
اشكاالت ما بعد التشكيل!
يحبس اللبنانيون أنفاسهم بانتظار استحقاقني هامني، هما تشكيل احلكومة وصياغة 
البي���ان ال���وزاري. لكن ما بعدهما قد يكون أكثر حساس���ية، ألن الش���يطان يكم���ن دائمًا في 
التفاصيل، فحزب رئيس اجلمهورية بات يحمل اس���م »تكتل لبنان القوي«، والرئيس نفسه 
بات ينادى: »الرئيس القوي« حتى القوات اللبنانية باتت تسمى »تكتل اجلمهورية القوية«، 
واجتماعات مجلس الوزراء في معظمها تعقد في قصر بعبدا وليس في القصر احلكومي، 
وهي كلها برئاس���ة العماد عون. أما رئيس احلكومة فس���يكون في حرج ش���ديد للخروج من 
ه���ذا اخلل���ل، خاصة أن األحزاب الكب���رى تتزاحم على احتجاز احلقائب الس���يادية، ارضاًء 
للحزب أو للطائفة أو للمنطقة.. فأين س���يكون »تيار املس���تقبل« والرئيس س���عد احلريري 
م���ن ه���ذا الزحام وه���ذا التدافع.. خاصة في ظ���ل االهتزاز الذي أصاب تيار املس���تقبل بعد 
االنتخابات؟! وهذا ما قد يس���تدعي تش���كيل جلنة دس���تورية حتدد الصالحيات واحلصص 
م���ن جدي���د، وعندها ميكن للرئيس احلريري أن يفتح أوراقه من جديد، بصرف النظر عن 
مدى مكاسبه االنتخابية التي حتققت، خاصة أنه يتمتع بدعم كبير من زمالئه احملتملني 

في موقع رئاسة احلكومة، وهذا ما لم يتوفر قبل اآلن ألي رئيس محتمل.
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محافظ كركوك: ثبوت وقوع »تالعب« 
باالنتخابات بعد فحص صندوق اقتراع
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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(

السعودية: كالم ماكرون عن 
احتجاز الحريري غير صحيح

نقلت وكالة األنباء الس��عودية »واس« 
ع��ن مص��در مس��ؤول ف��ي وزارة اخلارجي��ة 
الس��عودية أن »م��ا ذك��ره فخام��ة الرئي��س 
الفرنس��ي ف��ي لقائ��ه مع قن��اة »ب��ي إف إم« 
التلفزيوني��ة ب��أن اململك��ة احتج��زت دول��ة 
رئيس ال��وزراء اللبناني س��عد احلريري هو 

كالم غير صحيح«.
العربي��ة  اململك��ة  ب��أن  املص��در  وذك��ر 
الس��عودية كانت وم��ا زالت تدعم اس��تقرار 
وأمن لبن��ان وتدعم دول��ة الرئيس احلريري 
الش��واهد  »كل  أن  مضيف��اً  الوس��ائل،  ب��كل 
تؤكد بأن م��ن يجر لبنان واملنطق��ة إلى عدم 
االس��تقرار هو إي��ران وأدواتها مثل ميليش��يا 
حزب الله اإلرهابي املتورط في اغتيال دولة 
رئي��س وزراء لبنان األس��بق رفيق احلريري 
وقتل مواطنني فرنس��يني في لبن��ان، إضافة 
إلى مد إيران للميليشيات اإلرهابية مبا فيها 
ميليش��يات احلوثي باألس��لحة والصواريخ 
امل��دن  الت��ي تس��تخدمها ض��د  الباليس��تية 

السعودية«.

جنبالط: القانون 10 
استكمال لتدمير سورية

غرد رئيس احلزب التقدمي االش��تراكي 
ولي��د جنبالط عب��ر »توتير« غام��زاً من قناة 
وق��ال:  باس��يل،  جب��ران  اخلارجي��ة  وزي��ر 
» يق��وم البع��ض م��ن موق��ع التغطي��ة عل��ى 
حقيقة النوايا باالتص��ال ب�)وزير اخلارجية 
الس��وري وليد( املعلم في سورية وب�)األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو( غوتيريش في 
األمم املتحدة، مستوضحاً حول القانون رقم 

.»10
ولفت إلى أن »هذا القانون هو استكمال 
تدمي��ر س��ورية م��ن قب��ل النظ��ام وم��ن قبل 
داعش وهما وجهان لعملة واحدة«. وس��أل: 
»م��اذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله 

حول نوايا النظام«.
وف��ي تغري��دة أخ��رى توج��ه جنب��الط 
»إل��ى جميع الرف��اق واملناصري��ن وأصدقاء 
الش��هيد ع��الء اب��ي ف��رج« وق��ال: »آج��ال ام 
عاجال ستأخد العدالة مجراها. لكن امتنى اال 
تدخلوا في س��جاالت عقيمة ومسيئة مع أي 
كان م��ن صغار النفوس من خ��الل التواصل 

االجتماعي. سيبقى عالء فينا وينتصر«.

»لبنان القوي«: حصة 
الرئيس غير قابلة للنقاش

أك��د أم��ني س��ر »تكت��ل لبن��ان الق��وي« 
النائ��ب إبراهيم كنع��ان أن »تأليف احلكومة 
هو من صالحية رئيس اجلمهورية والرئيس 
املكلّ��ف، وه��ذا املوض��وع يعن��ي أن النظ��ام 
الدميوقراط��ي البرملاني في لبنان س��يعطي 
لتحدي��د  النيابي��ة  لالنتخاب��ات  األس��اس 
األحجام والتي ستكون األساس الذي يرتكز 

عليه الرئيسان للتكليف«.
التكت��ل  اجتم��اع  بع��د  كنع��ان  وق��ال 
تصري��ف  حكوم��ة  ف��ي  الوزي��ر  برئاس��ة 
األعمال جبران باس��يل: »علين��ا بحّصتنا أو 
بحجمنا، وبالتال��ي أعطينا مطالبنا للرئيس 
املكل��ف )الرئيس س��عد احلري��ري( ورؤيتنا 

واخليارات السياس��ية التي نراها مس��تقبالً 
وبالتأكي��د  كتكّت��ل،  لتنفيذه��ا  نطم��ح  وم��ا 
الرئيس املكلف س��مع مطالب غيرنا وس��يتم 
ع��رض املواق��ف بع��د جوجلتها م��ع رئيس 

اجلمهورية ويبنى على الشيء مقتضاه«.
رئي��س  بحص��ة  يتعل��ق  »مب��ا  وق��ال: 
اجلمهوري��ة، ه��ذا أمر غي��ر قاب��ل للنقاش، ال 
نناق��ش في��ه وال يناق��ش في��ه غيرن��ا. وهذا 
موض��وع مّتب��ع وه��و ميثاق��ي ودس��توري، 
ال أعتق��د أن أح��داً يس��تطيع أن يناق��ش فيه 
ألن��ه أمر محس��وم ومبت��وت، إن على صعيد 
االجته��اد أو القانون أو املمارس��ة، هذا أمر ال 

أعتقد أنه يستوجب البحث فيه«.

إخالء سبيل سوزان الحاج 
ومنع المحاكمة عن عيتاني

توقيفه��ا  م��دة  ب��ني  يوم��اً   21 بف��ارق 
البالغة 89 يوماً، وتوقيف الفنان املس��رحي 
زي��اد عيتاني 110 أيام، أخلي س��بيل املقدم 
في قوى األمن الداخلي س��وزان احلاج، بعد 
اتهامه��ا بج��رم االفت��راء اجلنائ��ي مبوج��ب 
القرار االتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق 
العسكري األول رياض أبو غيدا، والذي منع 
فيه احملاكم��ة عن عيتاني لع��دم ارتكابه أي 

جرم.
فيما أح��ال احلاج وايلي غب��ش موقوفاً 
أمام احملكمة العس��كرية للمحاكمة سنداً إلى 
امل��ادة 403 من قان��ون العقوبات التي تصل 
عقوبتها القصوى إلى الس��جن عشر سنوات 
وفي فقرتها الثاني��ة التي تنص على أن »َمن 
قّدم ش��كاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية 
أو إل��ى س��لطة يج��ب عليه��ا إبالغ الس��لطة 
القضائي��ة فع��زا إلى أح��د الن��اس جنحة أو 
مخالفة يع��رف براءته منه��ا أو اختلق عليه 
أدل��ة مادية على وقوع مثل هذا اجلرم عوقب 
باحلبس من ش��هر إل��ى ثالث س��نوات. وإذا 
كان الفعل املعزو يؤلف جناية عوقب املفتري 
باألشغال الش��اقة املوقتة عشر سنوات على 

األكثر«.

طربيه: القطاع المصرفي 
مستقل عن السياسة

أعلن رئي��س جمعية املص��ارف جوزف 
طربي��ه إبالغ األس��واق الدولي��ة أن »القطاع 
املصرف��ي ليس حتت أي تأثيرات سياس��ية، 
وهو يعم��ل بصورة مس��تقلة ع��ن كل العمل 
السياس��ي في البلد، ويخدم كل اللبنانيني«، 
مؤكداً »أنن��ا نحترم القواعد الدولية ولس��نا 
حت��ت أي تأثيرات له��ا طابع سياس��ي أكان 

ذلك في لبنان أو في املنطقة«.
كالم طربي��ه ج��اء خ��الل زيارت��ه على 
رأس وف��د م��ن اجلمعي��ة، وزي��ر اخلارجي��ة 

واملغتربني جبران باسيل في الوزارة.
أن  الدولي��ة  األس��واق  »أبلغن��ا  وق��ال: 
القط��اع املصرف��ي لي��س حت��ت أي تأثيرات 
سياس��ية، وهو يعم��ل بصورة مس��تقلة عن 
كل العم��ل السياس��ي ف��ي البل��د، ويخدم كل 
اللبناني��ني، وإذ نعم��ل ف��ي 33 دول��ة خارج 
لبن��ان، نؤكد أنن��ا نحت��رم القواع��د الدولية 
ولس��نا حتت أي تأثيرات لها طابع سياسي 

أكان ذلك في لبنان أو في املنطقة«.
أج��واء  عل��ى  باس��يل  طربي��ه  وأطل��ع 

االتص��االت الدولية التي تق��وم بها اجلمعية 
م��ع مراكز الق��رار املال��ي أميركي��اً وأوروبياً، 
»والتي تصّب في مصلح��ة القطاع املصرفي 

اللبناني ومصلحة لبنان« على حّد تعبيره.

أبي خليل: وافقت على خطَتي 
االستكشاف في البلوكين 4 و9

أعلن وزي��ر الطاق��ة واملياه س��يزار أبي 
خلي��ل انه واف��ق عل��ى خطتي االستكش��اف 
ف��ي بلوك رقم 4 ورقم 9، الفتاً الى أن املرحلة 
األول��ى م��ن االستكش��اف الت��ي تب��دأ الي��وم 

ستمتد على فترة 3 سنوات. 
ولف��ت اب��ي خليل ف��ي مؤمت��ر صحافي 
عقده في الوزارة، بحضور ممثلي هيئة إدارة 
قطاع البت��رول، وممثلني عن ش��ركة »توتال 
ليب��ان«، وخصص لعرض آخر املس��تجدات 
في قطاع النفط، الى أن اجلدول الزمني الذي 
يفضي إلى حفر أولى اآلبار في 2019 يتطلّب 
إجن��از كل اخلط��وات م��ن دون تأخي��ر م��ع 
الوزارات األخرى، موضح��اً أن مواقع احلفر 
مّت اختيارها بهيكليات وفق أعلى نسبة وأكبر 
احتمال لالكتشاف التجاري. وأكد أن إطالق 
دورة التراخيص الثانية س��يتطلب نحو 12 
شهراً وس��نلّزم عدداً آخر من البلوكات، الفتاً 
الى أنه س��يتّم التحضير ل��دورة التراخيص 
الثانية خالل األشهر الس��تة املقبلة إلطالقها 
في أواخر س��نة 2018 وبداية 2019. وقال: 
»نري��د إنت��اج النفط والغ��از وال نريد إحداث 
أّي ض��رر بالبيئ��ة، وهناك حتضي��ر لقاعدة 

لوجستية خلدمة احلقول النفطية«.

المشنوق يغيب عن إفطارات 
بيروت

لوحظ أن وزير الداخلية نهاد املش��نوق 
م��ا زال غائب��اً ع��ن معظ��م اإلفط��ارات الت��ي 
تش��هدها العاصم��ة بي��روت، وكان آخره��ا 
إفط��ار دار األيت��ام املركزي ف��ي البيال، حيث 
ابل��غ املس��ؤولني ف��ي الدقائق االخي��رة عدم 
متكن��ه من املش��اركة في هذا االفط��ار الكبير، 
احلري��ري  س��عد  الرؤس��اء  حض��ره  ال��ذي 
وجني��ب ميقات��ي وف��ؤاد الس��نيورة ومت��ام 
عب��د  الش��يخ  اجلمهوري��ة  ومفت��ي  س��الم، 
اللطيف دريان وممثل عن الرئيس نبيه بري 

وشخصيات سياسية وروحية.

الراعي من باريس:
 نتخوف من التوطين

وص��ف البطريرك املارون��ي الكاردينال 
م��ار بش��اره بط��رس الراع��ي ف��ي لق��اء م��ع 
اإلعالميني من مقر إقامته في »البريتس��ول« 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ب�«رجل 
ع��ن  مع��ه  »حتدثن��ا  وق��ال:  املس��ؤولية«، 
الوضع االقتصادي اللبناني، ال سيما مؤمتر 
سيدر واالصالحات املطلوبة في لبنان بغية 

تسهيل دعم لبنان«.

الجماعة اإلسالمية تدعو إلى اإلسراع في تشكيل الحكومة 
واعتماد مبدأ المداورة.. والفصل بين النيابة والوزارة

رأى املكت��ب السياس��ي للجماع��ة اإلس��المية في 
لبنان أن انطالق مسار تشكيل احلكومة دون االلتفات 
إلى ما ش��اب العملي��ة االنتخابية من فق��دان أصوات، 
وحدي��ث عن تزوي��ر، يطعن في العملي��ة الدميقراطية 
وفي نزاهتها وش��فافيتها، ويس��يء إليها بشكل كبير، 
ولكن على الرغم من ذلك، فإننا في اجلماعة اإلسالمية 

نؤكد اآلتي:
- ضرورة اإلس��راع بتش��كيل حكوم��ة عادية غير 
موّس��عة، وعدم التس��ّرع في إعالن تش��كيلة حكومية 
تعكس حج��م احملاصصة الوزارية، وتكون عبارة عن 
جوائ��ز ترضي��ة لبعض الق��وى السياس��ية، ما يرهق 

كاهل اخلزين��ة املثقلة بالديون، ويزيد من عبء الدين 
العام الذي أرهق كاهل املواطنني. 

- اعتم��اد مب��دأ املداورة ب��ني ال��وزارات، بحيث ال 
تك��ون أي��ة وزارة م��ن ال��وزارات حك��راً عل��ى أي جهة 

سياسية أو مكّون من املكّونات. 
- الفص��ل ب��ني ال��وزارة والنياب��ة، حت��ى يتمّك��ن 
الن��واب م��ن القي��ام بدوره��م ف��ي مراقبة ومحاس��بة 
ال��وزراء، وحتى ال يتم اس��تغالل ال��وزارات لتعويض 

أكالف املعارك اإلنتخابية التي حصلت. 
آمل��ني أن تتمّتع احلكومة املقبل��ة، والوزراء الذين 

ستضمهم، بالشفافية الكاملة.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

تب���دو احلكوم���ة املقبل���ة مثقلة بالطموح���ات واملطامع حيث تب���رز مطالبات 
الق���وى السياس���ية باملقاع���د الوزارية الت���ي تعتبر متالئمة مع األحج���ام واألوزان 
الت���ي ترتب���ت عن االنتخاب���ات النيابية التي جرت في الس���ادس من أي���ار املاضي. 
وتن���زع بع���ض القوى ال���ى املبالغة في مطالبه���ا التي يفت���رض أن تعرقل التأليف 
وتؤخ���ره بع���ض الش���يء أو  تعق���د ه���ذا التأليف إن تداخل���ت العوام���ل االقليمية 

واحمللية السلبية.
ويبرز في طليعة املطالبات ما يسعى اليه »تكتل لبنان القوي« برئاسة جبران 
باس���يل ال���ذي يق���ول إنه ح���از في البرمل���ان اجلدي���د 29 مقع���دًا نيابيًا، م���ا يخوله 
احلصول في احلكومة املقبلة على ستة مقاعد نيابية يضاف اليها خمسة مقاعد 
م���ن حصة رئي���س اجلمهورية العماد ميش���ال عون، ما ميّكن التي���ار الوطني احلر 
م���ن احلص���ول على الثلث املعطل ف���ي أي حكومة ثالثينية. أم���ا حركة أمل، فإنها 
متمسكة بحصتها السابقة من ثالثة وزراء شيعة من بينهم من يتولى وزارة املالية 
التي يعتبرها رئيس املجلس النيابي نبيه بري من احلصة الش���يعية في حكومات 
ما بعد الطائف وفق عرف وارد في في مداوالت مؤمتر الطائف ومكرس في تفاهم 
قائ���م ب���ني الرئيس بري نفس���ه والرئيس الراح���ل رفيق احلريري. ه���ذا في الوقت 
الذي أقدم فيه الطرف اآلخر في الثنائية الشيعية ممثاًل بحزب الله على املطالبة 
مبقعد وزاري شيعي ثالث يضاف الى املقعدين الوزاريني اللذين كان يحتلهما في 
احلكوم���ة الثالثينية املس���تقيلة. وق���د أضاف »حزب الله« الى ه���ذا املطلب مطلب 
موضوعي آخر متثل بإنشاء وزارة للتخطيط العام وأعرب عن الرغبة في اسنادها 

الى أحد مرشحيه لتولي املناصب الوزارية الثالثة موضوع البحث. 
وفي العودة الى املقلب املسيحي من التمثيل الوزاري املسيحي، تبرز مطالبة 
ح���زب »الق���وات اللبناني���ة« بتنفي���ذ مفاعيل »تفاه���م معراب« بني احل���زب والتيار 
الوطن���ي احل���ر، ويقض���ي هذا التفاه���م وفق ما تؤكده أوس���اط »الق���وات« بإعطاء 
احلزب والتيار عددًا متس���اويًا من املقاعد الوزارية. ويقود هذا املعطى السياس���ي 
الذي يبرزه القواتيون الى القول بإلزامية أي اتفاق ثنائي بني األطراف السياسية 

جتبر رئيس احلكومة على تنفيذ مفاعيل ذلك االتفاق املفترض.
وعن���د االنتق���ال إل���ى الضفة الدرزية جن���د احتدامًا قائمًا ب���ني اجلنبالطية 
واالرس���النية م���ن جدي���د ح���ول املقعد ال���درزي الثالث ف���ي أي حكوم���ة ثالثينية 
مفترض���ة، حي���ث يفت���رض احلزب التقدم���ي االش���تراكي أن هذا حق���ه الطبيعي 
بع���د أن متك���ن من اس���تعادة املقعد الدرزي ف���ي بعبدا، وبعد أن أعل���ن النائب أنور 
اخلليل ش���كاًل من أش���كال ال���والء للزعيم وليد جنبالط، ما أت���اح لرئيس احلزب 
التقدمي االش���تراكي مللمة س���بعة مقاعد نيابية درزية من أصل ثمانية. ويضيف 
االشتراكيون أن املقعد الدرزي الثامن قد ترك من قبلهم شاغرًا فسحًا في املجال 
للتيار االرس���الني بأن يتمثل في املجلس النيابي من خالل األمير طالل ارس���الن 
»الذي ال يليق به استعارة ثالثة نواب مسيحيني موارنة الى كتلة نيابية مصطنعة 
ك���ي ُيس���تولى عل���ى املقعد ال���وزاري الثالث«. ويغدو املش���هد الس���ّني مفتوحًا على 
محاولة حريرية تس���تحوذ على املقاعد الس���ّنية الس���تة ف���ي أي حكومة ثالثينية 
مفترضة للحؤول دون تس���لل أي من أصدقاء »حزب الله« الس���نة املبعثرين الذين 
ل���م يتمكن���وا م���ن االلتقاء ف���ي كتلة نيابية واح���دة تخولهم فرض وزير س���ّني في 
احلكوم���ة املقبلة. أما تيار املردة وحزب الكتائب فكل منهما يطالب مبقعد وزاري 
مع االختالف بنوعية هذا املقعد الوزاري الذي ال يريده الزعيم سليمان فرجنية 

هامشيًا.
لتلبي���ة طلب���ات الكتل والقوى السياس���ية قد نحتاج ال���ى حكومة من أربعني 
وزي���رًا حي���ث يبدو احملذور األساس���ي ف���ي االش���كالية أن هذه احلكوم���ة املفترضة 
ستكون عرضة الستحضار سيرة علي بابا وأبطاله املنثورة أخبارهم في تضاعيف 

كتب التاريخ  »العربي املجيد«.

حكومة من أربعين وزيرًا!!
بقلم: أمين حجازي
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احلكوم��ة، مما يجعل املعارضة السياس��ية وتصويب أداء احلكومة داخل 
مجلس ال��وزراء وليس في مجلس النواب. واألس��وأ هو ان تضم احلكومة 
ممثلني عن كل القوى السياسية، بقدر ما متلك هذه الكتل من نواب، وبذلك 
تنعدم الدميقراطي��ة التي تقوم على مواالة ومعارض��ة، ويتحول املجلس 
النيابي الى قاعة اجتماعات موس��مية، النتخاب رئيس اجلمهورية ومنح 
الثق��ة للحكومة، أما تصويب أداء احلكومة، ومحاس��بة الوزراء، فذلك ما ال 
محل له في املجالس النيابية اللبنانية، ألنه يجري عبر وسائل اإلعالم بني 

ممثلي القوى السياسية املشاركة في احلكومة.
األمر الذي يعتبر تراجعاً في احلياة الدميقراطية اللبنانية هو التحّول 
الذي أصاب صالحيات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء نفسه، فمن 
املعروف بعد دستور الطائف أن السلطات االجرائية باتت منوطة مبجلس 
الوزراء، وهو »السلطة التي تخضع لها القوات املسلحة، ومن صالحياتها 
وض��ع السياس��ة العامة للدولة، والس��هر عل��ى تنفيذ القوان��ني واألنظمة 
واإلش��راف على كل أجهزة الدولة..«، و»يجتم��ع مجلس الوزراء دورياً في 
مقر خاص، ويترأس رئيس اجلمهورية جلس��اته عندم��ا يحضر..«، لذلك 
فق��د أقي��م مقر خ��اص ملجلس ال��وزراء بعد اتف��اق الطائف مقاب��ل املتحف 
الوطني، الى أن تولى الرئيس رفيق احلريري ترميم ما يس��مى »الس��راي 
الكبير« لتكون مقراً ملجلس الوزراء. أما أن تكون اجتماعات مجلس الوزراء 
في قصر بعبدا، حيث القصر اجلمهوري، فذلك ما ال مكان له في الدس��تور، 
حيث بات أعضاء احلكومة )ورئيسها( أقرب إلى أن يكونوا جزءاً من فريق 
عمل رئيس اجلمهورية ومستش��اريه ومستش��اراته في »قصر الش��عب«، 
وهذا ما يس��تدعي أن يتولى رئيس اجلمهورية رئاس��ة جلسات احلكومة، 

ألنها في معظمها تعقد في قصره وليس في املقر الرسمي للحكومة.
لعل الس��بب في ذل��ك ان الرئيس س��عد احلريري ابن عائل��ة تقليدية 
يحت��رم فيها الصغير الكبير، وهو صغير الس��ن قياس��اً بالرئيس ميش��ال 
عون الذي تخطى الثمانني، لكن املمارسات األبوية التي باتت تقليدية هذه 
األي��ام، أصبحت عرفاً معموالً به في كل املج��االت، خاصة أن فريق رئيس 
اجلمهوري��ة أطلقوا عليه اس��م »الرئي��س القوي«، وعلى حزبه السياس��ي 
)التي��ار الوطني احلر( اس��م »تكتل لبنان القوي« مما دفع الدكتور س��مير 
جعج��ع ألن يطل��ق على حزبه اس��م »تكت��ل اجلمهورية القوي��ة«، كل ذلك 
اندفاع��اً الى موازاة حتال��ف حزب الله وحركة أمل حت��ت عنوان »الثنائي 

الشيعي«.
وم��ا يؤمله اللبناني��ون من احلكوم��ة التي يجري تش��كيلها، ليس أن 
تك��ون مؤلفة من ثالثني أو 32 وزيراً، ولكن أن تكون حكومة فاعلة، تعالج 
الش��أن السياسي واالقتصادي.. ألن البلد ال يحتاج كثيراً الى وزير للفساد 
وآخ��ر لش��ؤون املرأة وثالث لش��ؤون القص��ر اجلمهوري وراب��ع للمجلس 
النيابي.. كل ذلك ارضاء للكتل النيابية، وهدراً لألموال واملخصصات فيما 

ال طائل حتته.

يفاخر اللبنانيون بأنهم في بلد دميقراطي، واعتبروا اجراء االنتخابات 
النيابي��ة اجنازاً دميقراطياً حضاري��اً طال انتظاره، منذ ع��ام 2009، وأن 
هذا االجناز سوف يحاصر الفساد وينشر األمن واالستقرار، بعد أعوام من 
الفوضى والتراجع األمني واالقتصادي. لكن ما يقع في الساحة السياسية 
بعد اجراء االنتخابات والبدء بعملية تش��كيل احلكومة ال ينسجم مع هذه 

التوقعات.. ال سيما سيادة احلرية والدميقراطية.
تعّرض��ت االنتخاب��ات النيابية لكثير من الطع��ون، واالتهام بالتزوير 
والتدخل في النتائج التي أعلنت. وعلى الرغم من أن أحداً لم مينع مرشحاً 
م��ن أن يتق��دم بطعن أمام املجلس الدس��توري ح��ول عملي��ات االقتراع أو 
احتس��اب األص��وات أو اعالن النتائج، فإن الطعون الت��ي جرى إعالنها لم 
تتوفر فيها االثباتات واألدلة التي يشترطها املجلس الدستوري، وبالتالي 
فإن معظم الطعون املقدمة، أو كلها، هي مجرد طعون سياس��ية وإعالمية، 
بينم��ا كان الواج��ب يقضي ب��أن تتولى هيئة اإلش��راف عل��ى االنتخابات 
مالحق��ة ه��ذه الطع��ون وتقص��ي الوقائ��ع الت��ي أدت إليه��ا، مم��ا ال يتوفر 
للمواط��ن الع��ادي أو املرش��ح. ولو عدن��ا ال��ى االنتخاب��ات العراقية التي 
ج��رت يوم 12 أي��ار اجلاري، لوجدنا أن هيئة اإلش��راف عل��ى االنتخابات 
حققت في االتهامات ملجرد طرحها أمام وس��ائل اإلعالم، وأصدرت قرارات 
بشأن نتائج االنتخابات في بعض احملافظات العراقية، كما أبطلت نتائج 
االنتخابات التي جرت في اخلارج، بعد الطعن بعدالتها. أما نحن في لبنان 
فق��د اعتبر اجلميع أن النتائج األولي��ة لالنتخابات هي نتائج نهائية، رغم 
الكثير من الطعون، ال سيما في نقل صناديق االقتراع، وما أحاط بعمليات 
االقت��راع في اخلارج ونقل الصناديق الى لبنان. وهذه كلها منوطة بوزارة 
الداخلية، التي يتوالها الوزير نهاد املش��نوق، الذي حتيط باسمه شوائب 

كثيرة بعد االنتخابات، ال سيما ضمن اطار تياره السياسي.
نعود الى الدميقراطية اللبنانية، فبعد اجراء االنتخابات يجري رئيس 
اجلمهورية مش��اورات ملزمة الختيار رئي��س احلكومة، حتى يكلفه رئيس 
اجلمهورية بأن يجري مش��اورات لتشكيل احلكومة، ليبدأ استشاراته مع 
الكت��ل النيابية التي يرى أن تتش��كل منها احلكومة. وهن��ا ال بّد من تفعيل 
القاع��دة الدميقراطي��ة الت��ي تقضي بأن يش��كل رئي��س األغلبي��ة النيابية 
حكومت��ه ويرفعه��ا الى رئي��س اجلمهورية، متهي��داً العتماده��ا وتقدميها 
ال��ى املجلس النيابي كي تنال الثقة. وهنا ال ب��ّد من التذكير بأن األصل في 
تش��كيل احلكومات أن تكون م��ن فريق رئيس الوزراء والقوى السياس��ية 
املؤي��دة له أو املتعاونة معه، وتس��ري على هؤالء تس��مية »املواالة« بينما 
ليس من الض��روري متثيل قوى املعارضة في احلكومة، حيث يبقى نواب 
املعارضة في املجلس النيابي، يتوّلون مراقبة أداء احلكومة ومحاسبتها، 

وصوالً الى حجب الثقة عنها إذا استدعت ممارساتها ذلك.
أم��ا نح��ن ف��ي لبنان، فق��د س��ادت في أوس��اطنا السياس��ية تس��مية 
»حكومة الوحدة الوطنية« وهذا يعني أن تتمثل كل القوى السياس��ية في 

الوزارة القادمة
حكومة قوّية
أم زعماء أقوياء؟

وفي هذا اإلطار يأتي ش��عار مكافحة الفس��اد في 
الدولة الذي يبدو أنه أصبح ضرورياً في هذه املرحلة، 
خصوصاً في ظل اللهجة األميركية على »حزب الله« 
التي لم تتضح بعد آفاقها وأبعادها التي تشارك فيها 

السعودية ودولة اإلمارات بكل قوة.
لك��ن بعيداً عن الغايات السياس��ية للحملة على 
الفس��اد التي يرفعها »حزب الله«، ه��ل ميكن »حزب 

الله« محاربة الفساد وحيداً؟
في لقاء مع القضاة الس��بعة اجل��دد الذين ُعيِّنوا 
ف��ي مجل��س القض��اء األعل��ى، خاطب الرئي��س عون 
القضاة قائ��الً إن »للقضاة دوراً أساس��ياً في اجتثاث 
الفس��اد، وهم مدع��وون الى القيام بدوره��م كامالً في 
مس��اعدة الدولة في معركته��ا املقبلة ضد الفس��اد«. 
وهذا الكالم جميل وال خالف عليه بني اللبنانيني، لكن 
واق��ع احلال يقول غير ذلك، وف��ي أكثر من ملف خالل 
فترة عمل احلكومة الس��ابقة. فعلى سبيل املثال ملف 
بواخ��ر الكهرب��اء ومعمل دي��ر عمار، ال��ذي دار جدال 
كبير حولهما لناحية شفافية املناقصات والتلزميات 
وكلن��ا يذك��ر االتهام��ات املتبادلة بني الوزي��ر جبران 
باس��يل ووزي��ر املالية علي حس��ن خليل ح��ول ملف 
الكهرب��اء، وقد وصلت ال��ى حد االتهام بالس��رقة من 
قبل الوزير علي حس��ن خليل للوزير جبران باس��يل، 
وم��ع ذلك وبع��د االنتخاب��ات النيابية وقب��ل يوم من 
انتهاء مهام احلكومة ُمرِّر ملف الكهرباء كما كان يريد 
الوزير جبران باس��يل الذي ق��ال: »احلكومة أقرت ما 
كن��ا نطال��ب به م��ن األول مبلف الكهرب��اء ألن هذا هو 

احلل«.
وهناك مل��ف تعيني مدي��ر عام لتلفزي��ون لبنان 
الذي م��ا زال متعثراً رغم س��لوك وزي��ر اإلعالم ملحم 
رياش��ي الطريق القانون��ي الختيار املدي��ر من طريق 
مجل��س اخلدم��ة املدنية، والس��بب كما ه��و معروف 

رفض التيار الوطني لهذا االختيار.
باختصار، محاربة الفساد مطلب كل اللبنانيني، 
لكنه يتطلب أوالً إرادة سياس��ية حقيقية، ورغبة لدى 

املسؤولني في الدولة بالسير في محاربة الفساد.
فهل هذا ممكن؟{

بسام غنوم

الفساد كان حالة مشتركة بني مختلف القوى املشاركة 
ف��ي احلكومة، وقد كان »حزب الله« يبرر عدم محاربته 
للفس��اد في الدولة بانش��غاله في املقاومة وفي احلرب 
بسوريا وان األولوية السياسية هي ل�»حماية املقاومة« 
من الهجمات التي تس��تهدفها محلياً وخارجياً، وأن هذا 

الهدف يتقدم على ما عداه من األهداف األخرى.
لكن يب��دو أن التط��ورات املتس��ارعة ف��ي املنطقة، 
وخصوصاً في ظل املواجهة املفتوحة بني أميركا وإيران 
عل��ى خلفي��ة امللف الن��ووي اإليران��ي، وفي ظ��ل تردي 
الوض��ع االقتصادي والعقوب��ات األميركية واخلليجية 
على »حزب الله« كان ال بّد بعد اس��تقرار الوضع نسبياً 
ف��ي س��وريا ملصلحة احمل��ور اإليران��ي ان يتجه »حزب 
الل��ه« ال��ى االلتفات ال��ى الوضع الداخل��ي اللبناني من 
أجل توفير احلماية السياسية للمقاومة، وهذا ما حتقق 
عب��ر نتائج االنتخاب��ات النيابية، كما قال الس��يد نصر 
الله، وأيض��اً عبر دور فاعل في الدولة مختلف بالكامل، 
وه��ذا ال ميكن أن يتحقق إال بأداء مختلف ل�»حزب الله« 

في الدولة ومؤسساتها، وال سيما في العمل احلكومي.

