟!
وم��ن جهة أخرى؛ ف��إن األنظمة العربي��ة املعنية 
والصديق��ة ألمي��ركا تب��دو ف��ي ه��ذه الظ��روف أكث��ر 
استعداداً الجتياز هذه اخلطوة، رمبا في مقابل مضي 
واشنطن في مش��روعها لتحجيم إيران ونزع سالحها 
النووي وإنهاء ميليش��ياتها في اخل��ارج، ووضع حد 

لهيمنتها أو لوجودها في سوريا والعراق.
أي أن الثمن أو املقابل ملثل هذه اخلطوة لن يكون 
فلس��طينياً -على األرجح- ألن إس��رائيل س��تعارض 
ذل��ك، وه��ذا م��ا يفت��رض ف��ي الفلس��طينيني إدراك��ه 
والتعام��ل على أس��اس منه، والعمل عل��ى تفويته إن 

كانوا ما زال بإمكانهم ذلك.
وقص��ارى الق��ول، أننا بني خيار تس��وية إقليمية 
ذات بعد اقتصادي وسياس��ي وأمني، حتّس��ن وضع 
كي��ان الس��لطة الفلس��طينية وتقدم غطاء له��ا ال أكثر، 
أو بق��اء احل��ال على م��ا هو علي��ه؛ وف��ي احلالني فإن 
إس��رائيل هي الرابحة إلى حني تغيير املعادالت دولياً 

وإقليمياً وعربياً.{

احتفاالت 
حاشدة

بالذكرى األولى 
لفشل االنقالب 

في تركيا
 أحي��ا مئ��ات اآلالف م��ن األت��راك ف��ي أنح��اء البالد 
-خصوص��اً ف��ي مدين��ة إس��طنبول- الذكرى الس��نوية 
األولى إلفش��ال محاول��ة االنقالب، مبس��يرة أُطلق عليها 

اسم »الوحدة الوطنية«.
واجته املش��اركون نحو جس��ر »ش��هداء 15 متوز« 
ال��ذي كان يس��مى »جس��ر البوس��فور«، بينم��ا كش��ف 
الرئي��س التركي رجب طيب أردوغ��ان النقاب عن نصب 

تذكاري للشهداء على اجلسر الشهير تخليداً لهم.
وق��ال أردوغ��ان إن »الش��عب التركي أظه��ر في 15 
مت��وز أنه ال يترّدد في بذل الروح للدفاع عن مقدس��اته«، 
وقّدم الش��كر إلى »جميع أفراد الش��عب الذين دافعوا عن 

حريتهم وعن أذانهم وعلمهم ووطنهم ودولتهم«.
وأض��اف في خط��اب من فوق اجلس��ر ال��ذي يربط 
ش��طري مدينة إس��طنبول أم��ام آالف املواطنني بحضور 
عائ��الت قتلى وجرح��ى احملاولة االنقالبية الفاش��لة، إن 
»جماع��ة غولن ليس��ت وحده��ا وراء محاول��ة االنقالب، 
وعلينا أن نقط��ع رؤوس البيادق التي تس��عى لالنقالب 

مجدداً«.
وتابع الرئي��س التركي أن »احملاولة االنقالبية ليلة 
15 متوز ل��م تكن األولى ورمبا لن تك��ون األخيرة«. وأكد 
اس��تعداده للتصديق عل��ى قانون إع��ادة عقوبة اإلعدام 
بع��د تصديق البرملان علي��ه، وقال: »قدمنا ف��ي ليلة 15 
متوز 250 ش��هيداً، لكننا كسبنا مستقبل بلدنا وسنقتلع 

رؤوس اخلونة«.
وش��ارك في مراسم االحتفال رئيس الوزراء بن علي 
يل��درم، ورئي��س اجلمهوري��ة التركية الس��ابق عبد الله 
غ��ل وأعضاء احلكومة التركية ورئيس��ة الوزراء التركية 
الس��ابقة تانسو تش��يلر، وعدد من الرياضيني والفنانني 

ورجال األعمال البارزين.
وقال مراس��لون في إس��طنبول إن أعداد احملتشدين 
فوق اجلس��ر وحول��ه ُتقّدر مب��ا بني 500 إل��ى 600 ألف 
ش��خص، وأن الفعاليات بدأت بالنشيد الوطني التركي، 

ومن ثم تالوة القرآن الكرمي.
وش��هدت املراس��م دع��اء ملفتي إس��طنبول الش��يخ 
حس��ن كامل يلماز، ومن ثم عرض فيل��م وثائقي بعنوان 

»15 مت��وز«. وبع��د املراس��م، مت ترديد أدعي��ة من مآذن 
املساجد في أنحاء تركيا، ونظم املواطنون وقفات »صون 

الدميقراطية« تلبية لدعوة أردوغان.
البرملان التركي يعقد جلسة خاصة 

من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم 
خ��الل جلس��ة خاص��ة للبرمل��ان يوم الس��بت ف��ي أنقرة 
حضره��ا أردوغ��ان وممثل��و األح��زاب السياس��ية، »لقد 
مضى عام على ملحمة كتبت خالل ليلة ظلماء«، مش��يداً 

»بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدولة«.
وأض��اف يل��درم: »ل��م يتخل ش��عبنا عن الس��يادة 
ألعدائ��ه، ومتس��ك بالدميقراطي��ة حت��ى امل��وت.. هؤالء 
الوح��وش س��ينالون بالتأكي��د أش��د عقوب��ة مبوج��ب 

القانون«.
ورفع��ت ص��ور قتل��ى احملاول��ة االنقالبي��ة الذي��ن 
ُيقّدرون ب�250 ش��خصاً في كل أنح��اء تركيا، خصوصاً 
في مترو األنفاق بإس��طنبول، بينما بث��ت قنوات التلفزة 
أش��رطة مص��ورة رعته��ا احلكوم��ة ت��روي »ملحمة 15 

متوز«.
وأعلن��ت الس��لطات ي��وم 15 مت��وز عطل��ة وطني��ة 
س��نوية لالحتف��ال »بالدميقراطية والوح��دة«، معتبرة 
أن إفش��ال االنق��الب مث��ل نص��راً تاريخي��اً للدميقراطية 

التركية.
وفي مثل هذا اليوم قبل عام، شهدت العاصمة أنقرة 
ومدينة إسطنبول محاولة انقالب فاشلة نفذتها عناصر 
مح��دودة م��ن اجلي��ش اتهمته��ا احلكومة باالنتم��اء إلى 
منظمة فت��ح الله غولن، وحاولت خاللها الس��يطرة على 

مفاصل الدولة ومؤسساتها األمنية واإلعالمية.
وقوبلت احملاول��ة االنقالبية باحتجاجات ش��عبية 
عارم��ة في معظ��م امل��دن والوالي��ات التركي��ة، إذ توجه 
ورئاس��ة  البرمل��ان  جت��اه  غفي��رة  بحش��ود  املواطن��ون 
األركان في العاصمة، واملطار الدولي مبدينة إسطنبول، 
ومديري��ات األم��ن ف��ي عدد م��ن املدن، مم��ا أجب��ر آليات 
عس��كرية كانت تنتش��ر حولها على االنس��حاب، وأسهم 

بشكل كبير في إفشال املخطط االنقالبي.

تقارير استخباراتية تركية:
 اإلمارات متورطة باالنقالب

وتاب��ع: »ل��دى االس��تخبارات التركي��ة تقارير 
تؤكد دعم اإلمارات مالياً جلماعة غولن«.

وبحس��ب أوغلو، فإن اإلم��ارات كانت على 
تواصل مع إس��رائيل من أجل إجناح االنقالب، 
ألن هناك مصلحة مش��تركة ف��ي تغيير النظام 
احلاكم بتركيا. وأضاف: »م��ن املؤكد أن تركيا 
لن تس��كت على هذا األمر، وس��يكون لها موقف 

عاجالً أم آجالً«.
وختم أوغل��و حديثه بالق��ول إن احلكومة 
التركي��ة س��تتخذ إجراءات بح��ق بعض الدول 

املسيئة لها، إذا استمرت بذلك.{

تقاري��ر  أن  ترك��ي،  أكادمي��ي  كش��ف 
اس��تخباراتية أك��دت ت��وّرط »اإلم��ارات« ف��ي 

محاولة االنقالب الفاشلة قبل عام.
وف��ي تصريحات إعالمية ق��ال برهان كور 
أوغل��و، أس��تاذ العالق��ات الدولية ف��ي جامعة 
اب��ن خل��دون، إن تقاري��ر اس��تخباراتية أثبتت 
وجود اتصاالت بني جماعة فتح الله غولن مع 

مسؤولني إماراتيني.
وأوضح أوغل��و أن التقارير كش��فت زيارة 
ق��ام به��ا نحو 15 ش��خصاً م��ن جماع��ة غولن 
لإلمارات، قبيل االنقالب الفاشل بفترة وجيزة. 

أردوغان: انقالب 15 تموز
 أكبر محاولة خيانة واحتالل شهدتها تركيا

واح��داً  واح��داً  إحصاءه��م 
أزمات دولية  فإننا سنواجه 

خطيرة للغاية«.
»بالتأكي��د  وأض��اف: 
أهدافن��ا لعام  إل��ى  س��نصل 
املئوي��ة  )الذك��رى   2023
اجلمهوري��ة(،  لتأس��يس 
من خ��الل تع��اون الرئاس��ة 
وكافة  واحلكومة  والبرمل��ان 
الرس��مية  املؤسس��ات 

واخلاصة«.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إس��طنبول، منتصف متوز املاضي، محاولة 
انقالب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من اجليش تتبع منظمة »فتح الله غولن« ، 

وحاولت خاللها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها األمنية واإلعالمية.
وتصدى املواطنون في الشوارع لالنقالبيني، إذ توجهوا بحشود غفيرة جتاه 
البرملان ورئاسة األركان بالعاصمة، واملطار الدولي مبدينة إسطنبول، ومديريات 
األم��ن باملدينتني، ما أجبر آليات عس��كرية كانت تنتش��ر حولها على االنس��حاب، 

وساهم بشكل كبير في إفشال املخطط االنقالبي.{

ق��ال الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغان، إن تركيا ش��هدت أكب��ر محاولة 
خيان��ة واحت��الل في تاريخها، ي��وم 15 متوز  العام املاض��ي، عندما وقع االنقالب 
الفاش��ل. ج��اء ذلك خالل مش��اركته ف��ي فعالية بس��احة البرمل��ان، لتخليد ذكرى 

شهداء احملاولة االنقالبية الفاشلة.
وش��دد أردوغ��ان عل��ى أن الذي��ن حاول��وا التفري��ط بالوط��ن ليل��ة 15 متوز 

»ُيحاسبون حالياً في احملاكم على خيانتهم«.
وأض��اف أردوغان أن »نواباً حتدوا االنقالبيني في البرملان فيما كان الش��عب 
يقاومهم ف��ي امليادين«، وأنه »بقدر م��ا انحط االنقالبيون عندم��ا قصفوا البرملان، 
ارتفع ش��أن نوابنا«. وتابع: »س��نعمل أكثر من أجل أال يتط��اول أحد على البرملان 

مجدداً«.
وأش��اد أردوغان ببط��والت اجلماهير الت��ي تصدت لالنقالبي��ني قائالً: »ليس 
هناك أي ش��عب آخر )غير األت��راك( يوقف الدبابة بقبضة ي��ده«. وأكد الرئيس أن 

األمة التركية أظهرت للعالم أنها أمة باملعنى التام للكلمة في 15 متوز.
ومض��ى قائالً: »نقش��نا في 15 مت��وز نصراً جدي��داً في تاريخن��ا، وخالل 20 
س��اعة أفش��لنا خطة أعدت على مدار 40 عاماً من قبل عصابة خائنة تقف وراءها 

قوى خارجية«.
وقال أردوغان إن »15 متوز أظهر حتمية أن نكون أقوياء دولة وشعباً، فهناك 
أعداء عديدون يتربصون من أجل سلبنا حق احلياة إن لم نكن أقوياء، وإذا حاولت 
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األزهر يدافع
عن مناهجه التعليمية

مناهج��ه  ع��ن  الش��ريف  األزه��ر  داف��ع 
التعليمية في مواجهة اتهامات تفيد بتضمن 
ه��ذه املناه��ج مفاهيم حتض عل��ى التطرف. 
وتتزاي��د ه��ذه االتهامات بني احل��ني واآلخر، 
خصوص��اً م��ع حص��ول عملي��ات إرهابي��ة 
يت��ورط فيها طالب أو خريج��و األزهر، وكان 
آخر تلك العمليات ح��ادث الطعن الذي نفذه 
ش��اب في مدينة الغردقة الس��ياحية وأودى 

بحياة سائحتني.
وأكد شيخ األزهر الش��ريف اإلمام أحمد 
الطيب أن مناهج األزهر »تقوم على التعددية 
الفكرية ومناقشة اآلراء مبوضوعية من دون 
إقص��اء لفك��ر أو احت��كار للص��واب، ويدرس 
طالب��ه املذاه��ب املختلف��ة وال��رأي وال��رأي 
اآلخ��ر، ولذلك يصع��ب اس��تقطابهم من قبل 

التيارات الفكرية املتطرفة«.

سلفاكير يفرض الطوارئ 
ثالثة أشهر في خمس واليات

أعلن رئيس جنوب الس��ودان س��لفاكير 
ميارديت فرض حال الطوارئ ملدة 3 أش��هر، 
ف��ي 5 واليات في ش��مالي غرب��ي البالد التي 
شهدت أعمال عنف عرقية. وجاء فرض حالة 
الط��وارئ ف��ي والي��ات قوقريال وأج��زاء من 
والية التوجن، وواو وأويل الشرقية، مبوجب 

قرار جمهوري بثه التلفزيون الرسمي.
وش��هدت تلك الوالي��ات ح��وادث عنف 
متفرق��ة ب��ني الس��كان احمللي��ني م��ن رع��اة 
ومزارع��ني، بينم��ا ُتتَه��م قي��ادات حكومي��ة 
تتحدر من تلك الوالي��ات بتغذية الصراعات 
مجموع��ات  تس��ليح  خ��الل  م��ن  احمللي��ة 
عش��ائرية ضد بعضه��ا، بخاصة ف��ي والية 

قوقريال مسقط الرئيس.
ومين��ح الدس��تور املوقت رئي��س البالد 
صالحي��ات إعالن حالة الطوارئ بالتش��اور 
مع البرمل��ان، وهذه املرة الثاني��ة التي ُتعلن 
فيها حالة الطوارئ بعد فرض حظر التجول 
في العاصمة جوبا إثر اندالع اش��تباكات في 

كانون األول 2013.

ظريف: تغيير الحكم
في إيران ليس ممكنًا

ش��دد ظريف عل��ى أن »سياس��ة فرض 
العقوب��ات على إي��ران وتغيير احلك��م فيها، 
لن جتدي نفعاً«، داعياً الواليات املتحدة إلى 
»التحل��ي بنظرة واقعية وتخلي مس��ؤوليها 
ش��ؤونها.  ف��ي  تدخلي��ة«  تصريح��ات  ع��ن 
العالق��ات  »مجل��س  معه��د  أم��ام  وأض��اف 
اخلارجية«: »من��ذ انتصار الثورة في إيران، 
كان��ت أمي��ركا وم��ا زال��ت تبحث ع��ن تغيير 
احلكم فيها. وأعلنت إدارة باراك أوباما رسمياً 
التخلّي عن هذه السياس��ة، لكننا لن نصدق 
ذل��ك«. وأكد أن »تغيير احلكم في إيران خيار 
ال ميكن حتقيقه، ألنها ال تس��تمد مشروعيتها 
من أمي��ركا، بل م��ن ش��عبها«، وزاد مخاطباً 
املس��ؤولني األميركيني: »ال تخدعوا أنفسكم، 
تغيي��ر احلكم في إيران لي��س ممكناً«.وتابع 
ظريف أن »اإلدارة األميركية وّجهت إشارات 
متضاربة إل��ى إيران واملنطقة خالل األش��هر 
املاضي��ة«، مؤك��داً أن بالده »جدي��ة وعازمة 
عل��ى تطبيق االتف��اق الن��ووي، ونعتقد بأنه 

ميكن أن يشّكل أساساً للتعاون«.
وح��ذر م��ن أن ل��دى طه��ران »خي��ارات 
كثيرة إذا انُتهك االتفاق جدياً، أو ُس��جل تدن 
كبير في األداء في شروطه، بينها االنسحاب 

منه«، وزاد: »قصدي أنه إذا كان اخلروج من 
االتف��اق أحد اخلي��ارات، ف��إن طريقه مفتوح 

أمامنا، خياراً أخيراً«.

