
ال حكومة هذا األسبوع
ال أم���ل ب���أن يج���ري تش���كيل احلكوم���ة العتي���دة خالل م���ا بقي من أي���ام هذا األس���بوع، 
فالرئي���س احلري���ري مرتب���ط بع���دة مواعيد يوم اجلمع���ة في اس���بانيا، حيث يلتق���ي نظيره 
األسباني بتروسانشيز بيريز كاستيجون، ويلقي محاضرة يوم 20 اجلاري في مدريد.. بينما 
رئي���س تي���ار »لبنان الق���وي« جبران باس���يل يغادر الى واش���نطن يوم 24 اجلاري ليش���ارك في 
مؤمتر دولي تعقده اخلارجية األميركية. ماذا عن تشكيل احلكومة؟ ليس أمامنا سوى تفاؤل 
الرئيس احلريري بأنه سوف يشكلها خالل أسبوع أو أسبوعني، بينما األمور تتعقد سياسيًا، 
ويج���ري تب���ادل االتهامات من العيار الثقيل بني القوى السياس���ية، وليس أثقلها ما أدلى به 
النائ���ب جمي���ل الس���ّيد، وما تطّوع���ت به حركة أمل بنبش س���جله كمدير لألم���ن العام خالل 
عش���رات السنني، ال سيما حني كان قائمًا بأعمال جهاز املخابرات السوري في منطقة البقاع 
وكل لبنان، وصواًل إلى ما ميكن أن توجهه إليه احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، خاصة أنها 
أفرج���ت عن���ه دون حك���م براءة. أما املعنّي األول بتش���كيل احلكومة )الرئي���س احلريري( فقد 
يج���د أن عليه الس���فر ال���ى مكة املكرمة ألداء فريض���ة احلج، وذلك ما يس���تغرق أيامًا، ليعود 

فيجد أن األمور ازدادت تعقيدًا، بدل احللحلة التي يجري احلديث عنها هذه األيام.
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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(

بنك عوده: ملتزمون قواعد 
مكافحة التبييض

أعل��ن بنك ع��وده أنه تع��رض حلملة 
»ترويج شائعات رخيصة وملفقة وكاذبة 
على بعض مواق��ع التواص��ل االجتماعي، 
ال متّت إلى احلقيقة بصل��ة على اإلطالق«، 
مبدي��اً أس��فه »له��ذه الش��ائعات اخلاطئة 
املغرضة التي تبقى عدمية الشأن واألهمّية 
والتي تش��ّكل أعماالً جرمّية ومعاقب عليها 

قانوناً«.  
وإذ حّذر »أّي ش��خص ينق��ل أو يرّوج 
أو ينش��ر الش��ائعات اخلاطئ��ة والكاذب��ة، 
بالوس��ائل  مالحقت��ه  بح��ّق  ويحتف��ظ 
القانونّية وخاّصًة أمام القضاء اجلزائي«، 
ق��ال إّن »م��ن البديه��ي أّن بنك ع��وده، من 
منطلق موقعه املتمّيز في القطاع املصرفي، 
لي��س بحاج��ة للتأكيد مج��ّدداً أّن��ه ملتزم 
جميع قواعد االمتثال والشفافّية ومكافحة 
تبيي��ض األم��وال واجلرائم املالّي��ة املرعّية 
اإلجراء في لبنان واخل��ارج، وهذا ما أبقاه 
في أفضل العالقات مع املصارف املراس��لة 
ومع اجله��ات الرقابّي��ة املعنّي��ة، الوطنّية 

والعاملّية«.

السّيد تحدث عن رشًى 
لتطويع أمنّيين

توقف النائب جميل السيد عند »الغنب« 
»إحب��اط«  ال��ى  ولف��ت  بالبق��اع،  الالح��ق 
محاوالت حتري��ض بني البقاع واجلنوب في 
ش��أن »التوظيفات ف��ي األجهزة العس��كرية 
وبخاص��ة دورة التطوي��ع األخي��رة ف��ي أمن 
الدولة«، كاش��فاً »ان 10 من ال�17 من منطقة 
البقاع دفعوا رش��وة ليتوظفوا، والبقاعيون 
ف��ي حاجة ال��ى توظيفات في أس��الك الدولة 

ألنهم ال ميلكون فرصاً أخرى«.  
وأوضح في مؤمتر صحافي في  مجلس 
الن��واب  أن��ه »أبلغ دول��ة الرئيس ب��ري بعد 
االنتخابات مباشرة عدم رضى الناس، رغم 
ان اخل��ط ربح ف��ي البقاع بإيص��ال 8 نواب 
م��ن اص��ل 10 في ظ��ل القان��ون النس��بي«، 
مش��يراً ال��ى »أن الن��اس هم الذين يس��ألون 
ملاذا ال يس��اوى اجلنوب بالبق��اع من ناحية 

اخلدمات واملشاريع االمنائية؟«.
ودعا بري إل��ى »اقصاء من يزرع الفتنة 
اجلنوبي��ة - البقاعية في داره«، الفتاً الى أن 
رئي��س املجلس »ليس في حاجة إلى تطويع 

ضباط حلصد شعبية في البقاع«.

كنعان: الحلول ليست عندنا 
ونطالب بالمعيار الواحد

أكد أمني سر تكتل »لبنان القوي« النائب 
إبراهي��م كنعان، بع��د االجتماع األس��بوعي 
للتكتل برئاس��ة الوزير جبران باسيل، أن »ال 
أحد يطال��ب باملعايير الدس��تورية واحترام 
نتيج��ة االنتخاب��ات مثلن��ا، ونح��ن ل��م ولن 
نخترع قواعد، ومستعدون ألن نتساوى مع 
اجلميع حتت سقف قاعدة واحدة تطبق على 

اجلميع«.
وقال: »للمرة األخيرة نقول، إن املبادرة 
الى انتاج حلول ليست عندنا، فنحن نسهل، 
وال يطالبن��ا أحد بأكثر من ذل��ك او يصور في 
االع��الم ان��ه ينتظ��ر من��ا او اننا ننتظ��ر منه. 

فال��دور األس��اس للرئي��س املكل��ف، وإصدار 
املرس��وم يق��ع عل��ى عات��ق فخام��ة رئي��س 

اجلمهورية«.
أض��اف: »التكتل ال يش��كل احلكومة وال 
يري��د دوراً في املبادرة، ومس��تعد للقيام مبا 
يطل��ب منه وه��و يقوم بذل��ك، لك��ن محاولة 
اإليح��اء ب��أن العق��دة ل��دى الوزي��ر جب��ران 
يح��اول  وبأن��ه  التكت��ل،  ل��دى  أو  باس��يل 
التعدي على أدوار بعمل سلبي أمر مرفوض 
وغي��ر صحيح، ونطال��ب من يقوم��ون بهذه 
اإليحاءات بأن يقلعوا عن ذلك حتى ال نضطر 

لقول أكثر من ذلك«.
ولف��ت الى ان »املس��ؤولية عند الرئيس 
املكلف ورئيس اجلمهورية دستورياً، ونحن 
لم نش��ترط على أح��د وال نضع أي فيتو على 
اس��ناد حقيب��ة س��يادية للق��وات اللبناني��ة 
أو بأع��داد ال��وزراء، فلس��نا نحن من يش��كل 
احلكوم��ة، وعلين��ا مب��ا يتعل��ق بن��ا لناحية 
حضورنا ومتثيلنا. وليتوقف النفخ بالعقدة 
املسيحية، ألن املسألة ليست عندنا، ولتطرح 

املبادرات من قبل اجلهات املعنية«.

»الصناعة«: فحوص عينات 
رات مطابقة للمواصفات المكسَّ

    أصدرت وزارة الصناعة بياناً حول 
ما مت تداوله عن املكس��رات احملمصة، جاء 
في��ه: »أثي��ر في الفت��رة األخي��رة موضوع 
الياب��ان  ومن��ع  احملمص��ة  املكس��رات 
اس��تيرادها م��ن لبن��ان. لذلك، يه��م وزارة 
دوره��ا  وف��ق  بأنه��ا،  تفي��د  أن  الصناع��ة 
ومهامه��ا ومس��ؤولياتها الرقابي��ة، تق��وم 
بأخذ العينات العش��وائية م��ن احملامص 
العامل��ة ف��ي لبن��ان بش��كل دوري. ومن��ذ 
نتيج��ة  ج��اءت  الي��وم،  لغاي��ة  س��نتني 
الفحوص��ات عل��ى العين��ات العش��وائية 
مطابق��ة للمواصف��ات أي أنه��ا خالي��ة من 
املواد املس��رطنة. وس��تعمل ال��وزارة على 
توسيع شريحة أخذ العينات من املنتجني 
واملصدري��ن، وتودعه��ا مختب��رات معه��د 
البحوث الصناعي��ة إلخضاعها للفحوص 

الالزمة. وستعلن النتائج لدى صدورها.
املكس��رات  من��ع  إل��ى  بالنس��بة  أم��ا 
اللبنانية إل��ى اليابان، فقد يك��ون مرتبطاً 
بإحدى الش��حنات القدمية غي��ر املطابقة، 
م��ع العلم أن اليابان تتحدث عن الفس��تق 
املكس��رات  ع��ن  ولي��س  عموم��اً  احللب��ي 

اللبنانية حتديداً.

العقار يعود إلى الركود
 بعد تحسن موقت

عاد القط��اع العق��اري إلى رك��وده بعد 
ع��دد  انخف��ض  اذ  موق��ت.  ش��هري  حتس��ن 
 5.76 بنس��بة  العقارّي��ة  املبي��ع  معام��الت 
ف��ي املئة خ��الل حزي��ران 2018، إلى 4765 
معامل��ة، من 5056 معاملة في الش��هر الذي 

سبقه.
وتراجع��ت قيم��ة املعام��الت العقارّي��ة 
بنس��بة 15.38 في املئة على أساس شهري 
م��ن 770 ملي��ون  إل��ى 650 ملي��ون دوالر، 
دوالر ف��ي أّيار، لينكمش بذلك متوس��ط قيمة 
املعامل��ة العقارّي��ة الواحدة بنس��بة 10.21 
في املئة م��ن 151337 دوالراً إلى 135884 

دوالراً في الشهر املعني.
، فق��د انخفض  أّم��ا على صعي��د تراكمٍيّ
ع��دد املعامالت العقارّية بنس��بة 18.20 في 
املئة سنوّياً إلى 27472 خالل النصف األّول 
من الع��ام اجلاري، م��ن 33584 ف��ي الفترة 
ذاته��ا من الع��ام الفائت. كم��ا تراجعت قيمة 
معامالت املبيع العقارّية بنسبة 14.01 في 

املئة إلى 3.87 مليارات دوالر.

حاكم مصرف لبنان
يطمئن اللبنانيين

كرر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 

تأكي��ده أن تثبي��ت س��عر ص��رف اللي��رة هو 
مس��ألة ال رج��وع عنه��ا، وذلك ف��ي رده على 
انتش��ار ش��ائعات مفادها أن الليرة ستنهار، 
وهو ما دفع العديد من اخلبراء واالقتصاديني 
إلى نفيها اس��تناداً إلى االحتياطات املرتفعة 

املوجودة في مصرف لبنان.
ف��ي اللق��اء الش��هري م��ع وف��د جمعية 
مصارف لبنان برئاس��ة جوزف طربيه الذي 
ج��اء بعيد كلم��ة ألقاها س��المة ف��ي منتدى 
االقتصاد العربي أكد فيها أن »الليرة مستقرة 
مرتفع��ة  مبوج��ودات  مدعوم��ة  وثابت��ة، 
بالعم��الت األجنبي��ة ل��دى مص��رف لبن��ان 
والقطاع املصرف��ي«، اختار س��المة عبارات 
منمق��ة ودقيق��ة ف��ي تش��ديده على سياس��ة 
التثبيت. فقال »إن االستقرار النقدي والدفاع 
عن س��عر صرف اللي��رة من ثواب��ت مصرف 
لبن��ان وال عودة أو رج��وع عنهما«، ووكاالت 
التصنيف الدولية ومنه��ا »موديز« تؤكد في 
تقاريرها النظرة املستقبلية املستقرة للبنان، 
وأن »الوضع النقدي ما زال وحده قوياً« وأن 

»أحداً لن يقترب منه«.

»االشتراكي«: نرفض تعويم 
العالقات اللبنانية - السورية!

ثَمّن احلزب التقدمي االشتراكي جهود 
احلريري »في محاولِة كسِر احللقة املفَرغة 
التي ت��دور فيها عملية تألي��ف احلكومة«، 
ومتَنّ��ت مص��ادره عب��ر »اجلمهوري��ة« أن 
تخ��رج التش��كيلة احلكومي��ة ف��ي أس��رع 
وقت إلى العلن »على قاعدة احترام نتائج 
االنتخاب��ات النيابية«. وتوّقف��ت املصادر 
نفُس��ها عن��د »مح��اوالت البع��ض إلعادَة 
تع��ومي العالق��ات اللبناني��ة � الس��ورية« 
وذّك��َرت مبوق��ف احل��زب الراف��ض له��ذا 
التعومي، وقالت: »ها ه��و وزير اخلارجية 
يطلِ��ق مواقف، وهي ليس��ت امل��ّرة األولى، 
في ملف السياس��ة اخلارجية التي ال ُتعّبر 
عن سياس��ة احلكومة اللبناني��ة مجتمعًة 
وال تعك��س وجهة نظ��ِر مختل��ف األطراف 
املكوِّنة له��ذه احلكومة. فف��ي الوقت الذي 
ال ي��زال في��ه الش��عب الس��وري يعاني ما 
يعاني��ه من مآٍس ودمار وتهجير، يس��عى 
البع��ض ف��ي لبن��ان إل��ى إع��ادة عق��ارب 
الس��اعة إل��ى ال��وراء، وه��ذا لن مي��َرّ مرور 

الكرام«.

الجماعة اإلسالمية:
تصريحات بعض السياسّيين تثبت عنصرّيتهم

صدر ع��ن اجلماعة اإلس��المية في طرابل��س البيان 
اآلتي:

 لم يعد التضييق على النازحني السوريني في لبنان 
يخفى على أحد، من الفرمان��ات الصادرة بهدم مخيمات 
النازحني في عرسال، إلى إحراق مخيم في بلدة احملمرة، 
إل��ى االتص��ال بالعائ��الت الس��ورية النازح��ة م��ن قب��ل 
مفوضي��ة األمم املتحدة وحّثهم على العودة إلى س��وريا 
أو تأمني اللجوء إلى الدول األوروبية، إلى إيقاف التعاقد 
مع املستشفيات وبطاقة املساعدات الغذائية وغير ذلك. 
وفوجئن��ا أخي��راً بإقف��ال مركز جمعي��ة البش��ائر الطبي 
كلي��اً ف��ي طرابلس، الذي يق��وم مبعاين��ة ومعاجلة أكثر 
من ثمانية آالف مريض من النازحني الس��وريني ش��هرياً 

مببل��غ رمزي، من قب��ل األجهزة األمنية وختمه بالش��مع 
األحمر دون أي س��بب، رغم التزام إدارة املركز التعليمات 
م��ن  واملمرض��ني  الس��وريني  األطب��اء  ومن��ع  الرس��مية 
العمل ف��ي املركز واالكتفاء باألطب��اء اللبنانيني أصحاب 
ه��ؤالء  م��ن  االقتص��اص  محاول��ة  أّن  إال  االختص��اص، 
ومعاقبتهم ب��دأت بإجبارهم على الع��ودة إلى مناطقهم 
التي يس��يطر عليها النظام والرض��وخ لألمر الواقع الذي 
يعرض حياته��م للخطر والقت��ل دون أي اعتبار لقيمتهم 
اإلنس��انية، ويب��دو أن التصريح��ات العنصرية لبعض 
السياس��يني الت��ي تري��د أن تثب��ت عنصريته��ا ووفاءها 
للنظام السوري ومصلحتها معه آتت أكلها وبدت ظاهرة 

بشكل جلّي.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

بع���د أن فخت���ت الدف���وف وفرق���ت ح���روب االنتخاب���ات النيابية العش���اق، 
اجنل���ت الص���ورة السياس���ية ع���ن اع���ادة جزئية للحي���اة في مفاصل معس���كري 
الرابع عش���ر والثامن من آذار. بعد رصد حاالت غزل وانس���جام الفتني بني تيار 
املس���تقبل وحزب القوات اللبنانية واحلزب التقدمي االش���تراكي حيال العديد 
من القضايا السياس���ية، وفي طليعتها تش���كيل احلكومة وتطبيع العالقات مع 
احلكومة الس���ورية. وجتدر االش���ارة ال���ى أن هذه القوى السياس���ية الثالث هي 
التي كانت تش���كل العمود الفقري في معس���كر الرابع عش���ر من آذار املولود في 

عام 2005 اثر اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
 ف���ي املقاب���ل، اس���تمر التناغم قائمًا ب���ني التيار الوطني احل���ر وحزب الله 
حيال احلرص على ضبط أحجام وأوزان بعض القوى السياسية التي يفترض 
أن متث���ل ف���ي احلكومة املقبلة، وحي���ال موضوع اعادة النازحني الس���وريني الى 

بالدهم وما يليها من مواضيع متصلة بالعالقات اللبنانية - السورية.
أما عالقات حركة أمل بالتيار الوطني احلر، فقد بقيت على حذرها الذي 
قد يتحول الى توتر جراء التعاطف املبطن الذي تبديه أوساط حركة أمل مع 
مطالبة احلزب التقدمي االشتراكي بثالثة وزراء في احلكومة املنوي تشكيلها. 
باإلضافة الى بروز عالمات تعاطف من قبل التيار الوطني احلر مع طروحات 
النائب جميل الس���يد الذي وجه س���هامه احلادة إلى الرئيس نبيه بري وحركة 
أم���ل، وق���د برز ه���ذا التعاطف من خالل مب���ادرة وزير العدل س���ليم جريصاتي 
احملس���وب عل���ى التي���ار الوطني احلر ال���ى االيعاز إل���ى املدعي الع���ام التميزي 
باعتبار ما ورد في كالم النائب جميل الس���يد حول قبض رش���اوى من قبل أحد 
مس���ؤولي حرك���ة أمل الكب���ار إلدخال ضباط الى الس���لكني األمني والعس���كري 

مبثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية.
وق���د ب���ات محس���ومًا أن امللحم���ة احلاصل���ة في تش���كيل احلكوم���ة املكلف 
رئاس���تها س���عد احلريري، تقوم على ميزان القوى في داخلها حيث يحرص كل 
فريق من فرقاء هذه احلكومة املفترضة على االمساك بزمام األكثرية الوزارية 

كي يتمكن من التحكم مبسار األمور داخل هذه احلكومة.
ومتي���ل الكف���ة ف���ي مي���زان الق���وى ملصلح���ة »الثامن م���ن آذار« ف���ي األمور 
اإلقليمي���ة والسياس���ة اخلارجية الت���ي تلتقي عليها هذه الق���وى. ولكن ميزان 
القوى في الش���ؤون السياسة احمللية فإنها تختلف في حال استمرار التناقض 
قائم���ًا ب���ني حرك���ة أمل والتي���ار الوطن���ي احلر، حيث م���ن املفت���رض أن يتغلب 
تفاه���م ب���ري - جنب���الط على العديد م���ن القضايا احمللية املختلفة إذا ش���مل 

هذا التفاهم قوى نيابية أخرى. 
 ويع���زز الع���ودة ال���ى ف���رز املعس���كرات الس���ابقة )14 و 8 آذار( م���ا ظه���ر في 
الش���هرين األخيري���ن م���ن تصلب مواقف التي���ار الوطني احلر ورئيس���ه جبران 
باس���يل في مس���ار التش���كيل احلكومي حيال العقدتني املس���يحية والدرزية، ما 
دف���ع الرئي���س س���عد احلريري الى التأكي���د في أكثر من مناس���به أنه هو املعني 
بتشكيل احلكومة وليس غيره. وما يؤكد وجود هذه املعضلة هو تعذر اللقاء بني 
احلريري وباسيل حيث أوكل أمر التداول في التشكيل احلكومي مبندوبني عن 
الرجل���ني هما غطاس خوري والياس بوصعب ليعقدا جلس���ات معلنة ومغطاة 
إعالمي���ًا تأكي���دًا من باس���يل لندية اللقاء مع احلري���ري وصعوبة احللحلة في 

العقد السياسية املطروحة وكأننا أمام حلبة تفاوض بني فرقاء متباعدين.
 لسنا أمام تشكيل حكومة ما، ولكننا أمام حياكة جديدة ألعراف دستورية 
مبتدع���ة وملي���زان ق���وى جدي���د يختل���ف اختالف���ًا جذري���ًا ع���ن موازي���ن القوى 
الس���ابقة، وحي���ث يقول أش���هر املغردي���ن اللبنانيني على االط���الق املدعو وليد 
كم���ال جانبوالد )جنبالط( إن التي���ار الوطني احلر قد بلع البلد... فهل تصح 

نبوءته أم أن الرجل يدق ناقوس اخلطر وحسب؟

جنبالط يدق ناقوس الخطر
بقلم: أمين حجازي
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والنفس��ية أيضاً، التي حدثت وال تزال، لدى الش��باب اإلس��المي في 
احل��ركات الت��ي كانت تصّن��ف معتدلة. وأزع��م أّن الدراس��ات لهذه 
التح��والت ملرحلة ما بعد الربيع العربي ال ت��زال محدودة جداً. وفي 
املقاب��ل، هنالك جهود ملموس��ة لدى بعض املؤسس��ات والباحثني، 
إذ عق��دت مؤسس��ة فريدري��ش أيب��رت األملانية مؤمتري��ن إقليميني، 
واس��تضافت باحث��ني متخصص��ني. األول في الع��ام املاضي »آفاق 
اإلس��الم السياس��ي في إقليم مضطرب«، وص��درت أعماله في كتاب 
يتناول تأثير الربي��ع العربي وما بعده على هذه احلركات. والثاني 
هذا العام »ما بعد اإلس��الم السياس��ي«، يحل��ل التوجهات اجلديدة 
ل��دى احل��ركات اإلس��المية، أو ما انبث��ق منها، باجت��اه اخلروج من 
عباءة اإلس��الم السياس��ي، والدخول في مرحلة األحزاب السياسية 
الوطني��ة احملترفة، كما حدث س��ابقاً في تركيا ث��م املغرب وتونس. 
وهنالك باحثون انشغلوا بدراسة هذه التحوالت ومتابعتها، ومنهم 
خلي��ل العناني، من معهد الدوحة للدراس��ات العليا، الذي يعمل مع 
مجموع��ة م��ن الباحثني على عقد ورش��ة عم��ل لكتاب ق��ادم يناقش 

املوضوع نفسه. 
ف��ي ه��ذا اإلطار جاء كت��اب »من اخلالفة اإلس��المية إل��ى الدولة 
املدنية: اإلسالميون الش��باب في األردن وحتوالت الربيع العربي«، 
)مؤسس��ة فريدري��ش أيب��رت األملاني��ة، بالعربي��ة واإلنكليزي��ة(، 
ويتن��اول موضوع التحوالت لدى هؤالء الش��باب الذين ينتمون إلى 
جماعة اإلخوان املس��لمني، أو كانوا ينتم��ون إليها وأصبحوا أعضاء 
ف��ي حزب��ني جديدين: الش��راكة واإلنق��اذ، وزمزم(، اللذين ش��اركت 

بفعالية بتأسيسهما قيادات سابقة في اإلخوان. 
تعّرض اليوم ش��باب ما بعد اإلس��الم السياس��ي، أعضاء زمزم 
والش��راكة واإلنقاذ، لتحوالت جوهرية، نفس��ياً وفكري��اً، نقلتهم إلى 
مرحلة جديدة في املراجعات واألفكار والتغييرات، وإذا كان ش��باب 
اإلخ��وان املس��لمني أقل منهم في حج��م التح��والت، إالّ أّن املراجعات 
طاولته��م أيضاً، ووصل��ت إلى قي��ادات قّدمت في الكتاب ش��هادتها 
عن مراجعات جرت لديهم، مثل: زكي بني أرش��يد وس��الم الفالحات 

ورحّيل غرايبة. 
اخلالصة أّن الدراس��ات الت��ي تناولت احلركات اإلس��المية قبل 
ثماني��ة أعوام أصبح��ت اليوم متقادم��ة، فهناك حت��والت في صلب 
أفكار هذه اجلماعات، وفي البيئة السياس��ية الداخلية واخلارجية، 
تعيد تش��كيل النتائ��ج والتصّورات واملؤش��رات عن ه��ذه احلركات 

واجلماعات.{

لم نكتشف بعد، معرفياً- بحثّياً، بصورة دقيقة، حجم التحوالت 
العميق��ة ل��دى أجيال من الش��باب املس��لم ف��ي العال��م العربي بعد 
الصدم��ات الكبيرة التي تعّرضوا لها منذ س��بعة أع��وام تقريباً، مع 
اندالع ثورات الربيع العرب��ي، ثم »الرّدة الدكتاتورية« التي حدثت، 
وم��ا أنتجته من حروب أهلي��ة وداخلية وانقالبات عس��كرية وثورة 

مضادة. 
نتحدث عن حلظت��ني تاريخيتني. األولى، الربي��ع العربي وأدت 
إلى حتوالت وتكّيفات أيديولوجية وسياسية على أكثر من مستوى، 
والثانية )منذ عام 2013(، عندما وقع االنقالب العسكري في مصر، 
وتزامن وترافق مع األوضاع في س��ورية والعراق، ثم صعود تنظيم 
داع��ش وب��روزه في املش��هد العرب��ي، وقدرته على جتنيد عش��رات 

اآلالف من الشباب. 
انعكس��ت ه��ذه التط��ورات الدراماتيكي��ة واملتغي��رات الهائل��ة 
الكبي��رة في املنطق��ة العربي��ة، بالض��رورة، على الش��باب العربي، 
وحتديداً أبن��اء التيار اإلس��المي الذي اضطرب بش��ّدة، وهو يواجه 
انقالباً عس��كرياً أطاح حلمه بالوصول إلى الس��لطة في مصر، ورأى 
حظر جماعته )اإلخوان املس��لمني( في ع��دة دول عربية، وتصنيفها 
باإلره��اب، وحت��ّول األوض��اع في س��ورية نح��و الوجه��ة الطائفية 
العس��كرية واحلرب األهلية، وكذلك احلال ف��ي اليمن، واالنفالت في 
ليبي��ا، بينما قيادات »اإلخ��وان« وأول رئيس دول��ة من اجلماعة في 

السجون، بعد مجزرتي ميداني رابعة والنهضة. 
أنت��ج ذلك كلّه وعياً جديداً وبلور قناعات مختلفة، وخّزن صوراً 
وذكريات تعيد تش��كيل »اخليال اإلسالمي« لهذا اجليل الذي اكتوى 
بش��دة بهذه اللحظة التاريخي��ة. وبينما رّكزت كتاب��ات عربية على 
»جاذبية داعش« والداعش��ية، وتأثير ما حدث على حتول الش��باب 
املعت��دل إلى التش��ّدد، غفلت أغل��ب األبحاث عن اجلوان��ب األخرى، 
أي الشباب اإلس��المي الذين ذهبوا باجتاهات أخرى مغايرة متاماً، 
نحو القبول أكثر بالدميقراطية واملدنية وتداول الس��لطة، وبعضهم 
اخلروج من رحم »اإلسالم السياسي« نفسه باجتاه أحزاب »ما بعد 
اإلسالم السياسي«، وبعضهم نحو العلمانية السياسية، أو اخلروج 
من اإلسالم نحو اإلحلاد )ما دعا الباحث إياد القنيبي إلى تخصيص 
حلقات مصّورة على »يوتيوب«، ملناقش��ة آراء امللحدين وحججهم، 
بعدما وجد منواً في هذا االجتاه، خصوصاً لدى الشباب املصدومني 

بصعود داعش(! 
والثقافي��ة،  الفكري��ة  والتح��والت  التغي��رات  هن��ا  يعنين��ا  م��ا 

»الحراك اإلسالمي«
بعد الربيع العربي
هل حقق تراجعًا؟

التسوية السياسية مع الرئيس عون، واألنكى من ذلك 
ان الوزي��ر باس��يل ب��دل أن يقابل تضحي��ات الرئيس 
س��عد احلري��ري وتنازالته ب��رّد للجميل عبر تس��هيل 
مهمته احلكومية يريد فرض أعراف سياس��ية جديدة 
تقض��ي عل��ى البقي��ة الباقي��ة م��ن صالحي��ات رئيس 
احلكومة التي أقرها اتفاق الطائف، وذلك عبر احلديث 
ع��ن الرئيس الق��وي والتصرف كأنه اآلم��ر الناهي في 
شؤون البلد مبعزل عن رئيس احلكومة، كما هو احلال 
ف��ي العالقة مع النظام الس��وري، وم��ع مفوضية األمم 
املتحدة لش��ؤون الالجئني، وكذلك بالنسبة إلى عودة 
النازحني السورين الى بالدهم. تبقى مالحظة أخيرة، 
هي محاولة الوزير باس��يل اح��راج الرئيس احلريري 
إلخراج��ه عبر تأكي��ده أن »احلكومة ستش��كل مبعالم 
معروف��ة ل��ن يتغير منه��ا أي ش��يء«، وهو ما اس��تفز 
الرئيس سعد احلريري عبر تأكيده مجدداً صالحياته 

الدستورية كرئيس مكلف.
في ظ��ل هذا الواقع ه��ل ميكن الق��ول إن احلكومة 
ستتشكل خالل أس��بوع أو أسبوعني كما أعلن الرئيس 

احلريري؟
في ظ��ل العقد التي ما زالت ترافق عملية تش��كيل 
احلكومة اجلديدة، وال س��يما عقدة التمثيل املس��يحي 
والعقدة الدرزية، واملطالب املس��تجدة للنواب الس��ّنة 
املس��تقلني، التي ما زالت تراوح مكانها، يبدو أن األمور 
في ظل تصاعد املواقف بني الرئيس احلريري والوزير 
جبران باس��يل دخلت في مرحلة »عض األصابع« بني 
مختل��ف األطراف السياس��ية، وال س��يما ب��ني الرئيس 
املكل��ف والرئي��س ع��ون والوزي��ر باس��يل، وق��د دخل 
على خ��ط الضغ��وط السياس��ية، بقوة أيض��اً العامل 
االقتصادي ال��ذي أصبح يضغط عل��ى مجمل الوضع 
ف��ي البلد، وهو ما يترك الباب مفتوحاً لكل االحتماالت، 
فقد نش��هد حكومة جديدة خالل أس��بوع أو أسبوعني، 
وقد تس��تمر عملية الش��د واجلذب القائمة حالياً لوقت 

أطول.
باختص��ار، إنه��ا عملي��ة »ع��ض أصاب��ع« مكلفة 
ومؤملة ل��كل األطراف السياس��ية وللش��عب اللبناني. 