ش��كل اللق��اء ال��ذي جمع بني الس��يد حس��ن نص��ر الله 
والرئي��س نبيه بري، وهو األول بني الرجلني منذ س��بع 
س��نوات حدثاً الفت��اً، أوالً ألن��ه جاء خ��الل احلديث عن 
تش��كيل احلكومة اجلديدة وش��كلها وحجمها ودورها، 
وثانياً ألن��ه تناول مفّصالً الدور اجلدي��د ل�»حزب الله« 
ف��ي احلكوم��ة اجلدي��دة وخصوصاً م��ا يتعل��ق مبلف 
محاربة الفساد، وقد احتل ملف محاربة الفساد مساحة 
ال بأس بها من املناقش��ات بني نصر الله والرئيس بري 
الذي أكد أن��ه كان وال يزال في مقدم من يخوض احلرب 

ضد الفساد.
والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه هو: ما ال��ذي يريده 

»حزب الله« من مكافحة الفساد في الدولة؟
الش��يء،  بع��ض  غريب��اً  الس��ؤال  ه��ذا  يب��دو  ق��د 
خصوصاً ف��ي ظل حالة االهت��راء والفس��اد الذي ينخر 
في مؤسس��ات الدولة، ما أوصل األمور الى ما هي عليه 
اآلن، وخصوصاً لناحية تردي احلالة االقتصادية التي 

أصبحت الشغل الشاغل للبنانيني.
إال أن إلقاء نظرة عامة على الفترة السابقة يفيد بأن 

تنشغل الس��احة السياسية في هذه األيام بعملية 
تش��كيل احلكومة اجلديدة، ورغم املطالب الكثيرة التي 
أبداه��ا رؤس��اء الكتل النيابية س��واء لناحي��ة احلقائب 
املطلوب��ة أو ألعداده��ا، يب��دو الرئيس املكلف لتش��كيل 
احلكومة س��عد احلريري متفائالً جداً بتش��كيل س��ريع 
للحكومة اجلديدة، فقد اعتبر بعد ختام يوم املشاورات 
الطوي��ل مع الكتل النيابية ان��ه »كان هناك تعاون كبير 
بني اجلميع لتس��هيل تش��كيل احلكوم��ة، وكان اجلميع 
متوافقني على أن علينا التس��ريع في تش��كيلها بس��بب 
التحدي��ات اإلقليمي��ة واالقتصادي��ة الت��ي نواجهها في 
البلد. وال ش��ك في أن هدف اجلميع هو العمل لتحس��ني 

االقتصاد الوطني وتقوية مؤسسات الدولة«.
ويب��دو من كالم الرئيس س��عد احلري��ري أن هناك 
رغب��ة كبيرة م��ن كل الكت��ل ب��والدة س��ريعة للحكومة 
ملواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، وال س��يما على 

الصعيدين السياسي واالقتصادي.
وفي ه��ذا اإلطار ب��رزت حركة سياس��ية الفتة الى 
جانب التح��ركات القائمة لتش��كيل احلكومة اجلديدة، 
وهذه احلرك��ة يتزعمها »حزب الله« ويش��دد فيها على 
شعار مكافحة الفس��اد في إدارات الدولة والشأن العام 
الذي رفعه خالل االنتخابات النيابية. وفي هذا الصعيد 
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تشكيل الحكومة.. بين الصالحّيات وتوزيع الحقائب!
بقلم: وائل جنم
  أنه��ى الرئي��س املكلف تش��كيل احلكومة، س��عد 
احلريري، استش��اراته غير امللزمة لتش��كيل احلكومة 
بع��د أن اس��تمع إلى مطال��ب الكتل النيابي��ة والنواب 
املس��تقلني، وق��د كان��ت ه��ذه املطال��ب برمته��ا عالية 
الس��قف، وكثي��رة ومتش��عبة وتفتق��ر إل��ى الواقعي��ة 
واملوضوعي��ة وح��س املس��ؤولية في تق��دمي مصلحة 
وحت��ى  واحلزبي��ة  الفئوي��ة  املصال��ح  عل��ى  البل��د 
الش��خصية الضيق��ة في وق��ت يعاني في��ه لبنان من 
أزمات عل��ى مختلف املس��تويات، ويعيش في محيط 
ملته��ب ق��د تنفجر األوض��اع فيه في أي��ة حلظة، وهو 
بالطب��ع ما يحت��اج إلى مقارب��ات مس��ؤولة في ملف 

تأليف احلكومة.
ب��ادئ ذي بدء ال بّد من التذكير بأن االستش��ارات 
النيابي��ة الت��ي أجراه��ا الرئيس املكلف ليس��ت ملزمة 
له أثن��اء تق��دمي تش��كيلته احلكومية، ولك��ن ال بّد من 
توضي��ح مس��ألة، وه��ي أن الرئي��س املكل��ف ال ميلك 
أغلبي��ة مطلقة في املجلس النيابي تخّوله االس��تغناء 
ع��ن الكت��ل النيابي��ة، وبالتالي فهو محك��وم لها حتى 
يتمك��ن من نيل ثق��ة أغلبية أعضاء املجل��س النيابي، 
فض��الً ع��ن أن الظرف السياس��ي الذي نعيش��ه يدعو 
إلى تش��كيل حكومة موس��عة تتمثل فيها كل األطراف 
املشاركة في املجلس النيابي، وبالتالي فإن ذلك يعّقد 
املهمة أكثر بكثير من مس��ألة تشكيل حكومة منسجمة 

ولو بأغلبية طفيفة في املجلس.
من هن��ا تبرز حاج��ة الرئيس املكلف إلى إش��راك 
الق��وى السياس��ية الت��ي له��ا كت��ل نيابي��ة وازنة في 
احلكوم��ة حتى يحظ��ى بثقة نوابها ف��ي املجلس، وإال 
فإن��ه ق��د يكون أم��ام امتحان ع��دم نيل الثق��ة، ولذلك 
تلعب القوى السياس��ية دوراً مؤثراً في عملية تشكيل 
احلكوم��ة م��ن خ��الل ف��رض ش��روطها عل��ى الرئيس 
املكلّ��ف، وه��ذا يعكس ف��ي احلقيق��ة األزمة ف��ي بنية 
النظام السياس��ي القائم على التوافق وعلى ما ُيسّمى 
»امليثاقية«، حت��ى إن مكّونات صغيرة في البلد باتت 
تطال��ب بتمثيلها ف��ي احلكومة، وهو كم��ا قلنا يعكس 

ضعفاً وخلالً في بنية النظام السياسي.
األص��ل ف��ي األنظم��ة الدميقراطي��ة البرملانية أن 
يكلّ��ف رئي��س أكب��ر كتلة نيابي��ة بتش��كيل احلكومة، 
وله أن يتواصل مع القوى السياسية والكتل النيابية 
والتف��اوض معها وصوالً إلى أي اتفاق مع أية كتلة أو 
مجموع��ة كتل لتحقي��ق األغلبية املطلق��ة في املجلس 
وبذل��ك  للحكوم��ة،  املجل��س  ثق��ة  لضم��ان  النياب��ي 
تنطلق احلكومة وتعمل وتتح��ّول القوى والكتل التي 
لم تش��ارك فيه��ا إل��ى معارض��ة تراقبها وحتاس��بها 
عل��ى أي خل��ل أو تقصي��ر أو جت��اوز للقان��ون، وبذلك 
حُتمى مصال��ح املواطنني، ويكون مبدأ احملاس��بة هو 
األس��اس، وباملناس��بة هو أول خط��وة جّدية في ملف 
مكافح��ة الفس��اد إذا كانت القوى السياس��ية جميعها 

جادة في هذا املوضوع.
م��ا يج��ري الي��وم يختل��ف جذري��اً ع��ن قواع��د 
التج��اوز  م��ن  ن��وع  وه��و  البرملاني��ة،  الدميقراطي��ة 
املفض��وح واملكش��وف له��ذه األس��س، ويعكس حجم 
الق��وى  بع��ض  إن  إذ  األرض  عل��ى  الفعلي��ة  الق��وى 
بإمكانها إفس��اد كل احلياة السياس��ية، وضربها، بل 
وض��رب البلد إذا ل��م تكن األم��ور عل��ى مزاجها ووفق 

أهوائها السياس��ية. إذاً، نحن في احلقيقة لس��نا أمام 
نظ��ام دميقراطي برملاني. نحن أمام »بلطجة« تفرض 

ما تريد، وتفسد ما تريد.
بالرئي��س  حص��راً  احلكوم��ة  تألي��ف  صالحي��ة 
املكلف، وليس ألي طرف آخر، أو ش��خصية أخرى في 
النظام احلق في التدخل في عملية التأليف. لكل كتلة 

نيابي��ة أو قوة سياس��ية أن تطلب وترف��ع ما تريد من 
الش��روط واملطالب لدخول احلكوم��ة وإعطاء أصوات 
نوابها إل��ى احلكومة املؤّلفة، ولك��ن عندما يتجاوزها 
الرئي��س املكلف ويتمكن من احلصول على ثقة أغلبية 
الن��واب ألية تش��كيلة يتقّدم به��ا، فليس م��ن حق أي 
طرف أو جهة أن يفس��د هذا األمر، بل ميكنه أن يتحّول 

إل��ى معارض��ة تراق��ب وحتاس��ب احلكوم��ة على كل 
ش��اردة وواردة وعلى كل تفصيل، وبذلك يفّعل العمل 

وجتري األمور.
كما ليس ألي طرف أو ش��خصية في النظام احلق 
في حقائب وزارية خاصة أو عامة، فهذا من اختصاص 
الرئي��س املكلّف، واحلديث عن حص��ة وزارية لرئيس 
اجلمهورية، في احلقيق��ة، حديث خارج إطار املألوف 
دميقراطياً أو في أع��راف األنظمة البرملانية، فالرئيس 
هو احلكم بني املؤسس��ات، وهو ل��كل املواطنني. كذلك 
إن احلديث عن حص��ة لرئيس احلكومة أمر مرفوض، 
فاحلكومة مبجملها هي حكومته، وهو املسؤول األول 
عن سياس��تها وعن أدائها، فال يج��وز القول إن بعض 
الوزراء حصت��ه وبعض الوزراء اآلخرين ليس لهم به 

عالقة.
هذه األمور هي صالحيات الرئيس املكلّف حصراً، 
حتى لو كان احلديث يجري على حكومة موّس��عة، أو 
حكومة وحدة وطنية، وبالتالي فهو املسؤول عن ذلك 
أمام الرأي العام وأم��ام مواطنيه، وال يجوز بأي حال 
م��ن األح��وال التن��ازل عن ه��ذه الصالحي��ات، أو هذه 
احلق��وق حتت أي ظ��رف أو تأثي��ر، وإال ف��إن الرئيس 
املكلّ��ف عند ذل��ك يكون قد ارتك��ب مخالفة تضاف إلى 
م��ا ُيحكى عن تنازالت تؤثر في بني��ة البلد، وفي بنية 
نظام��ه السياس��ي، وال ميك��ن أن تنتج حل��والً منطقة 
وواقعية، بقدر ما تؤس��س إلشكاالت قد تنفجر في أية 

حلظة في املستقبل.{

من تشكيل الحكومة إلى رئاسة الجمهورية: 

صراع مسيحي متعّدد األشكال والوجوه
تش��هد الس��احة املس��يحية اليوم صراع��اً مفتوحاً، 
سواء على صعيد تش��كيل احلكومة، أو في إطار التمهيد 
ملعركة رئاس��ة اجلمهورية املقبلة. فق��د أدت االنتخابات 
النيابية األخيرة إلى فرز خريطة جديدة للقوى واألحزاب 
ف��ي  اللبناني��ة«  »الق��وات  جنح��ت  حي��ث  املس��يحية، 
احلصول على 15 مقع��داً نيابياً، ما جعلها القوة الثانية 
األقوى بع��د التيار الوطن��ي احلر، فيم��ا تراجعت حصة 
حزب الكتائ��ب اللبنانية الى ثالثة مقاعد، وتوزعت بقية 
املقاعد املس��يحية عل��ى »تيار امل��ردة« و»احلزب القومي 
السوري االجتماعي«، وعدد من الشخصيات املستقلة أو 
احلليفة حلركة أمل وحزب الله والرئيس جنيب ميقاتي. 
والتغيير احلاصل في خريطة التمثيل النيابي املسيحي 
زاد من حجم اخلالفات والتباينات بني القوى املسيحية، 
وخصوصاً على صعيد حصص هذه القوى في احلكومة 

اجلديدة أو حتديد الطرف األقوى سياسياً وشعبياً.
فم��ا أب��رز وجوه الص��راع عل��ى الصعيد املس��يحي 
الي��وم؟ وم��ا تأثير ه��ذا الص��راع على تش��كيل احلكومة 

املقبلة ومعركة رئاسة اجلمهورية؟
أشكال الصراع

بداي��ة كيف ب��رزت أش��كال الص��راع ووجوهه على 
الصعيد املسيحي بعد االنتخابات النيابية األخيرة؟

من��ذ اللحظة األول��ى النته��اء االنتخاب��ات النيابية 
والتق��دم الكبير عل��ى صعيد حصة »الق��وات اللبنانية«، 
برز التنافس املباشر بينها وبني بقية األطراف املسيحية، 

وال س��يما التي��ار الوطن��ي احلر. فق��د عمد »التي��ار« إلى 
جتمي��ع نواب��ه وحلفائه ف��ي تكت��ل جديد باس��م »تكتل 
لبنان القوي« وض��م 29 نائباً، رداً على حصول »القوات 
اللبناني��ة« على 15 مقعداً نيابياً، م��ع انه خرج عدد من 
أعضاء هذا التكتل لتشكيل كتلة خاصة بهم باسم »كتلة 
ضمانة اجلبل« برئاس��ة النائب طالل ارسالن. وباملقابل 
القوي��ة«.  اجلمهوري��ة  »تكت��ل  تكتله��ا  الق��وات  س��مَّت 
أم��ا »تي��ار امل��ردة«، فعم��د إل��ى التنس��يق م��ع ع��دد من 
الشخصيات اإلسالمية واملسيحية لتشكيل تكتل موسع 
باسم »التكتل الوطني«، ضم سبعة نواب، فيما بقي عدد 
نواب تكتل حزب الكتائب )ثالثة(. وأما احلزب السوري 
القومي االجتماعي الذي يضم ثالثة نواب مسيحيني فهو 
يح��رص على الهوية العلمانية القومية لتكتله وال يدخل 

في الصراع املباشر على الصعيد املسيحي.
وإضاف��ة إل��ى التس��ميات والتناف��س ف��ي تش��كيل 
وس��جاالت  مع��ارك  ش��هدنا  فق��د  النيابي��ة،  التكت��الت 
إعالمي��ة قاس��ية ب��ني ق��ادة ون��واب ومس��ؤولي كل من 
التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية، وال س��يما عش��ية 
البدء باالستشارات لتش��كيل احلكومة، إذ اتهم مسؤولو 
»الق��وات اللبناني��ة« رئيس ح��زب التي��ار الوزير جبران 
باس��يل بأن��ه يعم��ل من أج��ل ع��زل الق��وات أو إضعاف 
متثيله��ا، فيما نفى باس��يل هذه التهم وأك��د ان كل فريق 

يتمثل بحسب دوره وموقعه.
وقد عمد رئي��س حزب »الق��وات اللبنانية« الدكتور 
س��مير جعجع الى احلضور الى القص��ر اجلمهوري على 
رأس كتلته النيابية للمش��اركة في االستشارات لتسمية 
رئي��س احلكوم��ة، وكان هذا احلدث غي��ر املتعارف عليه 
محاول��ة لتأكي��د حضور ح��زب القوات وإيج��اد تواصل 
مباش��ر مع رئي��س اجلمهورية. كذلك أعل��ن نائب رئيس 
حزب القوات النائب ج��ورج عدوان أن حصة القوات في 
احلكوم��ة هي من حصة رئي��س اجلمهورية، وذلك لقطع 
الطري��ق أم��ام أخ��ذ رئي��س اجلمهورية حص��ة حكومية 
تض��اف الى حص��ة التيار، ولل��رد على املعلوم��ات التي 
تتح��دث ع��ن ع��دم إعط��اء القوات س��وى ث��الث وزارات 

أساسية في احلكومة اجلديدة.
»ان  ال��ى  اإلعالمي��ة  املعلوم��ات  بع��ض  وتش��ير 
الس��عودية تضغط على رئي��س احلكومة املكلف س��عد 
احلريري لتعزيز عالقته بالقوات اللبنانية على حس��اب 
العالقة مع التيار، وان اس��تقالة نادر احلريري كانت من 
ضمن اخلطوات املطلوبة س��عودياً من »تيار املستقبل«، 

لكون األخير هو املنسق األول مع التيار الوطني احلر«.
بني معركة احلكومة ورئاسة اجلمهورية

لك��ن م��ا تأثي��ر الص��راع ب��ني األط��راف املس��يحية 
عل��ى صعيد تش��كيل احلكوم��ة وكذل��ك معركة رئاس��ة 

اجلمهورية املقبلة؟

اشتداد الصراع بني األطراف والقوى املسيحية ترك 
أثره املباشر على استشارات تشكيل احلكومة، ف�»التيار 
الوطن��ي احل��ر« وحلفاؤه يعمل��ون للحص��ول على أكبر 
حص��ة حكومي��ة، إضاف��ة إل��ى حص��ة خاص��ة لرئي��س 
اجلمهوري��ة، وباملقاب��ل تطالب »الق��وات اللبنانية« بأن 
يك��ون له��ا 4 وزارات، بينه��ا وزارة س��يادية، فيما طالب 
»التكت��ل الوطني« ال��ذي يضم )تيار امل��ردة، مع عدد من 
النواب( بوزيرين )مس��لم ومسيحي(، وكل هذه املطالب 
تضع الرئيس املكلف س��عد احلري��ري أمام مهمة صعبة 
ف��ي كيفية التوفي��ق بني ه��ذه األطراف، في ظ��ل تخوف 
الق��وات من س��عي التيار الوطني لعزله��ا أو إبعادها عن 
احلكومة بحجة عدم القدرة على االستجابة ملطالبها. أما 
ح��زب الكتائب، فقد يعود إل��ى احلكومة اجلديدة بعد ان 
تولى س��ابقاً قيادة املعارضة، ولم يحسم رئيس احلزب 
النائ��ب س��امي اجلمّي��ل موقف��ه النهائ��ي من املش��اركة 

بانتظار ما سيعرض عليه.
ب��دأت مالمحه��ا خ��الل  الت��ي  األه��م  املعرك��ة  أم��ا 
االنتخاب��ات النيابي��ة، فه��ي معركة رئاس��ة اجلمهورية 
في ظ��ل تنافس عدد من املرش��حني األساس��يني في هذه 
املعركة ومنهم النائب السابق س��ليمان فرجنية، الوزير 
جب��ران باس��يل، الدكت��ور س��مير جعج��ع، النائب جان 

عبيد.
وق��د يكون صحيحاً أن املجل��س النيابي احلالي لن 
يتول��ى انتخاب الرئي��س املقبل إذا أكم��ل الرئيس العماد 
ميش��ال عون عه��ده بالكام��ل، لكن حتديد حج��م القوى 
املسيحية وس��عي كل طرف لتشكيل تكتل واسع يساهم 
ف��ي دعم��ه للوصول إل��ى رئاس��ة اجلمهوري��ة، أدى الى 

ازدياد التنافس بني معظم األطراف املسيحية.
وقد جنح رئي��س حزب الق��وات اللبناني��ة الدكتور 
س��مير جعجع في اثبات ان القوة الش��عبية والسياسية 
للق��وات ل��م تعد محص��ورة في منطق��ة لبناني��ة، بل هي 
ممتدة ال��ى كل املناطق. باملقابل، يس��عى الوزير جبران 
باس��يل إلع��ادة ترتي��ب عالقاته م��ع الرئي��س نبيه بري 
وحركة أمل، في حني أن النائب السابق سليمان فرجنية 
يتح��رك بهدوء لتعزي��ز عالقاته مع األطراف األساس��ية 
في الش��مال وعلى الصعيد السياس��ي كي يكون املرشح 
األق��وى في االنتخابات الرئاس��ية املقبلة. كذلك إن عودة 
النائ��ب جان عبيد ال��ى البرمل��ان حليف��اً للرئيس جنيب 
ميقات��ي ستس��هم في إعادة طرح اس��مه مجدداً مرش��حاً 

لرئاسة اجلمهورية.
إذن، الص��راع على الصعيد املس��يحي س��يزداد في 
املرحل��ة املقبل��ة ان جله��ة تش��كيل احلكوم��ة أو املعركة 
الرئاس��ية، واأليام املقبلة ستحدد قوة كل طرف سياسياً 

وشعبياً.{
قاسم قصير

ماكرون: تدخلنا ضد احتجاز الحريري بالسعودية 
جّنب لبنان حربًا

ق��ال الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون إنه ل��و لم تتدخل بالده ف��ي أزمة احتجاز 
رئيس الوزراء اللبناني س��عد احلريري في الس��عودية، لرمبا كانت هناك حرب اآلن في 

لبنان.
وأض��اف ماك��رون في حدي��ث لقناة »ب��ي أف أم تي في« ع��ن دبلوماس��ية بالده، أن 
توجهه إلى الرياض إلقناع ولي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان بحل أزمة احلريري، 

جعل لبنان يخرج من أزمة خطيرة.
وأوضح أنه »لو لم تكن كلمتنا مسموعة لرمبا كانت هناك حرب في لبنان في الوقت 
الذي نتحدث فيه اآلن، هذه هي الدبلوماس��ية الفرنس��ية، وهذا هو منهجنا وهو ما حدث 
حني ذهبت إلى الرياض للقاء ولي العهد الس��عودي ودعوت احلريري إلى فرنس��ا، وهو 
م��ا جعل لبن��ان يخرج من أزمة خطي��رة.. أذكر بأن رئي��س ال��وزراء مت التحفظ عليه في 

الرياض ألسابيع«.
وقّدم احلريري يوم 4 تش��رين الثاني املاضي اس��تقالته بشكل مفاجئ من الرياض، 
واته��م حزب الله وإيران »بالس��يطرة« على لبنان، وبقي ألس��بوعني في الرياض وس��ط 

ظروف غامضة، ليغادرها إلى باريس ومنها إلى بيروت، إثر وساطة فرنسية.
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إسرائيل تحتجز سفينة الحرّية وتقودها لميناء أسدود
س��يطرت ق��وارب حربي��ة إس��رائيلية على س��فينة 
احلري��ة وكس��ر احلصار الت��ي أبح��رت من قط��اع غزة، 
واقتادته��ا إل��ى ميناء أس��دود. وُتقّل الس��فينة ع��دداً من 
الطلب��ة واملرض��ى والعالقني احملرومني من الس��فر جراء 

تشديد احلصار وإغالق املعابر.
وهذه الرحلة التي يقودها نش��طاء فلسطينيون هي 
األولى لكسر احلصار املفروض على القطاع منذ 12 عاماً، 
وترافق س��فينة احلري��ة مراكب ُت�قل صحفي��ني وطواقم 
طبّي��ة. وق��ال مراس��لون إن ق��وارب حربي��ة إس��رائيلية 
طوق��ت س��فينة احلري��ة وكس��ر احلص��ار الت��ي أبحرت 
م��ن قطاع غ��زة، وأطلقت الن��ار في محيطه��ا وضايقتها، 
وه��ددت بإجراءات أكث��ر عنفاً ضده��ا، ث��م اقتادتها إلى 

ميناء أسدود.
م��ن جهته، ق��ال املتح��دث اإلعالم��ي باس��م الهيئة 
أب��و  أده��م  الوطني��ة لكس��ر احلص��ار وإع��ادة اإلعم��ار 
س��لمّية -في مؤمتر صحف��ي بغ��زة- إن االتصال انقطع 
مع س��فينة احلري��ة بعد محاصرته��ا من أربع��ة زوارق 
حربية إس��رائيلية على بعد نح��و 14 ميالً بحرياً. وحّمل 

أبو س��لمية اجلانب اإلس��رائيلي املس��ؤولية الكاملة عن 
أرواح املشاركني على منت الس��فينة، كما دعا املؤسسات 

الدولية لتوفير احلماية الالزمة لهم. وأعلن أن الس��فينة 
جت��اوزت 14 ميالً بحرياً قبل أن تس��يطر عليها البحرية 
اإلسرائيلية، وقال إن س��لطات االحتالل اعتقلت 17 ممن 

كانوا على منت السفينة.
وتقول الهيئة الوطنية العليا ملسيرة العودة وكسر 
احلص��ار -وهي اجله��ة املس��ّيرة للق��ارب- إن الفعالية 
ته��دف إل��ى إكمال مس��يرة س��فينة مرمرة التركي��ة التي 
هاجمتها قوات إسرائيلية في 31 أيار 2010 لدى اقترابها 
من ش��واطئ قطاع غ��زة، وأطلقت النار عل��ى املتضامنني 

املوجودي��ن على متنها مما أس��فر عن استش��هاد عش��رة 
ناشطني أتراك.

وأفاد مراسون بأن إسرائيل أفرجت عّمن كانوا على 
منت س��فينة كس��ر احلصار التي أبحرت من قطاع غزة إال 
واحداً منهم. وكان اجليش اإلس��رائيلي ق��د أفاد في وقت 
س��ابق بأن��ه قدم الع��الج للمصاب��ني على منت الس��فينة 
بع��د اقتيادها إلى أس��دود. وأقلت »س��فينة احلرية« 18 
ش��خصاً غالبيتهم طلب��ة ومرضى وعالق��ون محرومون 
من السفر جراء تشديد حصار غزة وإغالق املعابر. وهذه 
الرحل��ة التي يقودها ناش��طون فلس��طينيون هي األولى 

لكسر احلصار املفروض على القطاع منذ 12 عاماً.
تعامل االحتالل

وقال مراس��لون بغزة إن الناش��طني الفلس��طينيني 
املف��رج عنهم وصل��وا إلى غزة، وأش��اروا إل��ى أن املفرج 
عنه��م قالوا إن قوات االحتالل اس��تجوبت جميع من كان 
في س��فينة احلري��ة، وطرح��ت عليهم أس��ئلة م��ن قبيل 
م��ن يقف وراء الرحل��ة، ومن ميّولها ومن ق��ام بإجراءات 

الرحلة.
وأك��د الناش��طون أنه��م كانوا يري��دون الس��فر إلى 
خارج قط��اع غزة لقض��اء حوائجهم اإلنس��انية، س��واء 
الطلبة ملتابعة دراس��تهم أو املرضى لتقلي العالج، وذلك 
بالنظر حملدودية اإلمكانات في القطاع احملاصر، وأضاف 
الناشطون أن ضباط املخابرات اإلسرائيلية رفضوا طلب 

بعض الناشطني عدم إرجاعهم إلى القطاع.
وقال الضباط اإلس��رائيليون للناشطني: »إذا أردمت 
االحتج��اج فاحتج��وا ض��د حرك��ة حم��اس والس��لطات 

املصرية لكي تفتح معبر رفح«.
وقال املتحدث باسم الهيئة الوطنية لكسر احلصار 
إن القرصنة اإلس��رائيلية لن توقف الهيئة التي س��تطلق 

رحلة جديدة لكسر احلصار قريباً.{

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق بالعودة لتفاهمات 
وقف إطالق النار مع إسرائيل في قطاع غزة

أعلنت حركة املقاومة اإلس��المية »حم��اس« في قطاع 
غزة، صباح يوم األربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إس��رائيل 
عبر وس��اطات، يقضي بالعودة إل��ى تفاهمات وقف إطالق 
الن��ار املعم��ول به��ا منذ انته��اء احل��رب اإلس��رائيلية على 

القطاع عام 2014.
وق��ال خلي��ل احلية عض��و املكت��ب السياس��ي حلركة 
»حم��اس« ف��ي بي��ان مقتض��ب صب��اح األربع��اء: »بع��د 
أن جنح��ت املقاوم��ة بص��د الع��دوان ومن��ع تغيي��ر قواعد 
االش��تباك، تدخلت العديد من الوس��اطات خالل الساعات 
املاضي��ة، ومت التوصل إل��ى توافق بالعودة إل��ى تفاهمات 
وقف إطالق النار في قطاع غزة، والتزام فصائل املقاومة ما 
الت��زم االحتالل بها«. ولم يعط احلي��ة مزيداً من التفاصيل 

حول طبيعة الوساطات، ومحتوى التفاهمات.
كم��ا لم تؤكد إس��رائيل من جانبها نبأ التوصل إلى اتفاق وقف إط��الق النار، ولم تصدر رداً فورياً 

على ما أعلنته حماس.
وأف��اد مراس��ل وكالة األناضول ف��ي غزة أن هدوءاً حذراً يس��ود القطاع، حيث لم تس��مع أصوات 

االنفجارات الناجمة عن الغارات اإلسرائيلية.
ومنذ صباح الثالثاء، يس��ود التوتر قطاع غزة، فقد قصفت إسرائيل عشرات األهداف في القطاع، 
وف��ق املتحدث باس��م اجليش اإلس��رائيلي، كما قالت حركتا اجلهاد اإلس��المي وحم��اس إنهما قصفتا 
املواق��ع والبل��دات اإلس��رائيلية احملاذية للقطاع بعش��رات القذائ��ف الصاروخية، رداً عل��ى »اجلرائم 

اإلسرائيلية بحق الفلسطينيني«.
وتأت��ي هذه التطورات إثر مقت��ل أربعة فلس��طينيني وإصابة آخر ينتمون إل��ى حركتي »حماس 

واجلهاد اإلسالمي«، جراء قصف إسرائيلي ملواقع فلسطينية.{

طائرات غزة الورقّية الحارقة
خسائر بالماليين للمزارعين اإلسرائيليين

هدوء حذر في غزة
بعد يوم من تبادل القصف

ذكرت القن��اة الثانية اإلس��رائيلية يوم األحد، 
أن املتظاهرين الفلس��طينيني في غ��زة أطلقوا نحو 
300 طائ��رة ورقي��ة حارقة من��ذ بداي��ة تظاهرات 

مسيرة العودة نهاية شهر آذار املاضي.
بع��ض  أش��علتها  الت��ي  احلرائ��ق  وس��ببت 
املزارع��ني  ل��دى  خس��ائر  الورقي��ة  الطائ��رات 
اإلس��رائيليني، وصل��ت إل��ى عش��رات املالي��ني من 
الش��واقل )ال��دوالر يس��اوي 3.5 ش��يقل تقريباً(، 

لكنها لم تذكر قيمة محددة للخسائر. 
عل��ى  اإلس��رائيلية  الثاني��ة  القن��اة  وأطلق��ت 
الظاهرة اس��م »إره��اب الطائرات الورقي��ة«، فيما 
وصفته��ا ب�»ح��رب االس��تنزاف املتواصل��ة عل��ى 

جانبي السياج احمليط بقطاع غزة«.
وس��ببت الطائ��رات الورقية مبئ��ة حريق في 
املس��توطنات املقامة ف��ي محيط قطاع غ��زة، منها 

عشرون حريقاً في األسبوع املاضي فقط. 
املطاف��ئ  ق��وات  إن  الثاني��ة  القن��اة  وقال��ت 
واملزارع��ني اإلس��رائيليني يعانون بش��دة بس��بب 

انتشار احلرائق، وعدم قدرتهم السيطرة عليها. 