المخالفي: التحالف
 كسر أطماع إيران

أكد مسؤول ميني أن احلكومة مستعدة 
األمم  برعاي��ة  جدي��دة  مش��اورات  جلول��ة 
املتح��دة، عل��ى أس��اس مرجعي��ات الس��الم 
الثالث، فيما أعل��ن نائب رئيس الوزراء وزير 
اخلارجي��ة عبداملل��ك املخالف��ي م��ن اجلزائر 
أن التحال��ف العرب��ي »كس��ر أطم��اع  إيران« 
في ب��الده. وتلق��ى مبعوث املنظم��ة الدولية 
إس��ماعيل ول��د الش��يخ أحم��د دعم��اً مصرياً 
ملبادرت��ه في ما يتعلق مبين��اء احلديدة.إلى 
ذلك، رد املندوب الس��عودي الدائم لدى األمم 
املتح��دة عبدالل��ه املعلمي، عل��ى تصريحات 
وزي��ر اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
الذي دع��ا الرياض إل��ى التعاون ف��ي اليمن 
وس��ورية. وقال عب��ر الهاتف م��ن نيويورك، 
إن هذه الدعوة »غير سوية«، وهي للتغطية 

على تدخالت طهران »غير املشروعة«.

ميانمار ترفض تحقيق األمم 
المتحدة في انتهاكات

األمن��ي  املستش��ار  ت��ون،  تون��غ  أبل��غ 
لرئيسة وزراء ميامنار، اونغ سان سوتشي، 
ديبلوماس��يني أن بعثة تابعة لألمم املتحدة 
حتقق ف��ي مزاعم ارتكاب الق��وات احلكومية 
ممارس��ات تعذيب واغتص��اب وقتل في حق 
الروهينغا املسلمني في والية راخني )غرب( 
الع��ام املاض��ي »ل��ن ت��ؤدي إال إل��ى تفاق��م 
التوتر«. ورفضت ميامنار إصدار تأش��يرات 
س��فر لثالثة محققني في بعثة األمم املتحدة، 
ثم دعت سفيرة الواليات املتحدة في املنظمة 
األس��بوع  ميامن��ار  هيل��ي  نيك��ي  الدولي��ة 
املاضي إلى قبول البعث��ة التي حصلت على 
تفويض مبوجب قرار اصدره مجلس حقوق 

اإلنسان.
وق��ال ث��وجن تون ام��ام مس��ؤولي األمم 
املتحدة وديبلوماسيني بينهم سفير الواليات 
املتحدة في ميامنار سكوت مارسييل: »نأينا 
بأنفس��نا ع��ن الق��رار ألنن��ا وجدنا أن��ه ليس 
بن��اًء، ونعتبر قرار دول أخ��رى بينها الصني 
والهند االنضمام إلى ميامنار والنأي بنفسها 

عن القرار أخالقياً«.

ألمانيا ترجئ توقيع اتفاق 
لبيع غواصات »إلسرائيل«

املاني��ا  أن  إس��رائيلي،  مس��ؤول  أعل��ن 
أرج��أت التوقي��ع عل��ى اتف��اق م��ع الدول��ة 
العبري��ة لتس��ريع بيع ث��الث غواصات، مع 
تعمق التحقيق حول وقائع فس��اد ُمفترضة 
متصل��ة باالتف��اق. وأوردت وس��ائل اإلعالم 
اإلس��رائيلية أن��ه كان من املفت��رض أن تقوم 
أملانيا وإس��رائيل بتوقيع مذكرة تفاهم حول 

بيع الغواصات، في برلني األسبوع املقبل.
وق��ال مصدر ف��ي مجلس األم��ن القومي 
اإلس��رائيلي طالباً عدم الكش��ف عن هويته، 
إن »أملاني��ا أجلت توقيع مذك��رة التفاهم في 
الوقت احلالي« من دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي القرار بينما يس��تمر التحقيق في 
إس��رائيل حول تهم بالرشى وغسيل األموال 
ف��ي صفق��ة ش��راء غواص��ات »دولف��ني« من 
مجموع��ة »تايس��نكروب« األملاني��ة، بينم��ا 
يقت��رب أح��د املش��تبهني الرئيس��يني م��ن أن 

يصبح شاهداً ملكاً.

وأوقفت الشرطة اإلس��رائيلية األسبوع 
املاض��ي أش��خاصاً متورط��ني ف��ي الصفقة. 
ونش��رت أس��ماء ثالث��ة م��ن املعتقل��ني وهم 
افرييل بار يوس��ف، النائب الس��ابق لرئيس 
مجل��س األم��ن القوم��ي وميكي غان��ور ممثل 

شركة »تايسنكروب«، ورونني شيمر.

عقوبات أميركية جديدة 
على إيران

فرض��ت الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة 
عقوبات جديدة على إيران بس��ب برنامجها 
للصواريخ الباليس��تية، بينما وصفت وزارة 
اخلارجية اإليرانية موقف الرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب م��ن االتف��اق الن��ووي بأن��ه 
متناقض بني حف��ظ االتفاق وفرض مزيد من 

العقوبات.
الثالثاء  وأعلن��ت اخلارجية األميركي��ة 
وكيان��اً  ف��رداً   18 بح��ق  عقوب��ات  املاض��ي 
لالشتباه في صلتهم بدعم البرنامج اإليراني 
للصواريخ الباليس��تية وغيره من األنش��طة 

العسكرية غير املتعلقة بالبرنامج النووي.
وأعربت الوالي��ات املتحدة عن قلقها من 
»أنش��طة إيران اخلبيثة في الشرق األوسط، 
التي تقوض االس��تقرار واألم��ن والرخاء في 
املنطقة«، مبا في ذل��ك دعم منظمات إرهابية 
واحلكوم��ة الس��ورية واملس��لحني احلوثيني 

في اليمن.
اخلارجي��ة  باس��م  املتحدث��ة  واتهم��ت 
بإج��راء  إي��ران  نوي��رت  هي��ذر  األميركي��ة 
جتارب وتطوير صواريخ باليستية في حتد 
مباش��ر لقرار مجلس األمن الدولي وأكدت أن 
العقوبات اجلديدة »تأتي رداً على التهديدات 

اإليرانية املستمرة«.

متمردو أوكرانيا يعتزمون 
إعالن »دولة« جديدة

يعتزم املتمردون املدعومون من روسيا، 
والذين يقاتلون كييف، إعالن »دولة« جديدة 
أش��اروا إل��ى أنه��ا س��تحل مح��ل أوكراني��ا، 

وستكون عاصمتها على أراضيهم. 
وس��ُتقام »الدولة« املقترح��ة، التي ُتعد 
ف��رص والدته��ا معدوم��ة، عق��ب اس��تفتاء، 
وس��يطلق عليه��ا »مالوروس��يا« وه��و اس��م 
القيصري��ة،  روس��يا  حقب��ة  من��ذ  اس��تخدم 
ويعني »روس��يا الصغيرة« التي استخدمت 
حينه��ا لوص��ف غالبي��ة املنطقة الت��ي باتت 

اليوم أوكرانيا. 
وذكر دس��تور قدمه زعيم االنفصاليني، 
ألكس��ندر زاخارش��ينكو، أن ممثل��ني ملناطق 
عدة بينها دونيتسك ولوغانسك اللتان أطلق 
عليهم��ا املتم��ردون »جمهوريت��ي الش��عب« 
اتفق��وا عل��ى »إعالن تأس��يس دول��ة جديدة 

تخلف أوكرانيا«. 

هدنة روسية أميركية
ثانية في سوريا

نقل��ت وكال��ة »س��بوتنيك« ع��ن مصدر 
والوالي��ات  روس��يا  أن  باملطل��ع،  وصفت��ه 
املتحدة ق��د تعلنان هدنة ثانية في س��وريا، 
ف��ي منتصف آب املقبل، لتش��مل ريف حمص 
املص��در  وأوض��ح  الش��رقية.  والغوط��ة 
أن خب��راء، م��ن أمي��ركا وروس��يا، يج��رون 
مش��اورات ف��ي إح��دى العواص��م األوروبية 
حول ه��ذا املوضوع. وتوق��ع أن يتم اإلعالن 
عن الهدنة قبل اجلولة القادمة من مفاوضات 
أس��تانا، املقررة في أواخر آب، ورجح أن يبدأ 
سريان وقف إطالق النار، في حدود 15-14 
من الش��هر املقب��ل. وأضاف: »عل��ى األرجح، 
ستش��مل الهدن��ة حم��ص، ورمب��ا الغوط��ة 
الشرقية«. وكانت روسيا والواليات املتحدة 
قد كشفتا عن اتفاق هدنة، يشارك في تطبيقه 
األردن، جنوب��ي س��وريا، يش��مل مناطق في 
أري��اف القنيطرة والس��ويداء ودرع��ا. وجاء 
إع��الن االتفاق بع��د أول لقاء بني الرئيس��ني، 
الروس��ي فالدمي��ر بوتني واألميرك��ي دونالد 
ترام��ب، عل��ى هام��ش قم��ة العش��رين، ف��ي 
هامبورغ ف��ي 7 متوز اجلاري. وأكد الطرفان 
أنهم��ا يعم��الن على توس��يع ه��ذه التجربة 
الناجح��ة، وإع��الن هدن مماثلة ف��ي مناطق 

سورية أخرى.

لقطات سريعة

السعودية: إجراءاتنا ضد قطر 
مستمرة حتى تنفيذ مطالبنا »كاملة«

جددت الس��عودية ي��وم االثنني التأكيد عل��ى أن إجراءات ال��دول األربع 
املقاطعة للدوحة مس��تمرة إلى أن تلتزم الس��لطات القطري��ة بتنفيذ مطالبها 

»كاملة«.
جاء هذا خالل جلسة مجلس الوزراء التي رأسها العاهل السعودي امللك 
س��لمان بن عبدالعزيز، وعقدت اليوم االثنني في قصر الس��الم بجدة، حسبما 

ذكرت وكالة األنباء السعودية.
وتع��د ه��ذه أول جلس��ة ملجلس ال��وزراء الس��عودي بعد تقرير نش��رته 
صحيف��ة »واش��نطن بوس��ت« األمريكي��ة، نقل��ت في��ه ع��ن مس��ؤولني ف��ي 
االس��تخبارات األمريكية »س��ي آي إيه«، أن اإلمارات تقف وراء اختراق موقع 
وكالة األنباء القطرية، ونش��ر خطاب مزّور لألمي��ر متيم بن حمد، في 24 أيار 

املاضي.
وأوض��ح وزي��ر الثقافة واإلعالم الس��عودي عواد بن صال��ح العواد، في 
بيان��ه لوكال��ة األنباء الس��عودية عقب اجللس��ة، أن مجلس ال��وزراء، تطرق 
في جلس��ته إلى البيان املش��ترك الصادر من الس��عودية، ومصر، واإلمارات، 
والبحري��ن )يوم 11 متوز اجل��اري(. وقال إن »مجلس الوزراء ش��دد على ما 
عبر عنه البي��ان من تأكيد الدول األربع على اس��تمرار إجراءاتها احلالية إلى 
أن تلتزم الس��لطات القطرية بتنفي��ذ املطالب التي تضم��ن التصدي لإلرهاب 

وحتقيق االستقرار واألمن في املنطقة«.
ونقل��ت صحيف��ة »واش��نطن بوس��ت« األمريكي��ة، ف��ي وقت س��ابق عن 
مسؤولني في االس��تخبارات األمريكية »س��ي آي إيه«، أن اإلمارات تقف وراء 
اخت��راق موقع وكالة األنباء القطرية. وأعربت قطر، عن »أس��فها« ملا نش��رته 
»واش��نطن بوست«، حول تورط مس��ؤولني كبار بدولة اإلمارات، في قرصنة 

موقع وكالتها الرسمية.
وق��ال مدير مكتب االتصال احلكومي القطري، س��يف بن أحمد بن س��يف 
آل ثان��ي، في تصريحات صحفي��ة، أّن »هذه اجلرمية التي متت من قبل دولة 
خليجية تصنف دولي��اً من جرائم االٍرهاب اإللكتروني، وتع��ّد خرقاً وانتهاكاً 

صارخاً للقانون الدولي«.
وفي وقت س��ابق نفى وزير الدولة للش��ؤون اخلارجي��ة باإلمارات، أنور 
قرق��اش، خالل مؤمت��ر صحفي عق��ده بالعاصم��ة البريطانية لن��دن، صّحة 
وقوف بالده وراء اختراق موقع وكالة األنباء القطرية، وحس��ابات تابعة لها 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وفي ش��أن آخر، عبر مجل��س الوزراء الس��عودي »عن اس��تنكاره وقلقه 
البالغ من قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلية بإغالق املسجد األقصى الشريف 

أمام املصلني«.
وأكد املجلس أن »هذا العمل ميثل انتهاكاً س��افراً ملش��اعر املسلمني حول 

العالم جتاه أولى القبلتني وثالث احلرمني الشريفني«.
وق��ال »إن هذا العمل يش��كل تط��وراً خطيراً من ش��أنه إضف��اء املزيد من 
التعقي��دات على األوضاع في األراضي الفلس��طينية احملتل��ة، خصوصاً وأن 
ه��ذا اإلج��راء يعتب��ر األول من نوعه ف��ي تاري��خ االحتالل«. وطال��ب مجلس 
الوزراء السعودي املجتمع الدولي ب�»االضطالع مبسؤولياته نحو وقف هذه 

املمارسات«.{

تواصلت االش��تباكات في مناطق مح��دودة من املوصل بعد أيام من إعالن 
القوات العراقية استعادة السيطرة عليها من تنظيم الدولة اإلسالمية، وحتدثت 
مص��ادر عن العث��ور على جثة كبي��ر خبراء التنظي��م في األس��لحة الكيميائية، 

إضافة إلى مقتل قناص بريطاني كان يعتبر أحد أشهر عناصر التنظيم.
وق��ال مص��در أمني عراق��ي إن ضابطاً برتب��ة رائد وثالثة جن��ود من قوات 
الفرقة املدرعة اخلامس��ة قتلوا خالل اش��تباكات مع مس��لحني يرتدون أحزمة 
ناس��فة كانوا متحصنني مبنزل في حي التنك الذي متت اس��تعادته منذ أش��هر 

في اجلانب الغربي ملدينة املوصل.
من جانب آخ��ر نقلت وكالة األناضول عن مصدر أمني قوله إن أحد أش��هر 
مقاتلي تنظيم الدولة -وهو بريطاني اجلنسية ولقبه أبو موسى املهاجر- قتل 
مع مقاتل آخر يحمل اجلنس��ية األس��ترالية بني��ران مجهولني في أطراف قضاء 

تلعفر غربي املوصل.
وأوض��ح املص��در أن ش��هرة أب��و موس��ى املهاج��ر ج��اءت من اس��تخدامه 
س��الح القناص وإصابة األهداف من مس��افات بعيدة، حتى إنه سمي »قناص 

اخلالفة«.
وأف��اد مص��در أمني آخر ب��أن كبير خبراء األس��لحة الكيميائي��ة في تنظيم 
الدول��ة -ولقب��ه أبو الب��راء العراقي- قت��ل اخلميس املاضي على يد مس��لحني 

مجهولني في قضاء احلويجة جنوب غربي محافظة كركوك.
وأوضح أن أبو البراء ميتلك ش��هادة جامعية ف��ي الكيمياء، وعمل ضابطاً 
في اجلي��ش العراقي الس��ابق قبل ع��ام 2003 في هيئة التصنيع العس��كري، 
وتنّق��ل ف��ي مواقع متعددة قب��ل أن يكون أح��د أعضاء تنظيم القاع��دة، ومن ثم 
تنظيم الدولة، مشيراً إلى أنه ساهم في بناء منظومة تنظيم الدولة من األسلحة 

الكيميائية.
ونش��رت الق��وات العراقية في وقت س��ابق مقاطع مصورة مل��ن قالت إنهم 
مقاتلون أجانب في صفوف تنظيم الدولة س��لموا أنفس��هم ف��ي املدينة القدمية 

باملوصل.{

اشتباكات في الموصل 
ومقتل قياديين بتنظيم الدولة
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منافس��تها - ش��عبياً، إذا فق��ه الدعاة مش��كالت الن��اس، وصاغوها وفق 
البنية الذهنية والعقيدية لهم!