فهل يكون الفرج قريباً؟{
بسام غنوم

م��ع رئيس أي حزب من األحزاب، وهذا املوقف مختلف 
بالكام��ل عن الفترة التي س��بقت االنتخابات النيابية، 
حيث قدم الرئيس سعد احلريري الكثير من التنازالت 
السياس��ية للرئي��س ع��ون والتيار الوطن��ي احلر بعد 
التسوية السياس��ية بينهما التي جاءت بالعماد عون 
رئيس��اً للجمهورية، وكانت هذه التسوية محل رفض 
وانتق��اد من كثير من القوى السياس��ية، وال س��يما من 
داخل تيار املس��تقبل ومن املس��لمني الس��ّنة في لبنان، 
وه��و ما عبرت عن��ه نتائ��ج االنتخاب��ات النيابية بكل 
وضوح، حيث خس��ر الرئي��س احلريري ثل��ث النواب 
املس��لمني الس��ّنة وعدداً كبيراً من النواب املس��يحيني، 
وتقلص��ت كتلته النيابي��ة من 36 نائباً إل��ى 19 نائباً، 
وه��و ما دف��ع الرئيس احلري��ري الى إعادة حس��اباته 
السياسية قبل االستمرار مبا كان عليه قبل االنتخابات 

النيابية األخيرة.
املالحظ��ة الثاني��ة جتاهل الرئيس ع��ون والوزير 
التضحي��ات  ل��كل  احل��ر  الوطن��ي  والتي��ار  باس��يل 
السياسية التي قدمها الرئيس احلريري من أجل اجناز 

الرئي��س املكل��ف، الت��ي ال ترتبط بأخذ املوافقة بش��أن 
احلكومة وشكلها من رئيس أي حزب من األحزاب، ولو 
كان احلزب الذي يعتبر نفسه حزب رئيس اجلمهورية، 
ولذلك جاء تأكيد الرئيس احلريري أنه مكلف التشاور 
فقط مع رئيس اجلمهورية حول التش��كيلة احلكومية 

وفق ما ينّص عليه الدستور.
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه ه��و: هل تتش��كل 
احلكومة اجلديدة خالل أس��بوع أو أس��بوعني كما قال 
الرئيس احلريري، أم أن عناد الوزير باس��يل س��يبقي 

األمور على حالها؟
قب��ل احلديث عن إمكانية تش��كيل احلكومة خالل 
فت��رة أس��بوع أو أس��بوعني ال بّد من التوق��ف عند عدد 
من املالحظات ترافق املش��ارات اجلارية حول تش��كيل 

احلكومة اجلديدة.
أول��ى ه��ذه املالحظ��ات تأكي��د الرئي��س املكل��ف 
س��عد احلريري م��راراً وتك��راراً متس��كه بالصالحيات 
التي منح��ه إياها الدس��تور لناحية ارتباط التش��كيل 
احلكومي بالتشاور فقط مع رئيس اجلمهورية، وليس 

دخلت عملية تش��كيل احلكومة في مرحلة جديدة 
مختلف��ة كلياً ع��ن الفترة الس��ابقة، التي تل��ت تكليف 
الرئي��س احلري��ري تش��كيل احلكوم��ة اجلدي��دة بعد 

مشاورات مع الكتل النيابية.
فالرئيس احلريري، بعد ما يقارب الش��هرين على 
تكليفه تشكيل احلكومة اجلديدة، وبعد تعثر حل العقد 
املختلف��ة التي تعرقل تش��كيل احلكومة، مث��ل العقدة 
املس��يحية وعق��دة التمثيل ال��درزي، ومطال��ب النواب 
السّنة املس��تقلني، قال بكل صراحة للمعنيني مباشرة 
بالعرقل��ة، وال س��يما الوزي��ر جب��ران باس��يل والتيار 
الوطن��ي احلر: »أنا من يش��كل احلكوم��ة بالتوافق مع 
رئي��س اجلمهورية، وكل الكتل واألح��زاب ممثلون في 
احلكومة، وبناًء على ذلك أقوم باالتصاالت، وبنتيجتها 
أقاب��ل رئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون ونتش��اور، 

وتصدر التشكيلة خالل أسبوع أو اسبوعني«.
ويأت��ي موق��ف الرئيس احلري��ري بعد اس��تمرار 
املراوحة احلكومية في ظل العناد السياسي غير املبرر 
الذي يبدي��ه الوزير باس��يل الذي أعل��ن أن »احلكومة 
ستش��كل مبعال��م معروفة لن يتغير منها أي ش��يء... 
وستكون هناك حكومة تكريس الثقة«، وهو ما اعتبره 
الرئي��س احلريري كأنه تعّد مباش��ر عل��ى صالحيات 

عملية تشكيل الحكومة الجديدة.. هل دخلت مرحلة »عّض األصابع«؟

كلمة األمان
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المطالبة بعودة العالقات الطبيعّية بين لبنان وسورية
بين المصلحة الوطنّية واالبتزاز المقصود

بقلم: وائل جنم
قبل احلديث ع��ن عودة العالق��ات الطبيعية بني 
لبنان وسورية )النظام السوري( ال بّد من التذكير بأن 
ه��ذه العالقات ل��م تنقطع أصالً، بل تأّث��رت باألحداث 
واألزمة التي عصفت بس��ورية والشعب السوري بعد 
ثورته التي أرادها خطوة للتحرر وإطالق الدميقراطية 
احلقيقية في البالد من خالل إرس��اء نظام حكم مدني 
دميقراطي تعّددي وتداولي على السلطة، ويتكافأ فيه 

السوريون مع بعضهم باحلقوق والواجبات.
كم��ا ال بّد م��ن التذكير ب��أن الس��فير اللبناني ظّل 
مقيم��اً في دمش��ق، والس��فير الس��وري ظ��ّل أيضاً في 
بي��روت، وقن��وات التواصل، خاصة عب��ر األمن العام 
لم تنقط��ع بني اجلانبني، وقد قاد األمن العام اللبناني 
سلس��لة مبادرات كان لها وقع إيجابي على كثير ممن 
كان��ت تعنيهم، وخاصة في إطالق س��راح العديد من 
املخطوف��ني ل��دى طرف��ي النزاع ف��ي س��ورية، وكذلك 
تأمني جناح بعض مب��ادرات التفاوض بني اجلانبني 
كما جرى في مرحلة من املراحل في منطقة جرود بلدة 
عرس��ال. املهم في املس��ألة أن العالقات ظلّ��ت قائمة، 
وظ��ّل بعض الوزراء يترددون إلى دمش��ق، وإن كانت 
هذه العالقة قد تأثرت، كما أسلفنا، باألحداث واألزمة 
الت��ي م��ا زال��ت تعص��ف باملوض��وع الس��وري، ول��م 
تنتِه كما يظ��ن ويتوهم الكثي��رون. وتأّثر العالقة بني 
الطرفني ش��يء طبيعي، خاصة في ظ��ل املعاناة التي 

عاشها الشعب السوري، وتأثر لبنان بذلك.
الي��وم، وقبل فت��رة وجيزة ب��دأت بعض األطرف 
السياس��ية وحت��ى الرس��مية تطل��ق بع��ض املواقف 
الت��ي تطال��ب بإع��ادة العالق��ات اللبنانية الس��ورية 
إل��ى طبيعته��ا الس��ابقة، وكأن ش��يئاً ل��م يحصل في 
س��ورية، وكأن املسألة بس��يطة، ومجرد احلديث عن 
مصاحل��ات مّت��ت بالقه��ر عب��ر الطائ��رات الروس��ية، 
ومداف��ع وصواري��خ كل امليليش��يات الت��ي ش��اركت 
في صْنع معاناة الش��عب الس��وري قد أنه��ت كل تلك 
املآس��ي، ومس��حت حجم الدماء الغزيرة التي سالت، 
فيأتي احلديث عن استقرار األوضاع، وعودة الهدوء، 
إل��ى املدن والبلدات الس��ورية، ويج��ري التعاطي مع 
ه��ذه القضية وكأن النظام انتصر على ش��عبه، وال بّد 
م��ن التعامل مع ه��ذه النتيجة، التي يراه��ا الكثيرون 

مرحلية، ولن تدوم على هذه احلال فترة طويلة.
لق��د حت��دث وزي��ر اخلارجي��ة، جبران باس��يل، 
قب��ل أيام ع��ن ع��ودة العالقات ب��ني لبنان وس��ورية 
إل��ى طبيعتها الس��ابقة كما كانت من قب��ل، ولم يأخذ 
باالعتب��ار عن��د احلديث عن ه��ذا املوض��وع أن القرار 

النهائ��ي في ه��ذه املس��ألة هو عن��د مجلس ال��وزراء 
مجتمع��اً، ونس��ي أيض��اً أن ه��ذا املجل��س ل��م يتألف 
بعد بس��بب املطالب والش��روط التي يجري وضعها 
أمام الرئيس املكلف س��عد احلري��ري، وبالتالي ليس 
م��ن ح��ق أي ش��خص التح��دث ع��ن تقرير سياس��ة 
البلد اخلارجية س��وى مجلس ال��وزراء. كذلك حتدث 
رئي��س اجلمهورية قبل أي��ام، وفقاً ملا ُنق��ل عنه، بأنه 
يرى ضرورة ملّحة ف��ي إعادة التواصل بني احلكومة 
اللبناني��ة والنظ��ام الس��وري، وال يدري أح��د من أين 
توّلدت ه��ذه الضرورة، وما هو الش��يء الذي فرضها 
في ظ��ل انكماش دول��ي ع��ن أي انفتاح نح��و النظام 
السوري حتى اآلن على الرغم من احلديث عن انتهار 

احلرب في سورية.
هل ما يطرح اليوم بالنس��بة إلى إع��ادة العالقة 
الطبيعي��ة م��ع س��ورية )النظ��ام( يق��ع ويص��ّب  في 
املصلحة الوطنية، أم أنه نوع من االبتزاز السياس��ي 
متارس��ه األطراف الداخلية جت��اه بعضها، ونوع من 

الضغط في ملفات داخلية.
أغل��ب الظن عند اجلميع أن هذه املطالب ال تصب 
ف��ي املصلحة الوطني��ة اللبناينة حالي��اً، ولكنها تقع 
في مجال االبتزاز الداخل��ي على خلفيات عديدة منها 

حالياً تأليف احلكومة.{

في ظّل االطمئنان الداخلي والخارجي

هل يستطيع حزب الله تنفيذ استراتيجّيته الجديدة؟
جنح حزب الله في حتقيق األهداف التي وضعها 
عل��ى صعي��د املعرك��ة االنتخابي��ة وفي ظ��ل القانون 
االنتخاب��ي اجلديد، فهو أوصل كتل��ة نيابية كبيرة له 
وحللفائ��ه ال��ى املجلس النياب��ي، وأصب��ح لديه عدد 
م��ن النواب م��ن املعارضني للرئيس س��عد احلريري، 
إضافة إل��ى حماية حتالف��ه االس��تراتيجي مع حركة 
أم��ل، واس��تمرار التحال��ف املميز م��ع التي��ار الوطني 
احل��ر، رغ��م التباين��ات االنتخابي��ة والسياس��ية في 

بعض األحيان.
لكن رغم هذا النجاح االنتخابي، عمد املسؤولون 
في احلزب إل��ى عدم رفع الصوت عالياً لتغيير الواقع 
السياس��ي القائم، فلم يعارضوا عودة الرئيس س��عد 
احلريري لتش��كيل احلكومة اجلديدة، وحرصوا على 
أن تك��ون مطالبه��م احلكومية والداخلي��ة متواضعة، 

ولم يطرحوا مطالب سياسية أو داخلية تعجيزية.
ويعبِّ��ر املس��ؤولون في حزب الله ع��ن ارتياحهم 
واطمئنانه��م إلى األوضاع الداخلية واخلارجية، وهم 
ينتظرون تش��كيل احلكوم��ة لطرح رؤيته��م الداخلية 
يواجهه��ا  الت��ي  املش��كالت  كاف��ة  معاجل��ة  وكيفي��ة 
البلد، وخصوص��اً ملف الفس��اد والوضع االقتصادي 

والالجئني السوريني وعالقات لبنان اخلارجية.
فكي��ف ينظ��ر املس��ؤولون ف��ي ح��زب الل��ه ال��ى 
األوض��اع الداخلي��ة واخلارجي��ة ف��ي ه��ذه املرحلة؟ 
وهل سيستطيع احلزب تنفيذ استراتيجيته الداخلية 
اجلديدة الت��ي أعلنها خالل احلمل��ة االنتخابية أمينه 
العام الس��يد حس��ن نصر الله، وال س��يما على صعيد 

مكافحة الفساد واالهتمام بالشأن الداخلي؟
االطمئنان إلى التطورات

بداي��ة كي��ف يقيِّ��م املس��ؤولون ف��ي ح��زب الل��ه 
بع��د  س��يما  وال  واخلارجي��ة،  الداخلي��ة  األوض��اع 
االنتخاب��ات النيابي��ة وفي ظ��ل التطورات ف��ي لبنان 

واملنطقة؟
تقول مصادر مطلعة على أجواء قيادة حزب الله: 
»إن احلزب مرتاح كثيراً لنتائج االنتخابات النيابية، 
وقد حتققت النتائج املطلوبة من االنتخابات من خالل 
تشكيل كتلة نيابية كبيرة من نواب احلزب وحلفائه، 
كذلك جنح احلزب، من خالل اقرار القانون االنتخابي 
اجلدي��د القائ��م على النس��بية ف��ي دعم وص��ول عدد 
م��ن الن��واب املعارض��ني للرئيس س��عد احلريري في 
مختل��ف املناط��ق اللبناني��ة، وحاف��ظ عل��ى حتالف��ه 
االس��تراتيجي م��ع حركة أم��ل وعلى العالق��ة املميزة 
مع التي��ار الوطني احلر، رغم ب��روز بعض التباينات 
االنتخابية والسياس��ية التي أدت إلى خس��ارة مقعد 
جبيل الش��يعي وأحد املقاعد املس��يحية ف��ي بعلبك-

الهرمل«.
التفضيلي��ة  األص��وات  »إن  املص��ادر:  وتضي��ف 
الت��ي نالها نواب احلزب ف��ي مختلف املناطق، إضافة 
إلى األصوات الت��ي أُعطيت حللفاء احلزب تؤكد القوة 
الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها حزب الله في لبنان، 
والت��ي ال ميكن جتاوزه��ا سياس��ياً وحكومي��اً، ولكن 
رغم ذلك حرص املس��ؤولون في احلزب بالتعاون مع 
الرئيس نبيه بري على عدم املطالبة بحصة كبيرة في 
احلكومة اجلديدة واالكتفاء بس��تة مقاعد، مع حرص 
حزب الل��ه على ان يتمثل للمرة األول��ى بثالثة وزراء، 
مطالب��اً بإحدى ال��وزارات األساس��ية التي ق��د تكون 
وزارة الصح��ة، كما ان احلزب حريص على اس��تمرار 
التعاون مع الرئيس املكلف س��عد احلريري لتش��كيل 
احلكوم��ة وجناحه��ا، وهو ل��م يطرح أي بدي��ل له في 

االستشارات«.
وباالضافة إلى االطمئنان إلى األوضاع الداخلية 
ونتائج االنتخابات، أشارت املصادر املطلعة الى »أن 
قيادة احلزب مرتاحة للتطورات اإلقليمية في س��وريا 
والع��راق وإي��ران واليمن، وه��ي ليس��ت متخوفة من 
حصول أية تسويات أو اتفاقيات على حساب احلزب 
ودوره، بع��د االنتص��ارات التي حتققت في الس��نوات 

األخيرة«.
تنفيذ االستراتيجية اجلديدة

لكن هل سينجح حزب الله في تنفيذ استراتيجيته 
الداخلية اجلديدة وال س��يما مكافحة الفساد وحتقيق 

االمناء ومعاجلة املشكالت االقتصادية، خصوصاً انه 
رفع ألول مرة ش��عار »نحمي ونبن��ي«، وجعل اإلمناء 

في موازاة املقاومة؟
تق��ول املصادر املطلع��ة على أجواء قي��ادة حزب 
الل��ه: »إن رف��ع ش��عار مكافح��ة الفس��اد واالهتم��ام 
بالش��أن الداخل��ي ل��م يأت من ف��راغ، بل ج��اء نتيجة 
املعطي��ات الت��ي تواف��رت لقي��ادة احل��زب عن س��وء 
األوضاع االقتصادية الداخلية، وألنه لم يعد باإلمكان 
الس��كوت عن واقع الفساد واملش��كالت التي يواجهها 
املواط��ن اللبنان��ي، ولذل��ك عم��د احل��زب ال��ى تكليف 
النائب حس��ن فضل الله مبتابع��ة »الوحدة اخلاصة 
مبكافحة الفس��اد«، على ان يكون هذا امللف باإلشراف 
املباشر من قبل األمني العام للحزب السيد حسن نصر 
الل��ه، وإن ه��ذا امللف، إضافة إلى ملف��ات أخرى كملف 
النازحني السوريني واألوضاع االقتصادية واالصالح 
اإلداري س��يكون ف��ي أولوية االهتمام لدى مس��ؤولي 

احلزب في املرحلة املقبلة«.
لكن هل سيس��تطيع احلزب حتقيق األهداف التي 
وضعها نظراً ألن مش��كلة الفساد وهي مشكلة بنيوية 

وتتعلق بكل النظام السياسي والطائفي في لبنان؟
جتيب املصادر: »إن قيادة حزب الله تدرك حجم 
التحديات التي تواجهها على صعيد مكافحة الفساد، 
ألن ه��ذا املوضوع يتغلغ��ل في كل البنية السياس��ية 
واحلزبية واإلدارية، لكن لم يكن هناك أي خيار بشأن 
الق��رار للتص��دي للفس��اد، ويجب رفع الص��وت عالياً 
وإطالق أوسع حملة ملواجهة الفساد، بغّض النظر عن 
النتائ��ج التي ميكن حتقيقها، وال ميكن منذ اآلن احلكم 
على هذا الق��رار، بل ال بّد من انتظار اخلطوات العملية 

التي سُتعلَن في وقت الحق«.
املطلع��ون عل��ى األج��واء الداخلي��ة حل��زب الله 
واخلارجي��ة  الداخلي��ة  التحدي��ات  حج��م  يعرف��ون 
التي تواج��ه احلزب، وانه رغم االطمئن��ان إلى نتائج 
االنتخاب��ات وللتط��ورات اإلقليمي��ة والدولية، يواجه 
احل��زب عقبات عديدة ف��ي ظل زيادة احلص��ار املالي 
الصراع��ات  اس��تمرار  ظ��ل  وف��ي  إلي��ران،  األميرك��ي 
اإلقليمي��ة والدولي��ة، ونظ��راً لقي��ام جه��ات داخلي��ة 
وخارجية بالعمل إلفراغ االنتصار الذي حققه احلزب 
ف��ي االنتخاب��ات م��ن مضمون��ه عب��ر عرقلة تش��كيل 
احلكوم��ة وتأخيره��ا، ومن خالل منع وص��ول حلفاء 

احلزب الى مواقع أساسية في احلكومة وخارجها.
إذاً دخ��ل حزب الل��ه بعد االنتخاب��ات في مرحلة 
مطمئ��ن  وه��و  جدي��دة،  واس��تراتيجية  سياس��ية 
للتطورات، لكن ذلك ال يعني ان الطريق ستكون معبَّدة 
وس��هلة أمامه، فمعركة الفس��اد أصعب م��ن مواجهة 
االحت��الل واإلرهاب، واملتغيرات الداخلية واخلارجية 
ق��د تأتي على حس��اب احلزب ودوره، واألي��ام املقبلة 
ستحمل الكثير من املتغيرات التي يجب االنتباه إليها 
ووضع آليات عم��ل للتعاطي معها، وهذه مس��ؤولية 

كبيرة على قيادة حزب الله في املرحلة املقبلة.{
قاسم قصير

د. الحوت: ال مدة زمنّية لتشكيل الحكومة بعد التأليف
وعلى الرئيس المكلف وضع اللبنانيين
أمام حقيقة الضغوط التي يتعرض لها

رأى رئي��س الدائ��رة السياس��ية ف��ي اجلماعة اإلس��المية د. عم��اد احلوت ف��ي معرض 
توصيف��ه للمش��كلة التي مير بها لبن��ان، أن رئيس احلكوم��ة بات في النظام احلالي أس��يراً 
للق��وى السياس��ية املختلفة، وغير قادر عل��ى تنفيذ أي رؤية خاصة ب��ه، ومضطراً ألن يكون 
أش��به بصندوق بري��د يتلقى طلبات القوى السياس��ية املختلفة، وبالتال��ي تعقيدات الواقع 

اللبناني. 
وأك��د احلوت في حديث ل��� »إذاعة الفجر«، أن ما يؤخر تش��كيل احلكومة هو التجاذبات 
ب��ني القوى السياس��ية، معتبراً أنه��ا تهدف لتحقي��ق مصالح ذاتية لها على حس��اب الوطن 

واالستقرار العام. 
وش��دد احلوت على عدم وجود مدة زمنية أو سقف زمني في الدستور لتشكيل احلكومة 
بعد التكليف، موضحاً أنه ال إمكانية دستورية لسحب هذا التكليف من قبل رئيس اجلمهورية 

أو النواب. 
بالتوازي، رأى احلوت أن الدس��تور في لبنان وجهة نظر يفس��رها م��ن يريد كيفما يريد، 

معتبراً أنه غير محترم من قبل رئيس اجلمهورية أو غيره.
ف��ي املقاب��ل، رأى احل��وت أن الرئي��س املكلف معن��ي بأن يض��ع اللبنانيني أم��ام حقيقة 
الضغ��وط التي يتعرض لها، والعراقيل التي يواجهها في تش��كيل احلكومة، ومن يضع هذه 

العراقيل، وما هي املطالبات املبالغ فيها في إطار تشكيل احلكومة.
ولفت احلوت إلى أن الرئيس املكلف ال ميثل نفسه، وإمنا طائفة بأكملها في بلد قائم على 
التوازن الطائفي، معتبراً أنه ينبغي عليه اخلروج للناس وإخبارهم بوجود محاولة لتهميش 
دور رئيس احلكومة ورغبة بالس��يطرة على قرار احلكوم��ة من خالل محاولة احلصول على 

الثلث املعطل.
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آلة القتل تصل إلى القنيطرة 
وتهجير درعا نحو إدلب المهّددة

تتس��ارع التطورات امليدانية في جنوب سورية، 
إذ انضم��ت أغلب بل��دات محافظ��ة درع��ا ومدنها إلى 
»التس��وية الروسية« بشروطها ش��به االستسالمية، 
ف��ي وقت تتواصل فيه املفاوض��ات حول أعلى تلة في 
اجلنوب السوري، ال تزال املعارضة السورية تسيطر 
عليه��ا، بينم��ا عّب��رت تركيا ع��ن قلقها حيال الش��مال 
السوري، في ظل مؤش��رات على نّية الروس االلتفات 
إلي��ه بعد االنتهاء م��ن اجلنوب، وهو ما س��يؤدي إلى 
خل��ط أوراق الص��راع وتهدي��د األمن القوم��ي التركي. 
واتخذت ق��وات النظام منحى التصعي��د في محافظة 
القنيط��رة، وبع��ض بل��دات ريف درع��ا الش��مالي، إذ 
قال��ت مصادر محلية إن قوات النظام اس��تهدفت بلدة 
امل��ال وتل املال ضمن ما يس��مى منطقة »مثلث املوت« 
في ريف درعا الش��مالي بقذائف املدفعية وسط حركة 
ن��زوح جماع��ي لألهال��ي باجت��اه القنيط��رة بس��بب 

القصف العنيف على املنطقة.
وكان الفت��اً صب��اح الس��بت املاض��ي، التصعيد 
العس��كري للنظام وروس��يا، في بلدة مس��حرة بريف 
القنيط��رة، إذ ذك��رت وس��ائل إع��الم موالي��ة لبش��ار 
األس��د أن قوات األخير، ب��دأت فجر األحد ف��ي اقتحام 
مس��حرة من عدة محاور، وس��ط اشتباكات عنيفة مع 
فصائ��ل املنطقة، بينما قالت مص��ادر محلية، إن قوات 
النظام قصفت تل مس��حرة مبئات القذائف العنقودية 
وصواريخ الراجمات وصواريخ »الفيل«، مشيرة إلى 
أن القص��ف طاول أيض��اً مناطق الطيحة وكفرناس��ج 
وعقربا واملال وتل املال. وأوضحت املصادر أن النظام 
الس��وري كان ق��دم عرض��اً إل��ى فصيل »لواء ش��هداء 
مس��حرة« يتضم��ن إيق��اف حملت��ه العس��كرية ضده 
مقاب��ل التزام الفصي��ل عدم قصف بلدة جب��ا القريبة، 
وهو ما وافق عليه الفصيل، لكن حملة النظام تواصلت 
على البلدة. والالفت في تصعيد النظام وروس��يا على 
مس��حرة في ريف القنيطرة الش��رقي، ه��و دفع قاعدة 
حميمي��م الروس��ية، بطائ��رات حربية للمش��اركة في 
احلمل��ة العس��كرية، التي تش��هدها مس��حرة القريبة 
من احلدود مع اجلوالن الس��وري احملتل. وقال مكتب 
األمم املتح��دة للش��ؤون اإلنس��انية، في بي��ان: »رغم 
عودة عشرات آالف النازحني إلى درعا إال أن 160 ألف 
شخص ما زالوا في القنيطرة«. وكان وفد من القنيطرة 
قد وصل إلى مدينة درعا قبل يومني بغية الشروع في 

مفاوضات مع الروس بشأن مصير محافظة القنيطرة 
وإمكاني��ة انضمامها إل��ى حركة »املصاحل��ات« التي 
جت��ري في محافظة درعا منذ ب��دء حملة قوات النظام 
عل��ى املدين��ة في 19 الش��هر املاضي. ول��م تفِض هذه 
املفاوضات حول القنيطرة حتى اآلن إلى نتائج، لكنها 
تتواص��ل، ويتوق��ع أن تتوص��ل لنتائج عق��ب انتهاء 

النظام وروسيا من ملف شمال وشمال غرب درعا.
ف��ي غض��ون ذل��ك، تتواص��ل عملي��ة التف��اوض 
للتوص��ل إل��ى ح��ل نهائي حول بل��دة احل��ارة وتلّتها 
االس��تراتيجية، الت��ي تع��د أعل��ى تل��ة ف��ي محافظ��ة 
درع��ا، وذل��ك بع��د رف��ض فصيل��ني محلي��ني اتف��اق 
املصاحل��ة مع النظ��ام وإقدامهما على الس��يطرة على 
الت��ل االس��تراتيجي. وتتواص��ل املفاوض��ات بش��أن 
دخ��ول ق��وات النظ��ام إل��ى مدينة ن��وى ورف��ع علمه 
فيها وعودة مؤسس��اته للعمل ف��ي املدينة، وذلك بعد 
تسليم األس��لحة في كل من مدينة درعا ومدينة إنخل 
وبل��دة جاس��م ومناطق أخ��رى من ريف درع��ا لقوات 
النظ��ام. وحتاول فصائل املعارضة في ريف القنيطرة 
وبلدات في ريف درعا الغربي حتسني شروط االتفاق 
م��ع اجلان��ب الروس��ي، خصوص��اً جله��ة احلص��ول 
على ضمانات حت��ول دون قيام ق��وات النظام بالفتك 
باملدني��ني بعد االتف��اق. وتوّصلت فصائ��ل املعارضة 
ف��ي مدينة جاس��م ش��مال غرب��ي درعا إل��ى اتفاق مع 
اجلانب الروس��ي يقضي بدخول الش��رطة الروس��ية 
إل��ى املدينة ورف��ع علم النظام فيها. وُنفِّ��َذ أول بند في 
االتفاق الس��بت املاضي، وهو تس��ليم دباب��ة للنظام. 
كما اتفقت فصائل املعارضة مع الروس على انسحاب 
ق��ّوات النظام من بلدت��ي صيدا والكحيل ش��رق درعا 

وعودة املدنيني إليهما. 
إل��ى ذلك، ب��دأ ي��وم األح��د خ��روج أول دفعة من 
املهجرين للش��مال الس��وري، بعد أن تأجل خروجهم 
عدة مرات بس��بب مماطلة النظام وروس��يا. واستقل، 
بحس��ب املرصد الس��وري حلق��وق اإلنس��ان، »مئات 
املقاتلني وأفراد عائالتهم 15 حافلة، حاملني حقائبهم 
الت��ي حتوي حاجياتهم الش��خصية وغ��ادروا« نقطة 
التجم��ع. وكان قي��ادي م��ن اجلي��ش الس��وري احل��ر 
ق��د قال إن��ه يجري جتمي��ع الراغبني ف��ي اخلروج من 

الرافض��ني لالتفاقات مع النظام في حي س��جنة قرب 
مدين��ة درع��ا اس��تعداداً لرحيلهم إل��ى محافظة إدلب 
ش��مال غرب��ي الب��الد. وم��ن املفت��رض خ��روج آالف 
املدنيني واملقاتلني ونشطاء في مجال اإلعالم واألعمال 
اإلنسانية إلى الشمال بسبب مخاوف من قيام النظام 
باالنتق��ام منهم. وأوضح القيادي أن مس��لحي »هيئة 
حترير الش��ام« خرج��وا إلى ريف القنيط��رة منذ أيام، 
مضيف��اً: »قد يك��ون لهم ترتيب آخر هن��اك مبعزل عن 

فصائل درعا«.
وفي الوق��ت الذي يش��هد فيه اجلنوب الس��وري 
تط��ورات دراماتيكي��ة، حي��ث يوش��ك ال��روس عل��ى 
اإلطب��اق علي��ه بش��كل كام��ل، ب��دأ األت��راك يعّب��رون 
ع��ن قلقهم حيال الش��مال الس��وري في ظل مؤش��رات 
عل��ى نّي��ة ال��روس االلتف��ات إلي��ه. وح��ّذر الرئي��س 
الترك��ي، رجب طيب أردوغان، ف��ي اتصال هاتفي مع 
نظيره الروس��ي فالدميي��ر بوتني، م��ن أن تقدم قوات 

النظام الس��وري نح��و محافظة إدل��ب، كما حصل في 
درع��ا، س��يدمر جوهر اتفاق أس��تانة. وذك��رت وكالة 
»األناض��ول« التركية أن أردوغ��ان أعرب عن قلقه من 
اس��تهداف املدنيني في محافظة درعا، مؤكداً أن »تقدم 
قوات النظام نحو محافظة إدلب ش��مال غربي سورية 

بطريقة مماثلة، يعني تدمير جوهر اتفاق أستانة«.
ونس��فت روس��يا ُج��ل اتفاقات أس��تانة اخلاصة 
مبناط��ق خف��ض التصعي��د األرب��ع، إذ لم تعد س��وى 
إدل��ب ومحيطه��ا ضمن ه��ذه االتفاق��ات، بع��د أن قام 
النظ��ام، مبس��اعدة الروس، بالس��يطرة عل��ى غوطة 
دمش��ق الش��رقية وري��ف حم��ص الش��مالي ومعظ��م 
جنوب س��ورية حتى اآلن. ونش��رت تركي��ا 12 نقطة 
مراقبة عس��كرية ف��ي محيط منطقة خف��ض التصعيد 
شمال غربي سورية خالل العام احلالي. وتدرك أنقرة 
أن الش��مال الس��وري برمته قنبلة موقوت��ة انفجارها 
يعن��ي إغراق تركي��ا باملهّجرين الس��وريني، لذا تعمل 
على جتن��ب اخليار األس��وأ، 
وه��و قي��ام ال��روس بعملي��ة 
عس��كرية م��ن ش��أنها تفجير 
املوق��ف وخل��ط األوراق ف��ي 
منطق��ة تضم نح��و 3 ماليني 
مدني مي��رون مبرحلة »عدم 
اليق��ني« وينتابهم القلق على 
مصيرهم، م��ا قد يدفعهم إلى 
اجتي��از احل��دود ف��ي تك��رار 
لس��يناريو عام 2015، حيث 
عب��ر عش��رات آالف الالجئني 

إلى أوروبا.{

بقلم: أمني العاصي

اإلرهاب األكبر منتصرًا
على أي إرهاب في سوريا؟

بقلم: باسل طلوزي

حتى مع انتهاء احلرب الس��ورية، سيظل اللغز حاضراً: من املنتصر ومن اخلاسر؟ أما الضحّية 
فمعلومة.