يس��ود قطاع غزة ه��دوء حذر، 
فج��ر  الرابع��ة  الس��اعة  عن��د  ب��دأ 
األربعاء، بعد مرور أربع وعش��رين 
اإلس��رائيلي  الع��دوان  م��ن  س��اعة 
على مواقع للمقاومة، ورد الفصائل 
بإطالق رش��قات م��ن قذائف الهاون 
والصواري��خ احمللي��ة الصن��ع على 

مستوطنات غالف غزة.
املقاوم��ة  م��ن  كل  وحافظ��ت 
ودول��ة االحت��الل عل��ى محدودي��ة 
ف��ي  اإلصاب��ات  وجتّن��ب  القص��ف 
صفوف الطرف اآلخ��ر، ما يعني أن 

جولة التصعيد كانت من اجلهة الفلس��طينية ملنع فرض 
واقع جديد على القطاع، ومن جهة االحتالل للسعي وراء 

فرض واقع العدوان من دون رد، وهو ما لم ينجح.
وأعل��ن عض��و املكت��ب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية »حم��اس«، خلي��ل احلي��ة، فج��ر األربع��اء، 
التوص��ل إلى توافق عل��ى العودة إلى تفاهم��ات التهدئة 

مع االحتالل اإلسرائيلي.
وق��ال احلي��ة، ف��ي تصري��ح إن��ه »بع��د أن جنحت 
املقاوم��ة في صد العدوان ومنع تغيير قواعد االش��تباك، 
تدخلت العديد من الوس��اطات خالل الساعات املاضية، 
ومت التوصل إلى توافق عل��ى العودة إلى تفاهمات وقف 
إط��الق النار في قطاع غزة«. وش��دد نائ��ب رئيس حركة 
»حماس« في غزة على الت��زام فصائل املقاومة باألمر إذا 

ما التزم االحتالل به.
وال ت��زال طائ��رات االس��تطالع الت��ي يطل��ق عليه��ا 
الفلس��طينيون اس��م »الزنانة« تراقب األجواء في س��ماء 
القطاع، وفي ذات السياق أبقت املقاومة على جهوزيتها.

وبدأت مصر مبكراً، اتصاالتها مع الفصائل وإسرائيل 
لوق��ف الصواري��خ والع��دوان على غ��زة، وح��ددت وقتاً 
للبدء في سريان التهدئة وفق تفاهمات 2014، منتصف 

ليل الثالثاء - األربعاء، بانتظار أن يستمر الهدوء.
االس��تخبارات  ش��ؤون  وزي��ر  نف��ي  املقاب��ل،  ف��ي 
اإلس��رائيلية، يس��رائيل كات��س، ف��ي حديث م��ع اإلذاعة 
اإلس��رائيلية، صب��اح األربع��اء، التوّص��ل إل��ى اتفاق أو 

تفاهمات لوقف إطالق النار عبر طرف ثالث.
وحّمل كاتس حركة »اجلهاد اإلس��المي« املسؤولية 
ع��ن دورة التصعي��د، معتبراً أّن »حم��اس« اجنّرت وراء 
»اجلهاد اإلس��المي« التي تعمل، حس��ب ادعائه، بتمويل 

وتوجيه إيرانيني.
وقال كاتس إّن »اجليش )اإلس��رائيلي( اس��تهدف، 
يوم الثالثاء، مواقع ذات أهمي��ة نوعية«، مهّدداً أّنه »في 

بحث��ت  ق��د  اإلس��رائيلية  احلكوم��ة  وكان��ت 
املزارع��ني  إمكاني��ة تعوي��ض  املاض��ي  األس��بوع 
اإلس��رائيليني في محيط قطاع غ��زة مقابل قيامهم 
بحصد محاصيلهم بشكل مبكر خوفاً من تعرضها 

للحرق. 
وتقدر قيمة التعويض��ات املطروحة مبليوني 
ش��يقل )560 ال��ف دوالر تقريباً( عن مس��احة 40 

ألف دومن مزروعة قمحاً وشعيراً. 
وذك��رت صحيف��ة معاري��ف أن مبل��غ س��تني 
ش��يقالً )17 دوالراً تقريباً( س��يخصص لكل دومن 
يت��م حص��اد احملص��ول في��ه حت��ى العاش��ر م��ن 
حزيران 2018.  وستشمل التعويضات للمزارعني 
اإلس��رائيليني الذي��ن تبع��د حقولهم حتى س��بعة 

كيلومترات عن السياج احمليط بالقطاع. 
وبدأ الفلسطينيون في استخدام هذا األسلوب، 
بع��د أيام م��ن بدء مس��يرات الع��ودة ف��ي 30 آذار 
املاض��ي، حيث يطلقون طائرات ورقية، محّملة في 
نهايتها بفتيل مشتعل، قبل أن يدعوها تسقط على 

احلقول احملاذية للسياج احلدودي.{
ح��ال اس��تمرار التصعيد، ل��ن نترّدد في اعتماد سياس��ة 
متش��ددة لضمان تنفيذ اخلطوط احلم��راء التي وضعها 

الكابينت األمني والسياسي اإلسرائيلي«.
وقبي��ل التهدئة، اس��تهدفت طائ��رات االحتالل عدة 
مواق��ع للمقاومة ف��ي مناطق مختلفة م��ن القطاع، ورّدت 
املقاوم��ة بإط��الق عش��رات الصواري��خ عل��ى األراض��ي 

احملتلة، في حدود ما ُيعرف بغالف غزة.
واس��تهدف االحتالل موقع اجلدار التدريبي ش��مال 
القطاع بع��دة صواريخ، إضافة إلى منش��أة جتارية في 

حي الزيتون جنوبي مدينة غزة بصاروخني.
وأغار الطي��ران احلربي على موق��ع البحرية غربي 
مدينة خ��ان يونس جن��وب القطاع، وف��ي منطقة قريبة 
اس��تهدفت الصواريخ ميناء املدين��ة اجلديد الذي يجري 

العمل عليه.
وقصفت طائ��رات االحتالل موق��ع اليرموك في حي 
الش��جاعية ش��رق غ��زة بصاروخني، إضافة إل��ى مواقع 
أخرى. ودخلت، في الس��اعات األخي��رة، فصائل جديدة 

إلى دائرة القصف من غزة على األراضي احملتلة.
وكان الذراع��ان العس��كريان حلركت��ي »حم��اس« 
و»اجلهاد اإلسالمي« أعلنا في وقت سابق، مسؤوليتهما 
املش��تركة عن قصف املواقع العس��كرية واملس��توطنات 
اإلس��رائيلية ف��ي محي��ط قطاع غ��زة بعش��رات القذائف 

الصاروخية، على مدار يوم الثالثاء.
وقالت »كتائب القسام« و»سرايا القدس«، في بيان 
مش��ترك، إّن ذلك يأت��ي »رداً عل��ى العدوان اإلس��رائيلي 
وجرائمه بحق الش��عب الفلسطيني ومقاوميه، التي كان 
آخرها اس��تهداف مواقع س��رايا القدس وكتائب القسام، 
ما أدى إل��ى ارتقاء عدد من املقاوم��ني داخل هذه املواقع، 
إضافة إلى جرائم احلرب التي ميارس��ها االحتالل يومياً 
بح��ق املش��اركني في مس��يرات العودة على ط��ول قطاع 

غزة«.{
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إطالق 27 قذيفة هاون من غزة باتجاه األراضي المحتلة
قالت وس��ائل إعالم إس��رائيلية ي��وم الثالثاء، إن 
27 قذيفة هاون س��قطت في مستوطنات محيط قطاع 

غزة.
وأكدت صحيفة »معاريف« أن »عدداً من أصوات 
الصواري��خ ُس��مع ف��ي مس��توطنة مجل��س أش��كول 
اإلقليم��ي، وُعث��ر عل��ى بقايا ص��اروخ س��قط بالقرب 

من روضة«، مش��يرة إلى أن »اجليش اإلس��رائيلي رد 
بإطالق نيرانه املدفعية باجتاه القطاع«.

»تقدي��رات  أن  اإلس��رائيلية  الصحيف��ة  وذك��رت 
اجلي��ش اإلس��رائيلي تش��ير إل��ى أن حرك��ة اجله��اد 
القذائ��ف  إط��الق  عملي��ة  وراء  تق��ف  اإلس��المي 
الصاروخية، على خلفية االنتقام لثالثة من عناصرها 

قتلوا بالنيران اإلسرائيلية في األيام األخيرة«.
ولفت��ت إل��ى أن��ه »س��قط صاروخان آخ��ران في 
مناط��ق مفتوحة في كيبوتس��ات في أش��كول، مؤكدة 
أن��ه »يب��دو أن معظم الصواريخ الت��ي أطلقت من غزة 
كان��ت قذائف هاون«، مضيف��ة أن »أصوات انفجارات 
ضخم��ة هزت غ��زة، نتيج��ة اعتراض منظوم��ة القبة 

احلديدية اإلسرائيلية لعدد من هذه القذائف«.
من جهته��ا، أف��ادت صحيف��ة »إس��رائيل اليوم« 
بأنه جرى إطالق عش��رات اإلنذارات في عدد كبير من 
التجمع��ات االس��تيطانية في محيط غ��زة بعد إطالق 
27 قذيفة هاون، مش��ددة على أن »عملية اإلطالق هي 

األقسى منذ حرب 2014«.
ونقلت الصحيفة عن وزير االتصاالت اإلسرائيلي 
أي��وب قرا قوله، إن »وابل الصواريخ جتاه التجمعات 

املتاخم��ة لقط��اع غزة، ه��و تصعيد خطي��ر لألوضاع 
املتقلبة جداً حتى هذه اللحظة«، كما نقلت عن الرئيس 
السابق ملجلس أشكول اإلقليمي حاييم يلني، الذي أكد 
أن »هجمات قذائف الهاون على إس��رائيل، تس��تدعي 
من احلكومة اإلس��رائيلية الرد على دوافع إطالق النار 

ووقفه متاماً«.
وفي الس��ياق ذاته، أكد موقع صحيفة »يديعوت 
أحرن��وت«، أنه ل��م تقع أي إصاب��ات أو أضرار نتيجة 
القذائ��ف التي س��قطت من قط��اع غ��زة«، موضحاً أن 
قذيفتني س��قطتا داخل املستوطنات اإلسرائيلية، فيما 
س��مع أص��وات 25 انفج��اراً نتيجة إط��الق صواريخ 

القبة احلديدية.
كما أفاد املوقع، أن »صافرات اإلنذار دّوت في عدة 
مناطق إس��رائيلية محاذية لقطاع غ��زة، وهي مناطق 

شاعر هنيغيف وأشكول وسدوت النقب«.
يش��ار إلى أن قوات االحتالل اإلس��رائيلي قصفت 
خالل األيام األخيرة »مراصد« للمقاومة الفلس��طينية 
في قطاع غزة، أس��فرت عن استش��هاد أربعة مقاومني 
من اجلناح��ني العس��كري حلركتي حم��اس واجلهاد 

اإلسالمي.{

أن يراقب نفس��ه وهو يعلم أن هناك أجهزة أمنية فلس��طينية وصهيونية 
تراقب��ه وتتب��ع أخباره ونش��اطاته. ثم فتحت للناس أبواب التس��هيالت 
املالية البنكية، لتصبح نس��بة كبيرة من الناس مدانة للمصارف، وعليها 
أن تفك��ر دائماً في كيفية تس��ديد األقس��اط، وف��ي كيفية برمج��ة النفقات 
الش��هرية حتى تتمكن من شراء رغيف اخلبز. وماذا نتوقع بعد أن ترتبط 

لقمة خبز الناس بإرادة العدو؟
ف��ي املقاب��ل، كان من الض��روري أن يش��عر الناس بنوع م��ن النعمة 
والنغنغ��ة مقارنة بقطاع غزة. فتح��ت الدول األوروبي��ة يدها للمنظمات 
غير احلكومية ووظفت آالف الناس، وقامت بتمويل مشاريع عديدة، منها 
خدماتية ومنها إنتاجية أنعش��ت بعض الن��اس. وكذلك فعل األمريكيون 

عبر مؤسسة »يو أس إيد«.
أخ��ذ الناس في الضف��ة الغربية يأكلون الك��ت كات، في الوقت الذي 
ال يج��د في��ه أهل غ��زة الزعت��ر والزيت��ون. فهل تع��ود للناس ف��ي الضفة 
مس��ؤولياتهم الوطني��ة، ويضحون بثقافة اس��تهالكية تط��ورت لديهم؟ 
تطورت في الضفة ثقافة اس��تهالكية تغذت عل��ى الثقافة الوطنية، وحل 
الهّم الش��خصي لدى قطاع واس��ع من الناس محل الهم الوطني. صحيح 
أن الن��اس ف��ي الضفة يدرك��ون صعوبة األوض��اع في غزة، لك��ن أغلبهم 

يكتفون بالتعبير عن األسى واحلزن ملا آلت إليه األمور.
ولهذا، تصمت الضفة الغربية، وأنا واثق من أن غيري سيقدم أسباباً 
أخرى متكاملة مع التي طرحتها. تعيش الضفة مأساة وطنية، لكن ثقافة 
االس��تهالك والتره��ل هي الس��ائدة اآلن، وال مفر س��تتغير. إمن��ا ال أمل في 

التغيير ما دامت القيادة األوسلوية متسلطة على الشعب.{

اتصل��ت ب��ي إحداهن، وهي عل��ى درجة عالي��ة من الثقاف��ة والعلم، 
تسألني عن سّر صمت الضفة الغربية بشأن حق العودة ومسيراته التي 
جتري في قطاع غزة. قالت إن غزة تعاني بش��دة من ضيق املعيشة الذي 
يفرضه احلصار، والضفة الغربية تعاني بطريقة مختلفة، على الرغم من 
سعة املعيشة مقارنة بغزة، فلماذا تتحرك غزة بكل قوة وعنفوان والتزام 
وإص��رار، بينما ال تتحرك الضف��ة الغربية إال بالنزر اليس��ير وعند بعض 
نق��اط التماس؟ وجدلّيتها تقول إن هناك من األس��باب م��ا يكفي ليتحرك 
الناس بالضفة الغربية دفاعاً عن حقوق الش��عب الفلس��طيني.. وأرادت 

إجابة موجزة ومركزة.
واجلواب هو أن جهات عدة، على رأسها السلطة الفلسطينية والكيان 
الصهيوني والواليات املتحدة، عملت منذ قيام الس��لطة الفلسطينية على 
ه��دم وتدمير الثقافة الوطنية الفلس��طينية واملنظوم��ة القيمية األخالقية 
للش��عب الفلس��طيني في قطاع غ��زة والضف��ة الغربية، وق��د جنحت في 
الضف��ة الغربية، لكن إفالت غزة من قبضة الس��لطة جّناه��ا إلى حّد كبير 
م��ن التخري��ب. الثقافة الوطنية ما زالت ملموس��ة بش��كل كبي��ر في غزة، 
ومعها يتوفر الش��عور باملس��ؤولية الوطنية وااللتزام، لك��ن هذه الثقافة 
ذوت بص��ورة خطيرة في الضفة الغربي��ة، فخف تفاعل الناس إجماالً مع 
الوقائ��ع التي تس��تلزم رّص الصفوف. وقعت ثالث ح��روب متتالية ضد 
غ��زة، واكبها قتل جماعي ودمار هائل، لكن تفاعل ش��عوب أخرى مع غزة 
كان أكث��ر م��ن تفاعل الضفة الغربي��ة، وغزة حُتاصر على مدى س��نوات، 
وأناس��ها يعيش��ون مرارة احلي��اة وقس��وتها، ولكن الضف��ة الغربية في 

حالة ركود.
عمل��ت مختل��ف الق��وى املش��ار إليه��ا بوس��ائل متعددة عل��ى تدمير 
نفس��يات الن��اس الوطنية، خاص��ة في الضف��ة الغربي��ة، وإبعادهم عن 
الهموم الوطنية. ومن هذه اآلليات سياسة الفساد واإلفساد التي اتبعتها 
الس��لطة، التي ما زالت موضع انتقادات مس��تمرة منذ قيام السلطة حتى 
اآلن. ومن أراد أن يخّرب مجتمعاً، فما عليه إال أن يضرب نس��يجني، وهما 

االجتماعي واألخالقي. مهمة الفس��اد هي قي��ادة الناس نحو انتهاك القيم 
والقوان��ني واألع��راف الوطني��ة، وتطوي��ر ثقاف��ة الفهلوة الت��ي تتمّيز في 
العمل على انتزاع ما يتمكن الش��خص من اآلخرين ظلماً وبهتاناً، دون أن 
تالحقه املس��ؤولية القانونية. وإذا كان رب البيت فاس��داً فإن علينا توقع 
ميل اآلخرين نحو الفس��اد، ولس��ان حال األش��خاص يقول إن��ه إذا كانت 
األرض مليئ��ة باللصوص، فلماذا ال أصبح أنا لصاً وأريح نفس��ي من هّم 
العمل واإلنتاج؟ انتش��ر الفساد بصورة واس��عة على املستوى الرسمي، 
فأخذ املس��توى الش��عبي يقلد قياداته التي زعمت أنه��ا وطنية. ومع هذا 
الفس��اد انتش��رت ثقافة الزعرنة، وه��ي العربدة عل��ى اآلخرين وإرعابهم 
وإرهابهم وابتزازهم، وهذه ثقافة انتشرت في مختلف القرى واملدن، وما 
زالت مستمرة حتى اآلن. وبسبب اعتداءاتهم املتكررة على الناس، أصبح 
العديد من الزعران أثرياء وأصحاب كلمة في املجتمع وفي عالم االقتصاد 

الداخلي.
ومت��ت الهجمة على النظ��ام التعليمي لكي يغّي��ب البعد الوطني عن 
التدريس، ويش��ّوه التاري��خ والفكرة الديني��ة إرض��اء للصهاينة وتلبية 
للشروط األوروبية واألمريكية. أهل الغرب الذين أقاموا الكيان الصهيوني 
وش��ّردوا شعبناً هم الذين حتكموا على مدى السنني مبناهجنا التعليمية 
وبرامجنا اإلعالمي��ة، وحتى بالكثير من قوانيننا، وعملوا على اس��تبعاد 

األفكار الوطنية وااللتزام الوطني عن هذه املناج.
أم��ا اآللي��ة األكث��ر جناعة ف��ي س��لب إرادة الن��اس، فتمثل��ت بضرب 
اطمئنان الناس ألحوالهم املعيشية وأوضاعهم املالية. لقد ربطت السلطة 
الفلسطينية، وبتش��جيع من الصهاينة واألمريكيني، لقمة خبز جزء كبير 
م��ن الناس بالرواتب، التي كان��ت أموالها تأتي بداية م��ن اخلارج، وذلك 
لك��ي ينتب��ه املوظف��ون إلى م��ا يقول��ون وما يفعل��ون، ف��ال يعارضون أو 
ينش��طون في مجاالت ال يرضى عنه��ا الصهاينة. أي كان على كل موظف 

لماذا تصمت الضفة الغربية رغم سقوط عشرات الشهداء وآالف المصابين؟
بقلم: عبد الستار قاسم 

تضامنًا مع فلسطين.. آالف األحذية
أمام مقّر مجلس االتحاد األوروبي ببروكسل

وضع نشطاء، يوم االثنني، آالف األحذية أمام 
مق��ر مجلس االحت��اد األوروبي، للف��ت األنظار إلى 
معاناة الفلسطينيني في ظل االحتالل االسرائيلي.

وجاءت احلرك��ة الالفتة أثناء انعقاد اجتماع 
وزراء خارجي��ة االحت��اد، حي��ث وضع النش��طاء 
أرس��لها  األحذي��ة  م��ن  زوج  و500  آالف  أربع��ة 
متبرع��ون من مختلف أنح��اء أوروب��ا، أمام مبنى 
ف��ي مي��دان »ج��ان راي«، بالعاصم��ة  املجل��س، 

البلجيكية بروكسل.
وأفاد مراس��ل األناض��ول بأّن املش��اركني في 
الوقف��ة الت��ي حملت عن��وان »حياة الفلس��طينيني 
مهم��ة«، دعوا قادة االحت��اد األوروبي، إلى »وضع 
حّد لظلم الدولة االس��رائيلية، وحماية حق احلياة 

للفلسطينيني«.

كما وجه الناش��طون دعوة ملقاطعة إسرائيل 
على خلفية ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.

الناش��ط  ق��ال  إعالمي��ة،  تصريح��ات  وف��ي 
كريس��توف س��كوت، من منظم��ة »أف��از« املدنية، 
صاحب��ة املب��ادرة: »هن��اك رس��الة واضح��ة م��ن 
املواطن��ني في عم��وم أوروبا حلكوماتن��ا، أال وهي 
أن حياة الفلس��طينيني مهمة لنا، وينبغي أن تكون 

كذلك بالنسبة إليكم أيضاً«.
ووص��ف س��كوت م��ا يح��دث ف��ي فلس��طني 
ب�»األبارتايد احلديث« في إشارة إلى نظام الفصل 

العنصري الذي كان سائداً في جنوب إفريقيا.
ووف��ق معطي��ات األمم املتح��دة، قت��ل 4500 
فلس��طيني في ظل االحتالل اإلسرائيلي، منذ حرب 

غزة عام 2008.{

حماس: ال مفاوضات مع االحتالل بشأن األسرى
نف��ت حرك��ة املقاومة اإلس��المية )حم��اس( يوم الس��بت وجود أي��ة مفاوضات م��ع احلكومة 
اإلس��رائيلية بشأن صفقة تبادل أس��رى جديدة. وقال عضو املكتب السياسي للحركة خليل احلّية 
ف��ي بي��ان له: »ننفي م��ا تردده بعض وس��ائل اإلعالم عن وج��ود مفاوضات لصفقة تبادل أس��رى 
جدي��دة«. وأض��اف احلية: »هذه األنباء تأتي في س��ياق محاوالت قيادة االحت��الل خداع اجلمهور 
اإلس��رائيلي«، وكان��ت تقارير إس��رائيلية ق��د حتدثت مؤخراً عن س��عي حكومة بنيام��ني ننت ياهو 

الستعادة إسرائيليني محتجزين بغزة منذ عام 2014.
وقد صرح ننت ياهو في نيس��ان املاضي بأن حكومته »تبذل جهوداً دبلوماسية خفية من أجل 
اس��تعادة اإلس��رائيليني احملتجزين ف��ي غزة«. وفي املقاب��ل كان رئيس املكتب السياس��ي حلماس 
إس��ماعيل هنّي��ة قد أعلن في الش��هر نفس��ه اس��تعداد حركته إلج��راء مفاوضات غير مباش��رة مع 

إسرائيل من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل األسرى.
لكن مراقبني فلسطينيني قالوا حينها إن تصريحات هنّية -التي قيلت في مناسبة يوم األسير 
الفلس��طيني ال��ذي يواف��ق يوم 17 نيس��ان من كل ع��ام- جاءت في س��ياق تأكي��د مواقف حماس 
الس��ابقة جتاه قضية األس��رى، وحرصها على حتريرهم من الس��جون اإلس��رائيلية، وال تشير إلى 

وجود أية مفاوضات حول صفقة محتملة.
يذك��ر أن حرك��ة حماس لم تكش��ف حتى اللحظ��ة مصير أربعة إس��رائيليني، بينه��م جنديان 
تأسرهم في غزة، وتش��ترط لتقدمي معلومات عنهم اإلفراج عن عشرات الفلسطينيني الذين أعادت 

إسرائيل اعتقالهم بعد اإلفراج عنهم في صفقة التبادل التي متت بوساطة مصرية عام 2011.
وتعتقل س��لطات االحتالل اإلسرائيلي اليوم قرابة 6500 فلسطيني، بينهم 350 طفالً، إضافة 
إلى س��تة نواب في املجلس التشريعي الفلسطيني. ويعاني نحو سبعمئة أسير من أمراض مزمنة 

وبحاجة إلى عالج ومتابعة صحية حثيثة، منهم 26 أسيراً مصابون بالسرطان.{
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دروس روسية للنظام السوري 
الحضور السياسي والعسكري

أوضح��ت الضربة الثالثي��ة على مواق��ع للنظام 
في س��ورية، وبعدها الضربات اإلسرائيلية املتتالية، 
أن حلض��ور روس��يا ف��ي س��ورية ح��دوداً واضح��ة؛ 
أي عليه��ا ضم��ان مصال��ح إس��رائيل، والتواف��ق م��ع 
األمي��ركان وحلفائهم من أجل حتجيم إيران، والس��ير 
نحو تسوية سياسية، ومن ثم إعادة اإلعمار، وحينها 
سُيسمح لروس��يا بفرض احتاللها على أوسع مناطق 

في سورية. 
ترس��م روس��يا التي قايضت تركيا عبر السيطرة 
عل��ى الغوط��ة الش��رقية ف��ي مقاب��ل احت��الل تركي��ا 
عفرين، أماكن نفوذها، مب��ا يحفظ املصالح األميركية 
واإلس��رائيلية، ويعط��ي لتركيا حّصته��ا، وهي حصة 
ال ترفضه��ا الوالي��ات املتح��دة. تظ��ل املش��كلة الت��ي 
لم حُتس��م بش��كل كام��ل ح��دود الوج��ود اإليراني في 
س��ورية. ال تريد أمي��ركا وإس��رائيل أي حضور فاعل، 
وهن��ا ال ميك��ن أي عاقل أن يتكلم ع��ن مؤامرٍة حتوكها 
كل من االثنتني وإيران لبقاء األخيرة في س��ورية، وأن 
توّزع كل منها حصصاً معينة. ال، اس��تفادت إيران من 
سياساٍت أميركية سابقة، ومتّددت في الدول العربية 
على حس��اب احتالل أفغانستان والعراق! ومشكلتها 
أّنها جت��اوزت احل��دود املمكنة لقدراتها، وللمس��موح 
ب��ه أميركي��اً، وبالتالي ال ب��ّد من إعادته��ا إلى حجمها 

الطبيعي.
خروج أمي��ركا من االتف��اق الن��ووي، والضربات 
اإلس��رائيلية املس��تمرة، وتركه��ا تت��وّرط ف��ي اليمن، 
وتهميش��ها في الع��راق، كلها عناصر تق��ول بضرورة 
أن تتحّج��م في س��ورية، وقبالة ذلك تتع��ّزز املصالح 

الروسية اإلسرائيلية األميركية في سورية. 
استدعى بوتني الرئيس الس��وري إلى سوتشي، 
وأيض��اً م��ن دون مرافق��ة وزاري��ة ل��ه. يري��د ال��روس 
إيصال رس��التهم له، وهي أن روس��يا ه��ي من يتحكم 
في مستقبل س��ورية، والعالقة مع إس��رائيل وأميركا 
هي م��ن تديرها، وبالتال��ي لم تعد اخلي��ارات متاحًة 
أمام��ه للمن��اورة م��ع إي��ران ض��د الوج��ود الروس��ي 
وس��واه. يريد الروس م��ن خالل هذه الزي��ارة التأكيد 
أن الوج��ود اإليران��ي أصب��ح عبئ��اً علي��ه، وبالتال��ي 
وبالتخلص م��ن الغوطة وبقايا »داع��ش« في بعض 
بلدات جن��وب دمش��ق وفصائل اجليش احل��ر هناك، 

ولي��س م��ن معركة ضد إدل��ب أو الرق��ة أو درعا. تريد 
روس��يا إعطاء دروٍس ُتفيد بتحديٍد دقيق لنفوذ الدول 
الت��ي تتواف��ق معها، كم��ا تركيا، أو تختل��ف معها كما 
األميركان وحلفاؤهم، وكذلك أن إلس��رائيل احلق بأية 
ضربات ضد املواقع اإليرانية. ال تترك روسيا للرئيس 
الس��وري خي��اراٍت إذاً، وتتف��ق مع��ه عل��ى ض��رورة 
تفعي��ل اللجنة الدس��تورية، وأن احل��ل غير ممكن في 
س��ورية من دون إخراج القوات األجنبية، »اإليرانية« 
خصوص��اً، والب��دء بتس��ويٍة سياس��ية بالتوافق مع 

أميركا واألوروبيني. 
إي��ران قبل انس��حاب ترام��ب من الن��ووي غيرها 
بع��ده. توض��ح محاوالته��ا م��ع األوروبي��ني للتقليل 
من ش��أن االنس��حاب، التخوف الكبير م��ن مفاعالتها 
االقتصادي��ة عل��ى الطرفني. أصبح��ت ضغوطها على 
الروس في األراضي السورية للحفاظ على مصاحلها 
كم��ا َخطط��ت له��ا ف��ي مه��ب الري��ح. أصب��ح الروس 
أكثر ق��وًة بعد االنس��حاب، وبالتالي تتع��ّرض إيران 
لضغ��وط كبي��رة، ودوره��ا يكمن ف��ي فهم السياس��ة 
العاملية واحلدود املس��موح لها بالتح��ّرك فيها. تركيا 
التي حوصرت بني السياس��ات الروس��ية واألميركية 
ف��ي س��ورية انح��ازت إل��ى ال��روس، لكنها ل��م تقطع 
صلتها باألطلسي، وال بأميركا ومصاحلها في سورية. 
رفضت تركيا االنسحاب األميركي من النووي، وهناك 
تقاري��ر ُتفيد مب��ّد إيران بأجه��زة تقني��ة وبضائع من 
إس��رائيل، تستخدم في صناعتها. ترس��م تركيا بذلك 
عالق��ات جديدة مع إي��ران، فليس مس��موحاً لألخيرة 
االعت��راض عل��ى الوجود التركي في ش��مال س��ورية 
وشرقها، وس��تكون إدلب من حصتها. وقبالة ذلك لن 
تذه��ب تركيا إل��ى أي حتالفات مع ال��دول العربية أو 
إس��رائيل أو أمي��ركا للضغط على إي��ران، ورمبا ظلت 
املناف��س االقتصادي لها، للقيام بعالقاٍت جتارية غير 

»شرعية«. 
امل��دى  عل��ى  وتنف��ذ  الدولي��ة  السياس��ة  ُترس��م 
الطوي��ل، وانهيارات الدول العربية مس��ألة أساس��ية 
ف��ي أجندات تل��ك الدول، ويب��دو أن ذل��ك ينطبق على 
إي��ران التي تعاني أزمة كبيرة اقتصادية وسياس��ية. 