إن احلركات اإلس��المية تعرضت خالل أزيد من نصف قرن ملسلس��ل 
من القمع، ال يكاد يهدأ قليالً حتى يستعر أواره أشد مما كان!

 لقد أورث القمع املتتالي نتائج كثيرة منها:
 أنه رس��خ لدى اإلس��الميني إرثاً نضالياً توارثوه يش��د بعضهم إلى 

بعض!
وتاريخاً مشتركاً نشأت عليه ثالثة أجيال على األقل!

كما أثمر القمع الوحش��ي لهم تعاطفاً ش��عبياً مع مظلوميتهم، ش��كل 
رصيداً إضافياً ملكاسب، مما ال يتوفر مثله ألي منافس سياسي آخر!

 فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم!
 والشعوب حتفظ للمناضلني قدرهم!

  إن اإلس��الميني الي��وم أكث��ر م��ن أي وقت مض��ى، يقفون عل��ى أنبل 
وأصلب موقع!

فه��م إل��ى موقع الق��رب العقدي واملفاهيم��ي الثقافي م��ن الناس! هم 
يقف��ون - كما في مصر - يحملون أنبل الش��عارات! مث��ل الدفاع عن إرادة 

الشعب واالحتكام لصناديق االقتراع!
 ويقودون ثورة سلمية رائعة!

 تداف��ع عن قي��م الث��ورة: حرية اإلع��الم الت��ي حافظ عليه��ا حكمهم 
وأهدرها االنقالب!

 كما هم يدافعون عن التعددية السياسية وعن قضايا األمة الكبرى! 
كقضية فلسطني!

بينم��ا في املقابل: تقف الليبرالية املصري��ة العريقة - مبا فيها حزب 
الوف��د - عل��ى أرضي��ة الثورة املض��ادة! مس��تنصرين بانقالب عس��كري 
مدافع��ني عن��ه!  ودباباته ت��دوس صنادي��ق االقتراع! وتطح��ن بها إرادة 
الشعب وحتى أجساده! وتضع يدها على وسائل اإلعالم! تكمم أصواتها! 
وتفتح الس��جون على مصراعيها! وتضرب اجلماهير العزل باملاليني! أما 
قضية األمة الكبرى - قضية فلسطني - فقد غدت تهمة كبرى!!! ألم توجه 
إلى الرئيس املنتخب تهمة التخابر مع حماس تبريراً لعزله! وهو الرئيس 

األول املنتخب!!! وتزلفاً إلى الكيان الصهيوني!
أو لي��س م��ا تت��وّرط في��ه نخب��ة »احلداث��ة« املصري��ة وش��بيهاتها 

العربيات التي صفقت لالنقالب نوعاً من االنتحار اجلماعي؟!
وذلك مقابل الوقفة املش��رفة للحركة اإلس��المية ف��ي وجه الطغيان، 

بصدور عارية إال من اإلميان!
ه��ل ميك��ن - م��ن وجه��ة نظ��ر تاريخي��ة واس��تراتيجية وقومي��ة - 
اعتبار الوقوف مع االنقالب الوحش��ي انتص��اراً ليبرالياً وتقدمياً أوقومياً 

أوعلمانياً!{
)للبحث صلة(

اعتاد خبراء غربيون متابعون ملسيرة احلركة اإلسالمية كلما تعرض 
إس��الميون هنا أو هناك لنكس��ة أو حتى ملجرد تراجع في انتخابات! ولو 
كان طفيف��اً، أن يؤذنوا في العاملني بأعلى مكبرات الصوت! معلنني فش��ل 
وانهيار ونهاية اإلسالم السياسي! وذلك ما يتردد في ندواتهم وأحاديثهم 
لوس��ائل اإلع��الم الت��ي تس��تنطقهم باعتبارهم خب��راء ينطق��ون باحلكم 

وفصل املقال!
ولق��د مث��ل احل��دث املصري في األش��هر األخي��رة، مادة غزي��رة لتلك 
البحوث والندوات والتأكيدات، فازدهرت هذه السوق وراجت بضاعتها!

 فما مصداق هذه الدعاوى؟!
 هل ما يسمى اإلسالم السياس��ي بصدد التراجع الكبير واملتفاقم في 
اجتاه الفشل النهائي واالنهيار املؤكد؟! أم أن األمر ال يعدو انعطافات إلى 
اخللف - هنا أو هناك، حتفزاً النطالق جديد في منحنى صاعد في الوجهة 
العامة! مبا يرجح أنه - حتى نقاط التراجع - لن تلبث أن تلتحق باخلط 

البياني العام املتجه إلى الصعود!
إن احلرك��ة اإلس��المية )املصطل��ح املفضل ل��دى اإلس��الميني( بديالً 
ملا يس��مى اإلسالم السياس��ي! ونعني بها جملة املناش��ط التي تدعو إلى 
اإلسالم، باعتباره كلمة الله األخيرة إلى الناس، ومنهاجاً شامالً للحياة، 

وخطاباً للعاملني!
 ▪ ه��ذا اإلس��الم، تؤك��د كل الدراس��ات اإلحصائي��ة أن��ه الي��وم أكثر 
الديان��ات واملناه��ج احلياتية األيديولوجية س��رعة وانتش��اراً، ومتدداً، 

واستقطاباً للعقول واإلرادات!
من  ونفيس  غال  بكل  للتضحية  استعداداً  األكثر  معتنقيه  ▪ وأن 

أجله، وغيرة عليه والتزاماً به!
يتحرك  اإلسالمية(!  )احلركة  السياسي  اإلس��الم  يس��مى  ما  ▪ إن 
ف��وق بس��اط دين��ي ه��و األوس��ع الي��وم ف��ي العال��م، ومّكنت��ه تقني��ات 

االتصال املعاصر من بلوغ سرعات متدد غير مسبوقة في التاريخ!
 ال سيما وهو ال يكاد يجد في طريقه مقاومة تذكر!

بالنظ��ر إل��ى حالة اخل��واء العقائ��دي، والقل��ق الوج��ودي، وانهيار 
احملاض��ن الدافئة م��ن حول اإلنس��ان في احلض��ارة املعاصر، كاألس��رة 

والعشيرة!
يتحرك  اإلسالمية(!  )احلركة  السياسي  اإلس��الم  يس��مى  ما  ▪ إن 
ف��وق بس��اط دين��ي ه��و األوس��ع الي��وم ف��ي العال��م، ومّكنت��ه تقني��ات 

االتص��ال املعاصر من بلوغ س��رعات متدد غير مس��بوقة ف��ي التاريخ! ال 
س��يما وهو ال يكاد يجد في طريق��ه مقاومة تذكر! بالنظر إلى حالة اخلواء 
العقائدي، والقلق الوجودي، وانهيار احملاضن الدافئة حول اإلنس��ان في 

احلضارة املعاصر، كاألسرة والعشيرة!
يح��دث ه��ذا في زم��ن تفاق��َم فيه اجت��اه احلكوم��ات إلى االس��تقالة 
املتس��ارعة من واجب��ات الرعاية، مبا منى حاالت القل��ق والعزلة وفقدان 
األني��س! كأث��ر من آثار العلمنة املتس��ارعة، ودفع األف��راد إلى البحث عن 

محاضن دافئة، ومنظومات تلتقي فيها:
  مطالب اجلسد والروح!

  الفرد واجلماعة!
  الدين والدنيا!

  الوطنية واألممية!
 وه��ذا ما يجده الباحث عن ضالته جميعاً في اإلس��الم! منظوراً إليه 

في أصوله اجلامعة ووسطيته املعروفة!
 وذل��ك ما يفس��ر إقب��ال نخب متفوق��ة من كل املل��ل والثقاف��ات على 
اعتناقه، رغم حرب الكراهية والش��يطنة التي تش��ن عليه وعلى حركاته 

وأقلياته!
إن احلرك��ة اإلس��المية ف��ي خطه��ا العري��ض -ودعك م��ن الهوامش 
املتش��ددة الت��ي ال تخل��و منه��ا أيديولوجيا وأم��ة- قدمت اإلس��الم متمماً 
ملنجزات ومكارم احلضارات، وليس باعتباره نقيضاً من كل وجه ملنجزات 
التحديث! كالتعليم للجميع ذكوراً وإناثاً! ولقيم العدالة واملساواة حقوقاً 
وحريات، دون متييز على أس��اس االعتقاد واجلن��س واللون، ومبا يكفل 
للجمي��ع حقوق املواطن��ة واإلنس��انية، واحلريات الدينية والسياس��ية، 
كم��ا هو متع��ارف عليه في الدميقراطي��ات املعاصرة.. باعتبار املس��اواة 
في احلق��وق واحلريات تفريعاً الزم��اً من أصل التكرمي اإلله��ي لبني آدم: 
<ولقد كرمنا بني آدم> اإلس��راء/70 إن احلركة اإلسالمية، وهي تنطلق 
من مرجعية اإلس��الم دين الفطرة، بحثاً عن حلول ملش��كالت مجتمعاتها، 
واإلس��هام في حل مشكالت اإلنسانية مس��تفيدة من كل خبرات حضارية 
تتوافق مع قيم اإلسالم ومقاصده؛ في حتقيق مصالح الناس، هي األقرب 
إلى ضمير ش��عوبنا! تخاطبها مبألوف قيمها ومفاهيمها ولغتها، ال ميكن 

هل فشل اإلسالم السياسي حقًا؟!
بقلم: الشيخ راشد الغنوشي

ضحايا باشتباكات بين الشرطة وسكان في القاهرة

مصر: مقتل اثنين من األجانب إثر هجوم في الغردقة
 ومقتل خمسة من أفراد الشرطة

اندلعت يوم األحد اش��تباكات بني الشرطة املصرية 
وس��كان في جزيرة بنيل القاهرة، مما أدى لسقوط قتيل 
وعش��رات اجلرحى، فيما أعلن اجلي��ش املصري أنه قتل 

ثالثة من »العناصر التكفيرية« في سيناء.
وذك��رت وكالة أنباء الش��رق األوس��ط الرس��مية أن 
اش��تباكات اندلعت بني الشرطة وس��كان في جزيرة في 
نيل القاهرة يوم األحد. وقال ش��اهد إن االشتباكات أدت 

إلى سقوط قتيل وإصابة العشرات.
إن  رس��مي  بي��ان  ف��ي  الداخلي��ة  وزارة  وقال��ت 
االشتباكات اندلعت إثر قيام قوات األمن بحملة موسعة 

إلزالة التعديات على أمالك الدولة بجزيرة الوراق.
وتابع البي��ان: »فوجئت الق��وات بقيام البعض من 
املتعّدين بالتجمهر واالعتراض على تنفيذ قرارات اإلزالة 
والتع��دي عل��ى الق��وات إل��ى إط��الق أعي��رة اخلرطوش 
ورش��قها باحلج��ارة، ما دف��ع الق��وات إلط��الق الغازات 

املدمعة لتفريق املتجمعني والسيطرة على املوقف«.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن االشتباكات أسفرت 
ع��ن إصابة 31 من رجال الش��رطة، بينهم ثالثة ضباط، 
مؤك��دة جناح القوات في الس��يطرة على املوقف، واتخاذ 

اإلجراءات القانونية. 
وأض��اف املصدر أن االش��تباكات أس��فرت أيضاً عن 

قال محافظ منطقة البحر األحمر، اللواء أحمد عبد 
الله يوم اجلمعة، إن »اعتداًء« وقع في مدينة الغردقة 

أدى إلى وفاة اثنني من األجانب املقيمني في املدينة.
وج��اء في بيان صادر عن محافظة البحر األحمر: 
»ص��رح الل��واء أحمد عبد الل��ه محافظ البح��ر األحمر 
ب��أن مدين��ة الغردق��ة ش��هدت عص��ر الي��وم ح��ادث 
اعتداء تعرض له عدد من األش��خاص وأدى إلى وفاة 
ش��خصني من األجانب املقيمني باملدين��ة، وقد بادرت 
س��لطات األمن احمللية بالقبض عل��ى املتهم، ويجري 

التحقيق معه«.
وكان��ت وزارة الداخلي��ة املصري��ة ق��د أعلنت في 
وقت س��ابق من ي��وم اجلمعة، ضبط ش��خص هاجم 
ع��دداً من الس��ياح بس��الح أبي��ض على ش��اطئ أحد 

فنادق الغردقة، ما أدى إلى إصابة ست سائحات.
وتواصلت ش��بكة CNN مع س��فارة أوكرانيا في 
مص��ر، ولم يتمك��ن املس��ؤول س��يرجي كوليكوف من 
تأكيد أن القتل��ى من املواطنني األوكراني��ني، لكنه قال 
إن الس��فارة على اتصال مع الس��لطات املصرية، التي 
أخبرتهم أن اثنني على األقل ُقتال في الواقعة. وأضاف 
كوليك��وف أيض��اً أن املس��ؤولني املصري��ني يعمل��ون 
على احلصول على نس��خ من جوازات س��فر الضحايا 

للتحقق من جنسياتهم.
وكان مرك��ز اإلعالم األمني ب��وزارة الداخلية أفاد 

إصاب��ة خمس��ة  أفراد عل��ى األقل من األهال��ي، فيما ألقت 
قوات األمن القبض على 12.