قد نتفق مع إجابٍة حتسم انتصار نظام بشار األسد، لوال أن الطرف اآلخر الذي يفترض أن يكون 
خاسراً يحتفل هو اآلخر بالنصر، أيضاً.

ذلك هو اللغز الذي يس��تعصي على أدمغتنا، نحن املخدوعني بهذه احلرب، س��واء منا من بّش��ر 
بانتصار بّش��ار، أو من أنذر بفشل ثورة الربيع الس��ورية منذ بدء عسكرتها. ومع التوّسع في معجم 
هذه احلرب املجهولة، يتغّير الس��ؤال الس��ابق ليصبح: من انتصر في املسرحية السورية: اإلرهاب 

األكبر أم اإلرهاب األصغر؟ ومن منهما ميثل األول، ومن ميثل الثاني؟ 
أتوقع أن اإلجابة لن يحس��مها غير الش��عب الس��وري نفس��ه الذي اختبر اإلرهابني معاً، وعانى 
م��ن ضروبهما، مع فارق الزمن الذي كابده حتت حكم كل منهما، ففي اإلرهاب األول الذي ميثله حكم 
األسدين، عانى الشعب من إرهاب الدولة، املقّن بالدساتير واألنظمة. وفي اإلرهاب الثاني، عانى من 
فوضى اإلرهاب، على يد مجاميع مسلحة، ال تتقن غير فنون الذبح والترويع.. وفي مثل هذه احلالة، 

ال يحق لغير الضحّية أن حتّدد نوعية السكني التي سُتذبح بها.
وأم��ا مل��اذا يحتفل الطرف��ان، الغالب واملغلوب بالنص��ر، فألن األول الذي ميثله النظام اس��تعاد 
هيمنته ونفوذه وس��يطرته، كما كانت عليه تقريباً. وفي وس��عه أن يس��تأنف دورة اس��تبداده التي 
أربكتها ثورة الربيع الشعبية، بدايًة، وعّززتها العسكرة التي اختطفت الثورة بعد ذلك، فيما يحتفل 
الطرف املغلوب؛ ألنه كان مطلوباً منه أن ُيهزم بعد أن أّدى دوره بنجاح في إخماد الثورة الش��عبية، 
وحرفها عن مس��ارها العف��وّي الذي هّدد أركان النظام احلاكم، وكان موش��كاً على إس��قاطه، لوال أن 
سارعت دول عظمى وصغرى و»أذناب دول« إلنقاذه. ومن الصنف األخير من كان يزعم انحيازه إلى 
الثورة نفسها، على غرار السعودية واإلمارات، وهما الطرف األخطران؛ ألنهما لعبا أقذر األدوار، نيابة 
عن أميركا، في شراء الذمم، وفي استيراد »الوحوش« من مختلف بقاع األرض، حتت شعار: »نصرة 
الث��ورة الس��ورية، ومحاربة النظام الكافر«، فيم��ا كان الهدف الفعلي هو إجهاض الثورة، وتش��ويه 
عفويتها، ومنح نظام بش��ار األسد رخصة التدمير واحلرق، واس��تخدام سائر األسلحة احملّرمة ضد 

شعبه وبلده، بذريعة »محاربة اإلرهاب«.
عل��ى هذا النحو، يحتف��ل الطرف »املغلوب« بانتصاره، ويقرع كؤوس��ه، وم��ا على امللتحني من 
أمثال »أبو جندب«، و»أبو بريص«، إال أن يرفعوا أنخابهم، ويهّيئوا حقائب العودة إلى غاباتهم، فقد 
انتهت احلرب التي خاضوها ليخس��روا، ولن يفّكر الش��عب السوري »الضحية« بثورة ربيع أخرى، 

على امتداد عقود مقبلة؛ ألنه لن يكون مستعداً لدفع مثل هذا الثمن الفادح ثانية.
ذلك بالضبط ما يدور، اآلن، في ذهن »أبو بريص« ومن أرس��له؛ ألن املطلوب ليس تلقني الدرس 
القاس��ي للش��عب الس��وري وحس��ب، بل للش��عوب العربية برمتها، حتى ال جترؤ عل��ى النزول إلى 
الش��وارع م��رة أخ��رى، فاملطلوب أن تركن إل��ى حظائرها وس��جونها، على قاعدة »إره��اٌب أهون من 

إرهاب«.
غير أن ما فات »أبو بريص« وأمثاله أن الش��عوب العربية تش��به اليوم ذلك احلصان املعصوب 
العين��ني، ال��ذي كان يجّر حبل الس��اقية وي��دور حولها، إلى أن ح��دث مرًة أن س��قطت العصابة عن 

عينيه، فرأى كل شيء، فتمّرد ولم يعد يقبل بذلك الدوران املزمن البتة.
ولرمب��ا فات »أبو جندب« أيضاً، أن الش��عوب العربي��ة لم تعد تقبل بذلك الدع��اء اخلائر، الذي 
يرّدده بعض خطباء اجلمعة، ويحمل في طياته خالصة العجز كله، وأعني: »اللهم اضرب الكافرين 
بالكافري��ن، وأخرجن��ا م��ن بينهم س��املني«، فش��عوبنا لن تك��ّرر مقول��ة: »اللهم اض��رب اإلرهابيني 
باإلرهابي��ني..«؛ ألنه��ا باتت ت��درك أنها س��تكون الطرف املضروب م��ن الطرفني مع��اً؛ وألن اإلرهاب 
األصغ��ر لن يكون خادم��اً إال لإلرهاب األكبر، وحليف��اً عضوياً له. وعليه، فإن الربي��ع املقبل لن يقبل 

بغير ضرب اإلرهابنْي معاً.{

إسرائيل تصّد عشرات النازحين السورّيين 
قرب الجوالن

توّجه عشرات املدنيني من مخيمات لالجئني 
الس��وريني ف��ي هضب��ة اجل��والن، ي��وم الثالثاء، 
ص��وب الس��ياج احل��دودي اإلس��رائيلي وتوقفوا 
عل��ى بعد 200 مت��ر منه، لك��ن جندياً إس��رائيلياً 

أمرهم بالعودة.
وأظهرت لقطات بثتها رويترز، اجلندي وهو 
يصيح باللغ��ة العربية عبر مكب��ر للصوت، قائالً 
له��م إنه��م عند ح��دود »دول��ة إس��رائيل« وعليهم 

العودة حتى ال يتعّرضوا ألذى.
ونزح آالف املدنيني من مدن وبلدات القنيطرة 
الشمالية باجتاه ريف القنيطرة اجلنوبي في ظل 
أوض��اع إنس��انية صعب��ة مع ع��دم توف��ر منازل 

ومراكز إيواء للنازحني ونقص باألدوية.

وتواصل قوات النظام السوري وميليشياتها، 
التقدم باجتاه الشريط احلدودي مع اجلوالن بعد 

السيطرة على مدينة احلارة وعدة قرى محيطة.
وتسيطر قوات النظام السوري وميليشياته 
اإليرانية عل��ى كامل محافظة درعا م��ا عدا مدينة 
ن��وى وبلدة الش��يخ س��عد ومحيطه��ا اخلاضعة 
للمعارضة الس��ورية باإلضافة حلوض اليرموك 

اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش.
وف��ي وقت س��ابق، دخلت حاف��الت عدة إلى 
ح��ّي درع��ا البل��د، جنوبي س��وريا، متهي��داً لنقل 
املقاتلني الرافضني للتسوية، وذلك تنفيذاً لالتفاق 
ال��ذي مت التوص��ل إلي��ه ب��ني احلكومة الس��ورية 

والفصائل املسلحة.{



األمـان - العــدد 1321 - 20 متوز 2018م6 األمان اإلقليمي

بين موسكو ومسقط.. ودمشق وطهران
ق��د تك��ون صدف��ة أن يوج��د ف��ي موس��كو للق��اء 
الرئي��س فالدميي��ر بوت��ني كل م��ن مستش��ار املرش��د 
األعل��ى اإليراني الدكتور علي أكب��ر واليتي، وبنيامني 
ننت ياهو. س��اعات قليلة فصلت بني اجتماع األول مع 

الثاني ثم مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
لكن وصف الصدفة ه��ذا ال ينطبق على االجتماع 
ف��ي غرفت��ني منفصلتني بني وفدي��ن إس��رائيلي وآخر 
إيران��ي ف��ي األردن، تول��ى اجلان��ب األردن��ي الذهاب 
واإلي��اب بينهم��ا قب��ل زهاء خمس��ة أس��ابيع. وليس 
صدف��ة أيضاً أن يزور وزي��ر اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف س��لطنة عمان ليلتقي نظيره يوس��ف بن 
علوي في مس��قط األس��بوع املاضي، لتنطل��ق بعدها 
لقاءات يقول العارفون إنها جتري بعيداً عن األضواء؛ 
جل��س النبض حول التفاوض بني طهران وواش��نطن 
بع��د العقوبات املوجع��ة الت��ي قررته��ا إدارة دونالد 
ترام��ب، وينتظ��ر أن تصل إلى ذروة غير مس��بوقة في 
تش��رين الثاني املقب��ل، بفرض العقوب��ات على الدول 
التي تس��تورد النفط اخلام اإليراني. وهي مفاوضات 
ش��بيهة بتل��ك الت��ي مهدت عبره��ا مس��قط للتفاوض 
ال��ذي جنح الحقاً في التوصل إل��ى االتفاق على امللف 
ال  املفاوض��ات  له��ذه  املتابع��ون  اإليران��ي.  الن��ووي 
يس��تبعدون أن يفاجئ اجلانب اإليراني بالبراغماتية 
العالي��ة الت��ي يجيده��ا عند الض��رورة، ق��ادة اإلقليم 
ويس��تدير للمس��اومة م��ع دول الغ��رب. فالتح��والت 
التي تشهدها الساحة الس��ورية، وخصوصاً اجلبهة 
اجلنوبي��ة، أفض��ت إلى معادالت جدي��دة، باتت معها 
احلاجة إلى الدور اإليراني في دعم نظام بش��ار األسد 

غير جوهرية، كما كانت قبل سنة أو سنتني.
حّل ن��نت ياه��و ووزير دفاع��ه أفيغ��دور ليبرمان 
مكان طهران في تثبيت الرئيس الس��وري في منصبه 
بالش��راكة م��ع موس��كو. ب��ل إن البح��ث أخ��ذ يجري 
ح��ول كيفية التواصل ب��ني حكام دمش��ق وبني حاكم 

ت��ل أبيب. ومن اجلهة الس��ورية لم يكن من ش��ك لدى 
النظام احلاك��م منذ ما بعد ح��رب 1973 )وحتى منذ 
االس��تيالء اإلس��رائيلي امللتب��س عل��ى اجل��والن عام 
1967( بأن إجازة اس��تمراره يجب أن تكون ممهورة 
باخلتم اإلس��رائيلي. واش��تراط إس��رائيل العودة إلى 
تطبي��ق اتف��اق ف��ك االش��تباك لع��ام 1974، ليس إال 
وسيلة لتجديد قناة اتصال موجودة منذ ثالثة عقود، 
مثلم��ا هو ش��رط ملزم الس��تبعاد امليليش��يا اإليرانية 
)وحت��ى اجليش الس��وري وفقاً لالتف��اق القدمي(، من 
احلدود مع اجل��والن احملتل في محافظة القنيطرة في 
املنطق��ة اجلنوبية، التي هي مس��رح اللعب��ة الدولية 

اإلقليمية اآلن، على حساب الشعب السوري.
بات واجباً على طهران أن تفتح قنوات التفاوض 
م��ن جهتها، أمام اآلثار القاس��ية لعقوبات واش��نطن، 
واملس��اومات املطروح��ة على وجود احل��رس الثوري 
وامليليش��يات التابعة له في س��وريا في قمة هلسنكي 
بني بوت��ني وترامب االثن��ني املقبل، وكم��ا طرحها ننت 
ياهو في موسكو متبرعاً باملقايضة على إنهاء القيصر 
هذا الوجود، مقابل الس��عي لرف��ع العقوبات الغربية 
عن روس��يا بس��بب أزمة أوكرانيا. لدى طهران أوراق 
قوية يجب عدم االستهانة بها. هذا فضالً عن أن العقل 
الفارسي يجيد استخدام هذه األوراق وتوظيفها، على 
مراح��ل بحي��ث ال يحرقها، والثم��ن الذي علي��ه دفعه 

ضمان أمن إسرائيل.
إذا كان��ت خطوط التف��اوض مفتوحة ب��ني إيران 
وإس��رائيل، وم��ع اجلان��ب األمريكي، ملاذا نس��مع هذا 
الضجيج العال��ي والتهديد باحل��رب والويل والثبور 
والتلوي��ح بوق��ف املالحة ف��ي مضيق هرم��ز من قادة 
ومل��اذا  اخلليج��ي؟  النف��ط  تصدي��ر  ملن��ع  احل��رس، 
نس��مع قرقعة الس��الح والتهديد »بإزالة إسرائيل من 
الوج��ود«، والغ��ارات اإلس��رائيلية ش��به اليومية في 
س��وريا ضد قواع��د اإليراني��ني، وآخره��ا باألمس في 

القنيط��رة، وقبلها ي��وم األحد على مط��ار »تي 4« ضد 
القواع��د اإليراني��ة التي على ما يب��دو حققت إصابات 
قوية بالبشر والعتاد ومستودعات الصواريخ. وملاذا 
نش��هد بني هذه الغ��ارة وتلك إطالق طائ��رة »درون«، 
يقول اإلس��رائيليون بعد إس��قاطها، تارة إنها إيرانية 
وأخرى إنها س��ورية؟ فأي الدولت��ني تتجنب تل أبيب 

إحراجها؟

من املنطق��ي أن حتصل أي مفاوضات، وال س��يما 
إذا كان��ت س��تفضي إلى نتائج معاكس��ة كلياً لقصائد 
التعبئ��ة األيديولوجية، حتت غب��ار املواجهات. ومن 
الطبيع��ي أيض��اً أن يبق��ي كل فري��ق عل��ى أوراقه في 
املي��دان مب��وازاة اخلط��وط الديبلوماس��ية اخللفي��ة 
املفتوحة. وم��ن نافل القول إن التف��اوض ليس ثنائياً 
ب��ل مثل��ث ومتع��دد األط��راف، فإذا جن��ح ثنائي��اً بني 
فريق��ني، ق��د يتطل��ب اس��تكماله م��ع دول أخ��رى، إال 
أنه ال بّد من تس��جيل ق��درة إيران عل��ى ضبط النفس 
حي��ال الضربات اإلس��رائيلية املوجعة، كما يقول أحد 

العارفني بامليدان السوري.
كل اخلط��وط املفتوح��ة حتت الطاول��ة قد تنجح 
وقد تفشل في نهاية املطاف، وإبقاء اجلاهزية من عدة 

الشغل.{

بقلم: وليد شقير 

إس��رائيل م��راراً أهداف��اً عس��كرية للجي��ش الس��وري 
وأخ��رى حلزب الله اللبناني في س��وريا، واس��تهدف 
القصف اإلسرائيلي مؤخراً أهدافاً عسكرية إيرانية في 

سوريا. 
ون��ادراً ما تتحدث إس��رائيل عن ه��ذه العمليات، 
إال أنه��ا لطاملا كررت أنها لن تس��مح إلي��ران )احلليف 
الرئيس��ي لنظ��ام الرئي��س بش��ار األس��د( بترس��يخ 

وجودها العسكري في سوريا.
وح��ذر رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني ننت 
ياهو في حزيران املاضي دمش��ق قائالً إن على سوريا 
أن تفهم أن إسرائيل لن تسمح بتمركز عسكري إيراني 
ضدها في س��وريا، مضيفاً: »ول��ن تقتصر تبعات ذلك 
عل��ى الق��وات اإليراني��ة، بل على 

نظام األسد أيضاً«.    
وش��هد ش��هر أي��ار املاض��ي 
ب��ني  مس��بوق  غي��ر  تصعي��داً 
إس��رائيل وإي��ران في س��وريا، إذ 
أعلنت إس��رائيل ضرب عش��رات 
اإليراني��ة  العس��كرية  األه��داف 
في س��وريا رداً على م��ا تقول إنه 
إط��الق صواريخ ض��د مواقع في 
هضبة اجلوالن احملتلة نس��بتها 

إلى إيران.{

وحتاول قوات األس��د حالياً الس��يطرة على كامل 
الريف الش��مالي الغرب��ي حملافظة درع��ا، وصوالً إلى 

احلدود اإلدارية للقنيطرة.
وتعمل عدة فصائل معارض��ة في ريف القنيطرة 
بينها »هيئة حترير الش��ام«، »الفرق��ة 404«، »ألوية 
صالح الدين«، »الفرقة األولى مش��اة«، »لواء ش��هداء 
القنيط��رة«، »ألوي��ة الفرقان«، و»حركة أحرار الش��ام 
اإلس��المية«. وتوجهت األنظ��ار إلى القنيط��رة بعدما 
س��يطرت ق��وات األس��د عل��ى مس��احات واس��عة من 

محافظة درعا وريفها.
وفي حزي��ران املاضي، ش��كلت فصائل »اجليش 
احلر« في محافظة القنيطرة غرفة عمليات مش��تركة، 
مع بدء العمليات العس��كرية على محافظة درعا، قبل 
أن تتمكن قوات األسد من السيطرة على معظمها خالل 

احلملة األخيرة عليها.
وكانت فصائ��ل املعارضة ص��ّدت هجوماً لقوات 
األس��د عل��ىى بل��دة مس��حرة ف��ي ري��ف القنيط��رة، 
وأوقعت خس��ائر في صفوفها، بحسب ما قاله العميد 

في اجليش احلر، أسعد عوض الزعبي.{

اس��تهدف اجليش اإلس��رائيلي بصواريخ موقعاً 
عس��كرياً جليش النظام السوري ش��مال مطار النيرب 
في محافظة حلب )شمالي البالد( مساء األحد، حسب 

اإلعالم السوري.
ونقلت وكالة األنباء الس��ورية الرس��مية )سانا( 
ع��ن مصدر عس��كري س��وري قول��ه إن ه��ذه الضربة 
أس��فرت ع��ن خس��ائر مادية فق��ط. وأض��اف املصدر: 
»يك��رر الع��دّو الصهيون��ي محاوالت��ه اليائس��ة لدعم 
املجامي��ع اإلرهابي��ة املهزومة ف��ي درع��ا والقنيطرة، 
ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال 

مطار النيرب«.
ومنذ بدء الصراع في س��وريا عام 2011 قصفت 

قتل��ت عائل��ة كامل��ة بقص��ف للطي��ران احلرب��ي 
السوري على ريف القنيطرة جنوبي سوريا. وبحسب 
ما أفاد مراس��ل عنب بلدي في ريف درعا يوم الثالثاء 
17 م��ن متوز، فقد اس��تهدف الطي��ران احلربي التابع 
للنظام الس��وري مدرس��ة تؤوي نازحني في بلدة عني 
التن��ة، بريف القنيطرة، م��ا أدى إلى مقتل عائلة كاملة 

من عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال.
وأش��ار املراس��ل إل��ى أن القتل��ى هم م��ن نازحي 
مدين��ة احلارة بري��ف درع��ا الغربي. م��ن جهته، قال 
»املرصد الس��وري حلقوق اإلنسان« إن ستة مواطنني 
قتلوا، بينه��م ثالثة أطفال، جراء قصف على بلدة عني 
التين��ة، إضافة إلى وقوع عدد م��ن اجلرحى، بعضهم 

في حالة حرجة، ما يرشح عدد القتلى إلى االرتفاع.
وكان الطي��ران احلرب��ي قص��ف ع��دة مناطق في 
محافظة القنيطرة، ف��ي أول هجوم من نوعه منذ عام. 
ويأتي التصعيد في املنطقة بعد س��يطرة قوات األسد 
عل��ى مدينة احل��ارة بريف درعا والتل االس��تراتيجي 
فيه��ا بش��كل كامل، ي��وم االثن��ني، عقب توقي��ع اتفاق 
»مصاحلة« مع املسؤولني العسكريني واملدنيني فيها.

صواريخ إسرائيلية تضرب األراضي السورية

مجزرة بحق عائلة كاملة في ريف القنيطرة

القوات التركية تسّير الدورية الخامسة عشرة 
في »منبج« السورية

الق��وات  س��ّيرت 
الدورية  التركية،  املسلحة 
اخلامسة عشرة في منطقة 
»منبج« ش��مالي س��وريا، 
في إط��ار خريط��ة الطريق 
التي توصل��ت إليها تركيا 
مع الواليات املتحدة. جاء 
ذلك بحس��ب بيان نشرته 
العام��ة  األركان  رئاس��ة 
الثالث��اء  ي��وم  التركي��ة 

املاضي.
وأف��ادت األركان التركية، أن قواتها س��ّيرت 
الدوري��ة  األمريكي��ة،  نظيرته��ا  م��ع  بالتنس��يق 
املس��تقلة اخلامس��ة عش��رة، عل��ى ط��ول اخل��ط 
الف��رات«  درع  »عملي��ة  منطقت��ي  ب��ني  الفاص��ل 

و»منبج«.
وف��ي 18 حزي��ران املاض��ي، أعلنت رئاس��ة 
األركان بدء اجليش��ني التركي واألمريكي تس��يير 
دوري��ات مس��تقلة على ط��ول اخل��ط الواقع بني 
منطق��ة »عملي��ة درع الف��رات« ومنبج، وس��يرت 
الدورية األولى في ذل��ك التاريخ. ومن املنتظر أن 

يتواصل تسيير الدوريات في الفترة املقبلة.

وتوصلت واشنطن وأنقرة في يونيو املاضي 
إل��ى اتفاق عل��ى »خارط��ة طريق« ح��ول منبج، 
تضم��ن إخ��راج إرهابيي تنظي��م »ي ب ك/بي كا 

كا« منها، وتوفير األمن واالستقرار للمنطقة.
وين��ص االتفاق على تش��كيل مجلس محلي 
من أبناء منب��ج إلدارتها عقب خ��روج اإلرهابيني 
منها. وكان التنظيم احتل منبج التابعة حملافظة 
حل��ب ف��ي آب 2016 بدع��م أمريك��ي، ف��ي إط��ار 

احلرب على تنظيم »داعش« اإلرهابي.
ويش��كل العرب حوالي 90 باملائة من سكان 

منبج.{

بوتني.. وننت ياهو
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غزة: الفلسطينّيون ينطلقون للمشاركة
في جمعة »الوفاء ألهلنا في الخان األحمر«

اجلمع��ة،  ي��وم  ظه��ر  بع��د  الفلس��طينيون  ب��دأ 
باالس��تعداد للمش��اركة في جمعة »الوف��اء ألهلنا في 

اخلان األحمر« في القدس.
وم��ن املقرر أن تنطلق فعلي��ات اجلمعة ال� 16 من 
مس��يرات العودة وكس��ر احلصار، وذلك في مخيمات 
الع��ودة اخلمس��ة ملس��يرات الع��ودة املنتش��رة عل��ى 

احلدود الشرقية للقطاع.
وقال عضو الهيئة الوطنية العليا ملسيرة العودة 

وكس��ر احلص��ار هان��ي الثوابتة ل�»قدس ب��رس« إنه  
»بعد م��رور مائة ي��وم على مس��يرات العودة وكس��ر 
احلص��ار فإنن��ا اليوم س��وف نخصص ه��ذه اجلمعة 
للوف��اء ألهالنا في اخل��ان األحمر في الق��دس احملتلة 
الذين يتعرضون لالقتالع من قبل االحتالل«. متوقعاً 
أن تشهد اجلمعة »حشوداً كبيرة وزخماً غير مسبوق، 
وذل��ك للمكان��ة الت��ي تتمت��ع به��ا مدينة الق��دس في 
نفوس سكان القطاع«. وأشار إلى أن برنامج املسيرة 

س��يتضمن كلمة من أهالي »اخلان األحمر« في القدس 
عب��ر الهاتف، وتك��رمي املش��اركني وذوي املعتقلني في 
س��فينة »كس��ر احلصار 2«. ومن جهته، قال املتحدث 
باسم حركة املقاومة اإلسالمية »حماس« عبد اللطيف 
القانوع في تصريح مكتوب، إن »شعبنا بعد مائة يوم 
من مسيرات العودة، أقرب إلى حتقيق أهدافها وجني 
ثمارها، ولم يزل أش��د ثباتاً على مواقفه وأكثر التفافاً 

حول حقوقه وثوابته الوطنية«.
اجليش اإلسرائيلي يقتل طفالً

قت��ل اجلي��ش اإلس��رائيلي عص��ر اجلمع��ة طفالً 
فلس��طينياً، وج��رح أكث��ر من عش��رين آخري��ن خالل 

مشاركتهم في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.
وقال اش��رف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة 
الفلس��طينية ل�»ق��دس ب��رس« إن الطفل الش��هيد هو 
عثمان رامي حلس )15 عاماً(. وأصيب مساء اجلمعة 
25 فلسطينياً بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي والغاز 
املسيل للدموع خالل مشاركتهم في مسيرات العودة. 
وأضاف القدرة أنه أصيب حتى الساعة السادسة من 
مس��اء اليوم 25 فلس��طينياً بجراح مختلفة واختناق 
بالغاز في مخيمات العودة ش��رقي قط��اع غزة. وقال 

مراس��ل »قدس برس« في غزة إن سجل إصابة أربعة 
فلس��طينيني بنيران قوات االحتالل شرقي مدينة غزة 
أحده��ا في حالة حرجة، إضافة إل��ى إصابة عدد آخر 
باالختناق بالغاز املسيل للدموع. وشرق خان يونس 
جنوب قط��اع غزة أصي��ب ثالثة فلس��طينيني بنيران 
ق��وات االحت��الل مت نقلهم إلى املش��افي الفلس��طينية. 
وأصيب فلس��طينيان برصاص قوات االحتالل ش��رق 
مخي��م البري��ج وس��ط قط��اع غ��زة. وواصل الش��بان 
الفلس��طينيون إش��عال اإلط��ارات املطاطي��ة وإط��الق 
الطائ��رات الورقي��ة احلارقة والبالون��ات احلارقة من 
مخيم��ات الع��ودة باجتاه املس��توطنات احملاذية إلى 
قطاع غزة. وبدأ الفلس��طينيون بعد ظهر يوم اجلمعة 
باالس��تعداد للمش��اركة في جمعة »الوف��اء ألهلنا في 

اخلان األحمر« في القدس.
واستش��هد منذ انطالق »مس��يرات الع��ودة« في 
قطاع غزة بتاري��خ 30 آذار املاضي، 146 فلس��طينياً 
برصاص ق��وات االحتالل؛ م��ن بينهم ثمانية ش��هداء 
احتج��ز جثامينه��م ولم يس��جلوا في كش��وفات وزرة 
الصح��ة، فيما أصيب 16 ألف��اً آخرين، بينهم 380 في 

حالة اخلطر الشديد.{

وش��دد رئيس املكتب السياس��ي ل�»حم��اس« على 
أن الش��عب الفلس��طيني يرفض بكافة األش��كال تصفية 
قضيت��ه وصفق��ة ترامب، الفت��اً إلى أنه ف��ي الوقت الذي 
يخط��ط فيه لتصفية قضية فلس��طني يقف هذا الش��عب 
ليقول ال لتصفية القضي��ة وال لصفقة ترامب وال للتنازل 
عن القدس وال لشطب حق العودة وال لالعتراف باحملتل، 

وال للتفريط بشبر من أرض فلسطني.
واعتب��ر هنّي��ة أن »صفقة الق��رن«، التي حتضر لها 
الواليات املتحدة، تترنح أمام مس��يرات العودة الكبرى 
التي تش��هدها حدود قطاع غزة الشرقية، مؤكداً في ذات 
الوق��ت أنه لن يج��رؤ أي ط��رف على االعت��راف بصفقة 
القرن. وأش��ار إل��ى أنه ال ميكن التنازل ع��ن حق العودة 

مهما كانت املغريات املطروحة في سبيل ذلك.
وذكر أن من غير املس��موح لالحتالل اإلسرائيلي أن 
يفرض معادالت قواعد االش��تباك، مؤكداً أن عدة أطراف 
حتركت، يوم الس��بت، إلعادة الهدوء إل��ى غزة واحتواء 

التصعيد احلاصل، وكانت كلمة املقاومة األعلى.
وشهد يوم السبت تصعيداً هو األعنف بني املقاومة 
الفلس��طينية واالحتالل منذ انتهاء احلرب األخيرة على 
غزة ع��ام 2014، في الوقت الذي واصل��ت فيه املقاومة 
الرد على العدوان بإطالق وابل من الصواريخ والقذائف 
جت��اه املدن والبلدات احملتلة ع��ام 1948، حتى االتفاق 
على تبادل وقف إطالق النار عند الس��اعة التاس��عة من 

مساء أمس بالتوقيت احمللي. {

اجله��اد  حركت��ا  أعلن��ت 
االس��المي وحماس، يوم السبت، 
التوص��ل إلى وقف إلط��الق النار 
م��ع إس��رائيل في قطاع غ��زة، إثر 
تصعيد كبير وغارات إس��رائيلية 
مكثف��ة عل��ى القطاع أس��فرت عن 

مقتل فلسطينيني اثنني.
وقال املتحدث باسم اجلهاد 
داوود ش��هاب: »مت التواف��ق على 
وق��ف إطالق النار بعد االتصاالت 
املكثفة الت��ي جرت وفق تفاهمات 

القاهرة لعام 2014«.
وأضاف: »نحن في فصائل املقاومة مبا فيها حركة 
حم��اس، تعاطينا مع اجلهد املصري واإلقليمي والدولي 

ووافقنا على وقف التصعيد العسكري«.
وأوضح ش��هاب أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً 
م��ن الثامن��ة مس��اء بالتوقي��ت احملل��ي، عل��ى أن تلتزم 
إس��رائيل وق��ف العدوان، مؤك��داً حق الفصائ��ل في الرد 

على أي انتهاك عدواني.
من جهتها، أكدت حركة حماس، التوصل إلى وقف 
إلطالق النار، وقال املتحدث باسم حماس فوزي برهوم 
في بيان: »بع��د جهود من أطراف ع��دة بذلت منذ بداية 
التصعي��د والقصف اإلس��رائيلي لغزة لوق��ف العدوان، 
ت��ّوج بالنجاح اجلهد املص��ري في العودة إل��ى التهدئة 

ووقف التصعيد«.
إسماعيل هنّية: في جنازة طفلني

ق��ال رئيس املكت��ب السياس��ي حلرك��ة »حماس«، 
إس��ماعيل هنّية، يوم األحد، إن مسيرات العودة الكبرى 
وكس��ر احلصار مس��تمرة حتى حتقق كل أهدافها، وفي 

مقدمتها إنهاء احلصار املفروض على قطاع غزة.
وأضاف هنّية، خالل مشاركته في تشييع جثماني 
الش��هيدين الطفلني أمير النمرة ولؤي كحيل، يوم األحد، 
أن مس��يرات العودة أع��ادت قضية غ��زة للواجهة، فإما 
أن ُيرف��ع احلص��ار أو تزداد ش��دة املس��يرات، مؤك��داً أّن 

االحتالل لن يفلت من عقاب املقاومة.