ووفق��اً لسياس��ات الرئيس األميرك��ي، دونالد ترامب، 
ف��إن كل أح��الم إي��ران بعالق��ات اقتصادي��ة طبيعية 
مع أوروب��ا للهروب من األزمات والوج��ود في العراق 
وسورية واليمن أصبحت مهّددًة. لدى أميركا صفقات 
مع السعودية خصوصاً، وهناك توافقات مع إسرائيل 
على ضرورة تهميش إيران، وسيكون لروسيا احلصة 
األكبر ف��ي س��ورية. وبالتالي هناك خط��وات تتحقق 
بش��كل ه��ادئ ض��د إي��ران، تؤك��د كله��ا أن اخلالفات 
الروسية األميركية س��يكون لها حّد، وستكون الدولة 

األكثر تضّرراً منها إيران بالتحديد.
الصمت الروس��ي على الضربة الثالثية، وإعطاء 
الض��وء األخض��ر إلس��رائيل مؤش��رات واضح��ة على 
أن��ه ليس إليران مكان في س��ورية.  الدرس الروس��ي 
املركزي اآلن أن روسيا هي من ُيقّرر املسموح واملمنوع 
ف��ي س��ورية ولي��س النظ��ام. دور النظ��ام فق��ط ف��ي 
املوافقة، وما كان مس��موحاً له من قبل أصبح ممنوعاً 
عن��ه. اس��تعادة كل املناطق م��ن أي��دي الفصائل كان 
بسبب التدخل الروسي. وتنسف روسيا بذلك العالقة 
»التاريخية« بني النظام وإيران، وبذلك يصبح النظام 
ورق��ًة سياس��يًة بيدها. أميركا وأوروب��ا تتحركان في 
سورية بش��كل حتالفي، وهذا سبب رفض حضورهما 
إل��ى اجتم��اع أس��تانة أخي��راً، وه��ي رس��الة جديدة 

للروس، ليفهموا املطلوب منهم. 

س��تظل إش��كالية روس��يا م��ع أمي��ركا حتدي��داً، 
وه��ي أن أميركا ترف��ض أية صفقاٍت تخ��ص القضايا 
الدولية معها، بينما تصّر روس��يا على ذلك؛ لكن رسم 
احل��دود احلال��ي، وضمان مصال��ح كل من إس��رائيل 
وأميركا في شرق س��ورية، وحتى في جنوبها، وربط 
بوتني العملية السياس��ية بإخراج الق��وات األجنبية، 
أق��ول كله��ا مؤش��راٌت تفيد بأن روس��يا س��تبحث عن 
ح��ل للوض��ع الس��وري، ول��ن تت��رك األم��ر مفتوح��اً 
س��نوات طويلة، فأميركا حتتل مناطق النفط والقمح 
، وتركي��ا تس��يطر عل��ى مناط��ق واس��عة،  الس��ورينيَّ
وأغلب الفصائل أصبحت أدوات بيد األتراك، وبالتالي 
م��ن مصلح��ة روس��يا الوص��ول إل��ى ح��ل سياس��ي، 
واس��تجالب األموال، واإلش��راف على إع��ادة اإلعمار، 

واستخراج املوارد األولية السورية. 
ال ُتناف��ُس أمي��ركا روس��يا على احتالل س��ورية، 
لكنها لن تتركها تس��يطر بشكل كامل عليها من ناحية 
أخرى، ومصاحلها ومصالح إسرائيل ال بّد من تأمينها، 
وكذلك مصالح ش��ركائها الع��رب واألوروبيني. قبالة 
ذل��ك يقع على روس��يا إخراج إي��ران، والكف عن ربط 
احلل في س��ورية بقضاي��ا دولية، وإيص��ال الدروس 
للنظام الس��وري، ك��ي ال يجري اقتالع��ه، فهل يتحقق 

ذلك؟{

بقلم: عمار ديوب

الجيش الروسي يتلقى صفعة جديدة في دير الزور

مس��لحاً وتدمي��ر عرب��ات حتمل رشاش��ات من 
العيار الثقيل.

وكان��ت وكالة رويترز ق��د أفادت قبل ثالثة 
أشهر بأن نحو ثالثمئة شخص يعملون لشركة 
عس��كرية روس��ية خاص��ة مرتبط��ة بالكرملني 
قتلوا أو أصيبوا في سوريا خالل معركة وقعت 
ي��وم 7 ش��باط املاضي ق��رب مدينة دي��ر الزور 

شرقي سوريا.
عملياته��ا  الروس��ية  الق��وات  وب��دأت 
العس��كرية بس��وريا ف��ي أيل��ول 2015 لدع��م 
نظام بشار األسد حتت غطاء محاربة ما تصفه 

باإلرهاب.{

أفادت وزارة الدفاع الروسية مبقتل أربعة 
م��ن املستش��ارين العس��كريني ال��روس وجرح 
خمس��ة آخري��ن ف��ي هج��وم بري��ف دي��ر الزور 

شرقي سوريا.
وأوضح مراسلون في موس��كو أن الوزارة 
أعلن��ت أن هجوم��اً كبي��راً تعرض��ت ل��ه إحدى 
النق��اط جليش النظام الس��وري ف��ي ريف دير 
ال��زور أدى إل��ى مقت��ل اجلن��ود ال��روس، وه��م 
مستش��ارون كانوا يساعدون قوات نظام بشار 
األس��د باملنطق��ة. وأض��اف نقالً عن ال��وزارة أن 
قوات النظام املدعومة روسيا من صدت الهجوم 
الذي اس��تمر نحو س��اعة، ما أدى إلى مقتل 43 

جنوب سوريا
هدنة هّشة وتحذيرات روسية أميركية

قال وزير اخلارجية الروس��ي سيرغي الفروف إن 
القوات الس��ورية يج��ب أن تكون الق��وة الوحيدة على 
احلدود اجلنوبية لس��وريا مع األردن وإسرائيل، وذلك 
بعد أيام من توجيه واش��نطن حتذيراً للنظام السوري 

من شّن عملية عسكرية في اجلنوب.
وقال الفروف في مؤمتر صحفي في موس��كو يوم 
االثن��ني: »ينبغ��ي أن ينف��ذ انس��حاب كل الق��وى غي��ر 
السورية )من جنوب غرب سوريا( على أساس متبادل 

بالطبع، إذ يجب أن يكون لهذا الطريق اجتاهان«.
وأض��اف: »ونتيج��ة له��ذا العمل ال��ذي يتعني أن 
يستمر، واملستمر بالفعل، يجب أن يكون ممثلو جيش 
اجلمهورية العربية الس��ورية على حدود س��وريا مع 
إس��رائيل«، وأشار إلى أن »هذا هو األساس الذي قامت 
عليه اتفاقية خفض التصعيد«. وجاء تصريح الوزير 
الروسي بعد أيام من إعراب الواليات املتحدة عن قلقها 
بشأن أنباء عن حتضير قوات النظام السوري لعملية 
عس��كرية كبيرة في »منطقة خفض التصعيد« جنوب 
غربي سوريا. وحذرت واشنطن نظام بشار األسد يوم 
اجلمعة من أنها ستتخذ »إجراءات حازمة ومتناسبة« 

رداً على أي انتهاك للهدنة.
ويأت��ي حدي��ث الفروف أيض��اً قبل زي��ارة مزمعة 
لوزي��ر الدف��اع اإلس��رائيلي أفيغدور ليبرمان ملوس��كو 

يوم اخلميس املقبل.

حتركات عسكرية ومنشورات
وحت��دث املرص��د الس��وري حلقوق اإلنس��ان عن 
حتركات لقوات النظام الس��وري ف��ي اجلنوب، وقالت 
وس��ائل إع��الم تابعة للنظ��ام الس��وري إنه أُس��قَطت 
منشورات على مناطق سيطرة املعارضة املسلحة في 

محافظة درعا حتثهم على القبول ب�»حكم الدولة«.
اخلارجي��ة  وزي��ر  حت��دث  أخ��رى،  ناحي��ة  م��ن 
الروس��ي ع��ن الق��وات األميركية املوجودة ف��ي منطقة 
التنف جنوب شرقي سوريا، وقال إنه لم يسمع بخطة 

لسحب القوات األميركية من التنف.
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مس��ؤول 
أردني قوله إن احلكومة األردنية واثقة من أن روس��يا 
لن تسمح للنظام السوري بتقويض الهدنة في جنوب 

سوريا.
وأضاف: »لق��د أفضت منطقة ع��دم التصعيد إلى 
الهدن��ة التي كان��ت األفضل في س��وريا كلها. األطراف 

في هذه االتفاقية ملتزمة جميعها باحلفاظ عليها«.
وذكر املس��ؤول أن الدول الث��الث التي رعت اتفاق 
الهدن��ة الع��ام املاض��ي )الوالي��ات املتح��دة وروس��يا 

واألردن( تعقد مناقشات لضمان عدم انهيارها.
وق��ال املس��ؤول األردني عن الوضع غير املس��تقر 
ف��ي جنوب س��وريا: »نحن نراقب التط��ورات عن كثب 

وسنحمي أمننا الوطني«.{
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نحو تصويب عالقة الغرب بحماس.. سياسيًا وعسكريًا
وجاءت ترجمة »وثيقة كامبل« امليدانية في اتفاقية 
س��ايكس بيكو ووع��د بلفور، وم��ا حمله ذل��ك من دالالت 
تتعلق بالرغبة في دميومة الس��يطرة على املشرق، ومن 
ذلك جْعل فلس��طني في الرؤية الغربي��ة دولًة غربيًة هي 
»إس��رائيل«، لتقطع طري��ق تواصل املش��رق العربي مع 
مغربه، فض��الً عن تخلصهم من يه��ود أوروبا وما مَثّلوه 
م��ن إزعاج ال ينك��ره التاري��خ األوروبي ف��ي التعامل مع 

اليهود.
وم��ن هنا ميك��ن الق��ول إَنّ وج��ود »إس��رائيل« مَثّل 
مصلحة للغرب وفق هذه الفلس��فة االستعمارية الظاملة. 
وحي��ث إَنّ املصال��ح ليس��ت ثابت��ة وبع��د قرن م��ن وعد 
بلف��ور؛ فإَنّ مب��ررات وجود »إس��رائيل« كمنطق��ة عازلة 
ل��م تُع��د قائم��ًة في ظ��ل تط��ور املواص��الت واالتصاالت 
احلديثة، فضالً عن س��يطرة اليمني الصهيوني ومعظمه 
من الش��رقيني، ما يحمل بذور حتول ف��ي الرؤية الغربية 

لوجود »إسرائيل«.
وفضالً ع��ن ذلك؛ تزايد ع��دد املس��لمني والعرب في 
أوروبا والغرب، ما يحمل مؤش��رات تغير املوقف الغربي 
جتاه وجود »إس��رائيل«، إضافة إلى عدد الفلس��طينيني 
م��ن ع��رب 48 املتزايد في »إس��رائيل«، وهو م��ا يؤثر في 
التركيب��ة الدميغرافية وم��ا لها من انع��كاس على قراءة 

مسألة ضرورة وجود »إسرائيل«.
وقد يكون هذا هو ال��ذي يدفع إلى مزيد من الضغط 
املتس��ارع إلنق��اذ »إس��رائيل« بإقرار ما يس��مى »يهودية 
الدولة«، وما يعزز ذلك من احتدام للصراع في فلس��طني، 
ال��ذي ل��م تنج��ح الفك��رة الغربية ف��ي تدجين��ه لصالح 
الغرب أس��وًة مبا حدث ف��ي نيوزلندا وأمي��ركا الالتينية 

وأميركا الشمالية.
كل ذل��ك ج��اء عل��ى حس��اب الش��عب الفلس��طيني 
الذي دفع فاتورة مش��روع أس��اتذة االستعمار بالتهجير 
القس��ري، وإل��ى اآلن ل��م يس��تطع الغ��رب أْن يع��ود إلى 
إنس��انيته بإعادة االعتبار حلقوق الش��عب الفلسطيني، 
ولكن��ه غير قادر عل��ى إنكار واقع احلضور الفلس��طيني، 
ما يدفعه للج��وء إلى احللول الترقيعية مبش��روع »حل 
الدولتني«، دون أْن يوفر اإلرادة الكفيلة بإلزام »إسرائيل« 

بها.
واألده��ى م��ن ذلك ما ج��رى مؤخراً من تنّك��ر لها من 
رأس املشروع الغربي املعاصر الرئيس األميركي دونالد 

ترام��ب، باعتماد القدس عاصمة ل�»إس��رائيل«. وإْن كان 
ه��ذا ال يحظى باستحس��ان أصوات ضعيف��ة في الغرب 
��ه ناف��ذ ب��إرادة عراب صفق��ة الق��رن، ومن هن��ا كان  فإَنّ
التحول من الرغبة في الوصول للسالم بدولة فلسطينية 
إلى إدارة عملية س��الم تقوم على أس��اس تسوية ُتفرض 

على الشعب الفلسطيني.
وذلك رغ��م أَنّ ل��دى العالم الغربي فلس��فة يؤكدها 
م��راراً تقّر بحق الش��عوب ف��ي التح��رر واملقاومة، وترى 
محاربيهم من أج��ل احلرية أبطاالً وليس��وا إرهابيني، إال 
أن ذل��ك لم ينطبق عل��ى احلالة الفلس��طينية وفي القلب 

منها حركة حماس.
إَنّ منطل��ق النظ��رة  الغرب��ي للفك��ر اإلس��المي على 
��ه مناف��ٌس عدائٌي حمل ب��ذور عالقة الغ��رب بحماس،  أَنّ
فض��الً عن الرعاي��ة الغربية الالمحدودة ملش��روع وجود 
»إس��رائيل« ف��ي املنطقة؛ جعل م��ن حماس كب��ش فداء، 
فال ه��ي مقبولة مبرجعيته��ا اإلس��المية، وال هي مقبولة 
بوصفها حركة حترر وطني في ظل تناقضها املركزي مع 

وجود املشروع الغربي ممثال في »إسرائيل«.
ورغم توافر أجواء متكررة كانت متنح فرصاً معقولة 
للغ��رب لالقت��راب من حم��اس وخاصة ف��ي االنتخابات 
وبع��د وفوزها بها؛ ف��إَنّ املوقف الغربي منه��ا لم يتغير، 
رغم اإلقرار أحياناً مبظلومية الشعب الفلسطيني عموماً 
وحماس خصوصاً، كحركة وطنية تس��اهم في مش��روع 

الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة الدولة.
إال أَنّ ترجمة ذلك إلى سلوك غربي جديد لم يتحقق، 
بل إَنّ الرؤية الغربية أحياناً أوغلت في العدائية حلماس. 
ولعّل البيان الصادر مؤخ��راً عن البرملان األوروبي بحق 
حماس، والذي قال إنها تستخدم املدنيني دروعاً بشرية، 
وتس��تغل ُمَقَدرات غزة املالية في صناعاتها العسكرية؛ 
كان يحمل املزيد من الظل��م في ازدواجية املعايير، فضالً 
عن تأكيد رعاية الغرب لوجود »إسرائيل« حتى ولو كان 

ذلك على حساب منظومة القيم الغربية.
حم��اس حرك��ة حت��رر وطن��ي تق��وم عل��ى أس��اس 
مقاومة االحت��الل، إال أَنّها وف��ق اإلدارة األميركية منظمٌة 
إرهابي��ة، وتتناق��ض أميركا ف��ي ذلك مع باق��ي مكونات 
الرباعية الدولية؛ إذ تقيم روسيا عالقات مع حماس، في 
تناقض ال ُتخطئه العني بني قيِّم الغرب املعلنة والسلوك 
العدائي جتاه حماس، بل إَنّ الغرب تناقض مع ذاته في 
العالق��ة م��ع حم��اس حني 
الدميقراطية  لنتائ��ج  ر  تنَكّ

الفلسطينية 2006.
تناقض��اً  أكث��ر  وكان 
إنس��انيته حني مارس  مع 
احلص��ار الظال��م على غزة 
عدائي��اً  مس��اراً  باعتم��اده 
ووجوده��ا،  حم��اس  ض��د 
وذه��ب أبع��د من ذل��ك في 
تناقض��ه -وف��ق التقاري��ر 
الدولية )تقرير غولدستون 
ع��اش  ح��ني  منوذج��اً(- 

تفاصيل املذابح ضد غزة، واس��تخدام األس��لحة الفتاكة 
واحملرمة دولياً ضد املدنيني في غزة.

وه��و يتابع الي��وم تفاصيل م��ا يجري عل��ى حدود 
قطاع غزة في مس��يرات الع��ودة الكبرى من قتل لألطفال 
واملدني��ني، دون أْن يعيد النظر ف��ي منهجيته الظاملة بأْن 

ينتصر لقَيمه ومبادئه التي ُصَمّ العاَلُم باحلديث عنها.
كان يفترض أن حُتِدث القراءة املوضوعية ألدبياتها 
-وخاصة الوثيقة السياس��ية التي أصدرتها قبل سنة- 
فارقاً في نظرة الغرب إلى حماس، وكذلك ممارس��تها في 
احُلكم؛ فقد أعطت األقلياِت -وفي القلب منهم النصارى- 
حقَّه��م الكام��ل، وه��ي تعل��ن أَنّ عداَءه��ا لليه��ود ال يقوم 
عل��ى أس��اس ديني بل إنه��ا حتترم اليهودية كش��ريعة، 

وتناقضها هو مع االحتالل باعتباره مغتصباً لألرض.
كما أن حماس لم تنقل الصراع خارج األرض احملتلة 
رغم إيغال »إسرائيل« في دماء الفلسطينيني ومناصريهم 
حتى خارج حدود منطق��ة الصراع كجغرافيا، وكان آخر 
ذلك اغتيال الشهيد العاِلم فادي البطش الذي تشير دالئل 
كثيرة إلى توّرط اليد األمنية اإلس��رائيلية فيه، فضالً عن 
قتل واستهداف العش��رات خارج حدود فلسطني، وكثير 

منهم ثبت تلّوث اليد الصهيونية بدمائهم غدراً وغيلة.
حماس أيض��اً قبلت التعددية السياس��ية والتداول 
الس��لمي للسلطة، وممارس��تها أكبر دليل على ذلك حتى 
ف��ي إطارها الداخل��ي، وهو ما يؤكد انس��جام حماس مع 
املمارس��ة الدميقراطي��ة الت��ي يعتمده��ا الغرب فلس��فًة 
سياس��يًة وإداري��ة، كم��ا انس��جمت حم��اس م��ع الرؤية 
الغربية حلقوق املرأة ومشاركتها، ورأينا الدور النسوي 

املتزايد في عهد حماس.
وفي الس��لوك السياس��ي؛ احترمت حم��اس النظام 
الدولي ولم تصطدم معه، بل أقامت عالقات على أساس 
االحترام املتبادل بس��لوك حيادي أدى إلى كسب محاور 
متناقض��ة، وذلك على قاعدة مصلحة القضية والش��عب 
الفلس��طيني، ولم يثب��ت أَنّها تدخلت في ش��ؤون أي من 

دول العالم.
وفي الش��أن الفلس��طيني الداخلي؛ مارست حماس 
تأكيد وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، 
مع مرونة سياسية جتمع بني الثابت واملتغير، بل ذهبت 
سياس��ياً إلى أبع��د من برنامجها بقب��ول دولة في حدود 
ع��ام 1967 وفق القراءة الغربي��ة إلقامة دولة عاصمتها 
القدس، ومنحت التفاوض فرصاً متعددة لتحقيق إجناز 

في ذلك.
ولكن في ظل التفاوض تكّرس االستيطان، وابُتلعت 
الضفة الغربية، وُحوصرت غزة، وُشطبت القدس، وجاٍر 

العمل على إلغاء حق العودة.
إَنّ مب��دأ احل��راك الغربي إلع��ادة تصوي��ب العالقة 
مع الش��عب الفلس��طيني -ومن��ه حم��اس كحركة حترر 
وطني- يكمن في االعت��راف باجلرمية التي وقعت بحق 
الش��عب الفلس��طيني باغتصاب أرضه وتهجير ش��عبه، 
وحق��ه )بعد مرور مئة س��نة على وعد بلف��ور( في تقرير 
مصيره، وهو الش��عب الوحيد الباقي حتت االحتالل في 

القرن الواحد والعشرين.
التف��اؤل لي��س كبيراً ف��ي إحداث حتول ف��ي املوقف 
الغربي في ظل سياسة ترامب، ومواقف متطرفة متزايدة 
ف��ي املنظوم��ة الغربي��ة تتم ترجمته��ا تباع��اً باالعتراف 
بالقدس عاصمة ل��»إسرائيل« وبيهودية دولة االحتالل، 
وكذلك التنَكّر حلالة املظلومية الفلسطينية، وأطفال غزة 
يقتلون على حدودها دون أْن ُيس��مع ص��وت قيم العاَلم 
الغربي؛ ولكن كل ذلك س��ُيبقِى الغ��رب في قفص االتهام 
ف��ي عالقته بفلس��طني، وحق ش��عبها ف��ي إقام��ة دولته 

املستقلة وعاصمتها القدس.{

بقلم: محمد إبراهيم املدهون

ما أوجه الشبه
بين األسد والبطيخة؟

بقلم: أحمد عمر

انتش��رت طرائف عجيبة في حقبة األس��د، جتد أنس��اباً وصداقات بني مختلفات ومتشاكسات، 
مث��الً:  ما وجه الش��به ب��ني الفيل والنملة؟ وبني »الفيزون« واجلزر؟ وبني األس��د أب��اً أو ابناً أو حفيداً 
والطبيع��ة؟ أما العالقة بني هذه األس��رة النبيلة الطاهرة العفيفة واملؤام��رة الكونية؛ من مجّرة درب 
التبانة إلى مجرة درب الذي يس��د ما يرد، فمعروفة. والعالقة هي أّن س��كان هذه املجّرة يغارون من 

حبِّ شعبه له. رمبا يغارون من محور املقاومة. 
ف��ي أول أي��ام الثورة، عندما خرج الن��اس متظاهرين ضد الطغيان، زعم��ت مذيعٌة، أطلق عليها 
الناش��طون اس��م مذيعة املطر، أنه��م خرجوا من أج��ل االحتفال باملط��ر، وكانوا ينادون املطر باس��ٍم 
مس��تعار، ومؤنث، حتّبباً هو: حرية حرية حرية. باألمس، زعم مراس��ل قناة املنار، حسني مرتضى، 
أّن انفج��ارات مطار حماة هي نتيج��ة ارتفاع درجة احلرارة! حتى بطلة فيلم ش��وارع النار، احلاّجة 
إله��ام ش��اهني، زعمت ف��ي تبرير كيمياء الغوط��ة األخير أَنّ عاصف��ة ترابية هي التي س��ّببت حاالت 
اختن��اق أهلها. وكان جند األس��د، إّبان االقتحامات يكتبون على صدورهم: زلزال األس��د قادم، حتى 
لتظ��ّن كل الظ��ِنّ أنهم جماعة دهرية. األس��د األب نفس��ه اّدعى، م��ن غير أن يرَفّ له جف��ن، أّن قوانني 
الط��وارئ واألح��كام العرفية هي حلماي��ة الغابات من احلرق، وق��د أحرقت غابات ثري��ة بالطبيعة 
واحليوانات في مناطق مواليِه، فمناطق خصومه قليلة الش��جر، طمعاً في حتويلها مناطق عقارية، 

من غير شعار: العقار أو نحرق األشجار. 
النظ��ام نظام منكر ونك��ران، لن يقَرّ أبدا باحلقائق وس��يهرب منها، س��ابقاً كان يعترف بأخطاء 
فردي��ة، من غير حتديٍد لألفراد، وال لألخطاء، وبقليٍل من التأمل س��يجد امل��رء أَنّ ثورة الثامن من آذار 
نفس��ها انطلقت من قلب الطبيعة، فال تعرف لها أبطاالً، وال ذكريات، شيء يشبه »االنفجار العظيم«. 

الطائرات احلربية غالباً تسقط بخطأ فني، أو بسبب عصافير. 
خالل األحقاب الطويلة التي حكم فيها األسد، وكان ينوي حكم سورية فترًة مثل العهد العباسي، 
دّمر طبيعتني في س��ورية، هما الطبيعة من أنهار جفت، وأشجار أحرقت من أجل تدفئة اجلنود على 
احلواجز، والطبيعة اإلنسانية للشعب السوري الكرمي، الشهم. وميكن أن نتذّكر أنه جرى بناء معمل 
طرطوس لإلسمنت امللوث للبيئة على شاطئ البحر في منطقٍة سياحيٍة، ومعمل الورق الشهير على 
نهر الفرات، ونتذّكر دفن النفايات النووية التي اتهم بها عبد احلليم خدام، وتروى أخبار عن صفقات 

لدفن نفايات جارتنا لبنان في سورية في مقابل أموال، أو مكاسب سياسية. 
أبرزت الرومانسية األوروبية قوة املشاعر، والعواطف اإلنسانية، ورفعت شأن الفنون الشعبية. 
أما الرومانس��ية الس��ورية، فظهرت مع فناني التحليل السياسي ومذيعي نشرات األخبار، واقترنت 
بالكذب، والدماء واألغاني الهابطة، وتعفيش الغّس��االت والثالجات، واس��تعمال األس��لحة احملرمة 
دولي��اً في قتل البش��ر وتدمير احلج��ر، وتش��جيع الطائفية ودعمها، ونث��ر الورود على االس��تعمار، 

وتشجيع أدب السجون الذي ارتبط بحقبة األسد السوداء. 
للق��ارئ العرب��ي الذي ال يعرف وجه الش��به بني الفيل والنمل��ة، أّن النملة ق��ادرة على حِكّ ظهر 
الفي��ل، أم��ا الفيل فيعجز ع��ن حِكّ ظه��ر النملة، والعالق��ة بني الفيزون، وهو س��روال نس��ائي ضيق 
وش��فاف ودميقراطي جاء من كلمة »فيجن« أي النظر، واجلزر، هي أنهما يقوّيان حاس��ة البصر. أما 
وجه القرابة بني األسد والرومانسية فعسى أن نكون رأيناها في هذا املقال بعد تقوية النظر ببعض 

اجلزر، فالفيزون يفسد صيام األتقياء على أصح األقوال. 
يحتاج سبب انتشار هذه الطرائف في عهد أسرة األسد حتليالً رصيناً، يبحث عن أصل التشابه، 

ال عن صلٍة وحيدٍة كالتي جتمع بني األسد أو حرق البلد.{

الجيش اليمني يتقدم
نحو الحديدة.. والحوثي يتوعد

أعلنت قوات اجلي��ش الوطني اليمني واملقاومة 
الشعبية أنها أصبحت على مشارف مدينة احلديدة 
االس��تراتيجية )غرب��ي اليمن( اخلاضعة لس��يطرة 
احلوثي��ني بع��د تقدمه��ا ف��ي إط��ار عملية عس��كرية 

يدعمها التحالف العربي.
واملقاوم��ة  الوطن��ي  اجلي��ش  ق��وات  وأك��دت 
الش��عبية يوم االثن��ني أنها باتت عل��ى بعد نحو 18 
كيلومت��راً من مطار احلديدة، ونحو 25 كيلومتراً من 

ميناء املدينة. 
الق��وات  أن  أك��دت  عس��كرية  مص��ادر  وكان��ت 
املشاركة في العملية وصلت إلى مديرية الدريهمي، 
وهي منطقة ريفية تبعد نحو 18 كيلومتراً عن ميناء 

احلديدة.
ب��دوره، أك��د املتحدث باس��م التحال��ف العربي 
)ترك��ي املالك��ي( ف��ي مؤمت��ر صحف��ي بالعاصم��ة 
الرياض تقدم القوات اليمنية املدعومة من التحالف 

إلى مسافة عشرين كيلومتراً من احلديدة.
وأضاف أن التحالف يس��عى إلى قطع الشريان 

الذي يس��تفيد منه احلوثيون، في إشارة إلى امليناء، 
وحت��دث ع��ن حالة انهي��ار ف��ي صف��وف احلوثيني 

وهروب قادة ميدانيني منهم.
ف��ي املقابل، ق��ال زعي��م جماع��ة احلوثيني عبد 
امللك احلوثي في خطاب متلفز بثته قناة املس��يرة إن 
مقاتليه قادرون على إفشال أي عملية عسكرية على 
احلدي��دة، وكان أقر قبل ذلك بح��دوث اختراقات في 

الساحل الغربي.
وتش��ارك ف��ي العملي��ة العس��كرية بالس��احل 
الغربي نحو احلدي��دة وحدات مدعومة من اإلمارات 
على غرار ل��واء العمالق��ة، واملقاوم��ة الوطنية التي 
يقودها طارق صالح ابن أخي الرئيس السابق علي 

عبد الله صالح، باإلضافة إلى »مقاومة تهامة«.
وكانت وكالة أسوش��يتد برس نقلت يوم األحد 
عن مصادر مينّية أن نحو 150 ش��خصاً قتلوا خالل 
أربعة أي��ام من املع��ارك جنوب احلديدة، وأش��ارت 
املص��ادر إلى أن تق��دم القوات اليمني��ة يجري حتت 

غطاء جوي توفره طائرات التحالف.{
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ومن هنا يأتي قلق السيس��ي، الذي ال ميكنه أن يتصّور نفس��ه خارج 
احلك��م، وال توجد ضمان��ة لعدم تقدمي��ه للجنائية الدولي��ة على املجازر 
الت��ي ارتكبها، فال بديل أمامه إال االحتماء بالكرس��ي، وه��و لهذا ال بّد مّمن 
يهن��دس احلياة السياس��ية على نحو ميكن��ه من تعديل الدس��تور، األمر 
الذي ال ميكن متريره إال مبوافقة أمريكية وباس��تفتاء ش��عبي عندما يلجأ 
إلي��ه ل��ن يكون في أقوى حاالته، ل��ذا فال بد من تأميم احلياة السياس��ية، 