 ونقلت رويترز عن محمد عبد املعبود -أحد س��كان 
جزي��رة ال��وراق- أن القتيل من س��كان اجلزيرة، وأن من 
ب��ني املصابني امرأتني أصيب��ت إحداهما بطلق خرطوش 

في الصدر.
ونش��رت مواقع إخبارية محلية ص��وراً لقنابل غاز 

مدمع قالت إن الشرطة استخدمتها في االشتباكات.
م��ن جه��ة ثانية، أعل��ن اجليش املصري ي��وم األحد 
مقت��ل ثالث��ة مس��لحني ف��ي مداهم��ات عس��كرية وس��ط 
س��يناء، ش��مال ش��رقي البالد. وأوضح املتحدث باس��م 
اجلي��ش املصري العقيد تام��ر الرفاعني أن »ق��وات إنفاذ 
القانون بالتعاون مع القوات اجلوية متكنت من القضاء 
على ثالثة عناصر تكفيرية والقبض على آخر في مداهمة 

لقوات اجليش وسط سيناء«.
وأش��ار املتح��دث إلى أن��ه مت تدمير خمس��ة مخازن 

حتتوي كميات من املواد املتفجرة والذخائر.
ويطل��ق اجليش املصري تعبي��ر »عناصر تكفيرية« 
عل��ى املنتم��ني إل��ى اجلماع��ات املس��لحة الناش��طة في 
محافظة ش��مال س��يناء، ومن أبرزها تنظي��م أنصار بيت 

املقدس.{

في وقت سابق: »متكنت األجهزة األمنية مبديرية أمن 
البحر األحمر من ضبط أحد األش��خاص قام بالتعدي 
على عدد من الس��ائحني باس��تخدام س��الح أبيض - 
س��كني مت ضبطه - أثن��اء وجودهم على ش��اطئ أحد 
الفنادق مبدينة الغردقة بعد ظهر اجلمعة.. ما أس��فر 
ع��ن إصاب��ة 6 س��ائحات م��ن جنس��يات مختلفة ومت 

نقلهن إلى املستشفى لتلقي العالج«.
وأضاف البي��ان أن التحريات األولية ُتش��ير إلى 
أن املهاجم تس��لل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر 
الس��باحة من خالل ش��اطئ ع��ام مج��اور، ومتكن من 

الوصول ملكان تنفيذ اجلرمية«.
وأكدت السلطات املصرية أنها تستجوب املهاجم 
للتع��رف إل��ى دوافع��ه وأبع��اد ومالبس��ات الواقع��ة 

والتخاذ اإلجراءات القانونية.
ومقتل خمسة من أفراد الشرطة 

قتل خمس��ة من أفراد الشرطة املصرية في هجوم 
على نقط��ة أمنية مبحافظة اجلي��زة، إلى اجلنوب من 
العاصم��ة القاهرة، وقال مصدر أمن��ي إن نقطة أمنية 
في منطقة البدرش��ني تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل 

ضابط وأمني شرطة وثالثة مجندين.
وأوضح املصدر أن ملثمني يستقلون دراجة نارية 
أطلقوا الرصاص من أس��لحة آلية على النقطة األمنية 

في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت احمللي.
تنظي��م  وأعل��ن 
التاب��ع  س��يناء«  »والي��ة 
لتنظي��م الدولة اإلس��المية 
العدي��د  ع��ن  مس��ؤوليته 
املماثل��ة  الهجم��ات  م��ن 
على ق��وات األم��ن وأهداف 

مدنية.
وج��اءت غالبي��ة هذه 
الهجمات في ش��به جزيرة 
ش��رقي  بش��مال  س��يناء، 
مصر، والقاهرة، باإلضافة 

إلى مناطق أخرى.{
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الدبلوماسّية القطرية تحاصر دول الحصار
ما فتئت الدبلوماس��ية القطرية تس��ترعي اهتمام 
متابعني عديدين لألزمة اخلليجية احلالية في العالم، 
وخصوص��اً من ال��دول الغربية املتنفذة في السياس��ة 
الدولية. وبعيداً عن لغة املجامالت، فإن دراسة علمية 
وموضوعي��ة متأني��ة للخط��اب التواصل��ي ف��ي األيام 
املاضية متّكن من القول إن تعاطي دولة قطر مع األزمة 
مثال جدير باالعتبار، دراس��ة حال��ة متميزة في مجال 
العالقات الدولية لبرامج العلوم السياسية والتواصل 

السياسي في اجلامعات. 
من��ذ بداية األزمة، لم تنزل��ق تصريحات احلكومة 
القطري��ة ف��ي سياس��ة رد الش��تيمة بالش��تيمة، وَكيل 
االتهام��ات جزافاً لدول اجل��وار التي قّررت فجأة فرض 
حصار ج��وي وبري وبحري غير مس��بوق ف��ي تاريخ 
املنطق��ة العربية. بل وضع��ت احلكومة، من��ذ البداية، 
حزم��ًة من املعايير األخالقية، حتّدد اخلطاب الرس��مي 
للدولة، ولكّل من يدلي بأّي تصريٍح بخصوص الوضع 
الراهن لوسائل اإلعالم احمللية والدولية. ال تصادر هذه 
املعايير حرية الرأي، بل تقّيدها ضمن أخالقياٍت مهنيٍة 

عالي��ٍة، عنوانها املوضوعي��ة والصدق ف��ي نقل اخلبر 
وعدم التهويل أو نشر الشائعات. 

وانبرت هذه الدبلوماس��ية على أصعدٍة متعّددٍة، 
ضم��ن خط��ٍة معامله��ا واضح��ة ألي مراق��ب متفحص، 
بخطى مدروس��ة وخطاب إعالمي وسياس��ي ثابت في 

إدارة األزمة. 
استراتيجية احلرب النفسية 

كان واضح��اً، من��ذ البداي��ة، أن دبلوماس��ية دول 
احلص��ار بإطالقها العنان لوس��ائل إعالمه��ا املختلفة، 
م��ن محطات تلفزيونية وإذاعات وصحف، هي س��لوك 
اس��تراتيجية احل��رب النفس��ية الت��ي م��ن ش��أنها أن 
حتاص��ر دولة قط��ر محلي��اً ودولي��اً. وبالتال��ي، تربك 
ردة فعله��ا وجتعلها تخضع ملطال��ب الدول األربع. في 
خطوٍة ميكن القول إنها محاولٌة من احللف الرباعي إلى 
السعي نحو فرض قطٍب جديد، يتحّكم مبصير املنطقة، 
يحل مح��ل جامعة ال��دول العربية ومجل��س التعاون 
اخلليج��ي، بعد تعط��ل وظائف هذه الهيئ��ات مبا فيها 

منظمة التعاون اإلسالمي. 

انحصرت دبلوماس��ية دول احلصار ف��ي التهديد 
والوعي��د وإط��الق العنان لوس��ائل إعالمه��ا للنيل من 
دولة قطر، فظهرت على وس��ائل إعالم الدول احملاصرة 
برامج ومقاالت تهدف إلى إش��اعة من��اٍخ من التخويف 

والتهديد واحلرب النفسية.
وقراءة متأنية للمشهد تقول إّن اخلطاب اإلعالمي 
ل��دول احلصار انحص��ر في إط��الق االتهام��ات جزافاً، 
بأدل��ة  مش��فوعة  واضح��ة  حج��ج  إب��داء  دون  وم��ن 
دامغة، وقد غلب على بياناته��م التهديد والوعيد الذي 
يعط��ي  االنطب��اع عن اخلط��اب الفوق��ي املتعالي على 
األعراف الدولية في احترام اآلخر، فاإلرهاب ومس��اندة 
اجلمعيات اإلرهابية كانت أكثر كلمة استخدمها وزراء 
خارجي��ة ال��دول املذك��ورة، فبه��ا يت��م جت��رمي فصائل 
سياس��ية، تعم��ل ف��ي كن��ف القان��ون، وهي ج��زء من 
العملي��ة السياس��ية، مث��ل جماعة اإلخوان املس��لمني، 
الذي��ن ه��م أعضاء في البرمل��ان في الكوي��ت والبحرين 
واألردن، وفصيل مشارك في حكومة االئتالف في اليمن. 
وأش��قاؤهم في اإلس��الم السياس��ي جزء م��ن االئتالف 
احلاك��م في تونس منذ الث��ورة، ويقودون احلكومة في 
املغ��رب. فعن أي إرهاٍب يتّم احلديث هنا؟ وأي معايير 
يتّم اعتمادها لتصنيف الفاعلني السياسيني والفاعلني 
ف��ي املجتم��ع املدن��ي العرب��ي؟ إذ حت��ى األمم املتحدة 
والدول الغربية مجتمعة لم يصنفوا جماعات اإلس��الم 
السياس��ي مث��ل »اإلخ��وان املس��لمني« و»النهضة« في 
تون��س و»العدالة والتنمية« املغربي ضمن اجلمعيات 

اإلرهابية. 
وعل��ى العك��س، فق��د ب��دا خط��اب الدبلوماس��ية 
القطرية متناسقاً وواضحاً منذ البداية، وهو باألساس 
س��يادة  احت��رام  عل��ى  واإلص��رار  االتهام��ات،  رف��ض 
دول��ة قطر ورف��ض الوصاية على دولة قط��ر، والدعوة 
املس��تمرة إلى احلوار، وف��ض اخلالفات باجللوس إلى 
طاول��ة املفاوض��ات. ومن��ذ البداي��ة، ب��ادرت احلكومة 
القطري��ة إل��ى التح��ّرك عل��ى ع��دة أصع��دة. فج��اءت 
املطالب الثالثة عش��ر منافيًة لقواعد العالقات الدولية 
في احترام س��يادة الدول املس��تقلة، وعدم تقييد حرية 
وس��ائل اإلعالم. وهو ما حدا وزي��ر اخلارجية القطري، 
محم��د بن عب��د الرحم��ن آل ثان��ي، إل��ى التصريح بأن 
»اإلجراءات مس��يئة ألي دولة في العال��م«، وال حتتكم 
إل��ى معايير العالق��ات الدولي��ة. و»ال ميك��ن وصم من 
د االختالف«، إذ يفتح هذا  يختلف معك باإلرهاب ملج��رّ
األمر الب��اب خلالفات وح��روب في املنطق��ة ال آخر لها. 
وبس��بب هذه الرؤي��ة، فإنه عل��ى املدى البعي��د، هناك 
مخافة من »تس��ييس ملفه��وم اإلرهاب«. وق��ال: »نحن 
منفتحون على احل��وار، ونرحب بأي جه��ٍد جّدي حلّل 

األزمة، مع ضرورة احلفاظ على السيادة القطرية«. 
ويب��دو بالتال��ي أن الدبلوماس��ية القطرية املّتزنة 
متّكنت، في نهاية الشهر األول من األزمة، من محاصرة 
دبلوماس��ية دول احلصار، وإبطال مفعوله��ا تدريجاً. 
إذ ل��م تفل��ح الدبلوماس��ية الضبابي��ة لل��دول األرب��ع 
)الس��عودية ومصر واإلمارات والبحرين( في ش��يطنة 
دول��ة قطر، أو وضعها في زاوي��ة »اإلرهاب«، فلم تترك 
الدبلوماس��ية القطري��ة املتوازن��ة مجاالً لدبلوماس��ية 
دول احلص��ار الهجومية س��وى االرتب��اك وعدم القدرة 
عل��ى دف��ع املواجهة إل��ى األم��ام. ولع��ل دول احلصار 
عّولت، منذ البداية، على أن تخضع دولة قطر للمطالب 
التي وضعوها دون مقاومة طويلة، وأن تتسم ردودها 
بالتشنج والتسرع لعظم الهجمة السياسية واإلعالمية 

التي تعرضت لها. 
وق��د أدركت دول احلصار 
األع��راف  ف��ي  أن  متأخ��رًة 
والعالق��ات الدولي��ة ال ميك��ن 
دول��ًة أن تطال��ب دول��ة أخرى 
ش��بكة  بغل��ق  س��يادة  ذات 
إذا  وخصوص��اً  تلفزيوني��ة، 
تعل��ق األم��ر بش��بكة اجلزيرة 
الت��ي ص��ارت اآلن رقماً صعباً 
ف��ي اإلع��الم الدولي، ويش��هد 
مبهنيته��ا القاص��ي والدان��ي، 
أو إغ��الق صحيف��ة »العرب��ي 
مكانة  احتل��ت  التي  اجلدي��د« 

بقلم: نور الدين امليالدي

»محمد بن زايد«
الرجل الثاني بسالمته!

بقلم: سليم عزوز 
ه��ى معضل��ة »الرجل الثان��ي« التي تفتح الب��اب أمام قائمة األس��ئلة الوجودية، فم��ن يعلم أن 
»محمد بن زايد« هو مجرد ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد العام للقوات املسلحة في دولة اإلمارات، 
ال ب��ّد أن يعتبر أن من األس��ئلة الوجودية الس��ؤال التالي: من ه��و حاكم اإلم��ارات العربية املتحدة، 

والقائد العام للقوات املسلحة اإلماراتية؟! 
ولع��ل الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو: ه��ل انتبه أحد م��ن غير س��كان اجلزي��رة العربية وأهل 
االختص��اص، إل��ى أن موقع »محمد بن زايد« من اإلعراب هو أنه مج��رد »ولي عهد« أبو ظبي، ونائب 

القائد العام للقوات املسلحة؟!
ف��ي اعتقادي أن اإلجابة هى بالنفي، ألن كثيرين بظهور »محمد بن زايد«، س��يقرون بأنه الرجل 
األول واألخي��ر ف��ي دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، وله��ذا فصالحياته ال يحدها ح��د، ويظهر في كل 
األزمات التي تش��هدها املنطقة، فه��و من يتحرك ومن يفعل، ومن يقرر املصير، وليس فقط ال يس��بقه 
أحد في ترتيب السلطة، ولكن ال يوجد غيره في دولة اإلمارات، فهو صاحب األمر والنهي، ومن دونه 
هم والعدم سواء! االنتباه إلى أن »محمد بن زايد« هو »ولي العهد« ألبي ظبي، و»نائب القائد العام« 
لإلمارات املتحدة، س��يطرح هذا الس��ؤال الوج��ودي بقوة: من ه��و حاكم »أبو ظب��ي«، والقائد العام 

للقوات املسلحة اإلماراتية؟ ومن هو رئيس اإلمارات؟ 
يعل��م س��كان اخلليج وأهل االختص��اص، أن حاكم »أبو ظب��ي« هو رئيس دول��ة اإلمارات، وهو 
»القائ��د الع��ام« للقوات املس��لحة اإلماراتية الش��يخ »خليفة بن زاي��د آل نهيان«، ال��ذي ظهر صامتاً 
مؤخراً وملرة واحدة بعد غياب أو تغّيب اس��تمر ملدة عامني، لم يلتق فيهما زائراً لدولته، أو ُيلِق فيهما 
بيان��اً لش��عبه، أو يصدر فيهم��ا قراراً، أو يحل فيهم��ا أو يربط؟! وال نعرف ما ه��ى وجهة نظره في ما 
يح��دث؟ وال نع��رف إن كان موافقاً على هذا العبث الذي يقوم ب��ه »محمد بن زايد«؟، وعبثه ممتد في 
أكث��ر من جبهة، ومن أول جتنيد اإلعالميني املصريني، وإطالق فضائي��ات في مصر، مبدداً بذلك املال 
اإلماراتي، ووصل احلال إلى استخدام املال في حتريض الغرب على دولة جارة هي قطر، بل وشراء 
ذم��ة إعالمي من��ح الفرصة ليثبت وجوده املهني ففش��ل، فذه��ب ليعادي القناة الت��ي عمل بها بعقد 

مؤقت، وحتولت الرشوة اإلماراتية إلى فضيحة يتغنى بها اإلعالم األمريكي!
ق��د يكون في إفش��ال الربيع العربي، من مص��ر إلى ليبيا، ومن اليمن إل��ى تونس، هدف إماراتي 
عام، ومطلب خليجي جامع، متثل فيه قطر اس��تثناء يؤكد القاعدة وال ينفيها، حتى ال تنتقل العدوى 
إل��ى العروش اخلليجي��ة التي هى على جرف هار، ومن هنا يكون هناك »رضا ضمني« عن سياس��ة 
»محم��د بن زايد«، ومن أعلى رأس في الس��لطة وهو »الش��يخ خليفة«، فترك��ه يصول ويجول، ويعد 
غيابه هو عالمة الرضا، وش��بيهاً بغياب »رئيس اجلبهة الس��لفية« لصالح »نائبه ياس��ر برهامي«، 
لكن كل هذا »كوم«، وحصار قطر كوم آخر، فال أعتقد أن الشيخ »خليفة« ميكن أن يوافق على حصار 

الشعب القطري بغية جتويعه، إذن فأين الرجل!
الص��ورة التي ظهر عليها الش��يخ خليفة مبناس��بة عيد الفطر بعد تغيي��ب دام عامني، تؤكد أنه 
ال ميلك الس��يطرة على املش��هد، كما أن صمت حكام اإلمارات الس��ت )إذا اس��تبعدنا أب��و ظبي(، ال بّد 
أن يطرح س��ؤاالً عن س��ر نفوذ محمد بن زايد الذي جعله احلاكم بأمره، فمنذ بداية األزمة لم نس��مع 
صوتاً ألحد منهم عن رأيه في هذا احلصار، فيبدو للمتابع أن الرأي العام في دول احلصار »الثالث«، 
ال يوافق على ما جرى بدليل تغليظ العقوبات على من يرفض احلصار ولو بشطر كلمة، ما يعني أن 
قرار احلصار يفتقد التأييد الشعبي في هذه الدول »الثالث«! فالسؤال املهم هو عن مصدر هذه القوة 
التي جتعل »محمد بن زايد« يتصرف في دولة اإلمارات العربية املتحدة، تصرف املالك في ما ميلك، 
ويغي��ب الدول��ة اإلماراتية متاماً، حكاماً وش��عباً، فال ميلك أحد أن يقول ل��ه: »أف« فمن يحمي محمد 
بن زايد؟.. وكيف يقبل حكام اإلمارات الس��بع بأن يكونوا هم والعدم س��واء! دولة، من سبع إمارات، 
فيها رئيس، وحاكم لكل إمارة، وجيش على رأس��ه قائد أعلى، وعلم ونش��يد وطني، فال يظهر منها إال 
ثالثة أش��خاص: محمد بن زايد، واثنان يكتبان تويتات: ضاح��ي خرفان، وأنور قرقاش؟.. واألخير 
ليس أكثر من وزير دولة للش��ؤون اخلارجية، ليطرح حضوره سؤاالً وجودياً جديداً مفاده: من وزير 