حماس والجهاد اإلسالمي تعلنان
التوصل لوقف النار مع إسرائيل في غزة

استطالع إسرائيلي:
حماس تفّوقت في الجولة األخيرة

بقلم:عدنان أبو عامر 

ما زال التوتر األمني في قطاع غزة يستحوذ على السجال السياسي الدائر في الكيان الصهيوني، 
سواء من خالل تصريحات املسؤولني والوزراء، أو بيانات العسكريني واجليش، أو حتليالت الكّتاب 

واملعلقني.
فق��د ذك��ر موقع ويلال نتائج اس��تطالع لل��رأي جاء في��ه أن »أغلبية اإلس��رائيليني بنس��بة %44 
يعتق��دون أن حرك��ة حم��اس انتصرت ف��ي هذه اجلولة م��ن املواجه��ة، وأن يدها كان��ت األعلى أمام 

إسرائيل، مقابل 27% قالوا أن إسرائيل خرجت منتصرة«.
وأضاف االس��تطالع أن »أغلبية إس��رائيلية اعتب��رت أن وقف إطالق النار م��ع حماس كان قراراً 
خاطئ��اً بنس��بة 61%، معتبرين أن إس��رائيل كان عليها أن ترفض التوصل إل��ى هذه اخلطوة، مقابل 
27% دعم��وا وقف إطالق النار«. وأكد االس��تطالع الذي أجراه معهد »بانل��س بوليتيكس« أن »%58 
من اإلسرائيليني ال يثقون بسياسة احلكومة جتاه غزة، فيما قال 45% إنهم يؤيدون خروج احلكومة 

لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في غزة، وعارضهم %37«.
صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن يوفال ش��تاينيتس وزير الطاقة وعضو املجلس الوزاري 
املصغر للش��ؤون األمنية والسياس��ية قوله، إن »إس��رائيل ليس��ت مس��تعدة لتقبل أي عمل معاد من 
غزة، سواء القذائف الصاروخية أو األنفاق الهجومية أو الطائرات والبالونات احلارقة، وكل عمل من 
هذا الشكل سيقابل برد قوي من إسرائيل«. وأضاف في مقابلة ترجمتها »عربي21« أن »قدر إسرائيل 
أن تنتق��ل م��ن حرب ألخرى، ومن مواجهة إلى ثانية، بني جبهة الش��مال واجلن��وب، مرة على حدود 
غ��زة، وأخرى في الضفة الغربية، وثالثة في الكيبوتس��ات، ورابعة ف��ي اجلوالن، لم تتوقف جوالت 
املواجهة مرة في تاريخ إسرائيل، لكن السنوات األربع األخيرة شهدت هدوءاً جيداً«. وأوضح أنه »ال 
أح��د يعلم ك��م تبقى لدينا من الهدوء في غزة، هذا األمر منوط بالطرف الثاني، نحن جند أنفس��نا في 
مفت��رق طرق، إما نذهب باجتاه تصعيد عس��كري أو ترتيبات سياس��ية، وقد مرت علينا عدة أش��هر 
ونحن نناقش بعض احللول واملبادرات السياس��ية لتخفف املعاناة اإلنسانية في غزة، ال أحد يتكلم 

أن غداً سيكون هدوء كامل، أو أننا سنحتل قطاع غزة، ما نقوله إن ردودنا ستكون قوية«.
وخت��م بالقول إن��ه »في حال تصاع��د الوضع األمن��ي أكثر، فإننا ق��د نعيد النظر في اس��تخدام 

سياسة االغتياالت، ورمبا الذهاب لعملية عسكرية واسعة أكبر حجماً مما نقوم بها اليوم«.
عضو الكنيس��ت عوفر ش��يلح عضو جلنة اخلارجية واألمن قال إن »احلكومة اإلسرائيلية ليس 
لديها سياس��ة واضحة بالنس��بة إلى غزة منذ سنوات عديدة، خاصة في الس��نوات األربع األخيرة، 
وه��ذه املش��كلة جتعلنا في كل م��رة ندخل في نقاش تكتيكي مؤقت حول هذه املش��كلة أو تلك، لكن ال 
توجد سياسة محددة واضحة، وأي نقاش تكتيكي لن يحل املشكلة الكبرى التي تواجهنا في غزة«. 
وأض��اف أن »إس��رائيل مطالبة بقيادة عملية إقليمية تس��تغل األوضاع الناجم��ة في املنطقة، وحالة 
املعارضة ضد حماس، واس��تغالل األزمة االس��تراتيجية التي تعيشها احلركة، وتنفيذ عملية كبيرة 
تهدف إلى حتس��ني األوضاع اإلنس��انية في غزة، ومن جهة أخرى تغيير نيات حماس، وعدم تفعيل 

قدراتها«.
تسيفي ليفني وزيرة اخلارجية السابقة، وزعيمة حزب احلركة، قالت ملوقع ويلال إن »احلكومة 
احلالية فش��لت في الدفاع عن مس��توطني غالف غزة، ولم تنجح بإدارة الص��راع مع حماس، وبات 
واضحاً اليوم أن املسألة ال تقتصر على عملية عسكرية فقط، وإمنا جهد سياسي متكامل ضد حماس 
لتغيي��ر البيئة القائمة في غزة على امل��دى البعيد«. وأضافت في حوار ترجمته »عربي21« أنه »بدالً 
من سياس��ة االستدراج مع حماس، فال بّد من مبادرة مركبة سياسياً وعسكرياً توجد حالً على املدى 

البعيد، بعيداً عن إدارة األزمة مبنطق العالقات العامة، ال بّد من حكومة مسؤولة ومبادرة«.{

24 حريقًا في مستوطنات غالف غزة
بفعل البالونات الحارقة

اندل��ع 24 حريق��اً يوم االثنني في مس��توطنات 
إسرائيلية بغالف قطاع غزة بفعل طائرات وبالونات 

حارقة أطلقت من القطاع.
وأف��اد موقع »404« العب��ري بأن عدد احلرائق 
مبستوطنات غالف القطاع ارتفع إلى 24 حريقاً منذ 

صباح الثالثاء.
وتأت��ي ه��ذه احلرائ��ق، رغ��م إص��دار املجل��س 
أم��راً  )الكابني��ت(  املصغ��ر  اإلس��رائيلي  ال��وزاري 
إل��ى جيش االحت��الل بالعم��ل على إنهاء اس��تنزاف 
ب�»ال��رد  وذل��ك  احلارق��ة،  والبالون��ات  الطائ��رات 

العسكري« على مطلقيها.
وحّول الش��بان الطائرات الورقي��ة والبالونات 
إل��ى أداة مقاومة تس��تنفر االحتالل، بع��د ربط علبة 
معدنية داخلها قطعة قماش مغّمس��ة بالس��والر في 
ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطالقها نحو أراٍض 

زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

وجن��ح الش��بان خ��الل األس��ابيع املاضية في 
إحراق عشرات آالف الدومنات املزروعة للمستوطنني 
في مستوطنات غالف غزة بواس��طة تلك الطائرات، 
رًدا عل��ى »مجازر« ق��وات االحتالل بح��ق متظاهري 

مسيرة العودة السلمّيني.
وما زال جي��ش االحتالل يحاول إيجاد حل لهذا 
األس��لوب واس��تخدم مؤخراً منظومة ليزرية لتتبع 
الطائ��رات والبالونات ف��ي اجلو ومن ثم إس��قاطها، 

لكنه فشل في احلد منها.
وأعل��ن رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني ننت 
ياهو االثنني املاضي تش��ديد احلصار املفروض على 
قطاع غزة والبدء بأولى اخلطوات، وهي إغالق معبر 
كرم أبو س��الم التجاري والوحي��د جنوب قطاع غزة 
الذي يعد املعبر الوحي��د للقطاع، مدعياً أن ذلك جاء 
بسبب استمرار إطالق الطائرات والبالونات احلارقة 

جتاه مستوطنات غالف القطاع.{
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»حماس« توافق على الرؤية المصرية لـ»المصالحة الفلسطينّية« 
أن حرك��ة  كش��ف مص��در فلس��طيني مطل��ع، 
املقاومة اإلس��المية »حماس«، وافق��ت على الطرح 
املص��ري ل�»املصاحلة الفلس��طينية«، ال��ذي ينّص 
عل��ى ع��دة نق��اط، أبرزه��ا تش��كيل حكوم��ة وحدة 

وطنية خالل مدة أقصاها خمسة أسابيع. 
وقال املصدر املّطلع على مباحثات »املصاحلة«، 
التي جرت ف��ي العاصمة املصرية القاهرة، مؤخراً، 
في حدي��ث خاص لوكال��ة »األناض��ول«: »حماس 
وافق��ت على الط��رح املص��ري للمصاحل��ة، ومصر 
تنتظ��ر موافقة الرئيس الفلس��طيني محمود عباس 

على رؤيتها«. 
للمصاحل��ة  املصري��ة  الرؤي��ة  وتن��ص 
الفلس��طينية، بحس��ب املصدر، على رفع العقوبات 
)احلكومي��ة( املفروض��ة عل��ى قط��اع غ��زة، وعلى 
رأس��ها إعادة رواتب موظفي الس��لطة الفلسطينية 
)الذين مت تعيينهم بغزة قبل أحداث االنقس��ام عام 
2007(، بش��كل كامل ودفع املوازنات التش��غيلية 

للوزارات«. 
وأض��اف: »تن��ص الرؤي��ة عل��ى توّل��ي وزراء 
الهيكلي��ة  ذات  عل��ى  مهامه��م  احلالي��ة  احلكوم��ة 
العامل��ة بغ��زة،  ال��وزارات  ف��ي  القائم��ة  اإلداري��ة 

وتش��غيل محط��ة الكهرباء من خ��الل توفير الوقود 
لها بدون فرض ضرائب عليه«. 

وب��نّي املص��در أن الرؤية املصرية ح��ّددت مدة 
أقصاها خمسة أس��ابيع ل�»تش��كيل حكومة وحدة 
وطني��ة، إلى جانب اس��تيعاب موظف��ي قطاع غزة 
املدني��ني )الذي��ن عّينته��م حم��اس خ��الل إدارته��ا 
للقط��اع( ودف��ع رواتبهم أس��وة مبوظفي الس��لطة 

الفلسطينية بغزة، على أن يتم دفع رواتب املوظفني 
األمنيني حلني انتهاء عمل اللجان املتخصصة«. 

وتتهم احلكومة الفلس��طينية حركة »حماس« 
مبنعه��ا من ممارس��ة عملها في غزة، وه��و ما نفته 

احلركة في أكثر من مناسبة. 
ويس��ود االنقس��ام السياس��ي أراضي السلطة 
الفلس��طينية من��ذ منتص��ف حزي��ران 2007، ف��ي 
أعقاب س��يطرة »حم��اس« عل��ى غزة، بع��د فوزها 
باالنتخابات البرملانية، في حني تدير حركة »فتح« 

التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية. 
وتعّذر تطبي��ق العديد من اتفاق��ات املصاحلة 
املوقع��ة ب��ني »فتح« و»حم��اس« الت��ي كان آخرها 
بالقاهرة في 12 تشرين األول 2017، بسبب نشوب 
خالفات حول قضايا، منها: متكني احلكومة، وملف 
موظفي غ��زة الذين عينته��م »حماس« أثن��اء فترة 

حكمها للقطاع.
ومنذ أشهر، تتبادل »حماس« من جهة وحركة 
»فتح« واحلكوم��ة من جهة أخرى اتهامات بش��أن 

املسؤولية عن تعثر إمتام املصاحلة.{

غزة قلعة الجهاد
بقلم: شبيب جودة  

لك الله يا غزة هاشم، غزة اإلباء والعزة والسؤدد.
ل��ك الله يا حماس من الذين يرمونك مبا ليس فيك، وأنت النجم الس��اطع الذي يتألأل في س��ماء 
هذه األمة املظلم، انهم يزعمون أنك جترين محادثات س��رية مع العدّو الصهيوني بخصوص صفقة 

القرن وبواسطة وسيط ثالث هو قطر، وأنت براء من كل ذلك.
والصحي��ح ان الع��دّو هو الذي حاول ويح��اول مراراً وتكراراً ان يجري مث��ل هذه االتصاالت عن 
طريق الوس��يط املصري وغيره، ولكن ألمر آخر هو حترير أس��راه الذين أس��رتهم حماس في احلرب 
األخيرة 2014 التي خرجت منها إسرائيل منكسة الرأس من هول ما حل بها من أبطال حماس الذين 
خرجوا لها من األنفاق من حيث ال يحتس��بون، ليمعنوا بهم قتالً وأس��راً حتى اضطر العدّو إلى وقف 
القتال، وقد مت ذلك كما هو معروف. واملضحك املبكي أن الذين يرّوجون هذه اإلشاعات حول حماس 
هم الذين ينسقون مع العدّو نهاراً جهاراً ال من أجل حترير األسرى بل من أجل احلفاظ على أمن العدّو 
وهم يفعلون ذلك دون حياء أو خوف من الله بل يعتبرون ذلك خدمة ألمن السلطة أيضاً وصدق املثل 

الذي يقول »اللي استحوا ماتوا«.
هنا في غزة هاش��م يربض األس��ود في االنفاق لصنع الصواريخ في ورشات احلدادة واملصانع 
احلماس��ية. يا لها من عقول نّيرة تنتج الطائرات املسّيرة، انهم احلماسيون املجاهدون فرسان الليل 
يناج��ون ربهم من فوقهم، وفي نف��س الوقت يوظفون التكنولوجيا احلديثة ف��ي الصناعة احلربية، 
ويع��ّدون العّدة مصداقاً لقوله تعالى: <وأعدوا لهم ما اس��تطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون 
ب��ه عدّو الله وعدوكم ..> وقد متكن نش��طاء حم��اس أخيراً من اختراق هوات��ف ضباط صهاينة من 

خالل حسابات وهمية كما تقول صحيفة هآرتس الصهيونية.
انه��ا غ��زة اختار رجالها أن يعبدوا ربه��م حق العبادة من خالل العمل الش��اق في األنفاق وأزيز 
الطائ��رات، بينما بنو قومنا يتعاونون مع العدّو تنس��يقاً وتبادالً للتج��ارب واملعلومات تعاوناً على 

اإلثم والعدوان ال على البر والتقوى واعتقال املجاهدين حيث ما وجدوا.
عم مس��اًء ايها القطاع األشم احملاصر من جميع اجلهات، وعمي صباحاً يا غزة هاشم.. وأنت يا 

حماس يا قلعة العروبة النابض وحصنها احلصني.
انها اجلبهة الوحيدة املشتعلة في دنيا العرب، وأما بقية اجلبهات فهي ساكنة سكون املوت.

انها التربية اجلهادية التي تغذي هذا الصمود االسطوري الذي غرسه املؤسسون األوائل امثال 
الش��يخ الشهيد أحمد ياسني والش��هيد صقر القطاع وعبد العزيز الرنتيسي ومحمد ضيف واخوانهم 

الكرام. 
انها التربية التي تؤتي أكلها كل حني بإذن الله، انها حماس التي أعجزت العدّو برجالها األشداء 
م��ن خالل املقاومة املس��تمرة، وها هم املس��توطنون احملتلون تتجافى جنوبهم ع��ن املضاجع خوفاً 
ورعباً! اتدرون ممن يخافون، انهم يرتعدون من الطائرات الورقية التي يصنعها الصغار لتس��تحيل 

ناراً وشراراً في مزارع فلسطني، التي أصبحت اليوم مستوطنات لبني صهيون.
لق��د مض��ى اليوم الذي كان فيه العدّو يضرب في جنح اللي��ل وال يعاقب، أما اآلن فالعني بالعني 

وتاب��ع: »نتمنى عل��ى األخوة املعلقني أن تتس��ع والقصف بالقصف والصاروخ بالصاروخ وثورة حتى النصر، والله املستعان على ما يصفون.{
صدورهم ل��آراء املختلف��ة، وأاّل من��ارس احلجر على 
الن��اس واآلراء، فنح��ن ف��ي األردن نعي��ش ف��ي بيئ��ة 
دميقراطي��ة تتس��ع جلمي��ع الفئ��ات، دون إقص��اء أو 

تخوين أو تكفير«.
وأض��اف: »نأس��ف لبع��ض م��ن عّبر ع��ن وجهة 
نظره بطريقة فيها إساءة لضيف ومسؤول فلسطيني 
من دولة ش��قيقة تربطنا بها وبأهله��ا عالقات أخوية 

طيبة«.
 وكان��ت موجة غاضبة اجتاحت مواقع التواصل 
الوس��ط  ح��زب  إع��الن  بع��د  ب��األردن،  االجتماع��ي 
اس��تضافة الهب��اش للحدي��ث ع��ن »صفق��ة الق��رن«، 
الت��ي تتهم الواليات املتحدة والس��عودية وإس��رائيل 

بالترتيب لها؛ من أجل إنهاء القضية الفلسطينية.{

الرئي��س  مستش��ار  أردني��ة  س��يدة  هاجم��ت 
الفلس��طيني للش��ؤون الدينية والعالقات اإلسالمية، 
محمود الهباش، خ��الل محاضرة ألقاها في العاصمة 

األردنية عّمان.
الهب��اش، خ��الل محاضرة ألقاه��ا بعنوان »كيف 
نواج��ه صفق��ة الق��رن«، بدعوة م��ن حزب »الوس��ط  
اإلس��المي«، ق��ال إن أول بن��ود صفقة القرن س��يكون 

االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
ول��م يكمل الهب��اش جملته حتى قاطعته س��يدة 
فلس��طينية، مطالبة إياه بعدم ذكر »غزة« في حديثه؛ 
ألن��ه طال��ب باس��تمرار العقوب��ات على غزة، حس��ب 

قوله.
وتدخ��ل رئي��س الدائرة السياس��ية ف��ي احلزب، 
هايل داود، وهو وزير أوقاف أس��بق، مطالباً الس��يدة 
عل��ى  هجومه��ا  واصل��ت  األخي��رة  أن  إال  بالصم��ت، 

الهباش.
وق��ال داود للفت��اة إنه��ا مخّي��رة ب��ني االس��تماع 
ب��أدب للمحاض��رة، وب��ني مغ��ادرة القاع��ة، لتخت��ار 
األخيرة املغادرة، بعد مش��ادة نارية م��ع هايل داوود 

والهباش.
وخ��الل مغادرتها، قالت الس��يدة بنبرة غاضبة: 
»ش��كراً إلك��م حزب الوس��ط اإلس��المي عل��ى إحضار 
الهب��اش للحديث عن قط��اع غزة«، لي��رّد عليها هايل 

داود: »مش شكراً حلضورك«.
بدوره، رد حزب »الوسط« على الهجمة الواسعة 
ضده بس��بب اس��تضافته الهب��اش، قائ��الً إن »دعوة 
أي ش��خصية ال يعن��ي أن احل��زب يتبن��ى طروحاتها 

بالضرورة«.

سيدة تهاجم »الهّباش« خالل محاضرة في عّمان.. 
وغزة السبب! 

إسرائيل تقّلص مساحة الصيد في بحر غزة 
إلى ثالثة أميال بحرية

قال نقيب الصيادين الفلس��طينيني في غزة، 
ن��زار عّي��اش، إن الس��لطات اإلس��رائيلية قلّصت 
مس��احة الصيد في بح��ر القطاع، من تس��عة إلى 
ثالثة أميال بحرية. وأضاف في تصريح صحفي 
مقتض��ب: »أبغلن��ا اجلانب اإلس��رائيلي بتقليص 
مس��احة الصيد في بحر غزة م��ن 9 أميال بحرية 
إلى 3 أميال ابت��داًء من صباح يوم الثالثاء، حتى 

إشعار آخر«.
وف��ي وقت س��ابق، قال��ت اللجنة الرئاس��ية 

إلدخ��ال البضائ��ع إل��ى قط��اع غ��زة، إن اجلانب 
اإلس��رائيلي أبلغها بإغالق معبر »كرم أبو سالم« 
التجاري، جنوبي القطاع، بشكل كامل، باستثناء 

إدخال األدوية.
ومعبر »كرم أبو س��الم«، هو املعبر التجاري 
الوحي��د لقطاع غزة، ومن خالل��ه يتم إدخال مواد 
البناء والس��لع واحملروقات واملواد الغذائية التي 
يحتاجها القطاع، ومن ش��أن إغالقه، التسبب في 

أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.{
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قمة تجمع الرئيسين ترامب وبوتين 
وثالثهما أزمات العالم

أعل��ن الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني أنه كان 
يري��د بالفعل فوز دونالد ترامب باالنتخابات الرئاس��ية 
األميركي��ة، لكن��ه أكد أن موس��كو ل��م تتدخ��ل إطالقاً في 
االنتخاب��ات، بينم��ا وص��ف ترام��ب الع��رض الروس��ي 

للتعاون في التحقيقات ب�»الرائع«.
وأض��اف بوت��ني ف��ي مؤمتر صحف��ي مش��ترك في 
خت��ام قمة تاريخي��ة مع ترامب في العاصم��ة الفنلندية 
هلسنكي: »كان علّي أن أكرر ما سبق أن قلته عدة مرات: 
احلكومة الروس��ية لم تتدخل إطالق��اً وال تنوي التدخل 
ف��ي الش��ؤون الداخلية للوالي��ات املتحدة، مب��ا في ذلك 

العملية االنتخابية«.
وأعلن بوتني موافقته على السماح حملققني رسميني 
أميركيني مبقابلة مش��تبهني روس إذا طلبوا ذلك، مشيراً 
ف��ي الوق��ت نفس��ه إل��ى رغب��ة روس��يا ف��ي اس��تجواب 
مش��تبهني أميركي��ني »نعتقد أنه��م قاموا بأنش��طة ضد 
روس��يا«. لك��ن بوتني ع��اد وأك��د قائ��الً: »أردت وصول 
ترامب إلى الرئاسة ألنه كان يتكلم عن تطبيع للعالقات 

الروسية األميركية«.
من جانبه، اعتبر الرئي��س األميركى دونالد ترامب 
أن التحقي��ق ف��ي احتم��ال حص��ول تدخ��ل روس��ي في 
االنتخاب��ات التي فاز فيها بالرئاس��ة »كارثة« للواليات 
ف��ي  للتع��اون  الروس��ي  الع��رض  ووص��ف  املتح��دة. 

التحقيقات ب�»الرائع«.
 وقال ترامب في املؤمتر الصحفي: »لقد قمنا بحملة 
رائعة، لذلك أصبحت رئيساً«، مكرراً نفيه الشديد ملزاعم 
اس��تفادته من حملة قرصن��ة ودعاية روس��ية لتحقيق 
الف��وز ف��ي 2016 على منافس��ته الدميقراطي��ة هيالري 

كلينتون.
 ووجهت واش��نطن يوم اجلمعة االتهام إلى 12 من 
عناصر االستخبارات الروسية بقرصنة أجهزة كمبيوتر 

للحزب الدميقراطي في 2016.
 ووص��ف بوت��ني محادثات��ه م��ع نظي��ره األميركي 
أن  وأض��اف  للغاي��ة«.  واملفي��دة  ج��داً  ب�»الناجح��ة 
»احملادثات جرت وس��ط أجواء من الصراحة والعمل«. 

وتاب��ع بوتني: »بش��كل عام نح��ن مرتاحان له��ذا اللقاء 
الفعلي األول.. لقد حتادثنا جيداً، وآمل أن نكون قد بدأنا 

نفهم بعضنا بشكل أفضل«.
واعتبر بوت��ني أنه ال يوجد أي »س��بب موضوعي« 
لكي تكون العالقات بني البلدين صعبة، مش��يراً إلى أن 

»عالقاتنا الثنائية جتتاز مرحلة صعبة«.
»املباش��ر  باحل��وار  ترام��ب  أش��اد  جانب��ه،  م��ن   
والصريح« مع نظيره الروس��ي. وقال إن القمة »ليس��ت 
سوى بداية« لعملية استعادة العالقات. وأضاف: »من 
مصلح��ة كل من��ا مواصلة حوارن��ا واتفقنا عل��ى القيام 
بذلك.. أنا متأكد من أننا س��نلتقي مس��تقبالً في كثير من 
األحيان، وآمل التوصل إلى حل املش��اكل التي ناقشناها 

اليوم«.
 وق��ال إن��ه بح��ث مجموع��ة كبي��رة م��ن القضاي��ا 
احلساس��ة للبلدين، ومنها احلرب في س��وريا، وقضية 

إيران، واإلرهاب العاملي، واحلد من األسلحة النووية.
 وق��ال: »اتخذن��ا اخلطوات األولى صوب مس��تقبل 
أكث��ر إش��راقاً، يق��وم عل��ى التع��اون والس��الم... رفض 
احل��وار لن يحقق أي ش��يء«. ورحب الرئيس الروس��ي 
بالتعاون بني أجهزة االستخبارات الروسية واألميركية، 
خاصة ف��ي مجالي مكافحة اإلره��اب ومكافحة اجلرائم 
املعلوماتية. وعن األزمة السورية، قال الرئيس الروسي 
إنه ميكن روسيا وأميركا التعاون حلل األزمة اإلنسانية 
في س��وريا، مؤكداً أنه »إذا متكنا من مس��اعدة الالجئني 
الس��وريني فإن موج��ة اللجوء إلى أوروبا س��تتراجع«. 
وش��دد بوت��ني على ض��رورة إع��ادة الوض��ع باجلوالن 
وفق اتفاق وقف إطالق النار بني س��وريا وإسرائيل لعام 

1974. لك��ن ترام��ب أكد »نعمل م��ن أجل أمن إس��رائيل 
وأن��ا وبوتني متفق��ان على حتقيق ذل��ك«. وأعرب بوتني 
ع��ن قلقه من خروج الواليات املتح��دة من اتفاق النووي 
املوقع مع إيران، بينما أكد ترامب ضرورة »الضغط على 

إيران من أجل وقف عنفها في الشرق األوسط«.
 تغريدة مثيرة

وقبل بضع ساعات على انطالق القمة باشر ترامب 
بتغري��دة تثير االس��تغراب من قبل رئي��س أميركي، فقد 
ب��ّرر توت��ر العالقات بني بالده وروس��يا ب�»س��نوات من 
التهّور واحلماقة األميركية، واآلن احلملة السياس��ية«، 
في إش��ارة إل��ى التحقيق ال��ذي يجري��ه املدعي اخلاص 
روب��رت مول��ر ح��ول التدخ��ل الروس��ي ف��ي انتخابات 

الرئاسة األميركية عام 2016 لصالح حملة ترامب.
وأثارت هذه التغريدة ارتياحاً لدى موس��كو، حيث 
ردت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية عل��ى تويت��ر بالق��ول: 

»نحن موافقون« على ذلك.
وس��بق لترام��ب عل��ى غ��رار أس��الفه اجلمهوريني 
والدميقراطي��ني لق��اء بوتني. لك��ن منط اللق��اء وتوقيته 
يجع��الن م��ن قمة هلس��نكي حدث��اً فريداً، فه��ي املرحلة 
األخيرة من جولة يقوم بها ترامب منذ أسبوع في أوروبا 
وش��ن خاللها هجوم��اً على حلفائه ف��ي مقدمتهم أملانيا، 

مع تفادي توجيه أي انتقاد إلى نظيره الروسي.
وهذه هي املرة الرابعة التي يلتقي فيها رؤس��اء من 
البلدين في العاصمة الفنلندية. وسبق أن التقى جيرالد 
ف��ورد وليونيد بريجنيف )1975( وج��ورج بوش األب 
كلينت��ون  وبي��ل   )1990( غورباتش��وف  وميخائي��ل 

وبوريس يلتسني )1997(.{

واملؤسسات احلكومية واحلزبية.
وأضاف احلسناوي أن املظاهرات أدت إلى إصابة 
عش��رات من أف��راد األم��ن واملتظاهرين الذي��ن اقتحموا 

مبنى احملافظة وعدداً من مقار األحزاب.
وللي��وم الثامن على التوالي انطلقت مظاهرات في 
البصرة احتجاجاً على البطالة ونقص اخلدمات، حيث 
حاول متظاهرون اقتحام مبنى احملافظة وسط املدينة 

لكن الشرطة فرقتهم بقنابل الغاز املدمع. 
كما سعى متظاهرون القتحام حقل الزبير النفطي 
جنوبي غربي البصرة، وأس��فر تدخل ق��وات األمن عن 

سقوط جرحى.
تواصل االحتجاجات

وف��ي محافظة ذي ق��ار وكبرى مدنه��ا الناصرية، 
قال مس��ؤول صح��ي إن مواجهات اندلع��ت يوم األحد 
ب��ني متظاهرين وق��وات الش��رطة أمام مق��ر احملافظة، 
ما أس��فر عن س��قوط 15 جريحاً م��ن املتظاهرين و25 

شرطيا.
وجتم��ع متظاهرون لي��الً في كرب��الء أمام مجلس 
احملافظ��ة، حي��ث اندلع��ت مواجه��ات مع ق��وات األمن 
أسفرت عن س��قوط ثالثني جريحاً، وفق مراسل وكالة 

األنباء الفرنسية.
غض��ب  إلطف��اء  محاول��ة  وف��ي 
الشارع أعلن املكتب اإلعالمي لرئيس 
مليارات  ثالث��ة  تخصي��ص  ال��وزراء 
دوالر ف��وراً حملافظة البصرة من أجل 
النه��وض باخلدم��ات فيه��ا وإيج��اد 

فرص عمل للعاطلني.
م��ن جهت��ه، عّبر املرج��ع األعلى 
للشيعة في العراق علي السيستاني 
عن تضامنه مع احملتجني، وقال إنهم 
يواجهون »نقص��اً حاداً في اخلدمات 

العامة«.{

أمر رئيس ال��وزراء العراقي حي��در العبادي مبنع 
اس��تخدام الرصاص احلي ضد املتظاهرين العراقيني، 
وحذر مما سماها قلة مندّس��ة تريد التخريب والضرر، 
بينم��ا يتزاي��د س��قوط املتظاهري��ن القتل��ى واجلرحى 

خالل مواجهات مع قوات األمن.
وش��دد العب��ادي عل��ى أن االعت��داء عل��ى القوات 
األمني��ة ومؤسس��ات الدول��ة وقط��ع الش��وارع ميثالن 
محاول��ة إلرجاع العراق إلى ال��وراء، وأن االعتداء على 
املؤسس��ات الديني��ة وبي��وت املراجع خ��ط أحمر، وأن 
»التظاهر السلمي حق للمواطن، ونحن نستجيب له«.