وباعتقال أي خطر محتمل!
وأمام��ه أيضاً معضلة أخ��رى تتمثل في االنتخاب��ات البرملانية، ولو 
ترك األمر على حاله فس��وف يجد نفس��ه أمام انتخاب��ات الختيار أعضاء 
البرملان في السنة األخيرة له، ولن يكون في أقوى حاالته في هذه السنة، 
وال س��يما إذا ل��م يكن ق��د عدل الدس��تور. وه��و وإن كان يضم��ن البرملان 
احلال��ي، فلي��س متأك��داً من قدرت��ه على تصني��ع البرمل��ان اجلديد داخل 
األجهزة األمنية، لذا فال بّد من قمع اجلميع ومنع األحزاب من أن تس��تعيد 

لياقتها فتخوض هذه االنتخابات بعيداً عن وصاية أجهزته!
وهن��اك رأي داخل الس��لطة بض��رورة حل البرملان خالل ه��ذا العام، 
وخالل الش��هور الس��تة املقبلة، مبا ميكنه من أن يصن��ع البرملان اجلديد 
عل��ى عينه، وفي الس��نة األولى له م��ن دورته اجلدي��دة، ليتفرغ بعد ذلك 
لتعديل الدس��تور، واالس��تعداد للوالية الثالثة، إن لم ميد في عمر الدورة 
الرئاسية من أربع إلى ست سنوات. وهذا يدفعه إلى إسكات كل األصوات 

احملتملة.
وم��ن املقرر أن الش��هور القليلة القادمة ستش��هد ارتفاعاً في أس��عار 
كل اخلدم��ات؛ ألن االجتاه هو إلغاء الدعم كلي��ة، وإحالة أعداد كبيرة من 
اجله��از اإلداري للدولة على التقاعد، وهذا من ش��أنه أن يؤدي إلى زيادة 
االحتق��ان والغض��ب، وال أح��د ميكن��ه أن يتوق��ع رّد فع��ل املصرّيني. وقد 
كان اإلجم��اع منعق��داً على أنهم لن يث��وروا البتة، لكنهم م��ع ذلك خرجوا 
وأس��قطوا مب��ارك. وهن��اك تصور لدى الس��لطة ب��أن السياس��يني لديهم 
الق��درة على توجيه الرأي العام، ودون ذلك ف��إن الغضب لن ينتج ثورة، 
وله��ذا ال بّد من اعتقال كل من لهم عالقة بثورة يناير وإن كانوا اآلن خاليا 

نائمة أو كامنة!
إن اعتق��ال النش��طاء البارزي��ن ل��ن يزي��ل آث��ار القل��ق، ول��ن يجلب 
الطمأنين��ة إلى القلوب اخلائفة، فل��و كان مقدراً لث��ورة أن تقوم في مصر 

اآلن، فلن يقوم بها أصحاب السوابق الثورية.
فالشهية املفتوحة اللتهام املعارضني لن متنع الثورة!{

لم يبق إال أن ُيصدر قراراً بعزل البابا والتحفظ عليه في أحد األديرة، 
لنصبح ف��ي مواجهة أيام الس��ادات األخيرة! فالس��ادات اعتقل كل ألوان 
الطيف السياس��ي ف��ي أيل��ول 1981، وكذلك يفعل عبد الفتاح السيس��ي 
في هذه األيام، وبش��كل غير مفهوم، وال س��يما أن األمر قد دان له، فلم يعد 
هناك س��وى نوع م��ن التنفيس عبر صفحات التواص��ل االجتماعي، لكنه 
مع ذلك بدا غير مستعّد ألن يسمع ولو كلمة، فأصبح وهو يستقبل واليته 

اجلديدة، أكثر انزعاجاً ولو من الهواء العليل!
مؤخراً، ُحكم على »إس��ماعيل اإلسكندراني« بالسجن عشر سنوات، 
واعتقل »ش��ادي الغزالي ح��رب«، و»هيثم محّمدي��ن«، و »وائل عباس«، 
وهم من غير اإلسالميني الذين استباحهم عقب انقالبه، كذلك اعُتقل مقدم 
برنام��ج هزلي هو »أبلة فاهيتا«، فذكرنا بق��رارات التحفظ التي أصدرها 
الس��ادات، وقال: »لقد أخ��ذت العاطل ف��ي الباطل يا والد«. فش��هّية قائد 
االنق��الب باتت مفتوح��ة الفت��راس كل معارضيه، مبن فيه��م من يصمت 

اآلن!
املعل��ن ف��ي أي��ام الس��ادات أن الداف��ع له��ذه الق��رارات ه��و »الفتنة 
الطائفي��ة«، وكانت نكتة أضحك��ت الثكالى، فما عالق��ة زعيم حزب الوفد 
»فؤاد س��راج الدين«، والكاتب »محمد حس��نني هيكل«، والوزير الس��ابق 

»عبد العظيم أبو العطا«، بحوادث الفتنة الطائفية؟!
اجلامع بني املعتقلني اآلن هو االتهام باالنضمام إلى جماعة إرهابية 
تعمل على قلب نظام احلكم، وتعطيل الدس��تور، وهدم الدولة، فأي قيمة 

لدولة يهدمها »بوست«؟!
االعتقاالت التي تشمل اجلميع هذه األيام تؤكد أن الوضع لم يستتب 
بعد لعبد الفتاح السيس��ي، وعلى غير الش��ائع، وتؤكد أيضاً أنه قلق من 
ش��يء ما، وقد كتب »ياس��ر رزق« عن قلق احلكم، وهو املقرب من شخص 

عبد الفتاح السيسي، ولسانه الذي ينطق به!
القلق كما يعبر عنه »رزق« من عدم وجود »الكادر السياسي« املؤهل 
للحكم، وباعتبار أن هذا »الكادر« ال بّد أن يكون قد تخرج في مدرس��ة عبد 

الفتاح السيسي، وحصل على اإلجازة منه بأهليته لتولي الرئاسة، وكأن 
السيس��ي كان كادراً سياس��ياً عندما اس��تولى على احلك��م، وكأنه جرى 

تأهيله سياسياً ليصلح للرئاسة لدورة ثانية!
بحس��ب »ياس��ر رزق«، فإن عدم وج��ود »الكادر السياس��ي« يجعل 
املؤهل لش��غل الفراغ ه��و »جمال مبارك« بتحالفه م��ع اإلخوان، وهو هنا 
يس��تخدم الطرفني فزاعة، فمن لم يفزعه اإلخوان، س��تفزعه عودة النظام 
الق��دمي في ذات الش��خوص الت��ي قامت عليه��ا الثورة، فيكون السيس��ي 

صمام األمان على نحو يجعل من تعديل الدستور ضرورة!
بعي��داً عن الفزاعة، وعدم وجود ال��كادر الذي ال ميكن تصنيعه خالل 
الس��نوات األرب��ع القادم��ة، ه��ي والي��ة السيس��ي اجلديدة، ف��إن تعديل 
الدس��تور يصبح ضرورة، مبا يسمح للمذكور بخوض االنتخابات لدورة 
ثالث��ة ورابعة، وقد ظ��ل مبارك ثالثني عام��اً يرجع إعادة ترش��حه لعدم 

وجود البديل!

الشهّية المفتوحة لقائد االنقالب في واليته الثانية!
بقلم: سليم عزوز 

»هتلر«
 زمانه وخصومه يلعبون بالسالم العالمي

بقلم: ياسر محجوب احلسني 
ل��م يك��ن من املتوقع بأي حال من األحوال أن تنزع القمة امللغاة بني واش��نطن وبيون��غ يانغ فتيل األزمة 
بني البلدين النووّيني بشكل نهائي وفوري، لكنها كانت من املؤمل أن جتنب العالم ولو لبعض الوقت الكارثة 
الت��ي قد تنتج من فعل أرعن من كال رئيس��ي البلدين، دونالد ترامب وكيم جون��غ أون. بيد أن رعونة الرئيس 
ترام��ب كانت س��باقة، وألغ��ى اخلميس املاضي القم��ة التي كان مقرراً له��ا أن تنعقد في س��نغافورة يوم 12 

حزيران القادم.  
ترامب أو هتلر العصر أقدم بدم بارد خالل األش��هر القليلة املاضية باتخاذ أخطر ثالثة قرارات، أّي واحد 
منه��ا كفيل بتهديد الس��الم واألمن الدولي��ني، ورغم املزاعم بوجود أمن وس��الم دولي��ني، إال أن األمر بالقياس 
النسبي وبجرة قلم ورغم أنف القرارات الدولية بشأن فلسطني، قرر نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس 
احملتلة منهياً أي بارقة أمل بإرساء سالم نسبي في فلسطني احملتلة. كذلك وبجرة قلم وصلف وعنجهية ألغى 
ترامب االتفاق النووي مع إيران، وها هو يلغي اجتماعاً مع كوريا الشمالية، كانت قد أعدت له وسائل االعالم 
العاملي��ة عدتها لتغطيته، باعتباره حدث��اً فريداً يأتي في ظل صراع مرير وحرب باردة بني البلدين تقف على 
حاف��ة ح��رب نووية. كان أدولف هتلر قائد احل��زب النازي األملاني، عنجهياً يتصرف بصلف فأدت سياس��ته 
الفاشية إلى بدء احلرب العاملية الثانية ومقتل ما ال يقل عن أحد عشر مليون فرد. وحكم هتلر أملانيا من خالل 
منصب مستش��ار الدولة ما بني عامي 1933 إلى 1945، لكنه في نهاية األمر حصد نتاج تهوّره، وأقدم هتلر 

على االنتحار هو وزوجته إيفا براون في مخبئه ببرلني عام 1945 عندما أصبحت هزميته محتومة.
القم��ة املوؤودة كانت س��تتناول إزالة األس��لحة النووية في ش��به اجلزيرة الكوري��ة. املدهش أن ترامب 
نفس��ه قال بعد قراره إن العالم خس��ر فرصة للسالم الدائم. وبالرجوع للسبب يتضح إلى أي مدى أن السالم 

في العالم واقع رهينة لعبث زعماء يتشاكسون بطريقة طفولية.  
يقول ترامب موجهاً كالمه إلى غرميه الكوري كيم: »إنك تتحدث عن قدراتكم النووية، لكن قدراتنا أضخم 
وأق��وى«. وأض��اف أن اجلي��ش األمريكي مس��تعد إذا تطلب األمر للرد عل��ى أي مجازفة من كوريا الش��مالية. 
وغضب ترامب من تصريحات لكوريا الش��مالية تش��كك في احتمال عقد القم��ة، وزاد نائب ترامب مايك بنس 
الط��ني بلة حني اتهم كيم جونغ أون بخداع ترامب. وقال إن كوريا الش��مالية »قد تنتهي نهاية ليبيا«، ورّدت 

بيونغ يانغ بوصف تصريحات بنس باحلمقاء.
املش��كلة أن ترامب يتأبط عقلية موغلة في املادية ويخلط السياس��ة خلطاً مفزعاً مبيكانزم الس��وق، وال 
يأخ��ذ ف��ي اعتباره أن غيره ق��د ال يلقي باالً لعقوبات��ه وتهديداته االقتصادية، إذ تتأب��ط أولئك أيديولوجيا ال 
تعبأ مبا يعبأ به ترامب. ففي ش��أن االتفاق النووي يرفع ترامب عصا العقوبات االقتصادية على طهران آمالً 
أن تس��تجيب طهران وتذعن لش��روطه، بينم��ا إيران دولة تعلي من ش��أن أيديولوجيته��ا وال تبيعها بدراهم 

معدودة.
وفي شأن كوريا الشمالية يراهن ترامب على الضائقة االقتصادية التي متر بها والتي يظن أنها بسببها ال 
محالة مذعنة لشروطه وصلفه. ولذا يرفع ترامب حيناً اجلزرة في وجه بيونغ يانغ ويقول إن الصني وكوريا 
اجلنوبية واليابان مس��تعدة ملس��اعدة كوريا الش��مالية اقتصادياً، لتكون بلداً غنياً، وأن واش��نطن مستعدة 
كذلك لدعم بيونغ يانغ، كما فعلت مع كوريا اجلنوبية من قبل، لكي تكون بلداً غنياً. بيد أن بيونغ يانغ دولة 
متس��ك األيديولوجي��ا بتالبيبها ولن تثنيها ضائقتها االقتصادية عن حتدي واش��نطن، ول��ن يتوانى كيم في 

ضغط الزر النووي إذا ما بلغ صراعه مع ترامب حّد الغليان.{

قوات حفتر تعلن سيطرتها على
مدخل مدينة درنة الغربي و4 مواقع أخرى

أعلنت قوات مجلس النواب الليبي، التي 
يقودها خليفة حفتر، س��يطرتها، يوم االثنني، 
عل��ى املدخ��ل الغرب��ي ملدين��ة درنة )ش��رق( 
وأربع��ة مواقع أخرى محيط��ة باملدينة، التي 

تشهد مواجهات منذ نحو أسبوعني. 
واندلع��ت ف��ي 17 م��ن الش��هر اجل��اري 
مواجه��ات مس��لحة بني ق��وات حفت��ر و»قوة 
حماية درنة« )مجلس شورى مجاهدي درنة 
س��ابقاً(، في محي��ط املدينة، ما أس��قط قتلى 

وجرحى من الطرفني. 
حفت��ر،  ق��وات  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العميد أحمد املس��ماري، على صفحته مبوقع 
عل��ى  س��يطرت،  الق��وات  إن  »فيس��بوك«، 
»الكورفات السبع«، وهي أعلى منطقة، وتطل 

مباشرة على حي باب طبرق داخل درنة. 
كذل��ك س��يطرت الق��وات عل��ى »منطق��ة 
الفتاي��ح الصناعي��ة، ومدخ��ل درن��ة الغربي 
بالكامل، ومسجد نسيبة بنت كعب، ومصنع 
ون��ادي  ب��ه،  احمليط��ة  واملناط��ق  الببس��ي 
الغوص«، وفق املس��ماري.  وش��دد املتحدث 
باس��م ق��وات حفتر عل��ى أن »التقدم مس��تمر 

حتى اآلن«. 
من جانبه��ا، أعلنت »ق��وة حماية درنة« 
أنها انسحبت من منطقة الفتايح، عقب غارات 

مكثف��ة لطائ��رات دون طي��ار عل��ى احملورين 
الش��رقي والغرب��ي«، وف��ق م��ا تقلت��ه مواقع 

مقربة منها، بينها موقع »املنارة لإلعالم«.
ف��ي  رئيس��ي  معق��ل  آخ��ر  ه��ي  ودرن��ة 
ش��رقي ليبيا للمعارضني لق��وات حفتر، التي 
تتصارع على الش��رعية والنف��وذ مع حكومة 
الوفاق الوطني، املدعوم��ة دولياً، ومقرها في 

العاصمة طرابلس )غرب(. 
الت��ي  ليبي��ا،  وتعتب��ر س��لطات ش��رقي 
ينتمي إليها حفتر، »قوة حماية درنة« تنظيماً 
إرهابي��اً مرتبط��اً بتنظي��م »القاع��دة في بالد 

املغرب«، وهو ما تنفيه هذه القوة. 
وتش��كلت تلك القوة ف��ي 12 كانون األول 
عملي��ة  تس��ّمى  م��ا  ق��وات  ملواجه��ة   ،2014
»الكرام��ة«، التي أطلقها حفت��ر، منتصف أيار 
م��ن ذلك الع��ام، ودش��نت عملي��ة قال��ت انها 
»املتطرف��ني«،  م��ن  درن��ة  تطهي��ر  تس��تهدف 

وحتاصر املدينة منذ ذلك الوقت. 
وتنتقد شخصيات سياسية إسالمية في 
ليبيا عملية درن��ة، ويعتبرها املجلس األعلي 
للدول��ة الليبي )مجلس رس��مي استش��اري( 
تصعي��داً عس��كرياً يؤزم الوض��ع، بينما ترى 
حكومة الوفاق أنها تهدد حياة املدنيني داخل 

املدينة.{
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مفوضية االنتخابات العراقية 
تحذر من االنقالب على النتائج

املس��تقلة  العلي��ا  املفوضي��ة  ح��ذرت 
لالنتخاب��ات ف��ي الع��راق من وق��وع »حرب 
أهلي��ة« ف��ي ح��ال »االنق��الب« عل��ى نتائ��ج 
االنتخاب��ات املعلن��ة م��ن قبله��ا، وذل��ك بعد 
ي��وم من دع��وة البرمل��ان العراقي إل��ى إلغاء 
انتخاب��ات اخل��ارج والتصوي��ت املش��روط 
للنازح��ني ف��ي أرب��ع محافظات، فيم��ا أكدت 
أط��راف سياس��ية وقانونية عدم دس��تورية 
»اخل��رق  ب���  إي��اه  واصف��ة  البرمل��ان  ق��رار 

الدستوري«.
وق��ال رئي��س الدائ��رة االنتخابي��ة ف��ي 
مفوضي��ة االنتخاب��ات ري��اض الب��دران: أن 
»هناك خط��ورة حملاولة االنقالب على نتائج 
االنتخابات الت��ي أعلنتها املفوضية في وقت 
سابق«، مضيفاً أن »)االنقالب( قد يؤدي إلى 

وقوع حرب أهلية في البالد«.
واعتم��د البرمل��ان الذي أوش��كت واليته 
على االنتهاء في جلسة استثنائية خصصت 
ملناقش��ة مل��ف االنتخابات، ق��راراً دع��ا فيه 
كل اجله��ات املعني��ة وف��ق اختصاصها إلى 
اتخاذ الوسائل التي تعيد الثقة لالنتخابات 
اليدوي��ة  الف��رز  بعملي��ة  الب��دء  خ��الل  م��ن 
لالنتخاب��ات بنس��بة 10 ف��ي املئ��ة، وإلغاء 
انتخابات اخل��ارج والنازحني في محافظات 
نينوى واألنبار وصالح الدين وديالى، وذلك 
على خلفي��ة اتهامات صدرت من أش��خاص 

عدة وأطراف سياسية بالتزوير.

دهم مجّمع »آل البيت«
 في موريتانيا

دهم��ت وزارة الش��ؤون اإلس��المية ف��ي 
موريتانيا »مجّمع اإلم��ام علي« في مقاطعة 
دار النعي��م في والية نواكش��وط الش��مالية، 
وأبلغت إمام املسجد املقيم في املجّمع بعزله 
م��ن اإلمامة والس��عي إل��ى تعيني إم��ام آخر 
مكان��ه، وذلك وفق م��ا ذكرت وكال��ة األخبار 

املوريتانية اخلاصة.
الش��ؤون  وزارة  م��ن  بعث��ة  وزارت 
اإلس��المية خ��الل عطل��ة األس��بوع املجّم��ع 
التابع جلمعية »آل البيت«، وفتش��ته تفيشاً 
دقيقاً كما فتشت ملحقاته، قبل أن تبلغ إمامه 
بالع��زل، ومتهل��ه أس��بوعاً ملغ��ادرة س��كنه 
داخ��ل املجمع، م��ن دون أي توضي��ح أو ذكر 

أسباب ذلك.
وأُقي��م املجّمع منذ س��نوات في مقاطعة 
املوريتاني��ة  العاصم��ة  ف��ي  النعي��م  دار 
نواكش��وط، وذل��ك مع بداي��ات إعالن بعض 
املوريتاني��ني ع��ن تش��ّيعهم، وب��دء تنظي��م 
نش��اطات في املناس��بات الش��يعية، إضافة 

إلى تسيير رحالت إلى لبنان وإيران.

تونس: القضاء يباشر النظر 
في جرائم بن علي

باش��ر القضاء املتخص��ص في محافظة 
قاب��س ف��ي جن��وب تون��س، النظر ف��ي أّول 
قضي��ة قدمته��ا »هيئ��ة احلقيق��ة والكرامة« 
املكلفة العدالة االنتقالية بعد س��بع سنوات 
عن الث��ورة، وهي قضية قت��ل معارض يتهم 
فيها الرئيس التونسي األسبق زين العابدين 

بن علي وعدد من وزرائه.
وأُحدث��ت »هيئ��ة احلقيق��ة والكرام��ة« 
س��نوات  ضحاي��ا  إلنص��اف   ،2014 ع��ام 
االس��تبداد الطويل��ة قب��ل ث��ورة 2011 التي 
أطاح��ت بنظام ب��ن علي، وهي متلك س��لطة 
إحالة املس��ؤولني املفترضني عن حاالت قتل 

واغتصاب وتعذيب وفساد على احملاكم.
وُيحاك��م في هذه القضية، 14 مس��ؤوالً 
بينهم ب��ن علي ووزير الداخلية الس��ابق في 
عه��ده حكم��ه عبد الل��ه القالل، ومدي��ر األمن 
الوطني آنذاك محمد عل��ي القنزوعي، بتهمة 
اإلخفاء القس��ري وقت��ل اإلس��المي والعضو 
في حرك��ة »النهضة« كم��ال املطماطي الذي 
مت توقيف��ه ف��ي 7 تش��رين األول 1991 ف��ي 
محافظ��ة قاب��س، وُع��ذب حت��ى امل��وت ف��ي 
الس��جن. ولم تتمك��ن عائلته من اس��ترجاع 

جثته.
وتقول لطيفة أرملة املطماطي ل�»فرانس 
برس«، »نريد مقاضاة كل من قتلوا وعذبوا«، 
وتتابع »لقد مررنا بسنوات رهيبة واألصعب 
من ذلك أننا لم نتحص��ل على رفاته لليوم«، 
مؤك��دة »لكن هناك فرح��ة اليوم ألن احلقيقة 

ستكشف«.

الليبيون يتفقون على تنظيم 
انتخابات رئاسية وتشريعية

الرئيس��يون  األربع��ة  األط��راف  أعل��ن 
في الن��زاع الليبي الذين عق��دوا اجتماعاً مع 
الرئي��س الفرنس��ي اميانوي��ل ماك��رون ف��ي 
باري��س أم��س، التزامهم العمل مع��اً لتنظيم 
انتخابات تش��ريعية ورئاس��ية في العاش��ر 

من كانون األول املقبل.
االتف��اق  إن  الفرنس��ي  الرئي��س  وق��ال 
ميث��ل »خط��وة رئيس��ية نح��و املصاحل��ة« 
ف��ي البل��د الغارق ف��ي الفوضى منذ س��قوط 
نظ��ام القذاف��ي ف��ي 2011. ووص��ف اللق��اء 
ال��ذي عقد ف��ي االليزي��ه صباحاً بأن��ه »لقاء 
تاريخ��ي تواكبه األس��رة الدولية مبجملها«. 
وحدد اإلعالن »إج��راء االنتخابات البرملانية 

والرئاسية في 10 كانون األول 2018«.
وق��ال مبع��وث األمم املتحدة ال��ي ليبيا 
غس��ان س��المة لوكالة »فرانس برس« بعد 

احملادثات »أنا متفائل«.
وق��ع اإلع��الن رئي��س حكوم��ة الوحدة 
الوطني��ة فاي��ز الس��راج، ومنافس��ه الرج��ل 
القوي في ش��رق البالد املش��ير خليفة حفتر، 
ورئيس برملان طبرق )ش��رق( عقيلة صالح 
ومق��ره  الدول��ة  مجل��س  ورئي��س  عيس��ى، 
طرابل��س خال��د املش��ري، وذل��ك بع��د أربع 

ساعات من احملادثات.

9 قتلى من أسرة رئيس 
مجلس الشيوخ األفغاني

قت��ل تس��عة أف��راد م��ن أس��رة رئي��س 
مجلس الش��يوخ األفغان��ي، وأصيب ثمانية 
آخ��رون بجروح في عملي��ة للقوات اخلاصة 
في والية ننغرهار، بحسب ما أفادت مصادر 

متطابقة.
ووقع احل��ادث لي��ل اإلثن��ني - الثالثاء 
املاضي خالل عملية برية في منطقة شبرهار 
في وس��ط الوالي��ة الواقعة عل��ى احلدود مع 
باكس��تان، والت��ي تضم العديد م��ن عناصر 
حركة »طالبان« ومن��ذ العام 2015 مقاتلني 

من تنظيم »داعش«.
وأعل��ن املتح��دث باس��م حاك��م الوالية 
عطاء الل��ه خوجيان��ي »اللي��ل املاضي، قتل 
تس��عة مدنيني ف��ي عملية للق��وات اخلاصة 
في ش��برهار. وأصيب ثماني��ة مدنيني بينهم 
امراة وطفل بجروح، وكلهم من اس��رة رئيس 
مجل��س الش��يوخ« فضل ه��ادي مس��لميار. 
وتابع: »مت إرس��ال وفد م��ن كابول للتحقيق 

في احلادث«.
وأك��د مس��ؤول الصح��ة ف��ي ننغره��ار 
جنيب الله كامانواال هذه احلصيلة ل�»فرانس 

ب��رس«، موضحاً أن القتل��ى واجلرحى نقلوا 
الى مستشفى جالل اباد كبرى مدن الوالية.

جنرال كوري شمالي كبير 
يزور الواليات المتحدة

أعلن الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب، 
أن مس��ؤوالً كورياً ش��مالياً كبي��راً في طريقه 
إلى نيوي��ورك، في زي��ارة ن��ادرة تندرج في 
إط��ار التحضي��رات للقم��ة التاريخي��ة بينه 
وبني الزعي��م الكوري الش��مالي كي��م جونغ 

أون املرتقب عقدها في سنغافورة.
وكت��ب ترام��ب ف��ي تغري��دة »اللقاءات 
جت��ري حالي��اً بخص��وص القم��ة وأكثر من 
ذلك. إن كيم يونغ ش��ول، نائ��ب زعيم كوريا 
الشمالية، يتوجه اآلن إلى نيويورك«، مشيداً 

بتشكيل »فريق رائع« للمحادثات.
وكان اجلن��رال كي��م يونغ ش��ول وصل 
إلى مطار بكني، قبل أن يغادرها إلى نيويورك 
بع��د محادث��ات م��ع املس��ؤولني الصينيني، 
بحسب وكالة »يونهاب« الكورية اجلنوبية 

لألنباء.
حمل��ة  إط��ار  ف��ي  الزي��ارة  وتأت��ي 
ديبلوماس��ية قب��ل قم��ة ل��م حُتس��م مس��ألة 
انعقادها بعد بني ترامب وكيم في سنغافورة 

في 12 حزيران املقبل.

اجتماع روسي أميركي أردني 
لـ»خفض التوّتر« في درعا

أعلن��ت روس��يا رغبتها ف��ي تنظيم لقاء 
»باس��رع م��ا ميك��ن« م��ع االردن والوالي��ات 
درع��ا  محافظ��ة  مس��تقبل  لبح��ث  املتح��دة 
الس��ورية ف��ي جن��وب الب��الد، وذل��ك بع��د 
حتذير واش��نطن للنظام من تنفيذ اي هجوم 
في هذه املنطقة وس��ط تباين املعلومات عن 

االستعداد لهجوم وشيك في اجلنوب.
وق��ال ميخائيل بوغدان��وف نائب وزير 
اخلارجية الروس��ي ان »االتصاالت مستمرة 
ه��ذه  بش��أن  واالميركي��ني«  االردني��ني  م��ع 
املنطق��ة الت��ي تنتش��ر فيها ع��دة مجموعات 

مسلحة. 
ونقل��ت وكال��ة اإلع��الم الروس��ية ع��ن 
بوغدان��وف إن روس��يا والوالي��ات املتح��دة 
واألردن اتفقت عل��ى عقد اجتماع بخصوص 

منطقة »خفض التصعيد« بجنوب سوريا.
وكانت واش��نطن حذرت دمشق السبت 
م��ن حترك »ح��ازم« ف��ي ح��ال انتهكت وقف 
اط��الق الن��ار في جن��وب س��وريا حيث متت 
اقامة »منطقة خفض تصعيد« في 2017 اثر 
اتفاق بني روسيا واالردن والواليات املتحدة 

باعتبار هذه الدول »ضامنة«. 
وبحسب سكان في املنطقة فان طائرات 
سالح اجلو السوري القت اجلمعة منشورات 
على بلدات محافظة درعا محذرة املجموعات 
املسلحة التي تسيطر على املنطقة من هجوم 

وشيك.
 

احتجاجات شعبية في إيران
وصلت االحتجاجات الشعبية املتجددة 
في إيران منذ أيام إلى قلب العاصمة طهران، 
وأمام مكتب الرئيس االيراني حسن روحاني 

في شارع باستور.
التابع��ة  هران��ا«   « وكال��ة  وذك��رت 
ملجموعة ناش��طي حقوق اإلنسان في إيران، 
أن املئ��ات من أصح��اب م��زارع الدواجن من 
مختل��ف احملافظ��ات اإليراني��ة نظم��وا وقفة 

احتجاجية أمام مكتب روحاني.
هذا وش��هدت طه��ران وامل��دن االيرانية 
األخ��رى جتمع��ات متواصل��ة خ��الل األي��ام 
القليل��ة املاضي��ة، أبرزه��ا إض��راب س��ائقي 
الش��احنات ال��ذي تس��بب بأزم��ة وق��ود في 

البالد.
كم��ا تظاهر األحد املاض��ي مجموعة من 
املدرس��ني أم��ام مجلس الش��ورى )البرملان( 

وطالبوا بصرف رواتبهم املتأخرة.
وكان املتحدث باسم السلطة القضائية 
اإليراني��ة ق��ال، إن » ق��وات األم��ن س��تواجه 
بق��وة االضطراب��ات التي ميكن أن تس��تغلها 
الواليات املتحدة وأع��داء آخرون، وذلك بعد 
تصاع��د موج��ة االحتجاج��ات ف��ي مختلف 

أنحاء البالد.