خارجية اإلمارات؟
ه��ل تعلم أنه ف��ي احلالة اإلماراتية املدهش��ة يحضر وزي��ر الدولة للش��ؤون اخلارجية ويغيب 
وزي��ر اخلارجي��ة، إال ف��ي اجتماع��ات وزراء خارجي��ة دول احلص��ار، ل��زوم التصوي��ر التلفزيون��ي 

والفوتوغرافي؟! يا لها من حالة وجودية ليس لها مثيل!{

قطر تهدد باللجوء لمحكمة العدل الدولية 
للحصول على تعويضات

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن 
محمد العطية، إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل 
الدولي��ة؛ للحص��ول عل��ى تعويضات مقاب��ل األضرار 
الت��ي تكبدتها بس��بب احلصار الذي ف��رض عليها منذ 

اخلامس من حزيران املاضي.
وأضاف العطي��ة، في مقابلة مع قن��اة »تي ار تي 
وورل��د« التركي��ة، أن دولة قط��ر تواج��ه الوضع ذاته 
ال��ذي واجهته نيكاراغوا ف��ي ثمانينات القرن املاضي، 
ح��ني اضطرت إلى اللجوء حملكمة العدل الدولية، وفي 
نهاي��ة املطاف جنح��ت في احلصول عل��ى تعويضات 

كاملة ملا حدث، وفق وكالة األنباء القطرية »قنا«.
وفي الس��ياق ذاته، قال وزير االقتصاد والتجارة، 
الش��يخ أحمد بن جاس��م بن محمد آل ثان��ي، إن بالده 
»ستتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة وتلجأ إلى 
املنظم��ات واحملاكم الدولية واإلقليمي��ة؛ ملقاضاة دول 

احلصار«. 
ج��اء ذلك خ��الل لقاء وزي��ر االقتص��اد والتجارة، 
الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، مع مجموعة 
م��ن احملام��ني املختصني، وع��دد من رؤس��اء املنظمات 
االقتصادية والتجارية الدولية بجنيف السويس��رية، 

حسب بيان للوزارة. 
القطري��ة  الش��ركات  أن  إل��ى  البي��ان  أش��ار  كم��ا 
واألجنبي��ة العاملة في البالد س��تقوم ب�»مقاضاة دول 
احلص��ار، واملطالب��ة بتعويضه��ا ع��ن اخلس��ائر التي 

تكبدتها«. 
ولم يح��دد البيان موعد أو آلية إج��راء التقاضي، 
وكذلك احملاك��م التي س��تنظرها، أو قيمة التعويضات 
املطلوب��ة. وقال��ت ال��وزارة إنه��ا تعاق��دت م��ع مكتب 
قانون��ي مختص ف��ي قضايا منظمة التج��ارة العاملية 

بجني��ف؛ لدراس��ة اإلج��راءات غي��ر القانوني��ة الت��ي 
اتخذتها دول احلصار ضد قطر. 

ووفق��اً للبيان، التقى آل ثان��ي املدير العام ملنظمة 
التج��ارة العاملي��ة روبرتو إزافي��دو، ورئي��س املنتدى 
االقتص��ادي العامل��ي كالوس ش��واب، واملدي��ر الع��ام 

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية فرانسيس غوري. 
وبحث الوزير »األزمة التي افتعلتها دول احلصار 
ض��ّد دولة قط��ر، وما نتج منها من إجراءات تعّس��فية، 
كحظ��ر الس��فر، وإغ��الق احل��دود واملج��االت اجلوي��ة 

واملنافذ البرية والبحرية«. 
وأضاف الوزير، أن هذه »الدول مطالبة بتعويض 
القطاع اخلاص القطري باخلسائر التي تكبدها، والتي 
تق��در مببالغ مالية ضخمة )ل��م يحددها(«، ولفت إلى 
أن »الش��ركات غي��ر القطري��ة العامل��ة ف��ي دولة قطر 
س��تقوم مبقاضاة دول احلص��ار واملطالبة بتعويضها 

عن اخلسائر التي تكبدتها«. 
وأش��ار آل ثاني إلى أن هذه ال��دول »أغلقت جميع 
منافذه��ا البرية وموانئه��ا البحري��ة واجلوية املؤدية 
إلى دول��ة قطر، وحظرت مرور الطائ��رات القطرية عبر 
أجوائه��ا«. وأوض��ح أن��ه مت من��ع البنوك والش��ركات 
املالي��ة م��ن التعام��ل بالري��ال القط��ري، ومن��ع رجال 
األعمال والش��ركات القطرية من التصرف مبمتلكاتهم 
وس��لعهم املوجودة ف��ي املخازن واملناط��ق احلرة في 

هذه الدول. 
كم��ا اتهم الوزي��ر القط��ري دول احلص��ار بوضع 
إغ��الق  منه��ا  القطري��ة،  االس��تثمارات  عل��ى  قي��ود 
الش��ركات القطرية العاملة فيها، وط��رد القائمني على 
إدارته��ا، ومن��ع املس��تثمرين القطري��ني م��ن التصرف 

مبمتلكاتهم.{



13األمان األمان الدعوياألمـان - العــدد 1271 - 21 تـمـوز 2017م

ب��ارزة في الصحاف��ة العربية في وقت قياس��ي. فليس 
مس��تغرباً، إذن، أن يلق��ى ه��ذا الطل��ب اس��تهجاناً في 

األوساط الغربية، وأوساط العالم احلر. 
اخلط��اب  تغيي��ر  ف��ي  احلاس��م  املنعط��ف  وكان 
وزراء  اجتم��اع  بع��د  احلص��ار  ل��دول  الدبلوماس��ي 
خارجيته��ا ف��ي القاه��رة، ف��ي 5  مت��وز اجل��اري، إث��ر 
التدخل املباشر للرئيس األميركي دونالد ترامب، الذي 
أكد ضرورة حل اخلالف باحلوار وعدم التصعيد. ففي 
اليوم نفس��ه، يتصل الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
بالرئي��س املصري عب��د الفتاح السيس��ي، ويطلب منه 
ح��ل األزمة بالتف��اوض وع��دم اللجوء إل��ى التصعيد، 
ما دّل على أن دبلوماس��ية ال��دول األربع مفرغة من أي 
س��لطة أو إرادة حقيقي��ة، إذ تكف��ي مكاملة م��ن الرئيس 

األميركي لتغيير مسار األزمة.
»اجلزيرة« والدبلوماسية الناعمة 

لم تّدخر ش��بكة اجلزيرة، بأذرعها املختلفة، جهداً 
في الدفاع عن دولة قطر، وكش��ف بطالن كل املغالطات 
الت��ي عج��ت بها وس��ائل إع��الم خليجية عدي��دة، مثل 
قنات��ي العربية وس��كاي ني��وز، وصحف مث��ل البيان، 
األس��ابيع  فف��ي  األوس��ط.  الش��رق  ع��كاظ،  اخللي��ج، 
األخي��رة، اس��تكملت قناة اجلزي��رة دور الدبلوماس��ية 
القطري��ة ف��ي الكش��ف عن بط��الن االدع��اءات املختلفة 
لدول احلصار عن اتهام دولة قطر مبساعدة اجلماعات 
اإلرهابية. ودأبت ش��بكة اجلزي��رة، بقنواتها املختلفة، 
على العم��ل على صعيدين: إب��راز مجهودات احلكومة 
القطرية وجمعياتها اخليرية املختلفة في خدمة السلم 
العامل��ي، وذلك بلعب دور املفاوض،  أو الداعم للقضايا 
اإلنس��انية في  أفريقيا وتونس وسورية وليبيا ومصر 
ودول أخ��رى، أو دع��م القضية الفلس��طينية سياس��ياً 
وإنسانياً، ودعم الش��عوب املظلومة نحو التحّرر، مثل 
دعم ثورات الربيع العربي. واجلانب اآلخر هو التركيز 
عل��ى فض��ح اخل��روق الت��ي ارتكبته��ا دول احلص��ار 
سياس��ياً وحقوقياً، والذي ميّس النسيج العربي، مثل 
دعم اإلم��ارات خليف��ة حفتر ف��ي ليبي��ا، أو التدخل في 
اليمن بخالف ه��دف »عاصفة احل��زم«. باإلضافة إلى 
إب��راز التجاوزات احلقوقي��ة للمعارضني، وكبت حرية 

التعبير في اإلمارات، وكذلك في السعودية. 
دبلوماسية نشطة

متّكن��ت دول��ة قطر، ف��ي العقدي��ن األخيري��ن، من 
حتقي��ق قف��زة نوعية في ش��تى املج��االت التنموية، ما 
انعك��س إيجاباً عل��ى عالقاتها الدولي��ة وصورتها في 
اخلارج، فبعد اكتش��اف حقول النفط والغاز في بداية 
التس��عينات، الت��ي أكس��بت قط��ر اس��تقاللية مالي��ة، 
واس��تثماراً ف��ي البنية التحتية واملنش��آت، بدأت دولة 
قطر تس��تضيف الفعالي��ات الدولية الكب��رى املختلفة. 
ومثلت اس��تضافتها محادثات منظمة التجارة العاملية 
ف��ي ع��ام 2001، الت��ي أطل��ق عليه��ا جول��ة الدوحة، 
والتنظيم املتميز ل��دورة األلعاب اآلس��يوية والعربية، 
والتناف��س النّدي مع الدول الكبرى بش��أن اس��تضافة 
كأس العال��م لكرة القدم في العام 2022 والفوز بامللف 
أمام أميركا وغيرها، أكس��ب هذه الدولة الصغيرة ُبعداً 

عاملياً يسترعي االهتمام. 
متّكن��ت  الراهن��ة،  اخلليجي��ة  األزم��ة  وخ��الل 
الدبلوماس��ية القطرية النش��يطة، وخالل فترة وجيزة 
م��ن  حش��د دع��م دول��ي واضح عل��ى ش��تى األصعدة، 
م��ا عّزز مكانته��ا إقليمي��اً ودولياً، ونالت بذل��ك احترام 
الهيئ��ات واحلكومات في العالم، وهو بالتالي ما مّكنها 
أن تنح��ت لنفس��ها ص��ورة متميزة ل��دى ال��رأي العام 
العامل��ي، دولة صغيرة بحجمها، لكنه��ا غنية بثرواتها 
ثابت��ة في مبادئه��ا ماضية في مناص��رة قضايا العدل 
واحلرية للشعوب املقهورة. إذن، وفي احملصلة، جاءت 
املطالب الثالثة عشر التي أعلنتها دول احلصار، لتجّرد 
قطر من صفتها السياس��ية دولة مس��تقلة ذات سيادة، 
وعضواً في األمم املتح��دة. لكن، يبدو أن جناح حكومة 
قط��ر ف��ي إدارة األزمة باقت��دار قّوى من عوده��ا، وأّدت 
احلملة املناوئة إلى مفعول عكسي. ولعّل األيام املقبلة 
سوف تشهد انتقال دول احلصار إلى موقع الدفاع بدل 
الهج��وم، ألن احلجة التي بنيت عليها اس��تراتيجيتهم 
ف��ي محارب��ة قط��ر باطل��ة، وال أس��اس له��ا. فت��ورط 
اإلم��ارات، مث��الً، ف��ي محاولة ب��ث الفوضى، وإفش��ال 
االنتق��ال الدميقراط��ي ف��ي تون��س، ودع��م مليش��يات 
خليف��ة حفتر ض��د حكومة الوف��اق الوطني ف��ي ليبيا، 
ودع��م تقس��يم اليم��ن مبّد املنش��قني في اجلن��وب املال 

والسالح بدأ يتكشف للعيان.
وختاماً، يتضح، يوماً بعد يوم، أن الدبلوماس��ية 
القطري��ة وضع��ت نفس��ها، ف��ي اجلان��ب الصحيح من 
التاريخ، ف��ي ما يتعل��ق بالقضايا الكب��رى التي متّس 
املنطقة العربية والعالم اإلسالمي، فبوصلة التوجهات 
العام��ة نحو الت��وازن مع االنحياز غي��ر املخّل للقضايا 

العادلة ال تكاد تخطئها العني.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

حمن اِحمون َيْرَحُمُهم الَرّ الَرّ
ه،  إن رحم���َة الله تعالى َغَلَبت غضَبه، ومغفرَته س���َبقت عذاَبه، ف���ال َيْرُجَوَنّ أحٌد إاّل رَبّ

وال يخافَنّ إاّل عذاَبه.
إن عملن���ا مهم���ا عُظ���م ال ُيدان���ي رحم���ة الله، وَس���ْعَينا مهما بل���غ ال ُيكاف���ئ ُغفرانه: 
بنا  فالرحم���ة والغفران هما ِبَفْضل الله ال بَكْس���ِبنا واس���تغفارنا، »ولو عاَقَبن���ا موالنا وعَذّ
دنا الله برحمٍة من���ه وفضل« أخرجه  لع���َدل فين���ا ول���م يظِلمنا، فال جن���اة لن���ا إال أن يتغَمّ
���ُرّ في أن العبادات والطاعات ُتخَتم باالس���تغفار، في الصالة  البخاري. ومن هنا ُيعَرف الِسّ
ون  بعد أن ُيسلم ال�ُمصّلي، يستغفر الله ثالثًا، ويدعو باملأثور، وفي قيام الليل يختم املصُلّ
القائمون األس���حاَر باالس���تغفار فالل���ه تعالى يقول: }كانوا قلياًل م���ن الليل ما َيْهَجُعون، 

وباألسحاِر ُهم يستغِفُرون{ الذاريات-18-17.
وف���ي احل���ج يأمر الله تعالى عباده باالس���تغفار بعد اإلفاض���ة: }ثم أفيضوا من حيث 
ئ أن يختَم َوضوءُه  أفاَض الناُس واستغفروا الله{ البقرة-199، وفي الوضوء ُشرع للمتوِضّ

رين«. بالتوحيد واالستغفار فيقول: »اللهم اجعلني من التّوابني واجعلني من املتطِهّ
لق���د روى احلدي���ث ال���ذي أخرجه احلاك���م ِقصة الرج���ل الصالح الذي عَب���د الله في 
جزي���رٍة خمس���مائة عاٍم ثم يبعثه الله يوم القيامة وهو س���اجد، ويق���ول ملالئكته: »أَْدِخلوا 
عب���دي اجلن���ة برحمتي«، فيقول العاب���د: بل بعملي يا رب! فيأمُر الل���ه تعالى مالئكَتُه أن 
يقاِيُس���وا ب���ني ِنعم الل���ه على العبد وب���ني عمله فُتوجد نعم���ة البَصر ق���د أحاَطت بعبادة 
ها َفْضاًل عليه، فيقول الله تعالى: »أَْدِخلوا عبدَي  خمس���مائة عام! وتبقى ِنَعم اجلس���ِد كُلّ
النار!« فينادي الرجل: »يا رب أدِخلني اجلنة برحمتك!« فيقول الله: »َمن خَلَقك من قبُل 
ولم تُك شيئًا؟ َمن قّواك للعبادة؟ َمن أعطاك كذا وكذا؟ فيقول العبد: أنت يا رب، فيقول 
الله عّز وجل: فذلك برحمتي، وبرحمتي ُأدِخُلك اجلنة«، ويأمر الله مالئكتُه بأن ُيدِخلوه 