قن��اة  نقلته��ا  تصريح��ات  ف��ي  العب��ادي  ودع��ا 
العراقي��ة الرس��مية، القوات األمنية إل��ى أن تكون على 
أهبة االستعداد، ألن »اإلرهاب« يريد استغالل األحداث 

واخلالفات، على حد تعبيره. 
وأفاد ش��هود عيان ب��أن متظاهرين قت��ال وأصيب 
عش��رات -بينهم أفراد من قوات األمن العراقية- جراء 
إطالق نار على مظاهرة ضمت مئات أمام مبنى مجلس 

احملافظة في مدينة السماوة مركز محافظة املثنى.
وقال محافظ املثنى س��امي احلس��ناوي إن مدينة 
الس��ماوة ش��هدت مظاه��رات س��لمية واس��عة الي��وم، 
لكنها حتولت إلى أعمال ش��غب طالت عدداً من املباني 

ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العراق
والعبادي يمنع الرصاص

في تونس: الطريق إلى قصر الرئاسة 
مفتوحة

بقلم: صالح الدين اجلورشي
عندما جلس الباجي قايد السبس��ي على كرسي الرئاس��ة في تونس، أدركت جميع الشخصيات 
السياس��ية الطامحة أن عليها االنتظار قليالً، عس��ى أن يفش��ل الرجل في القيام مبهامه، لكي تستعيد 

األمل في فرصٍة موالية. اليوم حانت هذه الفرصة من دون أن يتوافر البديل املقنع. 
منذ أش��هر طويلة، وس��ؤال ي��ردده كثيرون: ه��ل يعيد الرئيس الترش��ح لوالية ثاني��ة، أم ينوي 
الترجل ومغادرة احلكم من الباب الكبير؟ ميثل هذا السؤال أحد املفاتيح الرئيسية الستشراف املرحلة 
املقبلة من جتربة االنتقال السياسي في تونس. وقد جنح السبسي في إبقاء اجلميع في حالة ترقب، 

ال يستطيعون النفي أو اجلزم، ويعود ذلك إلى قدرته على التواصل، وتوجيه اآلخرين وإرباكهم. 
الي��وم اختلف الوضع عم��ا كان عليه. صحيٌح ل��م يصدر أي تصريح رس��مي يعلن بوضوح أنه 
ال ينوي جتديد العهدة الرئاس��ية، وقد متّس��ك في ح��واره الذي أدلى به يوم األحد بالقول إن مس��ألة 

ترشحه سابقة ألوانها، لكن مع ذلك ميكن القول إن سيناريو عدم التجديد بات اليوم األكثر احتماالً. 
يتمتع رئيس اجلمهورية بصالحيات دس��تورية هامة، لكنها تبقى مقيدًة، وال تسمح له بالتحكم 
في مفاصل الدولة. على الرغم من ذلك، متكن السبسي من اختراق احلدود التي توافق عليها واضعو 
الدستور، وأصبح احملور الرئيسي للسلطة التنفيذية وامللجأ األساسي لكل ما يتعلق بالشأن العام. 

يعود ذلك إلى أسباب عديدة، لعل من أهمها الثقل التاريخي الذي يتمتع به، وجتربته السياسية 
داخل أجهزة الدولة وخارجها، التي متتد إلى مرحلة اس��تقالل البالد، إلى جانب جناحه في تأس��يس 
ح��زب ن��داء تونس ال��ذي متّكن ف��ي انتخاب��ات 2014 من احت��كار رئاس��ات احلكوم��ة واجلمهورية 
والبرمل��ان. كما جنح السبس��ي ف��ي إقامة »عالقة خاصة« برئيس حركة النهضة، راش��د الغنوش��ي. 
وقد س��اعدته هذه العوامل كثيراً في أن يصبح سّيد املوقف، خصوصاً في مرحلة تفّككت فيها أطراف 

املعارضة، وغابت عن املشهد شخصيات اعتبارية، قادرة على منافسته شعبياً وسياسياً. 
حان الوقت للتفكير بطريقة مغايرة. ال شك في أن عامل السن سيجعل السبسي يفكر مبسؤولية 
عالي��ة، وهو الذي عايش عن قرب النهاية السياس��ية ملثله األعلى احلبي��ب بورقيبة، فرجٌل في وزنه 
وخبرته ال يرضى لنفسه ولشعبه أن يتحّول إلى عقبة أمام بناء نظام سياسي ديناميكي ومستقبلي، 
وأن يصب��ح في حلظة ما، محل تأثير األقرباء وأصحاب املصال��ح واألهواء، مثلما حصل مع بورقيبة 

عندما فقد البوصلة، على الرغم من حجم املكاسب التي حققها لتونس. 
كم��ا فكر السبس��ي بإعادة التوازن السياس��ي في البالد، هو مدعو اليوم إل��ى أن يترك تونس في 
وضع يس��مح لها بأن تواص��ل الطريق، وإْن بصعوبة، نحو دميقراطيٍة ناش��ئٍة، لكنه��ا قابلة للحياة 

والصمود. 
ميكن القول، بشيء من اجلزم، إن الرئيس السبسي شرع في ترتيب أوراقه، قبل رحيله السياسي. 
وبذلك يضع اجلميع أمام مسؤولياتهم. كما أنه، بقرار من هذا احلجم، ألغى نهائياً سيناريو التوريث 
الذي أزعج التونس��يني كثيراً، منذ كثر احلديث عن طموحات جنله ف��ي القيام بأدوار متقدمة جداً في 

إدارة الدولة. 
ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يدفع حركة النهضة نحو البحث عن بديل، وذلك بحكم أنها ستكون 
األكثر اس��تهدافاً في املرحلة املقبلة، فهي تخش��ى من أن جتد نفس��ها في وضٍع يؤلب عليها اخلصوم، 

ويثير شكوك الغربيني فيها، وفي نواياها. 
من ش��أن عدم ترّشح السبس��ي أن يضع احلكومات األوروبية والغربية أمام مرحلٍة جديدٍة غير 
واضحة املعالم. لقد اس��تمد الغرب ثقته بتونس، انطالقاً من ثقته في ش��خص السبسي، وفي قدراته 
وجّديت��ه وفي وزنه. أما بالنس��بة إلى اآلخرين فهو أمٌر يتفاوت م��ن طرف إلى آخر. ما يهم الغرب اآلن 

هو البحث عمن يجد التوازن مع اإلسالميني في سياق دميقراطي، ال في سياق حربي. 
فت��ح الطريق نحو قرطاج، ومعه قد يتراجع منس��وب الثقة في الق��درة على اختيار األفضل، لكن 

تونس ليست عقيمة، والتعلق باألشخاص دليل على العقم الفكري، فالشعوب أكبر من األفراد.{
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ترامب يتراجع ويقّر بالتدّخل 
الروسي في االنتخابات

صرح الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
الذي يواجه س��يالً م��ن االنتقادات في ش��أن 
أدائه في قمة هلس��نكي مع الرئيس الروسي 
فالدميي��ر بوتني، بأن��ه أخط��أ التعبير خالل 
مؤمترهم��ا الصحاف��ي املش��ترك، وأن��ه كان 
يقص��د أن يق��ول إن��ه ال ي��رى س��بباً مين��ع 
أن تك��ون روس��يا تدخل��ت ف��ي االنتخاب��ات 

األميركية التي جرت في 2016. 
وأض��اف أم��ام صحافي��ني ف��ي البي��ت 
األبيض، أنه يثق متاماً بوكاالت االستخبارات 
األميركي��ة ويدعمه��ا ويقبل م��ا توصلت إليه 
من تدخل روس��يا في االنتخابات. لكنه رأى 
أن أفعال روس��يا لم يكن لها تأثير في نتيجة 
االنتخابات، وأن اإلدارة ستعمل بجد حلماية 
انتخاب��ات الكونغ��رس املق��ررة في تش��رين 

الثاني 2018.
وأوضح انه أدلى بجملة اساسية خالل 
مؤمت��ره الصحافي نس��ي ان يس��تخدم فيها 
صيغ��ة النفي، ما جعل املعن��ى يتخذ منحى 

معاكساً.

»إسرائيل« تشّدد حصارها 
على غزة

ش��ددت اس��رائيل حصاره��ا عل��ى غزة 
اليوم، بعد اطالق عشرات الطائرات الورقية 
عل��ى ط��ول احل��دود ادت الى اح��راق أراض 
زراعية اس��رائيلية، األمر الذي يثير مخاوف 

من اندالع حرب جديدة.
بع��د أيام م��ن ش��ّن »إس��رائيل« غارات 
عل��ى قط��اع غزة، وتب��ادل إطالق ن��ار كثيف 
مع »حم��اس« كانت االعنف منذ عام 2014، 
املاض��ي  االثن��ني  لي��ل  »إس��رائيل«  ق��ررت 
من��ع تس��ليم الوقود والغ��از عب��ر معبر كرم 
أب��و س��الم املخصص لنق��ل البضائ��ع حتى 
األح��د. كذل��ك، قلص��ت املج��ال املس��موح به 
للصي��د البحري م��ن 6 الى 3 أمي��ال. وكانت 
اغلقت معبر كرم بو س��الم ال��ذي تطلق عليه 
كي��رم ش��الوم االثن��ني املاض��ي ام��ام م��رور 
االنس��انية  املع��دات  باس��تثناء  البضائ��ع، 
)الغ��ذاء والدواء( التي س��تتم املوافقة عليها 
كل حال��ة على حدة. وأعل��ن اجليش انه »لن 
يت��م تصدير او تس��ويق البضائ��ع من قطاع 
غزة« حتى اش��عار آخ��ر، رداً عل��ى احلرائق 
التي نش��بت في املزارع االس��رائيلية بسبب 
الطائرات الورقية والبالونات التي تطلق من 

القطاع وحتمل مواد حارقة.

االتحاد األوروبي يرفض 
اتهامات إسرائيلية

اتهام��ات  األوروب��ي  االحت��اد  رف��ض 
إس��رائيلية »غامضة وغير مؤكدة«، بتمويل 
منظم��ات تنش��ط ف��ي الدع��وة إل��ى مقاطعة 

إسرائيل، معتبراً هذه االتهامات »مضللة«.
وقالت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، 
إن مس��ؤولة السياسة اخلارجية في االحتاد 
األوروب��ي فيدريكا موغريني وجهت رس��الة 
حادة إل��ى وزير األم��ن الداخلي اإلس��رائيلي 
جلع��اد أردان ال��ذي يش��غل أيض��اً حقيب��ة 
الش��ؤون االستراتيجية، طالبته فيها بتقدمي 
دليل عل��ى مزاع��م وزارت��ه »الغامضة وغير 
»مي��ول  األوروب��ي  االحت��اد  ب��أن  املؤك��دة« 
اإلرهاب ونش��اطات املقاطعة ضد إس��رائيل 

من خالل منظمات غير ربحية«.
وأضافت الصحيفة أن رسالة موغريني 
جاءت رداً على تقرير أصدرته وزارة الشؤون 

االستراتيجية اإلس��رائيلية في أيار املاضي، 
بعن��وان »املالي��ني الت��ي قدمتها مؤسس��ات 
غي��ر  املنظم��ات  إل��ى  األوروب��ي  االحت��اد 
احلكومية ذات الصلة باإلرهاب واملقاطعات 

ضد إسرائيل«.

تركيا ترفع حال »الطوارئ« وُتِعّد 
لمشروع »مكافحة اإلرهاب«

والتنمي��ة«  »العدال��ة  ح��زب  أح��ال 
احلاك��م ف��ي تركي��ا عل��ى البرمل��ان مش��روع 
قانون »مكافح��ة اإلرهاب«، القاضي بتعزيز 
صالحي��ات الس��لطات، تزامناً م��ع رفع حال 
الطوارئ، بعد فرضها قبل عامني، إثر محاولة 

االنقالب الفاشلة في 15 متوز 2016.
وأف��ادت وكال��ة »األناضول« الرس��مية 
لألنباء، بأن مشروع القانون يقترح السماح 
أف��راد  تنق��الت  بتقيي��د  احمللي��ة  للس��لطات 
يش��كلون خطراً على »األمن العام«، أو متديد 
فترة توقيف املش��تبه بهم. وقال رئيس كتلة 
»ح��زب العدال��ة« البرملاني��ة بولن��د توران، 
إن الن��ص الذي يتضمن 28 مادة أُرس��ل إلى 
أحزاب املعارضة، مشيراً إلى رغبة حزبه في 

إخضاعه للتصويت األسبوع املقبل.
وكان وزي��ر العدل الترك��ي عبد احلميد 
غل، ق��د أعل��ن أن »ح��ال الطوارئ س��تنتهي 
خ��الل أيام«، مس��تدركاً أن »ه��ذا ال يعني أن 

محاربتنا لإلرهاب ستنتهي«.

رفض أميركي إلعفاء شركات 
أوروبية من عقوبات إيران

رفض��ت الواليات املتحدة بش��كل جازم 
طلبات إلعفاء الش��ركات األوروبي��ة العاملة 
في إيران من العقوب��ات األميركية املُتوقعة، 
وش��ددت عل��ى ض��رورة ع��دم تش��جيع أي 

تعامل جتاري مع طهران.
االقتص��اد  وزارة  ف��ي  مص��در  وأعل��ن 
أن  ب��رس«  »فران��س  لوكال��ة  الفرنس��ية 
»األميركي��ني ل��م ي��ردوا بش��كل إيجابي على 
أي من الطلبات املقدمة في رس��الة« وجهتها 
فرنس��ا وأملاني��ا واململكة املتحدة ف��ي الرابع 
من حزي��ران املاضي إل��ى واش��نطن، إلعفاء 
ش��ركات هذه ال��دول الث��الث م��ن العقوبات 

األميركية.
واملعروف أن هذه ال��دول الثالث وقعت 
االتفاق النووي مع إيران، إضافة إلى روسيا 
والص��ني، والواليات املتحدة التي انس��حبت 

منه.
ورد وزي��ر اخلزان��ة األميرك��ي س��تيفن 
منوتش��ني ووزي��ر اخلارجية ماي��ك بومبيو 
خطي��اً على الدول الث��الث ليوضحا أنهما لن 
مينح��ا أي إعف��اء م��ن العقوبات للش��ركات 
الت��ي وقعت عق��وداً مع إي��ران بعد س��ريان 
تطبيق االتفاق النووي اإليراني في السادس 

عشر من حزيران 2016.

صدامات مع المتظاهرين 
في بغداد

تعت��زم حكوم��ة حي��در العب��ادي إقالة 
عراقي��ة  وزارات  ف��ي  بارزي��ن  مس��ؤولني 
وإحالته��م على احملاكمة، في ظ��ل تظاهرات 
وواكبته��ا  الب��الد  ش��هدتها  الت��ي  الغض��ب 

صدامات أدت إلى قتلى وجرحى.
وش��هدت مدين��ة الش��علة ف��ي بغ��داد 
اشتباكات عنيفة بني متظاهرين وقوات أمن 
عراقي��ة ضم��ن سلس��لة تظاهرات تش��هدها 
الب��الد من��ذ األس��بوع املاض��ي، عل��ى رغ��م 

وساطات عشائرية وأخرى لرجال دين.

وق��ال الناط��ق باس��م قي��ادة العمليات 
املش��تركة العميد يحيى رسول خالل مؤمتر 
صحافي إن »توجيهات أعطيت تضمنت عدم 
اس��تخدام الرصاص احلي مع املتظاهرين«، 
مش��يراً إل��ى أن »عدد االصاب��ات في صفوف 
الق��وات األمني��ة ف��ي التظاه��رات بل��غ 262 
ب��ني ضب��اط ومنتس��بني، بينهم 6 ف��ي حال 
حرج��ة و30 م��ا زال��وا يتلق��ون عالج��اً ف��ي 

املستشفيات«.
وش��هدت س��احة التحري��ر ف��ي بغ��داد 
تظاهرات شارك فيها مئات من احملتجني من 
دون صدامات مع قوى األمن، لكن متظاهرين 
في مدينة الش��علة، اصطدم��وا مع قوات أمن 

استخدمت غازاً مسيالً للدموع لتفريقهم.

80 بليون دوالر لـ»إنقاذ« 
االتفاق النووي

 أعلن��ت طه��ران أنها قدم��ت إلى محكمة 
العدل الدولية ش��كوى ضد توج��ه الواليات 
املتح��دة إل��ى إعادة ف��رض عقوب��ات عليها، 
فيما تدرس فرنس��ا وبريطانيا وأملانيا إعادة 
فت��ح أرص��دة البنك املرك��زي اإليران��ي لدى 
مصارفه��ا املركزي��ة كس��بيل للحف��اظ عل��ى 
االتف��اق النووي املب��رم ع��ام 2015. ونقلت 
وكالة »إرنا« اإليرانية الرسمية عن صحيفة 
»وول س��تريت« أن إعادة فتح األرصدة تعد 
إش��ارة الفت��ة ال��ى إمكاني��ة مواصل��ة الدول 
األوروبية التزامها االتفاق النووي، وتصّديها 

لسياسات احلظر األميركية.
وكان��ت إي��ران ق��د ح��ّذرت أوروب��ا من 
إمكاني��ة انس��حابها من االتف��اق النووي، إن 
لم تع��رض ضمان��ات ملصلحة اي��ران تخدم 
االتف��اق. مع��روف أن أرصدة البن��ك املركزي 
اإليران��ي محتج��زة ل��دى فرنس��ا وبريطانيا 
وأملاني��ا لكن عملي��ة إعادة فتحه��ا باتت قيد 

الدرس لدى هذه الدول.
وفي الس��ياق ذات��ه، أعل��ن نائب رئيس 
غرفة جتارة إيران بدرام سلطاني تخصيص 
االحت��اد األوروب��ي خ��ط ائتم��ان قيمت��ه 80 
بلي��ون دوالر لتس��هيل العالق��ات التجاري��ة 
بني الشركات الصغيرة واملتوسطة اإليرانية 

واألوروبية.

نفي استعداد واشنطن 
لمحادثات مع »طالبان«

نفت بعثة »الدعم احلازم« التي يقودها 
حلف شمال األطلسي في أفغانستان، تقارير 
أش��ارت إل��ى أن قائده��ا اجلن��رال األميرك��ي 
ج��ون نيكلس��ون أعل��ن اس��تعداد الوالي��ات 
املتح��دة للمش��اركة في مفاوضات مباش��رة 
م��ع حركة »طالب��ان«. وأش��ارت البعثة إلى 
أن تصريحات��ه »أس��يء فهمه��ا«، فيم��ا أّك��د 
نيكلس��ون أّن��ه مّت حتريف تعليقات��ه، وقال: 
»إعادة تأكي��دي تصريحاً لوزي��ر اخلارجية 
إن  في��ه  ق��ال  بومبي��و،  ماي��ك(  )األميرك��ي 
محادثات الس��الم ستش��مل نقاش��اً في شأن 
القوات الدولية، واستعداد الواليات املتحدة 
للعم��ل م��ع طالب��ان واحلكوم��ة األفغاني��ة 
والشعب األفغاني لتحقيق سالم دائم، أسيء 
فهمه«. وُنقل عن نيكلسون قوله إّن الواليات 
املتحدة »مستعدة« للتفاوض مع »طالبان«، 
بع��د لقائه مس��ؤولني أفغاناً ف��ي قندهار، ما 
يش��كل حتّوالً في موقف واشنطن بأّن كابول 

هي املخولة قيادة أي عملية سالم. 

اّتفاق بين روسيا وتركيا: 
إجالء بلدتين في إدلب

توصلت روسيا وتركيا اليوم الى اتفاق 
ين��ص عل��ى إج��الء بلدت��ي الفوع��ة وكفريا 
املواليتني للنظام في محافظة إدلب في شمال 
غرب سوريا، واللتني تعتبران آخر منطقتني 
محاصرتني في البالد، وفقاً للمرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
وق��ال مدير املرص��د رامي عب��د الرحمن 
لوكال��ة »فران��س ب��رس« إن »االتفاق ينص 
عل��ى إج��الء البلدت��ني احملاصرتني م��ن قبل 
الش��ام«  حتري��ر  و»هيئ��ة  مقاتل��ة  فصائ��ل 
)»جبه��ة النصرة« س��ابقاً( بالكام��ل، مقابل 
اإلف��راج ع��ن مئ��ات املعتقلني واألس��رى من 

سجون النظام«.

لقطات سريعة

الشعبوية وسياسات ترامب الخارجية 
التي يمارسها

بقلم: محمد املنشاوي
في خطابه األول خالل مراس��م تنصيبه رئيس��اً للوالي��ات املتحدة قبل 
ع��ام ونص��ف عام، ق��ال الرئيس دونال��د ترام��ب إن »الحتفال الي��وم معنى 
خاص��اً جداً، ألننا الي��وم ال نقوم مبجّرد نقل للس��لطة م��ن إدارة إلى أخرى، 
أو من طرف إلى آخر، لكننا ننقل الس��لطة من واش��نطن، ونعطيها إليكم مرة 
أخ��رى، نعطيها للش��عب«. وقد مّثل خطاب ترامب الرس��مي األول تدش��يناً 
لرؤية ش��عبوية أميركية تنادي »بأمي��ركا أوالً«، معتمدة على صبغة تالئم 
الق��رن الواحد والعش��رين، مرّك��زة على قصور وس��لبيات ونتائ��ج ظاهرة 
العوملة التي وجهتها وقادتها باألساس الواليات املتحدة، سواء حتت حكم 

اجلمهوريني أو الدميقراطيني خالل العقود األخيرة. 
وقد استطاع ترامب الذي جاء مغّرداً من خارج سرب السياسة التقليدية 
إعادة احلياة للشعبوية اجلديدة، بانتصاره الساحق على أكبر مؤسستني 
سياس��يتني قوة ونفوذاً في العقود األخيرة. واحلدي��ث هنا عن عائلة بوش 
الت��ي مثلها ف��ي االنتخاب��ات التمهيدية للح��زب اجلمهوري املرش��ح جيب 
بوش، وعائلة كلينتون التي مثلتها املرشحة الدميقراطية هيالري كلينتون 

على بطاقة احلزب في االنتخابات الرئاسية. 
وبداية، ميكن تبس��يط مفهوم الش��عبوية، حركة أو أيدولوجيا أو حتى 
تكتي��كاً سياس��ياً، تعتمد عل��ى خطاب سياس��ي دمياغوجي، يه��ز عواطف 
املواطن��ني من أجل كس��ب والئهم، ولدعمهم ما ُيعرض عليهم من سياس��ات 
أو توجه��ات. وال ُيدع��م اخلط��اب الش��عبوي الترامب��ي مبعلوم��ات دقيقة، 
أو بيان��ات صحيح��ة ميكن التحق��ق من مصداقيته��ا، إذ إنه��ا تتجاهل عقل 

املواطن، وتتجه إلى عواطفه بصورة مباشرة. 
وق��د أظه��رت السياس��ات التي اتبعه��ا ترامب حت��ى اآلن التزام��اً جاداً 
بش��عبوية أميركية جديدة، س��واء تعلق األمر بالشأن الداخلي أو السياسة 
اخلارجي��ة. طال��ب ترام��ب في خط��اب تنصيبه الش��عب األميرك��ي باتباع 
قاعدتني بس��يطتني، قائالً: »اش��تروا املنتجات األميركية، ووظفوا املواطنني 
األميركيني«، وهو ما ميثل احلجر األساس في سياساته الداخلية، املرتبطة 
بسياس��ات الهجرة وسياس��ات فرض قيود وضرائب على شركاء واشنطن 
التجاريني. من هنا، جاء قرار ترامب االنسحاب من اتفاقية الشراكة التجارية 

عبر الهادئ، ووصف االنسحاب بأنه »شيء عظيم للعامل األميركي«. 
ومتتد شعبوية سياسات ترامب إلى ملفات أخرى، أكثر خطورًة وأهميًة 
من القضايا التجارية، وتتعلق بتهديد النظام العاملي الذي أرس��ت قواعده، 
وعمل��ت على حمايت��ه وجتدي��ده اإلدارات األميركي��ة املختلف��ة منذ احلرب 
العاملية الثانية، واعتمد على ليبرالية سياس��ية واقتصاد مفتوح. وليس��ت 
تلك السياس��ات بالضرورة وليدة وصول ترامب إلى س��دة احلكم في البيت 
األبيض، بل خرجت إرهاصاتها وتش��كلت منذ عام 2008 الذي شهد حدثني 
تاريخيني، ساهما بتشكيل التيار الشعبوي األميركي الذي جنح ترامب في 
امتطاء قيادته. ففي هذا العام، وقعت األزمة املالية، وبدأت بسوق العقارات 
األميركي��ة، وأثر ذلك في ماليني املواطنني ممن فق��دوا وظائفهم أو بيوتهم أو 
االثن��ني معاً. وظه��رت مرارة كبيرة من سياس��ات العومل��ة والتجارة احلرة 
وامليكنة، وس��اهم الصع��ود االقتص��ادي للصني في مضاعف��ة مخاوف فئة 

عمال املصانع وعمال املناجم على مستقبلهم الوظيفي. 
من هنا، ميكن وضع سياس��ات ترام��ب املعادية للمهاجرين، من طريق 
تبنيه سياسات متشددة وتصميمه على بناء فاصل على احلدود اجلنوبية 
مع املكسيك، في هذا اإلطار. وكذلك سياساته جتاه املسلمني، ومنها إصداره 
مراس��يم رئاس��ية مبنع دخول مواطني عدة دول مس��لمة الواليات املتحدة، 

وتأييد احملكمة الدستورية العليا لها. 
وجاء قرار الرئيس ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وبنقل 
الس��فارة األميركية إليها، ليغازل عاطفي��ة القضية ومركزيتها عند تيار مهم 
من مناصريه املس��يحيني اإليفاجناليكال، ممن يؤمنون بناًء على معتقداٍت 
ديني��ٍة بضرورة عودة الش��عب اليهودي إلى أرضه املوعودة في فلس��طني، 
كل فلس��طني، وإقام��ة كيان يه��ودي فيها، ميهد للع��ودة الثانية للمس��يح، 

وتأسيسه مملكة األلف عام. 
وي��رّوج ترامب أن بالده توفر احلماية ل��دول أوروبا األعضاء في حلف 
ش��مال األطلس��ي، دون أن تس��اهم مبا في��ه الكفاية ف��ي النفق��ات الدفاعية 
للحلف. ويضغط بكل السبل من أجل رفع مساهمات الدول األعضاء املالية، 

ويبدو أنه ينجح في مسعاه. 
ويطرح بعضهم س��ؤاالً مفاده: أال تستطيع املؤسس��ات األميركية كبح 
جماح سياسات ترامب الشعبوية؟ اإلجابة معقدة، وليست نعم أو ال. فعلى 
الرغم من وجود مؤسس��ات راس��خة، إال أنها جامدة غير متغّيرة، ولم تأخذ 

في احلسبان التغيرات الواسعة التي يشهدها املجتمع األميركي.{
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إيران ونووّي ما بعد النووي.. في الشرق األوسط
مالم��ح  املنطق��ة  ف��ي  اجلاري��ة  التط��ورات  ترس��م 
نهاي��ة النف��وذ اإليراني فيها، ويندر ظهور من يش��كك في 
ه��ذه املعادلة التي تس��تند إل��ى واقع احل��رب األميركية 
الغ��ارات  وتوات��ر  إي��ران،  ض��د  املعلن��ة  االقتصادي��ة 
اإلس��رائيلية عل��ى مواقعها في س��ورية، بالتنس��يق مع 
روس��يا، متهيداً خلروجها. كما يرى كثي��رون في مظاهر 
االحتج��اج اجلماهيري في الداخ��ل اإليراني على ارتفاع 
األس��عار عالمًة ال تخطئ على بدء تفكك النظام اإليراني، 
ونهايته الوش��يكة، ويرون أن الش��روع ف��ي تنفيذ القرار 
األميركي، حظر بيع النفط اإليراني، س��يعّجل من ارتفاع 
وتيرة األزمة، ويس��ّرع عملية السقوط املنتظر للمنظومة 

اإليرانية. 
يقول واقع األمور ش��يئاً مغاي��راً متاماً لهذه النظرة، 
ألن االحتجاجات اإليرانية التي أطلق خاللها املتظاهرون 
ش��عاراٍت م��ن قبيل »ال فلس��طني وال لبنان.. إي��ران أوالً« 
تظه��ر أن اإليرانيني ال يتخذون موقفاً سياس��ياً، وال حتى 
أخالقياً، من مش��اركة إي��ران في إهدار الدّمني، الس��وري 

والفلس��طيني، بل يستخس��رون صرف األموال على هذا 
املوض��وع، وين��ادون بأحقيتهم في ه��ذه األموال. يجعل 
ه��ذا األم��ر م��ن االحتجاج��ات توكي��داً لوطني��ٍة إيرانيٍة، 

حتتقر كل شعوب املنطقة. 
ال تب��دو فك��رة احلص��ار املالي إلي��ران مجدي��ة، ألن 
مناف��ذ إيران املالي��ة كثيرة ومتع��ّددة، وال ميكن اإلحاطة 
بها، فالهند ترفض عدم شراء النفط اإليراني، كما ميكنها 
عبر العراق ولبنان االس��تفادة من حصيلة مالية ضخمة 
متأتي��ة من تبييض األموال وتهريب املخدرات، وعدد من 
النش��اطات غير املش��روعة، التي تتجاوز حدود املنطقة، 
وهي تدخل بعد االنس��حاب األميركي من االتفاق النووي 
مرحل��ًة ميك��ن أن يطل��ق عليها تس��مية »ن��ووي ما بعد 
النووي«، تتشكل من القدرة على جر املنطقة بأكملها إلى 
ح��روب أهلية ال تنته��ي، معتمدًة في ذلك على ش��عوبها 

املزروعة في قلب املنطقة. 
لكل الدول أنصار، لكن إيران متتلك جنوداً وحسب، 
ف��كل املوال��ني له��ا ف��ي املنطقة هم ش��عوب م��ن املقاتلني 
س��بيلها.  ف��ي  للم��وت  املس��تعدين 
ويشكل هذا االستعداد البنية العميقة 
للحض��ور اإليران��ي ال��ذي ال يهم، مع 
س��يطرته أن يك��ون من يوال��ي إيران 
محل��الً سياس��ياً، أو نائب��اً، أو كاتب��اً، 
أو ش��اعراً، ألن القاس��م املش��ترك بني 
اجلميع يتمثل في الطابع العس��كري 

واجلهادي للوالء. 
م��ن هن��ا، جت��در ق��راءة م��آالت 
األم��ور ف��ي املنطق��ة بش��كل مختلف، 
فبعد أن ب��دا فوز التحالف الذي أقامه 

الس��يد مقتدى الصدر في االنتخابات البرملانية العراقية 
مؤش��راً على انحالل احلضور اإليراني في العراق، إذا به 
يتحالف مع قائد احلش��د الش��عبي املوالي إليران، هادي 
العام��ري، ما يعني أن هذا احلض��ور في الداخل العراقي 
ب��ات يتمتع بثقل ش��رعي برملان��ي، وال يقتصر فقط على 

احلضور امليليشيوي. 
وتكرر األمر نفس��ه في لبنان، حيث صمم حزب الله 
املوال��ي إلي��ران انتخابات برملانية على مقاس��ه، أنتجت 
أكثريًة برملانيًة له وحللفائه، متّكنه من االنتقال السلس 
من وضعية التس��لط إلى الس��يطرة املش��رعنة، وحتوله 