لقطات سريعة

مشكلة أبو ظبي مع اإلخوان المسلمين
متى ولماذا؟

بالع��ودة إلى برقيات ويكيليكس، يظهر أن ول��ي عهد أبو ظبي محمد بن 
زايد بات يطلق اسم »اإلخوان املسلمني« على كل »املتطرفني«، ولكن األمر بقي 
في الس��ر حتى ظهر للعلن بحلول الربيع العرب��ي، ففي آذار 2011 قدم 132 
ناشطاً ومثقفاً إماراتياً مذكرة لرئيس البالد خليفة بن زايد آل نهيان يطالبون 
فيه��ا بإجراء إصالحات سياس��ية، منه��ا أن يكون انتخ��اب املجلس الوطني 

)البرملان( دميقراطياً، وأن يتمتع بسلطات تشريعية كاملة.
لك��ن ما هي إال أيام حت��ى بعثت اإلمارات 
-الت��ي تلقت تل��ك املذكرة- املئ��ات من قواتها 
إلى البحرين لتلتحق بقوات س��عودية بهدف 
القض��اء عل��ى احتجاج��ات ض��د احلكوم��ة، 
وهو ما يش��كل أول إج��راء إماراتي س��عودي 
لكبح »تق��دم« الربيع العرب��ي وللقضاء على 

األصوات الناقدة للحكم.
وف��ي نيس��ان م��ن نف��س الع��ام ش��نت 
اإلمارات حملة اعتق��االت بحق املوقعني على 
املذك��رة الذي��ن ميثلون ش��ريحة واس��عة من 

املجتم��ع من أطب��اء وأكادميي��ني، وأعضاء في حرك��ة »اإلص��الح« )مرتبطة 
باإلخ��وان املس��لمني( وذل��ك بتهم دع��م »الفكر اإلرهاب��ي« والتآم��ر لإلطاحة 

باحلكم.
كورتن��ي فرير -وهي مؤلفة كت��اب عن نفوذ اإلخوان ف��ي دول اخلليج- 
قالت إن »حملة اإلمارات ضد اإلصالح ليس��ت قائمة على املس��توى احلقيقي 
لتهديدها أو ش��عبيتها، بل على حس��ابات اإلمارات - خاص��ة ابن زايد- بأن 
اإلس��الم السياس��ي مهما كان يش��كل تهدي��داً أساس��ياً لالس��تقرار احلكومي 

واألمني«.
وتضيف الكاتبة: »نتيجة لذلك فإن احلركات اإلس��المية اليوم تراجعت 

إلى اخللف، وسط مساع لتعزيز ما يسمى اإلسالم املعتدل«.
ه��ذه احلمل��ة اإلماراتية كان��ت مقدمة إلج��راءات تتح��دى كل احلركات 
املرتبطة باإلخوان املس��لمني، مبا في ذلك دعم الث��ورة املضادة في أكبر دولة 

عربية وهي مصر.
حصار قطر

واحلص��ار املف��روض على قطر من��ذ نحو عام يب��دو أنه مدف��وع إلى حد 
م��ا مبوقف أب��و ظب��ي املعارض ل��كل ش��خص أو مؤسس��ة أو حكوم��ة تؤيد 
احلركة اإلس��المية، وهو ما تضعه اإلمارات في إط��ار »التطرف«، ففي أعقاب 
االنتخاب��ات التي تل��ت الربيع العربي ف��ازت عدة أح��زاب مرتبطة باإلخوان 
املس��لمني )بدرجات متفاوتة( كما حدث في تونس ومص��ر واملغرب واألردن 

والكويت.
كريس��تيان أولريتشس��ني، وهو زميل باحث في معهد بيكر للسياس��ات 
العام��ة بجامعة راي��س، ومؤلف كتاب »اإلمارات العربية املتحدة.. الس��لطة 
والسياس��ة وصنع السياس��ات« يق��ول إن اإلمارات وقطر اتبعت��ا منذ 2011 
سياسات قد تكون متناقضة في بعض األحيان. وأشار إلى أن موقف أبو ظبي 
من سياس��ات قطر جتاه الربيع العربي كان الدافع وراء جتدد اخلالف عامي 
2014 و2017، وأن محم��د ب��ن زايد عمل ع��ن قرب مع ولي عهد الس��عودية 
محم��د بن س��لمان لتقدمي جبهة موحدة ليس فقط بش��أن حص��ار قطر، ولكن 

أيضاً بشأن احلرب في اليمن.
وكان املس��ؤولون األميركي��ون -وف��ق برقي��ات ويكيليكس- قد أش��اروا 
إل��ى أن ول��ي عهد أب��و ظبي يطل��ق عب��ارة »اإلخوان املس��لمني« عل��ى جميع 
»املتطرفني«، سواء اجلماعات املسلحة املرتبطة بتنظيم القاعدة أو احلركات 
الشعبية التي متارس انتخابات دميقراطية في املنطقة. وبحلول عام 2014 
أصبح هذا التعريف الواس��ع »للمتطرفني« مقبوالً بعد أن صنفت الس��عودية 

اإلخوان املسلمني منظمة إرهابية.{

أعلنت »سرايا القدس« اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي، استشهاد 
ثالثة من عناصرها جراء قصف االحتالل اإلس��رائيلي نقطة رصد تابعة لها شرق 

مدينة رفح جنوبي قطاع غزة يوم األحد.
وقالت س��رايا القدس ف��ي بيان إن الش��هداء الثالثة هم حس��ني العمور )22 

عاماً(، وعبد احلليم الناقة )28 عاماً(، ونسيم العمور )25 عاماً(.
وأكدت أن الصراع »مع العدّو الصهيوني مفتوح، ولن يفلح هذا العدو بفرض 
معادلة جديدة يستبيح من خاللها دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا دون رد يؤمله«، 

وأضافت أن »لدى املقاومة ما يغير هذه املعادلة«.
م��ن جان��ب آخر، ق��ال املتحدث باس��م اجلي��ش اإلس��رائيلي إن ه��ذا القصف 

املدفعي جاء رداً على وضع عبوة متفجرة على السياج احلدودي صباح األحد.
ونقلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن اجليش اإلسرائيلي قوله إن القصف 
ج��اء »رداً عل��ى اجتياز الس��ياج ي��وم الس��بت ومحاولة إحل��اق الض��رر بالبنية 
التحتي��ة األمني��ة«، متهم��اً حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( باملس��ؤولية عما 
يح��دث ف��ي القط��اع. وبحس��ب الصحيفة اإلس��رائيلية، ف��إن أربعة فلس��طينيني 
تس��للوا عبر الس��ياج في جنوب قطاع غزة احملاصر وألقوا قنبل��ة حارقة وعادوا 
أدراجهم، ونقلت عن اجليش تأكيده أن األشخاص األربعة كانوا في إسرائيل ملدة 
دقيق��ة واحدة، وإلى جانب إلقاء زجاجة حارقة تركوا خيمة كتب عليها »مس��يرة 

العودة.. عائدون إلى أراضي فلسطني«.{

حركة الجهاد تنعى ثالثة شهداء
وتتعهد برد مؤلم
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الطريق الطويل نحو نزع السالح النووي أمام التحّوالت األمريكّية
إنها للحظة حاسمة للنظام النووي العاملي؛ فبعد 
تقرير الرئيس األميركي دونالد ترامب انسحاب بالده 
م��ن االتفاق النووي مع إيران، ُينتظر -خالل أس��ابيع 
مع��دودة- أن يلتق��ي ترام��ب زعي��م كوريا الش��مالية 
كي��م جون��غ أون، في قمة س��تكون له��ا تداعيات على 

البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وم��ن املرج��ح أن تعان��ي اجله��ود الرامي��ة لنزع 
الس��الح الن��ووي نكس��ات قب��ل انقض��اء ش��هر أي��ار 
اجلاري، نظ��راً ملجموعة املستش��ارين الصق��ور التي 
حتيط بترام��ب، أمثال وزير اخلارجي��ة مايك بومبيو 

ومستشار األمن القومي جون بولتون.
ولهذا الس��بب؛ بات مهماً -أكثر م��ن ذي قبل- أن 

يدع��م املجتمع الدول��ي التزامات املعاه��دات القائمة، 
بدءاً م��ن معاهدة منع االنتش��ار الن��ووي املبرمة عام 
1968، لك��ن حتقيق ذلك يس��تلزم خ��وض محادثات 

صعبة.
غالب��اً م��ا تك��ون االتفاقي��ات املتع��ددة األطراف 
عرض��ة لثغ��رات ف��ي التطبي��ق، وهو م��ا ينطبق على 
النظام الدولي ملنع االنتش��ار الن��ووي؛ فمثالً جند أنه 
رغم ع��دم توقيع إس��رائيل والهند عل��ى معاهدة منع 
االنتش��ار، فإنهم��ا عضوتان مس��ؤولتان ف��ي النادي 

النووي.
ولم تعاَقب إسرائيل قط على قنبلتها، كما حتظى 
الهند بإعف��اء من مجموعة املوّردي��ن النوويني، فضالً 

عن توقيعه��ا العديد م��ن االتفاقيات النووي��ة املدنية 
م��ع الوالي��ات املتح��دة وأس��تراليا وكن��دا والياب��ان. 
فيم��ا ُينظر إلى التس��لح النووي -ال��ذي تنفذه كوريا 
الش��مالية- عل��ى أنه أم��ر ال ميكن التس��امح معه، أما 
برنام��ج إيران النووي فق��د مت تقييده قبل جناحه في 

تطوير أي سالح.
وفي ظ��ل هذا اإلطار املعي��ب؛ أصيبت دول كثيرة 
باإلحباط بس��بب رف��ض املُوقعني عل��ى معاهدة منع 
االنتش��ار الن��ووي مناقش��َة مس��ألة ن��زع س��الحهم 

النووي.
ورغ��م إل��زام امل��ادة السادس��ة من معاه��دة منع 
االنتشار النووي أطراَفها مبواصلة املفاوضات »بنّية 
حس��نة« لتحقيق منع االنتش��ار؛ فإن ال��دول النووية 
املصدقة على املعاهدة ال تفس��ر هذا بأنه حظر مينعها 

من امتالك ترسانة نووية.
بل إنه��ا حتتج بأن خفض األس��لحة النووية من 
ش��أنه أن ُيضع��ف األمن العامل��ي، معتمدي��ن في ذلك 
على عقيدة الردع، ورمبا لم يكن مفاجئاً أن ترى الدول 

غير النووية األشياء من منظور مختلف.
وفي الع��ام املاض��ي؛ وضعت هذه ال��دول رؤاها 
في معاهدة تكميلية تبنته��ا األمم املتحدة. فقد أصبح 
ع��دد ال��دول املوقع��ة عل��ى معاه��دة حظ��ر األس��لحة 
النووي��ة الي��وم 58 دولة، كم��ا صدقت عليه��ا ثماني 
دول، وستس��هم في حظر اس��تخدام األسلحة النووية 
-أو التهدي��د باس��تخدامها أو حيازتها- حال وضعها 

موضع التنفيذ.
وتع��ّد معاهدة حظ��ر األس��لحة النووي��ة خطوًة 
مهم��ًة نحو إرس��اء قاع��دة دولي��ة جدي��دة، كما متثل 

أيضاً نتاجاً منطقياً إلخفاقات معاهدة منع االنتش��ار. 
لكن نظراً لتجاوزها معاهدة منع االنتش��ار من وجهني 
أساس��ّيني؛ فقد فّجرت معارضة ش��ديدة، حيث متنع 
معاهدة احلظر ما يسمى مبعاهدات التشارك النووي، 
التي متّكن حلف��اء الدول النووية من تخزين أس��لحة 
عل��ى أراضي تلك ال��دول، فضالً ع��ن تقويض معاهدة 
احلظ��ر منطَق ال��ردع بتج��رمي »التهديد باس��تخدام« 

األسلحة النووية.
العامل��ي ملن��ع  النظ��ام  أردن��ا اإلبق��اء عل��ى  وإذا 
االنتش��ار حياً وقابالً للتطبيق؛ فال بد من التوفيق بني 
الرؤى املتعارضة التي تعكسها معاهدة منع االنتشار 
ومعاه��دة احلظ��ر. ولتحقي��ق ذلك؛ ينبغ��ي للمجتمع 
الدولي االتفاق على اس��تراتيجية إلرساء نظام عاملي 
يس��اعد مبوجب��ه تخفي��ُض املخ��زون االحتياطي من 
األس��لحة النووية على تعزيز األمن اإلقليمي والعاملي 

ال تعريضه للخطر.
وال ري��ب أن مث��ل هذا األم��ر ينطوي عل��ى مردود 
عكس��ي رهيب؛ فهو لن يؤدي فق��ط إلى زعزعة النظام 
الن��ووي القائ��م، وزي��ادة ش��عور دول كثي��رة بع��دم 
األم��ان، وإمنا س��يعمق أيضاً تش��بث الدول املس��لحة 
نووي��اً بالقنابل التي متتلكها فعالً. ورغم ما يش��وبها 
من عيوب؛ فإن معاهدة منع االنتش��ار كانت سبباً في 
اس��تقرار نووي دام أعواماً. وحتى الدول التي رفضت 
التوقي��ع على املعاهدة كان لها دور في بقائها، س��واء 
أَبرم��ت معاه��دة احلظر أم ل��م ُتبرم، نظ��راً للتداعيات 
اخلطي��رة على األمن العاملي الت��ي قد تنجم عن انهيار 
معاهدة منع االنتش��ار. ولذا؛ يجب عل��ى كل األطراف 
اإلس��راع بإع��ادة اكتش��اف مصلحتهم املش��تركة في 

تنفيذ نزع نووي عملي وفعال.
س��يكون رف��ض ترام��ب جتدي��د اعتم��اد االتفاق 
النووي مع إيران مبثابة مؤشر لوفاة هذا االتفاق على 
األرجح، لكن بغض النظر عن مصير البرنامج النووي 
إليران أو كوريا الش��مالية؛ فإن إضعاف معاهدة منع 
االنتشار النووي -التي شكلت أساس النظام النووي 
العامل��ي لنصف قرن- ميثل التهدي��د األكبر بني جميع 

التهديدات.{

بقلم: راميش ثاكور

أهم خالصات مؤتمر باريس
حول أزمة ليبيا

اتفقت أطراف األزمة الليبية املجتمعة في باريس 
عل��ى تنظي��م انتخاب��ات برملانية ورئاس��ية في أقرب 
وق��ت ممكن، واملفضل نهاية العام، مع االلتزام بتهيئة 

األجواء لتكون نزيهة، واملوافقة على نتائجها.
واجتم��ع الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون 
في اإلليزيه مع األطراف األربعة الرئيس��ية في األزمة 
الليبي��ة، وه��م: رئي��س املجل��س الرئاس��ي حلكوم��ة 
الوفاق الوطني فائز الس��راج، ورئيس مجلس الدولة 
خالد املش��ري، واللواء املتقاعد خليف��ة حفتر، وعقيلة 
صال��ح. وحضر اللق��اء ممثلون من عش��رين دولة من 
بينه��ا قطر ومص��ر واإلم��ارات والكويت والس��عودية 

وتركيا، باإلضافة إلى تونس واجلزائر.
وبحسب البيان السياسي الذي أُعلن في باريس، 
تعهد املجتمعون بالعمل على إجراء انتخابات نزيهة 
وسلمية في أقرب وقت ممكن، واحترام نتائجها، على 

أال يتعدى موعدها نهاية العام اجلاري.
وبحس��ب وكالة الصحاف��ة الفرنس��ية، فقد حّدد 
اإلع��الن إجراء االنتخاب��ات البرملانية والرئاس��ية في 

10 كانون األول 2018.
كم��ا اتف��ق املجتمع��ون عل��ى االعت��راف بأهمي��ة 
وضع أس��اس دس��توري لهذه االنتخابات، ومساءلة 
كل من ينتهك أو يعي��ق العملية االنتخابية، وذلك إلى 
جانب دع��م جهود املبعوث األممي في مش��اوراته مع 
الس��لطات الليبية بش��أن اقتراح جدول زمني العتماد 

الدستور.
واتف��ق احلاضرون عل��ى االلتزام بتوفي��ر أجواء 

أفضل إلج��راء االنتخابات الوطنية، والعمل فوراً على 
توحي��د البنك املرك��زي الليبي واملؤسس��ات األخرى. 
ونص االتف��اق أيضا عل��ى االلتزام بدع��م جهود األمم 
املتح��دة في بناء مؤسس��ات عس��كرية وأمنية مهنية 

خاضعة للمساءلة واحملاسبة.
وق��د ش��هدت األزم��ة الليبي��ة مح��اوالت دولي��ة 
ومب��ادرات م��ن دول إقليمي��ة للتوصل إل��ى حل ينهي 

الصراع في البالد. 
وس��بق ملاك��رون أن اس��تضاف في مت��وز 2017 
اجتماعا في باريس بني رئيس حكومة الوفاق الوطني 
فائز الس��راج والل��واء املتقاعد خليفة حفت��ر، لالتفاق 

على وقف إطالق النار وتطبيق اتفاق الصخيرات.
لك��ن مجموع��ة األزم��ات الدولي��ة برعاي��ة األمم 
املتح��دة حذرت من عقد اجتماع باريس بش��أن ليبيا، 
واعتبرت -ف��ي مذكرة خطية- أن االجتماع س��يؤدي 
إل��ى نتائ��ج عكس��ية، إذا لم يك��ن هناك توافق أوس��ع 

يشمل أطرافاً سياسية وعسكرية أخرى.
وأعلنت الرئاسة الفرنس��ية أن باريس ستسعى 
باتخ��اذ  جماع��ي  الت��زام  النت��زاع  االجتم��اع  خ��الل 
اإلج��راءات املمكن��ة م��ن أج��ل أن جت��ري انتخاب��ات 

رئاسية وتشريعية بحلول نهاية العام.
ولفت��ت املجموع��ة إلى أن إج��راء انتخاب��ات هذا 
الع��ام أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية، واقترحت 
أن يص��در عن مؤمتر باري��س إعالن مفت��وح خاٍل من 
التعه��دات اخلطية، مح��ذرة من أن أي خي��ار آخر من 

شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البالد.{

حمالت شعبّية في تركيا
لدعم الليرة

إسطنبول - عدنان عبد الرزاق
أطلق مواطنون أتراك وجاليات عربية، حمالت لدعم الليرة التركية، واعتبروا أن ما يحدث هو 

»استهداف خارجي« متعمد.
وكان الرئي��س الترك��ي رجب طيب أردوغ��ان قد دعا املواطنني إلى حتوي��ل مّدخراتهم بالدوالر 
والي��ورو إل��ى الليرة، لدع��م العملة التركية التي خس��رت نح��و 20% من قيمتها مقاب��ل الدوالر منذ 
بداية العام. وقال أردوغان أمام حش��د في مدينة أرضروم شرق البالد، قبيل االنتخابات البرملانية 
والرئاس��ية املزمع إجراؤها ف��ي 24 حزيران: »إخواني الذين يحتفظون بال��دوالرات واليورو حتت 

الوسادة، اذهبوا وحّولوا أموالكم إلى الليرة. سنحبط هذه اللعبة معاً«.
وم��ن جانبها، تق��ول مديرة حملة »نحن نس��تطيع« لدع��م الليرة، عبير احلف��ار، إن الهدف من 
احلملة التي أطلقت، هو رد اجلميل لتركيا ومس��اندتها الس��وريني باألوق��ات العصيبة، معتبرة أن 
رس��الة احلملة القت صدى واس��تجابة من الس��يدات الس��وريات، ومت خالل س��اعات، تبديل آالف 

الدوالرات للعملة التركية.
كما أطلق، مدير مؤسس��ة »زدن��ي علماً« التعليمية بإس��طنبول، محمد زبدية، حملة ملس��اندة 
اللي��رة التركية عبر وس��ائل التواص��ل االجتماعي وصفحات مؤسس��ته، والقت احلمل��ة تأييداً من 
الس��وريني املقيمني بتركيا، نظراً لدور »زدني علماً« بتعليم اللغة التركية وفق األس��اليب املبس��طة 

املتضمنة أغانَي ومقاربتها باللغة العربية.
والقت دعوة الرئيس التركي اس��تجابة ش��عبية، إذ مت تنظيم حمالت عدة باألوساط الشعبية 
التركية، وخرجت س��يارات تنادي وحتض األتراك على تبديل العم��الت األجنبية بالليرة التركية، 

كما جرى بحي الفاحت، أكبر أحياء إسطنبول.
وكان��ت تركي��ا قد اتخ��ذت خالل األس��بوع املاضي، ق��رارات عدة لوق��ف نزيف اللي��رة؛ إذ رفع 
املص��رف املرك��زي من س��عر الفائ��دة على اإلقراض، م��ن 13.5% إل��ى 16.5%، كم��ا حولت بورصة 

إسطنبول جميع العمالت األجنبية الزائدة عن احتياجاتها على املدى القصير، إلى الليرة.{
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البرلمان العراقي يتدخل ويطلب إلغاء انتخابات الخارج
دع��ا البرمل��ان العراق��ي إل��ى إلغ��اء انتخاب��ات 
اخل��ارج والتصوي��ت املش��روط للنازحني ف��ي أربع 
ف��ي  التزوي��ر  عل��ى  أدل��ة  تواف��ر  بع��د  محافظ��ات، 
االنتخاب��ات األخي��رة، وس��ط حتذي��رات مفوضّي��ة 

االنتخابات من »االنقالب« على النتائج.
واعتمد البرملان العراقي - الذي أوشكت واليته 
على االنتهاء - في جلس��ة استثنائية مت تخصيصها 
يوم االثنني ملناقش��ة ملف االنتخابات، قراراً دعا كل 
اجله��ات املعنية وبحس��ب اختصاصها إل��ى اتخاذ 

الوسائل التي تعيد الثقة لالنتخابات.
وكان 85 نائب��اً تقدم��وا قب��ل نح��و أس��بوعني 
بطلب عقد اجللس��ة ملناقشة ما قالوا إنه تزوير شاب 
االقت��راع الذي ج��رى في 12 أي��ار اجل��اري، متهيداً 

للتصويت على إلغاء نتائج االنتخابات.
ب��دوره ح��ذر رئي��س الدائ��رة االنتخابي��ة ف��ي 
مفوضي��ة االنتخابات ري��اض البدران م��ن خطورة 
تداعي��ات ما س��ماها »محاولة االنق��الب على نتائج 
االنتخاب��ات« الت��ي أعلنته��ا املفوضي��ة ف��ي وق��ت 

سابق.
وقال البدران - في لقاء تلفزيوني - إن االنقالب 
عل��ى نتائج االنتخاب��ات قد يؤدي إل��ى وقوع حرب 

أهلية في البالد.
وأوض��ح مراس��لون أن األزم��ة تب��دو حقيقي��ة، 
ورّجح أن املفوضي��ة رمبا تتعرض لضغوط كبيرة، 
مش��يراً إل��ى أن كت��الً برملاني��ة حت��اول ف��ي مجلس 
الن��واب الضغط لفرز األصوات يدوياً، وال س��يما في 

محافظتي كركوك وصالح الدين.
وس��بق أن أصدرت عدة ش��خصيات سياس��ية 
زعي��م  بينه��ا  م��ن  االنتخاب��ات،  بتزوي��ر  اتهام��ات 

»حتال��ف الوطنية« إياد عالوي ال��ذي دعا إلى إلغاء 
بارت��كاب  االنتخاب��ات  مفوضي��ة  متهم��اً  النتائ��ج 

»الفظائع والفضائح« أثناء تسيير االقتراع.
ُيشار إلى أن مجلس الوزراء قرر األسبوع املاضي 
تشكيل جلنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية 
لدراس��ة الطعون، مؤك��داً منح اللجن��ة حق االطالع 

على جميع الوثائق التي تخص االنتخابات.
وفي وقت س��ابق، حتدث مراس��لون عن وجود 
طرفني رئيس��ّيني يتنافسان على تش��كيل احلكومة، 
هم��ا كتلتا »س��ائرون« بزعامة مقت��دى الصدر التي 
جاءت في املقدمة، و»الفتح« بزعامة هادي العامري 
املدعومة من احلش��د الش��عبي. وكالهما يزعم أن له 
تفاهمات مع كتل أخرى ستمكنه من السبق وتشكيل 
انته��اء  عل��ى  مؤش��رات  توج��د  ال  لك��ن  احلكوم��ة، 

املباحثات قريباً.

محافظ كركوك: ثبوت وقوع »تالعب« باالنتخابات بعد فحص صندوق اقتراع
وحصل »االحتاد الوطني« على س��تة مقاعد ف��ي احملافظة مقابل ثالثة جلبهة 

تركمان كركوك، وثالثة للتحالف العربي. 
في املقابل، قال مدير عام العمليات في املفوضية العليا املس��تقلة لالنتخابات، 
صفاء اجلابري، في بيان تلقت األناضول نس��خة من��ه، إن التصريح الذي أدلى به 
اجلب��وري »عاٍر من الصحة وغير دقيق«.  ودعا اجلابري »املرش��حني لتوخي الدقة 
ف��ي التصريحات، وعدم اتهام املفوضية جزاًف��اً«، وحذر من أن »أي تصريح خاطئ 

قد يعرض األمن واالستقرار في محافظة كركوك إلى اخلطر«. 
وف��ي االنتخاب��ات البرملاني��ة الت��ي أجريت ف��ي 12 أيار اجل��اري، حل حتالف 
»س��ائرون«، املدع��وم من زعي��م التيار الصدري مقت��دى الصدر، ف��ي املرتبة األولى 
ب�54 مقعداً من أصل 329، يليه حتالف »الفتح«، املكون من أذرع سياسية لفصائل 

»احلشد الشعبي«، بزعامة هادي العامري ب�47 مقعداً. 
وبعدهم��ا حل ائتالف »النصر«، بزعامة رئيس ال��وزراء، حيدر العبادي، ب�42 

مقعداً، بينما حصل ائتالف »الوطنية«، بزعامة عالوي، على 21 مقعداً. {

أعل��ن محافظ كرك��وك، راكان اجلبوري، ي��وم االثنني، ثبوت وق��وع »تالعب« 
ف��ي االنتخابات البرملانية األخيرة في محافظة كركوك )ش��مال(، بعد إجراء فحص 
ألح��د صناديق االقت��راع، وهو ما نفى صحته مس��ؤول باملفوضية العليا املس��تقلة 
لالنتخاب��ات. وقال اجلب��وري إن »ما أثير من حدوث عملي��ات تالعب في انتخابات 
كرك��وك ه��و أمر مؤكد لن��ا وللكثيري��ن«. وأضاف، أن��ه بحضوره وع��دد من أعضاء 
مفوضي��ة االنتخابات ج��رى فحص صندوق اقت��راع خاص مبحافظ��ة كركوك في 

العاصمة بغداد، و»ثبت صحة ما طالب به املتظاهرون وأهالي كركوك«. 
وكان اجلبوري يش��ير إل��ى احتجاجات واس��عة في محافظة كرك��وك من قبل 
متظاهري��ن عرب وتركمان عل��ى ما يقولون إنه��ا عمليات »تالع��ب وتزوير« رافقت 

االنتخابات البرملانية. 
واتهم مس��ؤولون عرب وتركمان ح��زب االحتاد الوطني الكردس��تاني بتزوير 
النتائج، عبر برمجة األجه��زة اخلاصة باالقتراع اإللكتروني، إلعطاء نتائج محددة 

مسبقاً لصاحله، وهو ما ينفيه احلزب. 

صفقة القرن أو صفقات القرون.. ثّم ماذا؟!
»الصفق��ة« تعني في اللغة البيعة أو املبايعة بني 
طرفني ألمٍر ما، خيراً كان أو شراً ولربٍح فيه أو خسارة. 
وُيعنى بصفقة القرن هنا ما يدور في أوساط السياسة 
احمللية والعاملية من العمل على تنفيذ الدوائر املعادية 
ألمتنا، ُخّط��ًة تقضي بإجناز ما يريده اليهود من إقامة 
دولتهم في فلس��طني خالص��ًة لهم دون الع��رب الذين 
س��يجري طرده��م منه��ا، واعت��راف العالم كل��ه بهذه 
الدولة الغاصبة وإنهاء املقاومة الفلس��طينية لكيانها 

الّدخيل، وإنكار حّق عودة الفلسطينيني إلى ديارهم.
ومعل��وٌم أّن م��ن يتوّل��ى ِكْب��ر ه��ذه اجلرمية هذه 
األيام هو الرئي��س األمريكي ترامب ومن يدور في فلكه 
من ه��ذه األّمة!! ولقد كثر احلديث من��ذ مّدة في اإلعالم 
ع��ن هذه الّصفق��ة اجلرمية وال يزال، ما ب��ني مثبٍت لها 
وناٍف أو متش��كك. وأنا أقول: إّن ه��ذه الصفقة حقيقٌة، 
وهي جاري��ٌة ويعم��ل املتآمرون من مختل��ف األطراف 
عل��ى حتقيقها من غرٍب وعرب، ولكنني أضيف، آس��ياً 
ومنِبّهاً وزارياً على بع��ض أبناء هذه األّمة من مغّفلني 
وغيره��م: أّن ه��ذه ه��ي إح��دى الصفقات في سلس��لٍة 
متواصلة بدأت ف��ي جغرافية هذه األّمة وتاريخها منذ 
ع��ّدة قرون، يديرها الغرب احلاقد عل��ى أمتنا من وراء 
ظهرها بس��رّية تاّمة، وق��د يكون بعلم بع��ض أبنائها 

الذين وقعوا لسبٍب أو آلخر في فّخ أولئك املجرمني.
إّن دخ��ول يه��ود الّدومن��ة يوماً إل��ى تركيا صفقٌة 
من هذه الصفقات، وإّن رفع ش��عار القومية في الدولة 
العثماني��ة أواخ��ر عهدها بني األت��راك والعرب خاّصة 
صفقة، وإّن إنشاء دستور مدحت )باشا( في تركيا في 
ذاك العهد وإبعاد الشريعة اإلسالمية عن دست احلكم 
فيها صفقة، وإّن إش��اعة اصطالح الرجل املريض على 
تلك الدول��ة عند الغرب قبل قرن من س��قوطها صفقة، 
وإّن موافق��ة الع��رب أن يقف��وا مع احللف��اء في احلرب 
العاملية األولى صفقة، وإّن سكوت العرب على اّتفاقية 
س��ايكس بيك��و وإصدار وع��د بلفور واحل��رب ما زالت 
دائرة وس��كوتهم عن ذلك صفقة أو صفقتان، وإّن قيام 
احل��روب األرب��ع: )48، 56، 67، 73( ودخول العراق 
للكويت ومن ثّم قيام أمريكا بإرجاع الكويت للكويتيني 
صفقات. وكلها صفقاُت أّدت إلى صفعات تتابعت منذ 
نهاية الس��بعينيات من القرن الغابر، م��ن كامب ديفد 
إلى أوس��لو إل��ى مدريد إل��ى وادي عرب��ة واحلبل على 
اجل��ّرار. بل، إّنني أق��ول وبكّل تأكي��د: إّن كّل احلركات 

االنتقاضي��ة الت��ي ج��رت ف��ي أط��راف ب��الد الع��رب، 
وال س��ّيما في مص��ر وبالد الّش��ام واجلزي��رة العربية 
والّس��ودان، قب��ل ق��رٍن أو قرنني م��ن احل��رب العاملية 
األول��ى، كانت إحدى ه��ذه احللقات الصفقات، س��عياً 
لتفكي��ك وحدة األّم��ة وقص��داً لتغذي��ة روح احلركات 
االنفصالي��ة عن جس��م دولة اخلالف��ة إلضعافها ومن 
بعُد إلسقاطها وبالّتالي لذبحها. وفي كلّها لم تكن اليد 
األجنبي��ة بعيدًة عنه��ا حتريكاً ودعماً، ب��ل إّن بعضها 
كان��ت فيه��ا هذه الي��د ظاهرًة وش��اهرة، وذل��ك بقبول 
بعض أهل هذه البالد أو زعمائها آنذاك بهذه الصفقات 
طمع��اً ف��ي األه��واء الذاتية والتم��ّرد القبل��ي، وهو مّما 
حّذرنا منه رس��ول الله صلّى الله عليه وس��لّم بقوله: 
)إذا جاءك��م من يريد تفريق جماعتكم واالنتقاض على 
إمامكم، فاقتلوه كائناً من كان(!! وإذا كان الوقوف على 
األطالل أو ندب املاضي مما ال يروق بعضهم، وأنا معه 
في هذا املعنى، لكّنني أس��تدرك في الوقت ذاته فأقول: 
إّنن��ا نحن أبناء هذه األّمة وأخ��ّص الواعني منهم يجب 
أن ال تنطل��ي علين��ا، تلك املفاهيم املش��بوهة أو األقوال 
اخلادعة من أننا يجب أن ال نتحدث عن املاضي وال عن 
التاريخ، وأن ال نفس��ر كّل ش��يٍء بنظرية املؤامرة، وأنا 
مع هذا الّتوجه بش��كٍل عام، غي��ر أنني أقول في احلني 
عين��ه كذلك، كم��ا قال أحد احلكماء: إّن مثل قوٍم نس��وا 
تاريخهم مثل لقيط ال يعرف أصله أو فصله، وأّن من ال 
تاريخ له وال ماٍض ال حاضر له وال مستقبل، وأّن إنكار 
املؤامرة هو في حّد ذاته مؤامرة، بل مؤامرٌة كبرى، ألّن 

املاض��ي واحلاضر والواقع يثبت وق��وع املؤامرات في 
احمليط البشري .