اجلنة، ويقول جبريل للنبي ]: »إمنا األشياُء برحمِة الله يا محمد«!
نا كَلّ ش���يٍء رحم���ًة وِعلم���ًا، برحمته  إن الل���ه تعال���ى ه���و الغن���ُيّ ذو الرحم���ة، وِس���َع رُبّ
َته، وبرحمته  يه���دي عباده إلى س���بيل جناتهم وس���عادتهم، وبرحمت���ه ُيدِخُل املؤمن���ني جَنّ
ِجَيّ والَنِجّي،  ين، وَيس���مُع الَشّ ِرّ ُن اخلائفني، وُيجيب دعوة ال�ُمْضَطّ َيغفر للُمس���يِئني، وُيؤِمّ

وال�َمكلوم واملظلوم والسقيم والعليل!
وائم،  إن لله تعالى مئة رحمٍة، أنزَل منها رحمًة واحدة بني اجلِنّ واإلنس، والَهوام والَسّ
ر الله تس���عًا  َفِبه���ا يتعاطف���ون، وبه���ا يتراحم���ون، وبها تعِط���ف الَوحُش عل���ى ولدها، وأَخّ

فٌق عليه(. وتسعني رحمًة يرحُم بها عباده يوم القيامة )من حديث ُمُتّ
تنا وَس���َقمنا، وِغنانا وَفقِرنا، وفَرِجنا وُحزننا،  نحُن نعيش برحمة الله تعالى في ِصَحّ
َص منها الَعيُش،  وُيسِرنا وُعسِرنا، ولو ُرِفَعت عنا رحمة الله تعالى يومًا أو بعض يوم لتنَغّ
أُر إلى ِذي  ُع���دات جَنْ منا عل���ى الُفُرش، وخلَرجنا إلى الُصّ ومل���ا ُأغِم���ض لعنٍي َجفٌن، وملا تنَعّ

العرش!
إن حاجتن���ا إل���ى ذي العرش في املع���اش وال�َمعاد أعظُم من حاج���ة اّللديِغ إلى ِترياٍق 

فاء، ومن األرض ال�َمْيتة إلى غيِث السماء؛ الِشّ
ُن أخالَقنا وأعظَم ما جتود به نفوُسنا، فإن قانون  ومن هنا كانت الرحمُة أجَلّ ما ُيزِيّ
الع���ْدل اإلله���ي الذي يقض���ي بأن اجلزاء من ِجن���س العمل يدفُعنا إل���ى أن ال نتوانى عن 
الرحمة مَبن حولنا كاألرملِة واملس���كني واليتيم والفقير والطفِل الصغير والشيخ الكبير، 
هات وذوي الُقربى وأولي األرح���ام واألصحاب واألِخاّلء وَمن حتت  وأن نرح���َم اآلب���اَء واأُلَمّ
َحماء!  أيدين���ا وُس���لطاننا، فالّراحمون يرحُمُه���م الرحمن، وإمنا يرحُم الله من عب���اده الُرّ

فاللهَمّ اجعلنا ِمنهم!<

وداعًا يا طبيب طرابلس
عندم��ا توّدع طرابل��س ابنها و نائبه��ا و طبيبها، 
الدكتور عب��د املجيد الطي��ب الرافعي، س��ليل األرومة 
الطيب��ة، إمن��ا ت��وّدع مرحل��ة تاريخية م��ن تاريخها، 
وتطوي صفحة من الزمن اجلميل، و تس��دل الس��تارة 
عل��ى حقب��ة مليئ��ة باألح��داث واملواق��ف واحلكايات 

والصور.
كثيرون من اجليل احلالي، ال يعرفون عبد املجيد 
الرافع��ي، خارج إط��ار االلت��زام احلزبي والسياس��ي 
الذي عاش��ه، وعاش ل��ه، فقلما ارتبط رج��ل مبدينته 
كم��ا ارتبط عب��د املجيد الرافع��ي بطرابل��س، فأحبها 

وأحبته.
هو ابن الشيخ محمد الطيب الرافعي، رفيق جدي 
لوالدتي )املرح��وم بديع الناغي(، ش��ريكه في العمل 
في بس��تان الليمون عل��ى طريق املين��اء، وفي جنينة 
التني قرب ثانوي��ة احلدادين اآلن، في طلعة الرفاعية 
كان بي��ت جدي، و في نهاية الطلع��ة كان بيت الطّيب 

الرافعي.
كان��ت عالق��ة وّد واحت��رام ومحب��ة، كب��رت بني 
العائلتني من األجداد ال��ى األبناء وصوالً الى األحفاد، 
وبحكم هذه العالقة احلميم��ة، أرضعت جدتي الطفل 
الصغي��ر عبد املجيد الرافعي م��ن حليبها مع والدتي، 
فكان ش��قيقها بالرضاع��ة، وكان خال��ي احلبيب بني 

أخوالي األحبة.
لكل من اس��مه نصيب، طيب وطبيب، في عيادته 
القدمية في ش��ارع الراهبات، يستقبل كل املرضى في 
كل األوق��ات و يزورهم في البي��وت دون موعد، ودون 
مقابل، طبيب الفقراء هذا، ذاع صيته، يداوي ليل نهار 

يوم كان األطباء في طرابلس يعّدون على األصابع.
سياسي ملتزم، اختلفت معه أو وافقته، ال يسعك 
إال أن حتترمه، حزب عبد املجيد الرافعي، كان أوس��ع 

انتشاراً من حزب البعث، وكذلك مؤيدوه ومحبوه.
وقف الناس مع��ه وأيدوه بوجه املكت��ب الثاني، 
والشهابية التي كانت تقف مع الرئيس الشهيد رشيد 

كرامي.
برغم تدخل أجهزة املخابرات، التي كانت تفس��د 
كل ش��يء، إال ان احلياة السياسية في املدينة كان لها 
طعم آخر، كان فيها الكثير من االلتزام والقيم واملواقف 

الثابتة، لم تفسدها سياسة البترو دوالر.
في ث��ورة 1958، ضد حكم كميل ش��معون كانت 
طرابلس عاصمة الثورة، حيث انخرطت كل قواها في 
معرك��ة الدفاع عن عروب��ة لبنان واس��تقالله ورفض 

حلف بغداد وسياسة اإلنكليز في املنطقة.
كان ال ب��ّد من س��الح للمواجهة، وكانت )س��وريا 
الوح��دة( هي املصدر، وكان الطريق اليها وعراً والنقل 
على البغ��ال، من أبي س��مراء الى مجدلي��ا وزغرتا آل 
فرجني��ة وآل مع��وض، ض��د آل دويهي، الذي��ن كانوا 
ال��ى جانب ش��معون ال��ى الضنّي��ة الثائرة ال��ى أعلى 
الس��فيرة، حي��ث كان بيتنا محط��ة الثوار ف��ي طريق 
الذه��اب واإلي��اب ال��ى أعالي ع��كار وصوالً  ال��ى بلدة 
حاويك الس��ورية على احلدود، حيث يجلب الس��الح 

بنادق F.M موديل 1936 ورشاشات وذخائر.
كان والدي واحداً من الثوار، يحمل الس��الح على 
ظهر دابته، م��ع قافلة الثوار، مرة يذهب مع رفاق عبد 
املجي��د لكون��ه القري��ب و الصديق، ومرة م��ع جماعة 
الرئي��س الش��هيد، حي��ث كان خ��ال والدت��ي املرحوم 
احلاج حس��ن بزال هو مسؤول الش��باب عند الرئيس 

كرامي.
كان بيتنا محطة االس��تراحة والت��زود بالطعام، 
حي��ث حتك��ي والدتي انه��ا كانت ابن��ة املدين��ة، التي 
علمتها نس��اء قريتنا الس��فيرة - ان تخبز ش��واالً  من 
الطحني دفعة واحدة، إلطعام الضيوف، فكان يجتمع 
ف��ي بيتنا البعثي - والكرام��ي - و اإلخواني، فالثورة 

هي الثورة، واخلالف مؤجل.
وهن��اك تعرفنا الى اس��ماء الثوار، حس��ن بزال - 

جالل نشوقي - وأبو وديع وغيرهم الكثير.
في انتخابات 1972

كان��ت فرص��ة تول��ي وزارة الداخلي��ة م��ن قب��ل 
الرئيس الراحل س��ليمان فرجنية وهو على خالف مع 
املكت��ب الثاني  مما يضمن نزاهة االنتخابات، ترش��ح 
الدكتور عبد املجيد ورش��حت اجلماعة الدكتور محمد 

علي ضناوي، فكانت عيننا على الضناوي وقلبنا على 
الرافع��ي، و حصل االختراق الكبي��ر )17517( صوتاً  
للرافع��ي، أوالً  في طرابلس، يومها حبس��ت طرابلس 
انفاس��ها، وتأخر إع��الن النتائج خمس��ة أيام، وخاف 
الناس وانفجروا مظاهرات ش��عبية فرحة، تهتف: »ال 

تقولوا شندي بندي فختنا ليستة األفندي«.
يومه��ا أذك��ر ان الصدي��ق غ��ازي األدهمي أحضر 
س��يارة )فولز( مملوءة بالطرابي��ش الورقية احلمراء 
فرحاً بالنتيجة، فلبس��ت طربوش��اً، وكنت أضع على 
صدري ش��عار )س��يف اإلس��الم الضاوي محمد علي 

ضناوي(.
س��تبكيك طرابل��س، يا حبيبه��ا، وطبيبه��ا، أنت 
أنشودة حب الفقراء، أيها الطيب ابن الطيب، سيبكيك 
جيراننا، حيث كنا نس��كن في احلدادين، )جبل النار( 
وأنت تس��تقبل املهنئني بفوزك نائباً، حيث اس��تدعاك 

أحدهم ملعاينة مريض في )عقبة قبر الزيني( فاتصل 
بك وأتيت ماش��ياً، حتمل حقيبتك اجللدية الس��وداء. 
كنت من طراز آخر، أحببت ش��عبك وأحبك، بادلك حباً  
بح��ب، فاخللق كلهم عي��ال الله وأحبه��م إليه أنفعهم 

لعياله.
رحم��ك الل��ه رحمة واس��عة، وغفر الله لن��ا ولك ، 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.{

بقلم: النائب السابق أسعد هرموش
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انطالق ملتقى »األقصى للدعاة والخطباء« في إسطنبول
انطلق��ت ي��وم اجلمعة املاض��ي فعالي��ات ملتقى 
األقصى للدعاة واخلطباء مبدينة إس��طنبول بحضور 

أكثر من 200 عالم وداعية من 15 دولة.
ونظمت امللتقى جلن��ة القدس في االحتاد العاملي 
لعلماء املس��لمني، وهيئة علماء فلس��طني في اخلارج، 

باإلضافة إلى مشاركة ملتقى »القدس أمانتي«.
وحض��ر املؤمتر كل من مفتي إس��طنبول الش��يخ 
»حس��ن كامل يلماز«، واألمني الع��ام لالحتاد العاملي 
لعلم��اء املس��لمني »عل��ي قرة داغ��ي«، ورئي��س هيئة 
علماء املس��لمني في لبنان »حس��ن حليحل«، ورئيس 
هيئة علماء فلس��طني باخل��ارج »ن��واف التكروري«. 
ويس��عى املش��اركون إل��ى إط��الق »ملتق��ى األقص��ى 
للخطب��اء والدع��اة« في ال��دول العربية واإلس��المية 
به��دف تعزيز صمود أهل القدس وإش��عارهم بوقوف 

علماء األمة من خلفهم، بحسب املنظمني.
وقال الش��يخ أحمد العمري رئي��س جلنة القدس 
في االحت��اد العامل��ي لعلم��اء املس��لمني، إن »األقصى 
واألنف��س  األرواح  يقدم��ون  وأهل��ه  يس��تصرخنا، 
واألموال كل يوم، فم��اذا نقدم لألقصى في بالد العرب 
واملس��لمني؟«، وأض��اف ف��ي كلم��ة ل��ه خ��الل احلفل 
االفتتاح��ي، أن »الق��دس بانتظ��ار ق��رارات وفعاليات 
علم��اء األم��ة، ونري��د أن نخ��رج إل��ى فعالي��ات أكث��ر 

قيم��ة وأم��الً لنص��رة ودعم أهلن��ا في الق��دس«. وعّبر 
أن »العلم��اء ه��م ورثة األنبياء، وش��تان ب��ني العلماء 
الربانيني الذين يبلغون رساالت الله، وعلماء األنظمة 

الذين يلوون النصوص الشرعية خدمة ألنظمتهم«.
من جانب آخر، رأى الش��يخ علي قرة داغي األمني 
الع��ام لالحتاد العاملي لعلماء املس��لمني، أن »األمة لم 
مت��ّر مبثل ه��ذا الظرف العصيب من قب��ل، ألن األمة لم 

تشاهد من قبل تباهي بعض الزعماء بخياناتهم«.

وأك��د قرة داغ��ي أن »العرب نادوا ف��ي البداية أن 
قضيتهم هي فلس��طني، واليوم باتت األمور عكس ذلك 
متاماً، حيث يجعلون املقاومة املباركة إرهاباً«. وأشار 
إل��ى أن »أملنا أن يقوم العلم��اء بدورهم، ويجب علينا 
أن نق��وم بهذا الواج��ب امتثاالً لقول الرس��ول | بأن 
العلم��اء ورث��ة األنبياء، والدفاع عن القدس الش��ريف 
ض��رورة واقعي��ة، وال ميك��ن أن تكون لنا الس��يادة إال 

بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ملدينة القدس«.

من جهته، تابع الش��يخ حس��ن كامل يلماز مفتي 
مدين��ة إس��طنبول، أنه »ال يوج��د مدينة ف��ي التاريخ 
البش��ري على ق��در أهمية مدين��ة القدس الش��ريف«، 
وقال مخاطباً أهل القدس: »لقد أخذ إخوانكم في تركيا 
والش��ؤون الديني��ة التركية على عاتقهم مس��اعدتكم 
والوق��وف معك��م ض��د الع��دوان، ونقول لك��م من هذا 
امللتقى بأن الش��عب التركي كله معكم وأنتم أمانة في 

أعناقنا«.
وق��ال »ن��واف التك��روري« رئي��س هيئ��ة علماء 
فلس��طني في اخلارج، إن »العلماء ملق��ى عليهم مهمة 
عظيم��ة، وليس��ت قضية مناص��ب فقط، لكنه��ا أمانة 
كبيرة وسنس��أل عنها أم��ام الله تعال��ى، وإياكم أن ال 
تقوم��وا بهذه األمانة عل��ى غير وجهها«. وش��دد على 
أن »كلم��ة احلق يجب أن نصدع بها ونقولها مهما كان 
ثمنها، بال خوف وال تردد، فالقدس حتتاج إلى نفوس 

قوية ورجال صادقني، يؤدون األمانة«.
وفي كلمة مسجلة له قال الشيخ »رائد صالح من 
فلسطني«، إن »القدس واملس��جد األقصى املباركني ما 
زاال يس��تغيثان، واالحتالل ما زال يس��تهدف املس��جد 
األقص��ى املب��ارك، ويس��تهدف إخوانك��م املقدس��يني، 

وأحياء وأزقة القدس«.
وأش��ار في كلمت��ه إلى أنه��م يش��هدون »اقتحاماً 
يومياً للمس��جد األقصى املبارك على صعيد القيادات 
وال  اإلس��رائيلي،  لالحت��الل  واألمني��ة  السياس��ية 
يلتفت��ون ألي اعت��راض لألوق��اف اإلس��المية هن��اك، 
وم��ن يعترضهم فق��د يتعرض لالعتق��ال واإلبعاد عن 
املسجد األقصى، وهذا ما وقع على عشرات املقدسيني 

هناك«.{

فيه، واالعتداء على مفتي القدس واملصلني.
والق��ى عم��ر العت��ر كلم��ة »هيئ��ة نص��رة األقصى«، 
وجمع��ة محمد كلمة »قطاع الش��باب في حركة حماس«، 
وأك��دا أن املس��جد االقص��ى هو قضي��ة املس��لمني األولى، 
لألم��ة«،  املركزي��ة  القضي��ة  ه��ي  فلس��طني  قضي��ة  وأن 
وطالبا بإدانة عاملية ملا يحص��ل من اعتداءات صهيونية 
ف��ي املس��جد األقص��ى، مس��تنكرين عل��ى بع��ض اإلعالم 
العربي عدم متييزه بني الش��هداء والقتلى، ورفضا وصم 
حرك��ة حم��اس باالره��اب، وش��ددا عل��ى »ان مقاومتن��ا 
الباس��لة س��تجعل العدّو يدفع ثمن حماقات��ه األخيرة«، 
م��ع تاكيدهما أن »اجله��اد واملقاومة هم��ا اخليار الوحيد 

للحفاظ على مقدساتنا واقصانا«.
وف��ي اخلتام ألقت الطالبه س��لوى املص��ري قصيدة 

باسم رابطة الطالب املسلمني.
بطرابل��س ابتهاج��اً بالعملية البطولي��ة في احلرم 
القدس��ي الش��ريف، وتنديداً بقرار الصهاينة إغالق 
املس��جد األقص��ى أم��ام املصل��ني.. رفع��ت خالله��ا 
الالفتات املنددة بإجراءات الكيان الغاصب واملؤيدة 

للمقاومة في فلسطني احملتلة.
ألقى مسؤول هيئة نصرة األقصى في اجلماعة 
اإلس��المية في لبنان األس��تاذ محمود موس��ى كلمة 
أكد فيها وقوف الشعب اللبناني الى جانب القضية 
الفلسطينية قائالً: »لن تسكت مآذن املسجد األقصى 
املبارك، وس��نبقى نحن في طرابل��س وهيئة نصرة 
األقصى في اجلماعة اإلس��المية ف��ي لبنان نقف مع 
نصرة أهلنا في القدس، في املس��جد األقصى املبارك 

وفي فلسطني«.
كما ودعا موس��ى السلطات في اململكة األردنية 
الهاش��مية الت��ي له��ا س��لطة رمزي��ة على املس��جد 
متن��ع  وأن  دوره��ا  تأخ��ذ  ب��أن  املب��ارك  األقص��ى 
الصهيان��ة من اغالق املس��جد املب��ارك أمام املصلني 

واسكات املآذن«.
وختم موس��ى كلمته: »أوج��ه التحية الى أهلنا 
في الق��دس وفلس��طني، ونق��ول لهم لس��تم وحدكم 

فنحن في لبنان وكل أحرار العالم معكم«.