من خارٍج على القوانني إلى منتٍج لها. 
مُتسك ايران بأبرز مفاتيح أزمة الالجئني السوريني 
عب��ر حزب الله، في ظل س��عي أوروبي واض��ح إلى دفع 
األموال، وغض النظر عن نش��اطات حزب الله، في مقابل 
توطني الالجئني، ومنع تدفقه��م إلى دول أوروبا. ويتيح 
هذا الن��زوع األوروبي إليران احلصول على ربح مزدوج، 
يتمثل في القبول بسيطرة حليفها على لبنان من ناحية، 
واالس��تفادة من الثمن املالي الكبي��ر الذي يبدو أن أوروبا 
مس��تعدة لدفعه. وتس��تغل إي��ران هذا املن��اخ األوروبي 
إلى ح��دود قص��وى، فهي قد ش��رعت في حتوي��ل لبنان 
إلى ساحة تبييض أموال للنظامني، السوري واإليراني، 
عبر مرسوم التجنيس الذي منح رجال أعمال مشبوهني 

مقّربني من دوائر النظامنْي اجلنسية اللبنانية. 
ال يبش��ر الوضع ف��ي اليمن بنهايٍة قريبٍة وس��عيدة 
للتحال��ف الس��عودي اإلمارات��ي، فإيران ما زال��ت قادرًة 

على تزويد احلوثيني بأسلحٍة نوعيٍة وبطائراٍت مسّيرة، 
م��ا يعني أنه على الرغم من التقدم العس��كري للتحالف، 
فإن األمور ليست مرشحًة للحل العسكري، بل تتجه إلى 

تفاوٍض ال بد أن يلحظ إليران دوراً مؤثراً وموقعاً مهماً. 
ويش��ير مش��هد املعارك ف��ي اجلنوب الس��وري إلى 
حض��ور ب��ارز إلي��ران وميليش��ياتها، ف��ي وقٍت كث��ر فيه 
احلديث عن انس��حابها الوش��يك، كذلك لم يرش��ح شيء 
يفي��د بأن القمة املنتظ��رة بني الرئي��س األميركي، دونالد 
ترمب، ونظيره الروس��ي فالدميير بوتني، في هيلس��نكي 
ف��ي 26 مت��وز اجل��اري تتضمن اتفاق��اً ما بش��أن خروج 

إيران من سورية. 
إي��ران ظاهرة عس��كرية وإيديولوجي��ة تعتمد على 
البروباغن��دا  وعل��ى  العس��كري،  املليش��يوي  االنتش��ار 
املذهبي��ة، وال يك��ون كس��رها إال بالقض��اء عل��ى قدرته��ا 
العس��كرية، وكش��ف دعايته��ا اإليديولوجي��ة. ال ش��يء 
يوحي برغب��ٍة أميركيٍة جدية في ذلك، بل باتت املس��ألة 
اإليرانية جزءاً من النزاع األوروبي األميركي، الذي يتخذ 
ش��كالً مفيداً إليران في نهاية املط��اف، حيث متيل أوروبا 

إلى صف إيران. 
ال يبدو أن أميركا س��تذهب بعيداً في مشروع ضرب 
إي��ران، ولي��س أدل عل��ى ذل��ك م��ن التهدي��دات اإليرانية 
بإغ��الق مضي��ق هرمز، في ح��ال تنفيذ الق��رار األميركي، 
مبنعه��ا م��ن بي��ع نفطه��ا. تس��تطيع إي��ران فع��ل ذل��ك، 
وتس��تطيع التأثي��ر الفعال عل��ى جتارة النف��ط الدولية، 
وأي رد عل��ى ه��ذا األمر، في ح��ال حصول��ه، ال يرقى إلى 
ح��دود تدخل أميركي عس��كري مباش��ر، ال يب��دو أنه في 
مقدم��ة األولوي��ات األميركية، س��يجعل من إي��ران فائزة 

بكل املقاييس. 
تستعد إيران للدخول في مرحلة نفوذ أوسع، حيث 
ل��ن تكون مواجهتها ممكنة، خصوص��اً بعد القضاء على 
كل التيارات املعتدلة، إال عبر التيارات املا بعد داعش��ية. 
وهك��ذا، فإن املعادلة املطروحة على املنطقة هي االختيار 

من بني أنواع من الكوارث املتطابقة.{

بقلم: شادي عالء الدين

بقلم:حازم عّياد  

اإلعالم وشيطنة اإلسالمّيين
 في عيون الناس

بقلم: بسام ناصر

 من املعروف أن طبقات واس��عة من عامة الناس تتلقى معلوماتها وأفكارها عبر ما تشاهده في 
القنوات الفضائية، أو ما تس��معه عب��ر احملطات اإلذاعية، ومن املؤك��د أن الكثيرين منهم يتلقون تلك 
امل��واد واألفكار املبثوث��ة باعتبارها صحيحة في ذاتها، تعبر عن واقع مع��نّي، وال يعدو دورها القيام 

بتغطية الوقائع ونقل أحداثها كما تقع، من غير تدخل منها. 
لك��ن ما يخفى عل��ى عامة املتلقني لتل��ك املعلومات واألف��كار، الذين يصدق عليه��م أنهم يتلقون 
تل��ك املواد متاماً كاملريد بني يدي ش��يخه، األهداف واملقاصد اخلفية ملالكي وممولي وس��ائل اإلعالم 
على اختالف أنواعها، فاإلع��الم بطبيعته موجه وهو يخدم أجندات وأهدافاً محددة، وال يوجد إعالم 

محايد، لكن يوجد إعالم موضوعي مهني، يلتزم املعايير املهنية وال يتجاوزها بحال. 
والسؤال املطروح في هذا الس��ياق: كيف تتمكن وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملسموعة من 
حتويل مواقف قطاعات ش��عبية واس��عة من تأيي��د حركات وقوى وأح��زاب ومؤازرتها إلى انتقادها 
بقسوة، ومهاجمتها بشدة، والوقوف في صفوف معارضيها ومهاجميها؟ األمر الذي جتلى بوضوح 
بعد موجة الربيع العربي حينما اس��تهدفت وس��ائل إعالم معروفة حركات إس��المية بعينها بهدف 

شيطنتها في عيون عامة الناس. 
كيف ميكن وسائل اإلعالم في دولة كمصر أن جتعل من اإلخوان املسلمني الذين كانوا في عيون 
كثير من املصريني جماعة إصالحية، تسعى خلير مصر واملصريني، وتكثف جهودها لتخفيف أعباء 
احلي��اة ومصائبه��ا عن الفق��راء واحملتاجني عبر أعمالها ونش��اطاتها اخليرية، إل��ى جماعة إرهابية 
تس��عى خلراب مصر وإحلاق الضرر باملصريني، وال يهمها إال مصاحلها احلزبية واجلماعية الضيقة 

واحملدودة؟ 
كيف تنجح وسائل اإلعالم املختلفة هكذا فجأة في حتويل مواقف الناس من محبة رموز دعوية 
وفكري��ة ومؤازرته��ا وتأييدها إلى معاداته��ا ومهاجمتها بش��دة؟ األمر الذي يثير على نطاق واس��ع 
أس��ئلة جوهرية ح��ول طبيعة تلك املواقف الش��عبية في س��ابق عهده��ا من تلك احل��ركات والقوى 
والش��خصيات والرم��وز، فهل كانت تلك املواق��ف نابعة من تصورات واضح��ة، وناجتة من قناعات 

تامة، أم أنها ال تعدو املواقف العاطفية املتذبذبة واخلاضعة للمنافع واملكاسب العاجلة؟ 
ونظ��راً لتكرار وق��وع تلك احلاالت، فإن املقام يس��توجب إعادة تقييم تلك املواقف الش��عبية من 
احل��ركات اإلس��المية التي تظه��ر تعاطفها معه��ا وانحيازها إليها ف��ي كل جولة انتخابي��ة، حتى ال 
تنس��اق تلك احلركات في أوهامها املبنّية على تلك املواقف املؤيدة واملؤازرة، فكم اكتش��ف قادة تلك 
احلركات ومنظروها اكتش��افات كانوا غافلني عنها من قبل الربيع العربي، جعلتهم يفيقون من عالم 
األوهام الذي حكم تصوراتهم لعقود طويلة. من أجرأ تلك االكتش��افات ما صرح به مراراً الشيخ عبد 
الفت��اح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونس��ية، أنه وحركته كانوا يعّول��ون كثيراً على نتائج 
االنتخاب��ات باعتبارها اآللية التي س��تمكنهم من اإلمس��اك بزمام الس��لطة واحلكم، فاكتش��فوا مدى 
وهمهم في تصورهم ذاك، ألن مقاليد السلطة احلقيقية بيد مؤسسات وقوى الدولة العميقة صاحبة 
اليد األعلى واألقوى في إدارة ش��ؤون الدولة والتحكم الكامل بالس��لطة واحلكم، اكتش��اف مهم لكنه 
متأخر جداً. حني متتلك الدولة العميقة أجهزة اإلعالم املؤثرة والفاعلة، وتسيطر عليها سيطرة تامة، 
فإنها قادرة على قلب احلقائق، وتزييف الوعي، وشيطنة األبرار األخيار، ومن السهل عليها عبر ضخ 
م��واد موجه��ة ومكثفة من التأثير ف��ي مواقف تلك اجلماهي��ر املؤيدة واملؤازرة، يعززه��ا في ذلك كله 
اإلجراءات األمنية الباطشة التي تستهدف الوجود اإلسالمي الفاعل واملؤثر، إلسكات أصواته، وكسر 
أقالم��ه، ولتكون النتيجة حتّول مواقف طبقات وش��رائح مجتمعية مختلفة م��ن تأييد تلك احلركات 

إلى انتقادها ومعارضتها.{

قرن ونصف من اآلن؛
األكث��ر تعقي��داً ف��ي املوق��ف اجلدي��د مت��دد النفوذ 
الروس��ي غرب آس��يا في س��وريا نح��و لبن��ان والعراق 
وتركي��ا وإي��ران، مناط��ق خاض��ت فيها الق��وى الدولية 
صراع��ات دامي��ة خصوص��اً األوروبية، ال ينته��ي األمر 
عند ه��ذا احلد بل يظه��ر الكيان االس��رائيلي عل��ى رادار 
األزمة السياسية املتش��كلة؛ فموسكو حتولت الى محج 
حقيق��ي ال لقيادات الدول في غرب آس��يا فقط بل لرئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني ننت ياهو، الذي لم يكد شهر 
يخلو من زيارة خاصة ملوس��كو، ملناقشة امللف السوري 

وامللف اإليراني حتديداً.
الكي��ان اإلس��رائيلي ب��ات معني��اً بإيج��اد أرضي��ة 
مشتركة بني موسكو وواش��نطن للوصول الى تفاهمات 
تتعلق بالنفوذ االيراني في س��وريا؛ مس��ألة على الرغم 
من خطورتها بالنس��بة إلى طه��ران اال انها تثبت القيمة 
الفعلي��ة لطه��ران، واألهمي��ة االس��تراتيجية لدورها في 
سوريا بالنسبة إلى موسكو، املستفيد األكبر من السلوك 

السياسي والعسكري اإليراني.
الكيان اإلس��رائيلي بات جزءاً من املشكلة بالنسبة 
إلى القوى األوروبية التي تخش��ى تف��كك حتالف الناتو 
)NATO( وتف��كك احتاده��ا األوروب��ي )EU( وت��رى 
ف��ي ه��ذه التحوالت مص��در تهدي��د حقيقياً دف��ع كالً من 
بريطانيا وفرنس��ا واملانيا الى التفكير في قوة مش��تركة 
رغم اخلالفات التي جتمعهم ح��ول البريكزت )اخلروج 
ه��ذه  ملواجه��ة  األوروب��ي(  االحت��اد  م��ن  البريطان��ي 
التح��والت، واألهم من ذلك ان هناك أم��الً أوروبياً متبدداً 
بإمكانية قيام الدول العربية مبواجهة النفوذ الروس��ي 
ف��ي املنطقة ب��ل التعوي��ل احلال��م أحيان��اً عل��ى القوى 
السياس��ية الفاعل��ة للعب ه��ذا ال��دور؛ اذ ان العديد من 
الدول العربية بدأت تظهر انفتاحاً على موسكو مبا فيها 

الرياض وأبو ظبي.
ف��ي كل األح��وال، العال��م يش��هد حت��والت عميق��ة 
س��تجعل من الصعب على دوله ونخب��ه العودة به الى 
اخلل��ف؛ فأمريكا يحركه��ا الهاجس الصيني، وتس��عى 
ال��ى فصل موس��كو عن بك��ني، وحتمي��ل موس��كو جزءاً 
م��ن العبء في غرب آس��يا وش��رق أوروبا على حس��اب 

حلفائها التقليديني في القارة األوروبية؛ {

»برل��ني أس��يرة موس��كو«.. تصري��ح مثي��ر ج��داً 
للرئي��س األمريكي دونالد ترامب قبيل اجتماع قادة دول 
حتالف الناتو في بروكسل، مبرراً ذلك بأن »أملانيا تدفع 
مبال��غ طائلة لروس��يا مقاب��ل احلصول عل��ى الطاقة«، 
لغة جدي��دة على قادة حلف النات��و الذين يترقبون قمة 
هلس��نكي بقل��ق كبير، قم��ة س��تجمع ترام��ب بالرئيس 
الروس��ي فالدميير بوتني، فتصريحات ترامب تتساوق 
م��ع توجهات��ه اجلدي��دة للتعام��ل م��ع روس��يا بش��كل 
ثنائي بعيداً عن احللف، وهواجس دوله، وعلى رأس��ها 

األوروبية جتاه روسيا.
ترامب يحاول تبرير نزعت��ه اجلديدة في التعاطي 
مع روس��يا باتهام أعضاء النات��و بإقامة عالقات ثنائية 
خاصة، بعي��داً عن مصالح ال��دول احلليفة ف��ي الناتو، 
مب��رراً بذلك نزعته اجلديدة، ومبرئاً نفس��ه من اتهامات 
خصوم��ة ف��ي الداخل واخل��ارج باملس��ؤولية عن تردي 

واقع احللف وتدهوره.
ذه��ب ترامب أبعد م��ن ذلك؛ فالعقوب��ات األوروبية 
التي تورطت فيها أمريكا على روس��يا بضغط من القوى 
األوروبية ال معنى لها في ظل املصالح االقتصادية التي 
تربط روس��يا بعدد م��ن دول غرب أوروب��ا، التي تعتمد 
وي��زداد اعتمادها عل��ى الغ��از والنفط الروس��ي، وعلى 

رأسها أملانيا.
تصريحات ترامب في بروكسل سبقتها تصريحات 
اس��تفزازية، ولكنها أكثر وضوحاً في كندا؛ اذ طالب دول 
القم��ة االقتصادي��ة الس��باعية )G7(، بع��ودة روس��يا 
إلى عضوي��ة املجموعة لتصبح م��رة أخرى )G8( وهو 
بذلك يلمح الى إمكاني��ة وقف أو تخفيف العقوبات على 
موس��كو، رغم اس��تمرار اجلدل حول األزم��ة األوكرانية، 

وسيطرتها على شبه جزيرة القرم.
ترامب ي��زداد وضوح��اً يوم��اً بعد ي��وم، وميارس 
ضغوط��اً متزاي��دة عل��ى دول الق��ارة األوروبي��ة وعل��ى 
االقتصادي��ة  لتوجهات��ه  لالس��تجابة  أملاني��ا  رأس��ها 
اجلدي��دة واالس��تراتيجية أيض��اً جت��اه روس��يا، مهدداً 
حل��ف الناتو بالتف��كك؛ فاملوقف األوروبي من روس��يا ال 
يقتصر عل��ى املانيا بل بريطانيا وفرنس��ا، خصوصاً ان 
املاني��ا وبريطانيا ومن ورائهم فرنس��ا ميلكون هواجس 
قوي��ة تاريخية وجيوسياس��ية جتاه روس��يا؛ اذ تزداد 
األمور حساس��ية بالعودة إلى التاريخ، ومش��اركة هذه 
ال��دول كطرف في الصراع على ش��به جزي��رة القرم قبل 

هل تحّولت رياح التغيير األمريكية
إلى إعصار مدّمر للناتو؟
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المؤسسة الدينّية في شبه الجزيرة العربّية.. الحصاد الُمر
ال ش��ك ف��ي أن مهم��ة املؤسس��ة الدينية ف��ي الدول 
اإلس��المية عظيمة وأساسية في االس��تقرار االجتماعي، 
ومن ثّم االس��تقرار السياس��ي واالقتص��ادي. لكن عندما 
يكون هّم من ميثلون املؤسس��ة الديني��ة هو التماهي مع 
السلطة والتحالف معها القتس��ام النفوذ والثروة، فإنها 
ُتصب��ح أداة طّيع��ة بيد الس��لطة. بل تصبح مح��ل تنُدّر 
وس��خرية، ويكون مصيرها في النهاية الهامش وحواّف 

الفعل بعد انتفاء اجلدوى السياسية.
ُيطل��ق لق��ب »آية الله« ف��ي إيران ع��ادة على بعض 
علم��اء الدين، وُيختّص به كل من وصل إلى مرحلة َعلّية 
من العل��م والفقه، وقيل التقوى؛ رغ��م أن األخيرة مكانها 

القلب، ومن املفترض أن تلّفها أكّنٌة كثيرة مانعة.
وق��د اس��تحوذت عل��ى ه��ذا اللق��ب -ذي املدلوالت 
يش��اركون  العلم��اء  م��ن  متنف��ذة  طبق��ٌة  السياس��ية- 
الس��لطان، ضمن حتالف يس��تأثر بنعيم السلطة واملال. 
ولم يك��ن األمر مقتصراً على إيران، بل إن مصطلح »آيات 
الله« ممسٌك بتالبيب أرض على مقربة من إيران، وبشكل 

أكثر سفوراً وشخوصاً.
لقد س��لّطت حادثة الش��يخ عبد الرحمن الس��ديس 
السويس��رية  جني��ف  مبدين��ة  اإلس��المي  املرك��ز  -ف��ي 
مؤخراً- الضوَء على ظاهرة »آيات الله« السعوديني في 

أرض احلرمني.

احلرم��ني  لش��ؤون  الع��ام  الرئي��س  تع��ّرض  فق��د 
لوابل من األس��ئلة احملرجة تتعلق مبواقفه الش��خصية 
وبسياسات السعودية، خاصة في ما يتعلق بحربها في 
اليمن وحصارها لقطر. واملفارقة -التي استفزت صاحب 
األسئلة وهو ناش��ط حقوقي جزائري- هي أن السديس 
جاء إلى سويس��را ليحاضر في الناس عن »األمن وسُبل 

حتقيقه واحملافظة عليه«.
ل��م يتوان ه��ذا الناش��ط -وبنبرة اس��تنكار- في أن 
يس��أل الس��ديس ع��ن كيف ميك��ن أن تق��ود الس��عودية 
وأمي��ركا العالم نحو الس��الم؟ وهو ما قال به الس��ديس 
عل��ى هام��ش مؤمتر نظمت��ه رابطة العالم اإلس��المي في 
نيوي��ورك )أيل��ول 2017(. وواص��ل الرج��ل مخاطب��ة 
الس��ديس »إمام احلرم« مس��تنكراً األدوار التي تقوم بها 
الس��عودية، مبا في ذل��ك دعم االنقالب ف��ي كل من مصر 
وتركيا، وقال له إنه ال يحق له أن يقدم املواعظ بينما هو 

-أي السديس- ُيفتي بقتل املسلمني في اليمن.
لق��د خلص لن��ا ابن خل��دون ف��ي مقدمته الش��هيرة 
الل��ه« م��ع الس��لطان ف��ي كل  أس��باب حتال��ف »آي��ات 
زم��ان وم��كان، حيث ق��ال: »الع��رب ال يحصل له��م امللك 
إال بصبغ��ة ديني��ة من نب��ّوة أو والي��ة، أو أث��ر عظيم من 
الدين على اجلملة؛ والس��بب في ذل��ك أنهم أصعُب األمم 
انقي��اداً بعضه��م لبع��ض، للغلظ��ة واألنفة وبع��د الهّمة 

واملنافسة في الرياسة، وقلّما جتتمع أهواؤهم .  فإذا كان 
الدي��ن بالنب��ّوة أو الوالي��ة كان الوازع لهم من أنفس��هم، 
وذه��ب ُخلُ��ق الِكْب��ر واملنافس��ة منه��م فس��ُهل انقياُدهم 

واجتماُعهم«.
لع��ل األمثلة عل��ى الس��لطة التي حازتها مؤسس��ة 
»اآلي��ات« من الع��رب كثيرة، ومن ذلك مث��الً أن امللك عبد 
العزي��ز )مؤس��س الدول��ة الس��عودية احلالية( س��عى 
ملوافق��ة ش��رعية م��ن أولئ��ك اآلي��ات عندم��ا أراد ادخال 
تقنية الالس��لكي، وحني أفتوا بتحرمي اس��تخدام املذياع 
والتلغ��راف قام املل��ك عبد العزيز مبنع اس��تخدامه رمبا 

لفترة من الزمن.
ف��ي ح��رب اخللي��ج ع��ام 1990؛ قام��ت جلن��ة من 
»اآلي��ات« الس��عوديني -يترأس��ها املفت��ي الش��يخ عب��د 
العزيز بن باز رحمه الله- بإصدار فتوى جتيز الس��ماح 
بنش��ر القوات األميركية على األراضي الس��عودية، أثناء 
تلك احلرب؛ وذلك إلرغ��ام القوات العراقية على اخلروج 

من الكويت.
كانت تلك الفتوى مبثابة الغطاء الشرعي الضروري 
لتمرير ق��رار التحالف م��ع القوات األميركي��ة، الذي كان 
ميك��ن النظ��ر إلي��ه بوصف��ه تفريط��اً في صل��ب مقومات 

العقيدة اإلسالمية.
والي��وم، يعيش »آي��ات الله« الس��عوديون مرحلة 
الغ��روب والوهن؛ فمن��ذ أحداث 11 أيل��ول 2001، بدأت 
مؤسس��ة احلكم الس��عودية ف��ي التخلص من مؤسس��ة 
»اآلي��ات«، والتضحي��ة بها وتقدميه��ا قرباناً الس��تمرار 
العالق��ة م��ع الوالي��ات املتح��دة، الت��ي وجه��ت أصابع 
االتهام إل��ى األيديولوجيا الوهابية ومؤسس��ة »اآليات« 

السعوديني، بوصفها احملرك الرئيس للعداء للغرب.
ول��ي العه��د الس��عودي محم��د ب��ن س��لمان أش��ار 
-قب��ل عدة ش��هور- إل��ى أن بالده عانت -خ��الل العقود 
املاضية- من س��يطرة م��ا وصفها ب�»املذاه��ب الصارمة 
الت��ي حكمت املجتم��ع«، مؤكداً عزمه عل��ى محاربة هذه 
األف��كار والقض��اء عليها وميك��ن النظر إليه��ا وفهمها في 
س��ياق ما صرح به الس��فير اإلماراتي بواشنطن يوسف 
العتيب��ة، الذي ق��ال إن »ما تريده اإلمارات والس��عودية 
واألردن ومص��ر والبحرين ه��و حكوم��ات علمانية«، أي 

بدون سلطة ونفوذ »آيات الله«.
وال ب��ّد هنا م��ن اإلش��ارة إل��ى أن مصطلح اإلس��الم 
السياسي – الذي أطلقه الغرب واستخدمه - هو مصطلح 
سياس��ي وإعالمي، لتوصي��ف حركات تغيير سياس��ية 
تؤمن باإلس��الم باعتباره »نظاماً سياسياً للحكم«. لكنه 
جتنب وصف التحالف الديني الس��لطوي في السعودية 
ب�»اإلسالم السياسي«، حيث يتبادر للمرء -ألول وهلة- 
أن املقصود باإلس��الم السياسي هو اس��تخدام الدين في 
احلكم ألغراض سياس��ية بحتة، وهذا بالضبط ما حدث 

في السعودية؛ وفق توصيف ابن خلدون.
لكن الغرب تعّمد أن ُيلصق هذا التوصيف املفاهيمي 
سياس��ياً  نظام��اً  باعتب��اره  اإلس��الم  إل��ى  ينظ��ر  مب��ن 
واجتماعياً وقانونياً واقتصادياً، يصلح لبناء مؤسسات 

الدولة.
لق��د قدم��ت املؤسس��ة الديني��ة ف��ي ش��به اجلزيرة 
العربي��ة خدم��ة عظيمة في حربي اخللي��ج، مما أدى في 
النهاي��ة إلى إس��قاط النظ��ام العراقي ع��ام 2003؛ األمر 
الذي ش��كل أكبر مفاصل التحوالت التي تشهدها املنطقة 

اليوم، والتي مهدت للفوضى اخلالقة.
ول��م يس��تطع »آي��ات الل��ه« اس��تيعاب أن موقفهم 
لالس��تراتيجية  وبالتال��ي  الس��عودي،  للحك��م  الداع��م 
األميركي��ة في املنطقة؛ تطور بش��كل نوع��ي ليتمظهر في 
الدع��م األميركي للمليش��يات الش��يعية في الع��راق، ثّم 
ف��ي ظهور نس��خة مطورة م��ن تنظيم القاع��دة ممثلة في 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، ال��ذي يظهر صورة اإلس��الم 
التي يريدها الغرب، األمر الذي يوفر مسّوغات ومبررات 

أخالقية لضربه.
وقد استمر توظيف املؤسسة 
الدينية الس��عودية واس��تخدامها 
ضد تركي��ا، التي حتمل مش��روعاً 
الع��رب  يعتب��ر  حضاري��اً  ُس��نياً 
ش��ركاء ف��ي املنطق��ة ال خصوم��اً؛ 
وبالتالي فإن هذا التوظيف يفّوت 
الفرص��ة عل��ى تأس��يس التاريخ 
املش��ترك ملستقبل تعاون قد يرقى 
االحت��اد  جترب��ة  مس��توى  إل��ى 

األوروبي.{

بقلم: ياسر محجوب احلسني

هل انتهت ثورة الجيل العربي الحالي؟
بقلم: غازي دحمان 

كيف حصل ذلك؟ س��ؤال من الس��هل اإلجابة عنه ملعرفة سبب هزمية الثورة في العالم العربي، 
فاألحداث لم تخف نفس��ها، وتكالبت الدولة العميقة، مبا تعنيه من مراكز فس��اد، والقوى املافياوية 
اإلجرامي��ة، املمثل��ة بأجهزة املخابرات وبع��ض الفرق واأللوية، م��ع القوى الدولي��ة واإلقليمية ذات 

املصلحة في عدم حصول حتوالت في العالم العربي وحرفها باجتاهات أخرى.
مل��اذا حص��ل ذلك؟ هذا ه��و امللعب الذي يجب أن جت��ري فيه خيول أفكارنا، لي��س فقط لإلجابة 
ع��ن س��ؤال ملاذا انهزمت الث��ورات العربي��ة، وإمنا إليجاد صيغ��ة نحفظ من خاللها بع��ض التوازن 
للمجتمع��ات العربية؛ اخلارجة من أتون حرب وجودية طاحنة ش��نتها عليها القوى س��الفة الذكر، 
وترغب في دفع املجتمعات العربية إلى أس��فل نقطة للضعف البش��ري، حت��ى ال تقوم لها قائمة إلى 

عقود مديدة؛ كي ال تعكر مزاج األنظمة احلاكمة وساللتها في السلطة.
ق��د يقول أحده��م، إن من الظلم أن نطل��ب من الناس املنهكني واملس��حوقني إع��ادة إنتاج الثورة 
من جديد، وهم ما زالوا ميس��حون الدم��اء على وجوههم، وما زالت عائ��الت كثيرة لم تعرف مصائر 
أوالده��ا، وم��ا زالوا لم يتعافوا بعد من اجلوع الذي حطم أحش��اءهم وكرامتهم. ثم إن ش��ريط تخلي 
العالم عنهم وتركهم للموت يفترس��هم؛ ما زال لم يعبر على شاشة احلدث بعد، فكيف نطلب منهم ما 

ال يستيطعون فعله في ظروفهم احلالية وواقعهم املأساوي؟!
رغ��م صحة هذا املنطق الظاهري��ة، إال أنه يطوي عن قصد حقائق مهم��ة مقابلة، ولعل أولى تلك 
احلقائ��ق أن الثورة كما كانت عش��ّية انطالقه��ا، كذلك هي اليوم، ورمبا أكث��ر إحلاحاً.. خيار إجباري 
ومف��روض، ف��كل حلظة تهدئة أو س��كون أو تراجع، هي باملقابل عند الط��رف اآلخر تكريس للهزمية، 

وحق مكتسب يستطيع من خالله غل سكينه في قلب املهزوم بالقدر الذي يشاء هو.
احلقيق��ة الثانية، أن األنظمة التي ش��نت ثورات مضادة على ش��عوبها ليس��ت ف��ي حال أفضل، 
وه��ي منهكة وغارقة في الضعف، وقد جرى اس��تنزافها بالفعل، وانتصاراتها على ش��عوبها لم تكن 
ف��ي الغالب بفضل ق��ّوة تتميز بها، بقدر ما ه��و نتاج ظروف من خارج موازي��ن القوى الطبيعية بني 
الطرفني، إما بسبب استخدامها موارد الدولة، أو توفر آلة إعالمية هائلة لها، أو نتاج سلبية وتخاذل 

فئات ونخب، ودائماً نتيجة تدخل اخلارج لصاحلها، باملال والسالح.
احلقيقة الثالثة، رغم تعب املجتمعات العربية، إال أن محفزات الثورة ودوافعها ما زالت موجودة 
بقّوة، فإذا كانت الثورات قد انطلقت طلباً للحرية والكرامة والعدالة، فقد أضيف لتلك احلموالت مئات 
آالف القتلى ومثلهم في الس��جون، فضالً عن مس��تويات اإلفقار العالية ونسب البطالة املهولة، وهذا 
األمر ينطبق على مجتمعات س��وريا ومصر والع��راق وليبيا واليمن، وحتى ال��دول العربية األخرى 
التي ش��هدت حراكات س��لمية، وإن كانت قد جنت من القتل والتدمير، إال أنها مصابة بالفقر والبطالة 

وتنّمر الفاسدين.
إذن، حت��ى لو أراد اجليل العربي احلالي التراخي عن الث��ورة، فإن الظروف املوضوعية تدفعه 
دفعاً إليها بحكم الواقع الذي يصعب التعايش معه بل يس��تحيل، فكيف يتعايش السوري مع قاتل 
ابنه ومدّمر بيته وسارق عفشه؟ كيف يتعايش املصري مع سارق حلمه في احلرية واحلياة الكرمية 
وي��زاود علي��ه في الوطنية؛ وي��رى كل من في بّر مصر خائناً مش��كوكاً بأمره، وغير الس��خرة ال تليق 

به؟
علين��ا أن نعترف بأن اجلزء املس��لح من الثورة ه��و الذي انتهى، وانهزم أيض��اً؛ ألنه في األصل 
ط��ارئ، وألنه ملعب األنظمة، وقد أدخلونا إليه عنوة ليصلوا إل��ى هذه النتائج. ومع صعوبة العمل 
السياس��ي مع هذا النمط من األنظمة ومقاومة إغراء إسقاطها بقوة السالح، إال أن هذه التجربة يجب 
إس��قاطها م��ن أي تفكير سياس��ي ف��ي كيفية مواجه��ة أنظمة القم��ع العربية والنيل منها في س��احة 