وهذا القرآن الك��رمي يؤّكد في كثيٍر من آياته وقوع 
املؤام��رة، وأكتفي من ذلك بقوله س��بحانه: <وإذ ميكر 
ب��ك الذي��ن كف��روا ليثبت��وك أو يقتل��وك أو يخرج��وك، 
وميك��رون وميك��ر الله، والل��ه خير املاكري��ن>، وأقول 
والّش��واهد ماثل��ٌة ومتوافرة لكل ذي بص��ٍر أو بصيرة: 
ألي��س من املؤام��رة أن يبعد اإلس��الم وهو س��بب عّزة 
العرب خاّصة ومصدر قّوتهم عن ُسّدة احلكم وساحة 
الّتوجيه والّتربية والتعلي��م في بالد العرب؟! أوليس 
من املؤامرة أن حتّل الرابطة القومية فيها، وهي باعثٌة 
عل��ى العنصرية والتش��احن محل الرابطة اإلس��المية 
وه��ي رابط��ٌة داعي��ة للوح��دة والتآل��ف؟! أوليس من 
ن��ا: إّنهم  املؤام��رة أن ُيضح��ي اليه��ود الذين يق��ول ربُّ
أش��د الّناس عداوًة لنا، وهم في الذاكرة اإلنسانية أألم 
الّناس وأخبثهم؟ أجل، أليس م��ن املؤامرة أن يضحوا 
ف��ي أذه��ان أبن��اء مجتمعن��ا أو هك��ذا ُي��راد، أصدق��اَء 
وأَُلف��اَء كرام��اً؟! أوليس م��ن التآمر الش��ديد أن يصبح 
م��ن يدافع ع��ن بلده وق��د احُتَلّ ف��ي محيطن��ا العربي 
واإلس��المي إرهابياً يجب أن يطارد ويالحق؟! أوليس 
من املؤامرة أن يعتبر اجلهاد وهو ذروة س��نام اإلسالم 
إرهاب��اً، وأّن كل من ينادي بالتزام الدين قرآناً وس��ّنًة 
حت��ى في املناه��ج، يطلق علي��ه في بالدن��ا إرهابي أو 

)دواع��ش(؟! أولي��س من التآم��ر أن ُيرض��ى أن يحكم 
في بالدنا كُلّ نذٍل وس��اقط وملحٍد وعميٍل ويدافع عنه 
ف��ي اإلعالم وغير اإلعالم، ولكن إذا حكم املس��لم امللتزم 
الص��ادق فهو رجعيٌّ ظالمي إرهاب��ّي ضد أّمته وبلده، 
يجب أن يحارب ويس��قط بكّل وس��يلة وبالّتعاون مع 
األجنب��ي الكافر؟! أولي��س أوليس؟! ومعل��وٌم أّن هذه 
املؤام��رات وهي ثابتٌة وواقعة هي حلقاٌت في سلس��لة 

تلك الصفقات بشكٍل أو بآخر!!
والي��وم ُيتح��دث عن صفق��ة القرن، وه��ي واقعة 
ف��ي بالدنا بصورٍة أو بأخرى ومن��ذ زمان، وُيقصد بها 
التهام اليهود لفلس��طني واعت��راف العالم أجمعه مبن 
فيه��م الع��رب واملس��لمون بذل��ك؟! ويجتم��ع الّزعماء 
الع��رب واملس��لمون الي��وم، هن��ا وهن��اك، وال يص��در 
ع��ن اجتماعاته��م العتيدة ف��ي عواصمه��م الفاخرة ما 
يش��في الغلي��ل وال ربع��ه أو ثمن��ه أو حت��ى ال ش��يء!! 
والطري��ق واضح في االنتص��ار وحتصيل احلقوق من 
أفواه الّس��باع وم��ن بني أش��داق األفاعي. إّن��ه اإلعداد 
واالستعداد كما فعل أجدادنا العظام وأسالفنا الكرام. 
وهذا الّتاريخ يشهد والقرآن يوّجه والواقع يؤّكد، كيف 
انتصرنا على الفرس والّروم ومن بعُد على الصليبيني 
والّتت��ار، أو حتى على االس��تعمار في ه��ذا العصر كما 
في اجلزائر مثالً. وهل كان ذلك باالجتماعات الرسمية 
واملفاوضات العبثية، واالعتراف بالعدّو والتآلف معه 
أم بحربه وضرب��ه؟! أَوكان ذلك باملؤمترات املؤامرات 
واحلفالت والفن��ادق أم باجليوش املجحفلة والبنادق 
واخلن��ادق؟! أوكان ذلك بالش��باب املائع املتس��كع أم 
بالش��باب املقاتل املجاهد؟! أوكان ذلك باالعتماد على 
عصبة األمم وهيئتها ومجلس األمن والّشرعية الّدولية 
وكلّها م��ن صنع الّصهاينة والّصليبي��ني، أم باالعتماد 
على القرآن واملس��جد والّرباط في سبيل الله؟! أوكان 
ذلك بجامعة دول عربية مهترئة صنعها اإلجنليز على 
أعينه��م لتكون جامع��ًة مفّرق��ة ال جامع��ة موحدة، أم 
بجامعة إسالمية صحيحة وصادقة جتعل من جميع 

شعوب األّمة صفاً متراصاً وُكالًّ مترابطاً؟!
املقّدس��ات  ونس��ترجع  اليه��ود  عل��ى  أننتص��ر 
والصادق��ون من أبناء ه��ذه األّمة احملّبون لش��عوبهم 
وأوطانه��م ف��ي الّس��جون واملعتق��الت أو حت��ت أعواد 
املش��انق وفي صح��ارى املهاجر واملناف��ي؟! إّن حّكام 
ه��ذه األّمة ما دام��وا يكّمم��ون األف��واه ويعرضون عن 
حتكي��م ش��رع الل��ه فيه��م، ويلغ��ون فريض��ة اجلهاد، 
فس��تمضي صفق��ة الق��رن، ولك��ن خاب��ت مس��اعيهم 
ومس��اعي س��ادتهم من صهاين��ة وصليبي��ني. فها هم 
أبن��اء فلس��طني يقومون مبا لم تقم به ف��ي بالد العرب 
جي��وٌش وال دول. فحّياهم الله وبّياهم وأخزى عدّوهم 

من أقرباء وأباعد، والله أكبر ولله احلمد.{

بقلم: د. علي العتوم 
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��َر َصاِئًما ُكِتَب َل��ُه مثل أَْج��ِرِه ِمْن  الش��ريف: »َم��ْن َفَطّ
اِئِم َش��ْيٌء« )رواه أحمد  َغْي��ِر أَْن َيْنَتِق��َص ِمْن أَْجِر الَصّ
والترم��ذي عن زيد بن خالد اجلهن��ي(، وكما في قول 
ابن عباس: »َكاَن َرُس��وُل اللِه َصلى اللُه َعلَْيِه َوَس��لَم 
أَْج��َوَد الَنّاِس، َوَكاَن أَْجَوُد َما َيُك��وُن ِفي َرَمَضاَن ِحنَي 
َيلَْق��اُه ِجْبِري��ُل، َوَكاَن َيلَْقاُه ِف��ي ُكِلّ َلْيلٍَة ِم��ْن َرَمَضاَن 
َفُيَداِرُس��ُه اْلُقْرآَن، َفلََرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْيِر ِمَن الِرّيِح امْلُْرَسلَة« )رواه البخاري(. أَْجَوُد ِباخْلَ
إن رمضان حقاً ليس كما يتصور البعض ش��هراً 
للزاد الروحي فحس��ب، وال ملراجعة الذات في دائرتها 
الفردي��ة فق��ط.. بل هو ش��هر مي��الٍد مبا تعني��ه كلمة 
)املي��الد( من عمل روحي وفكري، ومن حركة وجهاد، 
وم��ن ب��ذل وعط��اء.. متام��اً كم��ا أن��ه ش��هر ملراجعة 
ال��ذات في دائرته��ا األوس��ع اجلماعي��ة، وفرصة ألن 
تراج��ع األم��ة واقعه��ا في ض��وء مالبس��ات ميالدها 

ومقتضياته..
نريد من رمض��ان أن تنتعش في��ه الروح وتزكو 
النف��س، وأن نب��ذل اخلير ونعني احملتاج��ني وُندخل 
السرور على من ضاق بهم احلال، وأن نعيد للمجتمع 
ولو بعضاً من صفائه ومتاسكه: بالتراحم والتغافر، 

وبكف األذى وصيانة احلقوق واألعراض..
نريد من رمضان أن نستش��عر به أننا ُولدنا حًقّا 
أول مرة في هذا الش��هر، وأن ميالدنا مجَدّداً أمٌر ممكن 
ب��ل ومطل��وب بإحل��اح.. وكما ي��دور الزم��ان دورته، 
وُيعاودنا رمض��اُن كل عام، ينبغ��ي أن نغادر مواقع 
الهزمي��ة والتخاذل واملثبط��ات، إلى مواط��ن الريادة 
والفاعلية واإليجابية، نحو استئناف ميالدنا األول..

إن رمضان ش��هر األمة، ومن املهم أن يتحرك فيه 
كل فرٍد باجتاه هذا املعنى، وأن يستحضر مسؤوليته 
نح��و أمته كما ينت��وي أن يق��وم فيه بأعم��ال تخص 

الذات..{

رمضان.. شهر صناعة األمة
من املهم ونحن نتعامل مع املعاني أو املناسبات 
اإلس��المية، أن ننظر إليه��ا في إطارها ال��ذي يتجاوز 
دائ��رة الفرد إلى دائرة األمة؛ فذلك أدعى ألن نقف على 

حقيقتها، وعلى املقاصد األساسية منها.
رمضان هو الش��هر الذي ُولدت في��ه األمة.. حني 
��َك اَلِّذي  تنزل الق��رآن بقوله تعال��ى: <اْقَرأْ ِباْس��ِم َربِّ
َخلَ��َق> العلق: 1.. فانبثق من ه��ذا األمر اإللهي ميالُد 
ر الكون  أمٍة انداحت بعد ذلك في جنبات األرض؛ تعِمّ
وتس��تخرج كنوزه وقوانينه املخبوءة، وتقيم العدل، 
وتصن��ع ف��ي دنيا الن��اس النموذج ال��ذي طاملا تاقت 

نفوسهم إليه.
لك��ن ح��ني تاه��ت من��ا بوصل��ة املفاهي��م والقيم 
واملعاني، صار رمضان- في أحس��ن احلاالت- شهراً 
للفرد وليس لألم��ة، وللذات وليس للمجموع.. وغاب 
عنا أنه ش��هر ميالدنا جميعاً، وشهر انطالق منوذجنا 
احلض��اري.. أما في أس��وأ احل��االت- نع��وذ بالله- 
فصار الش��هر الكرمي عنواناً على كل ما يضاّد رسالته 
األساس��ية؛ م��ن االرتقاء بال��روح، وتهذي��ب الغرائز، 

وضبط النفس واجلوارح!.
ولسنا نريد بقولنا: إن رمضان شهر ميالد األمة، 
مج��رد التعبير األدبي عن أهمية الش��هر وفضله.. بل 
نري��د التعبي��ر احلقيقي، م��ن حيث لف��ت االنتباه إلى 
كيفية صناع��ة األمة التي مّتت ف��ي رمضان، وإلى ما 
يحمل��ه ه��ذا الش��هر كل عام م��ن تذكير متج��دد بهذه 
الصناع��ة.. فنح��ن أم��ام مي��الد متج��دد ينبغ��ي أن 
نس��تحضر أجواءه ومفاهيم��ه ومرتكزاته.. ال س��يما 
إذا صرن��ا في حالة بعيدة عن حال��ة امليالد األول وما 

اتسمت به من علّو ورفعة ومتكني!.
وح��ني يعاودن��ا رمض��ان كل ع��ام، ينبغ��ي أن 
نتذكر معه كي��ف ُولدت أمتنا.. كيف كن��ا قبل امليالد: 
م��ن الفرقة والضعف واله��وان، ومن ضياع البوصلة 
واالنحراف ف��ي العقي��دة واملفاهيم.. ث��م لننظر كيف 
كن��ا بعد املي��الد: من االتص��ال باخلالق واالس��تهداء 
بن��ور الوح��ي، وم��ن قوة الصف ومتاس��ك النس��يج، 
ومن الس��يادة في األرض والعزة ب��ني األمم. ثم علينا 
بع��د ذلك أن ن��رى واقعن��ا املعاصر في ض��وء هاتني 
الصورتني: قبل امليالد وبع��ده؛ لندرك إلى أي صورٍة 

منهما نحن أقرب! وإلى أي وضٍع نريد أن نصير!
ألي��س م��ن الالفت هن��ا أن يك��ون رمضان ش��هر 

االنتصارات واألحداث الكبرى املفصلية في تاريخنا، 
الق��دمي واحلدي��ث؛ بدءاً من غ��زوة ب��در الكبرى حتى 

حرب العاشر من رمضان..؟!
وألي��س من الالف��ت أن تأتي توجيهات اإلس��الم 
تباًعا لتؤكد ض��رورة اقتران الصي��ام برعاية حقوق 
اآلخرين؛ وصيان��ة حرماتهم املعنوي��ة واملادية، كما 
ف��ي قوله صلى الله عليه وس��لم: »إَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم 
ُه أََحٌد أَْو َقاَتلَُه  أََحِدُكْم َفال َيْرُفْث َوال َيْصَخْب؛ َفإِْن َس��اَبّ
َفلَْيُقْل إِِنّي اْمُرٌؤ َصاِئٌمى )رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة(، وقوله أيضاً: »َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الُزّوِر َواْلَعَمَل 
ِب��ِه، َفلَْي��َس ِللَِّه َحاَجٌة ِف��ي أَْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَش��َراَبُه« 

)رواه البخاري من حديث أبي هريرة(.
أليس مما ينبغي التوق��ف عنده بالفهم والتدبر، 
م��ا جاء في فض��ل أعمال ف��ي رمضان يتع��دى َنْفُعها 
الذات إلى اآلخرين؛ مثل تفطي��ر الصائم، وبذل اخلير 
للن��اس، واجل��ود م��ن نع��م الل��ه.. كما ف��ي احلديث 

بقلم: السنوسي محمد

»سّمعونا التراويح«
مصريون ينتقدون »كتم« شعائر صالة القيام
عّبر مصريون عن رفضهم ملنع مكبرات الصوت بصالة التراويح باملساجد، وسط تفاعل نشط على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وتداف��ع وزارة األوق��اف عن اخلطوة، وتقول إنه��ا تأتي مراعاة ملصالح »املرض��ى والطالب« الذين 

يستعدون المتحانات شهادة الثانوية العامة.
وش��مل الق��رار نح��و 115 ألف مس��جد مبختلف أنحاء الب��الد، الت��زم أغلبها بالق��رار، بينما حتدث 

البعض عن جتاهله مبساجد في القرى والنجوع.
»منذ من��ع صوت التراويح من مكبرات الصوت وحتّس رمضان صامتاً والش��وارع ميتة«، تدوينة 
س��جلها حس��اب »رضوى أمين« مبوقع »فيس��بوك« من ضمن تدوين��ات أخرى تنتقد القرار. وتس��اءل 
حس��اب »منار س��ّيد« عبر »فيس��بوك«: »ما هذا احلزن؟، أين صوت صالة التروايح واألدعية؟«، داعية 

ل�»عدم إلغاء صوت صالة التراويح«.
ودافع جابر طايع، وكيل وزارة األوقاف املصرية، في مداخلة تلفزيونية عن القرار، قائالً إنه »إجراء 
تنظيم��ي بحت«، وأوض��ح طايع أن اخلط��وة تأتي »منع��اً للشوش��رة وتداخل األصوات بني املس��اجد 

والزوايا )مساجد صغيرة( وحتى ال يؤثر الصوت على تركيز الطالب أثناء املذاكرة«. 
وتقدر أعداد املس��اجد في مصر ب�108 آالف مس��جد إلى جانب ما يقرب من سبعة آالف زاوية، وفق 

تصريحات صحفية سابقة للمسؤول ذاته. 
وص��الة التراويح لها تقاليد خاصة في مصر، مرتبطة باألذان وترديد األدعية عبر مكبرات الصوت 

اخلارجية، التي كانت تستخدم إليصال صوت اإلمام لألعداد الغفيرة من املصلني خارج املسجد.{

رمضان قبل مائة عام
في قرية مصرية 

لنتخّي��ْل أن الزم��ن عاد بن��ا للماضي مائ��ة عام، 
لنج��َد أنفَس��نا وس��ط أناٍس بس��طاء في قري��ة نائية، 
م��ات احلي��اة احلديثة التي  ال نلم��ح فيه��ا أّياً م��ن مقِوّ
��دة وال حتى إن��ارة كهربائية،  نعهده��ا، فال ط��رق ممَهّ
فقط بيوت طينية متجاورة وزروع وأشجار متكاثفة، 
حياة بس��يطة وهادئة، ليس هناك ضجيج لسيارات، 
وال مب��اراة كرة قدم ُيهلِّلون من أجلها، الصوت املرتفع 
الوحي��د ه��و صوت م��ؤذن القري��ة، الذي رك��ب دابته 
ليج��وب القري��ة ليعلن أن »غ��داً صيام عل��ى ما أفتى 

مفتي الديار«. 
ي��ا له��ا من فرح��ة غامرة، ت��رى كي��ف كان هؤالء 
يقض��ون ه��ذا الش��هر الك��رمي؟ وه��ل كان��ت األج��واء 
مختلفة عما نعرفه نحن اليوم؟ وإن كان ثمة اختالف 

فهل اليوم هو األفضل أم قدمياً؟ 
نفحات من املاضي

كان أجدادن��ا رحمه��م الل��ه يروون لن��ا كيف كان 
رمض��ان قدمياً، وكي��ف أنهم يجتمعون باملس��جد في 
نه��ار رمض��ان ليعق��دوا مق��رأة فيق��رأ كل واح��د منهم 
جزءاً حتى يتموا املصحف، ث��م يتفرقون كٌلّ إلى بيته 
ليقض��ي وق��ت القيلول��ة أو إلى عمل��ه أو حقل��ه، وفي 
ه��ذه األثناء كانوا يتذوقون ح��الوة الصيام بذكر الله 
وصل��ة األرح��ام، حي��ث كان��وا يت��زاورون ويصل كل 
واح��د منهم رحمه، األمر الذي أصبح نادراً في عصرنا 
احلالي، رمبا بسبب انش��غال الناس الزائد بأعمالهم 

وجتارتهم. 
ف��ي عصرن��ا احلال��ي متتل��ئ الثالج��ات بش��تى 
األصناف في هذا الشهر الكرمي، الذي من املفترض أنه 
ش��هر الزهد والتقش��ف من ملذات الدنيا، حتى أصبح 
رمضان لألس��ف عبئاً مادّياً عند بعض األس��ر الفقيرة 
الت��ي ال تس��تطيع تلبي��ة كل ذل��ك، أما قدمي��اً فلم تكن 
هناك ثالج��ات وال تكييفات وال حتى مواصالت كالتي 
نعهده��ا اليوم، ورغ��م ذلك كانوا يس��عدون برمضان 
أكثر من��ا نحن، وبالتال��ي لم يعرفوا أم��راض التخمة 
وال تصلب الش��رايني وال ضغط الدم والسكر، حياتهم 
بس��يطة، أق��ل القلي��ل يكفيه��م، ليس هن��اك أفضل من 
متعة تالوة القرآن وتدارس األحاديث وس��ير األولني،  

ال منيمة وال بغضاء وال حتاسد بينهم. 
املسجد ودوره في القرية 

ثم يحني وقت اإلفطار، فيذهب الكل إلى املس��جد، 
وقد أخ��رج كل بيت ما يس��تطيعه من طعام وش��راب 
إلى املسجد، فيصلون ويختمون صالتهم ثم يفطرون، 
ويقف أحدهم خارج املسجد ليدعو املاَرّة إلى اإلفطار، 
الكل في جتمع وفرحة ال يدانيها ش��يء، فرحة الصوم 
وفرحة اللق��اء.. انتهى اإلفطار فم��ا يلبثون أن يذهبوا 
إل��ى املس��جد حتى حت��ني صالة العش��اء، واملس��جد 
تنيره مصابيح ليس��ت كالت��ي نعرفها، وإمن��ا ُتضاء 

بالزي��ت، فيصلُّون التراويح ف��ي جو إمياني بديع، ثم 
يذهب��ون إلى بيوتهم وقد حمدوا الله على نعمته، وأن 

ُيتّم عليهم الشهر وقد غفر لهم. 
أمسيات رمضانَيّة

وفي أمس��يات رمضان يحلو التس��امر والتزاور، 
حي��ث يكون��ون ف��ي نه��ار رمض��ان ممس��كني تقريباً 
ع��ن الكالم من ف��رط التعب واإلعياء، فإذا حل املس��اء 
رجع��ت إليه��م احليوي��ة وتش��ّوقوا إل��ى األقاصيص 
والعظ��ات واألحادي��ث، فكان��وا يجلس��ون عن��د بيت 
أحده��م ليتناولوا س��ير األوائ��ل وأحادي��ث النبي | 
وبعض الشؤون احلياتية، تسليتهم في هذه األوقات 
هو التمر و »الكنافة«، حيث كانت هي أطيب املأكوالت 
املمي��زة في رمض��ان، ويس��ود جو من األلف��ة واحملبة 
بينه��م نكاد ال ن��راه الي��وم، حيث أصبح��ت العالقات 
واالعتب��ارات  املصال��ح  بع��ض  حتكمه��ا  اإلنس��انية 
االجتماعية التي أرس��تها رغوة املدني��ة الغربية التي 
ل��م تعد علينا ب��أي نفع في رأيي، وهذه ليس��ت دعوة 
للرجعي��ة ولكنه��ا دعوة لع��دم االبتعاد ع��ن تقاليدنا 
العربية األصيلة، وعدم طغيان املادة على كل عاداتنا 

اليومية وحتى الدينية. 
حور  السَّ

يجيء وقت الس��حور، فكانوا يؤخرون وقته قبل 
صالة الفجر قليالً، فيأكلون ويشربون ويحمدون الله 
خالقه��م، ثم ي��ؤذن للفجر فيتوض��أون ويذهبون إلى 
املس��جد ألداء صالة الفجر في جماعة، وكان املس��جد 
يكت��ظ بالناس في هذه الصالة ع��ن غيرها، رمبا نظراً 
لعلمه��م بفضلها، فيدعون الل��ه أن يدمي عليهم فضله، 
وأن يس��ترهم ف��ي الدني��ا واآلخ��رة، لكن لألس��ف في 
احلاض��ر جند املس��اجد في ص��الة الفجر ت��كاد تكون 
خاوية من الناس إال من رحم، رغم أنه قدمياً كان عدد 

املساجد في كل قرية أقل بكثير مما هو عليه اآلن
انته��ت الص��الة، فيجلس��ون ليق��رأوا ج��زءاً م��ن 
الق��رآن، ث��م يذه��ب كل واح��د إل��ى حقله وق��د طلعت 
ش��مس يوم جدي��د بكل بطء وت��ؤدة مؤذن��ة باخلير، 
ة  وما هي إال حلظات حتى تتربع في كبد السماء مشَعّ
بهية تنير احلقول والسماء، تبعث شعاعها الدافئ في 
كل األرجاء، الكل في سكينة وعمل وتسبيح، متوكلني 

على الله ربهم، راجني فضله ونعمته.{

بقلم: عبد الفتاح بدوي
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ماذا بعد أن فقدت األنظمة العسكرية مبّررات وجودها؟
في ع��ام 1949 جنح الزعيم حس��ني الزعيم في 
انقالب��ه الذي بدأ به سلس��لة االنقالبات العربية، بعد 
أن انته��ى وج��ود انقالَب��ي الع��راق واليمن الس��ابقنْي 
علي��ه؛ ومنذ ذلك احل��ني قّدمت االنقالبات العس��كرية 
نفس��ها لش��عوبها على أنها حركات ثورية تس��تهدف 

التحرير والدميقراطية والتنمية.
ووج��دت ه��ذه االنقالبات م��ن معطي��ات احلياة 
السياس��ية الس��ابقة عليه��ا م��ا يكف��ل له��ا أن تبرهن 
عل��ى عنايتها الظاه��رة بهذه امليادين، لكنها س��رعان 
ما اكتش��فت أنها لن تس��تطيع أن متض��ي في ظل هذه 
الثالثي��ة )التحري��ر والدميقراطي��ة والتنمي��ة(، وذلك 

لسببني وجودّيني مهمني:
- األول؛ هو أن الدميقراطية نفس��ها تتعارض مع 
اس��تمرار احلال��ة االنقالبي��ة، كما أن اس��تمرار احلالة 
االنقالبي��ة يتعارض مع الدميقراطي��ة، وهكذا اجتهت 
االنقالبات إلى إعالء فكرة أن وجود الثورة فوق وجود 

الدميقراطية.
- الثان��ي؛ هو أن خطط التنمية اجلادة تتعارض 
أيض��ا م��ع اس��تمرار احلال��ة االنقالبي��ة، ألنه��ا توجد 
حالة من الوع��ي البرجوازي الداع��ي إلى التخلي عن 
التصرفات العس��كرية االس��تثنائية وما يصحبها من 

فس��اد جوهري معوق للتنمية؛ وم��ن ثم كانت حتمية 
اللجوء إلى أمناط من التنمية الزائفة.

مع مضي الزمن، تطورت فلسفات جديدة في علم 
االجتماع السياسي، مستهدفًة إضفاء املشروعية على 
عملي��ة تغيي��ب الدميقراطية، وذلك من أجل اس��تمرار 
االس��تحواذ على الس��لطة واالس��تمتاع مبزاياها التي 

باتت تتضخم يوماً بعد يوم.
كان بع��ض ه��ذه النظري��ات مبثاب��ة أطروحات 
س��اذجة لكنه��ا مالئ��ة للف��راغ، وكان بعضه��ا اآلخ��ر 
مبثاب��ة تبري��رات الحقة لكنه��ا مفتقدة الص��دق؛ فمن 
الن��وع األول تب��رز النظري��ة القائلة ب��أن الدميقراطية 

االجتماعية أهم من الدميقراطية السياسية.
وم��ن الن��وع الثاني تب��رز النظري��ة القائل��ة بأن 
تربص االس��تعمار اجلديد بخط��ط التنمية كان كفيالً 
بفش��لها، م��ع أن هذه اخلط��ط املزعومة ل��م تكن -في 
حقيقة األمر- إال فشالً ُوضعت عناوينه في سطور، ثم 
ُوضعت قبل العناوين أرقام مسلسلة لإليحاء املفتعل 

بشكالنية التخطيط.
وهك��ذا ابتع��د مدل��ول اللف��ظ متاماً ع��ن احلرية 
السياس��ية وحرية ال��رأي والتعبير، كم��ا ابتعد متاماً 
ع��ن معاني الدميقراطية واالنتخاب��ات والتصويت... 