أرادوا أن يقول��وا بوقفته��م إن املس��جد األقص��ى لي��س 
وحيداً، وسيكون سراجه بالدم وليس بالزيت فقط.

وق��ال عبد اله��ادي: إن عيوننا ترن��و وتتطلع نحو 
األقص��ى، وقلوبن��ا تهف��و إلي��ه، ولي��س لنا مطم��ع بأي 
م��كان آخر، وال نقبل ببوصلة إال فلس��طني. وش��دد على 
أن شباب القدس هم الس��ور الذي سيمنع االعتداء على 
املقدس��ات، وس��يصّد كل عدوان وصوالً للتحرير، مبيناً 
أن��ه لوال تل��ك الدماء التي تف��دي األقصى ألمع��ن العدو 

مبخططاته ونّفذ تهديداته.

التواصل االجتماعي، أعالم فلسطينية والفتات حتمل 
شعارات من قبيل: »ال سالم بدون القدس«، و»قاطعوا 
إس��رائيل«، و»ال ش��رعية للمحت��ل.. االنس��حاب ه��و 

احلّل«.
وهتف احملتّجون بعبارات بينها »الش��عب يريد 
حترير فلس��طني«، و»بالروح بالدم نفديك يا أقصى«، 
و»لبي��ك لبيك لبيك ي��ا أقصى«، و»فلس��طني عربية ال 

بديل عن البندقية«.
وف��ي تصريح لألناض��ول، قالت إمي��ان الطبيب، 
عض��و جمعية »أنصار فلس��طني« )مس��تقلة(: »نحن 
هن��ا لنص��رة املس��جد األقص��ى، وندي��ن االنته��اكات 
الصهيونية التي تطاله«، و»نحن معنيون كتونسيني 
بالشأن الفلسطيني، وسندعو جلمعة غضب حاشدة 

أن��واع  الذي��ن يتعرض��ون لش��تى  نص��رة إلخوانن��ا 
الظلم«.

م��ن جانبها، قال��ت رحاب حس��ن، وهي صحفية 
تونس��ية، إّن »م��ن واج��ب كّل إعالم��ي ح��ر مناصرة 
إخواننا الفلس��طينيني، وإبراز االنتهاكات الصهيونية 
بح��ق األقصى واملقدس��ات، لل��رأي الع��ام حتى يدرك 

حقيقة االحتالل«.
واجلمع��ة املاضية، ن��ّدد »احتاد الش��غل«، أكبر 
نقاب��ة عمالية تونس��ية، في بي��ان، ب� »غلق املس��جد 
واإلجراءات العنصرية التي تكش��ف الطابع الفاش��ي 

لدولة الكيان الصهيوني املعادي للشعوب«.
بدوره��ا أدانت كتلة حركة »النهضة« التونس��ية 
بالبرمل��ان )69 نائب��اً(، يوم االثن��ني، »جميع اجلرائم 
الصهيونية ضد الش��عب الفلس��طيني وأهالي القدس 
وغ��زة والضف��ة، الت��ي تع��د م��ن قبي��ل اجلرائ��م ضد 

اإلنسانية«.{

نظم��ت هيئة نصرة األقصى في اجلماعة االس��المية 
وقطاع الش��باب في حرك��ة حماس اعتصاماً ش��بابياً في 
س��احة الش��هداء في صيدا، بعنوان »االقصى رمز عزتنا 
وكرامتنا« وذلك تضامناً مع االقصى واس��تنكاراً للصمت 
العربي الرسمي، مبش��اركة حشد من الشباب والشابات 

اللبنانيني والفلسطينيني. 
ش��ارك في االعتصام نائب رئيس املكتب السياس��ي 
للجماع��ة االس��المية ف��ي لبن��ان الدكت��ور بس��ام حمود، 
واملس��ؤول السياس��ي حلركة حماس في صي��دا الدكتور 
امين ش��ناعة، وقيادات من اجلماعة وحماس، وفعاليات 

حزبية وشبابية وطالبية ونسائية.
ورفعت في االعتصام الفتات تبارك العملية البطولية 
وتندد مب��ا يحصل من انته��اكات وتهدي��دات صهيونيه، 
وتس��تنكر اقتحام املس��جد األقصى ومنع الصالة واألذان 

بدع��وة من هيئ��ة نصرة األقصى ف��ي اجلماعة 
اإلس��المية أقيم��ت وقفة تضامنية في س��احة النور 

 ش��ارك آالف الفلس��طينيني بلبن��ان ف��ي االعتصام 
احلاشد الذي دعت إليه حركة املقاومة »حماس« نصرة 

للمسجد األقصى أمام مبنى اإلسكوا في بيروت.
حضر االعتص��ام ممثلون عن الفصائ��ل واألحزاب 
ش��خصيات  إل��ى  إضاف��ة  والفلس��طينية،  اللبناني��ة 
فلس��طينية ولبناني��ة، ووف��ود ش��عبية هتف��ت نص��رة 

لألقصى والقدس والشهداء.
وف��ي كلمة له أكد املس��ؤول السياس��ي للحركة في 
لبن��ان أحم��د عب��د اله��ادي، أن الالجئني الفلس��طينيني 

نّظم عش��رات التونس��يني، يوم الثالثاء، مس��يرة 
تنديداً باالنتهاكات اإلسرائيلية باملسجد األقصى.

املس��جد  إس��رائيل  أغلق��ت  املاضي��ة،  واجلمع��ة 
األقص��ى، للم��رة الثاني��ة من��ذ احتاللها الق��دس، عام 
1967، ومنعت أداء الصالة فيه، عقب هجوم أدى إلى 

مقتل 3 فلسطينيني وشرطيني إسرائيليني اثنني.
ثم أعادت فتح املس��جد جزئياً، أمس األول األحد، 
لكنه��ا اش��ترطت عل��ى املصل��ني واملوظف��ني الدخ��ول 
عب��ر بواب��ات فح��ص إلكتروني��ة، وه��و م��ا يرفض��ه 
الفلس��طينيون، حيث يؤدي املئات منهم الصلوات في 

الطرق املؤدية إلى املسجد.
وأفاد مراس��ل األناض��ول ب��أّن املتظاهرين رفعوا 
خ��الل املس��يرة الت��ي دع��ا له��ا نش��طاء عل��ى مواقع 

هيئة نصرة األقصى في الجماعة وقطاع الشباب في حماس 
ينظمان وقفة تضامنية مع األقصى

هيئة نصرة األقصى في الجماعة تنظم وقفة تضامنية
مع األقصى في ساحة النور بطرابلس 

حماس تنّظم اعتصامًا حاشدًا نصرًة لألقصى في بيروت

مسيرة في تونس تنديدًا بإغالق »األقصى«



15األمان األمـان - العــدد 1271 - 21 تـمـوز 2017م

اجله��ود ملواجهة الكي��ان الصهيوني، م��ع التأكيد أن 
قضي��ة فلس��طني ه��ي القضي��ة املركزي��ة واحملوري��ة 
لألمة العربية. وأش��ار املجتمعون إلى أهمية اخلطاب 
الوحدوي اجلامع لش��عوب أمتنا، ال��ذي يبقي وجهة 
املعرك��ة ضد أعدائنا الصهاين��ة وداعميهم وعمالئهم، 
ولفت��وا ال��ى أهمي��ة صياغة قان��ون انتخاب��ي وطني 
غي��ر طائف��ي  قائ��م عل��ى النس��بية كمدخ��ل للتغيي��ر 

الدميقراطي.
كما ج��رى الت��داول ف��ي القضاي��ا اخلدماتية في 
مدينة صيدا، وما يعانيه املواطن من مش��اكل في هذا 

املجال.

ان��ه فوز لكل صيدا ألن نادي احلري��ة ميثل كل املدينة 
في بطوالته وواجب كل الفعالي��ات والبلدية الوقوف 

معه ودعمه لتحقيق مزيٍد من اإلجنازات والبطوالت.
جم��ال  الصحف��ي  احلري��ة  ن��ادي  كلم��ة  وألق��ى 
الغربي فش��كر اجلماعة اإلس��المية على هذه املبادرة 
الت��ي تعبر عن حرصه��ا ودعمها للرياض��ة. ودعا كل 
الفعالي��ات الصيداوي��ة الحتضان األندي��ة الرياضية 
ودعمها وتكرميها بعيداً عن اي اعتبارات سياس��ية أو 

مناطقية.

الشخصية، وقد أبدع الدكتور الطراس في عرض هذه 
امل��ادة، مع إج��راء اختبار ألمناط الش��خصيات قامت 
به املش��اركات ليتعرفن إلى أب��رز صفات كل منط من 
األمناط الس��تة عش��ر املعروف��ة، بهدف تنمي��ة نقاط 
الق��وة والعمل على حتس��ني نق��اط الضع��ف لديهن، 
وذلك نهار اجلمعة في 7 متوز 2017 في مركز الدعوة 

- بيروت.

ترفيهية لألخت ماجدة الصاي��غ. وتخلل اللقاء تكرمي 
األخت منى زنتوت رئيسة جمعية النجاة في بيروت.

احلج��ار مواضيع الزين��ة في عصرنا واحل��دود التي 
يج��ب أن تق��ف عنده��ا امل��رأة ب��كل أنواعه��ا، ولباس 
امل��رأة الش��رعي، فكان له��ذه النقاط احل��ظ األوفر من 

احملاضرة، حيث أكدت أهمية احلشمة والستر.

صنفت احملاض��رة باملثمرة ملا فيه��ا من حيثيات 
حول قان��ون االنتخاب وإيجابياته عل��ى لبنان عامة 

وعلى الساحة اإلسالمية خاصة. اس��تقبل األمني العام للتنظيم الشعبي الناصري 
الدكتور أس��امة س��عد ف��ي مكتب��ه وفداً م��ن اجلماعة 
اإلس��المية ضم كالً من: املس��ؤول التنظيمي للجماعة 
في اجلنوب الش��يخ مصطفى احلريري، عضو املكتب 
السياس��ي للجماع��ة الدكتور بس��ام حمود،  وحس��ن 
الش��ماس، وحس��ن أبو زيد،  بحضور ب��الل نعمة عن 

التنظيم.
وقد ج��اء اللقاء للتداول في مختلف املس��تجدات 
وتن��اول  والعربي��ة.  اللبناني��ة  الس��احتني  عل��ى 
املجتمعون خالل اللقاء الصراع العربي االس��رائيلي، 
حي��ث مت التأكي��د عل��ى دور املقاومة وأهمي��ة توحيد 

اجلماع��ة  أقام��ت 
اإلس��المية ف��ي صي��دا حف��ل 
عشاء تكرميي لنادي احلرية 
مبناسبة فوزه ببطولة لبنان 
للعبة ك��رة القدم الش��اطئية 
الرحم��ة  مطع��م  ف��ي  وذل��ك 
األندي��ة  رؤس��اء  وبحض��ور 
الش��بكة  ضم��ن  املنضوي��ة 

الرياضية لبلدية صيدا.
التكرمي  ش��ارك في حفل 
نائب رئيس املكتب السياسي 

حم��ود،  بس��ام  د.  لبن��ان  ف��ي  اإلس��المية  للجماع��ة 
ومس��ؤول العمل االجتماع��ي في اجلنوب حس��ن أبو 
زيد، ومس��ؤول العمل الرياضي ف��ي اجلماعة ورئيس 
الش��بكة الرياضية في صيدا وعض��و املجلس البلدي 
احلاج حسن الشماس، وعضو املجلس البلدي رئيس 
جمعي��ة أصدق��اء ش��اطئ وزيرة صي��دا كام��ل كزبر، 

وحشد من الرياضيني في مدينة صيدا.
وب��ارك الدكت��ور بس��ام حم��ود باس��م اجلماع��ة 
االس��المية لنادي احلرية فوزه بلقب البطولة، معتبراً 

عل��م النفس العام 
والترب��وي  كان عنوان 
الثالث��ة  احملاض��رة 
للمش��اركات ف��ي دورة 
إع��داد املربي��ات نح��و 
الت��ي  متألق��ة  تربي��ة 
ينظمه��ا قس��م التأهيل 
قس��مي  مع  بالتع��اون 
الترب��وي  العم��ل 
والش��بابي في جمعية 
النج��اة االجتماعي��ة - 

بيروت.
قدم الدكتور بسام الطراس تعريفاً ملختلف أنواع 
عل��م النفس وأهمية دراس��ة ه��ذا العل��م للتعرف إلى 
س��لوك اإلنس��ان ومحاولة تفس��يره، وعن دوافع هذا 

السلوك ملعرفة كيفية استعادة التوازن النفسي.
وحت��دث كذلك عن االرتب��اط الوثيق بني الصحة 

النفسية والصحة اجلسدية والعقلية.
أم��ا ال��دورة الرابع��ة فكان��ت بعن��وان األمن��اط 

جمعي��ة  أقام��ت 
النجاة االجتماعية  في 
بي��روت لق��اء معاي��دة 
ي��وم اجلمع��ة ف��ي 30 
ف��ي قاعة  متوز 2017 
الشهيد د. مازن فروخ. 
افُتت��ح اللق��اء بص��الة 
العصر، تلتها تسابيح 
عاي��دة  األخ��ت  م��ع 
م��ع  ودع��اء  الصاي��غ، 

األخت رنا جرجور.
 بدأ برنامج اللقاء 

بتالوة آيات مباركة مع األخت رميا درخباني، أعقبتها 
كلم��ة اللقاء للمربي��ة األخت عايدة الصاي��غ، ثم فقرة 

ف��ي  األس��ر  قس��م  نظ��م 
جمعي��ة النج��اة االجتماعية 
- ع��كار، ف��ي مرك��ز اجلماعة 
اإلس��المية - حلبا، محاضرة 
معاص��رة  أض��واء  بعن��وان: 
على أح��كام النس��اء للداعية 
غزال��ة احلج��ار وذل��ك نه��ار 
األحد الواقع 2017/8/16، 
اجلمعي��ة  رئيس��ة  بحض��ور 
ف��ي ع��كار الدكت��ورة ابته��ال 

القس��ام، مس��ؤولة قسم األس��ر الس��يدة هال سليمان، 
وعدد من أخوات اجلمعية وصديقاتها.