الصراع املفتوحة.
ثم��ة مؤش��رات عديدة على أن ث��ورة اجليل العربي احلال��ي ما زالت ممكنة ومس��تمرة، رغم ألم 
اجلراح ونزفها املس��تمر. فالنقد الذاتي للهزمية ومس��بباتها أمر مبشر، كما أن استمرار حالة الرفض 
للخن��وع لألنظمة التس��لطية ورفض قبول تأهيلها وش��رعنتها؛ هو حتفظ ف��ي مواجهة الهزمية إلى 
ح��ني إعادة بناء عدة املواجهة اجلدي��دة، ولن يطول األمر كثيراً ما دام��ت ماكينة تهرؤ األنظمة تعمل 

باستمرار، وما دام جيل يبحث عن صياغة ثورية تستدرك كل أخطاء املاضي وتتجاوزها.{

تدهور صحة الحوالي والعودة بسبب اإلهمال
أورد حس��اب معتقلي الرأي 
ف��ي الس��عودية على تويت��ر، أن 
احلوال��ي  س��فر  الش��يخ  صح��ة 
والشيخ سلمان العودة متدهورة 

بسبب اإلهمال الطبي.
ف��ي  احلس��اب  وأض��اف 
تغري��دة أخرى ي��وم الثالثاء أنه 
ج��رى التأكد من تعّرض الش��يخ 
س��فر احلوال��ي وأبنائه لضغوط 
م��ن أج��ل االعت��راف ب��أن ِك�تاب 
الغربية«  واحلضارة  »املسلمون 

ليس من تأليف الشيخ، وذلك مقابل اإلفراج عنهم.
»العودة« كان س��ليماً معاف��ى، واحلوالي كان 
في مرض ش��ديد، وكالهما تدهورت صحته بسبب 

اإلهمال الطبي داخل السجن!
وأكد احلس��اب أن هذه املس��اومة في حّد ذاتها 
»جرمية حقوقية واس��تغالل س��افر ملرض الش��يخ 

وتردي صحته«.
وتعليقاً على املوضوع قال احملامي والناش��ط 
احلقوقي السعودي سلطان العبدلي إن »السلطات 
اجلمي��ع«.  أف��واه  تكمي��م  ف��ي  ترغ��ب  الس��عودية 
وأضاف في نش��رة س��ابقة، أن اعتقال الشيخ سفر 
احلوالي كان بس��بب م��ا جاء في مقدم��ة كتابه من 
ُنص��ح لألس��رة احلاكمة ف��ي الس��عودية والعلماء 

والدعاة.
كما أورد حساب معتقلي الرأي أيضاً خبراً عن 
نقل عدد من املش��ايخ املعتقلني من س��جن الذهبان 
مبدي��اً  حملاكماته��م،  متهي��داً  احلاي��ر  س��جن  إل��ى 
خشيته من محاكمتهم سراً وفق قانون اإلرهاب، ما 

ق��د يكلفهم ال محالة عقوبات بالس��جن ملدد طويلة. 
وأضاف: تأكد لنا نقل الس��لطات عدداً من املش��ايخ 
املعتقل��ني في س��جن ذهب��ان إلى »س��جن احلاير« 
متهي��داً إلج��راء محاكمات لهم، ونخش��ى كما جرت 
عادة السلطات محاكمتهم سراً وفق قانون اإلرهاب 
وإخضاعهم ألحكام بالسجن س��نوات طويلة ظلماً 

وجوراً!!
يش��ار إل��ى أن الش��يخ س��فر احلوال��ي وثالثة 
م��ن أبنائ��ه كانوا ق��د اعتقلوا في 12 مت��وز اجلاري 
بعد أيام من انتش��ار كتاب »املس��لمون واحلضارة 
الغربي��ة« املنس��وب إلى الش��يخ، وال��ذي يتضمن 
نصائح للعائلة احلاكمة وهيئة كبار العلماء املقربة 
من السلطة. فيما اعتقل الش��يخ سلمان العودة في 
أيلول 2017 مع عش��رين شخصية أخرى معظمهم 
من الدعاة، بسبب ما قيل إنها تغريدة دعا الله فيها 
أن »يؤل��ف القل��وب« بعد نبأ االتص��ال الهاتفي بني 
أمير دولة قطر الش��يخ متيم بن حمد آل ثاني وولي 

العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.{

عودة.. واحلوالي
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الذك��رى  ه��و  »الي��وم  يل��درمي:  وأض��اف  االنقالبي��ني. 
الس��نوية النتص��ار ش��عبنا، ودولتن��ا، ودميقراطيتنا، 

ويوم فخر البرملان التركي«.
وتاب��ع: »لن ينس��ى الش��عب التركي أب��داً النواب 
احملب��ني لوطنه��م الذي��ن جتمعوا ف��ي مبن��ى البرملان، 
ليل��ة احملاول��ة االنقالبية، حي��ث اتخذ ن��واب احلكومة 

واملعارضة موقفاً قوياً«.
وقال يل��درمي: »توحدنا معاً ليلة 15 متوز، في هذا 
امل��كان ال��ذي تتجلى في��ه اإلرادة الش��عبية«. وأضاف: 
»نتذكر بالرحمة والشكر شهداءنا، ونتمنى عمراً طويالً 
مثم��راً للمصاب��ني الذي��ن كان��وا مس��تعدين للتضحية 

بحياتهم من أجل شعبهم ودولته«.
إس��طنبول،  ومدين��ة  أنق��رة  العاصم��ة  وش��هدت 
منتص��ف مت��وز 2016، محاولة انقالب فاش��لة نفذتها 
عناصر مح��دودة من اجلي��ش، تتبع ملنظم��ة »غولن«، 
الدول��ة،  مفاص��ل  عل��ى  الس��يطرة  خالله��ا  حاول��وا 

ومؤسساتها األمنية واإلعالمية. 
وقوبلت احملاولة االنقالبية باحتجاجات ش��عبية 
عارم��ة في معظم املدن والوالي��ات؛ إذ توجه املواطنون 
بحش��ود غفيرة نح��و مق��ّري البرملان ورئاس��ة األركان 
إس��طنبول،  مبدين��ة  الدول��ي  واملط��ار  بالعاصم��ة، 

ومديريات األمن بعدد من املدن.
وأجب��ر املوق��ف الش��عبي آلي��ات عس��كرية كان��ت 
تنتش��ر ح��ول تلك املق��رات على االنس��حاب، ما س��اهم 
بش��كل كبير في إفش��ال املخط��ط االنقالبي ال��ذي أوقع 

250 شهيداً و2703 مصاباً.
يذك��ر أن عناصر منظمة »غولن« قام��وا منذ أعوام 
طويل��ة بالتغلغ��ل ف��ي أجه��زة الدول��ة، وال س��يما ف��ي 
الش��رطة والقضاء واجلي��ش واملؤسس��ات التعليمية؛ 
به��دف الس��يطرة على مفاص��ل الدولة، األم��ر الذي برز 

بشكل واضح من خالل احملاولة االنقالبية الفاشلة.

أردوغان: لن توقف قوة بالعالم تركيا ما دمنا نحافظ على روح 15 تموز
أك��د الرئيس رجب طيب أردوغان أنه لن تتمكن أي 
قوة في العالم من إيقاف تركيا إذا حافظنا على روح 15 
مت��وز 2016، مضيفاً أن البالد »طوت ف��ي هذا التاريخ 
صفحة االنقالبات وأثبتت للعالم نضج دميقراطيتها«.

ج��اء ذلك ف��ي كلم��ة ألقاه��ا أردوغ��ان ي��وم األحد 
أمام حش��د ضخم جتمع عند جسر »ش��هداء 15 متوز« 
)البوس��فور سابقاً( مبدينة إس��طنبول، إلحياء الذكرى 
السنوية الثانية إلحباط محاولة االنقالب التي شهدتها 

تركيا قبل عامني. 
وش��دد أردوغان على أن »النصر عل��ى االنقالبيني 
حتقق بفضل صمود ش��عبنا وشجاعة ش��هدائنا الذين 
حت��ّدوا الدباب��ات والطائرات«، وأش��ار إلى أن الش��عب 
التركي لم يس��مح ألحد بإخضاع ب��الده وجعلها تابعة 
لالس��تعماريني بأي��دي منظمة »غول��ن« اإلرهابية ليلة 

احملاولة الغاشمة.

وتاب��ع أردوغ��ان: »قلوبن��ا الي��وم تش��عر بح��زن 
عمي��ق وفخر كبير ف��ي اآلن ذاته«، مش��ّدداً على أن »كل 
من يس��تهدف أمن هذا الشعب س��يجدنا نحن وجيشنا 
وقواتن��ا األمنية أمامه«، ولفت إلى أنه »ال توجد قوة في 
العالم تستطيع َثني تركيا عن مواصلة طريقها ما دمنا 

نحافظ على روح 15 متوز«. 
وأش��ار إلى أن »املجرمني الذين شاركوا في خيانة 
ه��ذا البلد ليلة اخلامس عش��ر من مت��وز، وأطلقوا النار 

على شعبنا، يخضعون اليوم ألشد العقوبات«.
وأردف: »ال ش��ك ف��ي أن النص��ر ال ُيق��ّدم بطبق من 
ذه��ب، وال ُتنصب راية الفتح في أعلى البرج بس��هولة، 
وال يتحقق أي جناح دون دفع الثمن، وكل نصر حققناه 
على م��دى تاريخنا وراءه تضحيات وعزمية وش��جاع 

وفطنة«.
وأّكد أيضاً أن تاريخ 15 متوز »ميثل قيامة الشعب 

الترك��ي ونهوضه وانتفاضته من جدي��د ضد الهجمات 
الرامية للنيل م��ن إرادته، وهو عنوان نضال دميقراطي 

كبير مطرز بأحرف من ذهب في التاريخ اإلنساني«. 
وب��نّي أن تركيا اتخذت ف��ي اآلونة األخيرة خطوات 
مهمة س��تخلصها من الوصايا بالكامل، وتفسح املجال 
أم��ام الدميقراطية، في إش��ارة إلى االنتق��ال من النظام 

البرملاني إلى نظام احلكم الرئاسي.
وأض��اف: »قطعن��ا أذرع األخطب��وط ال��ذي رع��اه 
امللعون املقيم في بنسلفانيا )غولن( بسرّية مطلقة عبر 
التقي��ة والكذب واحليل واخل��دع، وفككنا خالل العامني 
األخيري��ن تكتالت��ه إلى حد كبي��ر، داخل الدول��ة وعالم 
األعم��ال والبيروقراطي��ة والتجارة واإلع��الم واملجتمع 

املدني«. 
وتأت��ي فعالي��ة الي��وم أم��ام »جس��ر ش��هداء 15 
مت��وز«، ال��ذي يربط بني ش��طري إس��طنبول، الذي قام 
اجلن��ود االنقالبيون، إبان احملاول��ة االنقالبية، بإغالقه 
عب��ر دباباته��م، والحق��اً احتش��د املواطن��ون علي��ه في 
مواجهتهم وارتقى عدد منهم ش��هداء خالل ذلك، وهو ما 

جعل له رمزية كبيرة.
إس��طنبول،  ومدين��ة  أنق��رة  العاصم��ة  وش��هدت 
منتص��ف مت��وز 2016، محاولة انقالب فاش��لة نفذتها 
عناصر مح��دودة من اجلي��ش، تتبع ملنظم��ة »غولن«، 
الدول��ة،  مفاص��ل  عل��ى  الس��يطرة  خالله��ا  حاول��وا 

ومؤسساتها األمنية واإلعالمية.  
وقوبلت احملاولة االنقالبية باحتجاجات ش��عبية 
عارم��ة في معظم املدن والوالي��ات؛ إذ توجه املواطنون 
بحش��ود غفيرة نح��و مق��ّري البرملان ورئاس��ة األركان 
إس��طنبول،  مبدين��ة  الدول��ي  واملط��ار  بالعاصم��ة، 

ومديريات األمن بعدد من املدن. 
وأجب��ر املوق��ف الش��عبي آلي��ات عس��كرية كان��ت 
تنتش��ر ح��ول تلك املق��رات على االنس��حاب، ما س��اهم 
بش��كل كبير في إفش��ال املخط��ط االنقالبي ال��ذي أوقع 

250 شهيًدا و2703 مصاباً. 
يلدرمي: في 15 متوز
 قدمنا مثاالً يحتذى

قال رئيس البرملان التركي بن علي يلدرمي »في 15 
مت��وز قدمنا للعالم بأس��ره مثاالً يحتذى ف��ي الصمود، 

وهذا الكفاح تكلل بالنجاح بقيادة الرئيس أردوغان«.
ج��اء ذل��ك في كلم��ة ليلدرمي ي��وم األح��د، بافتتاح 
معرض في مقر البرمل��ان، يتضمن صوراً لليلة احملاولة 
االنقالبي��ة الفاش��لة التي ش��هدتها تركيا ف��ي 15 متوز 
2016، وتع��رض في��ه العربات التي س��حقتها دبابات 

مآذن 
تركيا 
تصدح 

بالصلوات

صدح��ت م��آذن تركيا، ليل��ة األح��د - االثنني، بالصل��وات على 
النب��ي محم��د صلى الل��ه عليه وس��لم في الذك��رى الثانية إلفش��ال 

احملاولة االنقالبية صيف 2016.
وعل��ت أص��وات الصل��وات على النبي م��ن مآذن نح��و 90 ألف 
مس��جد بتركيا، ف��ي متام الس��اعة الواحدة فج��راً بالتوقيت احمللي 
للب��الد، وهو نف��س التوقي��ت الذي قامت فيه مس��اجد الب��الد برفع 
األذان والصلوات على النبي ليلة احملاولة االنقالبية الفاش��لة )ليلة 
15-16 متوز 2016(. ومن بني املساجد الشهيرة، التي شاركت في 
رفع الصلوات على النبي في مدينة إس��طنبول، »مس��جد الس��لطان 
أحمد«، و»مس��جد السليمانية«، و»مس��جد الفاحت«، و»مسجد شاه 

زاده«، و»مسجد السلطان أيوب«.{

احترامه���م رئي���س مص���ر املنتخب، أيًا كان اس���مه، بصفت���ه القائد 
األعلى للقوات املسلحة. وقال نائب رئيس احلزب، عصام سلطان، 
إن »القادة ش���ّددوا على أن اجليش لن يخوض أية معارك سياس���ية 
بالنيابة عن فصيل سياس���ي، خاصة إذا كان هذا الفصيل ليس له 
وج���ود في الش���ارع املص���ري«. وأوضح س���لطان »أن احلزب مطمئن 
إل���ى أن قي���ادات اجليش لن تنخ���دع مبقاالت مدح مدبرة، أو نش���ر 
فيديوهات اس���تعطاف الس���تمالة اجليش لتغيير قراره، مؤكدًا أن 
الق���وات املس���لحة عازمة منذ البداية على ع���دم العودة إلى احلياة 

السياسية«
أخي���رًا، ليس من املروءة في ش���يء، أن تختبئ خلف الس���واتر، 
وتأت���ي بف���أر تدهنه بالكيروس���ني وتش���عل في���ه الن���ار، وتطلقه في 
مخازن التاريخ القريب جدًا، لتشتعل حرائق اإلدانة ملن ال ميلكون 
ح���ق الرد. كما أن من الس���ذاجة أن يتخّيل أحٌد أنه س���يحصل من 
العس���كري الالح���ق عل���ى أفض���ل مما حص���ل عليه من العس���كري 
الس���ابق، فمن يفعل ذلك إما غبّي أو سمسار في جمعية »أي بيادة 

في رغيف« املنبثقة من الشركة القابضة لالصطفاف الوهمي.{

ه���ذه احلال���ة املوس���مّية م���ن الهذي���ان السياس���ي، والصفاق���ة 
الوقح���ة ض���د الرئي���س األس���ير محمد مرس���ي، ليس���ت غريبة وال 
جدي���دة، إذ تندل���ع ف���ي مثل هذا الوق���ت من كل عام، في ما يش���به 

أعراض تغّير الفصول على بعض املرضى النفسيني.
لك���ن جديد ه���ذا العام أنه���ا تتخذ طابع���ًا أكثر خّس���ًة ونذالًة 
م���ن أط���راٍف يختبئون خلف وجوه جديدة مم���ن ألقت بهم حافلة 
االنقالب العسكري على شواطئ املتوسط، فعبروا إلى الشمال، أو 
ميكن���ك الق���ول إنه مت ابتعاثهم إلى ش���مال املتوس���ط، في مهمات 
مح���ّددة. تأتي هيس���تيريا إقصاء املقص���ي وإبادة املب���اد، هذه املرة، 
اس���تجابة لوه���ٍم جديٍد زرعته الس���لطات في مصر، يق���ول إن ثمة 
تغيي���رًا داخلي���ًا وش���يكًا ف���ي منظوم���ة احلك���م العس���كري، بحي���ث 
يختف���ي اجلن���رال ويأت���ي جن���رال آخ���ر، وبالتالي تنش���ط جماعة 
متعاطي األوهام في القيام بأدوار استباقيٍة لتنظيف التربة حتت 

أقدام العسكري القادم.
وإمعان���ًا ف���ي احلبك���ة، ال ب���أس من إضاف���ة عناصر أكث���ر إثارًة 
تضفي أجواًء تش���به م���ا يكتنف موضوع صفقة الق���رن اإلقليمية، 
فتش���تعل الثرثرة عن صفقة قادمة بني اإلخوان والعسكر، إليجاد 
مسّوغ للوثة النهش واخلمش في أناٍس مبتلعني في عتمة الزنازين 
من���ذ خم���س س���نوات، وتتج���ّدد معزوف���ات االفت���راءات واألكاذيب، 
املنس���وبة إلى مصادر خفّية بحق الرئيس محمد مرس���ي، واتهامه 

مرة باالستبداد في احلكم، ومّرات بالضعف واخلضوع للعسكر.

هنا، ال بّد من االعتراف بقدرات سلطات عبد الفتاح السيسي 
عل���ى اللعب ب���كل اخليوط، وكل األط���راف، لتتأج���ج »العركة« بني 
املهزوم���ني، وي���زداد الس���باق الوهم���ي س���خونًة ب���ني مجموع���ة من 
املصابني بالكساح السياسي، فاقدي القدرة على فعل أي شيء، إال 

النبش في احلواديت، دون دليٍل واحد على صحتها.
وم���ن ه���ذه احلوادي���ت واح���دة جت���ري عل���ى ألس���نة مختلفة، 
مؤّداه���ا أن الرئي���س مرس���ي، وجماع���ة اإلخ���وان، كان���وا مطمئنني 
إلى أن اجلنرال عبد الفتاح السيس���ي في جيبهم، وتبدأ الس���ردّية 
بعبارة »س���معتها منهم بنفسي في مقّر احلكم«، حتى يخّيل إليك 
أنها كانت بندًا ثابتًا في مراس���م اس���تقبال أي عابر س���بيل يذهب 
لزيارته���م، وقبل أن يس���ألوك عن مش���روبك املفض���ل، يرحبون بك 

قائلني »السيسي في جيبنا«.
والثاب���ت تاريخي���ًا أن ه���ذه العبارة أول ما ت���رّددت لم تكن على 
ألسنة اإلخوان، كما لم يكن ناقلو رسالة الطمأنة إلى قصر احلكم، 
قب���ل االنقالب بأس���ابيع من اإلخ���وان، مع الوضع ف���ي االعتبار أن 

ناقل اخلدعة، بحسن نّية، ليس مبخادع.
وف���ي ذل���ك، تق���رأ على موقع ح���زب الوس���ط، مث���اًل، نقاًل عن 
موق���ع »الي���وم الس���ابع« بتاري���خ 12 أي���ار 2013 أن ثالث���ي القي���ادة 
العليا اجتمع مع قادة القوات املس���لحة الذين أّكدوا لوفد احلزب، 

»صفقة القرن« هل تشمل الرئيس مرسي؟
بقلم: وائل قنديل
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هل دخل حوار »العدالة والتنمية« المغربي إلى النفق المسدود؟
رمب��ا كان من س��وء املوافق��ات أن ارتبطت والية 
الدكتور سعد الدين العثماني في أمانة حزب العدالة 
والتنمي��ة بإج��راء ح��وار داخل��ي لتصحي��ح متوقع 
احل��زب وخط��ه وحتدي��د بوصلت��ه السياس��ية ف��ي 
املغرب. فعقب انتخابات 2007، التي حقق فيها حزب 
العدالة والتنمية تقدماً بطيئاً؛ ُوسم بكونه »انتصاراً 
بطعم الهزمي��ة«، طالب برملان احل��زب بإجراء حوار 
داخلي، يعي��د صياغة هوية احلزب وخطه ومتوقعه 
السياس��ي، فأثمر احل��وار بلورة »أطروح��ة النضال 
الدميقراط��ي«، وتغيير قي��ادة احل��زب وصعود عبد 
اإلله بنكيران أميناً عاماً له، وذلك في املؤمتر السادس 
س��نة 2008. ومباش��رة بعد انتخاب الدكتور س��عد 
الدي��ن العثمان��ي أميناً عاماً للحزب ف��ي كانون األول 
2017، ف��ي مؤمت��ر ع��رف تباين��اً كبيراً ب��ني مكونني 
ف��ي احل��زب، أعي��دت الك��ّرة، ومت��ت املطالب��ة بفتح 
حوار داخلي لتقييم مس��ار تشكيل احلكومة، واخلط 
السياس��ي الذي تبنت��ه القيادة اجلدي��دة عقب إعفاء 

بنكيران من مسؤوليته كرئيس حكومة معني.
ث��م ما لبث��ت األمانة العام��ة للح��زب، أن أقدمت 
على قرار شبه متوازن بتشكيل جلنة ضمن فعاليات 
املكون��ني املتباين��ني داخل احلزب، لتنطل��ق فعاليات 
ه��ذا احل��وار ب��أول جول��ة عق��دت مبنتج��ع ضاي��ة 
الرومي في اخلميس��ات نهاية شهر حزيران املاضي، 
خصصت ملناقشة السياق الدولي واإلقليمي وأثرهما 
على املس��ار الدميقراط��ي في املغرب وعل��ى األحزاب 
ذات املرجعية اإلس��المية، ومس��ار احلزب في الفترة 
املش��مولة بالتقيي��م، أي م��ن 2011 إل��ى 2018، ث��م 
مناقش��ة النس��ق السياس��ي املغرب��ي ب��ني الثواب��ت 

واملتغيرات.
أول التحدي��ات التي واجهها هذا احلوار الداخلي 
غياب ش��خصية األمني العام الس��ابق للحزب، الذي 
ب��ّرر موقفه بأن كالمه ف��ي هذه املرحل��ة صعب، وأن 
قيادة احلزب ال تتحمله سياسياً، وسبق لها أن هددت 
باالستقالة في حالة استمر بنكيران في الكالم، وذلك 

عق��ب تصريحاته ف��ي مؤمتر الش��بيبة، إذ صرح بأن 
وزراء احلزب سيحزمون حقائبهم لو استمر بنكيران 

في الكالم.
ثان��ي ه��ذه التحدي��ات، متحور ح��ول توصيات 
ومخرجات اجلولة األولى التي تعّد مدخالً تأسيس��ياً 
مل��ا بعدها من اجلوالت اخلمس. إذ بدت جولة احلوار 
أش��به م��ا تك��ون بتمري��ن نفس��ي وبيداغوج��ي على 
االستماع، أكثر مما كانت حواراً باملعنى الذي يفضي 
إلى قواس��م مش��تركة. ولعل هذا بالتحدي��د ما جعل 
قي��ادة احل��زب في اجلول��ة املذك��ورة تخت��ار تأجيل 
قضي��ة توصي��ات اجلول��ة إل��ى مراح��ل قادم��ة غير 
معلومة، بحكم االختالف حول آلية صياغتها ورفعها 
والنظ��ر فيها، فضالً ع��ن اجلهة الت��ي متلك صالحية 
احلس��م في توجيه اخلالصات ذات االرتباط باخلط 

السياسي.
لك��ن التح��دي األكب��ر ال��ذي واجه احل��وار، وهو 
ال��ذي ينتظر أن يك��ون مؤثراً على مجريات��ه القادمة، 
هو سياس��ة النش��ر والتغطية اإلعالمية التي واكبت 
ع��روض وتعقيب��ات املتداخل��ني. فعل��ى الرغ��م م��ن 
إنش��اء بواب��ة إلكتروني��ة خاصة باحل��وار الداخلي، 
وعلى الرغ��م من اجتاه اخلط التحري��ري في البوابة 
وموق��ع احلزب لنش��ر املداخالت كامل��ة، وهو ما لقي 
استحس��اناً م��ن قب��ل جمي��ع مكونات احل��زب، إال أن 
هذه السياس��ة سرعان ما ارتبكت، بسبب عدم وجود 
ضابط يؤطرها في نش��ر التعقيبات، وذلك بسبب أن 
بع��ض أصحابها يحملون الصفة الوزارية، وبس��بب 
نش��ر موقع احلزب مقطع فيديو مجت��زأ لتعقيب أحد 
قيادات احل��زب حول امللكي��ة في املغ��رب؛ أخرج من 
س��ياقه، ومت توظيفه إعالمياً بش��كل مكث��ف للوقيعة 
ب��ني هذا القيادي واملؤسس��ة امللكية، األم��ر الذي دفع 

ه��ذا القي��ادي إلى رفع طل��ب حتقيق في نش��ر املقطع 
إلى األمانة العامة للحزب، وترتيب اجلزاء القانوني، 
وش��كلت عل��ى عج��ل، قب��ل انط��الق اجلول��ة الثانية 
للحوار، جلنة حتقيق برئاسة األمني العام وعضوية 
رئيسي الفريق مبجلس النواب ومجلس املستشارين 

وأحد فعاليات احلزب القانونية، للنظر في الطلب.
قيادة احلزب، س��عياً الحتواء املوقف، حذفت كل 
الع��روض والتعقيب��ات التي مت نش��رها م��ن موقعها 
وم��ن بواب��ة احل��وار، وقررت إحل��اق ثالث��ة قياديني 
باألمان��ة العام��ة، م��ن بينه��م أح��د قيادي��ي احلزب 
املعروفني بشدة اختالفهم مع تدبير القيادة احلالية، 
كم��ا قررت تعيني مس��ؤول جدي��د على قس��م اإلعالم 
والنش��ر باحلزب؛ بعد االس��تقالة غي��ر املعلنة لنائب 

األمني العام من هذه املسؤولية.
عملياً، بس��بب غي��اب مخرجات اجلول��ة األولى 
للح��وار الداخلي، وبس��بب تداعيات ارتباك سياس��ة 
النشر والتغطية اإلعالمية، التي نتج منها رهن جولة 
احلوار الثانية بنتائج التحقيق، يصعب التنبؤ باملآل، 
حت��ى لو جنحت القيادة وبش��كل س��ريع ف��ي إخراج 
نتائ��ج التحقي��ق، واتخاذ م��ا يلزم ضد اجله��ة التي 
أس��اءت إلى القيادي ف��ي احلزب عب��د العالي حامي 
الدين؛ إذ الظاهر أن التحقيق في طريقة إخراج اجلزء 
من املقتط��ع الفيديو، لن يتحرى فق��ط فرضية اخلطأ 
التقن��ي، أو اخلطأ العفوي، وإمنا م��ن املمكن أيضاً أن 
يضع ب��ني يدي��ه فرضية العم��ل املتعمد م��ن الداخل 

بقصد الوقيعة السياسية أو االنتقام السياسي.
وعلى العموم، فس��يناريوهات احل��وار الداخلي 
ال ت��زال مفتوح��ة، بغ��ض النظر عن األفق السياس��ي 
الذي ميكن أن تبلغه. فمن املمكن أن تستأنف اجلولة 
الثانية في وقتها هذا الش��هر، ظهرت نتائج التحقيق 
أو ل��م تظهر، وفي حال��ة اإلصرار عل��ى التوقيت دون 
ظهور نتائ��ج التحقيق، فإن عالمات اس��تفهام كثيرة 
ستبقى معلقة على مستقبله، وإال فالراجح واألنسب 
للتقدي��ر تأجي��ل اجلولة الثاني��ة للح��وار، ريثما يتم 
تهدئة الداخل، واالنتهاء بش��كل كام��ل من التداعيات 
واكب��ت  الت��ي  املرتبك��ة  النش��ر  لسياس��ة  الس��لبية 
فعاليات احل��وار، والدخول للح��وار بنفس مختلف، 

غير مشحون بتداعيات اجلولة األولى.{

بقلم: بالل التليدي 

املطل��ة على امليدان ...أنظر إلى الدخان املتصاعد من كل مكان.. حتى 
املس��جد احملترق اللي كنت أصلي فيه اجلمعة دامياً.. ومتعت نظري 
باخلراب الذي أحدثته القوات في املعتصمني.. وقلت: أدخل بقى آخد 
ش��اور دافي وأنام ليلة سعيدة ما فيهاش ال هتافات وال ميكروفونات 
وال ش��ماريخ وال تهجد وال دعاء وال أذكار الصباح.. اللي صّدعونا بها 
عل��ى مدار ش��هرين.. حملت وأنا ف��ي البلكونة مدّرع��ة جيش وجرافة 
واقف��ني في ركن أمام املس��جد... وحولهم مجموع��ة من ضباط قوات 
اإلقتح��ام..  باي��ن عليه��م اإلجه��اد من ط��ول الي��وم وكث��رة العناء.. 
قلت إلبن��ي: خذ فلوس من مكتبي وإنزل بس��رعة إش��تر كرتونة مّيه 
وكرتون��ة عصير وإّديها للضباط الل��ي واقفني هناك دول. ونزل إبني 
بس��رعة وهو فرحان.... أخ��د كرتونة مّيه على كتف��ه.. وعلى الكتف 
التاني كرتونة عصير، وعدى الش��ارع باجت��اه الضباط.. وأنا واقف 
ف��ي البلكونة أنظر إليهم في إنتظار أن يرف��ع لى أحدهم يده بالتحية 
والتقدير.. وفعالً ....... في سرعة البرق.. رفع أحدهم إيده... لكن لم 
تك��ن لي.. ولم تك��ن بالتحية والتقدير كما توقع��ت... رفع يده ووجه 
الس��الح في إجتاه )ابن��ي( اللي رايح لهم باملّي��ه والعصير، وضغط 
الزناد... ورأيت الرصاصة 
تخرج من راسه من اخللف 
ومعها جزء م��ن )مّخه(... 
فقط..  وساعتها  ساعتها.. 
عرف��ت أد إي��ه كن��ا ش��عب 
عرف��ت  )مس��تحمر!!( 
وم��ني  )اإلره��اب(،  م��ني 
)أصحاب املصالح(، ومني 
األجن��دات(..  )أصح��اب 
ومن يومه��ا.. وآلخر نفس 
م��ش  حيات��ي......  ف��ي 
هيفوتني وقفة وال مس��يرة 
وال فعالي��ة..... لعلي أكّفر 
عن ذنبي.. فأنا اللي )قتلت 