إلخ.
وعلى س��بيل املثل؛ ظل معنى احلرية ملتبساً في 
ما ُيعرض من خطاب سياس��ي على أذهان املواطنني، 
بعد أن عادت مصر إلى احلياة السياسية تدريجاً عبر 
املناب��ر فالتنظيمات فاألحزاب، ومن خالل االنتخابات 

احلزبية.
كان م��ن الطبيع��ي أن تتجه األنظمة العس��كرية 
العربي��ة إل��ى م��ا ميك��ن تس��ميته توفي��ق األوض��اع 
السياس��ية، لتحق��ق مش��روعية جدي��دة بعي��دة عن 
بإع��الن  نظري��اً  انته��ت  الت��ي  القدمي��ة  املش��روعية 
االس��تقالل، أو بخروج آخر جندي من جنود س��لطات 

االحتالل األجنبي.
وم��ع أن توفي��ق األوض��اع كان يتطل��ب إعط��اء 
مساحات أوس��ع لدولة املؤسس��ات؛ فإن العسكريني 
الع��رب -في مواق��ع احلك��م املطلق- ل��م يكونوا على 
أدنى اس��تعداد للقبول بهذا، حتى ولو أن أحدهم خطا 

خطوات ناجحة في هذا املسار.
ب��ل إن م��ن العجيب أن احلاس��ة الس��لطوية عند 
العس��كريني العرب س��رعان ما انتبهت خلطورة مثل 
هذا السعي في توفيق األوضاع، وسرعان ما أسعفهم 
دهاقنة اليسار باستعارة لفظ الثورة املضادة إلطالقه 
على أي��ة محاولة ج��ادة، للخروج من ش��رنقة احلكم 
العس��كري املطلق إلى حكم عسكري ذي طابع مدني، 

أو معترف بقدر ما من احلريات السياسية.
ومن دهاء التاريخ أن العس��كر املتعطشني للبقاء 
في الس��لطة كانوا حريصني على استمرار التعقيد في 
الصراع العربي اإلس��رائيلي، حتى إنهم انزعجوا أميا 
انزع��اج حني بدأ هذا الصراع يخالف مس��اره املعهود 
بعدما حتقق نصر ح��رب 6 أكتوبر )1973(، وحصل 
ف��ض االش��تباك األول فالثان��ي ث��م املب��ادرة وكام��ب 

ديفد...
وهك��ذا كان أكث��ر الع��رب معارض��ة لهذا املس��ار 
)أي��اً كان صدقه( هي الدكتاتوريات العس��كرية التي 
سارعت -في حماسة شديدة وألول مرة في تاريخها- 
إلى تكوي��ن جبهة الصمود والرفض، وقد كان األحرى 

أن تسمى جبهة احلفاظ على االنقالبات العسكرية.
ول��م يق��ف ده��اء التاري��خ عن��د ه��ذا احل��د؛ فقد 
اقتنعت كبرى امللكيات العربية -بفضل مستش��اريها 

األميركي��ني- بأن أفض��ل البدائل املتاحة الس��تقرارها 
يتمث��ل ف��ي العمل الدائ��ب عل��ى تثبيت وض��ع النظم 
العس��كرية العربي��ة، والب��دء في حتوله��ا التدريجي 
إلى ملكيات تنتس��ب إلى آخر فائز في لعبة الكراس��ي 

املوسيقية.
ومع ه��ذا؛ فإن جي��ل الثورات العربي��ة الربيعية 
كان أذكى من أن يق��ع في مثل هذه الفخاخ املنصوبة، 
حت��ى إنه ل��م ُيِعْر األم��ر أدنى التف��ات وال تعقيب حني 
جنح الط��رف الثالث مبصر في اس��تحداث موقف من 
املواقف الت��ي تتمناها األنظمة التقليدي��ة في مثل هذا 

السجال ذي الزمام املنفلت.
بينم��ا ح��اول اجليل الق��دمي -ومن ضمن��ه كاتب 
ه��ذه الس��طور- أن يعالج األمر عل��ى النحو املعروف 
في مثل هذه احل��االت، بالذهاب في وفد مصاحلة من 

القاهرة إلى الرياض.
ومع مرور الوقت؛ كان��ت القوى الرجعية متضي 
ف��ي حتبيذ التقني��ة األميركية التقليدي��ة باللجوء إلى 
متويل انقالب عس��كري، ولم يكن األمر في هذه احلالة 
س��هالً على نحو ما كان في حقبة احلرب الباردة، ذلك 
أن العنصر البش��ري نفس��ه املتمثل في القيادات التي 
س��تتم مخاطبتها إلمت��ام االنقالب لم يك��ن مندفعاً وال 
جاهزاً، على نحو ما كان أسالفه في نهاية األربعينيات 

وطيلة اخلمسينيات.
كان املرش��حون للقي��ام باالنقالب أكثر اس��تقراراً 
ف��ي مناصبه��م، وأكثر عائ��داً وأقل رغبة ف��ي مظهرية 
احلكم، وأقل رغبة في املخاطرة مهما كانت مضمونة، 
وكانوا يرون بأعينهم ويس��معون أصوات الرعد التي 
تصدر عن ش��باب الثورة وهم يهتفون هتافهم الذي ال 

يخلو منه جتمع وال مظاهرة.
ومع أن أكثر الكارهني للثورات العربية يتلمسون 
الع��ذر لقي��ادات االنقالبات ف��ي غطرس��تها ودمويتها 
وعنفه��ا ومجافاته��ا لإلنس��انية والعدال��ة وحق��وق 
كان  -مهم��ا  التبري��ر  أن  يعرف��ون  فإنه��م  اإلنس��ان؛ 
مقب��والً- ليس بديالً من القبول، وأن القبول بأمر واقع 
في وقت ما ليس مبرراً لدميومته، وأن الزعم باحلفاظ 
عل��ى الدولة ال ميكن أن يعن��ي القضاء على روحها وال 

على الشعب.
وهكذا أصبح املبّرر األقوى لبقاء حالة االنقالبات 
العس��كرية هو رغبة اجليران األغنياء في أال يس��معوا 

صوت الثورات العربية الهادر.
باختصار ش��ديد؛ أصبحت االنقالبات العسكرية 
جزءاً من سياس��ة حمائية رجعية، بعد عصر تتوجت 
فيه االنقالبات كث��ورات حترير ميتد وعدها بالتحرير 
إلى فلس��طني الس��ليبة، التي أصبح��ت اآلن في مرمى 
س��هام االنقالبات العس��كرية التي ضحت بآخر ورقة 

من التوت كان ميكنها أن تستر بعض عورتها.{

بقلم: محمد اجلوادي

يس��مى عملي��ة الس��الم، وأعلن��ت عملي��اً م��وت اتف��اق 
أوس��لو املش��ؤوم وكل االتفاقات الباطلة املذله، مشيداً 
باستقبال أهل غزة لش��هر رمضان بالصمود والتحدي 

والعطاء والفداء من خالل مسيرات العودة الكبرى.
وف��ي واقعنا املخ��زي يحت��ل الكي��ان الصهيوني 
عاصم��ة عربي��ة، وباق��ي عواصمنا منش��غلة بحروب 
داخلي��ه والبقي��ة منش��غلة بأموره��ا الداخلي��ة حتى 
ص��ارت دول كس��وريا ملعباً للجي��وش األجنبية، وقد 
اصابتن��ا في لبن��ان تداعي��ات ما يحصل في س��وريا. 
وأض��اف حم��ود ان��ه في ظ��ل ه��ذه الظروف س��تبقى 
اجلماع��ة اإلس��المية تعم��ل على بن��اء الفرد واألس��رة 
واملجتم��ع، وتبن��ي املؤسس��ات التربوي��ة والصحي��ة 
واالجتماعي��ة، وتؤم��ن للناس ما عج��زت عنه الدولة، 
وكذل��ك س��تبقى تعم��ل عل��ى صعي��د الوط��ن ليك��ون 
منيع��اً موح��داً رافض��ني كل أف��كار وأش��كال التجزئ��ة 

والتقسيم.{

أقامت هيئة نصرة األقصى في اجلماعة اإلسالمية 
افطاره��ا الس��نوي ف��ي مجم��ع الس��هول الس��ياحي - 
اخليارة - البقاع، بحضور عدد من العلماء والفعاليات 
ومخاتي��ر  بلدي��ات  ورؤس��اء  واحلزبي��ة  السياس��ية 

املنطقة.
بعد ت��الوة آيات من القرآن احلكيم من ش��يخ قراء 
البقاع الش��يخ علي الغ��زاوي، كان تقدمي من مس��ؤول 
الهيئة في البقاع احلاج محمد صخر قال فيه ان حترير 
االنسانية يبدأ من حترير فلسطني، وذل األمة وضياعها 
حني تضيع فلسطني، وأكد حتمية االنتصار على الكيان 
الصهيوني كما وعدنا الله ورس��وله، مشيراً الى بعض 

املشاهد التي تسبق دخول املسجد األقصى.
ث��م كلمة ممث��ل األمني الع��ام للجماعة اإلس��المية 
)رئيس املكتب السياس��ي الدكتور بس��ام حمود( الذي 
اعتبر ان ق��رار اإلدارة األمريكية بإعالن القدس عاصمة 
للكي��ان الصهيون��ي ه��و املس��مار األخير ف��ي نعش ما 

اإلفطار السنوي لهيئة نصرة األقصى في البقاع

كبير من مدارس وثانويات الشمال وعكار وأشرفت 
عليها جلان متخصصة.

كلمة جمعية التربية اإلس��المية ألقاها رئيس 
جلن��ة الثقاف��ة والتوجيه االس��المي ف��ي اجلمعية 
الدكتور أحمد علوش الذي رحب بالضيوف الكرام 

وأولياء األمور والطالب.
كلم��ة راع��ي احلف��ل س��ماحة مفت��ي طرابلس 
والش��مال الدكت��ور الش��يخ مال��ك الش��عار ألقاه��ا 
الش��يخ محم��د إمام أم��ني الفت��وى، فحي��ا جمعية 
التربي��ة اإلس��المية والقائم��ني عليه��ا والهيئت��ني 
اإلدارية والتعليمية في مدارس اإلميان اإلس��المية 
ف��ي الش��مال الذي��ن »ي��ؤدون رس��الة اخلي��ر إلى 

العالم.
وتخلل احلفل عرض ساليد عن مباراة االميان 
القرآني��ة الس��نوية ووص��الت إنش��ادية من وحي 
املناس��بة قدمه��ا طالب م��دارس االمي��ان؛ واختتم 
احلف��ل بتوزي��ع ال��دروع التقديري��ة إضاف��ة إل��ى 

اجلوائز النقدية للطالب الفائزين.

في رحاب شهر رمضان املبارك أقامت جمعية 
التربية اإلس��المية املش��رفة على معاهد ومدارس 
اإلمي��ان اإلس��المية ف��ي الش��مال احلف��ل اخلتامي 
ملب��اراة اإلميان القرآنية الس��نوية ال�36 في رحاب 
مس��رح مجم��ع اإلمي��ان الترب��وي بأبي س��مراء – 
طرابل��س - مبش��اركة الش��يخ محم��د إم��ام ممثالً 
س��ماحة مفت��ي طرابلس والش��مال الدكت��ور مالك 
الش��عار، الش��يخ عبد ال��رزاق اس��المبولي رئيس 
دائ��رة أوق��اف طرابل��س، مش��ايخ الق��راء الش��يخ 
زياد احلاج والش��يخ خالد ب��ركات، رئيس جمعية 
التربية اإلس��المية الدكتور ناهد الغ��زال وأعضاء 
م��ن الهيئت��ني االدارية والعام��ة جلمعي��ة التربية 

اإلسالمية، وأهالي الطالب احملتفى بهم.
اس��تهل احلفل بتالوة مباركة من القراء الكرمي 
رتلها ع��دد من الط��الب احلفظة فالنش��يد الوطني 
اللبناني ونش��يد مدارس اإلمي��ان، فكلمة ترحيبية 
من عريف احلفل األستاذ طارق دندشي الذي أعلن 
أن عدد املش��اركني بلغ 500 طالب وطالبة من عدد 

حفل توزيع جوائز مباراة اإليمان القرآنية 
للسنة السادسة والثالثين
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املرتب��ة األول��ى ف��ي لبن��ان عن فئ��ة االس��تقطاب ضمن 
مش��روع التغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع وزارة 
الصحة. واعتبر السيد أن من أهم املشاريع االستراتيجية 
الت��ي تتطلع اجلمعي��ة لتحقيقها هو مش��روع توس��عة 
مستش��فى دار الش��فاء ال��ذي ُوضع احلجر األس��اس له 
في ش��هر رمضان املاضي برعاية وحضور معالي وزير 

الصحة األستاذ غسان حاصباني.
ون��ّوه الس��يد بأعم��ال جه��از الط��وارئ واإلغاث��ة 
مبراك��زه األربع��ة ف��ي طرابل��س والضني��ة والقلم��ون 
وعرسال، والتضحيات التي يبذلها املسعفون في تنفيذ 

األعمال اإلسعافية واإلنسانية.
كلمة راعي اإلفطار الوزير غس��ان حاصباني ألقاها 
رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور جمال عبدو، 
الذي ن��ّوه فيها بإجنازات اجلمعية الطبية  اإلس��المية، 
موجه��اً التحي��ة إل��ى جمي��ع العامل��ني ف��ي قطاعاته��ا 
ومرافقها من أطباء وممرضني وإداريني ممن ساهموا في 

حتقيق الريادة والتميز في العمل الصحي.
أض��اف: نح��ن ف��ي وزارة الصح��ة ندعم ونش��ارك 
القطاعات اخلاصة للوصول إلى خدمات طبية عالجية 
مميزة وعصرية كم��ا نراها في جمعيتكم، إنكم تتميزون 
عن غيركم في اجلانب اإلنس��اني، والوزارة تقدر وتثمن 
أداءكم هذا وتس��عى إل��ى تعميمه في كل لبن��ان، فنحن 
كوزارة وقطاع خاص لسنا سوى مصانع لبناء اإلنسان 

املعافى والسليم الذي يخدم وطنه.
وختم: أدعو الله أن يوفقنا جميعاً ملساعدة املرضى 

واألخذ بيدهم إلى طريق الشفاء.
من جهته اعتبر األمني العام للجماعة اإلسالمية في 
لبنان األس��تاذ عزام األيوبي أن اجلماعة اإلسالمية قوالً 
وفع��الً تقوم مبا تقوم به من خدمات تربوية واجتماعية 
وطبي��ة لوج��ه الل��ه تعال��ى، وال تبغ��ي م��ن وراء ذل��ك 
مناص��ب وال مراكز في الس��لطة، ف��إن كان تقدير الناس 
أن نكون صوتهم لنمثلهم في مواقع أخرى فهذا قرارهم، 
دون أن يعني ذلك أنن��ا ال نحتاج ألن نقوم بأي مراجعة 
وتقيي��م علمي ودقيق، س��واء ح��ول أدائن��ا على صعيد 

مؤسساتنا.

مهنئاً بانتخابه لعضوية املجلس النيابي.
وكان��ت مناس��بة للت��داول ف��ي األم��ور العام��ة 
وقضاي��ا منطق��ة الش��وف خاص��ة، مش��ددين على 
ض��رورة اإلس��راع ف��ي تش��كيل احلكومة مل��ا يحقق 

مصلحة البالد.

تتجلى في ش��هر رمضان، وأش��ار إلى آي��ات تدل على 
أهميته��ا ف��ي حياة املس��لم وتطرق إلى أص��ل الصيام 
ومش��روعيته له��ذه األم��ة واألمم الس��ابقة م��ن خالل 
الن��داء الرباني املباش��ر من الل��ه تعال��ى للعبد، وفي 

اخلتام مت سحب جوائز للحاضرات.

وتخل��ل احملاض��رة وصل��ة إنش��ادية لبراع��م مرك��ز 
حتفيظ القرآن الكرمي وفي اخلتام جرى سحب جوائز 

للحاضرات.

األس��تاذة أديبة املص��ري الت��ي قالت: »نلتق��ي اليوم 
بكم كعادتنا من كل ع��ام، لنزّف إليكم باقة من الورود 
والرياحني، من أبنائنا الذين يغادرون اليوم روضتنا 

ورصيدهم مليء بالعلم واملعرفة واخلبرة.
كما كانت كلمة ملدير مدرس��ة االميان اإلس��المية 
الدكت��ور باس��م حموضة ق��ال فيها: »نرح��ب بكم في 

صرح اإلميان املجيد ذي النصف قرن عمراًا«.
هذا وتخلل احلفل توزيع شهادات وهدايا تقديرية 

لألمهات اللواتي شاركن في حفظ »سورة مرمي«.

إفطاره��ا  اإلس��المية  الطبي��ة  اجلمعي��ة  أقام��ت 
الرمضان��ي الس��نوي الثاني والعش��رين ف��ي طرابلس، 
برعاي��ة نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء وزي��ر الصحة 
برئي��س  ممث��الً  حاصبان��ي،  غس��ان  األس��تاذ  العام��ة 
مصلح��ة الصح��ة ف��ي الش��مال الدكت��ور جم��ال عبدو، 
وحض��ور األم��ني الع��ام للجماع��ة اإلس��المية األس��تاذ 
ع��زام األيوبي، مفت��ي طرابلس والش��مال الش��يخ مالك 
الش��عار ممثالً بأمني الفتوى الش��يخ محمد إمام، النائب 
س��مير اجلس��ر ممثالً بالدكتور ج��الل حلوان��ي، الوزير 
محمد كبارة ممثالً باألس��تاذ س��امي رض��ا، النائب وليد 
البعريني ممثالً باألس��تاذ ه��الل البعريني، النائب جان 
عبيد ممثالً باألس��تاذ إيلي عبي��د، رئيس بلدية طرابلس 
أحم��د قمر الدين ممث��الً بالدكتور رياض ميق، أمني س��ر 
تكت��ل اجلمهوري��ة القوي��ة النائب الس��ابق ف��ادي كرم، 
النائب السابق محمد الصفدي ممث�الً بالدكتور مصطفى 
احللوة، اللواء أش��رف ريفي ممثالً بالدكتور سعد الدين 
فاخ��وري، نقيب املهندس��ني بس��ام زيادة، نقي��ب أطباء 
األسنان الدكتورة روال ديب، نقيب أصحاب املستشفيات 
األستاذ سليمان هارون، رئيس بلدية احملمرة عبد املنعم 
عثم��ان، نائ��ب رئي��س بلدية طرابل��س املهن��دس خالد 
الول��ي، أمني س��ر نقابة األطب��اء الدكتور أحم��د البوش، 
نقي��ب الصائغني خالد النمل، كما حضر اإلفطار رؤس��اء 
بلديات وأعضاء مجالس بلدية واختيارية وشخصيات 

وفعاليات.
قّدم لإلفط��ار اإلعالمي يحيى الصدي��ق الذي رّحب 
باحلض��ور، ث��م كانت كلم��ة لرئي��س اجلمعي��ة الطبية 
اإلس��المية الدكت��ور محمود الس��يد،أعقبها ع��رض فيلم 
وثائق��ي عن أعم��ال اجلمعية ونش��اطاتها ف��ي مختلف 

املؤسسات التي تشرف عليها.
رئيس اجلمعية الطبية اإلس��المية الدكتور محمود 
السيد أشار في كلمته إلى تراكم النجاحات التي حققتها 
اجلمعية منذ تأسيس��ها قبل نحو 36 عاماً، واستعرض 
إجنازات املرافق التابعة لها خالل العام املنصرم، حيث 
مّت توقيع العديد من العقود بني املراكز الصحية ووزارة 
الصح��ة كما حصل مركز اإلميان الصحي في س��ير على 

زار وف��د من اجلماعة اإلس��المية في جبل لبنان 
برئاس��ة رئي��س مجلس محافظ��ة اجلب��ل املهندس 
محمد قداح، يرافقه املسؤول السياسي للجماعة في 
جبل لبنان احلاج عمر س��راج ووفد من قيادة االقليم 
النائ��ب املنتخب ماريو ع��ون في دارته ف��ي الدامور 

ضمن سلسلة محاضراته في رمضان، أقام قسم 
الدع��وة ف��ي جمعي��ة النج��اة االجتماعية ف��ي البقاع 
- الرفي��د احملاض��رة الثانية بعن��وان »رمضان واحة 

التقوى«، قدمها فضيلة الشيخ خالد شاهني،
حتدث خاللها الش��يخ عن معاني التقوى وكيف 

سلس��لة  ضم��ن 
ف��ي  محاضرات��ه 
قس��م  أق��ام  رمض��ان، 
جمعي��ة  ف��ي  الدع��وة 
االجتماعي��ة  النج��اة 
ف��ي البق��اع - الرفي��د 
األول��ى  احملاض��رة 
»مدرس��ة  بعن��وان 
للتغيي��ر  رمض��ان 
قدمه��ا  اإليجاب��ي«، 
فضيلة الشيخ الدكتور 

وفي��ق حجازي، وذل��ك يوم األح��د 2018/5/20 في 
مس��جد خالد ب��ن الولي��د ف��ي الرفيد. حت��دث خاللها 
الش��يخ ع��ن محف��زات التغيي��ر اإليجاب��ي ومراحله، 

نظم قس��م الروضة في مدرسة االميان اإلسالمية 
ف��رع طرابل��س احتفال��ه الس��نوي وتخريج��ه دفع��ة 
جدي��دة من ط��الب الروضة الثالثة، وذلك في مس��رح 
املدرس��ة مبشاركة املدير العام للمدارس األستاذ زياد 
غمراوي، املدير التربوي للمدارس األستاذ مازن رعد، 
مدير مدرس��ة اإلمي��ان ف��رع طرابلس الدكتور باس��م 
حموضة، مديرة معهد اإلميان األستاذة سالفة طوط، 

مدراء مدارس واهالي الطالب.
الروض��ة  قس��م  ملس��ؤولة  كلم��ة  احلف��ل  تخل��ل 

الجمعية الطبية اإلسالمية تقيم إفطارها 
السنوي الثاني والعشرين في طرابلس 

وفد من الجماعة اإلسالمية في جبل لبنان
يزور النائب ماريو عون مهنئًا بانتخابه

محاضرة »رمضان واحة التقوى« في الرفيد

محاضرة »مدرسة رمضان للتغيير اإليجابي« في الرفيد

الحفل السنوي لقسم الروضة لعام 2018/2017 
مدرسة اإليمان بطرابلس 

أنشطة

الشيخ سعيد هرموش
في ذمة الله تعالى

كان الش��يخ س��عيد هرموش رحمه الله من رجال الدعوة اإلسالمية الذين ساهموا في 
حم��ل األمانة وقدموا التضحيات، حتى غدت احلركة اإلس��المية ف��ي قضاء الضنية محط 
أنظار القريب والبعيد. كان األمني العام للجماعة يحب الش��يخ س��عيد لدماثة خلقه وعلّو 
هّمته. وقد آمن الشيخ سعيد بأهمية التربية والتعليم فساهم في بناء مدرسة اإلميان على 

أجمل مطل في السفيرة.
وكان الش��يخ س��عيد س��ّباقاً في ميدان املش��اريع اإلمنائية في الس��فيرة وم��ا حولها، 
وامللعب العالي خير دليل على طموحاته. كان يحلم بجسر يربط قرية بقرصونا بنمرين، 

واآلن الدولة تنفذ هذا املشروع.
ش��باب قوات الفجر الذين قاتلوا القوات الصهيونية في صيدا يعرفون جهود الش��يخ 
سعيد في تدريباتهم. إلى جانب ذلك كان الشيخ سعيد محدثاً لبقاً وخطيباً ناجحاً. يهوى 

الشعر واألدب وعنده الكثير من القصائد واملقاالت.
كان م��ن رج��ال الصل��ح و العم��ل االجتماع��ي. كان لطيفاً في ج��ّده ومزاح��ه. ثم ترك 
خلف��ه كوكبة من األبناء الكرام الذين يتابعون مس��يرته على درب الهداية واحملبة والعمل 

الصالح. رحم الله الشيخ سعيد وادخله فسيح رحمته.. انه سميع مجيب.
الدكتور محمد شندب
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قبل أسابيع من موعد إجراء االنتخابات النيابية أطلق األمني العام حلزب الله السيد حسن 
نصر الله إش����ارة البدء لعنوان جديد رفعه في السياس����ة الداخلية اللبنانية وهو مكافحة الفساد. 
اعتقد كثيرون أن العنوان هو مجرد الفتة س����يتم اس����تثمارها في االنتخابات سرعان ما سيطويها 
النس����يان بع����د انته����اء املعركة االنتخابية، لك����ن حزب الله عاود احلديث عن مكافحة الفس����اد بعد 
االنتخاب����ات، وب����ات عنوان����ًا من عناوي����ن إطالالت األمني الع����ام للحزب، ومت اإلع����الن عن خطوات 
عملية في مش����روع احلزب ملكافحة الفس����اد، ومّتت تسمية أحد النواب مسؤواًل عن امللف، وسيكون 

تابعًا مباشرة لألمني العام، في داللة على األهمية التي يوليها احلزب للملف. 
من املعروف أن حزب الله ميّهد الطريق التي سيس����لكها، س����واء داخل صفوفه أو بني مؤّيديه 
ومناصري����ه وجمه����وره، ويحاول إقناع اللبنانيني بصوابية ق����راره. هكذا فعل حني اجتاح بيروت في 
أيار 2008، وهكذا فعل حني بدأ التدخل في األزمة الس����ورية والزّج برجاله في قرى س����وريا ومدنها 
إل����ى جان����ب جيش النظام الس����وري، وهكذا فعل حني أعلن احلرب عل����ى احملكمة الدولية اخلاصة 
باغتيال الرئيس رفيق احلريري. فكيف س����يمهد احلزب طريقه مبا خص مكافحة الفساد، وكيف 
س����يهّيئ صفوفه الداخلية ومناصريه لهذا املس����ار، وكيف يقتنع اللبنانيون بأن مس����عى احلزب في 

كافحة الفساد جّدية؟
اخلط����وة األول����ى املطلوبة من ح����زب الله لتأكيد عزمه على تنفيذ ما أعلنه مبحاربة الفس����اد 
أن يب����دأ ببيئت����ه وجمه����وره ومناصري����ه، وأن ال يس����تثني حلف����اءه وأصدق����اءه، وهذا أم����ر إذا حصل 
فإن����ه س����يمنح احلزب مصداقية كبي����رة وتأييدًا كبيرًا لدى جميع اللبناني����ني حتى املختلفني معه 

بالسياسة، لكن من جهة أخرى قد تكون له تبعات سلبية على احلزب نفسه. 
فكيف س����يقنع حزب الله جمهوره في الضاحية اجلنوبية والبقاع واجلنوب بأنه قرر مواجهة 
الفس����اد، في حني أن اآلالف من هذا اجلمهور مطلوبون للعدالة بجرم تصنيع املخدرات واالجتار 
بها وترويجها وس����رقة الس����يارات وتهريبه����ا!! كيف ميكن احلزب النجاح في مكافحة الفس����اد وهو 
س����يواجه منظومة عش����ائرية معقدة تقوم على مقولة »انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا«، فهل سيكون 
بإم����كان احل����زب مواجهة اخلزان البش����ري الذي ميّد به النظام الس����وري باملقاتلني إلجهاض ثورة 
الشعب السوري؟! كيف ميكن احلزب أن يقنع اللبنانيني بأنه يريد مواجهة الفساد بينما لم يقدم 

على أي خطوة باجتاه هذه املواجهة، أقله تسليم املطلوبني للعدالة إلى القضاء. 
أزم����ة ح����زب الله ل����ن تكون مع أهله وجمهوره فقط، بل س����تكون مع حلفائ����ه وأصدقائه. فمن 
املع����روف أن مؤسس����ات الدول����ة وإداراته����ا تعاني في كل زاوية من فس����اد وهدر ورش����وة ومحس����وبيات 
وسرقات، ومن املعروف كذلك أن حركة أمل حتظى بنفوذ كبير داخل هذه اإلدارات، وحتظى كذلك 
بنس����بة كبي����رة من املخالفات في إدارات الدولة، فهل س����يجرؤ حزب الله عل����ى االقتراب من هؤالء، 
وه����ل س����يكون لذل����ك في حال حصوله انعكاس على الش����راكة ف����ي الثنائية الش����يعية وعلى عالقة 

احلزب بدولة الرئيس نبيه بري؟!
وماذا عن فريق رئيس اجلمهورية، هل س����يكون حزب الله مس����تعدًا لالقتراب منهم واإلش����ارة 
إلى مكامن الفس����اد فيهم. هل يجرؤ حزب الله على أن يرفع الصوت ويقول إن أحد أوجه الفس����اد 
يكم����ن ب����أن يكون صهرا رئيس اجلمهورية وابن أخت����ه في مجلس النواب وأن ميهد الرئيس لتكون 
ابنت����ه ف����ي مجلس الوزراء؟! هل ميكنه أن يرفع الصوت اعتراضًا على أداء حزب رئيس اجلمهورية 

الطائفي االستفزازي في التعيينات والتلزميات والتنفيعات؟
من املسّلم به أن حزب الله هو احلزب األكثر تنظيمًا وتخطيطًا في لبنان، ومن املعروف كذلك 
أن احل����زب ي����درس خطواته جيدًا، فهل تدرك قيادة احلزب خطورة احلركش����ة بعّش الدبابير إذا ما 
نّفذت فعاًل مسعاها مبحاربة الفساد؟ وهل تدرك هذه القيادة أن هذه املعركة ستكون أكثر صعوبة 
وتعقيدًا من مواجهة العدّو اإلس����رائيلي في جنوب لبنان ومن التدخل في س����وريا والعراق واليمن 
والكوي����ت ونيجيري����ا.. فالفس����اد والدول����ة باتا كيانًا واح����دًا، وإذا ما أراد أحد مواجهة الفس����اد فإنه 
س����يجد نفسه مبواجهة ش����بكة معقدة من املصالح العابرة للطوائف وللخالفات السياسية، ورمبا 

يجد نفسه مبواجهة أصدقائه وحلفائه قبل خصومه.

بقلم: أواب إبراهيم

أسئلة في طريق مكافحة حزب الله للفساد

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  أعل��ن   
أردوغ��ان، البرنامج االنتخابي حلزب العدالة 
والتنمية احلاكم، وأهداف احلكومة املقبلة في 
ح��ال فوز حزبه. جاء ذلك خ��الل حفل تعريفه 
مبرش��حي ح��زب العدال��ة والتنمي��ة خلوص 
االنتخاب��ات البرملانية املزم��ع إجراؤها تزامناً 
م��ع االنتخاب��ات الرئاس��ية ف��ي 24 حزي��ران 

املقبل.
وأوضح أردوغان: »بإذن الله، س��نخرج 
منتصري��ن ف��ي كال االس��تحقاقني االنتخابينّي 

الرئاسي والبرملاني«.
وأضاف: »نهدف إل��ى الفوز باالنتخابات 
الرئاس��ية املقبل��ة باحلصول عل��ى أكثر بكثير 

من نسبة 50 باملائة من األصوات«.
وفي س��ياق آخ��ر، قال أردوغ��ان: »هدفنا 
اجلدي��د نق��ل بالدن��ا إلى مص��اف ال��دول ذات 

الدخل املرتفع«.
وش��دد على أنه��م س��يزيدون من نس��بة 
مش��اركة النس��اء في الق��وة العامل��ة إلى 40 

باملائة مع نهاية 2023.
وأردف أردوغان: »بحسب مؤشر التنمية 
البش��رية لألمم املتحدة، متكّن��ا من رفع بالدنا 
إلى مستوى تنمية بشرية عال، وسنعمل على 

الوصول إلى أعلى املستويات«.
وتاب��ع: »س��نعمل عل��ى تعزي��ز عالقاتنا 
السياس��ية واالقتصادية مع االحتاد األوروبي 

واملؤسسات اإلقليمية املختلفة«.
وبنّي الرئي��س التركي: »س��نحّول بالدنا 
إلى دولة جاذبة ذات ثقل عبر إنتاجها الوطني 
ف��ي مج��االت التعلي��م والصح��ة واملعلومات 
واالتص��االت والطاق��ة والصناع��ات الدفاعية 

واملواصالت والنقل والتجارة«.
بتلبي��ة  تكتف��ي  ل��ن  »تركي��ا  إن  وق��ال 
احتياجاته��ا في مج��ال الصناع��ات الدفاعية 
فحسب، وستدخل بني أبرز الدول املصدرة في 

أردوغان يعلن البرنامج االنتخابي
لحزب العدالة والتنمية التركي

العالم«.
وتعه��د أردوغ��ان، مبن��ح صف��ًة قانونية 
الطائف��ة  عب��ادة  )دور  اجُلم��ع«  ل�»بي��وت 

العلوية(، خالل املرحلة اجلديدة.
وتابع: »سنقود تأسيس نظام أكثر حترراً 

وشموالً وعدالًعلى املستوى العاملي«.
وأض��اف: »بع��د انتخاب��ات 24 حزيران 
ف��ي  أعل��ى  مرتب��ة  إل��ى  س��نرتقي  املقب��ل، 

الدميقراطية مثلما سنفعل في االقتصاد«.
وأردف: »كنا وعدنا سابقاً بأننا سنكافح 
الفس��اد والفق��ر واحملظ��ورات، وف��ي املرحل��ة 
الكف��اح ب��كل ح��زم  القادم��ة س��نواصل ه��ذا 

وإصرار«.
وتعهد الرئي��س التركي مبواصلة احلرب 
ض��د التنظيم��ات اإلرهابي��ة دون انقطاع عبر 

مطاردتهم في جحورهم.
مكافح��ة  بح��زم  »س��نواصل  وأوض��ح: 
التنظيم��ات والكيان��ات التي حتاول التس��لط 
وتق��وم  املدني��ة  والسياس��ة  الدول��ة  عل��ى 

باستغالل معتقدات أبناء شعبنا«.
وبخصوص قطاع التعليم، قال أردوغان: 
»سنسخر كافة إمكاناتنا وقوتنا لرفع مستوى 
نوعي��ة قط��اع التعلي��م وجودت��ه«. وأضاف: 
»س��نفتتح القاعدة العلمية التركية في القطب 

اجلنوبي العام املقبل«.
وعلى الصعيد االقتصادي، قال أردوغان: 
»س��نضع تدابي��ر جدي��دة وج��ادة للغاية في 
ما يخ��ص التضخم فور انته��اء االنتخابات«. 
وفي ما يتعلق بالسياس��ة اخلارجية، أوضح 
الرئيس التركي: »سنواصل بذل اجلهود حتى 
ينال الشعب الفلسطيني وطنه احلر، ويتحقق 
السالم والطمأنينة في قبلتنا األولى القدس«.

وتاب��ع: »س��نواصل فعالياتن��ا بوتي��رة 
متصاعدة في س��وريا لغاي��ة تطهير األراضي 

السورية من جميع اإلرهابيني«.{

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

ان
ض

رم

ان
ير

حز

18
19
20
21
22
23
24

2
3
4
5
6
7
8

35
35
34
34
33
33
32

3
3
3
3
3
3
3

27
27
27
27
26
26
26

5
5
5
5
5
5
5

35
35
36
36
36
36
36

12
12
12
12
12
12
12

20
20
21
21
21
21
21

4
4
4
4
4
4
4

48
49
49
50
50
51
51

7
7
7
7
7
7
7

22
23
24
25
26
26
27

9
9
9
9
9
9
9