تطرقت ملس��ائل تهم املرأة من زكاة وصيام وحج 
وم��ا يس��توجب عليها ضم��ن ه��ذا اإلطار، ول��م تنَس 

النجاة  جمعي��ة  نظم��ت 
االجتماعية في العرقوب يوم 
الس��بت 8 متوز 2017 ندوة 
األنظمة  »مس��ارات  بعن��وان 
م��ع  واملقاوم��ة«  والث��ورات 
الباح��ث ف��ي مرك��ز اجلزيرة 
للدراس��ات األس��تاذ الش��يخ 
شفيق شقير في قاعة مسجد 
الناصر صالح الدين في بلدة 
الهبارّي��ة.  وق��د حت��دث فيها 

عن مسار الثورات في الوطن العربي واألزمة اخلليجية الراهنة ومستقبل املقاومة.

حقق فريق مدرس��ة اإلميان بطرابلس فريق 
محمد  املدرب  م��ن  املؤل��ف    Robovation
ج��واد، املبرم��ج الطال��ب عب��د الرحي��م احملم��د، 
واملصم��م الطالب محمد عثم��ان، على املركز األول 
 W.R.O في البطولة العاملي��ة أوملبياد الروبوت
فئ��ة  Senior عل��ى صعيد لبن��ان، التي جرت 
فعالياتها في جامعة احلكمة ببيروت، وس��يمثل 
الفريق لبنان ف��ي فعاليات البطولة العاملية التي 
ستجري في كوستريكا في تشرين الثاني املقبل.

وتوجه املدير العام ملدارس اإلميان األس��تاذ 
زي��اد غم��راوي بالتهنئة للط��الب وملدربيهم وملن 
وقف بجانبهم وساندهم في مهماتهم، مشيراً إلى 
أن مدرسة اإلميان ش��اركت في البطولة بفريقني، 
أحدهما حق��ق املرتبة األولى ف��ي البطولة. وختم 

بأن طالب االميان هم أبطال دائماً و في الريادة.

بعد إق��رار املجل��س النيابي للقان��ون االنتخابي 
اجلدي��د، وبعد إعالن دول اخلليج احلصار على  قطر، 
اس��تضافت جمعي��ة النج��اة االجتماعية ف��ي بيروت 
نائ��ب اجلماعة اإلس��المية الدكتور عم��اد احلوت في 
لقاء حواري، وذلك يوم األربع��اء في 12متوز2017، 
ف��ي قاع��ة الدكت��ور م��ازن ف��روخ ف��ي مرك��ز الدع��وة 
اإلسالمية، حيث ألقى الدكتور احلوت محاضرة حول 
حيثيات أزم��ة اخلليج وما يؤثر فيها من عوامل. عقب 

الكلمة طرحت أسئلة عدة حول احملور نفسه.
ثم انتقل إلى ش��رح القان��ون اجلديد لالنتخابات 
القائ��م عل��ى اللوائ��ح االنتخابي��ة، وكيفية احتس��اب 
األص��وات، ث��م عرج عل��ى طريق��ة االنتخاب م��ن قبل 

املقترعني.

الجماعة في صيدا تزور التنظيم الشعبي الناصري

الجماعة اإلسالمية تكّرم نادي الحرية في صيدا

دورة إعداد المربيات في بيروت للدكتور بسام الطراس

معايدة عيد الفطر 2017 لجمعية النجاة في بيروت

جمعية النجاة في عكار: »األضواء الفقهية المعاصرة«
ندوة ثقافية في العرقوب

فريق اإليمان يحقق المركز األول في البطولة العالمية 
أولمبياد الروبوت R.O.W على صعيد لبنان 

لقاء حواري في بيروت مع النائب عماد الحوت

أنشطة
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ل���م تك���ن الفتن���ة في لبن���ان في يوم من األي���ام نائم���ة، فلطاملا كانت مس���تيقظة تبحث عن 
فريستها. رمبا تأخذ قيلولة بني احلني واآلخر، لكنها سرعان ما تستعيد نشاطها وزخمها من 
جديد، فتعود لتفتك بالنسيج اللبناني املجتمعي وتزيد في ترّهله وتهّتكه. وها هي اليوم تعود 
إلينا بعد استراحة قصيرة، لتطّل برأسها بعدما وجدت أن الظروف باتت مهّيأة لتبث سمومها 
ف���ي قل���وب وعقول ونفوس اللبنانيني، وكذلك نفوس النازحني الس���وريني الذين يعيش���ون على 

أرضه. 
ولك���ن كي���ف تهيأت الظروف التي س���اهمت في اس���تعادة الفتنة لنش���اطها وحيويتها، ومن 

املسؤول عن إيقاظها من قيلولتها، وكيف السبيل لتعود إلى النوم من جديد؟
ب���دأت احلكاي���ة قبل أس���ابيع م���ع املداهمات الت���ي قام بها اجلي���ش اللبناني ف���ي مخيمات 
النازح���ني الس���وريني ف���ي منطق���ة البقاع، واعتق���ال املئات منه���م. بعد أقل من 24 س���اعة أعلن 
اجلي���ش وف���اة أربع���ة موقوفني في مراك���ز التوقيف قبل ب���دء التحقيق معهم. إل���ى هنا لم تكن 
الفتن���ة قد اس���تيقظت بعد، وكان باإلم���كان الهدهدة لها حتى تعاود الغ���رق بالنوم من جديد، 
ويكون ذلك من خالل إجراء حتقيق شفاف يكشف مالبسات وفاة املوقوفني، ومعاقبة من ثبت 
تقصي���ره وذنب���ه ف���ي حال حصوله. لك���ن ذلك لم يحصل، واس���تمر الغموض يالح���ق القضية، 
وتعزز الش���ك بعدما منعت مخابرات اجليش إحدى احملاميات من احلصول على عينات طبية 
من املتوفني. ترافق كل ذلك مع حملة إعالمية وسياس���ية مس���عورة هددت وتوّعدت وخّونت كل 

من يشكك باجليش اللبناني، أو يطالبه بالتحقيق لتبييض صفحته، وتوضيح أي غموض.
ف���ي ه���ذه املرحلة بدأت الفتنة تش���عر مبناد يناديها أن اس���تيقظي، فأوان���ك قد حان، لتبدأ 
عملها مس���تفيدة من قلوب مريضة ش���ّنت حملة من احلقد والكراهية والتش���امت على وس���ائل 
التواص���ل االجتماع���ي، س���واء من بع���ض اللبنانيني أو بعض الس���وريني املنتش���رين في العالم. 
وكم���ا ف���ي كل فتن���ة، يدخل على اخلط املس���تفيدون منها، فيس���عون لتأجيجها، واحلرص على 
اس���تمرارها. هذا الوضع كانت نتيجته الطبيعية جتدد االعتداءات على النازحني في أكثر من 
منطق���ة، وأن نش���اهد مقاطع مص���ورة لالعتداء بالضرب على نازح س���وري وإرغامه على ش���تم 

بالده والتمجيد باجليش وقائد اجليش ورئيس اجلمهورية، والنيل من عرضه وكرامته.
أصحاب القلوب املريضة ليس���وا فقط الذين اعتدوا وش���تموا، هم كذلك بعض املس���ؤولني 
في الس���لطة الذين رافقوا الفتنة بتصريحات تفوح منها رائحة الكراهية والعنجهية الفارغة. 
فيط���ل نائب )قريب لرئيس اجلمهورية( ليحذر الس���وريني ب���أن »اليركبوا على ظهرنا«، رغم أن 
الوصاية الس���ورية لطاملا اعتادت الركوب على ظهره وظهر فريقه. ويطل آخر محذرًا النازحني 
من أن أي حترك سيلقى العقاب ليس من السلطة واألجهزة األمنية بل من اللبنانيني أنفسهم، 
دون أن تتحرك السلطة اللبنانية، ليس لتطبيق القانون فقط، بل حملاولة السيطرة على فتنة 

إذا اتسعت تأكل في طريقها األخضر واليابس.
هذا الواقع املأزوم لم يستدع من السلطة أي حترك استثنائي لتدارك األزمة التي ميكن أن 
حتصل بني اللبنانيني والسوريني في لبنان. وعوض ذلك خرجت تصريحات سياسية سّطحت 
املشكلة، وكانت عبارة عن مواقف كانت أقرب إلى عظة كنسّية، فدعا فخامة الرئيس لعدم نشر 
الكراهية وعدم حتميل النازحني الس���وريني وزر ما يرتكبه آخرون، وأن ما يتم تداوله ال يعكس 

حقيقة لبنان كبلد للتعايش والتسامح وال طباع اللبنانيني وأخالقهم.
من محاسن الصدف أن حملة الكراهية جتاه النازحني السوريني والدعوات لطردهم بسبب 
األعب���اء الت���ي يلقونه���ا على كاهل لبن���ان تزامنت مع مس���اعي حزب الله إلع���ادة النازحني إلى 
س���وريا. واألمني العام للح���زب كرر في إطالالته األخيرة الدعوة للتواصل مع النظام الس���وري 
لتأم���ني ع���ودة النازح���ني. واملفارقة أن احلزب الت���زم الصمت إزاء حملة الكراهي���ة التي يقودها 
لبناني���ون جت���اه النازح���ني، بل إن بع���ض األيدي التي اعت���ادت التصفيق حلزب الل���ه، هي التي 

ترتفع اليوم مهددة ومتوعدة النازحني بعظائم األمور.. هي على األرجح مجرد صدفة.
من السهل جدًا أن تستيقظ الفتنة، لكن الصعوبة تكمن في كيفية إعادتها للنوم.<

بقلم: أواب إبراهيم

الفتنة بحاجة لحبة منّوم

كلمة طيبة

نفخ��وا قلبنا بأغنية »حتت الس��ما ما 
ف��ي متل لبن��ان« وصدقوا أنفس��هم بأنهم 
مميزون عن س��ائر البش��ر والدول وكذبوا 
عل��ى حاله��م بأنهم حتف��ة الزم��ان وأن ال 
أحد يجاريهم في عبقريتهم »وفهلويتهم« 
وأس��لوب معايش��تهم للنكب��ات واألزمات 
الت��ي ليس ف��ي مقدور ش��عب آخ��ر البقاء 
عل��ى قي��د احلي��اة لو تع��ّرض جل��زء مما 
تعرض له ش��عب لبن��ان، وهذه طرفة من 
ضم��ن الطرائف التي يتميز به��ا بلٌد عانى 
الدام��ي  واالقتت��ال  األهلي��ة  احل��رب  م��ن 
ب��ني مكونات��ه، الذي ل��م يلب��ث أن طويت 
س��يرته، ع��زم اللبناني��ون عل��ى انته��اج 
مس��يرة الت��كاذب املش��ترك الت��ي اعتادوا 
التش��دق بها واالدع��اء بإخ��الص النيات 
ف��ي املواق��ف املتباين��ة وكّل ه��ذا »حديث 
خراف��ة يا أم عم��رو«، إذ ف��ي أول منعطف 
جديد تتسارع الغرائز الطائفية واملذهبية 
لتبّوء س��دة األخبار والصحف والنشرات 
الي��د  اللبناني��ون  ويض��ع  التلفزيوني��ة. 
على الزن��اد وتطغى قرقعة الس��الح على 
كّل ص��وت. ويس��ارع احلكم��اء والعق��الء 
محّذري��ن من القضاء على ه��ذا البلد زينة 
الدول وواحة املعذب��ني في بالدهم وملجأ 
األحرار وم��أوى املطاردين في بالد العرب 
وهذه سمة خاصة بلبنان ندعو بكل جرأة 

للحفظ عليها.
وال يش��عر اللبناني��ون بنعي��م بلدهم 
إال اذا توجه��وا ال��ى أي بل��د عرب��ّي حي��ث 
س��يتعّرضون للمس��اءلة والتهم املفبركة 
اّلت��ي حت��ّث اللبناني��ني على الع��ودة الى 
بالده��م والرضى بالقلّ��ة وضآلة املدخول 
واحل��رص على صون لبنان م��ن الدخول 
ف��ي أي مح��ور ال يجني منه س��وى العبث 
به��ذا النم��وذج الراقي رغم األزم��ات التي 
ميّر بها والوض��ع االجتماعي املزري الذي 

يعيشون فيه.
ويأب��ى اللبناني��ون أن تعم��د الدول��ة 
إلى إقرار »سلس��لة الرتب والرواتب« دون 
أن تش��مل املتقاعدين في القوى املسلحة، 
رغم ما تتكب��ده امليزانية العامة من زيادة 
على قيمة السلس��لة البالغة 1200 مليار 
لي��رة لبناني��ة، وه��ذه مس��ؤولية الدول��ة 

هذا ال يحدث إال في لبنان
الت��ي ترك��ت لص��وص امل��ال واملناقصات 
واجلم��ارك وصفقات التراضي ومسلس��ل 
التعيينات حتت مسميات عدة ليس أقلها 
كمستش��ارين للوزراء ومس��اهمات وزارة 
الش��ؤون االجتماعية لعشرات اجلمعيات 
اّلت��ي يتوّل��ى بعضه��ا عقيالت الرؤس��اء 
م��ا عدا احلري��ري وامليقات��ي والتي تذهب 
هذه املس��اهمات الى غير االهداف املعلنة 
في طلب املس��اعدات، وكذا األمر في وزارة 
الصح��ة الت��ي تق��ّدم عش��رات امللي��ارات 
الصحي��ة  واجلمعي��ات  للمس��توصفات 
بعضه��ا وهمي��ة واألمر نفس��ه ف��ي وزارة 
االعالم اّلتي ُحش��ر فيها مئات املتعاقدين 
وبعضه��م ل��م ين��ل الش��هادة االبتدائي��ة. 
إن ه��ذا ال يح��دث إال في لبن��ان رغم وجود 

وزارة مكافحة الفساد.
وأم��ر خطير آخر يتمي��ز به لبنان على 
الس��احة األمنية، حيث ُتنَتهك سيادة هذا 
البلد مبيليش��يات مذهبي��ة تصول وتدور 
ذريع��ة  حت��ت  اللبناني��ة  األراض��ي  ف��ي 
منتهك��ة  االرهابي��ة  اجلماع��ات  محارب��ة 
بذل��ك س��يادة بل��د يتول��ى جيش��ه القيام 
مبهمات��ه الوطنية والت��ي انحرفت أحياناً 
ع��ن أهدافه��ا األساس��ية فُتس��اء معامل��ة 
النازحني الس��وريني الذين عانوا األمّرين 
املتفج��رة  وبراميل��ه  األس��د  جرائ��م  م��ن 
واحل��رب الكيماوي��ة ليواَجهوا ف��ي لبنان 
مبواقف عدائي��ة من قبل أبناء جلدتهم من 
املوال��ني للنظام املجرم، وه��ذا ال يحدث إال 
في لبنان. فمتى يس��تقر ه��ذا البلد وُيحّرم 
أي سالح غير ش��رعي، ويتفاهم مع فئات 
النازحني لتأمني س��المتهم وس��المة البلد 

املضيف؟
فهل وعى املسؤولون ورؤساء األحزاب 
والتيارات املختلفة مسؤولياتهم في إعادة 
ترتيب البي��ت اللبنان��ي، أم أنهم معنيون 
فقط ف��ي معرفة كم نائب س��يحظون بناء 
لقانون االنتخابات اجلديد، وماذا سينفع 
ه��ذا القان��ون اذا م��ن انف��رط عق��د لبن��ان 
لصال��ح دويل��ة »ح��زب الله« واملش��روع 
اإليران��ي؟ وه��ذا م��ا يتحدث��ون عن��ه بكل 

حسرة وندم رمّبا قبل فوات األوان.{
عبد القادر األسمر

مواقيت الصالة
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