ابني بإيدي(.
وتنشّل األيادي!!{

كن��ت م��ن أش��د احلانق��ني عل��ى اإلخ��وان املس��لمني، ووددت لو 
أمس��كت رشاش��اً ووقفت ف��ي بلكونتي املطل��ة على مي��دان »رابعة« 
وحص��دت املعتصمني كلهم في امليدان، على ما س��ببوه لنا من إزعاج 
ف��ي أرقى مناطق القاهرة وأكثرها هدوءاً وجماالً. طوال ش��هرين  كان 
كل ي��وم ميّر نقول: مت��ى اجليش يخلصنا منه��م... ويرجع لنا هدوء 
ونظ��ام ونظافة املي��دان كما تعودن��اه دائماً!! كثير غيري من س��كان 
املنطق��ة كان��وا مثل��ي.. ولألمانة كثي��رون غيرنا كان��وا على اجلانب 
اآلخ��ر يقولون لنا: دول أصحاب األجر.. دول أهل الرباط.. دول بتوع 
قال الله وقال الرس��ول.. دول أهل اإلميان والقرآن.. دول أهل التهجد 
والقي��ام.. دول أعم��دة األرض.. صحيح إنهم ضايقونا ش��وّية.. لكن 
كلن��ا يقني أنه��م بيعملوا ده علش��ان بلدن��ا تتحرر من حكم العس��كر 
...علش��ان والدنا يقدروا يرفعوا راس��هم ويتمتع��وا بحريتهم ويبنوا 
بلده��م.... بدون ما يكون عل��ى راس كل واحد منه��م )بّيادة(، ووراء 
كل واحد منه��م )مخبر( يحصي عليه أنفاس��ه!!!! دول اللى بيدفعوا 
ضريب��ة حرية البل��د ورفعتها من دمه��م وش��بابهم ووقتهم ودخلهم 
وراحته��م... وإحن��ا مش قادري��ن نصبر حتى على ش��وّية زحمة في 
املي��دان.. دول اللي بيعملوا... وأحنا اللي: ال بنعمل.. وال حتى بنقول 
للي بيعمل: كتر خي��رك!! إحنا اللي ال مروءة وال نخوة.. وماعندناش 

إنصاف!!
في التفويض: نزلت ووقعت للسيس��ي.. رقصت معاهم يوم 30 
/ 6 ف��ي ميدان التحري��ر... وعملت مداخالت عل��ى التلفزيون وقلت: 
نحن سكان رابعة نريد من اجليش إخالء امليدان... وغنيت مع غيرى 
بلس��اني وعلى كاس��يت س��يارتي )تس��لم األيادي(.. وملا املخابرات 
احلربي��ة قالت لي تطلع على التلفزيون وتتكلم باس��م س��كان رابعة 
وتستغيث باجليش لفض االعتصام: وافقت، وكنت في قمة السعادة 
لكني كنت عارف من جوايا: إني مش بأمثل كل س��كان رابعة... كنت 
ع��ارف إنه ناس كتير من رابعة له��م رأي تاني!!!! ملا املخابرات قالت 
ل��ي: جتمع ش��وّية م��ن س��كان رابعة، وجني��ب كام أل��ف مجند بزي 
مدن��ي.. وتتظاهروا أمام ن��ادي )الزهور( وتطالب��وا )بفض امليدان( 
وافق��ت مع يقينى إن ده كله )إش��تغالة مخاب��رات(، لكني كنت عايز 

أخلص.
 وفي ي��وم 2013/8/14م ، ملا املخاب��رات احلربية اتصلت بي 
وقال��وا ل��ي هنفض املي��دان النه��اردة.. عايزين كام واحد من س��كان 
رابع��ة يكونوا حاضري��ن مع القوات )ل��زوم التصوي��ر( وقت عملية 

الف��ض.. وما تخافوش.. تأمينكم مس��ؤوليتنا.. وافقت فوراً... وكنت 
في قمة السعادة... وأخذت )أحمد( إبني الوحيد... طالب الهندسة.. 
إبن التس��عة عش��ر... اللي قدرت أماله حقد وبغض وكره لإلخوان.. 
وأفهمه أنهم عم��الء وخونة.. وأصحاب أجن��دات خاصة ومصالح.. 
وض��د مصلحة البل��د!! واتصلت كل من أعرفه من أه��ل رابعة للنزول 
معانا.. وفي اليوم ده: فضلت مع قوات اإلقتحام... من أول رصاصة 
حّية في قلب شهيد... آلخر جثة مت حرقها في املستشفي امليداني..... 
ش��هدت عملي��ات اإلب��ادة اجلماعي��ة والتطهي��ر العرقي... ش��اهدت 
عملي��ات التخريب واحلرق والس��لب والنهب الل��ي أباحوه للجنود.. 
ش��اهدت اجلرافات وهي جت��رف احلط��ام والهدم وآث��ار التخريب.. 
وجت��رف معها اجلث��ث... وتلقى في قالبات اجلي��ش اللي بتحمل كل 
هذا ملقلب مخلفات اجليش بطريق السويس.. شاهدت املمرات اآلمنة 
الل��ي زعموا توفيرها ، وش��اهدت القناصة الل��ي بيقنصوا اخلارجني 
من هذه املمرات واللي بيعدى بتكون في إنتظاره عربيات الترحيالت 
وقوات الش��رطة العتقاله.. ش��اهدت الضابط وهو )يبول( على جثة 
ش��هيد!! وس��معت زميله وهو ينظر إليه وهو يضحك ويقول: كده ما 

فيش داعي جنيب املطافي ياباشا!! حضرتك قمت بالالزم.
ومل��ا خلص��ت الليلة دي... وانته��ى الفض.. وقفت ف��ي بلكونتى 

مشاهدات عاصم الشافعي.. من سكان ميدان رابعة
بقلم: وائل قنديل

قياةة حزب العدالة املغربي
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التمس��ك بدس��تور الطائ��ف، ف��ي م��ا يتعل��ق بحص��ر 
صالحية تشكيل احلكومة برئيسها، وحتديداً تسمية 

نائب الرئيس.

رأى رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلسالمية 
د. بس��ام حم��ود، أن التناف��س بني القوى السياس��ية 
ح��ول احلص��ص الوزارية هو الس��بب الظاهر لتأخير 

تشكيل احلكومة.
وحول ما يش��اع عن ضغوط��ات خارجية تؤخر 
تش��كيل احلكومة، اعتبر حم��ود أن تبيان ذلك مرهون 
بتذلي��ل العقب��ات الداخلي��ة وتواضع الق��وى احمللية 
ف��ي طلباتها. ورأى حمود في حديث ل�»إذاعة الفجر«، 
أن الواق��ع اللبنان��ي ال يحتمل أي ف��رض حلكومة غير 

توافقية. 
وأك��د حم��ود أن م��ن ح��ق كل القوى السياس��ية 
الوازن��ة والفاعل��ة، املمثلة في البرمل��ان أو غير املمثلة 
ف��ي البرمل��ان، أن تتمثل ف��ي مجلس ال��وزراء. واعتبر 
حم��ود أن حصر التمثيل الس��ني في مجل��س الوزراء 
بطرف سياس��ي واحد أمر خاطئ. وش��دد حمود على 

د. حمود: الواقع اللبناني
ال يحتمل تأخير تأليف الحكومة

أنشطة

مث��ل احلنيفية أتباع مل��ة النبي إبراهيم، ذك��ر في القرآن: 
أَْن��ا إِلِْبَراِهي��َم َمَكاَن اْلَبْيِت أَْن اَل ُتْش��ِرْك ِبي َش��ْيًئا  <َوإِْذ َبَوّ
��ُجوِد>، وأن  ِع الُسّ اِئِف��نَي َواْلَقاِئِمنَي َوالُرَّكّ ��ْر َبْيِتَي ِللَطّ َوَطِهّ
الناس كانو يؤدونها أيام النبي إبراهيم ومن بعده، لكنهم 
خالف��وا بعض مناس��ك احل��ج وابتدعوا فيه��ا، وذلك حني 
ظه��رت الوثني��ة وعبادة األصن��ام في اجلزي��رة العربية. 
وق��د قام النبي باحل��ج مرة واحدة فقط ه��ي حجة الوداع 
في العام العاش��ر للهجرة، وفيها قام النبي بعمل مناس��ك 
احلج الصحيح��ة، وقال: »خذوا عني مناس��ككم«،  وألقى 
النب��ي خطبته الش��هيرة الت��ي أمت فيها قواعد وأساس��ات 

الدين اإلسالمي.
فرض احلج في الس��نة التاسعة للهجرة، ويجب على 
املسلم أن يحج مرة واحدة في عمره،  فإذا حج املسلم بعد 
ذلك مرة أو مرات كان ذلك تطوعاً منه، فقد روى أبو هريرة 
أن النب��ي صلى الله عليه وس��لم قال: »يا أيه��ا الناس، قد 
ف��رض عليكم احل��ج فحجوا«. فق��ال رجل م��ن الصحابة: 
»أيجب احلج علينا كل عام مرة يا رس��ول الله؟«، فس��كت 
النب��ي، فأع��اد الرج��ل س��ؤاله مرت��ني، فق��ال النب��ي: »لو 
قل��ت نعم لوجب��ت، وما اس��تطعتم«، ثم ق��ال: »ذروني ما 

تركتكم«. 
شروط احلج خمسة: الشرط األول اإلسالم مبعنى أنه 
ال يجوز لغير املس��لمني أداء مناس��ك احلج. الشرط الثاني 
العقل فال حج على مجنون حتى يشفى من مرضه. الشرط 
الثال��ث البلوغ، فال يجب احلج عل��ى الصبي حتى يحتلم. 
الش��رط الرابع ه��و احلرية ف��ال يجب احلج عل��ى اململوك 
حتى يعتق. أما الش��رط اخلامس فهو االستطاعة، مبعنى 

ان احلج يجب على كل شخص مسلم قادر ومستطيع.{

هو حج املس��لمني إلى مدينة مكة في موس��م محدد من 
كل ع��ام، وله ش��عائر معينة تس��مى مناس��ك احل��ج، وهو 
واج��ب ملرة واحدة ف��ي العمر لكل بالغ قادر من املس��لمني. 
وهو الركن اخلامس من أركان اإلس��الم، لقول النبي محمد 
صلى الله عليه وس��لم: »بني اإلس��الم على خمس: شهادة 
أن ال إل��ه إال الل��ه وأن محم��داً رس��ول الله، وإق��ام الصالة، 
وإيتاء ال��زكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من اس��تطاع 
إليه س��بيال«، واحلج فرض عني على كل مس��لم بالغ قادر 
ِجّ َيأُْتوَك ِرَجااًل  ْن ِفي الَنّ��اِس ِباحْلَ مل��ا ذكر في القرآن: <َوأَِذّ

َوَعلَى ُكِلّ َضاِمٍر َيأِْتنَي ِمْن ُكِلّ َفٍجّ َعِميق>.

تبدأ مناس��ك احلج في الثامن من شهر ذي احلجة بأن 
يقوم احلاج باإلحرام من مواقيت احلج احملددة، ثم التوجه 
إل��ى مكة ليقوم بطواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء 
ي��وم التروية، ثم التوجه إلى جبل عرفة لقضاء يوم عرفة، 
بع��د ذلك يرمي احلاج اجلمرات ف��ي جمرة العقبة الكبرى، 
ويع��ود احلاج إلى مك��ة ليقوم بطواف اإلفاض��ة، ثم يعود 
إلى منى لقضاء أيام التش��ريق،  ويع��ود احلاج مرة أخرى 

إلى مكة ليقوم بطواف الوداع ومغادرة األماكن املقدسة.
احلج طقس عب��ادة دينية موجودة من قبل اإلس��الم،  
ويعتقد املس��لمون أنه شعيرة فرضها الله على أمم سابقة 

الحــــــّج فـــــي اإلســـــالم

أزمـــــات دون حـــلــــول
مس��اعي تأليف احلكومة تراوح مكانها دون تذلي��ل العقبات التي تواجهها حتى اليوم، 
وهي باملناس��بة داخلية في صورته��ا، وقد تكون خارجية في مضمونها وأساس��ها، ولكنها 
تلقي بثقلها على األوضاع واألزمات األخرى، وال سيما االقتصادية على وجه التحديد، وهذا 
يس��تدعي ويتطلب جّدية أكبر في مقاربة ملف التأليف، ومن كل األطراف واجلهات املعنية، 

وإال فإن النتائج ستكون كارثية على املواطن.
األزم��ة االقتصادي��ة الى مزيد من اجلمود والتفاقم. العديد من الش��ركات في البلد تتجه 
نحو خفض نفقاتها وصرف عدد من موظفيها، وصوالً الى حدود اإلقفال وإعالن اإلفالس كما 

الح في أفق بعض الشركات، وهذا بالطبع ينعكس على حركة العمل واإلنفاق والسيولة.
املؤسس��ة العام��ة لإلس��كان ق��ّررت وق��ف منح املوافق��ات على طلبات ش��راء املس��اكن 
املدعومة من املؤسس��ة، بالنظر الى توقف املصارف عن اإلس��هام في هذا املش��روع عبر منح 
القروض لطالبي ش��راء املس��اكن، وبغض النظر عن املوقف من كل هذا املش��روع ، إال أن ذلك 
يضفي نوعاً من اجلمود القاتل على س��وق العقارات في لبنان، وهو أساساً يعاني من ركود 

وبطء وجمود.
إن ذلك س��يجعل العجلة االقتصادية أكثر تعثراً، ألن اجلميع يدرك حجم ما يبثه س��وق 
العقارات من حيوية في األسواق كافة، وهذا يعني أيضاً أننا سنعاني مزيداً من اجلمود في 
احلرك��ة االقتصادي��ة، وبالتالي مزيداً م��ن األزمات التي ال نعرف ماذا س��تخلّف بعدها!! كل 
ذلك فيما املس��ؤولون عن الوضع السياس��ي واالقتصادي يتلهون بتقاسم املغامن احلكومية 

والوزارات، وال يكترثون الهتمامات الناس، وال الى مشاكلهم ومعاناتهم اليومية.
في س��ياق آخر، ب��رز خالل األيام واألس��ابيع األخي��رة حترك ملف الالجئني الس��وريني 
ال��ى لبنان من خالل احلدي��ث اليومي عن العودة الطوعية له��ؤالء الالجئني، على اعتبار أن 
احلرب قد انتهت في سورية، وهنا تبرز مسألتان مهمتان: األولى هي في احلديث عن ضغط 
مُيارس عل��ى الالجئني إلجبارهم على العودة حتت عنوان الطوعّية. واملس��ألة األخرى هي 
أن اإلشكالية ليست في انتهاء احلرب أو استمرارها، بل في التهديدات واملخاطر التي تتهدد 
هؤالء جراء السياس��ات التي ميكن أن متارس معه��م وبحقهم في حال عودتهم، وهي ال تقل 
خط��ورة وتهديداً حلياتهم وحياة أبنائهم م��ن احلرب ذاتها. لذا فإن اجلهات الدولية املعنية 

مبلف الالجئني معنية أيضاً بتوفير األجواء والظروف املالئمة لعودتهم وسالمتهم.
إقليمي��اً، يب��دو أن معركة النف��ط بدأت تس��تعر مهّددة املنطق��ة بأكمله��ا باالنزالق نحو 
الفوض��ى واحلروب املدم��رة. فقد فرضت الوالي��ات املتحدة حصاراً على إي��ران في محاولة 
ملن��ع احلكومة اإليرانية من تصدير نفطها ال��ى العالم، ما جعل األخيرة ترد على هذا اإلجراء 
بالتهدي��د بإقف��ال مضيق هرمز ال��ذي ُيعّد من أبرز وأهم الش��رايني البحري��ة لتصدير النفط 
اخلليجي، وهذا ما جعل املنطقة بأسرها تقع حتت التهديد باحلروب التي قد تكون شرارتها 
ه��ذه امل��رة مختلف��ة وكذلك نتائجه��ا على اجلمي��ع. فهل يجري تش��كيل حكومتن��ا قبل هذه 

االستحقاقات حتى تكون جاهزة لتوفير أمن واستقرار الوطن واملواطنني؟

األمم المتحدة: نعمل مع مصر وإسرائيل والسلطة 
الفلسطينية لمنع انفجار غزة

اخل��اص  املتح��دة  األمم  مبع��وث  أعل��ن 
بعملي��ة الس��الم بالش��رق األوس��ط، نيكوالي 
ميالدينوف، ي��وم الثالثاء، أنه يعمل »بش��كل 
وثي��ق م��ع الس��لطة الفلس��طينية وإس��رائيل 
والدولي��ني«  اإلقليمي��ني  والش��ركاء  ومص��ر 
للحيلول��ة دون تفجر األوضاع ف��ي قطاع غزة 

وحل كافة القضايا اإلنسانية به«. 
وقال املس��ؤول األمم��ي، إن »برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي/ برنامج مس��اعدة الش��عب 
الفلس��طيني، يقوم حالي��اً بتنفيذ ع��دة برامج 
لتوفي��ر ف��رص العمل م��ن أجل تخفي��ف وطأة 
االقتصادي��ة  الظ��روف  ع��ن  الناجم��ة  اآلث��ار 

واالجتماعية القاسية« بقطاع غزة. 
وأضاف في بيان تلقت األناضول نس��خة 
منه: »إن جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
ف��ي ايجاد فرص عمل هو ما نحتاجه متاماً في 

املرحلة احلالية«. 
املتح��دة  األمم  برنام��ج  أن  إل��ى  وأش��ار 
اإلمنائي »س��يقوم في البداية، بخل��ق ما يزيد 

عل��ى 2500 فرصة عمل طارئة وقصيرة املدى 
خالل 12 شهراً في القطاع«. 

أراض��ي  السياس��ي  االنقس��ام  ويس��ود 
الس��لطة الفلس��طينية من��ذ منتص��ف حزيران 
2007، في أعقاب سيطرة »حماس« على غزة، 
بعد فوزها باالنتخاب��ات البرملانية، فيما تدير 
حرك��ة »فتح« الت��ي يتزعمه��ا الرئيس عباس 

الضفة الغربية.
وأوض��ح ميالدين��وف، أن تلك املش��اريع 
اجلدي��دة س��تدعم انخراط الش��باب من خالل 
األعمال الريادية والش��ركات الناشئة والعمل 
ع��ن بع��د ودع��م األعم��ال والتدري��ب املهن��ي 

باإلضافة الى تطوير املهارات.
وب��نّي أنه »ف��ي ض��وء التصعي��د اخلطير 
الذي ح��دث على مدى األي��ام القليلة املاضية، 
فإن مثل مبادرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
تعتبر أكثر إحلاحاً م��ن أي وقت مضى، ولذلك 
فإنني أدعو جميع األطراف إلى أن تتراجع عن 

حافة احلرب«.{
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خالل نشرة األخبار على إحدى القنوات التلفزيونية، دعا أحد اخلبراء القانونيني »املوارنة« 
إلجراء تعديل دستوري  يضبط عملية تشكيل احلكومة ضمن مهلة محددة. كنت حريصًا على 
حتدي���د طائف���ة اخلبير القانون���ي إلدراك اخللفّية الت���ي ينطلق منها إلعطاء رأي���ه القانوني. 
فكم���ا ب���ات معلومًا، اخلبراء القانونيون، واحملللون السياس���يون، والباحث���ون االقتصاديون، كّل 
يكّي���ف وجه���ة نظره ك���ي تتناغم م���ع اخللفي���ة الطائفية التي ينطل���ق منها. لم يق���ّدم اخلبير 
القانوني أي سند علمي يدعم وجهة نظره، اللهم إال القول بأن الدساتير ليست مقدسة، وأنه 
ميكن تعديلها من خالل آلية محددة في الدس���تور نفس���ه، وأن تعديل الدس���تور أمر ش���ائع في 

الدول املتحضرة.
م���ن الواض���ح أن فريق رئيس اجلمهوري���ة غير مرتاح للتأخير احلاصل في عملية تش���كيل 
احلكوم���ة، لكنه في املقابل اليقّدم أي تس���هيالت قد تس���اعد رئي���س احلكومة املكلف في عملية 
التشكيل. ومن الواضح أن هذا الفريق مقتنع بأن الدولة باتت بني يديه، وأنه يستطيع التحكم 

بكل مفاصلها، متغافاًل عن حقيقة أن في الدولة دستورًا وأعرافًا ال ميكن جتاوزها.
فالرئاسة ال متتهن أكثر من إعالن متسكها بصالحياتها، ومنذ وصل الرئيس ميشال عون 
إلى سدة الرئاسة قبل سنتني، ونحن نسمع معزوفة احلفاظ على صالحيات رئيس اجلمهورية، 
وأن املس���اس بهذه الصالحيات خط أحمر، وأن العهد اجلديد س���يعيد للرئاسة قوتها وهيبتها. 
الصالحي���ات ه���ذه، ال تس���تند إلى م���ا نص عليه الدس���تور، أو ما جرى عليه الُع���رف، بل إلى ما 
يعتقده هذا الفريق من صالحياته. فحصة رئيس اجلمهورية في احلكومة لم ترد في الدستور، 
كما لم يدرج عليها الُعرف، بل إن لرئيس اجلمهورية نفس���ه تصريحات موثقة س���بقت وصوله 
إلى س���دة الرئاس���ة رفض فيها حصول الرئيس على حصة في احلكومة، لكن املفارقة أن وجهة 

النظر هذه انعكست اليوم بعد وصوله إلى قصر بعبدا.
اخل���ط األحمر الذي يحي���ط به فريق رئيس اجلمهورية صالحي���ات الرئيس يختفي عند 
احلدي���ث عن الرئاس���ات األخرى. فرغم عدم وجود أي نص دس���توري يح���دد مدة زمنية لرئيس 
احلكومة املكلف لتش���كيل احلكومة، بدأت أصوات في فريق الرئاس���ة تغمز من زاوية أن الرئيس 
لن ينتظر طوياًل، وأن فترة الس���ماح التي منحها لرئيس احلكومة املكلف قاربت على االنتهاء، 
وأنه في حال اس���تمرار تعثر التش���كيل، فإن فخامته س���يتحرك تبعًا لصالحياته. ال أحد يدري 
ما هي هذه الصالحيات وإلى ماذا تس���تند، فال الدس���تور مينح الرئيس صالحيات، وال الُعرف 
مينحه ذلك. ومن املعروف أن حكومة الرئيس متام س���الم اس���تغرقت أحد عش���ر ش���هرًا حتى مت 
تش���كيلها، ول���م نس���مع يومها أصواتًا تضغط لإلس���راع في التش���كيل وإال.. في ح���ني أن تكليف 

الرئيس احلريري لم ميض عليه سوى شهرين.
م���ن ح���ق رئيس اجلمهورية أن يتمس���ك بصالحياته، على أن تك���ون صالحيات ممنوحة له 
مبوجب الدس���تور، وليس���ت صالحيات يتم اس���تحداثها وابتكارها. وإذا كان فريق الرئاسة يجد 
الصالحي���ات التي مينحها الدس���تور لرئيس اجلمهورية غي���ر كافية وحتتاج لتعديل، فليطالب 
صراح���ة بتعدي���ل الدس���تور، حينها يك���ون متاحًا جلميع الق���وى الرئيس���ية املطالبة بتعديالت 

دستورية أخرى.
فإذا استجبنا لدعوة اخلبير القانوني »املاروني« بإجراء تعديل يحدد مهلة زمنية لتشكيل 
احلكومة، رمبا يطل علينا خبير قانوني »ش���يعي« يطالب بتعديل دس���توري يخصص وزارة املال 
للطائف���ة الش���يعية، األمر الذي يتمس���ك ب���ه الرئيس نبيه بري عند تش���كيل كل حكومة، ورمبا 
يطال���ب خبي���ر قانون���ي آخ���ر بتعديل النص الدس���توري الذي مين���ح رئي���س اجلمهورية إصدار 
مراس���يم من���ح اجلنس���ية، خاصة بعد فضيحة مرس���وم التجنيس الذي وقع���ه فخامته مؤخرًا، 
والذي تبنّي أنه يتضمن أس���ماء مالحقني من االنتربول، لكن فخامته أصّر على املرس���وم حتت 

راية أن رئيس اجلمهورية ال يتراجع عن قرار اتخذه.
لرئيس اجلمهورية صالحيات نص عليها الدستور، ليس ألحد االنتقاص منها أو املساس 
بها، ولكن كذلك لرئيس لرئيس الوزراء صالحيات ليس ألحد االنتقاص منها أو املس���اس بها، 

ومن يضع حتت صالحياته خطًا أحمر يجب أن يدرك أن لآلخرين خطوطًا حمرًا كذلك.

بقلم: أواب إبراهيم

صالحيات الرئيس.. أوعا تقّرب!!

كلمة طيبة

اس��تغلت قيادات حزبي��ة معارضة ونخب 
فكرية جتاه��ر بعدائها حلرك��ة النهضة، وصف 
السبسي للغنوشي ب�»املرشد«، وأثار استخدام 
الرئيس التونس��ي الباجي قائد السبسي لصفة 
»املرشد« خالل حديثه عن رئيس حركة النهضة 
راشد الغنوش��ي في حوار تلفزيوني، موجة من 

اجلدل بصفوف بعض قياديي النهضة.
وق��ال السبس��ي رداً عل��ى س��ؤال توجه به 
صحفي بقناة »نس��مة« اخلاص��ة، حول عالقته 
بالنهض��ة وبالنصيح��ة التي ميك��ن أن يوجهها 
إلى حليفه في احلكم: »ال أس��تطيع أن أنصحهم، 

فلهم هياكلهم ورئيسهم حتى ال أقول املرشد«.
ب��دوره، اعتبر عضو مجلس ش��ورى حركة 
النهض��ة زبي��ر الش��هودي في تصري��ح صحفي 
أن اس��تخدام الرئيس ملصطلح »املرش��د« خالل 
حديث��ه ع��ن الش��يخ راضد الغنوش��ي ل��م يكن 
موفقاً، مرجحاً في الوق��ت ذاته أن »تكون مجرد 
زلة لس��ان غير مقص��ودة، ومت تأويله��ا من قبل 

معارضي النهضة«.
وتاب��ع الش��هودي قائ��الً: »لطامل��ا أعط��ت 
بأن��ه  إش��ارات  اجلمهوري��ة  لرئي��س  النهض��ة 
جام��ع لكل التونس��يني، لك��ن يبدو أن��ه في هذا 
اخلطاب كان أكثر انحيازاً لألفراد واألشخاص«، 
ه��ذه  مث��ل  تك��رار  ع��دم  إل��ى  السبس��ي  داعي��اً 
»الزالت«. واعتب��ر أن »العودة ملربع التجاذبات 
اإليديولوجي��ة وأس��طوانة اإلس��الم السياس��ي 
»ينص��ح  أن��ه  مضيف��اً  الزم��ن«،  عنه��ا  عف��ى 
مستش��اري الرئيس أن يق��رأوا جيداً م��ا أفرزته 
نتائ��ج االنتخابات البلدية، التي أعطت رس��الة 

للجميع بانتهاء مرحلة الكل ضد النهضة«.
القي��ادي في النهضة ش��دد على أن احلركة 
أثبتت من خالل البرامج واملمارس��ة السياسية، 
حتوله��ا إل��ى ح��زب مدن��ي دميقراط��ي يحترم 

الدستور والقوانني.
وليس��ت امل��رة األول��ى الت��ي يش��ير فيه��ا 
السبس��ي للمرجعي��ة اإليديولوجي��ة للنهض��ة، 
حت��ى  املجتمع��ي،  مش��روعها  م��ن  والتوج��س 
بع��د إعالنها التحول حلزب مدن��ي وفصلها بني 
الدعوي والسياس��ي خالل مؤمترها العاشر في 

أيار 2016.
وكان السبس��ي قد أش��ار في حوار س��ابق 
لصحيف��ة »الصحافة« التونس��ية ف��ي 6 أيلول 
2017، إل��ى أن حتالف��ه م��ع النهض��ة فرضت��ه 
نتائ��ج االنتخاب��ات الت��ي ل��م متك��ن حزب��ه من 
األغلبي��ة، مردفاً قول��ه: »حاولنا جل��ب النهضة 

الرئيس السبسي يصف راشد الغنوشي 
بـ»المرشد«.. لماذا؟

خلانة املدنية، لكن يبدو أننا أخطأنا التقييم«.
وعبر ف��ي احلوار ذاته عّما س��ّماه »توجس 
البع��ض من االندم��اج في  املش��روع احلضاري 
التونس��ي الذي يتح��رك على أرضية مش��تركة 
هي النظام اجلمهوري والدولة املدنية احلداثية 
إل��ى حرك��ة  واملجتم��ع املفت��وح«، ف��ي إش��ارة 

النهضة.
م��ن جانب��ه، أكد احمللل السياس��ي س��امي 
براهم أن اس��تخدام السبس��ي لوصف »املرشد« 
زل��ة  أو  العفوي��ة  ع��ن  وبعي��داً  مقص��وداً  كان 

اللسان.
وأض��اف براه��م أن »الرئي��س أراد أن يذكر 
النهضة بأنها ال تزال حتتاج شهادة منه إلثبات 

صفتها املدنية«.
بق��اء  م��ن  النهض��ة  »موق��ف  أن  واعتب��ر 
»الش��اهد« ومتس��كه به ال يحظى بإجماع داخل 
احلرك��ة، بل فرضه الش��يخ بس��لطته املعنوية، 
وه��و أم��ر اس��تغله السبس��ي للتحري��ض على 
الغنوش��ي م��ن الداخل وإظهاره بصفة املرش��د، 
من خالل اس��تخدام صالحيت��ه املعنوية لفرض 
قراره«. وكانت النهضة قد أصدرت بياناً مس��اء 
االثن��ني، ج��ددت خالله متس��كها ببقاء يوس��ف 
الش��اهد عل��ى رأس احلكوم��ة، داعية إي��اه إلى 
الت��زام ع��دم الترش��ح لالنتخاب��ات الرئاس��ية 
ع��ام 2019 ومواصل��ة حكومت��ه اإلصالح��ات 
عم��الً  تنفيذه��ا  التزم��ت  الت��ي  االقتصادي��ة 

مبخرجات »وثيقة قرطاج2«.
واس��تغلت قيادات حزبية معارضة ونخب 
فكرية جتاهر بعدائها للنهضة، وصف السبسي 
للغنوش��ي ب�»املرش��د« لتهاجم احلركة وتعود 

لدائرة الصراع اإليديولوجي.
ووجهت القيادية السابقة في حزب التجمع 
الدس��توري املنحل، ورئيسة احلزب الدستوري 
احلر عبير موس��ى، ف��ي تدوينة لها رس��الة لوم 
لرئي��س اجلمهوري��ة، قائل��ة: »س��يدي الرئيس 
يا أق��دم دس��توري، تعرف أن حليفك )مرش��د(، 
وم��ع ذلك تترك��ه يرتع في الب��الد وينفذ مخطط 
اإلخ��وان؟ املع��ذرة لن نقب��ل ذلك مهم��ا بررمت«. 
فيم��ا علق امل��دون مخت��ار الرياحي س��اخراً من 
الوص��ف الذي أطلقه السبس��ي على الغنوش��ي 
بالق��ول: »اكتش��فت أخي��راً أن الباج��ي املرش��د 
األعلى للتجمع واليسار والعلمانيني وامللحدين 

واملاسونيني، لذلك انتخبوه«.{

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

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

ذو
دة

قع
ال

وز
مت

8
9
10
11
12
13
14

21
22
23
24
25
26
27

50
51
52
53
54
56
57

3
3
3
3
3
3
3

41
41
42
43
43
44
45

5
5
5
5
5
5
5

44
44
44
44
44
44
44

12
12
12
12
12
12
12

29
29
29
29
28
28
28

4
4
4
4
4
4
4

52
51
51
50
49
49
48

7
7
7
7
7
7
7

24
23
22
21
20
19
18

9
9
9
9
9
9
9

بقلم: آمال الهاللي 


